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 المنطقة الشرقیة أسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة )

 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 
 یذكر خالف ذلك)(جمیع المبالغ باالف الریاالت السعودیة ما لم 

  
 النشاطالتنظیم و  -  ۱
 

بت�اریخ  ۱۱تأسست بموجب المرسوم الملكي رق�م م/ مساھمة ة ") ھي شركةالمنطقة الشرقیة (" الشرك أسمنت شركة
ربی�ع الث�اني  ۳بت�اریخ  ۹۳۹م) وقرار مع�الي وزی�ر التج�ارة رق�م ۱۹۸۲ینایر  ۹ھـ (الموافق ۱٤۰۲ربیع األول  ۱٤

 ۲۰٥۰۰۱۳٤۰۰م) وت��م قی��دھا ف��ي الس��جل التج��اري بمدین��ة ال��دمام تح��ت رق��م ۱۹۸۳ین��ایر  ۱۷ھ��ـ (المواف��ق ۱٤۰۳
 م) ومركزھا الرئیسي بمدینة الدمام .۱۹۸۳مارس  ۷ھـ (الموافق ۱٤۰۳ جمادى األول ۲۲بتاریخ 

 
م) عل�ى ۱۹۸٥ینایر  ۹ھـ (الموافق ۱٤۰٥ربیع الثاني  ۱۷بتاریخ  ٦حصلت الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم م/

جدی�د لفت�رات ستغالل الحجر الجیري والطف�ل ف�ي منطق�ة الخرس�انیة  لم�دة ثالث�ین عام�اً قابل�ة للتمتیاز التعدین الاحق 
 متیاز .بإستكمال اإلجراءات القانونیة لتجدید ترخیص حق اال حالیا عاماً . وتقوم الشركةمجموعھا عشرون 

 
م) ۲۰۱۲ین�ایر  ۱۸واف�ق مھ�ـ (ال۱٤۳۳ص�فر  ۲٤/ق بت�اریخ ۱٤كما حصلت الشركة بموجب الق�رار ال�وزاري رق�م 

منطقة وادى النجیبیة بمحافظ�ة األحس�اء التابع�ة إلم�ارة  ر الجیري والطفل فيستغالل خام الحجمتیاز التعدین الاعلى 
 المنطقة الشرقیة مدتھا عشر سنوات ھجریة  .

ومشتقاتھ واإلتجار بھ توابعھ البورتالندي المقاوم و سمنتالعادي واأل سمنتیتمثل نشاط الشركة الرئیسي في إنتاج األ
 والخرسانة مسبقة الصنع .

 
ونت��ائج األعم��ال والت��دفقات النقدی��ة  م  ۲۰۱٦ دیس��مبر ۳۱كم��ا ف��ي تظھ��ر الق��وائم المالی��ة للش��ركة المرك��ز الم��الي 

   : التالي والتغیرات في حقوق المساھمین عن السنة المنتھیة في ذلك التاریخ للشركة وفرعھا
 اإلسم التجاري للفرع  مكان اإلصدار  تاریخھ  رقم سجل الفرع

 المنطقة الشرقیة أسمنتفرع شركة  -براینسا السعودیة   الدمام  ھـ۲۱/۰۷/۱٤۲۸  ۲۰٥۱۰۳٥۱۸٤
 

ویقوم ھذا الفرع المشار الیة أعاله بإدارة أعمال الشركة في مواقع مختلفة من المملكة العربیة السعودیة بالتنس�یق م�ع 
ونتائج  وذلك الن موجوداتھ ومطلوباتھ وائم مالیة منفصلة ،المركز الرئیسي للشركة بالدمام ، وال یصدر لھذا الفرع ق

 .النقدیة یتم ادراجھا في القوائم المالیة التي تصدر عن الشركة  اعمالة وتدفقاتھ
 
 : ھم السیاسات المحاسبیةملخص أل   -  ۲
 

الص�ادرة ع�ن المرفقة وفقاً للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا ف�ي المملك�ة العربی�ة الس�عودیة القوائم المالیة تم إعداد 
 :  الشركة ھي كما یلي إن السیاسات المحاسبیة الھامة المطبقة من قبل  الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین .

 
 العرف المحاسبي

 اتس��تثماراالت��م إع��داد الق��وائم المالی��ة عل��ي أس��اس مب��دأ اإلس��تحقاق وفق��ا لمب��دأ التكلف��ة التاریخی��ة . ( وذل��ك فیم��ا ع��دا 
 المتاحة للبیع ، والتى یتم إثباتھا بالقیمة العادلة) .

 
 إستخدام التقدیرات

وفقا للمبادئ المحاسبیة المتعارف علیھ�ا اس�تخدام تق�دیرات وافتراض�ات ت�ؤثر عل�ى مب�الغ القوائم المالیة یتطلب اعداد 
وك�ذلك مب�الغ وااللتزامات المحتملة كم�ا بت�اریخ الق�وائم المالی�ة ،  الموجوداتواالفصاح عن  الموجودات والمطلوبات

.  وب��الرغم م��ن ان ھ��ذه التق��دیرات مبنی��ة عل��ى افض��ل م��ا ت��وافر ل��الدارة م��ن  خ��الل الس��نة االی��رادات والمص��روفات
 ذه التقدیراتمعلومات عن االحداث واالجراءات الحالیة ، فانھ من الممكن ان تختلف النتائج الفعلیة في النھایة عن ھ

 
 النقد وما في حكمھ

أخرى عالیة السیولة قصیرة األج�ل ،  اتاستثماروأرصدة البنوك، النقد في الصندوق ویتكون النقد وما في حكمھ من 
 .من تاریخ شرائھا  إستحقاق ثالثة أشھر أو أقل تبلغ ذات تواریخ إستحقاق أصلیة 
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 المنطقة الشرقیة أسمنتشركة 
 سعودیة )(شركة مساھمة 

 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 
  (جمیع المبالغ باالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)

 العمالت االجنبیة
وی�ل الس�ائد عن�د اج�راء س�عودي حس�ب س�عر التحال ال�لایرل�ى إة س�نتحول المعامالت التي تتم بعمالت أجنبیة خ�الل ال

 القائمة بعمالت أجنبی�ة كم�ـا ف�ي تاری�ـخ قائم�ـة المرك�ز الم�الي النقدیة الموجودات والمطلوباتویتم تحویل  المعاملة ،
ن األرب�اح والخس�ائر الناتج�ة ع�ن تس�دید وتحوی�ل إسعودي حسب األس�عار الس�ائدة ف�ي ذل�ك الت�ـاریخ .  الال ـریاللى إ

 . العمالت األجنبیة مشمولة في قائمة الدخل
 

 ذمم مدینة تجاریة 
یتم تك�وین  ،یتم إظھار الذمم المدینة التجاریة بمبلغ الفاتورة االصلي ناقصاً مخصصات الدیون المشكوك في تحصیلھا

ن الش��ركة ل��ن تك��ون ق��ادرة عل��ى عن��دما یك��ون ھنال��ك ش��ك ج��وھري ف��ي أ مخص��ص لل��دیون المش��كوك ف��ي تحص��یلھا
للف�اتورة . وی�تم تحمی�ل ھ�ذه المخصص�ات عل�ى قائم�ة ال�دخل  . ی�تم تحصیل المبالغ المستحقة وفقاً للش�روط االص�لیة 

شطب الدیون المعدومة عند تحدیدھا وإعتمادھا من مجلس اإلدارة . عندما ال یتم تحصیل الذمم المدینة  ، ی�تم ش�طبھا 
تثب�ت  مقابل حساب مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا (إن وجد) . أي تحصیالت الحقة للمبالغ المشطوبة سابقاً 

 ضمن بند "إیرادات أخرى" في قائمة الدخل  .
 

