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  شركة األمسنت العربية
  )مسامهة سعوديةشركة (

  )راجعةغري م( املوحدة قائمة املركز املايل األولية
  ) ذلكغريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف امجيع املبالغ (

  
  

     يونيو٣٠ يفكما                        
  

    ٢٠٠٩        ٢٠١٠      إيضاح      
  .املوحدة األولية ال يتجزأ من هذه القوائم املالية  جزءا١٩ًىل رقم إ ٧ رقم يف الصفحات من املرفقة اإليضاحاتتعترب     ٨  إلتزامات حمتملة وتعهدات رأمسالية      ٣,٨١٣,٢٥٠      ٤,٠٤٦,٧٠٩        جمموع املطلوبات وحقوق امللكية        ٢,٣١٧,٥٢٨      ٢,٤١٨,٩٣٣        لكيةجمموع حقوق امل      ١٨,٠٧٨      ٥٣,٤٠٣        حقوق األقلية      ٢,٢٩٩,٤٥٠      ٢,٣٦٥,٥٣٠        مسامهي الشركةجمموع حقوق       ٧٦,٧٧٩      ٩١,٢٩٦        إحتياطي القيمة العادلة    )٤,١٦٣(    ٦٩٣         حتويل عمالت أجنبيةفروقات    ٥٦٦,٦٣٥      ٥٩٦,١٤٠        مبقاةأرباح     ٩٥,٠٠٠      ٩٥,٠٠٠        إحتياطي عام    ٣٧١,٦٣٤      ٣٨٨,٨٣٦        حتياطي نظاميإ    ٣٩٣,٥٦٥      ٣٩٣,٥٦٥        عالوة إصدار    ٨٠٠,٠٠٠      ٨٠٠,٠٠٠    ٥    س املالأر  :احلقوق العائدة ملسامهي الشركة  حقوق امللكية      ١,٤٩٥,٧٢٢      ١,٦٢٧,٧٧٦        جمموع املطلوبات      ٢٢٨,١٤١,١      ٥٥٩,٢٤٣,١              ٣٦,٦٢٧      ٣٤,٨٦٤        خمصص مكافأة اية اخلدمة للموظفني      ١,١٠٤,٦٠١      ١,٢٠٨,٦٩٥         األجلطويلةقروض   مطلوبات غري متداولة    ٣٥٤,٤٩٤      ٣٨٤,٢١٧              ١٠,٧٥٩      ٢١,٩٦٣         مستحقةزكاة شرعية    ٢,٢٧٣      ٢,٤٦٣         عالقةطرف ذيمطلوب إىل     ١٩١,٦١٩      ١٧٠,٥٦٥       ومطلوبات أخرىات مستحقةمصروف وذمم دائنة    ١٤٩,٨٤٣      ١٨٩,٢٢٦         األجلطويلةاجلزء املتداول من قروض   مطلوبات متداولة    املطلوبات      ٣,٨١٣,٢٥٠      ٤,٠٤٦,٧٠٩        املوجودات جمموع      ٤١٩,١٢٣,٣      ٥٥٧,٤٨٦,٣              ٣,٩٥٠      ٣,٩٥٠        مطلوب من طرف ذي عالقة    ٢,٩٠٧,٠٨٩      ٣,١٦٦,٨٦٣        عداتمصنع وملكات وممت      ١٧,٧١٠      ١٦,٨٠٢        نفقات مؤجلة    ٣٠٢,٦٧٠      ٢٩٨,٩٤٢      ٤  اتإستثمار  موجودات غري متداولة    ٥٨١,٨٣١      ٥٦٠,١٥٢              ٢٥٩,٢      ٦٨٥        مطلوب من طرف ذي عالقة    ٩١,٧١٣      ٥٤,١٩٨        مدفوعات مقدمة وموجودات أخرى    ١١٨,٣١٠      ١٩٣,٧١١        خمزون    ١٥٢,٤٨٤      ٢٠١,٢٦٠        دينةم ذمم    ٢١٧,٠٦٥      ١١٠,٢٩٨        نقد وما يعادله  موجودات متداولة    املوجودات  
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  شركة األمسنت العربية
  )شركة مسامهة سعودية(
  )راجعةغري م( املوحدة األوليةلدخل قائمة ا

  ) ذلكغريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف امجيع املبالغ (
  
  

     يفاملنتهية الستة أشهر فترةل         يفاملنتهية الثالثة أشهر فترةل     
     يونيو٣٠        يونيو٣٠         يونيو٣٠         يونيو٣٠     

    ٢٠٠٩       ٢٠١٠        ٢٠٠٩        ٢٠١٠     إيضاح  
  

    ٣٩٤,٨٩٠     ٣٩٦,١٤٧      ١٩١,٠٣٥      ١٩٤,٤٣١   ملبيعاتصايف ا
    )١٨٠,٢٠٢(    )٢١٠,٩٢٨(    )٩١,٦٦١(    )٩٩,٢٤٥(  تكلفة املبيعات

  
    ٢١٤,٦٨٨     ١٨٥,٢١٩      ٩٩,٣٧٤      ٩٥,١٨٦   إمجايل الدخل

  
  :ف تشغيليةيمصار

    )٢١,٦٣٣(    )١٦,٧١٩(    )١٠,٧٧٧(    )٨,١٦٣(  عمومية وإدارية
    )٢,١٧١(    )١,٧٣٣(    )١,٠٩١(    )٨٨٦(  بيع وتسويق

  
    ١٩٠,٨٨٤     ١٦٦,٧٦٧      ٨٧,٥٠٦      ٨٦,١٣٧   الدخل من العمليات

  
  :أخرى) مصروفات(إيرادات 

    ١,٩٣٦     ٢,٥٩٨      ٤٧٢      )١,٤٤٨(  ستثماراتاإلات إيراد)/ خسائر(
    )٤,٢٧٣(    )٢,٥٦١(    )٢,٦٤٨(    )١,٠٥٢(  نفقات متويلية

    ٥,٦٤٣     ١,٧١٠      ١,٢٠٢      ٤٢٩    بالصايفأخرى إيرادات
    )١,٥٠٠(    )١,٣٠٣(    )٧٥٠(    )٧٢٨(  إعانات وتربعات

  الدخل قبل الزكاة الشرعية
    ١٩٢,٦٩٠     ١٦٧,٢١١      ٨٥,٧٨٢      ٨٣,٣٣٨      وحقوق األقلية
    )٦,٣٠٠(    )٤,٧٠٨(    )٣,١٥٠(    )٢,٤٠٢(  الزكاة الشرعية

  
    ١٨٦,٣٩٠     ١٦٢,٥٠٣      ٨٢,٦٣٢      ٨٠,٩٣٦   الدخل قبل حقوق األقلية

    ٣٧     ٤١٠      ١٥      ٢٣٥    حقوق األقلية
  

    ١٨٦,٤٢٧     ١٦٢,٩١٣      ٨٢,٦٤٧      ٨١,١٧١   صايف الدخل للفترة
  

  ٦  )ريال سعودي(  للفترةربح السهم
    ٢,٣٩    ٠٩,٢      ١,٠٩      ١,٠٨   الدخل من العمليات •
    )٠,٠٦(    )٥٠,٠(    )٠,٠٦(    )٠,٠٧(  خسارة من أنشطة غري تشغيلية •
    ٢,٣٣     ٠٤,٢      ١,٠٣      ١,٠١    للفترةصايف الدخل •
  

  
  .املوحدة  ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية جزءا١٩ًىل رقم إ ٧ رقم يف الصفحات من املرفقة اإليضاحاتتعترب 
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  شركة األمسنت العربية
  )شركة مسامهة سعودية(

  )راجعةغري م( املوحدة األوليةقائمة التدفقات النقدية 
  ) ذلكغريذكر ي  ملمالرياالت السعودية بآالف امجيع املبالغ ( 

  
  

       يونيو٣٠ يف ة الستة أشهر املنتهيةلفتر            
              ٢٠٠٩        ٢٠١٠    

  
  التدفقات النقدية من العمليات

    ١٨٦,٤٢٧      ١٦٢,٩١٣           للفترةدخلصايف ال
  لبنود غري نقديةتعديالت 

  
    )٣٧(    )٤١٠(          رئسااخل األقلية من صحص

    )٤,٤٦٧(    )٥,٥٨٣(        ت إستثمارا منتوزيعات أرباح
   بيع حصة من إستثمار  حمققة منأرباح

