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  شركة أسمنت المنطقة الشرقية
  )(شركة مساهمة سعودية

  
  إيضاحات حول القوائم المالية 

   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك) بآالف(جميع المبالغ 

   
  التنظيم والنشاط -١

ركة رقية ("الش منت المنطقة الش ركة أس وم الملكي رقم م/ش ت بموجب المرس س اهمة تأس ركة مس ربيع األول  ١٤بتاريخ  ١١") هي ش
يناير  ١٧هـ (الموافق ١٤٠٣ربيع الثاني  ٣بتاريخ  ٩٣٩وقرار معالي وزير التجارة رقم  م)١٩٨٢يناير  ٩هـ (الموافق ١٤٠٢
جل التجاري بمدينة الدمام تحت رقم ١٩٨٣  ٧هـ (الموافق ١٤٠٣جمادى األول  ٢٢بتاريخ  ٢٠٥٠٠١٣٤٠٠م) وتم قيدها في الس

  .لتجزئة لألسمنت والجص وما شابهالبيع بالجملة واويتمثل النشاط الرئيسى فى  م) ومركزها الرئيسي بمدينة الدمام١٩٨٣سبتمبر 
هـ  ١٤٣٥جمادى الثانى ١٦بتاريخ  ٢٠٥٥٠٢٢٣٨٣بمدينة الجبيل لمصنع شركة أسمنت المنطقة الشرقية رقم  فرعى وسجل تجارى 

منتيات أخرى بموجب  منت عادى وأس منت مقاوم لألمالح وأس منت بورتالندى وأس اطه فى إنتاج أس ناعى الترخيص ويتمثل نش الص
  .١٣٠٠الوطنى رقم 

  
م) على حق امتياز التعدين ١٩٨٥يناير ٩هـ (الموافق ١٤٠٥الثاني  ربيع ١٧بتاريخ  ٦حصلت الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم م/

انية تغالل الحجر الجيري والطفل في منطقة الخرس تكمال اإلجراءات القانونية  .لمدة ثالثين عاماً قابلة للتجديد الس ركة بإس وقامت الش
بتجديد حقوق الشركة في إستغالل  هـ١٤٣٨رجب  ١٢وتاريخ  ٥٣٣٤اري رقم ق/القرار الوزوقد صدر .لتجديد ترخيص حق االمتياز

انية بمحافظة الجبيل ل نعها القائم في موقع الطاوي قرب الخرس نة هجريخام الحجر الجيري والطفل لمص ة تبدأ من مدة ثالثين س
  .هـ ١٤٣٦ ربيع أول١٨
  

م) على امتياز التعدين ٢٠١٢يناير  ١٨هـ (الموافق ١٤٣٣صفر  ٢٤ق بتاريخ /١٤كما حصلت الشركة بموجب القرار الوزاري رقم 
ر س رقية مدتها عش اء التابعة إلمارة المنطقة الش تغالل خام الحجر الجيري والطفل في منطقة وادى النجيبية بمحافظة األحس نوات الس

  .هجرية
  

ركة وفرعها  اهمين عن الش ركة المركز المالي ونتائج األعمال والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المس وتظهر القوائم المالية للش
    التالي:
    

  اإلسم التجاري للفرع  مكان اإلصدار  تاريخه    رقم سجل الفرع
  فرع شركة أسمنت المنطقة الشرقية -براينسا السعودية     الدمام    هـ٢١/٠٧/١٤٢٨    ٢٠٥١٠٣٥١٨٤

  
انة  ناف من الخرس اط الفرع في انتاج أص نعيتمثل نش بقة الص ناعيبموجب الترخي مس ربيع بتاريخ  ٣٠٣١٣٢٨رقم  ص الص

، وال يصدر لهذا الفرع قوائم مالية منفصلة، وذلك الن ١٤٣٧أول ومطلوباته ونتائج اعماله وتدفقاته النقدية يتم ادراجها  ةموجوداتهـ
  .في القوائم المالية التي تصدر عن الشركة

  
رقية فى اجتماعة المنعقد فى  منت المنطقة الش ركة أس مبر د ١١قرر مجلس إدارة ش االب ٢٠١٨يس  دء في إجراءات تحويل فرع براينس

  .ولم تتم بعد اإلجراءات النظامية لذلك، منفصلة شركة ذات مسئولية محدودة السعودية إلى
   

 أسس اإلعداد -٢
  
  بيان اإللتزام -

عودية لتم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية  داراتلتقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية الس األخرى الصادرة  واإلص
بين  من عودية للمحاس ار إليها مجتمعة  القانونيينالهيئة الس "بالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعتمدة في المملكة العربية ( يش

  .السعودية")
  
  أساس القياس -
تقاس بالقيمة  التيوظفين التكلفة التاريخية بإستخدام أساس اإلستحقاق المحاسبي بإستثناء مكافآت الم إعداد القوائم المالية على أساس تم

  . والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخرواإلستثمارات في  الحالية
  
 :العملة الوظيفية وعملة العرض -
  .للشركة الوظيفية العملة هي التيو السعودي، باللایر القوائم عرض تم •
  .لایر سعودي ما لم يذكرخالف ذلك أقرب ألف إلىيتم تقريب جميع القيم  •
  
  التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -٣

ركة من اإلدارة عمل أحكام وتقديرات وإف روفاتيتطلب إعداد القوائم المالية للش ات تؤثر على مبالغ اإليرادات، المص ، تراض
اح عن اإل ،الموجودات، والمطلوبات ات والتقديرات لتزامات المحتملة بتاريخ التقريرواإلفص . إال أن عدم التأكد من هذه اإلفتراض

هذه التقديرات  ىبن. تُ المطلوبات المتأثرة في المستقبل ن تتطلب تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية لألصل أوأنتائج يمكن إلى  يؤدي
اس الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يعتقد أن تكون معقولة في ظل الظروف و ات على أس تخدم في الحكم على القيم واإلفتراض تس

يرات واإلفتراضات على أساس . تتم مراجعة التقدبسهولة واضحة من المصادر األخرى والمطلوبات التي ليست موجوداتالدفترية لل
تمر بية في الفترة التي تتم فيها مراجعة التقديرات أو في فترة المراجعة مس والفترات . يتم اإلعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاس

  .رات الحالية والفترات المستقبليةالمستقبلية إذا كانت التقديرات المتغيرة تؤثر على كل من الفت
-٩-  



 

 

  شركة أسمنت المنطقة الشرقية
  )(شركة مساهمة سعودية

  
  إيضاحات حول القوائم المالية 

   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  لم يذكر خالف ذلك) (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما

   
  (تتمة) التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -٣
  التأكد  لتقدير عدمالمصادر الرئيسية  -

ية المتعلقة بالم ات الرئيس ية األاإلفتراض ادر الرئيس تقبل والمص تحتوي  التيتأكد في تاريخ قائمة المركز المالي والعدم لتقدير  ىخرس
  :الل السنة المالية تتضمن ما يليوالمطلوبات خ موجوداتللعلى خطر هام يتسبب في وجود مبالغ دفترية كبيرة 

  .واإلستثمارات العقارية والمعدات التواآل ،االعمار اإلنتاجية للممتلكات •
  .غير المالية موجوداتالإختبار اإلنخفاض في قيمة  •
  .المخصصات •
  .جل لمكافآت الموظفيناألات طويلة إفتراض •
  .يةراإلستمرا •
  .مخصص قطع الغيار بطيئة الحركة •
  .التحقق من وجود المخزون •
  
  األحكام الهامة في تطبيق المعايير المحاسبية -

  :الغ المدرجة في القوائم الماليةإن األحكام الهامة التالية لها التأثير األكبر على المب
  .والمعداتالت واأل ،األجزاء المكونة للممتلكات •
  .النقدوحدة توليد  •
  .تجانس المخزون •
  .تكاليف التفكيك وإعادة التأهيل •
  
ية األخرى لعدم التأكد كما في تاريخ قائمة المركز المالي والتي و ادر الرئيس تقبل والمص ية المتعلقة بالمس اس فيما يلي اإلفتراضات األس

كل مخاطر عالية قد تؤدي  نة المالية التالية. هذا وتعتمد  موجوداتتعديالت جوهرية في القيم الدفترية لل إلىتش والمطلوبات خالل الس
اتها وتقديراتها على معايير متاحة لها عند إعداد القوائم المالية ركة في افتراض ات والتقديرات حول التطورات  الش وهذه االفتراض

تقبلية قد تتغير نتيجة تغيرات السوق والظ اإلفصاح ذه التغيرات على اإلفتراضات يتم روف الخارجة عن سيطرة الشركة ومثل هالمس
  .عند حدوثهاعنها 

  
  مبدأ اإلستمرارية -أ

  على أساس مبدأ االستمرارية.فقد تم إعداد القوائم المالية  ليس لدى الشركة أي شك يذكر حول قدرة الشركة على االستمرار، وعليه
  
  واإلستثمارات العقارية و اآلالت والمعدات ممتلكاتالعمر المقدر لل -ب

إلستخدام على مدة الخدمة المتوقعة التي تم تقديرها بناًء على ا واإلستثمارات العقارية و اآلالت والمعدات ممتلكاتيتم إستهالك تكلفة ال
  .المستردة لألصلعتبارات القيمة اقني والتقادم الت إلى، وبرنامج الصيانة باإلضافة صلالمتوقع والتقادم لأل

  
  مخصص بضاعة بطيئة الحركة -ج 

اعة  افي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. تتم التعديالت لتخفيض تكلفة البض عر التكلفة أو ص اعة بس افي القيمة القابلة  إلىتدرج البض ص
  إذا لزم  -للتحقق 

لمؤثرة على هذه التعديالت التغيرات في الطلب على البضاعة، تتضمن العوامل ا أو التقادم. ،على مستوى المنتج للزيادة المقدرة - ذلك
ة هذه العوامل وأخذها في االعتبار  ركة بدراس والتغيرات التكنولوجية وتدهور النوعية وأمور الجودة، وبناًء على ذلك تقوم الش

  هذه العوامل. إلحتساب مخصص مخزون بطْي الحركة. يتم دورياً مراجعة أية تعديالت قد تنتج عن االختالف في
  
  ئتمانية المتوقعةمخصص الخسائر اإل -د

يلها بالرجوع  كوك في تحص ص الديون المش مجموعة من العوامل للتأكد أن الذمم المدينة غير مبالغ فيها نتيجة  إلىيتم تحديد مخص
مانات  اع العمالء المالية والض تمر ألوض يلها، بما في ذلك إجمالي جودة وأعمار الذمم المدينة والتقييم اإلئتماني المس احتمال عدم تحص

بات الفردية عندما يكون هناك دليل موضوعي يشير يتم تسجيل مخصصات محددة للحسا من العمالء في ظروف معينة. أيضاالمطلوبة 
  .احتمالية عدم التمكن من تحصيل الذمم إلى
  
  لتزامات منافع الموظفين المحددةإلاإلكتواري  -هـ

عودي ثم مل  يتم تحديد تكلفة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين طبقا لنظام العمل الس تعمال التقييم اإلكتواري. يش ها باس التقييم يتم قياس
تقبل. ات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المس م،  اإلكتواري العديد من االفتراض ات تحديد معدل الخص مل هذه االفتراض وتش

لوك العاملين، ومعدل دوران العاملين. ونظراً لتعقيد التقييم وطبيعته طويلة األجل فإن التزام  تقبلية في الرواتب، وس والزيادات المس
سية للتغيرات في هذه االفتراضات. لذا تتم مراجعة جميع االفتراضات سنويا علالمكافأ األقل عند  ىة المحددة غير الممولة شديد الحسا

  .الضرورة
  
  

-١٠- 



 

 

  شركة أسمنت المنطقة الشرقية
  )(شركة مساهمة سعودية

  
  إيضاحات حول القوائم المالية 

   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك) (جميع المبالغ

   
  (تتمة) التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة -٣
  قياس القيمة العادلة -و

تالمها لبيع القيمة العادلة هي  يتم اس ولحد أالقيمة التي س من معامالت منتظمة بين األص ، أو دفعها لتحويل أي من المطلوبات ض
على سبيل المثال) بغض النظر إن كان ذاك  -في تاريخ القياس في ظل ظروف السوق السائدة (مثل السعر الحاضرالمتعاملين بالسوق 

االفتراض بأن بيع األصل أو تحويل  إلىستعمال أسلوب تقييم آخر. يستند قياس القيمة العادلة إالسعر ملحوظاً بصورة مباشرة أو مقدر ب
  :االلتزام سيتم إما

 أو ;الرئيسية لألصل أو االلتزاممن خالل السوق  •
  .من خالل السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام في ظل غياب السوق الرئيسية •

  .يجب أن تكون السوق الرئيسية أو األكثر منفعة متاحة أمام الشركة للوصول إليها
تخدمها  ات التي يس تعمال االفتراض ل أو االلتزام باس ل أو االلتزام على يتم قياس القيمة العادلة لألص عير األص وق عند تس أطراف الس

  .افتراض أن أطراف السوق يعملون بما يحقق أفضل مصالح اقتصادية لهم
ستخدام األصل فيما يحقق  سوق على توفير منافع اقتصادية با يأخذ قياس القيمة العادلة لألصل غير المالي في الحسبان قدرة أطراف ال

ل منفعة منه أو ببيعه  اليب تقييم ط إلىأفض ركة أس تخدم الش ل منفعة منه. تس تخدامه فيما يحقق أفض وق الس رف آخر من أطراف الس
تتناسب مع الظروف واألحوال وتتوافر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وتعظيم استخدام المعطيات الملحوظة ذات العالقة وتقليص 

  .أكبر حد إلىاستخدام المعطيات غير الملحوظة 
يتم تصنيفها وفقاً لنطاق  أو يتم االفصاح عن قيمتها العادلة في القوائم المالية والمطلوبات التي تقاس بالقيمة العادلة الموجوداتميع إن ج

  :هرمي للقيم العادلة المبين أدناهالهيكل ال
  االلتزامات المطابقة لتلك التي يتم قياسها.ول: األسعار المعلنة (غير المعدلة) والمتداولة في األسواق النشطة لألصول أو المستوى األ •
توى الثاني: المدخالت الت • عار  يالمس ر بخالف األس ر أو غير مباش كل مباش ل أو اإللتزام بش دها لألص من الممكن مالحظتها أو رص

 المعلنه المدرجة ضمن المستوى األول.
 .أو اإللتزام أو مالحظتها لألصل ال يمكن رصدها التيالمستوى الثالث: المدخالت  •
  
  كن لم تصبح سارية فى السنة الحالية:إصدارها ول الجديدة والمعدلة التي تم المعايير الدولية للتقرير المالي -٤

 لم تتبنى الشركة التطبيق المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعديل جديد تم إصداره ولكن لم يصبح سارياً بعد. هذه المعايير والتفسيرات أو
يكون لها تأثير التعديالت  ركة أو س لة بعمليات الش اح عنها في هذه القوائم المالية حيث أن اإلدارة لم تعتبر أنها ذات ص لم يتم اإلفص

 جوهري على القوائم المالية للشركة في الفترات المستقبلية.
 

