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 التنظیم واألنشطة الرئیسیة - ١

ھـ ١٤٠٢ربیع األول  ١٤بتاریخ  ١١تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم م/ سعودیة المنطقة الشرقیة ("الشركة") ھي شركة مساھمة أسمنتشركة 
في السجل  تم قیدھا) وم١٩٨٣ینایر  ١٧ھـ (الموافق ١٤٠٣ربیع الثاني  ٣بتاریخ  ٩٣٩م) وقرار معالي وزیر التجارة رقم ١٩٨٢ینایر  ٩(الموافق 
  م)، ومركزھا الرئیسي بمدینة الدمام.١٩٨٣مارس  ٧ھـ (الموافق ١٤٠٣جمادى األولى  ٢٢بتاریخ  ٢٠٥٠٠١٣٤٠٠مدینة الدمام تحت رقم لالتجاري 

التعدین إلستغالل  م) على حق امتیاز١٩٨٥ینایر  ٩ھـ (الموافق ١٤٠٥ربیع الثاني  ١٧بتاریخ  ٦حصلت الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم م/
ً ھا ییبلغ إجمال إضافیة الحجر الجیري والطفل في منطقة الخرسانیة لمدة ثالثین عاما قابلة للتجدید لفترات . كما حصلت الشركة بموجب عشرون عاما

(خام الجبس) في موقع  خامستغالل مواد ذن الإم) على ١٩٨٨دیسمبر  ١٠موافق ھـ (ال١٤٠٩جمادى األولى  ٢/ وبتاریخ ٥٠٥القرار الوزاري رقم 
 م.١٩٩٣تجدیده سنویا منذ عام  م حویض لمدة خمس سنوات، وبدأأخشم 

م ) على امتیاز التعدین الستغالل  ٢٠١٢ینایر  ١٨ھـ ( الموافق  ١٤٣٣ صفر ٢٤/ق بتاریخ ١٤وجب القرار الوزاري رقم مكما حصلت الشركة ب
   سنوات ھجریة. ةعشر بعة إلمارة المنطقة الشرقیة مدتھحافظة األحساء التافي منطقة وادي النجیبیة بم ھخام الحجر الجیري والطفل

 وم ومشتقاتھ واالتجار بھ.سمنت البورتالندي المقاسمنت العادي واألل نشاط الشركة الرئیسي بإنتاج األیتمث

ذات مسئولیة محدودة  وھي شركة"براینسا") ( ،السعودیة للخرسانة المسبقة الصنع براینساشركة  ىعل م٢٠١٢أكتوبر  ٣ت الشركة بتاریخ إستحوذ
والتي كان لدى الشركة  )م٢٠٠٧أغسطس  ٥الموافق (ھـ ١٤٢٨رجب  ٢١ریخ ابت ٢٠٥١٠٣٥١٨٤مسجلة بمدینة الخبر بموجب السجل التجاري رقم 

ً بھا بنسبة  ً ب% قبل ذلك التاریخ٥٠استثمارا  ١٨للشركة بتاریخ  لبراینسا إلى فرع اذ وتحویلستكمال اإلجراءات القانونیة لعملیة اإلستحوإنھ تم أ. علما
 ١٣الموافق ( ـھ١٤٣٤ربیع االول  ١كفرع للشركة في  لبراینسا صدار السجل التجاري الجدیدإوتم  )،م٢٠١٢ر دیسمب ٣١الموافق (ھـ ١٤٣٤ صفر
كجزء ال یتجزأ منھا (إیضاح  للشركة المرفقةالمالیة القوائم حسابات الفرع ب تم إدراج قد، وعلیھ فونشاطھ إنتاج خرسانة مسبقة الصنع م)٢٠١٣ینایر 

٤(.   
 

 أسس اإلعداد - ٢

  المعاییر المحاسبیة المطبقة  .أ 

ً للمعاییر  ھا في المملكة العربیة السعودیة الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین علالمحاسبیة المتعارف تم إعداد القوائم المالیة المرفقة وفقا
 .ت العالقة بإعداد القوائم المالیةذا نین واللوائح الساریة بالمملكة العربیة السعودیةالقانونیین وفي ضوء القوا

  
  أسس القیاس   .ب 

ً لمبدأ التكلفة التاریخیة مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفھوم االستمراریة ستخدامبإتم إعداد القوائم المالیة  االستثمارات  إثباتوذلك فیما عدا ( ووفقا
  .والتي یتم اثباتھا بالقیمة العادلة، عندما یكون من الممكن الحصول على القیمة العادلة) ،متاحة بغرض البیعال

    
  عملة العرض والنشاط    .ج 

كافة المعلومات المعروضة بالریال السعودي تم تدویرھا ألقرب . الشركة التي تمثل عملة النشاطوالسعودیة  بالریاالتعرض ھذه القوائم المالیة یتم 
  .ذكر خالف ذلكی، مالم يلایر سعود ألف

  
  إثبات المعامالت بالعمالت األجنبیة  .د 

المعامالت بالعمالت األجنبیة خالل العام على أساس أسعار الصرف   یتم إثباتعند إعداد القوائم المالیة و .بالریال السعوديتمسك الشركة حساباتھا 
ة بالعمالت األجنبیة  والقائمة یعة النقدیةذات الطب لمطلوباتاو الموجوداتتقییم أرصدة   المعلنة فى تاریخ التعامل، ویتم إعادة فى نھایة كل فترة مالی

  .سنةعن ال على أساس أسعار الصرف الساریة فى ذلك التاریخ، ویتم إدراج ناتج إعادة التقییم فى قائمة الدخل بناءً 
  

 

  
  

 

 



 منت المنطقة الشرقیةشركة أس
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
  م٢٠١٣ دیسمبر ٣١في  للسنة المنتھیة

  (المبالغ باأللف لایر سعودي مالم یذكر خالف ذلك)

٦ 
 

 أسس اإلعداد (یتبع) - ٢

  إستخدام الحكم والتقدیرات - ھـ

للموجودات  درجةاستخدام الحكم والتقدیرات واالفتراضات التي قد تؤثر في تطبیق السیاسات وعلى المبالغ الم اإلدارةمن ائم المالیة إعداد القو یتطلب
 وعلى الرغم من استخدام اإلدارة ألفضل المعلومات المتاحة لوضع ھذه األحكام والتقدیرات واإلفتراضات فقد والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات

  ة عن ھذه التقدیرات.یعللف النتائج الفتخت

المستقبلیة  تم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المتعلقة بھا على أساس مستمر. مراجعة التقدیرات المحاسبیة یتم إظھارھا في فترة المراجعة والفتراتی
التي لھا أثر ھام على المبالغ التي تم ویق السیاسات المحاسبیة التي تتأثر بھا. إن المعلومات عن أھم التقدیرات غیر المؤكدة واألحكام الھامة عند تطب

  :ات التالیةیضاحاإلا في القوائم المالیة قد تم اإلفصاح عنھا في دراجھإ

 ". تجاریة ذمم مدینة " ٦ إیضاح -

  ". ومعدات آالتو " ممتلكات ٩إیضاح  -

  ". الزكاة الشرعیة"  ١٤إیضاح  -

  ". العرضیة لرأسمالیة واالرتباطاتا االلتزامات"  ٢٤و إیضاح   ٢٣إیضاح  -

  الدوات المالیة وإدارة المخاطر ".ا"  ٢٥إیضاح  -

  

  السیاسات المحاسبیة الھامة - ٣

  في حكمھنقد وما ال  .أ 

ة تواریخ استحقاق أصلیة تبلغ ثالث نقد في الصندوق ولدى البنوك واستثمارات أخرى عالیة السیولة قصیرة األجل، ذاتال في حكمھ منیتكون النقد وما 
النقدیة باستخدام  التدفقاتتم إعداد قائمة  ت.، إن وجدالمكشوف علىالسحب  حسابات ویطرح من ذلك ،إن وجدت اقتنائھاتاریخ  فيأشھر أو أقل 

  مباشرة.الغیر  الطریقة
  

  ذمم مدینة تجاریة  .ب 

ً منھیتم إظھار الذمم المدینة التجاریة بمبلغ الفاتورة األصلي  وك في تحصیلھا. یتم تكوین مخصص للدیون المشكوك الدیون المشك مخصصات مطروحا
ً في تحصیلھا عندما یكون ھناك شك كبیر بأن الشركة لن تكون قادرة على تحصیل كافة المبالغ المستحقة  ویتم تحمیل . للشروط األصلیة للفاتورة وفقا

ت الحقة للمبالغ المشطوبة أي تحصیال. اإلدارةمجلس  قبل نیتم شطب الدیون المعدومة عند تحدیدھا وإعتمادھا م .قائمة الدخل علىھذه المخصصات 
 ً   .خرى" في قائمة الدخلاألرادات اإلی" بند تثبت ضمن سابقا

  
  محتجزات المقاوالت  .ج 

ً لبنود وشروط عقود المقاوالت. إن استرداد ھذه المبالغ مشروط بانتھا قدیم  ء تتمثل ذمم محتجزات المقاوالت المبالغ المحتجزة لدي العمالء طبقا
إن  ،مشكوك في تحصیلھاالذمم المخصص  بالمبالغ المناسبة لقاءاالسمیة و یتم تخفیضھا  یتم اثبات محتجزات المقاوالت بالقیمة االلتزامات التعاقدیة.

