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  شركة األمسنت العربية
  )ة سعوديةشركة مسامه(

  
  )غري مدققة (قائمة املركز املايل املوحدة األولية

  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨  مارس٣١كما يف 
  
  

              ٢٠٠٧        ٢٠٠٨    
    ريال سعودي        ريال سعودي              
  امل  وجودات

  :موجودات متداولة
    ٣٢,٦١٦,٦٤٥      ٦٥,١١٧,٧٨٧        نقد وما يعادله

    ٢٣٠,٠٦٤,١٧٧      ٧١٥,١٣١        ات قصرية األجلإستثمار
    ١٥٣,٢٢٧,٦٠١      ٢٦٥,٥٥٩,٥٨٧        واألرصدة املدينة األخرى دينةاملذمم الصايف 

      ١٢٤,٠٠٤,٤٧٤      ١١٨,٠٣٣,٠٨٩        صايف املخزون
    ١٦٠,٥٨٨,٨٨٢      ٤٦٤,٨٤٠,٥٥٠        )٤أنظر إيضاح (ات إستثمارصايف   جم    ٥٣٩,٩١٢,٨٩٧      ٤٤٩,٤٢٥,٥٩٤        موع املوجودات املتداولة

      -            ٣٢,٢٨٠,٣٠٠        )٢أنظر إيضاح (شهرة 
      ٨,٧٣٠,٠٦٠٩٩      ١,٧٨٢,١٠٩,٧٦٤        صايف املمتلكات واملصنع واملعدات

      ١,٦٩٩,٢٣١,٨٣٩    ا  ٢,٧٢٨,٦٥٦,٢٠٨        موع
  امل  لكيةطلوبات وحقوق امل
  :مطلوبات متداولة

    -            ١٠٧,٠٧٨,٨٤١        اجلزء املتداول من قروض متوسطة األجل
    ٤٢,١٦٣,١٠١      ٧٤,٣٦٠,٢٢٣        فات مستحقة أخرىذمم دائنة ومصرو
    ٥٢,١٥٥,٣٨٤      ٥٣,٣٥٩,٤٣٦        أرباح موزعة دائنة

      ٢٠,٤٦٣,٧٨٦      ١٧,١٦٥,٦٠١        زكاة شرعية وضريبة دخل مستحقة
      -            ١٥٩,٨٨٩,١٧١        قروض متوسطة األجل  جم    ١١٤,٧٨٢,٢٧١      ٢٥١,٩٦٤,١٠١        موع املطلوبات املتداولة

      ٣١,٩٧٧,٨٣٠    خم  ٣٥,٠٧٨,٣٧٦        كافأة اية اخلدمة للموظفنيصص م
      ١٤٦,٧٦٠,١٠١    جم  ٤٤٦,٩٣١,٦٤٨        موع املطلوبات
  تإل  )٨أنظر إيضاح ( وتعهدات رأمسالية زامات حمتملة
  :حقوق امللكية

  :املسامهني يف الشركةحقوق 
    ٦٠٠,٠٠٠,٠٠٠      ٨٠٠,٠٠٠,٠٠٠        )٥أنظر إيضاح  (س املالأر

    -            ٣٩٣,٥٦٥,٠٠٢        دارعالوة إص
    ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠      ٣٣٩,٢١٦,٥١٤        حتياطي نظاميإ

    ٩٥,٠٠٠,٠٠٠      ٩٥,٠٠٠,٠٠٠        إحتياطي عام
    ٤٧٢,٣١٧,٧٧٤      ٤٤٥,٥١٤,٦٦٠        مبقاةأرباح 
      ٨٥,١٥٣,٩٦٤      ١٠٢,٤٦٢,٢٧١        استثماراتمن غري حمققة  أرباح

  جم    ١,٥٥٢,٤٧١,٧٣٨      ٢,١٧٥,٧٥٨,٤٤٧        موع حقوق املسامهني
      -          ح  ١٠٥,٩٦٦,١١٣        قوق األقلية

      ١,٥٥٢,٤٧١,٧٣٨    جم  ٢,٢٨١,٧٢٤,٥٦٠        لكيةموع حقوق امل
        ١,٦٩٩,٢٣١,٨٣٩    ا  ٢,٧٢٨,٦٥٦,٢٠٨        موع

  .املوحدة املوجزة األولية جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية ٨ىل رقم إ ١ املرفقة من رقم اإليضاحاتتعترب 
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  شركة األمسنت العربية
  )شركة مسامهة سعودية(

  
  )غري مدققة (ة املوجزة األوليةواألرباح املبقاقائمة الدخل 

  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ مارس ٣١ يف املنتهية أشهر الثالثةلفتريت 
  
  

        ٢٠٠٧        ٢٠٠٨    
      ريال سعودي        ريال سعودي        

    ١٨٣,٠٨٠,٧٥١      ٢٥٣,٨٤٨,٧٥٤    املبيعاتصايف 
    )٨٥,٧٦٨,٨٠٤(    )١٢٨,٢٠٦,٢٤٥(  بيعاتتكلفة امل

  
    ٩٧,٣١١,٩٤٧      ١٢٥,٦٤٢,٥٠٩    دخل الإمجايل

  
  :مصروفات

    )٨,٠٠٦,٣٣٨(    )١١,٢٣١,٦٠٦(  عمومية وإدارية
    )١,٤٢٨,٧٧٨(    )١,٤٦٢,٠٦٨(  بيع وتسويق

  
    ٨٧,٨٧٦,٨٣١      ١١٢,٩٤٨,٨٣٥    الدخل من العمليات

  
  :أخرى) مصروفات(إيرادات 

    -            ٥,٥٨٣,٣٢٤    اإلستثماراتإيراد 
    ٩,٨٤٦,٨٠٥      ١,٧٣٨,٠٨٣    إيرادات أخرى
    )١٩٧,٤٩٩(    )٢١١,١٨٢(  إعانات وتربعات

  
    ٩٧,٥٢٦,١٣٧      ١٢٠,٠٥٩,٠٦٠     وحقوق األقلية قبل الزكاة الشرعيةدخلال
  

    )٤,٣٠٠,٠٠٠(    )٣,٠٠٠,٠٠٠(  الزكاة الشرعية
  

    ٩٣,٢٢٦,١٣٧      ١١٧,٠٥٩,٠٦٠    الدخل قبل حقوق األقلية
  

    -            )١,٧٩٦,٢٠٣( تني املوحدتني التابعتنيحقوق األقلية من صايف ربح الشركحصة 
  