 مخزون
أیھما أق�ل . تح�دد التكلف�ة بإس�تخدام طریق�ة المتوس�ط الم�رجح  .  بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحققیقیم المخزون 

تتض�من تكلف��ة المنتج��ات الج��اھزة تكلف��ة م�واد أولی��ة وعمال��ة وتك��الیف ص��ناعیة غی�ر مباش��رة والنفق��ات األخ��رى الت��ى 
 تحملتھا المنشأة للوصول بالمخزون إلى موقعھ وحالتھ الراھنة .

ع التق�دیري ف�ي النش�اط الع�ادي بع�د خص�م التك�الیف التقدیری�ة لمص�روفات ھ�ي س�عر البی� صافي القیمة القابلة للتحقق
اإلكم��ال والبی��ع . وی��تم تخف��یض المخ��زون بقیم��ة األص��ناف الراك��دة وبطیئ��ة الحرك��ة طبق��اً لتق��دیرات اإلدارة وحرك��ة 

 المخزون .
 

 :في األوراق المالیة ستثماراال
علیھ�ا، وھ�ي الت�ي ف�ي الغال�ب تك�ون حص�ة  ت�أثیرا ھام�اً  للش�ركةالش�ركات الت�ي ال یك�ون  ف�ي اتس�تثماراالإثبات  یتم
، بحس��ب قص��د اإلدارة، إل��ى اتس��تثماراالی��تم تص��نیف ھ��ذه  .م��ن رأس الم��ال، بالتكلف��ة ٪۲۰فیھ��ا أق��ل م��ن  ش��ركةال

ا للمتاجرة إذا كان قصد اإلدارة بیعھا في األجل القصیر، أو متاحة للبی�ع إذا ك�ان قص�د اإلدارة م�ن ش�رائھ اتاستثمار
 . ھو عدم بیعھا في المستقبل القریب

ی��تم ع��رض  .ین الت��ي للمت��اجرة والمتاح��ة للبی��ع ف��ي الفت��رات التالی��ة لش��رائھا بالقیم��ة العادل��ةس��تثماراالی��تم قی��اس ك��ال 
ضمن األصول المتداولة ویتم قید المكاسب أو الخسائر غیر المحققة الناتجة عن (إن وجدت )  للمتاجرة  اتستثماراال

المتاح�ة للبی�ع ض�من األص�ول غی�ر المتداول�ة م�ا ل�م تن�وي  اتس�تثماراالی�تم ع�رض  .التقییم ضمن قائمة الدخلإعادة 
ویتم قی�د المكاس�ب أو الخس�ائر غی�ر المحقق�ة الناتج�ة ع�ن إع�ادة تقی�یم  .اإلدارة بیعھا خالل اإلثنى عشر شھرا الالحقة

المحقق�ة ف�ي قائم�ة ال�دخل ف�ي ثب�ات المكاس�ب أو الخس�ائر المتاحة للبیع ض�من حق�وق الملكی�ة بینم�ا ی�تم إ اتستثماراال
 اتس�تثماراالعندما یكون ھناك نقصا غیر مؤق�ت ف�ي قیم�ة ھ�ذه  .التي حدثت فیھا المكاسب أو الخسائر المحققة سنةال

تقی�د توزیع�ات  .محقق�ة إل�ى قائم�ة ال�دخلالأو دلیال موضوعیا على وجود ھبوط في قیمتھا، یتم تحوی�ل الخس�ائر غی�ر 
 . في قائمة الدخل عند تحصیلھا اتستثماراالألرباح المستلمة من ھذه ا
 

 في شركة زمیلة  اتاستثمار
لمالی��ة س��یطرة ف��ي السیاس��ات الزمیل��ة ھ��ي تل��ك الت��ى یك��ون للش��ركة ت��أثیر ھ��ام علیھ��ا ولك��ن ل��یس ل��دیھا الش��ركات ا

في المائة م�ن  ٥۰إلى  ۲۰تأثیر ھام عندما تمتلك حصة في المنشأة األخرى تتراوح ما بین  والتشغیلیة. یكون للشركة
وی�تم رأس المال الذي یحق لصاحبھ التصویت . تتم المحاسبة عن الشركات الزمیلة بإستخدام طریق�ة حق�وق الملكی�ة  

.  الزمیل�ة حقوق الملكیة بالش�ركةالشراء في بالتغیرات التي تحدث بعد  ویتم تعدیلھا بعد ذلك تسجیلھا مبدئیاً بالتكلفة .
 . من صافي دخل (خسارة) الشركات المستثمر فیھا في قائمة الدخل الشركةویظھر ما یخص 

 
 
 

-۸- 



 

 

 
 المنطقة الشرقیة أسمنتشركة 

 (شركة مساھمة سعودیة )
 ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱في  للسنة المنتھیةإیضاحات حول القوائم المالیة 

  باالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)(جمیع المبالغ 
 ممتلكات وآالت ومعدات

بع��د خص��م اإلس��تھالك المت��راكم وخس��ارة اإلنخف��اض ف��ي القیم��ة، إن ،  بالتكلف��ة والمع��داتواآلالت الممتلك��ات  تظھ��ر
 مباشرة إلقتناء األصل .المتكبدة وجدت . تتضمن التكلفة النفقات 

الكامن��ة ف��ي بن��د اآلالت  ن المن��افع اإلقتص��ادیة  المس��تقبلیةعن��دما تزی��د تل��ك النفق��ات م��ت��تم رس��ملة النفق��ات الالحق��ة 
 والمعدات.

في قائمة ال�دخل عن�د تكب�دھا . ی�تم تحمی�ل للحفاظ علي الطاقة اإلنتاجیة الحالیة كافة النفقات األخرى وكذلك یتم إثبات 
 ى مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل .اإلستھالك على قائمة الدخل بإستخدام طریقة القسط الثابت  عل

األص�ل الثاب�ت  العوائ�د المحص�لة م�ن بی�عیتم تحدید أرباح وخسائر إستبعادات الممتلكات واآلالت والمع�دات بمقارن�ة 
 ستبعد بصافي القیمة الدفتریة لذلك األصل وإدراجھا ضمن اإلیرادات األخرى بقائمة الدخل  .مال

 : ھي على النحو التاليللبنود الرئیسیة للممتلكات واآلالت والمعدات  ةإن األعمار اإلنتاجیة المقدر
 السنوات 

 ۳۳ مباني 
 ٥ -۱ طوب حراري وكرات الطحن االخري

 ۲۰ – ۱٥ االت ومعدات
 ٥ اثاث وتجھیزات وادوات

  
 الھبوط في قیمة الموجودات غیر المتداولة

 موج�وداتھب�وط ف�ي قیم�ة ال مؤشرات  تدل على احتم�ال وج�ودیتم بتاریخ كل قائمة مركز مالي النظر في وجود أي 
وفي حالة وج�ود مث�ل ھ�ذا ال�دلیل، ی�تم تق�دیر القیم�ة القابل�ة لإلس�ترداد ل�ذلك األص�ل لتحدی�د حج�م ھ�ذه  ،غیر المتداولة

غی�ر كما یتم بنھایة كل سنة التحقق من وجود ھبوط في قیمة االصول غیر الملموسة ذات العم�ر اإلنت�اجي  . الخسارة
 المحدد بغض النظر عما إذا كانت ھناك مؤشرات تدل على احتمال وجود ھبوط أو ال .