  .وجدت
  

  مخزون  .د 

اس طریقھ المتوسط المرجح وتتضمن ى أسأقل. یتم تحدید تكلفة المخزون علم المخزون على أساس التكلفة أو صافي القیمة المتحققة أیھما ییتم تقی
 ة. في حالالمخزون للموقع في حالتھ الراھنةب لوصولخرى المتكبدة لالتحویل والتكالیف األ المتكبدة إلقتناء المخزون، تكالیف االنتاج أو روفاتالمص

  على طاقة التشغیل العادیة. نتاج األخرى بناءً من مصاریف اإل ةمناسب ةحصو تكالیف عمالة مباشرةومواد خام  فإن التكلفة تشمل ،مصنعةالبضاعھ ال

   .لتقدیریة لمصاریف اإلكمال والبیعصافي القیمة المتحققة ھي سعر البیع التقدیري في النشاط العادي بعد خصم التكالیف ا

ً لتقدیرات   وحركة المخزون. اإلدارةیتم تخفیض المخزون بقیمة األصناف الراكدة وبطیئة الحركة طبقا
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  لسیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)ا - ٣
  

 استثمارات متاحة للبیع    ھـ .

 المحققة غیر والخسائر رباحاأل إثبات ویتم العادلة القیمة أساس على المالي المركز قائمة في للبیع المتاحة المالیة األوراق في االستثمار قیاس یتم 
 المؤقت غیر االنخفاض عن الناتجة الخسائر إظھار یتم .الملكیة حقوق مكونات ضمن ستقلم بند في نخفاض في القیمة)ك الناتجة عن اال(فیما عدا تل

  .االنخفاض فیھا التي یحدث لفترةعن ا الدخل قائمة في الخسائر ضمن تكلفتھا عن المالیة العادلة لألوراق القیمة في

 یتم أن یمكن التي القیمة وھي الرضا تامي طرفین بین تبادلیة متكاملة ةعملی في أساسھا، على الموجودات تبادل یمكن التي العادلة ھي القیمة القیمة
 المتداولة المالیة سعر األوراق معلنھ مثل السوقیة القیمة تكون وقد. الرضا تامي يومشتر بائع بین معین في تاریخ المالیة الورقة تداول أساسھا على
 في حالة عدمو . السوقیة القیمة خاللھا تحدید من یمكن التي المؤشرات فیھا تتوافر أو سوقیةال القیمة فیھا نشطة تحدد سوق وجود یعني مما السوق في

  القیمة العادلة لتلك اإلستثمارات. ھي غیاب سوق مالیة مفتوحة تعتبر التكلفة نتیجة بھ موثوق فوري المالیة بشكل للورقة العادلة القیمة إمكانیة تحدید

  
 إستثمارات في شركات زمیلة  .و 

تأثیر  شركة. یكون للبھا السیاسات المالیة والتشغیلیة علىسیطرة ال إلى حد ال یصلھا ولكن یعلة تأثیر ھام شركركات الزمیلة ھي تلك التي یكون للالش
عن في المائة من رأس المال الذي یحق لصاحبھ التصویت. تتم المحاسبة  ٥٠إلى  ٢٠األخرى تتراوح مابین  الشركةھام عندما تمتلك حصة في 

ً بالتكلفة. تتضمن إستثمارات ال باستخدامالشركات الزمیلة  ة الشھرة المحددة عند اإلقتناء بعد خصم أیة شركطریقة حقوق الملكیة ویتم تسجیلھا مبدئیا
 بطریقة حقوقا في األرباح والمصاریف وحركة حقوق الملكیة للشركات المستثمر فیھ شركةخسائر إنخفاض متراكمة. تتضمن القوائم المالیة حصة ال

ة في الخسائر ملكیتھا في أي شركة زمیلة یتم تخفیض القیمة شركالملكیة من تاریخ بدایة ذلك التأثیر الھام حتى تاریخ توقفھ. عندما تتجاوز حصة ال
یام قـللمات قانونیة أو ضمنیة لتزاة اشركال یكون لدىحاالت التي بإستثناء ال إضافیة إلى صفر ویتم إیقاف تحمل أي خسائر أخرى الستثمارالدفتریة ل

 الشركات الزمیلة. صافي أرباحة في شركحصة القائمة الدخل  تضمن. تبمدفوعات أو تحمل خسائر خاصة بالشركة الزمیلة
  

  
 دمج االعمال  .ز 

الذي یتم االستحواذ في التاریخ  تاریخ ویتمثل .تاریخ االستحواذ والتي یتم تطبیقھا فيطریقة الشراء  باستخدامدمج األعمال  المحاسبة عن معامالتتم ت
. السیطرة ھي القدرة على التحكم في السیاسات المالیة والتشغیلیة للمنشأة وذلك للحصول على منافع من المستثمر بھا المنشأةالسیطرة على  إنتقال فیھ

ً، إن وجدتكن ممارستھا حالیتقییم السیطرة، فإن الشركة تأخذ بعین االعتبار حقوق التصویت المحتملة التي یم عندأنشطتھا.    .ا

  .ةلكیالیف التي ترتبط بإصدار أداه الدین أو أسھم مكالتكالیف المرتبطة بعملیة اإلقتناء یتم تحمیلھا كمصروف على قائمة الدخل عند تكبدھا فیما عدا الت

  
   ومعدات آالتو ممتلكات  .ح 

ات . تتضمن التكلفة النفق، إن وجدتك المتراكم وخسارة االنخفاض في القیمة، بعد خصم االستھاللفةاآلالت والمعدات بسعر التكو تظھر الممتلكات
  العائدة مباشرة القتناء األصل.

  ، اآلالت والمعدات.تقبلیة الكامنة في بند الممتلكاتالمنافع االقتصادیة المس تلك النفقات من تم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزیدی

  تھا في قائمة الدخل عند تكبدھا.النفقات األخرى یتم إثبا كافة

  دى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل.طریقة القسط الثابت على م باستخدامیتم تحمیل االستھالك على قائمة الدخل 

 ،ات األصلة لذمن األصل الثابت المستبعد بصافي القیمة الدفتری البیع دعائاآلالت والمعدات بمقارنة و رباح وخسائر إستبعادات الممتلكاتیتم تحدید أ
  .إدراجھا بقائمة الدخلویتم 
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  السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) - ٣

  ممتلكات، آالت ومعدات (یتبع)   .ح 

  كما یلي : ھي األعمار اإلنتاجیة المقدرة للبنود الرئیسیة لھذه الموجودات
  

  السنواتعدد   األصل
  ٣٣  مباني 
  ٥  وتجھیزات وأدواتأثاث 

  ٢٠ – ٢  داتمعآالت ومرافق المصنع و
 

  االنخفاض في قیمة الموجودات  .ط 

 المالیة الموجودات

. تضمحل قیمة األصل المالي ویتم ةالمالی الموجوداتفي تاریخ كل مركز مالي یتم تقدیر ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على إضمحالل قیمھ أحد 
 عترافلوقوع حدث أو أكثر بعد اإل ةنتیج ةعن إضمحالل القیمموضوعیھ ة الل القیمة فقط في حالھ وجود أدلعن إضمح الناتجةتحمل الخسائر 