  :أصبحت سارية في السنة الحالية التيالمعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة والمعدلة - ٥
والتفسيرات الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية والتي تكون سارية  عدد من التعديالت على المعايير الدولية للتقرير المالي

علن عنها في هذه لم يكن لتطبيقها أي تأثير جوهري على اإلفصاحات أو المبالغ الم ،٢٠٢٠يناير  ١المفعول لفترة سنوية تبدأ في أو بعد 
  المالية.القوائم 

  
  ملخص ألهم السياسات المحاسبية: - ٦

  عداد القوائم المالية المرفقة:إستخدمتها الشركة في اهم السياسات المحاسبية التي أفيما يلي 
  

  تبويب البنود المتداولة وغير المتداولة -أ
  .كمتداولة / غير متداولةتصنيفها تقوم الشركة بعرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي على أساس  -

  :ويكون األصل متداوالً عندما يكون
  .و إستهالكه في دورة تشغيل عاديةمن المتوقع أن يتم تحققه أو قصد بيعه أ •
  .محتفظ به أساساً لغرض المتاجرة •
  المالية المفصح عنها أو السنةعندما يتوقع تحققه خالل إثني عشر شهراً بعد  •
هراً على األقل بعد  • ر ش وية إلتزام لمدة إثني عش تخدامه لتس رفه أو إس نةعبارة عن النقد أو النقد وما في حكمه ما لم يحد من ص  الس

  .المالية المفصح عنها
  .غير متداولة موجوداتتصنف كافة الموجودات األخرى ك -
  
  :ويكون اإللتزام متداوالً إذا -
  .دورة تشغيلية عادية كان من المتوقع تسويته في •
  .حتفظاً به أساساً بغرض المتاجرةكان م •
  .المالية المفصح عنها السنةكان حاالً لتسويته خالل إثني عشر شهراً بعد  •
  تؤجل تسوية اإللتزام.في أن حق غير مشروط  لديها لم يكنإذا  •
  .كمطلوبات غير متداولة ىخرتقوم الشركة بتصنيف جميع المطلوبات األ -

-١١-  



 

 

  
  شركة أسمنت المنطقة الشرقية

  )(شركة مساهمة سعودية
  

  إيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
   
  (تتمة) ملخص ألهم السياسات المحاسبية - ٦

  الت والمعدات واآل ممتلكاتال -ب 
ارة اإلنخفاض في القيمة، إن وجدت ،واآلالت والمعدات بالتكلفة ممتلكاتالتظهر  تهالك المتراكم وخس م اإلس من التكلفة  .بعد خص تتض

  .النفقات المتكبدة مباشرة إلقتناء األصل
  والمعدات.المستقبلية في بند اآلالت  تتم رسملة النفقات الالحقة عندما تزيد تلك النفقات من المنافع اإلقتصادية

من قائمة  الطاقة اإلنتاجية ىت كافة النفقات األخرى للحفاظ علوكذلك يتم إثبا ا الربحالحالية ض امل اآلخر عند  ةرأو الخس والدخل الش
تهالتكبدها ارةك على قائمة . يتم تحميل اإلس امل  الربح أو الخس ط الثابتاألخر والدخل الش تخدام طريقة القس على مدى العمر  بإس

  .اإلنتاجي المقدر لألصل
تبعادات ال ائر إس افي  ممتلكاتيتم تحديد أرباح وخس تبعد بص ل الثابت المس لة من بيع األص واآلالت والمعدات بمقارنة العوائد المحص

  والدخل الشامل اآلخر. الربح أو الخسارةجها ضمن قائمة القيمة الدفترية لذلك األصل وإدرا
  

  :ت والمعدات هي على النحو التاليواآلال ممتلكاتللبنود الرئيسية للإن األعمار اإلنتاجية المقدرة 
  

  السنوات البيــــــــــــــــان           
  ٤٠  مباني 

  ٥ - ١  األخرىطوب حراري وكرات الطحن 
  ٢٠ - ١٥  ومعدات التآ
  ٥  دواتأثاث وتجهيزات وأ
  
  قطع الغيار االستراتيجية - جـ

  تي:ثابتة وفقا لأل أصولك اتم االعتراف به وقد ،ملية التشغيليةوالالزمة للعملية التشغيلية والتي بدونها تتأثر العهي القطع الضرورية 
  :تصنيفين ىلإتصنيف قطع الغيار االستراتيجية  تم -
  .ول ويشمل قطع غيار معدات خط االنتاجلتصنيف األا

  .الثقيلة للمحجر التصنيف الثاني ويشمل قطع غيار المعدات
  .لایر للقطعة قطع استراتيجية ٥٠٠٠عتبار قطع غيار معدات خط االنتاج الحيوية وذات القيمة التي تزيد عن إتم  -
  .مع كل معدةال القيمة الرتباط القطع ببعض همإقطع استراتيجية مع  يويةالمعدات الثقيلة الحعتبار قطع غيار إتم  -
  .٪ كقيمة تخريدية٣بعد خصم نسبة  بطريقة القسط الثابتحسب نوعها  سنوات ١٠فترة  ىتهلك قطع الغيار االستراتيجية علتس -
  
  إستثمارات عقارية -د 

تثمارات العقاريةتتمثل  ب إيرادات إيجارية أو بغرض إنماء رأس المال من خالل  اإلس ركة بغرض كس ي تحتفظ بها الش في أراض
ين تخدمة في  ،الزيادة في القيمة أو لكال الغرض ي والمباني المس تمل على األراض ائع أو الخدمات أو إوال تش نتاج أو توريد البض

  ألغراض إدارية أو ألغراض البيع االعتيادي.
ائر الهبوط (التدني) في القيمة المتراكمة  تثمارية بالتكلفة مخصوماً منها االستهالكات المتراكمة (إن وجدت) وخس تظهر العقارات االس

وتتضمن التكلفة سعر الشراء مضافاً إليه جميع التكاليف المرتبطة مباشرة بإنشاء أو  .يتم استهالك األراضي علماً بأنه ال(إن وجدت) 
الحصول على العقار االستثماري وبالحالة الالزمة ليكون معداً لالستخدام في الغرض المخصص له. ويتم استهالك األجزاء الهامة من 

   نفصل عن األجزاء األخرىالعقار االستثماري بشكل م
  

احات عن القيمة العادلة  اح باإليض تثمارات العقاريةيتم اإلفص تقل، وذلك وفقاً لمتطلبات  لإلس التي تم تقييمها من قبل خبير مؤهل ومس
  االفصاح وفقا للمعايير الدولية للتقريرالمالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

  
دفتري للعقار االستثماري عند استبعاده (عن طريق البيع أو من خالل الدخول في عقد تأجير تمويلي) أو عندما يتم إلغاء إثبات المبلغ ال

ستبعاده. يتم تسجيل الفرق بين صافي  يتم سحب العقار االستثماري من االستخدام بشكل دائم وال يتوقع منافع اقتصادية مستقبلية من ا
ستبعاد العقار االستثم في السنة التي يتم فيها  خراال والدخل الشامل الربح أو الخسارةاري و مبلغه الدفتري في قائمة المتحصالت من ا

  االستبعاد أو الشطب.
  إذا تغير استخدام العقار االستثماري فأصبح عقاراً تشغله الشركة فيتم إعادة تبويبه إلى بند الممتلكات واآلالت والمعدات.

  
  :التالي على النحو إن العمر المقدر لبند المباني هو

  
  السنوات    البيــــــــــــــــــــــان                       

  ٤٠    مباني 
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  شركة أسمنت المنطقة الشرقية
  )(شركة مساهمة سعودية

  
  إيضاحات حول القوائم المالية 

   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  يذكر خالف ذلك) (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم

   
  (تتمة)ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - ٦
  

  غير المالية الموجوداتالهبوط في قيمة  -هـ 
مة  رات على وجود هبوط في قي مة مركز مالي النظر في وجود مؤش قائ تاريخ كل  لة وجود  الموجوداتيتم ب ية. وفي حا مال غير ال

ارة. وفي الحاالت التي اليمكن فيها تقدير القيمة القاب ترداد لذلك األصل لتحديد حجم هذه الخس رات، يتم تقدير القيمة القابلة لالس لة مؤش
  نتمي إليها ذلك األصل.يالتي  وحدة القابلة لتوليد النقدلالسترداد لذلك األصل بمفرده، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لل

فة ذلك وفي الحاالت التي يقدر فيها المبلغ القابل لالسترداد لألصل أو الوحدة القابلة لتوليد النقد بأقل من قيمته الدفترية عندئذ تخفض تكل
ترداد، ويتم إثبات خسائر اإلنخفاض في قيمة األصل  إلىاألصل أو الوحدة القابلة لتوليد النقد  كمصروفات في قائمة قيمتها القابلة لالس

  والدخل الشامل اآلخر للسنة المالية التي تحدث فيها. الربح أو الخسارة
ل أو الوحدة القابلة لتوليد ارة اإلنخفاض في القيمة، عندئذ تتم زيادة تكلفة األص القيمة المعدلة  إلىالنقد  وإذا ما تم الحقاً عكس قيد خس

ال تزيد تكلفته بعد زيادتها عن التكلفة األصلية التي كان من المفترض تحديدها فيما لو لم يتم إثبات خسارة ن القابلة لالسترداد له، على أ
ار ابقة. يتم إثبات عكس قيد خس نوات الس ل أو الوحدة القابلة لتوليد النقد في الس ة اإلنخفاض في القيمة اإلنخفاض في قيمة ذلك األص

  .والدخل الشامل اآلخر للسنة المالية التي تحدث فيها الربح أو الخسارةادات في قائمة كإير
 
  عقود اإليجارات -و
  

  الشركة كمستأجر
اإليجار المقابل تقوم الشركة بتقييم إذا ما كان العقد يحتوي على عقد إيجار، عند بداية العقد. تثبت الشركة بأصل حق االستخدام والتزام 

تثنا تأجر، باس ركة هي المس يرة األجل (التيفيما يتعلق بجميع اتفاقيات اإليجار التي تكون فيها الش يتم إثباتها بأنها  ء عقود اإليجار قص
بة لعقود اإليجار هذه ١٢عقود إيجار مدتها  ة. بالنس ول ذات القيمة المنخفض هًرا أو أقل) وعقود اإليجار لألص رك ،ش ة تثبت الش

مدفوعات اإليجار كمصروفات تشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى فترة العقد إال إذا كان هنالك أساس منتظم آخر أكثر تمثيال 
 للنمط الزمني الذي يتم فيه إستنفاذ الفوائد االقتصادية من األصل المؤجر.

تخدام المعدل  ،التي لم يتم دفعها في تاريخ البدايةيتم قياس التزام اإليجار مبدئًيا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار  ومة باس مخص
 تستخدم الشركة معدل فائدة ضمني. ،الضمني في عقد اإليجار. إذا لم يكن من الممكن تحديد هذا السعر بسهولة

  
  مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس التزام اإليجار ما يلـي:  تشمل

 الثابتة)، ناقصاً أى حوافز إيجار.  األساسية اإليجار الثابتة (بما في ذلك المدفوعات مدفوعات •
ً  تم قياسها سعر، أو مؤشر على تعتمد التي المتغيرة اإليجار مدفوعات •  ، ايةالمؤشر أو السعر في تاريخ البد استخدامب مبدئيا
 المتبقية، القيمة ضمانات تحت المستأجريكون مستحق الدفع بواسطة  أن المتوقع المبلغ •
 الخيارات، و تلك ن يمارس أبشكل معقول متأكداً  خيارات الشراء، إذا كان المستأجر تنفيذ سعر •
  ممارسة خيار إنهاء عقد اإليجار.  يوضحإذا كان عقد اإليجار  ،غرامات إلنهاء عقد اإليجار دفع •
  

  منفصل في قائمة المركز المالي.  في سطر اإليجارعرض التزام  يتم
ً  اإليجار التزام قياس يتم تخدام  اإليجار التزام على الفائدة لتعكس الدفترية القيمة زيادة طريق عن الحقا ) الفعلية الفائدة طريقة(باس

   .التي تمت اإليجار مدفوعات لتعكس الدفترية القيمة وبتخفيض
  

 :متى ما) الصلة ذي استخدام األصل حق بعمل التعديل المقابل ألصل وتقوم( اإليجار التزام قياس بإعادة الشركة تقوم
روط عقد • ة تقييم في تغيير طرأ أو اإليجار تغيرت ش راء، خيار ممارس  طريق عن اإليجار التزام قياس إعادة يتم الحالة هذه وفي الش

 .خصم ُمعَدل معدل باستخدام المعدلة اإليجار مدفوعات خصم
سبب اإليجار دفعات تغيرت • ً  المتوقع الدفع في تغيير أو سعر أو مؤشر في التغيرات ب  الحالة هذه وفي المضمونة، المتبقية للقيمة وفقا

م طريق عن اإليجار التزام قياس إعادة يتم تخدام اإليجار مدفوعات خص م معدل المعدلة باس  مدفوعات تتغير لم ما( المبدئي الخص
  ).معدل خصم معدل استخدام يتم الحالة هذه وفي السائد، الفائدة سعر في تغيير بسبب اإليجار

بة تعديل اإليجار عقد تم تعديل • ل، إيجار كعقد اإليجار عقد ولم يتم محاس  طريق عن اإليجار التزام قياس يعاد الحالة هذه وفي منفص
 .خصم معدل معدل باستخدام المعدلة اإليجار مدفوعات خصم