وفي الحاالت التي ال یمكن فیھا تقدیر القیمة القابلة لإلسترداد لذلك األصل بمفـرده، تقوم الشركة بتقدیر القیم�ة القابل�ة 
 .صللنقد التي ینتمي إلیھا ذلك األلإلسترداد للوحدة القابلة لتولید ا

وفـي الحاالت التي یقدر فیھا المبلغ القابل لإلس�ترداد لألص�ل أو الوح�دة القابل�ة لتولی�د النق�د بأق�ل م�ن قیمت�ھ الدفتری�ة، 
عندئذ تخفض القیمة الدفتریة لذلك األصل أو الوحدة القابلة لتولید النقد إلى القیمة القابلـة لإلس�ترداد لھ�ا ، وی�تم إثب�ات 

 .المالیة التى تحدث فیھا للسنةاألصل كمصروفات في قائمة الدخل خسائر اإلنخفاض في قیمة 
وإذا ما انتفت الحقا أسباب الھبوط، فإنھ یتم عكس قید خسارة اإلنخفاض في القیمة وزیادة القیم�ة الدفتری�ة لألص�ل أو 

الدفتریة الت�ي تم�ت زیادتھ�ا ع�ن  الوحدة القابلة لتولید النقد إلى القیمة المعدلة القابلة لإلسترداد لھ، على أال تزید القیمة
القیمة الدفتریة التي كان من المفترض تحدیدھا فیما لو لم یتم إثبات خسارة اإلنخفاض في قیمة ذلك األصل أو الوحدة 

ل یتم إثبات عكس قید خسارة اإلنخف�اض ف�ي القیم�ة ك�إیرادات ف�ي قائم�ة ال�دخ ،القابلة لتولید النقد في السنوات السابقة
 .لیة التى تحدث فیھاالما للسنة

 
 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة 

الت�ى س��یتم دفعھ�ا مقاب�ل بض�ائع مس�تلمة وخ��دمات  لل��ذمم الدائن�ة والمص�روفات المس�تحقة ی�تم إثب�ات مب�الغ المطلوب�ات
 مقدمة ، سواء تلك التى تم إصدار فواتیر بموجبھا إلى الشركة أم ال .

 
 والضریبةزكاة ال

ویتم عمل مخصص للزك�اة عل�ى ،   العربیة السعودیة لزكاة والدخل في المملكةالعامة ل الھیئةتخضع الشركة ألنظمة 
أو ص�افي ال�ربح   والض�ریبة عل�ى أس�اس وع�اء الزك�اة والض�ریبة وی�تم احتس�اب مخص�ص الزك�اةأساس االستحقاق 

المحتس�بة وال�ربط النھ�ائي (إن وج�د) عل�ى والض�ریبة  المعدل أیھما أكبر.  تقید أیة فروقات في التقدیرات بین الزكاة 
 انھاء الربط .قائمة الدخل في السنة التى یتم فیھا 

-۹- 
 
 
 
 



 

 

 
 المنطقة الشرقیة أسمنتشركة 

 (شركة مساھمة سعودیة )
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 

  خالف ذلك)(جمیع المبالغ باالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر 
 

 مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
یتم قیاس وإثبات مكافأة نھایة الخدمة ع�ن فت�رات الخدم�ة المكتس�بة والمتراكم�ة للم�وظفین وفق�اً لنظ�ام العم�ل والعم�ال 

 خدمة كل موظف . وطبقا لسنوات ، السعودي
 

 المبیعات
أو قط�اع  س�منتالش�ركة تل�ك السیاس�ة س�واء ف�ي قط�اع األو تطب�ق إلى العمالء   عند تسلیم المنتجات المبیعاتتتحقق 

 الخرسانة الجاھزة .
 

 اإلیجار اتإیراد
یتم اإلعتراف بإیرادات اإلیجار وفق�اً لطریق�ة القس�ط الثاب�ت عل�ى م�دى فت�رة إتفاقی�ة اإلیج�ار وبن�اًء عل�ى ش�روط عق�د 

 اإلیجار .
 

 إیرادات العوائد المالیة 
إس�تحقاقات العائ�د بإس�تخدام طریق�ة مع�دل العائ�د الفعل�ى ، وی�تم إدراج إی�راد العوائ�د  یتم اإلعتراف بإیراد العوائد عند

 . بقائمة الدخل
 

 إیرادات أخرى 
 . یتم اإلعتراف باإلیرادات األخرى عند إستحقاقھا بقائمة الدخل

 
 المصروفات

تك�ون بالض�رورة ج�زءأ م�ن تتضمن مصروفات البیع والتسویق والمص�اریف العمومی�ة واإلداری�ة التك�الیف  الت�ي ال 
تكلفة المبیعات وفقا لمع�اییر المحاس�بة المتع�ارف علیھ�ا ف�ي المملك�ة العربی�ة الس�عودیة . ی�تم توزی�ع البن�ود ب�ین تكلف�ة 

 المبیعات ومصروفات البیع والتسویق والمصروفات العمومیة واإلداریة علي أساس منتظم .
 

 التقاریر القطاعیة 
تحدید في الشركة التى تق�وم باإلنت�اج أو تق�دیم الخ�دمات وھ�و م�ا یس�مى (بالقطاع�ات حس�ب یمثل القطاع وحدة قابلة لل

األنشطة) أو تلك التى تق�وم باإلنت�اج أو تق�دیم الخ�دمات ف�ي نط�اق بیئ�ة إقتص�ادیة مح�ددة وھ�و م�ا یس�مى (بالقطاع�ات 
طر ومن��افع القطاع��ات حس��ب المن��اطق الجغرافی��ة) ، بحی��ث یك��ون لك��ل قط��اع مخ��اطره ومنافع��ھ المختلف��ة ع��ن مخ��ا

 األخرى.
 اإلفصاح عن كل قطاع تشغیلي حقق أیاً من الحدود التالیة : ویتم

أو أكث�ر م�ن إجم�الي إی�رادات القطاع�ات بم�ا فیھ�ا إی�رادات التح�ویالت ب�ین قطاع��ات  ٪۱۰. إذا بل�غ إی�راد القط�اع  ۱
 الشركة المختلفة .

 أو أكثر من أكبر البدیلین التالیین في صورة مطلقة . ٪۱۰ . إذا بلغت القیمة المطلقة لربح القطاع أو خسارتھ ۲
 مجموع األرباح لكل القطاعات التى حققت أرباحاً . -
 مجموع الخسائر لكل القطاعات التى حققت خسائر . -

أو أكث��ر م��ن إجم��الي الموج��ودات المخصص��ة للقطاع��ات عل��ى  ٪۱۰. إذا بلغ��ت الموج��ودات المخصص��ة للقط��اع  ۳
 مستوى الشركة ككل .