  من األصل المالى. ةھا على التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعیعلیعتمد  ةباألصل وكان لھذا الحدث أو ھذه االحداث أثر یمكن تقیمھ بصور لياألوّ 

للتدفقات النقدیة  ةالحالی ةوالقیم الموجوداتلتلك  ةالدفتری ةمحالل في الفرق بین القیمئر اإلضتتمثل خسا طفأةبالتكلفة الم ةالمثبت ةصول المالیبالنسبة لأل
  صل المالي.الخاص باأل ياالصل يالفائدة الفعلالمستقبلیة المخصومة بسعر 

  

 غیر المالیة الموجودات

الضریبیة الناشئة عن عقود  الموجوداتبغرض البیع و داتالموجوتم دراسة قیم أصول الشركة غیر المالیة في تاریخ المیزانیة (فیما عدا المخزون وت
یة من تلك اإلنشاء، إن وجدت) لتحدید ما إذا كان ھناك أي مؤشر عن انخفاض في تلك القیم، وفى حالة وجود ذلك المؤشر فیتم تقدیر القیمة االسترداد

دفتریة لألصل أو الوحدة المولدة للنقد المتعلقة بھ عن القیمة االستردادیة. . ھذا، ویتم إثبات االنخفاض في قیمة األصل عندما تزید القیمة الالموجودات
التي تولد تدفقات نقدیة تكون مستقلة بشكل كبیر عن التدفقات النقدیة من  الموجوداتوتتمثل الوحدة المولدة للنقد في أصغر مجموعة یمكن تحدیدھا من 

  دراج قیمة ذلك االنخفاض في قائمة الدخل.، ویتم إالموجوداتأو مجموعات  الموجوداتغیرھا من 

أیھما أكبر. ویتم خصم بعد خصم تكالیف االعمال والبیع وتتمثل القیمة االستردادیة لألصل أو الوحدة المولدة للنقد في قیمتھ االستخدامیة أو العادلة 
م مناسب یعكس التقییم الحالي للسوق للقیمة الزمنیة للنقود سعر خص باستخدامالتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة للوصول إلى القیمة الحالیة 

ویتم رد قیمة االنخفاض السابق االعتراف بھ في الفترات السابقة عندما یكون ھناك تغیر في التقدیرات المستخدمة في  والمخاطر المرتبطة باألصل.
قیمتھا الدفتریة األصلیة بعد استھالكھا كما لو لم یكن ھناك  يعن صاف موجوداتالتحدید القیمة االستردادیة لألصل بحیث ال تزید القیمة الدفتریة لھذه 

ً انخفاض   في قیمتھا. قد حدث ا

  

   المؤجلة المصروفات  .ي 

 لىإمؤجلة وتطفأ على مدى الفترة المقدرة لالنتفاع بھا والتي تتراوح من سنة  مصروفاتالتي لھا منفعة مستقبلیة طویلة األجل بمثابة  المصروفات تعد
  سنوات. ٣

السابقة كأصول غیر ملموسة اذا كان ھناك تأكد من االنتفاع بھا في فترات مستقبلیة، ھذه المصروفات یتم  ما قبل التشغیلیتم رسملة مصروفات  
  سنوات. ٣ على مدار بحد أقصىواستھالكھا بطریقة القسط الثابت 

  
 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة  .ك 

  أم ال. وجبھا إلى الشركةتلك التي تم إصدار فواتیر بم مقابل بضائع مستلمة وخدمات مقدمة، سواءً  سدادھاسیتم یتم إثبات مبالغ المطلوبات التي 
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٩ 
 

  السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) - ٣

  الشرعیة الزكاة  .ل 

 ً ضافیة إن أما المبالغ اإل .دخلى قائمة العل ةوتحمل الزكابالمملكة العربیة السعودیة  "المصلحة" والدخل ةمصلحة الزكاألنظمة یتم احتساب الزكاة وفقا
  نھائیة. تلك الربوط یتم قیدھا عندما تصبحفالمصلحة  ربوط الزكویة مناللناتجة عن اووجدت، 

  
 

 مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین  .م 

ً لنظام العمل والعمال بالمملكة العربیة السعودیة على قائمة الدخل. ویتم  الفترةالمبلغ المستحق عن  یقید  .یتم إحتساب مخصص مكافأة نھایة الخدمة وفقا
  للمزایا المقررة التي یستحقھا الموظف في حالة تركھ العمل في تاریخ قائمة المركز المالي. الجاریةحتساب ھذه المكافأة على أساس القیمة ا

 

 االیرادات  .ن 
 

  الشروط التالیة: تحقق كافةیتم االعتراف باإلیراد عند 
 و .مة اإلیراد بشكل دقیقنھ یمكن قیاس قیأ -١
 و ق.خالل الفترة المالیة بشكل دقی  تنسبة إتمام المعامال قیاسو للشركةمنافع اقتصادیة  أن تتدفق المتوقعكون من یأن   -٢
 فیما یتعلق بالمعاملة بشكل دقیق. الشركةإمكانیة تحدید قیمة التكالیف التى تحملتھا أو ستتحملھا   -٣

  تامالمنتج البیع 
عند  وذلك المشتري إلىلملكیة المنتج  االساسیة لمنافعاالمخاطر وعندما تقوم الشركة بتحویل  عن بیع المنتج التام یتم االعتراف باالیرادات

  تسلیم المنتجات الى العمالء.

   اإلیجار یرادإ
ً  ریجار وفقا لطریقة القسط الثابت على مدى فترة اتفاقیة االیجاویتم االعتراف بایرادات اإل   .شروط عقد اإلیجارل ووفقا

  إیراد عقود المقاوالت 

ن تتحقق اإلیرادات من العقود طویلة األجل باستخدام طریقة نسبة العمل المنجز عندما تكون ھناك إمكانیة للوصول إلى تقدیرات للنتائج یمك
النجاز باحتساب نسبة التكالیف المتكبدة حتى تاریخھ المرحلة المنجزة من أعمال العقد. وتقاس مرحلة ا إلىالعتماد علیھا، وذلك باإلشارة ا

لخسارة إلي التكالیف الكلیة المقدرة للعقد. وعندما تشیر التقدیرات الحالیة إلجمالي تكالیف وإیرادات العقد إلى خسارة، فإنھ یتم أخذ مخصص ل
ز من العقد بدرجة معقولة من الثقة فیجب إثبات إیرادات الكلیة للعقد بغض النظر عن نسبة العمل المنجز. وعندما یتعذر تقدیر نسبة ما أنج

  تلك العقود في حدود المبالغ المتوقع استردادھا من التكلفة المتكبدة.

  ةالمالی العوائدیرادات إ

  بقائمة الدخل.ھا عند استحقاق المالیة دوائعلایراد إیتم االعتراف ب

  خرىاألیرادات إ

  استحقاقھا بقائمة الدخل.خرى عند یرادات األیتم االعتراف باإل
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١٠ 
 

  

  السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع) - ٣

 وفاترالمص  .س 

ً عمومیة وإداریة تكالیفالتسویق والبیع والتتضمن مصروفات  ً للمبادئ جزًء من تكلفة اإل ال تمثلوالتي مباشرة وغیر مباشرة  ا یرادات وفقا
على  -إن لزم األمر  - اریف بیع وتسویق وعمومیة وإداریةبین تكلفة اإلیرادات ومص اتالمصروف یتم توزیع ھذهھا. علالمتعارف المحاسبیة 

  أساس منتظم.
 