  
  .المعروضة الفترات خالل القبيل هذا من تعديالت أي بإجراء الشركة تقم لم
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  شركة أسمنت المنطقة الشرقية
  )(شركة مساهمة سعودية

  
  إيضاحات حول القوائم المالية 

   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

   
  (تتمة)ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - ٦
  عقود اإليجارات (تتمة) -و

  اإلستخدام أصول حق
مل ول حق تش تخدام أص  وأي البدء يوم قبل أو في إجراؤها تم التي اإليجار ومدفوعات المقابل، اإليجار اللتزام المبدئي القياس االس
ً  قياسها يتم. مبدئية مباشرة تكاليف ً  بالتكلفة الحقا  .الهبوط المتراكمة وخسائر المتراكم ستهالكاإل ناقصا

رأ اإليجار فترة مدى على اإلستخدام حق استهالك أصول يتم ـ ينقل  اإليجار كان إذا. اإلنتاجي لألصل األساسى أيهما أقصر والعمـ
ى ملكية اس ل األس لأ أن تكلفة أو األص تخدام حق ص ركة أن تظهر اإلس ة تتوقع الش راء، خيار ممارس تهالك يتم الش لأ اس  حق ص

 .اإليجار بدء تاريخ في االستهالك يبدأ. لألصل األساسى اإلنتاجي العمر مدى على الصلة ذي اإلستخدام
 .المالي المركز قائمة كسطر منفصل في األستخدام حق عرض أصول يتم

ركة تطبق بة معيار الش ول في هبوط أي هناك كان إذا ما لتحديد الموجوداتهبوط قيمة  )٣٦( رقم الدولي المحاس  حق قيمة أص
  .األستخدام

  
 مدفوعات اإليجار المتغيرة

تخدام أو أداء األفي حالة عقود اإليجار التي تحتوي على مدفوعات مت ول المؤجرة، يتم إثبات هذه المغيرة مرتبطة باس دفوعات في ص
 والدخل الشامل اآلخر. الربح أو الخسارةقائمة 

  
 واإلنهاءخيارات التمديد 

و عند تحديد مدة عقد اإليجار، تأخذ اإلدارة بعين االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تنشئ حافزاً إقتصادياً لممارسة خيار التمديد، أ
مين خيارات التمديد أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء في مدة اإليجار فقط إذا كان تمديد عق ة خيار اإلنهاء. يتم تض د عدم ممارس

شركة بتقييم إذا ما كان من المؤكد  حد معقول ممارسة خيارات التمديد عند تقييم  إلىاإليجار أو عدم إنهائه مؤكًدا بشكل معقول. تقوم ال
ركة بإعادة تقييم إذا ما كان من المؤكد  ة الخيارات إذا كان هناك حدث هام أو تغيير هام  إلىعقد اإليجار. تقوم الش حد معقول ممارس

 روف في حدود السيطرة.في الظ
  
  استثمارات في شركة زميلة - ز

غيلية. يكون للشركة  ياسات المالية والتش يطرة في الس الشركات الزميلة هي تلك التي يكون للشركة تأثير هام عليها ولكن ليس لديها س
أة األخرى تتراوح ما بين  ة في المنش ويتفي المائة من رأس  ٥٠إلى  ٢٠تأثير هام عندما تمتلك حص احبه التص  .المال الذي يحق لص

تخدام طريقة حقوق الملكية ركات الزميلة بإس بة عن الش جيلها مبدئياً بالتكلفة تتم المحاس ويتم تعديلها بعد ذلك بالتغيرات التي  .ويتم تس
ركة الزميلة راء في حقوق الملكية بالش ركات ا .تحدث بعد الش ارة) الش افي دخل (خس ركة من ص تثمر فيها ويظهر ما يخص الش لمس

  والدخل الشامل اآلخر. الربح أو الخسارةضمن قائمة 
  

  المخزون -حـ 
افي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل جل بالتكلفة فيما عدا مخزون قطع الغيار والمواد الخام ،يقيم المخزون بالتكلفة أو ص و  ،الذي يس

  .إستخدام طريقة المتوسط المرجحتحدد التكلفة ب
من تكلفة  أة تتض رة والنفقات األخرى التي تحملتها المنش ناعية غير مباش المنتجات الجاهزة تكلفة مواد أولية وعمالة وتكاليف ص

  .موقعه وحالته الراهنة للوصول بالمخزون إلى
روفات اإلكمال  م التكاليف التقديرية لمص اط العادي بعد خص عر البيع التقديري في النش افي القيمة القابلة للتحقق هي س ويتم  .والبيعص

  .اإلدارة وحركة المخزون تخفيض المخزون بقيمة األصناف الراكدة وبطيئة الحركة طبقاً لتقديرات
  

  قطع الغيار المستهلكة 
وقد تشتمل هذه المواد المستهلكة  ،تمثل المواد المستهلكة المواد المساعدة التي تستهلك في إنتاج المنتجات شبه المصنعة والتامة الصنع

  .تستخدم لمرة واحدة وبعض المحفزاتمواد الهندسية ومواد التعبئة والتغليف التي على ال
  

بديل من الممتلكات وتتمثل قطع الغيار في لة للت قاب ية  األالت ،االجزاء ال نة الروتين يا رورية لدعم الص والمعدات والتي تعتبر ض
الحات تخدامها في حاالت الطوارئ لإلص نع والمعدات أو إس امل للمص الح الش ركة بأنوا ،واإلص ع مختلفة من قطع الغيار تحتفظ الش

  :التالية
را • نع / خط اإلنتاج أو تم ش تراة جنباً إلى جنب مع المص نؤها الحقاً ولكنها تتعلق بمبنود المعدات اإلحتياطية المش ع معين أو خط ص

مل هذه البنود كجزء وترس .ويجب أن تكون متوفرة لإلستخدام في جميع االوقات ،إنتاج معين ونادراً ما تكون مطلوبة لتشغيل المصنع
راء على مدى األعمار اإلنتاجية للمكونات أو العمر اإلنتاجي المتبقي  األالت، من الممتلكات تهالكها من تاريخ الش والمعدات ويتم إس

تخدامها فيه يتم إس نع الذي س ر ،للمص ملة تحت بند  .أيهما أقص تيفاء معايير الرس ريطة إس كل هذه البنود جزءاً من المخزون ش وال تش
  .والمعدات األالت ،الممتلكات

-١٤-  



 

 

  ة أسمنت المنطقة الشرقيةشرك
  )(شركة مساهمة سعودية

  
  إيضاحات حول القوائم المالية 

   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

   
  (تتمة)ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - ٦

  (تتمة) المخزون -حـ 
  (تتمة)قطع الغيار المستهلكة 

تهلكة األأالرقطع الغيار العامة  • مالية والبنود المس ة و التيخرى س اس ت ذات طبيعة حس ت  ،تعتبر ذات طبيعة عامة التيليس أي ليس
انع تخدامها في مص نع محدد ويمكن إس هيل عمليات أأو خطوط إنتاج متعددة وأي بنود  لمص خرى قد تكون مطلوبة في أي وقت لتس

نع ملة ولها عمر إنتاجي أكثر من  .المص توى الرس من المخزون، ما لم تتجاوز مس تهلكة وقطع غيار" ض نف عموماً "كمواد مس وتص
نة واحدة، وف من الممتلكاتس جل ض ص والمعدات األالت، ي هذه الحالة تس من المخزون لتقدير مخص جلة ض ع البنود المس . وتخض

ارةالتقادم وتحمل على قائمة  امل اآلخر عند  الربح أو الخس تخدامهاوالدخل الش توفي هذه البنود معايير  ،تركيبها أو إس وعندما تس
   .القابلة لإلصالح كما ذكر أعاله الرسملة، تكون طريقة إستهالكها مماثلة للبنود

  ذمم مدينة تجارية  - ط
صلغ الفاتورة األيتم إظهار الذمم المدينة التجارية بمب اً مخص لي ناقص ائر  ص ص عندما ال، يتم تكوين اإلئتمانية المتوقعةالخس مخص

ويتم تحميل هذه  .صلية للفاتورةمبالغ المستحقة وفقاً للشروط األك شك جوهري في أن الشركة لن تكون قادرة على تحصيل اليكون هنا
ص من قائمة  اتالمخص ارةض طب الديون المعدومة عند تحديدها وإعتمادها من مجلس  الربح أو الخس امل اآلخر. يتم ش والدخل الش

. أي تحصيالت يون المشكوك في تحصيلها (إن وجد)يتم شطبها مقابل حساب مخصص الد ،عندما ال يتم تحصيل الذمم المدينة .اإلدارة
  والدخل الشامل اآلخر. الربح أو الخسارةئمة رى" ضمن قاالحقة للمبالغ المشطوبة سابقاً تثبت ضمن بند "إيرادات أخ

  

  األدوات المالية -ي 
  .المالية عندما تصبح الشركة لديها حقوق تعاقدية لألداة واإللتزاماتيتم اإلعتراف باألصول  -
اء الحقوق التعاقدية في التدفقات النقدية من الموجودات المالية. أو عند  - ية عند انقض اس ورة أس يتم إلغاء إثبات الموجودات المالية بص

تالم التدفقات النقدية  ركة لحقوقها التعاقدية في اس تلمة بالكامل وبدون أي تأخير إلى أتحويل الش داد التدفقات النقدية المس و التعهد بس
ة بتلك الموجودات، أو آطرف  ورة جوهرية جميع المخاطر والمنافع الخاص ركة بص واء (أ) حولت الش خر بموجب ترتيبات فورية س

ة بتلك الموجودات إال أنها حولت حقها في  ورة جوهرية بجميع المخاطر والمنافع الخاص ركة لم تحول ولم تحتفظ بص (ب) أن الش
  .السيطرة على تلك الموجودات

  .أو تمت تسويته بشكل نهائي هلغاؤه أو انتهاؤإإثبات اإللتزامات المالية عندما يكون اإللتزام المحدد في العقد تم يتم الغاء  -
تلم أو المدفوع يتم اإلعتراف به في  - ل مالي أو إلتزام مالي فإن الفرق بين المبلغ الدفتري و العوض المس عند إلغاء اإلعتراف بأص

 .خل الشامل األخرالربح أو الخسارة والدقائمة 
 

  :الموجودات المالية - ١
  اإلثبات والقياس األولي

 موجوداتيتم تصنيف الموجودات المالية عند اإلعتراف المبدئي ك، يولتقوم اإلدارة بتحديد تصنيف الموجودات المالية عند اإلعتراف األ
  مالية إما

  الربح أو الخسارة أوستثمارات في األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل إ •
  أواألخر ستثمارات في األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل إ •
  المطفأة.بالتكلفة  •
   

  القياس الالحق
ركةولي، بعد اإلثبات األ تنفدة، أو  موجوداتالموجودات المالية بأنها  بقياس تقوم الش مالية بالقيمة العادلة  موجوداتمالية بالتكلفة المس

  :على أساس كل من الربح أو الخسارةمالية بالقيمة العادلة من خالل  موجوداتمن خالل الدخل الشامل األخر أو 
  .نموذج أعمال المنشأة إلدارة الموجودات المالية •
  خصائص التدفق النقدي التعاقدي لألصل المالي. •

تثمارات في أدو ، وبالرغم من ذلك فإنه في حاالت محدودة، قد تكون التكلفة تقديراً الملكية بالقيمة العادلة ات حقوقيتم قياس جميع االس
باً للقيمة العادلة، وقد تكون تلك هي الحالة إذا كانت أحدث معلومات متاحة غير كافية لقياس القيمة العادلة، أو إذا كان هناك نط اقاً مناس

  ة وأن التكلفة تعبر عن أفضل تقدير للقيمة العادلة ضمن ذلك النطاق.واسعاً من قياسات القيمة العادلة المحتمل
  

تنفدة، إذا كانت مقتناة بغرض تحصيل تدفقات نقدية تعاقد - تثمارات في األدوات المالية بالتكلفة المس ة دورية من ييتم تصنيف االس
  .المبلغ األصلي والعائد الثابت على االستثمار

تثمارات في األد - ارة، إذا كانت مقتناة ألغراض المتاجرة حيث يتم تصنيف االس وات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخس
يولة ي للوفاء بإحتياجاتها اليومية من الس كل رئيس ركة بش تحوذ عليها الش تكاليف إدارة احتياجاتها  تخفيضوتعمل من خاللها على  ،تس

  .على المحفظة العائد –بشكل نشط  –من السيولة تلك ولذا فهي تدير 
يتم تصنيف االستثمارات المالية بغرض اإلقتناء من خالل الدخل الشامل متى انطبق عليها نموذج األعمال للحصول على تدفقات  -

ها بالقيمة مالية وتسجل بالتكلفة في تاريخ التملك مع إعادة قياس  نقدية منها وتحصيل العائد المالي مع امكانية بيعها لتحقيق مكاسب رأس
غير متداولة ويتم إثبات التغيرات في قيمتها العادلة في الدخل الشامل بينما يتم إثبات  موجوداتوقية لها وتصنف هذه االستثمارات كالس

  .أي عوائد منها في قائمة الربح او الخسارة
-١٥-  



 

 

  شركة أسمنت المنطقة الشرقية
  )(شركة مساهمة سعودية

  
  إيضاحات حول القوائم المالية 

   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

   
  (تتمة)ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - ٦

  (تتمة) األدوات المالية -ي 
  

  إثبات اإليراد
بة لجميع  تخدام معدل  موجوداتوال المطفأةالمالية بالتكلفة  موجوداتالبالنس المالية التي تحمل عائد، يتم االعتراف بإيرادات العوائد باس

تقبلية المقدرة على مدى العمر الم ات النقدية المس ر، تالعائد الفعلي، وهو المعدل الذي يخفض المقبوض وقع لألداة المالية أو لفترة أقص
  .والخسائر ضمن الربح أو الخسارة صافي القيمة الدفترية لألصل المالي. ويتم إثبات صافي المكاسب إلى

  

  المالية وعدم إمكانية استردادها موجوداتهبوط قيمة ال
والتعرض لمخاطر  ،المالية موجوداتتقوم الشركة بتطبيق نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة لقياس واثبات خسارة الهبوط في القيمة لل