 تقوم الشركة باإلفصاح عن التقاریر القطاعیة حسب األنشطة ووفقاً للمناطق الجغرافیة .
 

 ربح السھم
یتم إحتساب ربح (خسارة) السھم من األنشطة الرئیسیة للتشغیل وربح أو (خسارة) السھم من نتائج األعم�ال األخ�رى 

، علم�اً ب�أن الس�نةاألس�ھم العادی�ة القائم�ة خ�الل وصافي ربح أو خسارة السھم للسنة بإستخدام المتوسط الم�رجح لع�دد 
 جمیع أسھم رأس مال الشركة عادیة.

-۱۰- 
 



 

 

 
 المنطقة الشرقیة أسمنتشركة 

 (شركة مساھمة سعودیة )
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في القوائم المالیة إیضاحات حول 

  (جمیع المبالغ باالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)
 النقد وما في حكمھ   -  ۳

 من اآلتي: دیسمبر ۳۱یتكون النقد وما في حكمھ كما في 
 ۲۰۱٦  ۲۰۱٥ 

 ۱۰۲٫٤۳۲  ۱۳۷٫۱۹۱ نقد لدى البنوك
 ۸۰  ۳٦ نقد بالصندوق

 -    ٤۰٫۰۰۰ ودائع مرابحة قصیرة األجل
 ۱۷۷٫۲۲۷  ۱۰۲٫٥۱۲ 
 
 ذمم مدینة تجاریة - ٤

 دیسمبر من األتي : ۳۱ تتكون الذمم المدینة التجاریة كما في
 ۲۰۱٦  ۲۰۱٥ 

 ۱۸۹،٦۸۳  ۲٤۸٫٥۱۱ ذمم مدینة تجاریة 
 )۸٥۳(  )۸٥۳( مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

 ۲٤۷٫٦٥۸  ۱۸۸،۸۳۰ 
 
 مخزون - ٥

 من اآلتى : دیسمبر ۳۱یتكون المخزون كما في 
 ۲۰۱٦  ۲۰۱٥ 

 ۲٤۲٫٤۳٤  ۲۳۸،۸۰٦ قطع غیار ومستلزمات صیانة 
 ۱٦۸٫۸٤۹  ۲٥۰٫۳٥۹ بضاعة تحت التصنیع 

 ۱۰۰٫٤٦٦  ۸۳،۰۱۲ مواد خام 
 ٤۰٫۹٦۹  ۳٥٫٦۳٥ مواد بالطریق 

 ۲٥٫٤۷۷  ۳۳٫۰٤۹ بضاعة تامة الصنع 
 ٥۷۸٫۱۹٥  ٦٤۰،۸٦۱ المجموع

 )۱٫۰۰۰(  )٦٫۰۰۰( ناقصاً : مخصص قطع غیار
 ٦۳٤،۸٦۱  ٥۷۷٫۱۹٥ 
 
 دفوعات مقدماً وموجودات متداولة اخرىم – ٦

 دیسمبر من األتي : ۳۱یتكون بند مدفوعات مقدما وأرصدة مدینة أخري كما في 
 ۲۰۱٦  ۲۰۱٥ 

 ۲٤٫۲٥۱  ۳۸٫۳٥٥ مدینة –محتجزات اعمال 
 ۱۸٫٦۰۸  ۱۳،۰٦۹ دفعات مقدمة للموردین
 ۱۳٫۹۳۸  ۱۳٫٤۰۹ سلف وأمانات موظفین

 ۱۱٫۲۳٦  ۹٫۹۷۰ مصروفات مدفوعة مقدماً 
 ٥٦۹  -    مستندیةإعتمادات  -غطاء نقدي 

 ٥٫۸۰٤  ٤،۰۰۹ أخرى
 ۷۸،۸۱۲  ۷٤٫٤۰٦ 
 
 

-۱۱- 



 

 

 المنطقة الشرقیة أسمنتركة ش
 (شركة مساھمة سعودیة )

 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في القوائم المالیة إیضاحات حول 
  (جمیع المبالغ باالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)

 ممتلكات ، آالت ومعدات  - ۷
 أراضي  

 
طوب حراري   مباني 

وكرات طحن 
 وأخرى

أثاث وتجھیزات   آالت ومعدات 
 أدوات

أعمال إنشائیة  
 تحت التنفیذ

 اإلجمالي 

 ۳٫۱۷٤٫۰٥٥  ۱٥۰٫٥٥٥  ۱٥٫۹٦۸  ۲٫۰۰۰٫۳۰٥  ۲۹٫۸۲۷  ۹۱۷٫۲۲٥  ٦۰٫۱۷٥  ۲۰۱٦ینایر  ۱الرصید في 
 ٦۱٫٦۳٦  ۲٤٫۳۱۲  ۳٫۷۰٤  ۱۹٫۸٦٥  ۱۱٫۰۲٥  ۲٫۷۳۰  -      إضافات خالل السنة

 -     )۱٦٫٤۱۸(  -     ۱٥٫٦۲۰  -      ۲٫۰۲۳  )۱٫۲۲٥(  تحویالت
 )۱٤٤(  -       )۷٤(  )۷۰(  -      -      -      إستبعادات خالل السنة

 ۳٫۲۳٥٫٥٤۷  ۱٥۸٫٤٤۹  ۱۹٫٥۹۸  ۲٫۰۳٥٫۷۲۰  ٤۰٫۸٥۲  ۹۲۱٫۹۷۸  ٥۸٫۹٥۰  ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱الرصید في 
               اإلستھالك المتراكم

 ۱٫۹٤۸٫۷۹۳  -  ۱۲٫٤۹٥  ۱٫۳٥۳٫۸۸۸  ۱٤٫٤۱۳  ٥٦۷٫۹۹۷  -  ۲۰۱٦ینایر  ۱الرصید في 
 ۱۲۷٫۲۲۹  -  ۲٫۰۰٥  ۸۲٫٦٥۷  ۱۷٫٤۱۲  ۲٥٫۱٥٥  -  اإلستھالك المحمل خالل السنة

 )۱٤٤(  -  )۷٤(  )۷۰(  -      -      -  إستبعادات خالل السنة
 ۲٫۰۷٥٫۸۷۸  -  ۱٤٫٤۲٦  ۱٫٤۳٦٫٤۷٥  ۳۱٫۸۲٥  ٥۹۳٫۱٥۲  -  ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱الرصید في 

               الدفتریةصافي القیمة 
 ۱٫۱٥۹٫٦٦۹  ۱٥۸٫٤٤۹  ٥٫۱۷۲  ٥۹۹٫۲٤٥  ۹٫۰۲۷  ۳۲۸٫۸۲٦  ٥۸٫۹٥۰  ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱الرصید في 
 ۱٫۲۲٥٫۲٦۲  ۱٥۰٫٥٥٥  ۳٫٤۷۳  ٦٤٦٫٤۱۷  ۱٥٫٤۱٤  ۳٤۹٫۲۲۸  ٦۰٫۱۷٥  ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱الرصید في 

 
تقریباً) فی�تم  ٪۸۰ي من المبنى (تقریباً من مساحة المبنى اإلدارى واإلستثماري بمدینة الدمام ألغراض المركز الرئیسي للشركة وألغراض إداریة اخرى . أما الجزء المتبق ٪۲۰یستخدم ما نسبتھ 