 حكومیةالمنح ال  .ع 

 والبرامج السیاسات بتنفیذ الشركة التزام مقابل علیھا الحصول التي تم لألصول العادلة القیمة أساس على الحكومیة اإلعانة وإثبات قیاس یتم
  : التالیة الشروط توافر ھ عندعلی الحكومیة المتفق

 .الثقة من بدرجة مقبولة استالمھا أو كإعانة المقدمة األصول تحصیل إمكانیة  -١
 .الثقة من مقبولة الحكومیة بدرجة البرامج أو السیاسات بتنفیذ لمنشأة التزام إمكانیة  -٢
 .علیھا ادیمكن االعتم الدقة من بدرجة لإلعانة العادلة القیمة تحدید إمكانیة  -٣
  .المقرونة باإلعانة والخسائر والمصروفات النفقات توثیق إمكانیة  -٤

 لفة المبیعات.كتخفیض مباشر من تكثبات المنح الحكومیة إتقوم الشركة ب

  

 التقاریر القطاعیة  .ف 

عات حسب األنشطة)، أو تلك التي تقوم یمثل القطاع وحدة قابلة للتحدید في الشركة التي تقوم باإلنتاج أو تقدیم الخدمات وھي ما یسمى (بالقطا
یكون لكل قطاع مخاطره  بحیثباإلنتاج أو تقدیم الخدمات في نطاق بیئة اقتصادیة محددة وھي ما یسمى (بالقطاعات حسب المناطق الجغرافیة)، 

 ومنافعھ المختلفة عن مخاطر ومنافع القطاعات األخرى. 
 

ً  حقق تشغیلي قطاع كل عن اإلفصاح یجب  :التالیة الكمیة الحدود من أیا
 المختلفة. الشركة قطاعات بین التحویالت إیرادات بما فیھا القطاعات إیرادات إجمالي من أكثر أو % ١٠ القطاع إیراد بلغ إذا  -١
 : مطلقة صورة في التالیین البدیلین من أكبر أكثر أو % ١٠ خسارتھ أو القطاع لربح المطلقة القیمة بلغت إذا -٢

ً  حققت التي القطاعات لكل رباحاأل مجموع -  .أرباحا
 .خسائر حققت التي القطاعات لكل الخسائر مجموع  -

   .ككل شركةال مستوى على للقطاعات المخصصة إجمالي األصول من أكثر أو % ١٠ للقطاع المخصصة األصول بلغت إذا  -٣
  

ً للمناطقالشركة باإلفص تقوم  الجغرافیة. اح عن التقاریر القطاعیة حسب األنشطة ووفقا

  

 من األرباح والمخفض نصیب السھم األساسي  .ص 

. وبالنسبة سنةعلى المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل ال لسنةا صافي ربح قسمةب من األرباح األساسي السھم نصیبتم احتساب ی
إلى فتراض تحویل كافة األسھم العادیة المحتملة ابالمصدرة  فیتم تعدیل المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة من األرباح لنصیب السھم المخفض

نصیب  یؤدي لتخفیض وحیث أن الشركة لیس لدیھا أسھم مجانیة أو مـدفوعات مبنیة على أسھم أو غیرھا مما یمكـن أن یكون لھ أثر .أسھم قائمة
  المخفض من األرباح.السھم  بلنصی مسـاوي من األرباح یعد النصیب األساسي للسھـم ،علیھو .السھم من األرباح

  
  

 لعملیات ائج  نتا   .ق 

ً إلى جنب تم عرض القوائم المالیة    .یةالسعودبالمملكة العربیة  طبقةالم اییر المحاسبةحتى تتفق مع مع وذلك لسنة السابقةأرقام المقارنة ل معجنبا
  .)٤وقد تم تعدیل أرقام المقارنة (إیضاح  ،ھذا
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١١ 
 

  
    تسویات سنوات سابقة - ٤

كان  والتي  - شركة ذات مسئولیة محدودة  -الصنع  براینسا السعودیة للخرسانة المسبقةستحواذ على شركة قامت الشركة باإل م٢٠١٢ اكتوبر ٣ في
ً استثمار لدى الشركة  ھـ١٤٣٤صفر  ٨ تاریخب عقد االستحواذ لتسجیللقانونیة جراءات انتھاء من اإلتم اإلقد و .% قبل ذلك التاریخ٥٠بنسبة  بھا ا

ً ٢٠١٢دیسمبر  ٣١وفي . م)٢٠١٢دیسمبر  ٣١(الموافق  للخرسانة المسبقة الصنع من شركة  السعودیة براینساشركة  ، قامت الشركة بتحویلم أیضا
بة عن كانت الشركة تقوم بالمحاس م٢٠١٢دیسمبر  ٣١. ھذا وفي القوائم المالیة عن العام المالي المنتھي في للشركةفرع  إلىذات مسئولیة محدودة 

ً من  حقوق الملكیة  ةبطریقاستثمارھا بشركة براینسا السعودیة للخرسانة المسبقة الصنع  موجودات ومطلوبات وإیرادات كافة بنود  دمجبدال
ً للمعاییر المحاسبیة المطبقة في المملكة العربیة السعودیة والمالئمة لظروف الشركة، ین. ضمن القوائم المالیة للشركةمصروفات و بغي على وفقا

كثر من تاریخ الشركة أن تقوم باإلنتھاء من كافة التحلیالت الخاصة بتحدید القیمة العادلة  لألصول المقتناة من عملیة دمج األعمال خالل سنة على األ
بالقیمة العادلة لألصول المقتناة أكملت الشركة قیامھا بعمل التحلیالت والنتائج المتعلقة  فقد م٢٠١٣وفي خالل الربع الرابع من عام اإلستحواذ، وعلیھ 

م قامت الشركة بعمل ٢٠١٣دیسمبر  ٣١المنتھي في  وفي خالل الربع الرابع من العام المالي م.٢٠١٢أكتوبر  ٣ كما فيوتم تحدید تاریخ اإلستحواذ 
جزء ال یتجزأ من عودیة للخرسانة المسبقة الصنع لسشركة براینسا ا أن باعتبار لتعدیل أرقام المقارنة في القوائم المالیة المرفقةالتسویات الالزمة 

  ما یلي:ویتمثل ھذا التعدیل فی فقد تم تعدیل أرقام المقارنةوعلیھ  م، تاریخ اإلستحواذ،٢٠١٢أكتوبر  ٣منذ  الشركة

  
  األثر على قائمة المركز المالي  األثر بالزیادة / (النقص)

     م٢٠١٢دیسمبر  ٣١
 نقد وما في حكمھ  ٨٣٩

 تجاریةذمم مدینة   ٣١,٠٣٠
  مخزون بالصافي  ٤٠٫٠٣١
  مدفوعات مقدما وموجودات متداولة أخرى (١,٦٧٢)
 دوات وممتلكات ومعدات أ ٣٢٫٠٢٩

  مصروفات مؤجلة ٢,٠٤٩
  استثمارات في شركات زمیلة (٢٨,٠٢٩)

  على إجمالي الموجودات األثر ٧٦,٢٧٧
 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة  ٣٥,٩١٠
 قروض قصیرة األجل   ٤٠,٩٤٧

 مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین ٩١٩
  على إجمالي المطلوبات األثر ٧٧,٧٧٦

  على إجمالي حقوق المساھمین األثر ٤,٧٨٢
  األثر على قائمة الدخل  يصاف (٦,٢٨١)

)١٫٤٩٩(   على إجمالي حقوق المساھمین صافي األثر 
  
   

  ألثر على قائمة الدخلا  األثر بالزیادة / (النقص)
     م٢٠١٢دیسمبر  ٣١

 المبیعات  ٢٤٫٤٤٩
)٢٦٫٦٩٧(  تكلفة المبیعات  
)٢٩٩(   مصروفات بیع وتوزیع  
)١٫٩٤٠(   مصروفات إداریة وعمومیة 
)٩٤٤(  تكالیف تمویلیة 

  إیرادات أخرى ٧٢٨
  الحصة في نتائج شركات زمیلة ٢٫٣٥٢

)٣٫٩٣٠(  براینسا للخرسانة مسـبقة الصنع خسائر اإلستحواذ على شركة 
)٦٫٢٨١(   األثر على قائمة الدخل  يصاف 

  
دیسمبر  ٣١ھذا ولم یكن لإلستحواذ على براینسا للخرسانة المسبقة الصنع أثر زكوي ینبغي معھ تعدیل القوائم المالیة للعام المالي المنتھي في 

  .تعدیالت إضافیة م٢٠١٢
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  م٢٠١٣ دیسمبر ٣١في  للسنة المنتھیة
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١٢ 
 

  
    (یتبع) تسویات سنوات سابقة - ٤

  لخص لعملیة اإلستحواذ على شركة براینسا للخرسانة المسبقة الصنع:فیما یلي مو
     م٢٠١٢دیسمبر  ٣١