  المطفأة، مثل القروض والودائع والذمم المدينة التجارية.االئتمان ألدوات الدين، ويتم قياسها بالتكلفة 
ائر االئتمان ائر االئتمان المتوقعة كتقدير مرجح الحتمال خس (أي القيمة الحالية لجميع حاالت العجز النقدي) مقسومة  يتم إحتساب خس

ل المالي. إن العجز في النقد هو الفرق بين التدفقات النقدية  تحقة وفقاً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع على العمر المتوقع لألص المس
ائر االئتمان حتى لو  أ خس ائر االئتمان المتوقعة تأخذ في االعتبار مبلغ وتوقيت الدفعات وبالتالي تنش تالمها. إن خس ركة إس انت كالش

الخسائر االئتمانية المتوقعة تقييم مخاطر  الشركة تتوقع أن تستلم الدفعات بالكامل، ولكن في موعد استحقاق محدد بالعقد. تتطلب طريقة
داد وتوقي ائر االئتمان ال تاالئتمان والتعثر عن الس متوقعة في تحصيلها منذ اإلعتراف المبدئي. ويتطلب ذلك االعتراف بمخصص خس

  وأيضاً للذمم المدينة التي نشأت حديثاً أو تم أقتناؤها. الربح أو الخسارة
  

ائر ائتمانية لمدة يتم قياس هبوط قيمة  ائر ائتمانية متوقعة على مد ١٢الموجودات المالية إما بخس هراً أو خس ل، وذلك  ىش عمر األص
ل ائر االئتمان المتوقعة خالل  .اعتمادا على ما إذا كان هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ بداية االعتراف باألص تمثل خس

تمثل الخسائر االئتمانية المتوقعة خالل عمر الدين أية خسائر ائتمانية متوقعة والتي  .الفترة الماليةشهراً خسائر ائتمانية بعد انتهاء  ١٢
  .قد تنتج عن كافة الحاالت المحتملة للتأخر في السداد على مدى العمر المتوقع لألصل المالي

يتم احتساب مخصص الخسائر االئتمانية بطريقة ال  هنشهراً، وعليه فإ ١٢الذمم المدينة التجارية قصيرة األجل، عادة ما تكون أقل من 
 ٩شهراً. تستخدم الشركة المدخل المبسط في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ١٢ئتمان المتوقعة خالل تختلف عن طريقة خسائر اإل

  .نةلقياس خسائر اإلئتمان المتوقعة للذمم المدينة باستخدام مصفوفة تستند إلى أعمار الذمم المدي
كما تستخدم الشركة الخبرات السابقة والتاريخية ومعدالت الخسارة باالعتماد على أساس اإلثني عشر شهراً الماضية، حيث يتم تعديل 
تقبلية لألوضاع االقتصادية في المستقبل. وتختلف  معدالت الخسائر التاريخية لتعكس المعلومات عن الظروف الحالية والتوقعات المس

  .ة على أساس عمر المبالغ المستحقةمعدالت الخسار
  
  :اإللتزامات المالية – ٢

  اإلثبات والقياس األولي
الل ال - المالية عند  اإللتزاماتوتقوم الشركة بتحديد تصنيف  ،دخليتم تصنيف اإللتزامات المالية المتداولة بالقيمة العادلة من خـ

  .لها يولاإلثبات األ
   .المالية أولياً بالقيمة العادلة بعد خصم التكاليف العائدة مباشرة للمعامالتعتراف بكافة اإللتزامات يتم اإل -
  .الشركة المالية الذمم الدائنة التجارية وأي أرصدة دائنة أخرى مستحقة الدفع إلتزاماتتتضمن  -

  القياس الالحق
نيفها  اإللتزاماتيعتمد قياس  ارةقائمة مالية بالقيمة العادلة من خالل  كإلتزاماتالمالية على تص مالية  كإلتزاماتأو  الربح أو الخس

  .الربح أو الخسارةقائمة  بالقيمة العادلة من خالل كإلتزاماتمالية  إلتزاماتأخرى. علماً بأن الشركة ليس لديها أية 
  إلغاء إثبات اإللتزامات المالية

تبدال إلتزام مالي حالي ؤما يتم اإلعفاء من اإللتزام المحدد أو إلغايتم إلغاء االعتراف باإللتزامات المالية عند ة أو انتهاء مدته. عند اس
يتم معاملة هذا التبديل أو التعديل  .خر من نفس المقرض بشروط مختلفة جوهرياً أو بتعديل شروط اإللتزامات الحالية بشكل جوهريآب

لي وتحقق إلتزام جديد، ويتم اإل لة في قائمة كعدم تحقق لإللتزام األص ارةعتراف بالفرق في القيمة الدفترية ذات الص  الربح أو الخس
  والدخل الشامل األخر.
  تسوية األدوات المالية

يتم تسوية الموجودات واإللتزامات المالية ويتم إدراج صافي المبلغ في قائمة المركز المالي عندما يكون هناك حق قانوني ملزم لتسوية 
ن واحد. يجب أال يكون الحق القانوني القابل آالمبالغ المعترف بها وهناك نية لتسوية صافي قيمة الموجودات / وتسوية اإللتزامات في 

ار للتنفيذ م داد أو إعس ياق األعمال االعتيادية وفي حالة التخلف عن الس تقبلية، ويجب أن يكون قابل للتنفيذ في س رهوناً باألحداث المس
 أو إفالس الشركة أو الطرف المقابل.

-١٦-  



 

 

  
  شركة أسمنت المنطقة الشرقية

  )(شركة مساهمة سعودية
  

  إيضاحات حول القوائم المالية 
  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
   
  (تتمة)ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - ٦
  النقد وما في حكمه - ك

يرة  يولة قص تثمارات أخرى عالية الس دة البنوك، واس ندوق وأرص ذات تواريخ  ،األجليتكون النقد وما في حكمه من النقد في الص
  .ثة أشهر أو أقل من تاريخ شرائهاتبلغ إستحقاق ثال إستحقاق أصلية

  

  اإلحتياطي النظامي  - ل
ركة يس الش عودية وعقد تاس ركات في المملكة العربية الس يص  ،وفقاً لمتطلبات نظام الش ركة إحتياطي نظامي وذلك بتخص أت الش أنش

  .ىوغ اإلحتياطي النظامي الحد األقصتوقف تجنيب هذه النسبة بعد بلوقد  الربح أو الخسارة٪ من صافي ١٠نسبة 
  
  ذمم دائنة ومصروفات مستحقة  - م

 يالتسواء تلك  ،سيتم دفعها مقابل بضائع مستلمة وخدمات مقدمة التييتم إثبات مبالغ المطلوبات للذمم الدائنة والمصروفات المستحقة 
  .الشركة أم ال إلىتم إصدار فواتير بموجبها 

  
  الزكاة والضريبة - ن

ركة ألنظمة الهيئة العامة للزكاة وال ع الش عوديةتخض تحقاق  ،دخل في المملكة العربية الس اس االس ص للزكاة على أس ويتم عمل مخص
فروقات في  تقيد أية أو صافي الربح المعدل أيهما أكبر. ويتم احتساب مخصص الزكاة والضريبة على أساس وعاء الزكاة والضريبة

من قائمة  التقديرات بين الزكاة بة والربط النهائي (إن وجد) ض ريبة المحتس ارةوالض نة  الربح أو الخس امل اآلخر في الس والدخل الش
  .يتم فيها انهاء الربط التي

  
  جنبيةالعمالت األ -س  

اباتها باللایر السعودي، ويتم تحويل المعامالت التي تتم بالعملة  عار الصرف تمسك الشركة حس األجنبية إلى اللایر السعودي وفقاً ألس
ي السائدة عند إجراء المعاملة. ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالعمالت األجنبية كما في تاريخ قائمة المركز المال

ائر  ب والخس ائدة في ذلك التاريخ. إن المكاس رف الس عار الص عودي وفقاً ألس ديدات أو تحويل العمالت إلى اللایر الس الناتجة عن التس
  والدخل الشامل اآلخر. الربح أو الخسارةاألجنبية يتم إدراجها ضمن قائمة 

  
  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين - ع

عودي، وطبقا  بة والمتراكمة للموظفين وفقاً لنظام العمل الس نوات يتم قياس وإثبات مكافأة نهاية الخدمة عن فترات الخدمة المكتس لس
ائر اإلكتوارية ،خدمة كل موظف ص مكافأة الخدمة وتثبت األرباح أو الخس من بنود الدخل  ويتم إعادة القياس اإلكتواري لمخص ض

  الشامل األخر.
  

  إثبات اإليراد  -ف 
ركة إيرادات العقود مع العم  ١٥المالي  بناء على نموذج من خمس خطوات كما هو محدد في المعيار الدولي للتقرير الءتثبت الش

  :"الءيرادات من العقود مع العمإل"ا
ع )العقود( تحديد العقد - ١الخطوة  س حقوقا وتعهدات وتض المعايير التي  مع عميل: العقد هو اتفاقية تُعقد بين طرفين أو أكثر تؤس

  .يجب الوفاء بها لكل عقد
  .إلى العميل داء هو وعد في العقد مع العميل بتحويل بضائع أو تقديم خدماتألفي العقد: التزام ا األداءتحديد التزامات  :٢لخطوة ا

ائع :٣الخطوة  ول عليه نظير نقل البض ركة الحص عر المعاملة هو مبلغ المقابل الذي تتوقع الش عر المعاملة: س أو الخدمات  تحديد س
  .لى العميل، باستثناء المبالغ المحصلة نيابة عن أطراف ثالثةالمتعهد بتقديمها إ

الشركة بتوزيع  داء في العقد: في العقد الذي يحتوي على أكثر من التزام أداء، ستقومألامات اإللتزتخصيص سعر المعاملة  :٤الخطوة 
  .الوفاء بكل التزام أداء حصول عليه في مقابلسعر المعاملة إلى كل التزام أداء بمبلغ يحدد مقدار المقابل الذي تتوقع الشركة ال

  .تفي المنشأة بالتزام أداء )أو عندما( يراد متىإلإثبات ا :٥الخطوة 
  

ائع أو الخدمات  تحقه مقابل نقل البض ركة بتقدير المبلغ الذي تس من مبلغاً متغيراً، تقوم الش إذا كان المبلغ المزمع دفعه في العقد يتض
  العميل.المتعهد بتقديمها إلى 

  

تردة أو ا ومات أو المبالغ المس ومات أو الحس بب الخص عرية أوإلتمانات أو اإلئقد يختلف مبلغ المقابل بس الحوافز أو  متيازات الس
ركة  داء أو العقوبات أو غيرها من البنود المماثلة. كما يمكن أن يختلف مبلغ قيمة المقابل المتعهد به إذاألمكافآت ا تحقاق الش كان اس

ً ابل مشروطللمق   بحدوث أو عدم حدوث حدث مستقبلي. ا
  

  .الءمع العم سمنت السائب والمعبأ، حيث يتم البيع بموجب فواتير بيع و/أوعقود محددة مستقلة مبرمةألوا الكلنكرتقوم الشركة ببيع 
يرادات إلعتراف باإلا داء الوحيد، يتمألسمنت فيها هو إلتزام األوالتي يتوقع بشكل عام أن يكون بيع ا الءبالنسبة للعقود المبرمة مع العم

  وهو عادة ما يتم عند التسليم. صل إلى العميل عند نقطة زمنية محددة،ألمن البيع في الوقت الذي يتم فيه تحويل السيطرة على ا
ليم المنتجات المتفق على بيعها للعميل والدفع من قبل ا ركة وجود أي عقود تتجاوز الفترة بين تس نة واحدة، لذلك ال تتوقع الش لعميل س

  .ال تقوم الشركة بتعديل أي من أسعار المعامالت بالقيمة الزمنية للنقود
-١٧-  



 

 

  شركة أسمنت المنطقة الشرقية
  )(شركة مساهمة سعودية

  
  إيضاحات حول القوائم المالية 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  خالف ذلك)(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 

   
  (تتمة)ملخص ألهم السياسات المحاسبية  - ٦

  إيرادات توزيعات أرباح –ص 
  :فقط عندما دخلعات األرباح ضمن اليتم إثبات توزي

  يتأكد حق الشركة في تسلم توزيعات األرباح المدفوعة، -
  الشركة المنافع االقتصادية المرتبطة بتوزيعات األرباح، إلىيكون من المرجح أن تتدفق  -
  يكون من الممكن قياس مبلغ توزيعات األرباح بطريقة يمكن االعتماد عليها. -
  
  إيرادات اإليجار - ق

  .اإليجاريتم اإلعتراف بإيرادات اإليجار وفقاً لطريقة القسط الثابت على مدى فترة إتفاقية اإليجار وبناًء على شروط عقد 
 
  التمويلإيرادات  - ر

  .في الربح أو الخسارةويتم إدراج إيراد العوائد  ،ىيتم اإلعتراف بإيراد العوائد عند إستحقاقات العائد بإستخدام طريقة معدل العائد الفعل
  

  إيرادات أخرى  -ش
  الشامل اآلخر. والدخل الربح أو الخسارةيتم اإلعتراف باإليرادات األخرى عند إستحقاقها ضمن قائمة 

  
  المصروفات -ت 

اريف العمومية واإلدارية التكاليف ويق والمص روفات البيع والتس من مص رورة جزءأ من تكلفة المبيعات. يتم  تتض التي ال تكون بالض
  .أساس منتظمى توزيع البنود بين تكلفة المبيعات ومصروفات البيع والتسويق والمصروفات العمومية واإلدارية عل

  
  التقارير القطاعية  -ث 

اريف بما في ذلك اإليرادات  ل على إيرادات وتتكبد مص طتها التي من خاللها تحص ركة يرتبط بأنش ر في الش غيل هو عنص قطاع التش
  والمصاريف المتعلقة بالمعامالت مع أي عناصر أخرى في الشركة. 

 
  ربحية السهم  -خ 

ضة (إن وجدت) وذلك لألسهم العادية، حيث يتم احتساب ربحية السهم األساسية يتم عرض ربحية السهم األساسية وربحية السهم المخف
بقسمة الربح أو الخسارة الخاصة بحملة األسهم العادية للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة، معدلة 

احتساب ربحية السهم المخفضة بتعديل الربح أو الخسارة الخاصة  بعدد األسهم العادية المعاد شراؤها أو المصدرة خالل الفترة. ويتم
ة المحتمل  هم العادية المخفض هم القائمة خالل الفترة بآثار جميع األس ط المرجح لعدد األس ركة والمتوس هم العادية للش بحملة األس

 إصدارها.
  