 تتراوح من سنة إلى خمسة سنوات . تأجیره لمستأجرین متتعددین لفترات
 . سمنتنتاجیة من األزیادة قدرة الشركة االلجدیدة  أسمنتتتعلق األعمال اإلنشائیة تحت التنفیذ بشكل أساسي بإنشاء مطحنة 

-۱۲- 



 

 

 المنطقة الشرقیة أسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة )

 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱المالیة للسنة المنتھیة في القوائم إیضاحات حول 
 (جمیع المبالغ باالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)

 
 ممتلكات ، آالت ومعدات (یتبع) – ۷

 دیسمبر تم توزیعھ كما یلي : ۳۱اإلستھالك المحمل للسنة المنتھیة في 
 ۲۰۱٦  ۲۰۱٥ 

 ۱۲۲٫٤۲٤  ۱۲۲،۲٥۸ تكلفة المبیعات
 ۳٫۲۱۸  ۲٫٦۲٦ )۱۸( إیضاح  عمومیة وإداریةمصروفات 

 ۲٫۸۳۰  ۲٫۳٤٥ مصروفات اخرى
 ۱۲۷٫۲۲۹  ۱۲۸٫٤۷۲ 
 
 
 متاحة للبیع  استثمارات - ۸

 ۲۰۱٦  ۲۰۱٥ 
 القیمة  عدد األسھم  القیمة  عدد األسھم 

(بالقیم�ة  الص�ناعي  س�تثمارالسعودیة لال الشركة
 السوقیة )

۲٫۳۰۰ ٤۳٫٤۰۱  ۲٫۳۰۰ ۳۱٫۷٦۳ 

 ۲۷۱٫۸۷٥ ۲۷٫۱۸۷  ۲۷۱٫۸۷٥ ۲۷٫۱۸۷ (بالتكلفة )شركة التصنیع وخدمات الطاقة 
  ۳۱٥٫۲۷٦   ۳۰۳٫٦۳۸ 
 
(تداول) وتمل�ك الش�ركة  شركة مساھمة سعودیة مدرجة بالسوق المالیة)ھي الصناعي ( ستثمارالسعودیة لال الشركة -

 . ٪ ۰٫٥۱ فیھا ما نسبتھ
 
. خ��الل  ٪ ٥٫٤٤ نس��بتھ مغلق��ة وتمل��ك الش��ركة فیھ��ا م��اس��عودیة  مس��اھمة ش��ركة التص��نیع وخ��دمات الطاق��ة ش��ركة -

ملیار لایر سعودي . وكان  ۳أعلنت شركة التصنیع وخدمات الطاقة عن زیادة في رأس المال بمبلغ وقدره  م۲۰۱٤
  ملی�ون لایر س�عودي تقریب�ا وواف�ق مجل�س إدارة الش�ركة عل�ى المش�اركة ۱٦۳نصیب الشركة من تلك الزیادة مبل�غ 

 بتمویل ذاتي . ۲۰۱٥مبلغ الزیادة بالكامل خالل عام لك الزیادة وقامت الشركة بسداد في ت
 
ف�ي حال�ة م�ا إذا م�ا ف�إن الش�ركة ق�د تعھ�دت  ۲۰۱٦خ�الل ع�ام  البن�ك الس�عودي الفرنس�ي  طبقا إلتفاقیة القرض م�ع -

ف��ي  بی��عالبإی��داع متحص�الت  فإنھ��ا تلت�زم االس�تثمار ف��ي ش�ركة التص��نیع وخ��دمات الطاق�ةق�ررت ف��ي أي وق�ت  بی��ع 
 )۱۲(ایضاح رقم  حسابھا بالبنك السعودي الفرنسي 

 
 في شركة زمیلة  استثمارات - ۹

("الش�ركة الزمیل�ة") وھ�ي ش�ركة ذات  س�منتف�ي الش�ركة العربی�ة الیمنی�ة لأل ٪۳۱٫٥۸بنس�بة  اس�تثمارل�دى الش�ركة 
وبدأت اإلنت�اج  سمنتمسئولیة محدودة مسجلة في جمھوریة الیمن . ھذا وقد تأسست الشركة الزمیلة لمزاولة إنتاج األ

 م .۲۰۰۹في عام 
 فیما یلي : سنةفي الشركة الزمیلة خالل ال االستثماراتتتمثل الحركة في و
 
 ۲۰۱٥دیسمبر ۳۱  ۲۰۱٦دیسمبر ۳۱ 
 ۱٦۷٫٥۷۷  ۱٦۸٫۸٤۰ ینایر  ۱رصید كما في ال
 ۱٫۲٦۳  ۲۰٫٥۹۱ الحصة في نتائج شركة زمیلة  یضاف  : *  

 ۱٦۸٫۸٤۰  ۱۸۹٫٤۳۱ دیسمبر ۳۱الرصید كما في 
 

-۱۳-  



 

 

 المنطقة الشرقیة أسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة )

 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 
  (جمیع المبالغ باالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)

 
  ذمم دائنة ومطلوبات متداولة اخرى - ۱۰

 ۲۰۱٦  ۲۰۱٥ 
 ٥٤٫۹۸۱  ۹۳٫٥۸۹ ذمم دائنة

 ٤۸،۸۰۰  ۳٥٫۱۳٦ مصروفات مستحقة
 ۳۰٫۳٦٤  ۲۷٫۹۸۳ دفعات مقدمة مستلمة من عمالء

 ٦٫٤٦۱  ٤٫۸۳۸ إیرادات غیر مكتسبة
 ۱٫٤۱۳  ۱٫٤۱۲ للغیرتأمینات 

 ۷٫۳٤٥  ۷٫۹۲۳ مطلوبات متداولة اخرى
 ۱۷۰٫۸۸۱  ۱٤۹،۳٦٤ 

 عالقة ذو طرف الى مستحق - ۱۱
أو خاض�عة لس�یطرة مش�تركة  علیھ�ا ةتتمثل األطراف ذات العالقة في كل من الشركات الزمیلة و الشركات المس�یطر

م�ع  للمع�امالت التس�عیریة والسیاس�ات الش�روط اعتم�اد وی�تم ھ�ذا ، العالق�ة ذات األط�راف تل�ك أو نفوذ مؤثر من قبل
 األطراف ذات العالقة من قبل مجلس اإلدارة.

الش�ركة العربی�ة الیمنی�ة  ع�ن بالنیاب�ة الش�ركة استلمتھا مبالغ في السنة خالل عالقة ذات أطراف مع المعامالت تمثلت
 الش�ركة تواج�ھ حی�ث عنھ�ا، نیاب�ة ةالزمیل� الش�ركة م�وردي ال�ى س�دادھا لحین عمالءھا (شركة زمیلة) من سمنتلأل

 .الیمنیة الجمھوریة لىإو البنكیة من التحویالت في صعوبات ةالزمیل
 كما یلي : ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ فيكما  عالقة طرف ذو من المستحقالرصید  یتكونو
 
  ۲۰۱٦  ۲۰۱٥ 

 ۱٦٫۹٥۱  ٤۲٫۹٦٦  (شركة زمیلة) سمنتالشركة العربیة الیمنیة لأل
 

 قرض  طویل االجل  – ۱۲
بمبل�غ  ت�ورق حص�لت الش�ركة عل�ي ق�رض ۲۰۱٦ابری�ل  ۷بناء علي تعاقد الشركة مع البنك الس�عودي الفرنس�ي ف�ي 

 ۲۰۱۸م�ارس  ۳۱وتنتھي في  ۲۰۱٦یونیة  ۳۰اقساط ربع سنویھ  بدات في  ۸ملیون لایر سعودي یسدد علي  ۱۱٥
. 