)١٩٫٩٤٧(  كما في تاریخ اإلستحواذ المقتناه صافي األصول  
 والمدرج وفقاً لطریقة حقوق الملكیة اإلستثمار في تاریخ  اإلستحواذ  ١٣٫٤٣٨

)١٠٫٢٦٥(   قروض من الشركاء  
  لنقد المدفوعا ٢٠٫٧٠٤

 الناتجة من عملیة اإلستحواذ الخسائر ٣٫٩٣٠
  
  

         كما یلى:  ي تم تحلیلھالتأثیر على قائمة المركز المال صافى
     ٢,٤٥٦,٢٦٠     كما تم عرضھا سابقاً   الموجودات يإجمال

     ٧٦,٢٧٧     الموجودات يإجمال التسویات على
   ٢,٥٣٢,٥٣٧     (معدلة) الموجودات يإجمال

  
   ١٨٨,٢٧٩     المطلوبات  كما تم عرضھا سابقاً   يإجمال

   ٧٧,٧٧٦     المطلوبات يإجمالالتسویات على 
   ٢٦٦,٠٥٥     المطلوبات (معدلة) يإجمال

  
   ٢,٢٦٧,٩٨١     حقوق المساھمین كما تم عرضھا سابقاً   يإجمال

   (١,٤٩٩)     حقوق المساھمین يإجمالالتسویات على 
     ٢,٢٦٦,٤٨٢     (معدلة) مینحقوق المساھ يإجمال

  
  

  النقد وما في حكمھ - ٥

  م٢٠١٣ دیسمبر ٣١  
   م٢٠١٢ دیسمبر ٣١    

  (معدلة)
 ٣١١,٥٠٠   ١١٥٫٠٠٠  قصیرة األجل  مرابحة ودائع

 ٦٥,٦٠١   ١٠٢٫١٤٧  نقد لدى البنوك 
 ٨٩    ٣٦  نقد بالصندوق 

  ٣٧٧٫١٩٠ ٢١٧,١٨٣ 
  

یرة األجل تتمثل النقدی ،ألغراض إعداد التدفقات النقدیة تثمارات قص البنوك واس ة ب ابات الجاری ي وة وما في حكمھا في النقدیة بالصندوق والحس الت
  تستحق خالل  ثالثة أشھر أو أقل.

  بالریال السعودي. ویتم اإلحتفاظ بھاإن ودائع المرابحة قصیرة األجل محتفظ بھا لدي بنوك تجاریة محلیة 
  

 ذمم مدینة تجاریة  - ٦

  م٢٠١٣دیسمبر  ٣١  
  م ٢٠١٢دیسمبر  ٣١    

  (معدلة)
        

 ١٨٥,٧٥٢   ١٥٧,٥١٦ ذمم مدینة تجاریة 
 (٣٦٠)   (٣٦٠) مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا 

  ١٨٥٫٣٩٢ ١٥٧٫١٥٦ 
  



 منت المنطقة الشرقیةشركة أس
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١٣ 
 

  

 الصافيب، مخزون  - ٧

  م٢٠١٣ دیسمبر ٣١   
  م ٢٠١٢ دیسمبر ٣١    

  (معدلة)
 ٢١٢٫٧٥٣  ٢١٦٫٢٦٨  قطع غیار ومستلزمات صیانة

  مواد خام
 

٩٩٫٦٦٩  ١١٤,٨٥٦ 
  بضاعة تحت التصنیع

 
٤١٫٧٩١  ٥٧,٠٩٣ 

 ٧٫٤١٨  ٧,١٩٣  بضاعة تامة الصنع
  مواد بالطـریق

  
٣٩,٤١٢  ٢٦,١٢٢ 

   ٤٠١٫٠٤٣  ٤٢١٫٥٣٢  
 
 مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى - ٨

  م٢٠١٣دیسمبر  ٣١   
  م ٢٠١٢دیسمبر  ٣١    

  (معدلة)
ً للموردین  ١٧٫٢٩٩  ٣٠٫٧٨٢  دفعات مقدما

ً  دفوعةم مصروفات   مقدما
 

٤,٩٣٠  ٦,٦١٠ 
 ١٣,١٢١  ١٢,٧٤٣  موظفینسلف وأمانات 

  أخرى
  

١,٩٢٢  ٣,٣١٨ 
   ٣٧,٢٧٢  ٥٣,٤٥٣ 
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١٤ 
 

 

  ممتلكات، آالت ومعدات - ٩

  
  أراضي

  
 مباني

  
  آالت ومعدات

أثاث وتجھیزات   
  و أدوات

 إنشائیةأعمال   
  تحت التنفیذ

  
 اإلجمالي

            التكلفة :
 ٢٫٨٠٥٫٨٧٧  ١٥٠٫١٧٠  ١٤٫٢٢٠  ١٫٧٥٠٫٤٥١  ٨٣٠٫٨٦١  ٦٠,١٧٥ م (معدل)٢٠١٢دیسمبر  ٣١الرصید في 

 ١٤٨٫٩٨٢  ٧٣,٣٦٢  ١٠٠  ٧١٫٤٦٦  ٤٫٠٥٤  - خالل السنة إضافات
 (٤٥,٣٧٥)  -  (١,١٧١)  (٤٣٫٢٧١)  (٩٣٣)  - خالل السنة استبعادات

 ٢٫٩٠٩٫٤٨٤  ٢٢٣٫٥٣٢  ١٣٫١٤٩  ١٫٧٧٨٫٦٤٦  ٨٣٣٫٩٨٢  ٦٠,١٧٥ م٢٠١٣دیسمبر  ٣١الرصید في 
            

            االستھــالك المتراكــم:
 ١٫٦٧٨٫١٠٢  -  ١٠٫٩٩٠  ١٫١٨١٫٨٥٠  ٤٨٥٫٢٦٢  - م (معدل)٢٠١٢دیسمبر  ٣١الرصید في 

 ٩٢٫٨٦٩  -  ٤٠٧  ٦٦٫٩٤٠  ٢٥٫٥٢٢  - االستھــالك المحمل خالل السنة
)٤٤٫٨٣٩(  -  (١,١٦٩)  (٤٢٫٩٢٣)  (٧٤٧)  - خالل السنة استبعادات  

 ١٫٧٢٦٫١٣٢  -  ١٠,٢٢٨  ١٫٢٠٥٫٨٦٧  ٥١٠٫٠٣٧  - م٢٠١٣دیسمبر  ٣١الرصید في 

            صافي القیمة الدفتریة:

 ١٫١٨٣٫٣٥٢  ٢٢٣٫٥٣٢  ٢,٩٢١ ٥٧٢٫٧٧٩  ٣٢٣٫٩٤٥  ٦٠,١٧٥ م٢٠١٣دیسمبر  ٣١الرصید في 

 ١٫١٢٧٫٧٧٥  ١٥٠٫١٧٠  ٣,٢٣٠  ٥٦٨٫٦٠١  ٣٤٥٫٥٩٩  ٦٠,١٧٥ م  (معدل)٢٠١٢دیسمبر  ٣١الرصید في 

  
تخدم بتة  یس ا نس ي ٢٠م احة المبن ن مس ً م ا تثماري % تقریب ة االداري واالس دمامبمدین ركة و ال ي للش ز الرئیس راض المرك ةألألغ راض إداری رى غ ا اأخ ى (. أم ن المبن ي م زء المتبق ً)٨٠لج ا                            % تقریب

  خمس سنوات.إلى من سنة  لفترات تتراوح لمستأجرین متعددینیتم تأجیره ف
  

ً  البترول أغراض إستخراجفي االسمنت المستخدم  یقوم بإنتاج  إنتاج جدید بإنشاء خط - بشكل أساسي -نشائیة تحت التنفیذ تتعلق أعمال اإل   .كما یمكن استخدامھ في إنتاج األسمنت العادي أیضا
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١٥ 
 

 
  آالت ومعدات (یتبع)و ممتلكات - ٩

  

   دیسمبر تم توزیعھ كما یلي: ٣١حمل للسنة المنتھیة في االستھالك الم
  

  م٢٠١٢دیسمبر  ٣١  م٢٠١٣دیسمبر  ٣١ 

  (معدل)
      