  توزيعات أرباح -ذ 
جل توزيعات األتُ  جل توزيعات تُ و ،التي يتم فيها إعتماد هذه األرباح من قبل مجلس االدارةولية كمطلوبات في الفترة رباح األس س

  .األرباح النهائية في القوائم المالية في الفترة التي يتم إعتماد هذه األرباح من قبل المساهمين
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  شركة أسمنت المنطقة الشرقية
  )(شركة مساهمة سعودية

  
  إيضاحات حول القوائم المالية 

   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك) بآالف(جميع المبالغ 

    
  آالت ومعدات ،ممتلكات – ٧
  

      أعمال إنشائية     أثاث وتجهيزات      طوب حراري وكرات         
  اإلجمالي    تحت التنفيذ    أدوات  قطع غيار  آالت ومعدات  طحن وأخرى   مباني  أراضي   ٢٠٢٠
  ٣٫٢١٠٫٤٦٨    ٢٣٫٧٥١    ١٦٫١٧٤  ٦٨٫٦٣٢  ٢٫١٩١٫٥٩٠  ٣١٫٤٥٣   ٨٧١٫٨٥٢  ٧٫٠١٦    ٢٠٢٠يناير  ١في  التكلفة

  ٤٥٫٦٤٢    ٣٢٫٤٣٦    ٣٤٦    ٣٨٥    ٦٫٥٨٤    ٧٦١    ٥٫١٣٠    -    إضافات خالل السنة
  )٥٦٫١٦٨(    -    )٤٫٢١٨(    -    )٤٧٫٥٤٩(    -    )٤٫٤٠١(    -    إستبعادات خالل السنة

  -    )٤٠٫٤٥٥(    -    )٣٫٢٦٦(    ٣٨٫١٤٣    ٣٫٦٤٥    ١٫٩٣٣    -    تحويالت 
  ٣٫١٩٩٫٩٤٢    ١٥٫٧٣٢    ١٢٫٣٠٢  ٦٥٫٧٥١  ٢٫١٨٨٫٧٦٨  ٣٥٫٨٥٩   ٨٧٤٫٥١٤  ٧٫٠١٦  ٢٠٢٠ديسمبر٣١الرصيد في

                                 اإلستهالك المتراكم
  ٢٫٣٤١٫٨٥٧    -    ١٤٫٣٦٥  ٥١٫٤١٦  ١٫٦٣٥٫٠٢٤  ٢٥٫٣٤٩   ٦١٥٫٧٠٣  -    ٢٠٢٠يناير  ١الرصيد في 

  ٩٢٫٢٢٥    -    ٨٦٣    ١٫٥٤٣    ٦٨٫٦٥٤    ٤٫١٠٣    ١٧٫٠٦٢    -    اإلستهالك المحمل خالل السنة 
  )٥٥٫٢٦٧(    -    )٤٫١٢٨(    -    )٤٧٫٠٦٣(    -    )٤٫٠٧٦(    -    إستبعادات خالل السنة 

  -    -    -    )١٫٧٢٣(    ٢٫٢٧٦    -    )٥٥٣(    -    تحويالت
  ٢٫٣٧٨٫٨١٥    -    ١١٫١٠٠  ٥١٫٢٣٦  ١٫٦٥٨٫٨٩١  ٢٩٫٤٥٢   ٦٢٨٫١٣٦  -  ٢٠٢٠ديسمبر٣١الرصيد في

                                 صافي القيمة الدفترية
  ٨٢١٫١٢٧    ١٥٫٧٣٢    ١٫٢٠٢  ١٤٫٥١٥  ٥٢٩٫٨٧٧  ٦٫٤٠٧   ٢٤٦٫٣٧٨  ٧٫٠١٦  ٢٠٢٠ديسمبر٣١الرصيد في

  ٨٦٨٫٦١١    ٢٣٫٧٥١    ١٫٨٠٩  ١٧٫٢١٦  ٥٥٦٫٥٦٦  ٦٫١٠٤   ٢٥٦٫١٤٩  ٧٫٠١٦    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  
  

سبتة  ن متعددين لفترات تتراوح لمستأجري هتقريباً فيتم تأجير ٪٨٠ما الجزء المتبقي من المبنى ما يعادل أ ،خرىأالرئيسي للشركة وألغراض إدارية  تقريباً من مساحة المبنى االداري ألغراض المركز ٪٢٠يستخدم ما ن
  . خمس سنوات وتم تبويب الجزء المؤجر كإستثمار عقاري إلىمن سنة 
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  شركة أسمنت المنطقة الشرقية

  )(شركة مساهمة سعودية
  

  إيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك) بآالف(جميع المبالغ 
  

 (تتمة) آالت ومعدات ،ممتلكات - ٧
 

    أعمال إنشائية       أثاث وتجهيزات          طوب حراري وكرات        

  اإلجمالي    تحت التنفيذ    أدوات    قطع غيار     آالت ومعدات    طحن وأخرى    مباني    أراضي  ١٩٢٠

  ٣٫٢١٥٫٢٤٥    ٢١٫٣٦٨    ٢٠٫٤٣٧    ٧٢٫٧٩٣    ٢٫٢٢٠٫٣٤١    ١٤٫٠٤٤    ٨٥٩٫٢٤٦    ٧٫٠١٦    ٢٠١٩يناير  ١في  التكافة
  ٢١٫٢١٤    ٢٠٫٢٨٦    ٢٩٥    ٢٢٦    ٢٢٤    -    ١٨٣    -    إضافات خالل السنة

  )٢٥٫٩٩١(    -    )٤٫٥٥٨(    )١٫٥٨١(    )١٩٫١١٤(    -    )٧٣٨(    -    إستبعادات خالل السنة
  -    )١٧٫٩٠٣(    -    )٢٫٨٠٦(    )٩٫٨٦١(    ١٧٫٤٠٩    ١٣٫١٦١    -    تحويالت 

  ٣٫٢١٠٫٤٦٨    ٢٣٫٧٥١    ١٦٫١٧٤    ٦٨٫٦٣٢    ٢٫١٩١٫٥٩٠    ٣١٫٤٥٣    ٨٧١٫٨٥٢    ٧٫٠١٦  ٢٠١٩ديسمبر٣١الرصيد في
                                 اإلستهالك المتراكم

  ٢٫٢٦٨٫٤٢٧    -    ١٧٫١٩٠    ٥٢٫٠٣٣    ١٫٥٨٩٫٤٦٤    ٧٫٤١٩    ٦٠٢٫٣٢١    -    ٢٠١٩يناير  ١الرصيد في 
  ٩٨٫٩٩٢    -    ١٫٣٤٦    ٢٫٧٣٩    ٧٢٫٥٠٣    ٧٫٢٧١    ١٥٫١٣٣    -    اإلستهالك المحمل خالل السنة 

  )٢٥٫٥٦٢(    -    )٤٫١٧١(    )١٫٥٧٧(    )١٩٫١٠٢(    -    )٧١٢(    -    إستبعادات خالل السنة 
  -    -    -    )١٫٧٧٩(    )٧٫٨٤١(    ١٠٫٦٥٩    )١٫٠٣٩(    -    تحويالت

  ٢٫٣٤١٫٨٥٧    -    ١٤٫٣٦٥    ٥١٫٤١٦    ١٫٦٣٥٫٠٢٤    ٢٥٫٣٤٩    ٦١٥٫٧٠٣    -  ٢٠١٩ديسمبر٣١الرصيد في
                                 الدفتريةصافي القيمة
  ٨٦٨٫٦١١    ٢٣٫٧٥١    ١٫٨٠٩    ١٧٫٢١٦    ٥٥٦٫٥٦٦    ٦٫١٠٤    ٢٥٦٫١٤٩    ٧٫٠١٦  ٢٠١٩ديسمبر٣١الرصيد في 
  ٩٤٦٫٨١٨    ٢١٫٣٦٨    ٣٫٢٤٧    ٢٠٫٧٦٠    ٦٣٠٫٨٧٧    ٦٫٦٢٥    ٢٥٦٫٩٢٥    ٧٫٠١٦    ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الرصيد في 

 
 
 
 
 
 

-٢٠-  



 

 

  المنطقة الشرقيةشركة أسمنت 
  )(شركة مساهمة سعودية

  
  إيضاحات حول القوائم المالية 

   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

   
 (تتمة) آالت ومعدات ،ممتلكات - ٧
  يتم توزيع االستهالك السنوي كما يلي: -

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 
  ٩٦٫٥٥٦ ٩٠٫٢١١  المحمل على تكلفة المبيعات

  ٢٫٤١٢  ١٫٩٩٠  )٢٥العمومية واإلدارية (إيضاح  المصروفاتالمحمل على 
 ٢٤ ٢٤  )٢٦البيع والتسويق (إيضاح  مصروفاتالمحمل على 

  ٩٨٫٩٩٢ ٩٢٫٢٢٥ 
  
  استثمارات عقارية - ٨
  

  االجمالي   المباني   االراضي  
          التكلفة

  ١٢٢٫٧٢٠   ٧٠٫٧٨٦   ٥١٫٩٣٤  ٢٠٢٠يناير  ١الرصيد في 
  ١٢٢٫٧٢٠   ٧٠٫٧٨٦   ٥١٫٩٣٤  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الرصيد في 

          اإلستهالك المتراكم
  ٢٦٫٣٧٦   ٢٦٫٣٧٦   -  ٢٠١٩يناير  ١الرصيد في 

  ١٫٦٣٢   ١٫٦٣٢   -   ٢٠١٩اإلستهالك المحمل خالل 
  ٢٨٫٠٠٨   ٢٨٫٠٠٨   -  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  ١٫٦٣٢   ١٫٦٣٢   -   ٢٠٢٠اإلستهالك المحمل خالل 
  ٢٩٫٦٤٠   ٢٩٫٦٤٠   -  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الرصيد في 

          صافي القيمة الدفترية
  ٩٣٫٠٨٠   ٤١٫١٤٦   ٥١٫٩٣٤  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

  ٩٤٫٧١٢   ٤٢٫٧٧٨   ٥١٫٩٣٤  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
  

تيفاء لمتطل - تثمارات العقارية يقمملكة العربية السعودية تم تالمعتمدة فى الللتقرير المالي بات االفصاح وفقا للمعايير الدولية إس يم اإلس
تقل هو ة من قبل خبير مؤهل ومس س عودية للمقيمين المعتمدين أحمد النعيم للتقييم العقاري مؤس وية  برقم المعتمد من الهيئة الس عض

١١٠٠٠٠٩٠   
  

تثمارات العقارية كما فى قدرتوقد  - مبر  ٣١ القيمة العادلة لإلس عودى ١٩٨ بمبلغ ٢٠٢٠ديس مليون لایر  ١٢٨منها  ،مليون لایر س
ى و  عودى لألراض عودى للمبانى ٧٠س مبر  ٣١( مليون لایر س عودى ٢١٠بمبلغ  ٢٠١٩ديس مليون لایر  ١٣٢منها  ،مليون لایر س

  ).للمبانىلایر سعودى  مليون ٧٨و  سعودى لالراضى
  
  حق إستخدام األصول -٩
  

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  سيارات    سيارات  

        التكلفة 
  ٢٫٧٦٢    ٣٫٢٢٨  يناير  ١الرصيد في 

  ٤٦٦    ٦١  إضافات خالل السنة
  ٣٫٢٢٨    ٣٫٢٨٩  ديسمبر  ٣١الرصيد في 

        
        اإلستهالك المتراكم

  -    ١٫٦٤٥  يناير ١الرصيد في 
  ١٫٦٤٥    ١٫٢٧٩ االستهالك المحمل خالل السنة

  ١٫٦٤٥    ٢٫٩٢٤  ديسمبر ٣١الرصيد في 
  ١٫٥٨٣    ٣٦٥  صافي القيمة الدفترية في نهاية السنة

  
-٢١-  



 

 

  
  شركة أسمنت المنطقة الشرقية

  )(شركة مساهمة سعودية
  

  إيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  لم يذكر خالف ذلك)(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما 
   

  
  فى أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر:استثمارات  – ١٠

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
  القيمة  عدد األسهم   القيمة  عدد األسهم  

 ٥٥٫٢٠٠  ٢٫٣٠٠  ٦٣٫٠٢٠  ٢٫٣٠٠  *السعودية لالستثمار الصناعي المجموعة 
  ٤١٨٫٦٨٧  ٢٧٫١٨٧    ٤٥١٫٥٨٤  ٢٧٫١٨٧  **شركة التصنيع وخدمات الطاقة 

  ٦٢٫٥٣٦  ١٫٧٧٤    ٦٢٫٠٩٢  ١٫٧٧٤  شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) ***
  ٥٣٦٫٤٢٣      ٥٧٦٫٦٩٦    الرصيد في نهاية السنة 

 
(تداول) وتملك الشركة فيها ما نسبته  الصناعي (هي شركة مساهمة سعودية مدرجة بالسوق المالية) السعودية لالستثمار المجموعة*

 ،م ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١كما فى  وفق سعر السوق ذلك اإلستثمار بالقيمة العادلةبعمل إعادة تقييم لرصيد  الشركةوقد قامت  ،٪ ٠٫٥١
  .لایر سعودى للسهم) ٢٤ بمبلغ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١فى  (لایر سعودى للسهم  ٢٧٫٤لك التاريخ حيث بلغ سعر السهم فى ذ

حيث أن القيمة العادلة للسهم  ٪ ٥٫٤٤ك الشركة فيها ما نسبته وتمل ،ركة التصنيع وخدمات الطاقة شركة مساهمة سعودية مغلقةش**
مبر  ٣١فى  عودى (فى  ١٦٫٦١ بمبلغ ٢٠٢٠ديس مبر  ٣١لایر س هم  ٢٠١٩ديس ركة  )١٥٫٤٠القيمة العادلة للس وقد قامت إدارة الش

  .خدمات الطاقة بناء على تقرير من مقيم مستقلشركة التصنيع وبتحديد قيمة االستثمارات فى 
عند طرح اسهم  لایر للسهم ٣٢سعرب (أرامكو) الزيت العربية السعوديةمليون سهم فى أسهم شركة  ١٫٨ اءقامت الشركة بشر***