    ٩٣,٢٢٦,١٣٧      ١١٥,٢٦٢,٨٥٧    صايف الدخل
  

    ٥٤٨,٧٥٨,٦٣٧      ٥٧٢,٠٤٠,٢٦٥    أرباح مبقاة كما يف بداية الفترة
    )١٦٨,٠٠٠,٠٠٠(    )٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠(  أرباح موزعة

    )١,٦٦٧,٠٠٠(    )٤٦٢,١,٧٨٨(  مكافأة أعضاء جملس اإلدارة
  

    ٤٧٢,٣١٧,٧٧٤      ٤٤٥,٥١٤,٦٦٠    أرباح مبقاة كما يف اية الفترة
  

    ٢٦,١      ١,٤٤    )٦أنظر إيضاح (ربح السهم 
  
  

  .املوحدة املوجزة األولية جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية ٨ىل رقم إ ١ املرفقة من رقم اإليضاحاتتعترب 
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  شركة األمسنت العربية
  )سامهة سعوديةشركة م(

  
  )غري مدققة( املوحدة املوجزة األوليةقائمة التدفقات النقدية 

  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ مارس ٣١ يف املنتهية أشهر الثالثةلفتريت 
  

  
              ٢٠٠٧        ٢٠٠٨    
      ريال سعودي        ريال سعودي              

  :التدفقات النقدية من العمليات
    ٩٣,٢٢٦,١٣٧      ١١٥,٢٦٢,٨٥٧          دخلصايف ال

  ) املستخدم يف( مع صايف النقد دخلالديالت لتسوية صايف تع
  :العمليات الناتج عن  

   من صايف ربح الشركتني حصة حقوق األقلية
    -            ١,٧٩٦,٢٠٣             التابعتني املوحدتني

    )٨,٣٠١,٤٦٧(    )٧,٧٥٧,٩٩٨(        ات قصرية األجلإستثماربيع أرباح 
    ١٩,٦٥٠,٥٨٤      ٢١,٩٣٦,٠٩٣          إستهالكات

    )١٧١,٨٥٩(    )١٢,٨٤٧(         ممتلكات ومعداتبيعأرباح 
  :التغريات يف موجودات ومطلوبات تشغيلية

    )٢٠,١٢٤,٩٤٣(    )٣٩,٢٣٣,٤٥٨(    أخرىمتداولة رصدة مدينة أ وذمم مدينةصايف 
    ١٠,٩١٧,٨٤٧      )٥,٤٨٤,٢٢٠(        خمزونصايف 

    )٢٥,٦٨٩,٠٤٤(    )١٠٩,٩٣٩,١١٥(    ىأخر متداولةمصروفات مستحقة  وذمم دائنة
    -            )١٣,٤٧٠,٠٩٥(        أرباح موزعة دائنة

    ٤,٣٠٠,٠٠٠      ٤,٠٩٨,٥٩٨           وضريبة دخل مستحقةزكاة شرعية
   ٤,٣٢٥,٠١٦     ٤٦٠,٤٧٤       خمصص مكافأة اية اخلدمة للموظفني

  
    ٧٨,١٣٢,٢٧١     )٣٢,٣٤٣,٥٠٨(      العمليات الناتج عن )املستخدم يف( صايف النقد

  
  :اإلستثمارقات النقدية من نشاطات التدف

    ٢٧٩,٠٦٩,٦٧١      )٩,٥٩٩(  التغري يف إستثمارات قصرية األجل
    ٨,٣٠١,٤٦٧      ٧,٧٥٧,٩٩٨    إستثمارات قصرية األجل متحصالت بيع

    -            )١٢٦,١٩٢,٤٤٦(  التغري يف إستثمارات طويلة األجل
    -            )٧٤,٢٢١,٤٣٦(  إستثمار يف شركة تابعة، بالصايف بعد حسم النقد املكتسب

    ٢٨٠,٠٠٠      ١٢,٨٤٧    ومعداتومصنع متحصالت بيع ممتلكات 
    )١٦٥,٤٧٨,١٦٥(  إ  )١٤٤,٤٣٦,١٦٥(  ومعداتومصنع ممتلكات على ضافات 

  
    ١٢٢,١٧٢,٩٧٣      )٣٣٧,٠٨٨,٨٠١(  اإلستثمارنشاطات  الناتج عن )املستخدم يف (صايف النقد

  
  :التدفقات النقدية من نشاطات التمويل

    -            )٤٠,٤٥٨,٨٧٩(   األجلقروض متوسطةصايف التغري يف 
    )١٦٦,٩٩٠,٣٩٨(    )٢٣٧,٥٥٣,٣٣٠(  دفوعةمموزعة أرباح 

    -            ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠    الاملرأس زيادة يف 
    -            ٣٩٣,٥٦٥,٠٠٢    عالوة إصدار

    -            ١٠٤,١٦٩,٩١٠     األقليةالتغريات يف حقوق 
    )١,٦٦٧,٠٠٠(  م  )١,٧٨٨,٤٦٢(  دارةكافأة أعضاء جملس اإل

  
        )٨١٦٨,٦٥٧,٣٩(    ٣١٧,٩٣٤,٢٤١     التمويلات نشاط)املستخدم يف(  الناتج عنصايف النقد

  )يتبع( 
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  شركة األمسنت العربية
  )شركة مسامهة سعودية(

  
  )تتمة) (غري مدققة(قائمة التدفقات النقدية املوحدة املوجزة األولية 

  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨ مارس ٣١ يف تهيةاملن أشهر الثالثةلفتريت 
  

  
              ٢٠٠٧        ٢٠٠٨    
    ريال سعودي        ريال سعودي              

  
    ٣١,٦٤٧,٨٤٦      )٥١,٤٩٨,٠٦٨(  يف النقد وما يعادلهالتغري صايف 

  
    ٩٦٨,٧٩٩      ١١٦,٦١٥,٨٥٥    نقد وما يعادله كما يف بداية الفترة

  
    ٤٥,٦١٦,٦٣٢      ٦٥,١١٧,٧٨٧    نقد وما يعادله كما يف اية الفترة

  
  :جدول تكميلي عن معلومات غري نقدية

    ١٧,٨٦٦,٦٤٠      ٣١,٨٢٤,٩٥٣     إستثماراتخسائر غري حمققة من
  

    -            ٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠    دائنةأرباح موزعة 
  