 ٨٩,٥٢٢   ٩٠,٠٩٧  مبیعاتتكلفة ال
 ٦٥   ٥٠  مصروفات بیع وتسویق

 ١,٢٩٩   ٨٤٨  مصروفات عمومیة وإداریة
 ١,٨٦٢   ١,٨٧٤  مصروفات أخرى

  ٩٢,٧٤٨   ٩٢,٨٦٩ 
 

 لةمصروفات مؤج - ١٠

  :یليفیما دیسمبر  ٣١لة للسنة المنتھیة في تتمثل مصروفات مؤجـ
  م٢٠١٢دیسمبر  ٣١  م٢٠١٣دیسمبر  ٣١ 

  (معدل)

      التكلفة :
 ٢٤,٠٧٩   ٢٧,٧٧٦   م٢٠١٣ینایر  ١الرصید في 

 ١٥,٦٣٢   ٢٣,٥٦٥  االضافات
 )١١,٩٣٥(   )١٢,٣٢٩(  اإلستبعادات
 ٢٧,٧٧٦   ٣٩,٠١٢   م٢٠١٣دیسمبر  ٣١الرصید في 

      
      اإلطفاءات:

 ١١,١٤٢   ١٣,٤٣٣  م٢٠١٣ینایر  ١الرصید في 
 ١٤,٢٢٦   ١٥,٦١٤  خالل السنة ةمحملإطفاءات 

 )١١,٩٣٥(   )١٢,٣١٤(  اإلستبعادات
 ١٣,٤٣٣   ١٦,٧٣٣  م٢٠١٣دیسمبر  ٣١الرصید في 

        
  ١٤,٣٤٣    ٢٢,٢٧٩  صافي القیمة الدفتریة
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١٦ 
 

 
  

 تاحة للبیعماستثمارات  - ١١

  م٢٠١٢ دیسمبر ٣١    م٢٠١٣ دیسمبر ٣١  اسم الشركة
   العادلةالقیمة   عدد األسھم      العادلةالقیمة   عدد األسھم   
  لایر سعودي      لایر سعودي    

ناعي  تثمار الص عودیة لالس ة الس المجموع
عودیة اھمة س ركة مس ة  (ش وق مدرج بالس

  %١٫٢١بنسبة إستحواذ ) المالیة

١٢٣,٤٦٦  ٥,٤٥١    ١٧٦,٦١٣  ٥,٤٥١  

ة دمات الطاق نیع وخ ركة التص             ش
  )بالسوق المالیة (شركة سعودیة غیر مدرجة

  . *%٥٫٤٤بنسبة إستحواذ 

١٠٨٫٧٥٠  ١٠,٨٧٥    ١٠٨٫٧٥٠  ١٠,٨٧٥  

    ٢٣٢,٢١٦     ٢٨٥٫٣٦٣ 
  

ً غیر  تمثل بالتكلفة حیث أنھا ھذه االستثمارات * تم إثبات   .األسواق المالیةب مدرجةأسھما
     

  بیان حركة اإلستثمارات المتاحة للبیع:وفیما یلي 
     م٢٠١٣دیسمبر  ٣١  

  
  دیسمبر  ٣١

  
دیسمبر  ٣١

  م٢٠١٢
المدرجة  في   

  السوق المالیة
غیر المدرجة  في 

  السوق المالیة
  

  لایر سعودي  م٢٠١٣    لایر سعودي    
  ١٥١,٧٥١  ١٥١,٧٥٠    ١٠٨,٧٥٠  ٤٣,٠٠٠   ینایر ١الرصید كما في 

        : من التغیر في القیمة العادلة جاألثر النات
 ٦٠,٥٦٩ ٨٠,٤٦٥   - ٨٠,٤٦٥  ینایر ١الرصید كما في 

 ١٩,٨٩٦ ٥٣,١٤٨   - ٥٣٫١٤٨  الحركة خالل السنة
  -  ١٣٣٫٦١٣  دیسمبر  ٣١كما في  صافي القیمة الدفتریة

  
  ١٣٣,٦١٣  

  
٨٠,٤٦٥  

 ٢٣٢,٢١٦  ٢٨٥,٣٦٣   ١٠٨,٧٥٠  ١٧٦,٦١٣  دیسمبر  ٣١صافي القیمة الدفتریة كما في 
  
 زمیلة ةإستثمارات فى شرك - ١٢

  م٢٠١٢دیسمبر  ٣١    م٢٠١٣دیسمبر  ٣١  اسم الشركة
  (معدلة)

  الرصید  نسبة الملكیة    الرصید  نسبة الملكیة  
  ١٥٧,٣٠٦  ٪٣١٫٥٨    ١٦٦,٩٢٢ ٪٣١٫٥٨  الشركة العربیة الیمنیة لألسمنت المحدودة

    ١٥٧,٣٠٦     ١٦٦,٩٢٢ 
  

منت. الشركة العربیة الیمنیة لألسم اج األس ة إنت ت الشركة لمزاول نت ھي شركة ذات مسئولیة  محدودة مسجلة في جمھوریة الیمن، وقد تأسس
  م.٢٠٠٩وقد بدأت الشركة مرحلة التشغیل التجریبي في نھایة الربع الثالث من عام 

  تتمثل الحركة خالل السنة فیما یلي:
  م٢٠١٣دیسمبر  ٣١   

  م ٢٠١٢دیسمبر  ٣١    
  (معدلة)

        
 ١٤٩,٨٩٤  ١٥٧,٣٠٦  ینایر ١الرصید كما في 

  خالل السنة استثمارات إضافیة یضاف: 
 

-  ٢١٫٤٤٦ 
  زمیلة ةالحصة في نتائج شركیضاف: 

 
٦٫٠٨١  ٩,٦١٦ 

 )٢٠٫١١٥(  -  خالل السنةبالكامل  الستحواذ علیھاایخصم: استثمارات تم 
 ١٥٧٫٣٠٦  ١٦٦,٩٢٢  دیسمبر ٣١الرصید كما في  
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١٧ 
 

 
  
 خـرىاألمتداولة المطلوبات الو ئنةالذمم الدا - ١٣

  م ٢٠١٢دیسمبر  ٣١
  م٢٠١٣دیسمبر  ٣١    (معدلة)

  
 

 مصروفات مستحقة ٤٤٫٦٥٢  ٥٨,١٧١
  ذمم دائنة ٤٢,٧٥٥  ٤٥,٧٩١

ً مستلمة من العمالء ١٦,٠٨٢  ٨,٦٤٨  دفعات مقدما
 ایرادات غیر مكتسبة ٥,٧١٦  ٣,٠٨٧

 مطلوبات متداولة أخرى ٣٫٤٨٤  ٤٧٥

١١٢٫٦٨٩  ١١٦,١٧٢  

 الشرعیةالزكاة  - ١٤

  .من الوعاء الزكوي %٢٫٥عودیین خاضعین للزكاة بواقع الس المساھمیننظمة مصلحة الزكاة والدخل فإن أل وفقا
نظیر  ، وتم تصنیف الحساب الدائنخلدقائمة ال فيفقد تم عرض مخصص الزكاة  ١١معیار الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین رقم ل وفقا

  المقابل ضمن المطلوبات المتداولة في قائمة المركز المالي. مات الزكویةاإللتزا
  .تقدیر مخصص الزكاة وضریبة الدخل بصفة ربع سنویة وتسجل فروقات الزكاة في الفترة التي یرد فیھا الربط النھائي للشركة یتم
  

  
  یلي: مادیسمبر ھي ك ٣١المكونات الھامة للوعاء الزكوي للسنة الحالیة المنتھیة في 

  م ٢٠١٢دیسمبر  ٣١
  م٢٠١٣دیسمبر  ٣١    

  
  

 ساھمینحقوق الم ١٫٨٣٦٫٥١٧  ١٫٧٩٦٫١٧٦
 أخرى وتعدیالت السنةمخصصات أول  ٤٤٫٨٩٣  ٤٠٫٣٢٣

  مطلوبات غیر متداولةیخصم :  )١٫٦٧١٫٣٥٩(  )١٫٦٢٢٫٤٠١(
٢١٠٫٠٥١  ٢١٤٫٠٩٨  
 صافي الربح المعدل  ٣١٤٫٧٧٥  ٤٠٩٫٣٦٩
  وعاء الزكاة  ٥٢٤٫٨٢٦  ٦٢٣٫٤٦٧