عودية (أرامكو) ركة الزيت العربية الس هم فى  ،كتتابلإل ش عر الس م ٣١وقد بلغ س عودى  لایر ٣٥بمبلغ  ٢٠٢٠بر ديس همس (فى  للس
  .لایر سعودى للسهم) ٣٥٫٢٥بمبلغ  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

  
  تتضمن اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر ما يلي: -

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
       أسهم مدرجة

 ٥٥٫٢٠٠  ٦٣٫٠٢٠  وعة السعودية لالستثمار الصناعيالمجم
  ٦٢٫٥٣٦   ٦٢٫٠٩٢  يت العربية السعودية (أرامكو)شركة الز

       
       أسهم غير مدرجة

  ٤١٨٫٦٨٧   ٤٥١٫٥٨٤  شركة التصنيع وخدمات الطاقة
 

ركة  - جلت الش امل األخر غير محققة س تثمارات فى أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الش أرباح تقييم إس
 :إلىكالت

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
  ٨٨٫٥٨٤   ١٨٩٫٦٣٥  رصيد أول السنة

       أرباح تقييم أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
  ١٠١٫٠٥١   ٤٠٫٢٧٣  غير محققةالشامل األخر 

  ١٨٩٫٦٣٥   ٢٢٩٫٩٠٨  رصيد أخر السنة
    

  شركة زميلة بطريقة حقوق الملكيةاستثمارات في  - ١١
بة لدى  تثمار بنس ئولية محدو٣١٫٥٨الشركة اس دة ٪ في الشركة العربية اليمنية لألسمنت ("الشركة الزميلة") وهي شركة ذات مس

جلة في جمهورية اليمن  ركة الزميلة لمزاولة إنتاج األسمس ت الش س  وتتمثل الحركة ،م٢٠٠٩منت وبدأت اإلنتاج في عام وقد تأس
  :يخالل السنة فيما يل

  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  

  ٢١٣٫٤٦٦    ٢٣٦٫٩٨٧  الرصيد في بداية السنة
  ٢٣٫٥٢١    ٣٨٫٣١٧  زميلةالشركة اللحصة في نتائج ا

  -    )٩٫٢٩٠(  أرباح موزعة
  ٢٣٦٫٩٨٧    ٢٦٦٫٠١٤  

  )٦٦٫٩٩٦(    )٦٦٫٩٩٦(  الهبوط فى قيمة اإلستثماريطرح: 
  ١٦٩٫٩٩١    ١٩٩٫٠١٨  السنة  أخررصيد في لا

-٢٢-  
  

  



 

 

  أسمنت المنطقة الشرقيةشركة 
  )(شركة مساهمة سعودية

  
  إيضاحات حول القوائم المالية 

   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

    

  (تتمة) استثمارات في شركة زميلة بطريقة حقوق الملكية - ١١
  
  

  عن الشركة الزميلة: ملخص المعلومات المالية
  

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
  ٤٧٩٫٧١٧    ٥٣٩٫٨٤٢  أصول متداولة

  ٦٠٢٫٤٨٥    ٥٧٣٫٨٧٠  أصول غير متداولة
  )٢٢٩٫٥٥٩(    )٢٠٨٫٢٨٤(  إلتزامات متداولة

  )١٠٢٫٢٠٩(    )٦٣٫٠٧٩(  إلتزامات غير متداولة
  ٧٥٠٫٤٣٤    ٨٤٢٫٣٤٩  صافي األصول

  ٢٣٦٫٩٨٧    ٢٦٦٫٠١٤  األصولنصيب الشركة من صافي 
        

  ٤٦٣٫٤٣٨    ٦٦٣٫١٧٢  المبيعات
  ٩٨٫٦٤٤    ٢٦٧٫٦١٣  صافي ربح التشغيل

  ٧٦٫٢٩٨    ١٢٣٫٣٥٢  إجمالي الدخل الشامل
  -    )٩٫٢٩٠(  توزيعات أرباح مستلمة من الشركة الزميلة

  
  المخزون – ١٢

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 
  ١٤٧٫٧٨٧   ١٤٠٫٦٦٥  قطع غيار ومستلزمات صيانة

  ٢٩٫٨٢٧   ٢٨٫٥٢٠  مواد خام 
  ٢٩٣٫٢٦١   ٢٢٥٫٣٢٧  بضاعة تحت التصنيع

  ٣٧٫٣٧١   ٤٢٫٠٧٦  بضاعة تامة الصنع
  ٥٫٤٦٧   -  بالطريق بضاعة

  ٥١٣٫٧١٣   ٤٣٦٫٥٨٨  
  )٨٫٠٠٠(   )٩٫٣٧٠(  يارالغقطع ل مخزون بطيء الحركة مخصص

  ٥٠٥٫٧١٣   ٤٢٧٫٢١٨  
  

  ذمم مدينة تجارية - ١٣
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  

  ٢٣٣٫٢٢١   ٢١٦٫١٩٥  ذمم مدينة تجارية 
  )٣٥٫٢٥٩(   )٣٥٫٢٥٩(  الخسائر االئتمانية المتوقعةمخصص 

  ١٩٧٫٩٦٢   ١٨٠٫٩٣٦  
  

 

  :ر الذمم المدينة التجارية كما يليعماديسمبر فإن أ ٣١كما فى  -
  

  ٢٠١٩ ديسمبر ٣١   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
  ٩٦٫٩٦١   ١٠٦٫٤١٣  ليست مستحقة بعد

ً  ٩٠ - ١مستحق متأخر    ٦٩٫٧٧٩   ٥٦٫٧٨٧  يوما
ً  ١٨٠ - ٩١مستحق متأخر    ٢١٫٩٩٤   ٨٫١٧٥  يوما
ً  ٢٧٠ - ١٨١مستحق متأخر    ٧٫٢٣٠   ٨٫٦١٧  يوما
ً  ٢٧١مستحق متأخر    ٣٧٫٢٥٧   ٣٦٫٢٠٣  كثرأف يوما

  ٢٣٣٫٢٢١   ٢١٦٫١٩٥  
  )٣٥٫٢٥٩(  )٣٥٫٢٥٩(  الخسائر االئتمانية المتوقعةمخصص 

  ١٩٧٫٩٦٢   ١٨٠٫٩٣٦  
-٢٣-  

 



 

 

  
  شركة أسمنت المنطقة الشرقية

  )(شركة مساهمة سعودية
  

  إيضاحات حول القوائم المالية 
   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
   
  :خرىأمتداولة  موجوداتمدفوعات مقدماً و -١٤

   ٢٠١٩ ديسمبر ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ 
  ٣٨٫٩٠٨   ٣٨٫١٨٠  مدينة  –عمال أمحتجزات 

  ٢٫٥٩٩   ٤٫٩٥١  أرصدة مدينة لمستأجري البرج
  ١٣٫٦١٠   ٦٫٣٩٥  دفعات مقدمة للموردين
  ١١٫٢٤٧   ١٠٫٨٩١  سلف وأمانات موظفين

 ً   ٧٫٩٦٤   ٨٫٥٦٣  مصروفات مدفوعة مقدما
  ١٫٩٧٠   ١٫٥١٢  عوائد مدينة مستحقة

  ٢٤٨   ٢٦٢  أخرى
  ٧٦٫٥٤٦   ٧٠٫٧٥٤  

  )٢٦٫٤٤٥(   )٢٧٫٨٠٧(  مخصص خسائر إئتمانية متوقعة
  ٥٠٫١٠١   ٤٢٫٩٤٧  

  
  :حكمهالنقد وما في  -١٥

  
  ٢٠١٩ ديسمبر ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  

  ٩٩٫٨٣٨   ٥٨٫٦٤١  نقد لدى البنوك
  ٢٤٠٫٠٠٠   ٤٧٠٫٠٠٠  ودائع مرابحة قصيرة األجل (*)

  ٣٣٩٫٨٣٨   ٥٢٨٫٦٤١  
  

تثمر  (*) ركةتس هر أو أقل لدى البنوك  اً جزء الش تحقاق مدتها ثالثة أش من الفائض النقدي في الودائع ألجل مع فترة اس
نوية على هذه الودائع خالل عام  ط معدالت العمولة الس مبر ٣١(٪ ١٫٦٣بلغت  ٢٠٢٠التجارية المحلية، بلغ متوس  ديس

  .٪) ٢٫٢٨ بمتوسط عائد: م ٢٠١٩
  

  رأس المال -١٦
م  ،مليون لایر سعودي ٨٦٠مدفوع هو به الصادر والصرح مرأس المال ال مبر  ٣١مليون سهم ( ٨٦ إلىوالذي ينقس ديس

  .لایر سعودي للسهم ١٠بواقع  )مليون سهم ٨٦ :م ٢٠١٩
 

  اإلحتياطيات -١٧
 إحتياطي نظاميأ) 

٪ ١٠يتوجب على الشركة سنوياً تحويل نسبة  ،وديةعبموجب عقد تأسيس الشركة ونظام الشركات في المملكة العربية الس
افي الربح  . هذا  ىطي النظامي بعد بلوغه الحد األقصاإلحتيا إلىاطي النظامي وقد توقف التحويل اإلحتي إلىمن ص

  اإلحتياطي غير متاح للتوزيع على المساهمين .
  

  إحتياطي إتفاقيب) 
مارس  ٢٩هـ (الموافق ١٤٣١ربيع اآلخر  ١٣المنعقد بتاريخ  ٣٥وافقت الجمعية العمومية للشركة خالل إجتماعها رقم 

يص مبلغ  ٤٠٤٫٦م) على تكوين إحتياطي إتفاقي بمبلغ ٢٠١٠ عودي وذلك بتخص عودي  ١٢٠مليون لایر س مليون لایر س
  مليون لایر سعودي من األرباح المبقاة . ٢٨٤٫٦من إحتياطي التوسعات الرأسمالية ومبلغ 

 
  موظفين المحددةإلتزامات منافع ال  -١٨

 :إلتزامات منافع الموظفين المحددة حركة   -أ
 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  

  ٦١٫٨٢٦    ٦٩٫٨١١  الرصيد في بداية السنة 

  ٥٫٢١١    ٥٫٤٩٠  تكلفة الخدمة الحالية

  ٢٫٣٩٦    ٢٫٢١٧  تكلفة الفوائد

  )٧٫١٧٩(    )٣٫٣٥٦(  السنة خالل المدفوع

  ٧٫٥٥٧    ٦٫٨١٦  خسائر إكتوارية

  ٦٩٫٨١١    ٨٠٫٩٧٨  الرصيد في نهاية السنة 
-٢٤-  



 

 

  شركة أسمنت المنطقة الشرقية
  )(شركة مساهمة سعودية

  
  إيضاحات حول القوائم المالية 

   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

   
  (تتمة) إلتزامات منافع الموظفين المحددة  -١٨
  
 اإلكتوارية الرئيسية هى كما يلى:فتراضات اإل  -ب

  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ٪٣٫٠٨    %٢٫٢٠  معدل خصم مستخدم لحساب تكلفة فوائد في السنة

  ٪٣٫٥٠    %٣٫٥٠  معدل زيادة رواتب سنوي
 
نة المنتهية في   -ج ية المرجحة للس ات الرئيس ية إلتزامات المزايا المحددة للتغيرات في اإلفتراض اس مبر  ٣١حس ديس

  هي كما يلي: ٢٠٢٠
       ٢٠١٩    ٢٠٢٠  

  ٦٥٫٠٢٤    ٧٥٫٢٤٢       ٪١معدل الخصم  + 
  ٧٥٫٢٦٧    ٨٧٫٥٤٤       ٪١ -معدل الخصم  

  ٧٥٫٥١٩    ٨٧٫٧٧٩       ٪١معدل زيادة الرواتب + 
  ٦٤٫٧١١    ٧٤٫٩١٩       ٪١ -زيادة الرواتب معدل 

  
  ىخرأمخصصات  -١٩

 ،زالة المصنعإلرخصة األمتياز الخاصة بالشركة وفي مخصص إعادة تأهيل مناطق خاضعة   ىخرتتمثل المخصصات األ
يد فى  ركة وبلغ الرص وية مواقع إمتياز الش مبر  ٣١وذلك بالقيمة الحالية للتكلفة المتوقعة العادة تس  ٣٣٫٦١مبلغ  ٢٠٢٠ديس

  .)لایر سعودى مليون  ٣٢٫٨٥بمبلغ  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ي ( دوسعلایر  مليون 
 

   ذمم دائنة ومطلوبات متداولة اخرى -٢٠
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١  

  ٤٠٫٢٧٠    ٦٤٫١٤٦  ذمم دائنة

  ٣٩٫٦٢٥    ٤٢٫٥٤٤  مصروفات مستحقة

  ١٣٫١٧٤    ١٣٫١٣١  دفعات مقدمة مستلمة من عمالء

  ٤٫٥٤٠    ٤٫٦٦٩  محتجزات أعمال دائنة

  ١٫٦٣٦    ٤٫١٠٤  للبرج إيرادات غير مكتسبة

  ١٫٩٠١    ٤٫٣٧٢  ضريبة قيمة مضافة

  ١٫٦٩٧    ٧٠  خرىأمطلوبات متداولة 

  ١٠٢٫٨٤٣    ١٣٣٫٠٣٦  
  

  عالقةال ذات أطراف -٢١
يطرة عليها ركات المس ركات الزميلة و الش تركة أو نفوذ  أو تتمثل األطراف ذات العالقة في كل من الش يطرة مش عة لس خاض

روط اعتماد ويتم هذا ،العالقة ذات األطراف تلك مؤثر من قبل ات الش ياس عيرية والس مع األطراف ذات  للمعامالت التس
  العالقة من قبل مجلس اإلدارة.

  
  :فى اآلتي تمثلت السنة خالل عالقة ذات أطراف مع المعامالت أ)
 )٢٥( ايضاح  رقم  وجلسات اللجانمجلس اإلدارة  جلساتمقابل حضور و اء مجلس االدارة عضمدفوعات مكافأة أ •
  الدواء للخدمات الطبية المحدودةمعامالت مع شركة  •

نوات هجرية بمبلغ  ركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة لمدة خمس س ركة بتأجير مكاتب إدارية لش  ١٫٦٤٩٫٨٣٠قامت الش
نوياً وقد تم  ب لایر س غل رئيس مجلس اإلدارة إحدى المناص من المعامالت مع أطراف ذات عالقة حيث يش إعتبار ذلك ض

التنفيذية لشركة الدواء للخدمات الطبية المحدودة وكذلك وجود أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة كعضو مجلس إدارة بشركة 
  الدواء.