    )٤,٣٢٧(    -             يف شركة تابعة   
    ٦,٨٥٨      ٢,٩٨٥          يف شركات زميلةات إستثمار خسائر

    ٤٨,٣٩٠      ٦٣,١٠٦           وإطفاءاتإستهالكات
    ٢,٥٠٠      -               متقادمةخمصص بضاعة 

    -            )١,٥٨٩(        معداتمصنع و ممتلكات وإستبعادأرباح 
  رأس املال العاملتغريات يف 

    )١١,٨١٩(    )٥٨,٤١٨(        ذمم مدينة
    )١١,١٢٠(    )٣٦,٩٥٦(        زونخم

    ٥٦,٤٠٨      )٩,٨٦٧(      مدفوعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى
    ٥٥,٩٠٤     )٤٩(        مطلوب من طرف ذي عالقة

  ومطلوباتمصروفات مستحقة و ذمم دائنة
    )٢,٢٣١(    )٢٧,٦٩٥(        ىأخر متداولة   

    -            ١,٢٣٢          مطلوب إىل طرف ذي عالقة
    )١,٧١٢(    )٧٩٦(         مستحقةزكاة شرعية

    ٨٧٥     )٥٩٩(     خمصص مكافأة اية اخلدمة للموظفني
  

    ٦٤٩,٣٢١      ٨٧,٨٧٨          العمليات عن الناتج صايف النقد
  

  اإلستثمارالتدفقات النقدية من نشاطات 
    ٤,٤٦٧      ٥,٥٨٣    ستلمة من إستثماراتأرباح متوزيعات 

    -            ١,١٢٧     ومعدات ومصنع ممتلكاتإستبعادمتحصالت 
  ٤١,٤٠٤      -          متحصالت بيع حصة من إستثمار يف شركة تابعة

    )٦٨٢,٥٠٧(    )١٣٠,٤٤٠(  ومعداتومصنع ممتلكات  شراء
  

    )٦٦٣٦,٦٣(    )٧٣٠,١٢٣(  اإلستثمار نشاطات  املستخدم يفصايف النقد
  

  التدفقات النقدية من نشاطات التمويل
    ٣٨١,٢٦٨      ١٦٢,٤٠٣    متحصالت من قروض طويلة األجل

    )١٤٣,٥٢٣(    )٦٠,١٧٣(  تسديدات قروض طويلة األجل
    )١٥٤,٢٩٣(    )٢٠,٠٠٠(  أرباح مدفوعةتوزيعات 

    )٢(    )٣١(   األقليةالتغري يف حقوق 
    )٨٠٠,١(    )١,٨٠٠(  مكافأة أعضاء جملس اإلدارة

  
    ٨١,٦٥٠      ٨٠,٣٩٩     التمويلاتنشاط  الناتج عنصايف النقد

  )يتبع(
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  شركة األمسنت العربية
  )شركة مسامهة سعودية(

  )تتمة ()غري مراجعة (قائمة التدفقات النقدية األولية املوحدة
  ) ذلكغريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف امجيع املبالغ ( 

  
  

       يونيو٣٠يف  ة الستة أشهر املنتهيةلفتر            
              ٢٠٠٩        ٢٠١٠    

  
    )٢٣٣,٣٣٧(    ٤٤,٥٤٧    يف نقد وما يعادله )اإلخنفاض(الزيادة صايف 

  
    ٤٥٠,٤٠٢      ٦٥,٧٥١    نقد وما يعادله كما يف بداية الفترة

  
    ٢١٧,٠٦٥      ١١٠,٢٩٨    نقد وما يعادله كما يف اية الفترة

  
  جدول تكميلي عن معلومات غري نقدية

    ٣٣,٢٧٧      ٤٢,٢٣     العادلةتسويات القيمة
  

    ١٦٠,٠٠٠      ٢٩٠    أرباح دائنةتوزيعات 
  

    ٢,٩١٠      -          فروقات حتويل عمالت أجنبية
  
  

  .املوحدة  ال يتجزأ من هذه القوائم املالية األولية جزءا١٩ًىل رقم إ ٧ رقم يف الصفحات من املرفقة اإليضاحاتتعترب 
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  شركة األمسنت العربية
  )عوديةشركة مسامهة س(