  

  الزكوي ومخصص الزكاة المحمل خالل السنة. الوعاء رصدة المبینة أعاله  للوصول إلىاأل علىالتسویات  القیام ببعض تم 

  یلي : دیسمبر ھي كما ٣١الحركة في الزكاة المستحقة خالل السنة المنتھیة في 
  م٢٠١٣دیسمبر  ٣١  

  م ٢٠١٢دیسمبر  ٣١    
  

 ١٢,١٨٩   ١٥٫٥٨٧  ینایر ١الرصید في 
 ١٥,٥٨٧   ١٣٫١٢١  المحمل خالل السنة 

)١٥,٥٨٧(  خالل السنةالمسدد      (١٢,١٨٩) 

دیسمبر  ٣١الرصید في   ١٥,٥٨٧   ١٣,١٢١ 
  

  :الزكوي موقف الربط
قامت م. و ٢٠١٠عام  سنوات حتىالعن المقدمة من الشركة  ةومراجعھ اإلقرارات الزكوی بإنھاءقامت مصلحھ الزكاة والدخل (المصلحة) 

 م٢٠١٣والتي قامت الشركة بسدادھا بالكامل في عام لایر سعودي، ملیون  ٧٫٤إضافیة بمبلغ  اةزكة الشركة بمطالببمصلحة الزكاة والدخل 
ام عنوتم تسجیلھا ضمن بند المصروفات األخرى بقائمة الدخل  او. الع دخل باالنتھ اة وال لحھ الزك م مص م تق ويل ربط الزك داد ال ن إع  ء م

  .بعد م٢٠١٢و م٢٠١١ لسنواتن اع للشركة
  



 منت المنطقة الشرقیةشركة أس
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
  م٢٠١٣ دیسمبر ٣١في  للسنة المنتھیة

  (المبالغ باأللف لایر سعودي مالم یذكر خالف ذلك)

١٨ 
 

 
  للموظفین مخصص مكافأة نھایة الخدمة - ١٥

دیسمبر  ٣١  
  م ٢٠١٢دیسمبر  ٣١    م٢٠١٣

  (معدلة)
 ٤٣,١١٤ ٤٥,٨١٣  ینایر ١الرصید في 

 ٤,٨٧٢ ٦,٤٧٢   لسنةا خالل یضاف: المحمل
 (٢,١٧٣) (٥,٤٣٥)   خالل السنة المستخدمیخصم: 

 ٤٥,٨١٣ ٤٦,٨٥٠  دیسمبر ٣١الرصید في 
 اتاالحتیاطی - ١٦

 االحتیاطي النظامي  ) أ

ً تحویل الشركة بموجب عقد تأسیس   بالمائة من  ١٠ نسبة ونظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة، یتوجب على الشركة سنویا
  بالمائة من رأس مال الشركة.  ٥٠صافي الربح إلى االحتیاطي النظامي حتى یبلغ 

  
إال أنھ یمكن استخدام االحتیاطي النظامي لمقابلة خسائر الشركة أو لزیادة  مساھمین،توزیع على الاالحتیاطي النظامي غیر قابل لل  

 رأس مالھا. إذا تجاوز االحتیاطي نصف رأس مال الشركة یجوز التوقف عن التحویل. بلغ االحتیاطي النظامي النصاب القانوني،
  ة لھذا االحتیاطي. وبناًء علیھ فإن الشركة غیر مطالبة بتحویل مبالغ إضافی

  
  تفاقياالحتیاطي اال  ) ب

 م) على٢٠١٠مارس  ٢٩ھـ (الموافق ١٤٣١ربیع اآلخر  ١٣المنعقد بتاریخ  ٣٥وافقت الجمعیة  العامة بالشركة في اجتماعھا رقم 
وسعات الت إحتیاطيملیون لایر سعودي من  ١٢٠ملیون لایر سعودي و ذللك بتخصیص مبلغ  ٤٠٤,٦تكوین احتیاطي اتفاقي بمبلغ 

  ملیون لایر سعودي من األرباح  المبقاة. ٢٨٤,٦الرأسمالیة ومبلغ 
 

  توزیعات أرباح مقترحة - ١٧

% من ٣٥ملیون لایر سعودي، بما یمثل  ٣٠١بإجمالي  لكل سھم لایر سعودي ٣٫٥  مجلس اإلدارة توزیعات أرباح نقدیة قدرھااقترح أعضاء 
 ریاالت  ٤ م توزیعت م٢٠١٢. (م٢٠١٣بنھایة العام المالي  معیة العامة السنویةفي اجتماع الجالمساھمین  وعرض ذلك على رأس المال

  % من رأس المال). ٤٠بما یمثل  وذلك ملیون لایر سعودي، ٣٤٤بإجمالي  ھسعودی

  
  المعلومات القطاعیة - ١٨

ً للقطاعات الجغرافیة كما یلي:٢٠١٢م و ٢٠١٣دیسمبر  ٣١تم تلخیص المعلومات المالیة كما في    م وفقا

  
  اإلجمالي    قطاع التصدیر    القطاع المحلي  م٢٠١٣دیسمبر  ٣١

 ١٥٧٫١٥٦  - ١٥٧٫١٥٦  ذمم مدینة تجاریة
 ٨٢٨,٧٢١ ٣٠,٦٥٠ ٧٩٨,٠٧١  اإلیرادات

 (٤٨٠,٣٨٠) (١٨,٤٦١) (٤٦١,٩١٩)  تكلفة المبیعات
 ٣٤٨,٣٤١ ١٢,١٨٩ ٣٣٦,١٥٢  إجمالي الربح

  
  م (معدلة)٢٠١٢دیسمبر  ٣١

      

        

  ١٨٥٫٣٩٢  ٣٣,٤٩٢  ١٥١٫٩٠٠  ذمم مدینة تجاریة
  ٨٥٤,٨٧٧  ٣٣,٧٩٩  ٨٢١,٠٧٨  اإلیرادات

  (٤٣٤,١٩٤)  (١٩,١٩٨)  (٤١٤,٩٩٦)  تكلفة المبیعات
  ٤٢٠,٦٨٣  ١٤,٦٠١  ٤٠٦,٠٨٢  إجمالي الربح



 منت المنطقة الشرقیةشركة أس
 (شركة مساھمة سعودیة)

 إیضاحات حول القوائم المالیة 
  م٢٠١٣ دیسمبر ٣١في  للسنة المنتھیة

  (المبالغ باأللف لایر سعودي مالم یذكر خالف ذلك)

١٩ 
 

  
  (یتبع) المعلومات القطاعیة - ١٨

ً لألنشطة الرئیسیة ٢٠١٢م و ٢٠١٣دیسمبر  ٣١المعلومات المالیة كما في  وتتمثل األنشطة الرئیسیة للشركة في ثالث قطاعات. تم تلخیص م وفقا
  كما یلي:

الخرسانة مسبقة     األسمنت  م٢٠١٣دیسمبر  ٣١
  الصنع

أعمال إنشائیة   
  مساندة

  اإلجمالي

    
    

    

 ١٥٧٫١٥٦ ٤,١٥٨   ٢٣,٦٩٨ ١٢٩٫٣٠٠  ذمم مدینة تجاریة
 ٨٢٨,٧٢١ ١١,٧٩٠   ٦٧,٢١٠ ٧٤٩,٧٢١  اإلیرادات

 (٤٨٠,٣٨٠) (١٠,٩٦٥)   (٦١,٥٢٣) )٤٠٧٫٨٩٢(  تكلفة المبیعات
 ٣٤٨,٣٤١ ٨٢٥   ٥,٦٨٧ ٣٤١,٨٢٩  إجمالي الربح

            

            م (معدلة)٢٠١٢دیسمبر  ٣١
            

 ١٨٥٫٣٩٢ ١١,٦٢١   ٨,٨٦٢ ١٦٤٫٩٠٩  ذمم مدینة تجاریة
 ٨٥٤,٨٧٧ ٤٢,١٥٨   ٣٣,٦٦٠ ٧٧٩,٠٥٩  اإلیرادات