 
دة فى وتتمثل ا مبر ٣١ألرص بة للبرج ومليون إيراد ١٫٦٥مبلغ   ،٢٠٢٠ديس الف محتجزات أعمال دائنة  ١٦٥ات غير مكتس

  (ضمن ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى).
-٢٥-  



 

 

  شركة أسمنت المنطقة الشرقية
  )(شركة مساهمة سعودية

  
  إيضاحات حول القوائم المالية 

   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  خالف ذلك)(جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر 

   
  (تتمة) عالقةال ذات أطراف -٢١

 العربية اليمنية لألسمنتمعامالت مع الشركة  •
 فى أحد بنوك دولة عمان اليمنية لألسمنت (شركة زميلة) الشركة العربيةمن حساب  الشركة استلمتها مبالغ فيتتمثل المعامالت 

 التحويالت في صعوبات الزميلة الشركة تواجه حيث عنها، نيابة الزميلة الشركة يودائن موردي إلى سدادها لحين ومن عمالئها
   .اليمنية الجمهورية إلىو البنكية من
             

  :امالت مع الشركة اليمنية فى األتيوتمثلت المع
  

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
  ٢٦٫٢٣٥    ٢٨٫٤١٥  مبالغ واردة من الشركة اليمنية

  ١٠٦٫٢٦٨    ١٠٤  الشركة اليمنيةمبالغ واردة من عمالء 
  )١٨٫٧٤٦(    )٤٫٣٢٨(  مبالغ محولة إلى حساب الشركة اليمنية فى عمان

  )٣٠٫٧٣٤(    )٤٢٫١٠٠(  مدفوعات أقساط مؤسسة التمويل الدولية
  )١٫٥٣٧(    )١٫٧٩٥(  مدفوعات ألعضاء مجلس إدارة الشركة اليمنية

  )٤٠٫٣٨٩(    )٢٦٫٨٩٥(  مدفوعات لموردي الشركة اليمنية
  -    )٩٫٢٩٠(  مدفوعات أرباح اسمنت المنطقة الشرقية

  
 مستحق إلى طرف ذو عالقةب) 

  :ما يليم ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ كما في عالقة طرف ذو إلى يتكون الرصيد المستحق 
  ٢٠١٩ ديسمبر ٣١   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  طبيعة المعاملة العالقة  

  ٦٣٫٠٩٠   ٧٫٢٠١  حساب جارى شركة زميلة نتالشركة العربية اليمنية لألسم
  

  دائنو توزيعات أرباح -٢٢
توزيعات  ي عبارة عنمليون لایر سعود ٥٧٫٥٣ وقدرة مبلغ  م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١يتمثل رصيد دائني توزيعات األرباح في 

مليون  ٥٨٫٩٧  :م ٢٠١٩ديسمبر  ٣١م ( ٢٠١٩م وحتي  ١٩٩١رباح غير مستلمة من بعض المساهمين عن السنوات من أ
  .)لایر سعودى

  
   الزكاة المستحقة -٢٣

عين للزكاة بواقع  عوديين خاض اهمين الس ٪ من الوعاء الزكوي أو  ٢٫٥وفقاً ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل فإن المس
وتم تصنيف الحساب الدائن نظير  ،الربح والخسارةمخصص الزكاة في قائمة  تحميل تم قد وكثر، أل ايهما صافي الربح المعد

  اإللتزامات الزكوية المقابلة ضمن المطلوبات المتداولة في قائمة المركز المالي.
  

  يتم تقدير مخصص الزكاة في نهاية كل فترة مالية وتسجل فروقات الزكاة في الفترة التي يتم فيها الربط النهائي للشركة.
  
  :هي كما يلي م ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١للسنة الحالية كما في المكونات الجوهرية للوعاء الزكوي  -أ 

   ٢٠١٩ ديسمبر ٣١    ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١  
  )١٫٦٧١٫٣٢٠(    )١٫٦٩٠٫٢٨٦(  غير متداولة موجودات

  ١٠٣٫٠٩٤    ١١٤٫٨٠٨  مطلوبات غير متداولة
  ٢٫٢٠١٫٨٨٤    ٢٫٤١١٫٧٣٦  رصيد حقوق المساهمين اإلفتتاحي

  ٢٠٠٫٢٩٦    ٢٤٦٫٢١٨  قبل الزكاة  الربح يصاف
  

  حركة مخصص الزكاة  -ب 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  

  ٢١٫٨٧٣    ٢٤٫٠٢٣  الرصيد في بداية السنة 
  )١٥٫٤٥٠(    )٢١٫١٥٠(  عن استحقاق السنةمسدد 

  ١٩٫٦٠٠    ٢٩٫٠٠٠  )٣٠مصروف الزكاة (إيضاح 
  )٢٫٠٠٠(    )٨٫٠٦٤(  سداد خاص بالربط الزكوي

  ٢٤٫٠٢٣    ٢٣٫٨٠٩  الرصيد في نهاية السنة 
  
  

-٢٦-   



 

 

  شركة أسمنت المنطقة الشرقية
  )(شركة مساهمة سعودية

  
  إيضاحات حول القوائم المالية 

   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

   
  (تتمة) الزكاة المستحقة -٢٣

  
  زكويموقف الربط ال - ج

  لمصلحة الهيئة العامة للزكاة والدخل. م٢٠١٩بتقديم اإلقرارات الزكوية عن السنوات حتى عام قامت الشركة 
  

ركة الربط الزكوي لعامي  تلمت الش مليون لایر وقامت  ٨م من الهيئة العامة للزكاة والدخل بمبلغ وقدرة ٢٠١٨م و ٢٠١٧إس
  لایر سعودي. ٧٫٣٢٥مقابل سداد مبلغ  ٢٠٢١من الشركة بتسوية تلك الفروقات مع مصلحة الزكاة خالل الربع االول 

  
  اإليرادات -٢٤
  للسنة المنتهية في       
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١       

  ٧٢٨٫٧٩٨    ٧٤٢٫٤٢٧       مبيعات 
  

  :تصنيف اإليرادات
  :التصنيف حسب المنتجأ) 

  للسنة المنتهية في                                                                     

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  

  ٥٨٩٫٧٤٧   ٦٥٤٫٤٠٢  أسمنت 

  ١٩٫٩٧٣   -  كلنكر

  ١١٩٫٠٧٨   ٨٨٫٠٢٥  خرسانة مسبقة الصنع

  ٧٢٨٫٧٩٨   ٧٤٢٫٤٢٧  
 

 :التصنيف حسب المنطقة الجغرافيةب) 
  للسنة المنتهية في  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  

  ٦٨٤٫١٢١    ٧٢٤٫٦٤١  محلي
  ٤٤٫٦٧٧    ١٧٫٧٨٦  تصدير

  ٧٢٨٫٧٩٨   ٧٤٢٫٤٢٧  
  

   داريةإمصروفات عمومية و - ٢٥
  
  للسنة المنتهية في  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١  

  ٣٤٫٣٤١   ٣١٫٣٨٠  رواتب وأجور وبدالت
  ٢٫٤١٢   ١٫٩٩٠  إستهالك 

  ٥٫٣٩٠   ٤٫٣٢٧  ورخص وبرامج مواد ووسائل مساعدة
  ٢٫٥٩٨   ٢٫٣٥٩ اإلدارةمكافات أعضاء مجلس 

  ٣٫٢٤١   ٣٫٢٠٢  أخرى
  ٤٧٫٩٨٢   ٤٣٫٢٥٨  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

-٢٧-   



 

 

  شركة أسمنت المنطقة الشرقية
  )(شركة مساهمة سعودية

  
  إيضاحات حول القوائم المالية 

   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

   
  مصروفات بيع وتسويق - ٢٦
  

  للسنة المنتهية في  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  

  ٧٫٨٢٥   ٨٫٦٩٠  وأخرى رواتب وأجور وبدالت
 ٢٤  ٢٤  ستهالك إ
 ٦٦٣   ٣٨٥  ىخرأ
  ٨٫٥١٢   ٩٫٠٩٩  
  

                                                           إيرادات إستثمارات -٢٧
  المنتهية فيللسنة   
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  

        بالقيمة العادلة توزيعات أرباح من إستثمارات 
  ١١٫٦٠٦   ٤٫٣٠٣  االخرمن خالل الدخل الشامل 

  ٣٫٥٩٦   ٤٫٥٢٧  واإلستثمار فى صناديق أستثمار إيرادات مرابحة قصيرة األجل
  ١٥٫٢٠٢   ٨٫٨٣٠  
  

  إيرادات أخرى -٢٨
  

  في للسنة المنتهية  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  

  ٤٫٥٥٣   ٣٫٤٣٨  إيرادات إيجار
  ١٫٠١٤   ٤٢٠  مبيعات خردة

  ١٫٩٢٤   ٧٫٠٣٦  إيرادات متنوعة
  ٧٫٤٩١   ١٠٫٨٩٤  
  

   مصروفات اخرى -٢٩
  للسنة المنتهية في  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  

  ٥٫٢٣٩   ٥٫٦٦٤  مصروفات البرج اإلداري للشركة
  ٣٫٩٥٩   ٧٫٦٠٩  مصروفات متنوعة

  ٩٫١٩٨   ١٣٫٢٧٣  
  

   مصروف الزكاة -٣٠
  للسنة المنتهية في  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  

  ١٩٫٦٠٠   ٢٢٫٢٠٠  مخصص زكاة السنة
  -   ٥٫٩٠٥  مخصص ربط زكوي

  -   ٨٩٥  ربط زكويفروقات 
  ١٩٫٦٠٠   ٢٩٫٠٠٠  
  

  ربحية السهم -٣١
شركة على المتوسط المرجح حاملي االسهم العادية لل إلىيتم إحتساب الربح األساس للسهم بقسمة صافي دخل السنة العائد  -

نةلعدد األ هم العادية القائمة خالل الس هم المفيما يلي بيان الدخل وبيانات األ ،س هم األس تخدمة في إحتساب ربحية الس ية س اس س
  ة:والمخفض

  للسنة المنتهية في    
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    

   ١٨٠٫٦٩٦   ٢١٧٫٢١٨    صافي ربح السنة (بآالف الرياالت السعودية)
  ٨٦٫٠٠٠   ٨٦٫٠٠٠    عدد األسهم القائمة (بآالف األسهم)

         ٢٫١٠  ٢٫٥٣    ربحية السهم (باللایر السعودى)
 .األسهم العاديةلم يكن هنالك أي بند تخفيض يؤثر على المتوسط المرجح لعدد  -

-٢٨-  



 

 

  شركة أسمنت المنطقة الشرقية
  )(شركة مساهمة سعودية

  
  إيضاحات حول القوائم المالية 

   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

   
   االرتباطات الرأسمالية -٣٢

تقبلية كما في  مالية مس روعات رأس مبر  ٣١مش عود ٧٫٢ بمبلغم ٢٠٢٠ديس مبر  ٣١( ىمليون لایر س مبلغ بم ٢٠١٩ديس
  ).ىمليون لایر سعود ١٠٫٣٤

 
  التزامات محتملة -٣٣

ي  ا ف مبر  ٣١كم ة  م٢٠٢٠ديس مان بنكي ات ض تندية وخطاب ادات مس ل إعتم ة مقاب ات محتمل ركة إلتزام ى الش عل
  .)ىمليون لایر سعود ١٠١٫٦٩بمبلغ  م٢٠١٩ديسمبر  ٣١(ى لایر سعود ١٠٠٫٦ بمبلغ

  
  توزيعات أرباح -٣٤

ركة في اجتماعها المنعقد في  ركة  ىتوزيع أرباح نقدية عل ىعل م ٢٠٢٠ ابريل ٣٠وافقت الجمعية العمومية للش اهمي الش مس
عودى مليون لایر  ١٢٩بإجمالي مبلغ   م٢٠١٩عن العام المالي  هم الواحد س ة الس عودى  لایر ١٫٥وحص هم  س وعدد األس

تداول ثاني يوم بنهاية  شركة مركز إيداع األوراق الماليةمليون سهم لمساهمي الشركة المسجلين لدي  ٨٦المستحقة لألرباح 
  .للشركةيوم انعقاد الجمعية العامة يلي 

  
  المعلومات القطاعية -٣٥

  :وفقاً لألنشطة الرئيسية كما يلي تم تلخيص المعلومات المالية 
     الخرسانة مسبقة       

  اإلجمالي   الصنع   األسمنت   م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
  ١٨٠٫٩٣٦    ٥٩٫٥٥٨   ١٢١٫٣٧٨    (بالصافى) ذمم مدينة
  ٧٤٢٫٤٢٧    ٨٨٫٠٢٥    ٦٥٤٫٤٠٢    اإليرادات

  )٥٣٥٫١٧٦(    )٨٤٫٨٤٥(    )٤٥٠٫٣٣١(    التكاليف والمصروفات
  ٢٠٧٫٢٥١    ٣٫١٨٠  ٢٠٤٫٠٧١  الرئيسيةالدخل من العمليات

          م٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  ١٩٧٫٩٦٢    ٥٣٫٢٨٦   ١٤٤٫٦٧٦    (بالصافي) ذمم مدينة
  ٧٢٨٫٧٩٨    ١١٩٫٠٧٨    ٦٠٩٫٧٢٠    اإليرادات

  )٥٦٧٫٣٣٢(    )١٢١٫٠٢١(  )٤٤٦٫٣١١(  التكاليف والمصروفات
  ١٦١٫٤٦٦    )١٫٩٤٣(  ١٦٣٫٤٠٩  الدخل من العمليات الرئيسية

  
  :كما يلي لمنطقة الجغرافيةتم تلخيص المعلومات المالية وفقاً لو

  اإلجمالي   قطاع التصدير  القطاع المحلي  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
  ١٨٠٫٩٣٦    ٥٫٤٨٠  ١٧٥٫٤٥٦  (بالصافى) ذمم مدينة
  ٧٤٢٫٤٢٧    ١٧٫٧٨٦  ٧٢٤٫٦٤١   اإليرادات