    -            ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠    إصدار أسهم منحة
  
  

  .املوحدة املوجزة األوليةم املالية  جزءا ال يتجزأ من هذه القوائ٨ىل رقم إ ١ املرفقة من رقم اإليضاحاتتعترب 
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  شركة األمسنت العربية
  )شركة مسامهة سعودية(

  
  )غري مدققة (املوحدة املوجزة األوليةيضاحات حول القوائم املالية إ

  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨  مارس٣١ يف املنتهية أشهر الثالثةلفتريت 
  
  
١
  

   اطبيعة أعماهل وتنيها التابعيوشركتالشركة   -  

، وهي شركة مسامهة سعودية، وفقاً لنظام الشركات يف ")الشركة ("األمسنت العربيةشركة تأسست   
 يناير ٥(هـ ١٣٧٤ األول مجاد ١٢ بتاريخ ٧٣١ رقم املرسوم امللكياململكة العربية السعودية مبوجب 

  رمضان١٤ يف مدينة جدة بتاريخ ٤٠٣٠٠٠٠١٤٨صدر سجل الشركة التجاري رقم ). ١٩٥٥
 وافقت ٢٠٠٥ أكتوبر ١٨املوافق هـ ١٤٢٦ رمضان ١٥ وبتاريخ). ١٩٥٧  أبريل١٣(هـ ١٣٧٦

اجلمعية العامة الغري العادية للشركة على تعديل إسم الشركة من شركة األمسنت العربية احملدودة إىل شركة 
ل داخواإلجتار ا إن غرض الشركة هو إنتاج األمسنت ومواد البناء وتوابعها ومشتقاا . األمسنت العربية

وللشركة يف سبيل حتقيق هذا الغرض أن تربم كافة أنواع العقود يف . اململكة العربية السعودية وخارجها
  .العقار واملنقول وأن تدخل يف أي نوع من االتفاقيات األخرى يف حدود ما تقرره األنظمة السارية

  
  :املكتب الرئيسي للشركة على العنوان التايليقع   

  
  لعربيةمبىن شركة األمسنت ا  
  طريق امللك  
  ٢٧٥: ب.ص  
  ٢١٤١١ جدة  
  العربية السعوديةاململكة   

  
 الشـركة بتاريخدارة جملس إمن قبل  هذه القوائم املالية املوحدة املوجزة األوليةإصدار متت املوافقة على   

  .٢٠٠٨ أبريل ١٤
  
  
  ملخص السياسات احملاسبية اهلامة  -  ٢
  

مت .  املوجزة األوليةئيسية املطبقة يف إعداد هذه القوائم املالية املوحدةتتلخص أدناه السياسات احملاسبية الر  
  . املعروضة، ما مل يذكر خالف ذلكفتراتتطبيق هذه السياسات بطريقة منتظمة جلميع ال

  
  أسس األعداد  
صادر عن اهليئة  وفقا ملعيار التقارير املالية األولية ال املرفقةاملوحدة املوجزة األوليةأعدت القوائم املالية   

 وفقاً ملبدأ التكلفة التارخيية املوحدة املوجزة األوليةتعد هذه القوائم املالية . السعودية للمحاسبني القانونيني
 اليت  اهلامةإن السياسات احملاسبية. فيما عدا األوراق املالية املتاحة للبيع واليت يتم قياسها بقيمتها العادلة

تتماشى مع مثيلتها املوضحة بالتقرير  املوحدة املوجزة األوليةقوائم املالية تطبقها الشركة يف إعداد ال
  :باآليت واليت تتلخص ،٢٠٠٧  ديسمرب٣١للسنة املالية املنتهية يف  للشركة السنوي
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    توحيد القوائم املاليةأسس  
منهما مبوجب سجل  يف الشركتني التابعتني املوحدتني التاليتني واليت تعمل كل اتإستثمارلدى الشركة   

  :جتاري خاص ا
  

    نسبة امللكية            
    )باملائة(            
  النشاط الرئيسي    ٢٠٠٧  ٢٠٠٨    بلد التأسيس    الشركة  

  
    مسنت العربية البحرين القابضةأشركة 

  شركة قابضة  -    ١٠٠,٠٠  مملكة البحرين  ")شركة أمسنت البحرين (".و.ش.ش  
  

  إنتاج اخلرسانة        نشائيةالباطون اجلاهز والتوريدات اإلشركة 
    اجلاهزة  -    ٣٦,٦٧  اململكة األردنية اهلامشية  ")شركة الباطون. ("م.ع.  م

  
 وشركتيها التابعتنيعلى القوائم املالية األولية للشركة املرفقة  املوحدة املوجزة األوليةتشتمل القوائم املالية   

   .املبينتني أعاله
  

 البحرين يف مملكة البحرين لغرض إدارة الشركات التابعة هلا أمسنتركة ، مت تأسيس ش٢٠٠٧نوفمرب  ٥يف   
 أمواهلا يف األسهم والسندات واألوراق املالية ومتلك العقارات واملنقوالت الالزمة ملباشرة نشاطها إستثمارو

شخص إن شركة أمسنت البحرين هي شركة . وتقدمي القروض والكفاالت والتمويل للشركات التابعة هلا
 ٢٠٠٨ مارس ٣١ باملائة من رأمساهلا كما يف ١٠٠ ومتتلك الشركة واحد مت تأسيسها يف مملكة البحرين

  .) ال شيء- ٢٠٠٧(
  

مع الشركاء يف شركة الباطون أسهم  شراء ة، أبرمت شركة أمسنت البحرين اتفاقي٢٠٠٧ ديسمرب ٣٠يف   
 باملائة من رأمسال شركة ٣٦,٦٧ثل يت مت وال، مليون سهم من أسهم شركة الباطون٥,٥لشراء عدد 

 زادت تكلفة إقتناء تلك احلصة عن القيمة ). ال شيء-  ٢٠٠٧ (٢٠٠٨ مارس ٣١الباطون كما يف 
العادلة حلصة شركة أمسنت البحرين يف صايف موجودات شركة الباطون، واليت إحتسبت على أساس القيمة 