 (٤٣٤,١٩٤) (٤٤,٤٦٢)   (٣٦,٠٧٢) (٣٥٣,٦٦٠)  تكلفة المبیعات
 ٤٢٠,٦٨٣ (٢,٣٠٤)   (٢,٤١٢) ٤٢٥٫٣٩٩  إجمالي الربح

 
 
 

  المصروفات اإلداریة والعمومیة - ١٩

  
  م٢٠١٣دیسمبر  ٣١  

  م ٢٠١٢دیسمبر  ٣١    
  (معدلة)

  ٢٧,٦٢٢   ٣٢,١٨٧  رواتب وأجور وبدالت

  ٣,٣٥٨    ٢,٢٨٤  أتعاب مھنیة

  ١,٠٧٩    ١,٢٤٣  صاالتتا

  ١,٢٩٨    ٨٤٨  استھالك

  ٥٨٧    ٦٤٥  تأمین

  ٣٠٥    ٥٩٨  رحالت عمل

  ٥٩٢    ٥٩٠  میاه وكھرباء وخدمات

  ٥٥٢    ٣١٨  صیانة

  ٦,٩٢٨    ٧,٤٠٢  أخرى

  ٤٢,٣٢١    ٤٦,١١٥  
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٢٠ 
 

  

  إستثماراتایرادات  - ٢٠

  م٢٠١٢دیسمبر  ٣١    م٢٠١٣دیسمبر  ٣١   
  (معدلة)      

 ١٠٫٨٨٨  ١١٫٩٧٦  إیرادات توزیعات
 ٢٫٤٢٢  ١٫٣٠٦  ودائع مرابحة قصیرة األجل إیرادات 

  ٣٤٤     ىأخر
  ١٣٫٦٥٤  ١٣٫٢٨٢ 

 

  ایرادات أخرى - ٢١

 دیسمبر من اآلتي: ٣١تتكون اإلیرادات  كما في 
  م٢٠١٢دیسمبر  ٣١    م٢٠١٣دیسمبر  ٣١   
  (معدلة)      
 ١٢,٠١١  ١٠,٩٨٧  یراد تأجیرإ

 ٢,٤٢٥  ١,٦٨٣ مبیعات خردة
 ١,٣٩٤  ١,٢٣٣  أخرى

   ١٥,٨٣٠  ١٣,٩٠٣ 
 

 نصیب السھم األساسى من األرباح  - ٢٢

على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل  السنةیتم احتساب نصیب السھم األساسى من األرباح بتقسیم صافي ربح تلك 
  : . وفیما یلي بیان بكیفیة إحتساب نصیب السھم من األرباحالسنة

  دیسمبر ٣١  
  م٢٠١٣

  دیسمبر ٣١
  م٢٠١٢

  (معدلة)    
 ٣٧٤,٤٥١  ٢٩٧,٨٤٥  الربح من عملیات التشغیل

 ٨٦,٠٠٠ ٨٦,٠٠٠  المتوسط المرجح لعدد األسھم
 ٤،٣٥ ٣,٤٦  (بالریال السعودي) نصیب السھم األساسي من عملیات التشغیل

   
 ٣٨٦,٦٥٩  ٣٠٩٫١٥٧  صافي ربح السنة 

 ٨٦,٠٠٠ ٨٦,٠٠٠  المتوسط المرجح لعدد األسھم
 ٤٫٥٠ ٣,٥٩  (بالریال السعودي) نصیب السھم األساسي من صافي الربح

   
  

 الرأسمالیة إللتزامات ا - ٢٣

 ١٠٫٤م: ٢٠١٢(  م٢٠١٣ دیسمبر ٣١كما في  ملیون لایر سعودي ٧٨٫٩رأسمالیة مستقبلیة بمبلغ  مشروعات اإلدارةد مجلس ماعت
 اإلنتاج. وذلك لتوسعة المصنع وتحدیث خطوط ملیون لایر سعودي)
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٢١ 
 

  
  العرضیة رتباطاتاإل - ٢٤

   ملیون لایر سعودى  ٦٨٫٩م،  لدى الشركة التزامات محتملة مقابل إعتمادات مستندیة وضمانات بنكیة بمبلغ ٢٠١٣ دیسمبر ٣١ كما في
 .وذلك في ظل النشاط اإلعتیادي للشركةملیون لایر سعودى)  ٦١٫٣م : ٢٠١٢(

  
  

  األدوات المالیة وإدارة المخاطر - ٢٥

ریة وأخرى، استثمارات، تتضمن األدوات المالیة المدرجة في قائمة المركز المالي بشكل رئیسي من النقد وما في حكمھ، ذمم مدینة تجا
  مطلوبات أخرى.و ذمم دائنة

 الشركة ھي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ مما یؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالیة. لیس لدى - مخاطر االئتمان
. تستحق الذمم المدینة التجاریة بشكل رئیسي جدارة مصرفیھ مرتفعھائتمان. تم إیداع النقد وما في حكمھ لدى بنوك محلیة ذات  مخاطر

  من عمالء في السوق المحلیة وقد تم إظھارھا بقیمتھا القابلة لالسترداد.

التغیرات في أسعار العموالت السائدة في السوق على المركز  ھي التعرض لمخاطر متعددة تتعلق بتأثیر - مخاطر أسعار العموالت
، موالت السائدة بالسوق بشكل أساسيالمالي والتدفقات النقدیة للشركة. تتعلق المخاطر التي تواجھھا الشركة بشأن التغیرات في أسعار الع

أن تأثیر التدفقات النقدیة ألسعار العموالت  وترىعموالت بمراقبة التغیرات في أسعار ال اإلدارةبالودائع البنكیة بعموالت متغیرة. تقوم 
.ً   التي تتعرض لھا الشركة لیس جوھریا

لوفاء بالتزاماتھا المتعلقة باألدوات المالیة. تنتج مخاطر السیولة عند عدم القدرة ا على الشركة ھي مخاطر عدم مقدرة - مخاطر السیولة
لغ یقارب قیمتھ العادلة. تدار مخاطر السیولة وذلك بمراقبتھا بانتظام للتأكد من توفر أصل مالي بسرعة وبمب أو تحصیل قیمة على بیع

  السیولة الكافیة للوفاء بااللتزامات المستقبلیة للشركة.

تمثل المخاطر الناجمة عن تذبذب قیمة األدوات المالیة نتیجة للتغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. ان  -  مخاطر العمالت
. المعامالت األخرى مع الریال السعودي ھوالذي ترتبط قیمت ت الشركة األساسیة ھي بالریال السعودي والدوالر األمریكيمعامال

  . تتم إدارة مخاطر العمالت على أساس منتظم .یة بخالف الدوالر األمریكي غیر مؤثرةبالعمالت األجنب

یتم  أنھ . وحیثالرضا تامي طرفین بین تبادلیة متكاملة عملیة في أساسھا، على الموجودات تبادل یمكن التي ھي القیمة - القیمة العادلة
لعادلة من إعداد القوائم المالیة المرفقة للشركة على أساس طریقة التكلفة التاریخیة، باستثناء تقییم األوراق المالیة المتاحة للبیع بقیمتھا ا

أن القیمة العادلة للموجودات  اإلدارةیمة الدفتریة وتقدیرات القیمة العادلة. تعتقد خالل حقوق الملكیة، فإنھ یمكن أن تنتج فروق بین الق
ً عن قیمتھا الدفتریة.   والمطلوبات المالیة ال تختلف جوھریا

  
  دائنو توزیعات أرباح - ٢٦

لایر سعودي)  ملیون ٤٧٫٥ م:٢٠١٢ملیون لایر سعودي ( ٥١٫٤م ٢٠١٣دیسمبر  ٣١رباح البالغ في األتوزیعات  تمثل رصید دائنيی
  .م٢٠١٢م وحتى ١٩٩١توزیعات أرباح غیر مستلمة من بعض المساھمین للسنوات من 

  
  

 أرقام المقارنة - ٢٧

ذلك حتى المقارنة و سنةویب بعض أرصدة التم إعادة تب)، فقد ٤سابقة المشار إلیھا في اإلیضاح  رقم (السنوات التسویات  ىباإلضافة إل
  .یةالحال سنةالالخاص بعرض التتفق مع 