ف�إن الش�ركة ق�د تعھ�دت ف�ي حال�ة م�ا إذا م�ا  ۲۰۱٦خ�الل ع�ام  البنك السعودي الفرنس�ي  وطبقا إلتفاقیة القرض مع
ف��ي  فإنھ��ا تلت�زم بإی��داع متحص�الت البی��ع االس�تثمار ف��ي ش�ركة التص��نیع وخ��دمات الطاق�ةق�ررت ف��ي أي وق�ت  بی��ع 

 . )۸(ایضاح رقم حسابھا بالبنك السعودي الفرنسي  
 وفیما یلي حركة القرض 

  ۲۰۱٦ 
 ۱۱٥٫۰۰۰  اجمالي القرض
 )٤۳٫۱۲٥(  ۲۰۱٦عام المسدد خالل 
 ۷۱٫۸۷٥  ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱المستحق في 

 )٥۷٫٥۰۰(  الجزء المتداول من القرض طویل االجل 
 ۱٤٫۳۷٥  قرض طویل االجل

 
 دائنو توزیعات أرباح -۱۳

                   ملی����ون لایر س����عودي ٦٦٫۰۲مبل����غ ف����ي  م ۲۰۱٦دیس����مبر  ۳۱یتمث����ل رص����ید دائن����ي توزیع����ات األرب����اح ف����ي 
توزیعات ارباح غیر مستلمة من بع�ض المس�اھمین ع�ن وھي عبارة عن  ملیون لایر سعودي)  ٥٦٫۳۳م :  ۲۰۱٥( 

 م۲۰۱٥وحتي  ۱۹۹۱السنوات من 
 

-۱٤- 



 

 

 المنطقة الشرقیة أسمنتركة ش
 (شركة مساھمة سعودیة )

 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 
  (جمیع المبالغ باالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)

 
 والضریبةمخصص الزكاة  -۱٤

 من الوعاء الزكوي ٪ ۲٫٥لزكاة والدخل فإن المساھمین السعودیین خاضعین للزكاة بواقع الھیئة العامة لوفقاً ألنظمة 
فق��د  ت��م ع��رض  ۱۱وفق��اً لمعی��ار الھیئ��ة الس��عودیة للمحاس��بین الق��انونیین رق��م أو ص��افي ال��ربح المع��دل ایھم��ا اكث��ر، 

في قائمة الدخل  ، وتم تصنیف الحساب الدائن نظیر اإللتزامات الزكوی�ة المقابل�ة ض�من والضریبة  مخصص الزكاة 
 المطلوبات المتداولة في قائمة المركز المالي.

 
 
 وعاء الزكاة إحتساب -  
 ۲۰۱٥دیسمبر ۳۱  ۲۰۱٦دیسمبر ۳۱ 

 ۲٫۰۰٥٫٥۲٤  ۲٫۱۲۱٫۸۱٤ حقوق المساھمین
 ٥۳٫۰۷٥  ٥۰٫۸۱۸ مخصصات وتعدیالت أخرى

 )۱٫۹٦٤٫٦۰٦(  )۱٫۸٥٥٫۱٦۲( ناقصاً: موجودات غیر متداولة
 ۳۱۷٫٤۷۰  ۹۳٫۹۹۳ 

 ۳٤٦٫٤۰۸  ۲٤۰٫۷۷۰ صافي الربح المعدل
 ٤٤۰٫٤۰۱  ٥٥۸٫۲٤۰ وعاء الزكاة

 
 حركة مخصص الزكاة -
 
 ۲۰۱٥دیسمبر ۳۱  ۲۰۱٦دیسمبر ۳۱ 

 ۱۲٫٦٤۸  ۱۲٫٤۰۹ ینایر ۱الرصید في 
 ۱۱٫٥۰۰  ۱۳٫۹٥٦ محمل خالل السنة

 -  ۳٫٦۸۹ تسویات
 )۱۱٫۷۳۹(  )۱٦٫۰۹۸( مسدد خالل السنة

 ۱۲٫٤۰۹  ۱۳٫۹٥٦ دیسمبر ۳۱الرصید في 
 
 موقف الربط الزكوي  -

م . ۲۰۱۲الزكوی�ة المقدم�ة م�ن الش�ركة ع�ن الس�نوات حت�ى قامت الھیئة العامة للزك�اة وال�دخل بمراجع�ة اإلق�رارات 
ملی�ون لایر س�عودي ،  ۷٫٤وقامت الھیئة العام�ة للزك�اة وال�دخل بمطالب�ة الش�ركة بس�داد مب�الغ زكوی�ة إض�افیة بمبل�غ 

م وت��م تس�جیل المطالب��ة الزكوی��ة اإلض�افیة ض��من بن��د المص��روفات ۲۰۱۳وقام�ت الش��ركة بس��دادھا بالكام�ل ف��ي ع��ام 
م . ولم تقم المصلحة باإلنتھاء من إع�داد ال�ربط الزك�وي للش�ركة ع�ن الس�نوات ۲۰۱۳قائمة الدخل عن عام االخرى ب

 م حتى تاریخ القوائم المالیة .۲۰۱٥و م۲۰۱٤م و۲۰۱۳
 
 
 
 

-۱٥- 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 المنطقة الشرقیة أسمنتشركة 

 (شركة مساھمة سعودیة )
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱القوائم المالیة للسنة المنتھیة في إیضاحات حول 

 (جمیع المبالغ باالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)
 

 مخصص مكافأة نھایة الخدمة – ۱٥
 ۲۰۱٦  ۲۰۱٥ 

 ٥۰٫۰۷٥  ٥۳٫٥۹٥ ینایر ۱الرصید في 
 ۷٫٤۲۷  ۹٫۲۲٦ یضاف : محمل خالل السنة
 )۳٫۹۰۷(  )٥٫۸۳۲( ناقصا: مستخدم خالل السنة

 ٥۳٫٥۹٥  ٥٦٫۹۸۹ دیسمبر ۳۱الرصید في 
 
 

 اإلحتیاطیات – ۱٦
 
 إحتیاطي نظامي ) أ

ودیة ، یتوجب على الشركة سنویاً تحوی�ل نس�بة عبموجب عقد تأسیس الشركة ونظام الشركات في المملكة العربیة الس
من رأس مال الش�ركة  .  ٪٥۰ النظامي إلي وقد بلغ ھذا اإلحتیاطي. من صافي الربح إلى اإلحتیاطي النظامي  ۱۰٪

 ھذا اإلحتیاطي غیر متاح للتوزیع على المساھمین .
 