إن النشاط الرئيسي لشركة الباطون هو . سعودي مليون ريال ٣٢,٣العادلة، مما أدى إىل نشأة شهرة مببلغ 
  .إنتاج اخلرسانة اجلاهزة

  
، يق شركة أمسنت البحرينالباطون نظراً ألن الشركة متتلك عن طرلقد مت توحيد القوائم املالية لشركة   

ة يف السيطرة على صياغة وتوجيه السياسات املالية والتشغيلية هلا رغم أن الشركة ال متلك األغلبية املطلق
  .رأس مال هذه الشركة التابعة

  
  شركات تابعة  ) أ

لتابعة هي مجيع املنشآت اليت لدى الشركة القدرة على توجيه سياساا املالية والتشغيلية، إن الشركات ا
يتم األخذ بعني . وعادة ما تكون مصحوبة بإمتالك أكثر من نصف عدد األسهم اليت هلا حق التصويت

هم املتوقعة اليت هلا حق التصويت حالياً أو ميكن حتويلها، وذلك عند تقييم ما إذا اإلعتبار وجود وتأثري األس
يتم توحيد الشركات التابعة بشكل كامل من تاريخ إنتقال . كانت الشركة تسيطر على منشأة أخرى

  .السيطرة للشركة، كما تتوقف عملية توحيد الشركات التابعة من تاريخ توقف الشركة عن السيطرة
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يتم حتديد تكلفة .  طريقة الشراء احملاسبية لقيد عملية إقتناء شركات تابعة من قبل الشركةإستخداميتم 

اإلقتناء على أساس القيمة العادلة للموجودات املقتناة، وأدوات امللكية املصدرة واملطلوبات املتكبدة أو يتم 
يتم تقييم املوجودات املقتناة . ملرتبطة باإلقتناءحتملها كما يف تاريخ التبادل، باإلضافة إىل التكاليف املباشرة ا

 احملتملة اليت يتم حتملها يف عملية الشراء يف البداية على أساس اإللتزاماتالقابلة للتحديد واملطلوبات و
  .قيمتها العادلة كما يف تاريخ اإلقتناء، بغض النظر عن مدى وجود حقوق أقلية

  
ن القيمة العادلة حلصة الشركة يف صايف املوجودات القابلة للتحديد يتم قيد الزيادة يف تكلفة اإلقتناء ع

إذا كانت تكلفة اإلقتناء أقل من القيمة العادلة لصايف موجودات الشركة التابعة املقتناة، . املقتناة كشهرة
  .تريةيتم توزيع هذا الفرق على املوجودات غري املتداولة للشركة التابعة بالتناسب بني صايف قيمتها الدف

  
يتم أيضاً .  املعامالت واألرصدة واألرباح غري احملققة الناجتة عن تلك املعامالت عند التوحيدإستبعاديتم 

تم تغيري ي.  اخلسائر غري احملققة ولكن يتم اعتبارها مؤشراً على إخنفاض قيمة األصل احملولإستبعاد
ع السياسات احملاسبية املعتمدة من قبل السياسات احملاسبية للشركات التابعة عند الضرورة لتتناسب م

  .الشركة
  
 حقوق األقلية ) ب

. الشركةتطبق الشركة سياسة إعتماد املعامالت مع حقوق األقلية على أا معامالت مع أطراف خارج 
 واليت تقيد شركةات اليت تتم مع حقوق األقلية، إن وجدت، إىل نشوء أرباح وخسائر للستبعادتؤدي اإل

  .  املوحدة املوجزة األوليةضمن قائمة الدخل
  

   التقديراتإستخدام  
 إستخداموفقاً للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها  املوحدة املوجزة األوليةيتطلب إعداد القوائم املالية   

 اإللتزامات تؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات، واإلفصاح عن املوجودات وإفتراضاتتقديرات و
، وعلى مبالغ اإليرادات واملصروفات خالل املوحدة املوجزة األوليةخ القوائم املالية احملتملة كما يف تاري

وبالرغم من أن هذه التقديرات مبنية على أفضل ما توفر لإلدارة من معلومات عن األحداث . تلك الفترة
  .ديراتن ختتلف النتائج الفعلية يف النهاية عن هذه التقأواإلجراءات احلالية، فانه من املمكن 

  
  قطاع األعمال  
خدمات ختضع  وأإن قطاع األعمال هو جمموعة من املوجودات والعمليات املستخدمة يف توفري منتجات   

إن القطاع اجلغرايف يستخدم يف . ألخطار وعوائد ختتلف عن تلك املتواجدة يف قطاعات أعمال أخرى
وعوائد ختتلف عن تلك املتواجدة يف توفري منتجات وخدمات ضمن بيئة إقتصادية حمددة ختضع ألخطار 

  .بيئات اقتصادية أخرى
  

  يعادلهنقد وما 
 ات أخرى قصرية األجل عاليةإستثماريتضمن النقد وما يعادله نقد يف الصندوق ونقد لدى البنوك و  

 شركةشهر أو أقل، واليت تكون متاحة للأ ثالثة ملدةستحقاق أصلية إ ذات فترات، إن وجدت، السيولة
  . قيوددون أية

  
  ذمم مدينة  
يقيد خمصص للديون . تدرج الذمم املدينة باملبالغ األصلية بعد حسم خمصص ديون مشكوك يف حتصيلها  

املشكوك يف حتصيلها عندما يكون هناك دليل جوهري بعدم إمكانية الشركة حتصيل املبالغ بالكامل وفقا 
 للذمم املدينة من خالل حساب خمصص للديون يتم ختفيض القيمة املدرجة. للذمم املدينة للشروط األصلية
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بيع ضمن مصروفات املوجزة األولية املشكوك يف حتصيلها، ويتم قيد اخلسارة يف قائمة الدخل املوحدة 
عندما تصبح الذمم املدينة غري قابلة للتحصيل، يتم تسويتها مقابل خمصص الديون املشكوك يف . وتسويق
بيع يتم قيد املبالغ احملصلة الحقاً ألرصدة مت شطبها سابقاً، إن وجدت، ضمن مصروفات . حتصيلها
  . املوجزة األولية يف قائمة الدخل املوحدةوتسويق

  
  يراداتاإل وتكلفة خمزون  
تظهر تكلفة البضاعة . ، أيهما أقللإلستردادصايف القيمة القابلة  سعر التكلفة أو أساسخزون على يقيم امل  