  )راجعةغري م( املوحدة األوليةيضاحات حول القوائم املالية إ
  ٢٠٠٩ و ٢٠١٠  يونيو٣٠الستة أشهر املنتهيتني يف و  أشهر الثالثةلفتريت

  ) ذلكغريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف امجيع املبالغ (
  
  
  معلومات عامة  -  ١

  
من الشركة وشركة ") اموعة"جمتمعني (لتابعة وشركتها ا") الشركة("تتألف شركة األمسنت العربية 

إن النشاط الرئيسي للمجموعة هو إنتاج األمسنت ومواد البناء وتوابعها .  هلاأمسنت البحرين التابعة
وللمجموعة يف سبيل حتقيق هذا الغرض أن تربم كافة أنواع العقود يف العقار . ومشتقاا واإلجتار ا

  .وع من اإلتفاقيات األخرى يف حدود ما تقرره األنظمة الساريةواملنقول وأن تدخل يف أي ن
  
 وفقاً لنظام الشركات يف اململكة العربية السعودية  تأسستشركة هي شركة مسامهة سعوديةال إن

 وتعمل الشركة )١٩٥٥ يناير ٥ (ـه١٣٧٤ األول مجاد ١٢ بتاريخ ٧٣١ رقم املرسوم امللكيمبوجب 
هـ ١٣٧٦  رمضان١٤يف مدينة جدة بتاريخ الصادر  ٤٠٣٠٠٠٠١٤٨ سجل جتاري رقم مبوجب

 ب.ص طريق امللك، مبىن شركة األمسنت العربية،  إن عنوان الشركة الرئيسي هو).١٩٥٧ أبريل  ١٣(
  .العربية السعوديةاململكة ، ٢١٤١١ جدة، ٢٧٥

  
تالية واليت تعمل مبوجب  املوحدة املرفقة حسابات الشركة وشركتها التابعة ال األوليةتتضمن القوائم املالية
  :سجل جتاري منفصل

  
    نسبة امللكية          
    )باملائة (الفعلية        
     يونيو٣٠ كما يف         

   النشاط الرئيسي    ٢٠٠٩  ٢٠١٠    بلد التأسيس     التابعةالشركة
  

  و.ش.شركة أمسنت البحرين القابضة ش
    ابضةشركة ق  ١٠٠,٠٠  ١٠٠,٠٠  مملكة البحرين  ") البحرين أمسنتشركة   ("

  
 وهي شركة شخص واحد يف مملكة البحرين  البحرين أمسنت، مت تأسيس شركة٢٠٠٧ نوفمرب ٥يف  - أ 

لغرض إدارة الشركات التابعة هلا وإستثمار أمواهلا يف األسهم والسندات واألوراق املالية ومتلك العقارات 
  .ل للشركات التابعة هلاواملنقوالت الالزمة ملباشرة نشاطها وتقدمي القروض والكفاالت والتموي

  
 الشركة قامت .، جتاوزت اخلسائر املتراكمة لشركة أمسنت البحرين رأس ماهلا٢٠١٠  يونيو٣٠ كما يف

  . وفقا ملبدأ اإلستمرارية وذلك الدعم املايل املطلوب لشركة أمسنت البحرينميتقدب
  

الية واليت تعمل مبوجب سجل  البحرين إستثمار يف الشركة التابعة املوحدة الت أمسنتلدى شركة -ب 
  :منفصلجتاري 
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  شركة األمسنت العربية
  )شركة مسامهة سعودية(

  )غري مراجعة (املوحدة يضاحات حول القوائم املالية األوليةإ
  ٢٠٠٩ و ٢٠١٠  يونيو٣٠الستة أشهر املنتهيتني يف  و أشهرالثالثةلفتريت 

  ) ذلكريغذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف امجيع املبالغ (
  
  

    نسبة امللكية          
    )باملائة (الفعلية        
     يونيو٣٠ كما يف         

   النشاط الرئيسي    ٢٠٠٩  ٢٠١٠    بلد التأسيس    الشركة
  

  أمسنت القطرانة املسامهة اخلاصةشركة 
   إنتاج األمسنت  ٨٥,٠٠  ٨٥,٠٠  اململكة األردنية اهلامشية  ") القطرانة أمسنتشركة   ("