 إحتیاطي إتفاقي ) ب
 ۲۹ھ�ـ (المواف�ق ۱٤۳۱ربی�ع اآلخ�ر  ۱۳المنعق�د بت�اریخ  ۳٥وافقت الجمعیة العمومی�ة للش�ركة خ�الل إجتماعھ�ا رق�م 

ملی�ون  ۱۲۰تخص�یص مبل�غ ملیون لایر س�عودي وذل�ك ب ٤۰٤٫٦م) على تكوین إحتیاطي إتفاقي بمبلغ ۲۰۱۰مارس 
 ملیون لایر سعودي من األرباح المبقاة . ۲۸٤٫٦لایر سعودي من إحتیاطي التوسعات الرأسمالیة ومبلغ 

 
 المبیعات  - ۱۷

 من اآلتي  : دیسمبر ۳۱المنتھیة في السنة خالل تتكون المبیعات 
   ۲۰۱٦  ۲۰۱٥ 

 ۷۳۷٫۳۱۰  ٥۹٦٫۲٥٦   أسمنت
 ۱۹٦٫۸٦۹  ۲٦۰٫۳۳٤ جاھزةخرسانة 
 ٥٫۷۷۹  -      مقاوالت

 ۸٥٦٫٥۹۰  ۹۳۹٫۹٥۸ 
 
 

  المصروفات العمومیة واإلداریة - ۱۸
   ۲۰۱٦  ۲۰۱٥ 

 ۳٤٫٦۳۲  ۳۷٫۳۰۸ رواتب وأجور وبدالت
 ٤٫۷٥۰  ۳٫۳۲۲ أتعاب مھنیة

 ۳٫۲۱۸  ۲٫٦۲٦ )۷إستھالك (إیضاح 
 ٦۹۱  ٤۹۰ رحالت عمل

 ۸۹٥  ۳۲٥ إتصاالت
 ۷٫۰٥۲  ۸٫۳۱۲ أخرى

 ٥۲٫۳۸۳  ٥۱٫۲۳۸ 
 
 

-۱٦- 



 

 

 المنطقة الشرقیة أسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة )

 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱القوائم المالیة للسنة المنتھیة في إیضاحات حول 
 (جمیع المبالغ باالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)

 إیرادات إستثمارات -۱۹
 من اآلتي  : دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةخالل ال اإلستثمارات تتكون اإلیرادات

   ۲۰۱٦  ۲۰۱٥ 
 ۲٫۳۰۰  - إیرادات توزیعات أرباح من إستثمارات متاحة للبیع

 ٦۳۷  ۱٫۲۱۱ إیرادات مرابحة قصیرة األجل
 ۱٫۲۱۱  ۲٫۹۳۷ 
 

 إیرادات أخرى -۲۰
 من اآلتي  : دیسمبر ۳۱المنتھیة في  سنةخالل ال األخرى تتكون اإلیرادات

   ۲۰۱٦  ۲۰۱٥ 
 ۱٥٫۰۱۷  ۱۳٫۲۱٦ إیرادات إیجار

 ۱٫۸۲٦  ۱٫۲٥۹ تعویضات
 ۱٫۲۹۹  ۲٫۸۷۸ صندوق تنمیة الموارد البشریة

 ٦۹۰  ٦۹ مبیعات خردة
 ۱٫۷۳۹  ۱٫۰۳۰ أخرى

 ۱۸٫٤٥۲  ۲۰٫٥۷۱  
  مصروفات اخرى - ۲۱

 دیسمبر من اآلتى : ۳۱المنتھیة في روفات األخرى خالل السنة تتكون المص
 
   ۲۰۱٦  ۲۰۱٥ 

 ٤٫٦۱۷  ۷٫٥٤۷ مصروفات البرج اإلداري للشركة
 ۱،۸۳٦  ٤،۷۰٥ مصروفات متنوعة

 ۱۲،۲٥۲  ٦،٤٥۳ 
 

 الرأسمالیة  االرتباطات - ۲۲
س�عودي  ملی�ون لایر ۰٫۲٤ مبل�غ بم ۲۰۱٦ دیس�مبر ۳۱ف�ي كما عتمد مجلس اإلدارة مشروعات رأسمالیة مستقبلیة ا
 سعودي ) . ملیون لایر  ۰٫۲٤  :  م۲۰۱٥(
 

 محتملة لتزاماتا – ۲۳
م ، على الشركة إلتزامات محتملة مقابل إعتمادات مستندیة وخطابات ضمان بنكی�ة بمبل�غ  ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱كما في 

 ملیون لایر سعودي ) . ۷۲:  م۲۰۱٥ملیون لایر سعودي ( ۱۱۱
 

 ربحیة السھم - ۲٤
 صافي الدخل على المتوسط المرجح لعدد االسھم القائمة.یتم احتساب ربحیة السھم من صافي الدخل وذلك بتقسیم  -
یتم احتساب ربحیة السھم من العملیات المستمرة الرئیسیة بتقسیم صافي الربح م�ن العملی�ات مط�ـروحا من�ھ الزك�اة  -

 على المتوسط المرجح لعدد االسھم القائمة .والضریبة 
 تقسیم مجموع االیرادات والمصاریف االخرى غیر  یتم احتساب ربحیة السھم من العملیات المستمرة الفرعیة ب -
 المتعلقة بنشاط الشركة الرئیسي على المتوسط المرجح لعدد االسھم القائمة .   
 
 
 
 

-۱۷- 



 

 

 
 المنطقة الشرقیة أسمنتشركة 

 (شركة مساھمة سعودیة )
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱القوائم المالیة للسنة المنتھیة في إیضاحات حول 
 باالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)(جمیع المبالغ 

 
المعلومات القطاعیة   - ۲٥  

 
 اإلجمالي  قطاع التصدیر  القطاع المحلي  م۲۰۱٦

 ۲٤۷٫٦٥۸  -       ۲٤۷٫٦٥۸  ذمم مدینة
 ۸٥٦٫٥۹۰  ۳٦٫۳۷٥  ۸۲۰٫۲۱٥  المبیعات

 )٦۳۲٫٤٤۸(  )۲٦٫۸٥٦(  )٦۰٥٫٥۹۲(  التكالیف والمصروفات
 ۲۲٤٫۱٤۲  ۹٫٥۱۹  ۲۱٤٫٦۲۳  العملیات الرئیسیةالدخل من 

       م۲۰۱٥
 ۱۸۸،۸۳۰  -        ۱۸۸،۸۳۰  ذمم مدینة
 ۹۳۹٫۹٥۸  ۲۸٫۱۹۱  ۹۱۱٫۷٦۷  المبیعات

 )٦۰۹٫۷٦٤(  )۱۸٫۲۸۹(  )٥۹۱٫٤۷٥(  التكالیف والمصروفات
 ۳۳۰٫۱۹٤  ۹٫۹۰۲  ۳۲۰٫۲۹۲  الدخل من العملیات الرئیسیة

 
وفق��اً  دیس��مبر ۳۱وتتمث��ل األنش��طة الرئیس��یة للش��ركة ف��ي ث��الث قطاع��ات . ت��م تلخ��یص المعلوم��ات المالی��ة كم��ا ف��ي 

 لألنشطة الرئیسیة كما یلي  :
 

 م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱
الخرسانة   سمنتاأل 

 الصنعمسبقة 
 اإلجمالي  مقاوالت 

 
 ذمم مدینة

 
۱۳۷٫۳۰۰  ۱۱۰٫۳٥۸       -  ۲٤۷٫٦٥۸ 

 ۸٥٦٫٥۹۰  -  ۲٦۰٫۳۳٤  ٥۹٦٫۲٥٦  المبیعات
 )٦۳۲٫٤٤۸(  -  )۲۱۷٫٥٤۱(  )٤۱٤٫۹۰۷(  التكالیف والمصروفات