تشتمل . تامة الصنع واملواد األولية وقطع الغيار والوقود ومواد التغليف على أساس املتوسط املرجح للتكلفة
األولية والعمالة ومصروفات التصنيع تكلفة البضاعة التامة الصنع والبضاعة حتت التصنيع على تكلفة املواد 

 سعر البيع يف سياق األعمال العادية بعد حسم هو لإلستردادن صايف القيمة القابلة إ. غري املباشرة
  .مصروفات البيع املتغرية ذات العالقة

  
  تابعة غري موحدة وشركات زميلةات يف شركات إستثمار  
واالستثمارات يف اليت هي قيد اإلنشاء أو حتت التصفية تابعة غري موحدة و يف شركات اإلستثماراتتقيد   

باملائة يف رأمساهلا، واليت ال  ٥٠و  ٢٠ تتراوح بني حصص فعلية بنسب لشركةواليت متتلك اشركات زميلة 
 يف بادئ اإلستثماراتوفقاً هلذا املبدأ، تقيد هذه . تنطبق عليها عملية التوحيد، على أساس حقوق امللكية

و خسائر الشركات املستثمر فيها أة من أرباح الشركلتكلفة ومن مث تعدل لتظهر حصة األمر بسعر ا
و خسائر الشركات املستثمر فيها يف قائمة الدخل أ من أرباح لشركةتقيد حصة ا. واألرباح املوزعة منها
  .املوحدة املوجزة األولية

  
  إستثمارات يف أوراق مالية متاحة للبيع  
 ات باملائة من رأمسال شرك٢٠ املتاحة للبيع بشكل رئيسي من حصص تقل عن تتكون األوراق املالية  

 العادلة كما يف تاريخ قائمة املركز املايل املوحدة ه مبوجب قيمتاإلستثمار اتعدل القيمة الدفترية هلذ. مسامهة
بند مستقل ضمن تقيد األرباح أو اخلسائر غري احملققة والناجتة عن التغري يف القيمة العادلة، ك. األولية

و اخلسائر غري احملققة يف قائمة أ، تقيد هذه األرباح اإلستثمار هذا إستبعادعند . مكونات حقوق املسامهني
  .املوحدة املوجزة األوليةالدخل 

  
  . األوليةاملوحدة املوجزة، إن وجد، يف قائمة الدخل اإلستثمار ايقيد اإلخنفاض الدائم يف قيمة هذ  

  
  األجلإستثمارات قصرية   
تقيد اإلستثمارات قصرية األجل، واليت تتكون من عمليات متاجرة باملراحبة بالتكلفة وتدرج اإليرادات   

  .اإلستحقاقطريقة على أساس املوحدة املوجزة األولية الناجتة عن هذه العمليات بقائمة الدخل 
  

  معداتومصنع وممتلكات   
تتضمن  .بعد خصم اإلستهالكات املتراكمةالتارخيية   بسعر التكلفةواملعداتواملصنع املمتلكات تظهر   

يتم قيد التكاليف الالحقة ضمن القيمة . التكلفة التارخيية مصروفات تتعلق مباشرة بإقتناء تلك املوجودات
كأصل مستقل، حسبما هو مالئم، فقط إذا كان من احملتمل أن تؤول الفوائد حتقق  لألصل أو املقيدة

يتم . وإذا أمكن حتديد تكلفة األصل بشكل يعتمد عليهإىل الشركة  املرتبطة باألصل اإلقتصادية املستقبلية
يتم قيد مجيع مصروفات اإلصالح والصيانة األخرى ضمن قائمة . إستبعاد القيمة املقيدة لألصل املستبدل

  .خالل الفترة املالية اليت يتم تكبدهااملوجزة األولية الدخل املوحدة 
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 طريقة القسط الثابت إستخدامب األخرى ممتلكاتللستهالك يتم إحتساب اال. ألرضال يتم إستهالك ا  

  :هلا كما يلي املقدر اإلنتاجيلعمر لتوزيع تكلفتها على ا
  

   سنة٣٣ – ٢٠  مباين وإنشاءات  
   سنة٢٠    آالت وتركيبات املصنع وحمطات الطاقة واملياه  
   سنة١٠ – ٥  آالت ومعدات الورش  
   سنة٦,٧ - ٤  معدات وسيارات  
   سنة١١ – ٥  أثاث وتركيبات  

  
يتم مراجعة األعمار اإلنتاجية للموجودات، وتعدل إذا كان ذلك مالئماً، كما يف تاريخ قائمة املركز املايل   

  .  األوليةاملوحدة
  

قائمة  مع القيمة املقيدة ويتم قيدها يف اتات وذلك مبقارنة العائدستبعاديتم حتديد األرباح واخلسائر من اإل  
  . املوجزة األوليةالدخل املوحدة

  
  يف قيمة موجودات غري ماليةإخنفاض   
، ال ختضع لإلطفاء ويتم إختبارها سنوياً مثل الشهرةإن املوجودات ذات العمر اإلقتصادي غري احملدد،   

تعلق أما املوجودات اليت يتم إطفاؤها فيتم مراجعتها فيما ي. للتحقق من وجود إخنفاض دائم يف قيمتها
باخلسائر الناجتة عن اإلخنفاض الدائم يف قيمتها عندما تشري احلاالت أو التغري يف الظروف إىل أن القيمة 

يتم إثبات اخلسارة الناجتة عن اإلخنفاض الدائم يف القيمة واليت متثل زيادة القيمة . لإلسترداداملقيدة غري قابلة 
 هي القيمة العادلة لألصل بعد خصم لإلستردادمة القابلة إن القي. لإلسترداداملقيدة عن القيمة القابلة 
ولغرض تقييم اإلخنفاض الدائم، يتم جتميع املوجودات . ، أيهما أعلىستخداممصروفات البيع أو قيمة اإل

  ).وحدات حمققة للنقد(على أدىن مستوى هلا حيث تتواجد تدفقات نقدية منفصلة وحمددة 
  

  قروض  
. غ اليت مت احلصول عليها بالصايف بعد حسم املصروفات املتعلقة ذه املعامالتتدرج القروض بقيمة املبال