  
 أمسنت القطرانة يف متلك األموال املنقولة وغري املنقولة وصناعة كربونات الكالسيوم يتمثل نشاط شركة

، قامت شركة أمسنت القطرانة بتغيري ٢٠٠٨مايو  ٢٨يف . ومشتقاته وصناعة األمسنت األسود واألبيض
  .صفتها القانونية من شركة ذات مسئولية حمدودة إىل شركة مسامهة خاصة

  
 بتحويل حصتها يف رأس مال شركة أمسنت القطرانة  أمسنت العربيةت شركة، قام٢٠٠٨ يونيو ١٠يف 

 قامت الشركة، عن طريق شركة أمسنت البحرين، ببيع ٢٠٠٩ يونيو ٢٢يف  .إىل شركة أمسنت البحرين
باملائة من رأس مال شركة أمسنت القطرانة، وبذلك تصبح حصة الشركة، عن طريق  ١٠حصة متثل 

  . باملائة كما يف ذلك التاريخ٨٥ شركة أمسنت القطرانة شركة أمسنت البحرين، يف
  

 ١٧ الشركة بتاريخدارة جملس إمن قبل املوحدة  هذه القوائم املالية األوليةإصدار متت املوافقة على 
  .٢٠١٠ يوليو

  
  

  ملخص السياسات احملاسبية اهلامة  -  ٢
  

مت تطبيق . األولية املوحدة ذه القوائم املاليةتتلخص أدناه السياسات احملاسبية الرئيسية املطبقة يف إعداد ه
  .هذه السياسات بطريقة منتظمة جلميع الفترات املعروضة، ما مل يذكر خالف ذلك

  
  عدادإلأسس ا  ١- ٢
  

على أساس التكلفة التارخيية ووفقاً ملبدأ اإلستحقاق  املرفقة  املوحدةاألولية أعدت القوائم املالية
وراق املالية املتاحة للبيع بقيمتها العادلة، وطبقاً للمعايري احملاسبية الصادرة احملاسيب، واملعدل لقياس األ

 يف إعداد اموعة اليت تطبقها  اهلامةإن السياسات احملاسبية .عن اهليئة السعودية للمحاسبني القانونيني
للسنة املالية  جموعةم للالسنوياألولية املوحدة تتماشى مع مثيلتها املوضحة بالتقرير  القوائم املالية

  .٢٠٠٩ ديسمرب ٣١املنتهية يف 
  

   توحيد القوائم املاليةأسس
  

 ديسمرب من ٣١ يناير وتنتهي يف ١ أعاله يف ١تبدأ السنة املالية للشركة التابعة املوحدة املبينة يف إيضاح 
الستة أشهر املنتهيتني و  الثالثة أشهرلفتريتوعليه، فقد مت توحيد القوائم املالية األولية . كل عام ميالدي

لفتريت الثالثة  بإستخدام القوائم املالية األولية للشركة التابعة كما يف و٢٠٠٩ و ٢٠١٠  يونيو٣٠يف 
، بعد إستبعاد كافة األرصدة واملعامالت ٢٠٠٩  و٢٠١٠  يونيو٣٠ يف املنتهيتني أشهر والستة أشهر

  .اجلوهرية عند التوحيد
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  شركة األمسنت العربية
  ) مسامهة سعوديةشركة(

  )غري مراجعة (املوحدة يضاحات حول القوائم املالية األوليةإ
  ٢٠٠٩ و ٢٠١٠  يونيو٣٠الستة أشهر املنتهيتني يف  و أشهرالثالثةلفتريت 

  ) ذلكغريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف امجيع املبالغ (
  
  

  تقديرات وافتراضات حماسبية مؤثرة  ٢- ٢
  

 وفقاً للمبادئ احملاسبية املتعارف عليها استخدام تقديرات  األولية املوحدة املاليةيتطلب إعداد القوائم
وافتراضات تؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات، واإلفصاح عن املوجودات وااللتزامات احملتملة 

الل الفترة ، وكذلك تقدير مبالغ اإليرادات واملصروفات خ األولية املوحدةكما يف تاريخ القوائم املالية
يتم تقييم التقديرات و االفتراضات بشكل مستمر و هي مبنية على خربة سابقة و عوامل أخرى  .املالية