 ۲۲٤٫۱٤۲  -  ٤۲٫۷۹۳  ۱۸۱٫۳٤۹  الدخل من العملیات الرئیسیة
 

 م۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱
        

 ۱۸۸،۸۳۰  ۱۱٫٤۲٥  ٥۱٫۰۱٦  ۱۲٦٫۳۸۹  ذمم مدینة
 ۹۳۹٫۹٥۸  ٥٫۷۷۹  ۱۹٦٫۸٦۹  ۷۳۷٫۳۱۰  المبیعات

 )٦۰۹٫۷٦٤(  )٤٫۷۸۰(  )۱٦۲٫٦۸۳(  )٤٤۲٫۳۰۱(  التكالیف والمصروفات
 ۳۳۰٫۱۹٤  ۹۹۹  ۳٤٫۱۸٦  ۲۹٥٫۰۰۹  الدخل من العملیات الرئیسیة

 
 توزیعات أرباح  – ۲٦

لایر س�عودي ع�ن ك�ل س�ھم  ۲٫٥م قام مجلس إدارة الش�ركة ب�إقتراح توزیع�ات أرب�اح نقدی�ة ق�درھا ۲۰۱٦خالل عام 
م��ن رأس الم��ال وت��م إعتم��اد ذل��ك التوزی��ع بع��د الع��رض عل��ى  ٪۲٥لایر س��عودي ، بم��ا یمث��ل  ملی��ون ۲۱٥بإجم��الي 

ملیون  ۲۰٥م . وقد قامت الشركة بسداد مبلغ ۲۰۱٦مارس  ۲۹المساھمین في إجتماع الجمعیة العمومیة السنویة في 
 لایر سعودي من توزیعات األرباح خالل العام .

م بتوزی��ع  ۲۰۱۷-۲-۱٤ھ��ـ المواف��ق  ۱٤۳۸-٥-۱۷المنعق��د ی��وم الثالث��اء أوص��ي مجل��س إدارة الش��ركة ف��ي إجتماع��ھ 
 ۱،٥ملیون لایر وحصة السھم الواحد  ۱۲۹بإجمالي مبلغ  ۲۰۱٦أرباح نقدیة علي مساھمي الشركة عن العام المالي 

اول ی�وم ملیون سھم لمساھمي الشركة المسجلین ل�دي س�وق الم�ال بنھای�ة ت�د ۸٦لایر وعدد األسھم المستحقة لألرباح 
 انعقاد الجمعیة العامة .

 
 
 

-۱۸- 
 



 

 

 المنطقة الشرقیة أسمنتشركة 
 (شركة مساھمة سعودیة )

 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱إیضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة في 
 (جمیع المبالغ باالف الریاالت السعودیة ما لم یذكر خالف ذلك)

 
  األدوات المالیة -۲۷

تجاری��ة بص��فة رئیس�یة النق�د وم��ا ف�ي حكم�ھ وذم��م مدین�ة  المرك��ز الم�الي تش�مل االدوات المالی�ة الموج��ودة ف�ي قائم�ة 
 أخرى. دائنة ومستحقات وذمم وأخري

 
  مخاطر اإلئتمان

 ھي مخاطر تنتج عن فشل أحد األطراف بالوفاء بإلتزامھ. وبالتالي یتسبب في خسارة مالیة للطرف اآلخر.
لیس لدي الش�ركة تركی�ز ج�وھري لمخ�اطر اإلئتم�ان . ت�م إی�داع النق�د وم�ا ف�ي حكم�ھ ل�دي بن�وك محلی�ة ذات ج�دارة  

مصرفیة مرتفعة تستحق الذمم المدینة التجاریة واألخري بشكل رئیسي من عمالء في الس�وق المحلی�ة وأط�راف ذات 
 بقیمتھا القابلة لإلسترداد .عالقة  وقد تم إظھارھا 

 
 عار العمولةمخاطر أس

ھي التعرض لمخ�اطر متع�ددة تتعل�ق بت�أثیر التغی�رات ف�ي أس�عار العم�والت الس�ائدة ف�ي الس�وق عل�ي المرك�ز الم�الي 
یجة األعمال والتدفقات النقدیة للشركة . تتعل�ق تل�ك المخ�اطر الت�ي تواجھ�ا الش�ركة ف�ي ذل�ك الش�أن بش�كل أساس�ي تون

إلدارة بمراقب�ة التغی�رات ف�ي أس�عار العم�والت وت�ري أن ت�أثیر مخ�اطر بالمرابحات البنكیة بعموالت متغی�رة . تق�وم ا
 القیمة العادلة والتدفقات النقدیة ألسعار العموالت التي تتعرض لھا الشركة لیس جوھریا . 

 
 مخاطر السیولة 

المالیة . تنتج مخاطر ھي مخاطر عدم مقدرة الشركة علي توفیر األموال الالزمة للوفاء بإلتزاماتھا المتعلقة باألدوات 
السیولة عند عدم القدرة عل�ي بی�ع أو تحص�یل قیم�ة أص�ل م�الي بس�رعة وبمبل�غ یق�ارب قیمت�ھ العادل�ة . ت�دار مخ�اطر 

 افیة للوفاء باإللتزامات المستقبلیة للشركة .تظام للتأكد من توافر السیولة الكالسیولة وذلك بمراقبتھا بإن
 

 مخاطر العمالت
العمالت في التقلبات التي تطرأ على قیمة األدوات المالیة نتیجة للتغیرات ف�ي أس�عار ص�رف العم�الت تتمثل مخاطر 

. وحی�ث أن وال�لایر الیمن�ي  األجنبیة. تج�ري الش�ركة معامالتھ�ا بش�كل رئیس�ي ب�اللایر الس�عودي وال�دوالر األمریك�ي
رص�دة بال�دوالر األمریك�ي مخ�اطر عم�الت سعر صرف اللایر السعودي ثابت مقابل الدوالر األمریكي، فال تشكل األ

إن المعامالت األخري بالعمالت األجنبی�ة بخ�الف ال�دوالر األمریك�ي غی�ر م�ؤثرة . ت�تم إدارة مخ�اطر العم�الت ھامة.
 علي أساس منتظم .

 
 العادلة ةالقیم

وتتم بنفس شروط التعامل مع  .ھي القیمة التي بموجبھا یتم تبادل أصل أو سداد إلتزام ما بین أطراف راغبة في ذلك 
اإلدارة أن القیم�ة العادل�ة للموج�ودات والمطلوب�ات المالی�ة للش�ركة ال تختل�ف جوھری�ا ع�ن  ترىاألطراف األخري . 

 قیمتھا الدفتریة .
 

 أرقام المقارنة -۲۸
 الحالیة  . السنةتم إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة لتتالءم مع عرض أرقام 

 
 
 
 
 
 

-۱۹- 


	أسمنت الشرقية النسخة النهائية-31-12-2016
	EPCC FS. 31-12-2016 End year Final
	القوائم فقط موقعة النهائية
	أسمنت الشرقية النسخة النهائية-31-12-2016