بالصايف بعد خصم تكاليف (يتم قيد القروض الحقاً بالتكلفة املطفأة ويتم قيد الفروقات بني العائدات 
راض خالل مدة اإلقتاملوحدة املوجزة األولية والقيمة املستحقة السداد ضمن قائمة الدخل ) املعاملة

 حق غري شركةيتم تصنيف القروض ضمن املطلوبات املتداولة ما مل يكن لل.  معدل الفائدة الفعليإستخدامب
  .مشروط لتأجيل سداد املطلوبات ملدة إثين عشر شهراً على األقل بعد تاريخ قائمة املركز املايل

  
 خالل الفترة ، إن وجدت،هلةتتم رمسلة تكاليف التمويل على القروض املستخدمة إلنشاء املوجودات املؤ

يتم قيد تكاليف التمويل األخرى ضمن قائمة الدخل . الزمنية الالزمة إلمتام وإعداد األصل للغرض احملدد له
  .خالل الفترة املالية اليت يتم تكبدهااملوحدة املوجزة األولية 

  
  أخرىخمصصات   
، ةث سابقاحدأو متوقع ناتج عن أ حايل لتزام قانوينإ لشركةقيد املخصصات األخرى عندما يكون لدى ات  

  .لتزام، وإمكانية تقدير املبلغ بشكل يعتمد عليهإل للموارد لتسوية اإستخداموهناك احتمال وجود 
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  للموظفني خمصص مكافأة اية اخلدمة  
   اية اخلدمة للموظفني مبوجب شروط أنظمة العمل والعمال يف الدول املسجلة ا يتم قيد خمصص مكافأة

يتم احتساب املبلغ املستحق . املوحدة املوجزة األولية وحيمل على قائمة الدخل تني التابعتنيالشركة والشرك
على أساس القيمة احلالية لالمتيازات املكتسبة اليت حتق للموظف فيما لو ترك عمله كما يف تاريخ قائمة 

د انتهاء خدمات املوظفني مبوجب الشروط املبينة يتم دفع املبالغ املستحقة عن.  األوليةاملركز املايل املوحدة
  .يف قوانني تلك الدول

  
  املبيعاتحتقيق   
  .، وتقيد بالصايف بعد احلسوماتلعمالء ل عند تسليم البضاعةاملبيعاتيتم حتقيق   

  
  عقود إجيار تشغيلية  
قوق املرتبطة بامللكية، يتم تصنيف عقود اإلجيار اليت حيتفظ فيها املؤجر باجلزء الرئيسي من املخاطر واحل  

يتم قيد املبالغ املدفوعة مبوجب عقود اإلجيار التشغيلية ضمن قائمة الدخل املوحدة . كعقود إجيار تشغيلية
  .تقيد إيرادات اإلجيارات خالل فترة العقود. خالل فترة تلك العقوداملوجزة األولية 

  
  وعمومية وإداريةوتسويق مصروفات بيع   
العمومية واإلدارية على التكاليف املباشرة وغري املباشرة اليت تكون و والتسويقيع تشتمل مصروفات الب  

توزع هذه التكاليف بني تكلفة . ة املتعارف عليهايلمبادئ احملاسبل وفقاً املبيعاتحتديداً غري مرتبطة بتكلفة 
  .منتظمة والعمومية واإلدارية، إن لزم األمر، بطريقة سويق ومصروفات البيع والتاملبيعات

  
   شرعيةالزكاة ال  
 تنيالشركختضع  .")املصلحة ("للزكاة الشرعية وفقاً ألنظمة مصلحة الزكاة والدخلشركة ختضع ال  

حتمل الزكاة الشرعية وضريبة الدخل . املسجلة فيهالدان  ألنظمة الضرائب يف البتني األجنبيتنيالتابع
  .املوجزة األوليةئمة الدخل املوحدة  على قاتني األجنبيتني التابعتنياألجنبية عن الشرك

  
عند حتديدها بعد االنتهاء من الربوط اخلاصة الشرعية وضريبة الدخل اإلضافية، إن وجدت، الزكاة يتم قيد   

  . مع اجلهات الضريبية املختصةتني التابعيهاتبالشركة وشرك
  

  حتويل العمالت األجنبية  
  

  العملة الوظيفية وعملة العرض  ) أ
 عملة البيئة اإلقتصادية الرئيسية إستخدامشركات بالناصر املتضمنة يف القوائم املالية لكل يتم قياس الع  

املوجزة األولية يتم عرض القوائم املالية املوحدة ). العملة الوظيفية(اليت تباشر فيها كل شركة عملياا 
  .بالريال السعودي، وهو العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة

  
  ألرصدةاملعامالت وا ) ب

يتم حتويل املعامالت اليت تتم بالعمالت األجنبية إىل الريال السعودي على أساس أسعار الصرف 
إن أرباح وخسائر حتويل العمالت األجنبية الناجتة عن . السائدة يف السوق يف تاريخ تلك املعامالت

 إستخدامعمالت األجنبية بتسوية تلك املعامالت وعن حتويل املوجودات واملطلوبات املالية اليت تتم بال
  . املوحدة املوجزة األوليةسعر الصرف كما يف اية السنة يتم قيدها يف قائمة الدخل

  
ىل الريال السعودي على أساس أسعار إ تني األجنبيتنيالتابع تنييتم حتويل موجودات ومطلوبات الشرك

 يف الشركاءيتم حتويل بنود حقوق . ة املوحدة األوليةالصرف السائدة يف السوق بتاريخ القوائم املالي
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اريخ نشأة بت املبقاة، على أساس أسعار الصرف السائدة األرباح، باستثناء تني األجنبيتني التابعنيالشركت
 إىل تني األجنبيتني التابعتنيللشركاألولية املوجزة بينما يتم حتويل بنود قائمة الدخل . البنود ذات العالقة
إن الفروقات الناجتة عن . الفترةسعار الصرف خالل ألس املتوسط املرجح ساأعلى الريال السعودي 

، إذا كانت يتم إدراجها يف بند منفصل ىل الريال السعوديإحتويل القوائم املالية هلذه الشركات 
مل تكن تلك . املرفقة املوحدة املوجزة األولية يف القوائم املاليةسامهني  ضمن حقوق املجوهرية،

 .) ال شيء- ٢٠٠٧( ٢٠٠٨ مارس ٣١وهرية كما يف التعديالت ج
  

  توزيعات األرباح  
  .يتم قيد األرباح املوزعة يف الفترة اليت يتم اعتمادها من قبل املسامهني  