تقوم الشركة بتقديرات وافتراضات . تتضمن توقعات باألحداث املستقبلية و اليت تعترب مناسبة للظروف
  .نتائج الفعليةمتعلقة باملستقبل، واليت وفقاً لتعريفها، نادرا ما تتساوى مع ال

  
  إستثمارات  ٣- ٢
  
  شركات تابعة  )أ(

اليت لدى اموعة القدرة على توجيه سياستها املالية والتشغيلية  تلك املنشآتإن الشركات التابعة هي 
للحصول على منافع إقتصادية وعادة ما تكون مصحوبة بإمتالك أكثر من نصف عدد األسهم اليت هلا 

 االعتبار وجود وتأثري األسهم املتوقعة اليت هلا حق التصويت حالياً أو يتم األخذ بعني .حق التصويت
يتم توحيد .  تسيطر على منشأة أخرىاموعةتقييم ما إذا كانت عند ميكن حتويلها، وذلك اليت 

كما تتوقف عملية التوحيد من تاريخ توقف ، مجموعة السيطرة للإنتقالالشركات التابعة من تاريخ 
  .لسيطرةاموعة عن ا

  
 على يتم حتديد تكلفة اإلقتناء. تابعةالشركات ال يتم إستخدام طريقة الشراء احملاسبية لقيد عملية إقتناء

أو تلك اليت يتم حتملها كما يف   املطلوبات اليت مت تكبدهاوأ، املقدمةأساس القيمة العادلة للموجودات 
إن زيادة تكلفة الشراء عن القيمة . باإلقتناءتبطة  املر املباشرةباإلضافة إىل التكاليفتاريخ اإلقتناء، 

 .إن وجدت العادلة حلصة اموعة يف صايف املوجودات املشتراة القابلة للتحديد، تقيد كشهرة،
 

يتم استبعاد املعامالت واألرصدة واألرباح غري احملققة الناجتة عن تلك املعامالت عند التوحيد بني 
لسياسات احملاسبية للشركات التابعة عند الضرورة لتتماشى مع يتم تعديل ا. شركات اموعة

  .السياسات احملاسبية املطبقة من قبل اموعة
  
  شركات زميلة  ) ب(

وعادة  تأثري هام عليها ولكن بدون سيطرة، مجموعةالشركات الزميلة هي الشركات اليت يكون للإن 
 يتم قيد .ملائة من حقوق التصويت با٥٠ و  باملائة٢٠يصاحب ذلك ملكية لنسبة تتراوح بني ما 

تشمل . مبدئياً بالتكلفةستخدام طريقة حقوق امللكية وتقيد إاالستثمارات يف شركات زميلة ب
بالصايف بعد خصم  الشراءزميلة على الشهرة اليت حتدد عند الشركات ال يف اموعة إستثمارات

  .اإلطفاء املتراكم واهلبوط يف القيمة
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  يةشركة األمسنت العرب
  )شركة مسامهة سعودية(

  )غري مراجعة (املوحدة يضاحات حول القوائم املالية األوليةإ
  ٢٠٠٩ و ٢٠١٠  يونيو٣٠الستة أشهر املنتهيتني يف  و أشهرالثالثةلفتريت 

  ) ذلكغريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف امجيع املبالغ (
  
  

، كما الدخللة املتحققة بعد الشراء يف قائمة  الشركات الزميربح أو خسارة يف اموعةتقيد حصة  
يتم تعديل القيمة . تقيد حصتها يف التغري يف االحتياطيات الذي حيدث بعد الشراء يف االحتياطيات

 يف خسائر اموعةعندما تكون حصة . بالتغريات املتراكمة الالحقة لعملية الشراءالدفترية لإلستثمار 
 الزميلة أو أكثر، مبا فيها أي ذمم مدينة غري مضمونة، ال تقيد الشركةشركة زميلة مساوية حلصتها يف 

 .تسديدات نيابة عن الشركة الزميلةتقوم ب التزامات أو ة خسائر إضافية، ما مل تتكبد أية أياموعة
  

يف يتم استبعاد األرباح غري احملققة من املعامالت بني اموعة وشركاا الزميلة إىل حد حصة اموعة 
كذلك يتم استبعاد اخلسائر غري احملققة ما مل ميكن إعتبار املعاملة مؤشراً على وجود . الشركات الزميلة