  )٥٣٥٫١٧٦(    )١٣٫١٨٠(  )٥٢١٫٩٩٦(  التكاليف والمصروفات
  ٢٠٧٫٢٥١    ٤٫٦٠٦  ٢٠٢٫٦٤٥  الدخل من العمليات الرئيسية

          م٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  ١٩٧٫٩٦٢    ٥٫٧٤٠  ١٩٢٫٢٢٢  (بالصافي) ذمم مدينة
  ٧٢٨٫٧٩٨    ٤٤٫٦٧٧  ٦٨٤٫١٢١   اإليرادات

  )٥٦٧٫٣٣٢(    )٣٧٫٤٠٢(  )٥٢٩٫٩٣٠(  التكاليف والمصروفات
  ١٦١٫٤٦٦    ٧٫٢٧٥  ١٥٤٫١٩١  الدخل من العمليات الرئيسية

  
  كما يلي: لكل قطاع لموجودات والمطلوباتوفقاً تم تلخيص المعلومات المالية و

     الخرسانة مسبقة       
  اإلجمالي   الصنع   األسمنت   م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  ٢٫٨٧٠٫٠٢٨    ١٩٥٫٠٦٢  ٢٫٦٧٤٫٩٦٦  إجمالي الموجودات
  ٣٣٦٫٥٤٠    ٤٧٫٢٣٠    ٢٨٩٫٣١٠    إجمالي المطلوبات

            
              م٢٠١٩ديسمبر  ٣١

  ٢٫٧٦٤٫٩٣٤    ١٨٤٫٨٧٦   ٢٫٥٨٠٫٠٥٨  إجمالي الموجودات
  ٣٥٣٫١٩٨    ٣٢٠٫٨٧٦   ٣٢٫٣٢٢    إجمالي المطلوبات

-٢٩-  



 

 

  شركة أسمنت المنطقة الشرقية
  )(شركة مساهمة سعودية

  
  إيضاحات حول القوائم المالية 

   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
  الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)(جميع المبالغ بآالف 

   
  األدوات المالية -٣٦

 الموجودات المالية  )أ
  للسنة المنتهية في  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  

  ٥٣٦٫٤٢٣    ٥٧٦٫٦٩٦  إستثمارت فى ادوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة 
        من خالل الدخل الشامل األخر

  ١٦٩٫٩٩١    ١٩٩٫٠١٨  بطريقة حقوق الملكيةاستثمارات في شركة زميلة 
  ١٩٧٫٩٦٢    ١٨٠٫٩٣٦  ذمم مدينة تجارية

  ٤٢٫١٣٧    ٣٤٫٣٨٤  موجودات متداولة أخرى
  ٣٣٩٫٨٣٨    ٥٢٨٫٦٤١  نقد وما في حكمة

  ١٫٢٨٦٫٣٥١    ١٫٥١٩٫٦٧٥  
  

 المطلوبات المالية  )ب
  للسنة المنتهية في  
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  

  ١٫٦١٣    ٣٧٧  اإليجارإلتزامات عقود 
  ١٠٢٫٨٤٣    ١٣٣٫٠٣٦ ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى

  ٦٣٫٠٩٠    ٧٫٢٠١  مستحق إلى طرف ذوعالقة
  ١٦٧٫٥٤٦    ١٤٠٫٦١٤  

 

  الماليةإدارة المخاطر  )ت
المتاجرة، تتكون األدوات المالية المقيدة في قائمة المركز المالي للشركة بشكل أساس من االستثمارات في مرابحات وبغرض 

  النقد لدى البنوك، الذمم المدينة، الذمم الدائنة والمطلوبات األخرى.
  

  مخاطر السوق 
وق في مخاطر الت وق  مثل أللتغيرات في   ثير المحتملأتتمثل مخاطر الس عار الس رف العمالت األأس عار ص عار أجنبية وس س

 ىوق ضمن حدود مقبولة مع تحقيق أعلالتعرض لمخاطر السدارة ورقابة إارة مخاطر السوق هي ن الهدف من إدأ ،العموالت
  عائد ممكن . 

  
  ةاألجنبي العمالت صرفمخاطر سعر  •

تنتج مخاطر سعر الصرف األجنبي من التغيرات والتذبذبات في قيمة األدوات المالية نتيجة للتغير في أسعار صرف العمالت 
  األجنبية.

ركة بأية عمليات ذات أهمية  عار لم تقم الش ركة أس عودي، الدوالر األمريكي. تراقب إدارة الش بية بالعمالت عدا اللایر الس نس
رف العمالت رف وتعتقد أن مخاطر ،األجنبية ص عر ص رف اللایر تغير حيث أن  غير جوهريةاألجنبية العمالت  س عر ص س

   .مثل مخاطر عمالت هامةيالسعودي مقابل الدوالر األمريكي ال 
  
  العموالتمخاطر أسعار  •

تظهر مخاطر العموالت من التغيرات والتذبذبات المحتملة في معدالت العموالت التي تؤثر على الربح المستقبلي أو القيم 
  العادلة لألدوات المالية وتراقب الشركة تقلبات أسعار العموالت وتعتقد أن تأثير مخاطر أسعار العموالت ليس جوهرياً.

  
  مخاطر االئتمان •

  ر االئتمان في إخفاق أحد األطراف في أداة مالية في الوفاء بالتزامه والتسبب في تكبد الشركة خسارة مالية.تمثل مخاط
اس النقدية بالبنوك وذمم إن األ كل أس من بش ركة التي يمكن أن تتعرض لمخاطر اإلئتمان تتض ة بالش دوات المالية الخاص

اريف  ركة بإيداع أموالها في مص ة العمالء. تقوم الش ياس ركة س مالية ذات موثوقية وقدرة إئتمانية عالية كما أن لدى الش
رف والتتوقع اإلدارة وجود مخاطر إئتمان هامة تنتج من ذلك. كما ال وص حجم األموال المودعة في كل مص تتوقع  بخص

ء التي تعمل في أنشطة اإلدارة أن تتعرض لمخاطر إئتمان هامة من حسابات العمالء نظراً ألن لديها قاعدة عريضة من العمال
افة  مانات مقدمة من العمالء  إلىمختلفة ومواقع متعددة كما أنها تقوم بمراقبة الذمم المدينة القائمة دورياً باالض وجود ض

  مخاطر اإلئتمان فى الشركة على األرصدة األتية: .لتغطية أية مديونيات متوقع عدم تحصيلها
  

    ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  ٣٣٩٫٨٣٨    ٥٢٨٫٦٤١    نقد وما في حكمه

  ١٩٧٫٩٦٢    ١٨٠٫٩٣٦    ذمم مدينة تجارية 
-٣٠-  
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  (تتمة) األدوات المالية -٣٦
  

  مخاطر السيولة •
تحقاقها. تتم مراقبة  ركة على مقابلة إلتزاماتها المتعلقة بالمطلوبات المالية حال اس يولة في عدم قدرة الش تتمثل مخاطر الس

  إحتياجات السيولة على أساس شهري وتعمل اإلدارة على التأكد من توفر أموال كافية لمقابلة أي إلتزامات عند استحقاقها.
ركة على الحد من مخاطر  تتكون دة دائنة أخرى، تعمل الش تحقات وأرص ركة من الذمم الدائنة ومس المطلوبات المالية للش

باإلضافة إلى إجراء موائمة بين فترات تحصيل أرصدة العمالء وفترات  ،السيولة عن طريق التأكد من توفر تسهيالت بنكية
جميع الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع ال تحمل أي مصاريف تمويل  سداد أرصدة الموردين واألرصدة الدائنة األخرى.

  .شهر من تاريخ القوائم المالية ١٢ويتوقع سدادها خالل 
  

  يلخص الجدول أدناه استحقاق المطلوبات المالية للشركة على أساس المدفوعات التعاقدية غير المخصومة:
  

      اكبر من   من سنة إلى    
  اإلجمالي    سنوات٥   سنوات٥  اقل من عام ٢٠٢٠ديسمبر ٣١كما في 

  ٣٨٠    -   ١٥١  ٢٢٩ إلتزامات عقود اإليجار
  ١٣٣٫٠٣٦    -   -  ١٣٣٫٠٣٦ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى

  ٧٫٢٠١    -   -  ٧٫٢٠١مستحق إلى طرف ذوعالقة
  ١٤٠٫٦١٧    -   ١٥١  ١٤٠٫٤٦٦  

  

      اكبر من   من سنة إلى    
  اإلجمالي    سنوات٥   سنوات٥  اقل من عام ٢٠١٩ديسمبر ٣١كما في 

  ١٫٦٧١    -   ٣٣٣  ١٫٣٣٨ إلتزامات عقود اإليجار
  ١٠٢٫٨٤٣    -   -  ١٠٢٫٨٤٣ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى

  ٦٣٫٠٩٠    -   -  ٦٣٫٠٩٠مستحق إلى طرف ذوعالقة
  ١٦٧٫٦٠٤    -   ٣٣٣  ١٦٧٫٢٧١  

  

 القيمة العادلة لألدوات المالية  )ث
التسلسل الهرمى للقيمة العادلة المصنفة في المستوى األول والثانى والثالث  الشركةألغراض إعداد التقارير المالية، استخدمت 

بناًء على درجة مالحظة المدخالت في قياس القيمة العادلة وأهمية هذه المدخالت في قياس القيمة العادلة في مجملها كما هي 
  موضحة أدناه:

  .تقييمها في تاريخ القياس شركةاألسعار المتداولة في سوق نشط لموجودات أو التزامات مماثلة التي يمكن لل: ١المستوى •
والتي يمكن اعتبارها كقيمة للموجودات أو االلتزامات، إما بصورة  ١مدخالت غير األسعار المدرجة في المستوى : ٢المستوى •

  .مباشرة أو بصورة غير مباشرة
 مدخالت للموجودات وااللتزامات ال تستند الى معلومات السوق القابلـــة للمالحظة.: ٣المستوى •

لقوائم المالية وتم تصنيف تلك دوات حقوق الملكية المدرجة طبقا لسعر إغالق السوق فى تاريخ اأمارات في ثستيتم تقييم اإل
  .١دوات ضمن  المستوى األ

السوق منهج الدخل ومنهج  ىالملكية الغير مدرجة بناءاً على طرق تقييم معتمدة تعتمد علدوات حقوق أستثمارات في يتم تقييم اإل
  .٣دوات ضمن  المستوى وتم تصنيف تلك األ

  
  تفاصيل األدوات المالية بالقيمة العادلة هى كما يلى:

  
القيمة    

  الدفترية
  القيمة العادلة 

  إلىإجم    ٣مستوى    ٢مستوى     ١مستوى    
                 م٢٠٢٠ديسمبر ٣١كما فى 

                 إستثمارات فى أدوات حقوق ملكية
  ٥٧٦٫٦٩٦    ٤٥١٫٥٨٤    -   ١٢٥٫١١٢  ٥٧٦٫٦٩٦  خالل الدخل الشامل األخرمن 

                  
                 م٢٠١٩ديسمبر ٣١كما فى 

                 إستثمارات فى أدوات حقوق ملكية
  ٥٣٦٫٤٢٣    ٤١٨٫٦٨٧    -   ١١٧٫٧٣٦  ٥٣٦٫٤٢٣  األخرخالل الدخل الشاملمن 

  
  القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المستنفدة

  مقاربة لقيمتها العادلة. ة المستنفدة في القوائم الماليةوالمطلوبات المالية المدرجة بالتكلف موجوداتأن القيمة الدفترية للتري اإلدارة 
  

-٣١-  
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  أحداث هامة-٣٧
تجد (كوفيد  اره عبر عدة مناطق ٢٠٢٠) خالل الربع االول من عام ١٩لقد تم تأكيد وجود فايروس كورونا المس م وتم إنتش

ادية. نتيجة لذلك، قامت إدارة  طة اإلقتص بب في تعطيل االعمال واالنش ركةجغرافية، مما تس بإتخاذ تدابير وقائية للتاكيد على  الش
بعين اإلعتبار ما إذا  الشركة) أخذت ١٩صحة وسالمة موظفيها، عمالئها وبيئتها لضمان إستمرارية عملياتها. على ضوء (كوفيد 

ن عنها كانت هنالك حاجة إلى االخذ في اإلعتبار إجراء أي تعديالت وتغييرات على االحكام والتقديرات وإدارة المخاطر واإلعال
م، عندما ٢٠٢٠م، وشهر مايو ٢٠٢٠) خالل شهر أبريل ١٩-، كانت ذروة تأثير (كوفيدالشركةفي هذه القوائم المالية. بالنسبة إلى 

م، بإعادة تنظيم بعض اللوائح والنظم ٢٠٢٠م. كما قامت الحكومة في مايو ٢٠١٩هبطت المبيعات مقارنة بنفس الفترات من عام 
ل الذي أثر بدوره على الصناعة، وبالتالي، كان هنالك تعاٍف كبير من حيث المبيعات في الربع الثاني والربع المتعلقة بحظر التجوا

تقرار في عمليات ٢٠٢٠الثالث من عام  ركةم. منذ ذلك الحين، هنالك إس ولم تالحظ اإلدارة أى تأثير جوهري، وعليه، تعتقد  الش
مراقبة الوضع  الشركةتواصل إدارة  ،م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١عمليات المجموعة حتى  ) ليس له تأثير هام على١٩اإلدارة أن (كوفيد 

  عن كثب بناءا على التطورات المحتملة.
  

  أرقام المقارنة -٣٨
ويق الى تكلفة اإليرادات بمبلغ وقدرة  روفات البيع والتس ب  ٥تم إعادة تبويب بعض مص عودي، لكي تتناس مع مليون لایر س

نة ا اح للس افي الربح قبالعرض واإلفص امل لحالية، ولم ينتج عن إعادة التبويب أي تعديل على ص ل الزكاة أو إجمالي الدخل الش
  لسنة المقارنة.

  
     إعتماد القوائم المالية -٣٩

  .م٢٠٢١مارس  ٧ هـ الموافق ١٤٤٢رجب  ٢٣ إعتمدت هذه القوائم المالية من قبل أعضاء مجلس اإلدارة بالشركة بتاريخ
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