  
  إعادة تصنيف  
 ٣١ أشهر املنتهية يف لثالثةا لفترة مت إعادة تصنيف بعض املبالغ يف القوائم املالية املوحدة املوجزة األولية  

 ٣١ أشهر املنتهية يف الثالثةالقوائم املالية املوحدة املوجزة األولية لفترة  عرض مع وافق لتت٢٠٠٧ مارس
  .٢٠٠٨ مارس

  
  التسويات املتعلقة بالفترة  -  ٣
  

تشتمل القوائم املالية املوحدة املوجزة األولية املرفقة على مجيع التسويات اليت يتكون معظمها من 
الدخل واملركز املايل وائم  اليت تعتربها إدارة الشركة ضرورية لعرض عادل لقاملستحقات العادية املتكررة
  مارس٣١ يف املنتهية أشهر الثالثةإن نتائج التشغيل األولية لفتريت . األولية والتدفقات النقدية املوحدة

 هذه جيب أن تقرأ.  رمبا ال تعطي انطباعات صحيحة عن نتائج التشغيل السنوية للشركة٢٠٠٧ و ٢٠٠٨
القوائم املالية املوحدة املوجزة األولية واإليضاحات مع القوائم املالية السنوية املدققة للشركة واإليضاحات 

  .٢٠٠٧ ديسمرب ٣١املتعلقة ا للسنة املنتهية يف 
  
  

  اتإستثمار  -  ٤
  

  : من اآليت مارس٣١ كما يف اإلستثماراتتكون ت  
  

        ٢٠٠٧        ٢٠٠٨    
    ال سعوديري        ريال سعودي        
    )غري مدققة(        )غري مدققة(        

  
   تابعة غري موحدة ات يف شركاتإستثمار

    ١٥,٤٦٤,٠٩٩      ٢٩٥,٦٣٧,٣٠٩    زميلة   وشركات 
    ١٤٥,٧٢٤,٧٨٣      ١٦٩,٨٠٣,٢٤١    ات أخرىإستثمار

  
    ١٦١,١٨٨,٨٨٢      ٤٦٥,٤٤٠,٥٥٠    جمموع االستثمارات

  
    )٦٠٠,٠٠٠(    )٦٠٠,٠٠٠(  ناقصاً خمصص إخنفاض يف قيمة استثمار

  
    ١٦٠,٥٨٨,٨٨٢      ٤٦٤,٨٤٠,٥٥٠    ستثماراتاإلصايف 
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  : من اآليت مارس٣١كما يف زميلة الوالشركات   التابعة غري املوحدةشركاتال يف اإلستثماراتتتكون 
  

    نسبة امللكية            
    )باملائة(            
  النشاط الرئيسي    ٢٠٠٧  ٢٠٠٨    بلد التأسيس    الشركة  

  
  صناعة أكياس           
  األمسنت  ٣٣,٣  ٣٣,٣  اململكة العربية السعودية  شركة منتجات صناعة األمسنت احملدودة  
   األمسنتتوزيع  ٣٠,٠  ٣٠,٠  اململكة العربية السعودية  الشركة املتحدة للصادرات الوطنية احملدودة  
  إنتاج األمسنت  -    ٨٠,٠  اململكة األردنية اهلامشية  أمسنت قطرانةشركة   
  املية للخرسانة اجلاهزةاملدينة العشركة   
    إنتاج اخلرسانة  -    ٥٠,٠  اململكة العربية السعودية  )سابقاً شركة اخلرسانة العربية احملدودة   (  

  
مسجلة يف اململكة األردنية أخرى شركات زميلة يف ذلك، لدى شركة الباطون إستثمارات باإلضافة إىل 

إن األنشطة الرئيسية .  باملائة٥٠ باملائة إىل ٢٠ من هااهلامشية حيث تتراوح نسب ملكية شركة الباطون في
  .هلذه الشركات هو إنتاج وتوزيع الباطون والطوب والبالط والنقل

  
وذلك  ) ال شيء- ٢٠٠٧( ٢٠٠٨  مارس٣١ يف كما لشركة أمسنت قطرانةمل يتم توحيد القوائم املالية   

  . أا ما زالت يف طور التأسيس حيثتاريخذلك اللعدم إستكمال إجراءاا النظامية كما يف 
  

 أوراق يفوشركة الباطون ات الشركة إستثمار ٢٠٠٨  مارس٣١كما يف األخرى  اإلستثمارات متثل  
اق مالية متاحة للبيع يف ور إستثمارات الشركة يف أ- ٢٠٠٧ ( يف سوق األوراق املاليةمالية متاحة للبيع

  .)سوق األوراق املالية
  
  
  ات األرباحرأس املال وتوزيع  -  ٥
  

 ٦٠٠ - ٢٠٠٧( ٢٠٠٨  مارس٣١ مليون ريال سعودي كما يف ٨٠٠يتكون رأس مال الشركة البالغ 
 ريال ١٠ قيمة السهم الواحد ،) مليون سهم٦٠ - ٢٠٠٧( مليون سهم ٨٠من  )مليون ريال سعودي

  .سعودي مصدرة ومدفوعة بالكامل
  

 ٢٤ع اجلمعية العمومية غري العادية املنعقد بتاريخ األمسنت العربية خالل إجتما وافق املسامهون يف شركة 
 على توصية جملس اإلدارة بزيادة رأس مال الشركة مبقدار ٢٠٠٧ ديسمرب ٤هـ املوافق ١٤٢٨ذو القعدة 

 مليون ١٠ مليون ريال سعودي من خالل رمسلة جزء من أرباح الشركة وذلك عن طريق توزيع ٢٠٠
حق حلملة األسهم بنهاية تداول يوم إنعقاد اجلمعية العمومية غري  أسهم تست٦ منحة بواقع سهم لكل سهم
 مقسمة إىل ، ريال سعودي للسهم٥٠بسعر ) حقوق أولوية( مليون سهم ١٠باإلضافة إىل إصدار . العادية
 . مبعدل سهم لكل ستة أسهم مملوكة، ريال سعودي عالوة إصدار٤٠دي القيمة األمسية و و ريال سع١٠
التخصيص ورد الفائض كما مت  ٢٠٠٨ يناير ٧ يف وإنتهى ٢٠٠٧ ديسمرب ٢٩بتاريخ  اإلكتتاب إبتدأ

ن إ . مليون ريال سعودي٨٠٠ رأس املال بعد اية اإلكتتاب أصبح وقد. ٢٠٠٨ يناير ١٤بتاريخ 
  ما زالت قيد التنفيذالنظام األساسي للشركة مبا يتفق مع الزيادة يف رأس املالاإلجراءات النظامية لتعديل 

  .٢٠٠٨ مارس ٣١كما يف 
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 بتوزيع مبلغ ٢٠٠٨ يناير ٢٣هـ املوافق ١٤٢٩ حمرم ١٤أوصى جملس اإلدارة يف إجتماعة املنعقد بتاريخ 
تفصيلها ، ٢٠٠٧كأرباح إمجالية عن عام ) متضمنة توزيعات األرباح الدورية( مليون ريال سعودي ٣٠٠

  :كما يلي
  
 مليون سهم وذلـك عـن       ٦٠ لكل سهم لعدد     د واح بواقع ريال سعودي   مليون ريال سعودي     ٦٠ •

  .٢٠٠٧النصف األول من عام 
  
 مليون سهم وذلك للمـسامهني      ٨٠ للسهم عن    الت سعودية  ريا ٣ مليون ريال سعودي بواقع      ٢٤٠ •

  .٢٠٠٧املسجلني يوم إنعقاد اجلمعية العمومية اليت سيتم فيها إعتماد توزيعات األرباح لعام 
  

 ٢٠٠٧ مليون ريال سعودي كمكافأة ألعضاء جملس إدارة الشركة عن عام            ١,٨باإلضافة إىل إعتماد مبلغ     
  ). مليون ريال سعودي١,٧ - ٢٠٠٦(

  
  . توصيات جملس اإلدارة٢٠٠٨ فرباير ٢٧أقرت اجلمعية العمومية العادية يف إجتماعها الذي عقد يف  وقد  

  
  
  ربح السهم للفترة  -  ٦
  

 مقسوماً على عدد األسهم القائمة يف اية كل فترة، فترةمت إحتساب ربح السهم على أساس صايف دخل ال  
)  مليون ريال سعودي٦٠ - ٢٠٠٧ (٢٠٠٨ مارس ٣١ مليون سهم يف ٨٠وقد بلغ عدد األسهم القائمة 

وإصدار أسهم أسهم املنحة أثر  وذلك إلظهار ٢٠٠٧ مارس ٣١للفترة املنتهية يف ومت تعديل ربح السهم 
  ).٥ أنظر إيضاح (حقوق األولوية

  
  
  قطاعات العمل  -  ٧

  
ة شرك، متثلت األنشطة الرئيسية لل٢٠٠٧ و ٢٠٠٨  مارس٣١شهر املنتهيتني يف أ لثالثةاخالل فتريت 

 يف ا أعماهلان التابعتاهاكتتباشر الشركة وشر. إنتاج األمسنت واخلرسانة اجلاهزةيف  وشركتيها التابعتني
 اجلغرافيةقطاعات الن املعلومات املالية املنتقاة واخلاصة بإ. هلامشية واململكة األردنية ااململكة العربية السعودية

  : أشهر املنتهيتني يف ذلك التاريخ هي كالتايللثالثةا ولفتريت ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨  مارس٣١كما يف 
  

      اململكة األردنية    اململكة العربية  
    اموع    اهلامشية    السعودية  
    ريال سعودي    ريال سعودي    ريال سعودي  

  
  )غري مدققة (٢٠٠٨

  
   ١,٧٨٢,١٠٩,٧٦٤   ٧١,٩٢٥,٦٥٥  ١,٧١٠,١٨٤,١٠٩   واملعدات واملصنعاملمتلكاتصايف 

    ٤٩٧,١٢٠,٨٥٠   ٤٩,٦٦١,٩٨٢    ٤٤٧,٤٥٨,٨٦٨  صايف املوجودات غري املتداولة األخرى
    ٢٥٣,٨٤٨,٧٥٤   ٤٤,٤٠٧,٢٦٢    ٢٠٩,٤٤١,٤٩٢   املبيعاتصايف
    ١١٥,٢٦٢,٨٥٧    ٢,٨٣٦,٢٦٠    ١١٢,٤٢٦,٥٩٧  الدخلصايف 
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      اململكة األردنية    اململكة العربية  
    اموع    اهلامشية    السعودية  
    ريال سعودي    ريال سعودي    ريال سعودي  

  
  )غري مدققة (٢٠٠٧

  
    ٩٩٨,٧٣٠,٠٦٠    -           ٩٩٨,٧٣٠,٠٦٠   واملعدات واملصنعاملمتلكاتصايف 

    ١٦٠,٥٨٨,٨٨٢    -           ١٦٠,٥٨٨,٨٨٢  األخرى صايف املوجودات غري املتداولة
    ١٨٣,٠٨٠,٧٥١    -           ١٨٣,٠٨٠,٧٥١  املبيعاتصايف 
    ٩٣,٢٢٦,١٣٧    -           ٩٣,٢٢٦,١٣٧  دخلصايف ال

  
  

  وتعهدات رأمساليةلتزامات حمتملة إ  -  ٨
  

 مليون ريال سعودي كما ١٨١,٥مصدرة بلغت وإعتمادات مستندية لدى الشركة خطابات ضمان بنكية   
، واليت صدرت يف سياق األعمال العادية ) مليون ريال سعودي٢٦٠ -  ٢٠٠٧ (٢٠٠٨ مارس ٣١يف 

  .للشركة
  

 مليون ريال سعودي ٥,٤بلغت مصدرة عتمادات مستندية إلدى شركة الباطون خطابات ضمان بنكية و  
  ). ال شيء- ٢٠٠٧ (٢٠٠٨ مارس ٣١كما يف 

  
نع باإلضافة إىل مشروع التوسعة لدى الشركة تعهدات تتعلق بتحديث خطوط إنتاج ومنشآت املصأيضاً   

 ٢٠٠٨ مارس ٣١ مليون ريال سعودي كما يف ١٦٨,٨ ستثمارات األخرى بلغتإلبرابغ وبعض ا
  .) مليون ريال سعودي٧٨٧,٧ - ٢٠٠٧(
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