  .إخنفاض دائم يف قيمة األصل احملول
  

 األولية يتم قيد األرباح واخلسائر املخفضة الناجتة عن االستثمارات يف شركات زميلة يف قائمة الدخل
  .، إن وجدتاملوحدة

  
   يف أوراق مالية متاحة للبيعاتماراستث  )ج(
  

من   باملائة٢٠ حصص تقل عن من رئيسيتاحة للبيع بشكل م  يف أوراق ماليةتتكون االستثمارات
ستثمارات يف صناديق ا مبا يف ذلك مدرجةغري و لكية عدة شركات مدرجةستثمارات حقوق ما

كانت نية ري املتداولة إال إذا يتم قيد تلك االستثمارات ضمن املوجودات غ. إستثمارية، إن وجدت
.  األولية املوحدةاً من تاريخ قائمة املركز املايلثين عشر شهرإ خالل اإلدارة هي بيع تلك االستثمارات

 العادلة بتاريخ  بالقيمةتقييمها بسعر التكلفة ومن مث يتم إعادة يف بادئ األمرستثمارات  االهذهقيد ت
  :اآليت ك األولية املوحدةالقوائم املالية

  
قائمة املركز سعار السوق املتاحة بتاريخ أ  أساس علىدرجة امللألوراق املالية القيمة العادلة حتدد  )١

  . االستثماراتأي من هذه قيود على حتويل أو بيع ةيأ بعد تعديلها مبوجب  األولية املوحدةاملايل
  
 يتم حتديده عن طريق ناسبر م تقدي أساس علىاملدرجة غري وراق املالية القيمة العادلة لألحتدد )٢

دفقات النقدية املتوقعة  التعلى أساسمماثلة أو مدرجة  وراق ماليةألالقيمة السوقية ىل إالرجوع 
 إن األوراق املالية غري املدرجة اليت ال ميكن حتديد قيمتها العادلة يتم قيدها بسعر .املخصومة
  .التكلفة

  
 حقوق ضمن بنود االستثمارات كبند مستقل  هذهعادة تقييمإة عن جت املتراكمة الناسوياتيتم قيد الت

  .دلة حىت يتم استبعاد االستثمارعاالقيمة الحتياطي كإامللكية 
  
  التقارير القطاعية  ٤- ٢
  
  القطاع التشغيلي) أ(
  

  :إن القطاع التشغيلي هو جمموعة من املوجودات أو العمليات أو املنشآت اليت
  .تعمل يف أنشطة تدر إيرادات •
وم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عملياا من أجل اختاذ القرارات اليت تتعلق بتوزيع املصادر تق •

 .وتقييم األداء
 .تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل •
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  شركة األمسنت العربية
  )شركة مسامهة سعودية(

  )غري مراجعة (املوحدة يضاحات حول القوائم املالية األوليةإ
  ٢٠٠٩ و ٢٠١٠  يونيو٣٠الستة أشهر املنتهيتني يف  و أشهرةالثالثلفتريت 

  ) ذلكغريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف امجيع املبالغ (
  
  

  القطاع اجلغرايف) ب(
  

إن القطاع اجلغرايف هو جمموعة من املوجودات أو العمليات أو املنشآت اليت تقوم بأنشطة تدر إيرادات 
  . ملخاطر وعوائد خمتلفة عن تلك اليت تعمل يف بيئات اقتصادية أخرىيف بيئة اقتصادية حمددة ختضع

  
  العمالت األجنبية  ٥- ٢
  
  عملة عرض القوائم املالية) أ(
  

 املوحدة بالريال السعودي وهي عملة عرض القوائم املالية  األوليةتظهر البنود يف هذه القوائم املالية
  .للشركة

  
  معامالت وأرصدة) ب(
  

سعـار الصـرف أساس أ الريال السعودي على إىل األجنبية املعامالت اليت تتم بالعمالت يتم حتويل
يتم قيد أرباح وخسائر فروق العملة الناجتة عن تسوية تلك . السائدة يف تاريخ تلك املعامالت

عار املعامالت وكذلك الناجتة عن حتويل املوجودات واملطلوبات النقدية بالعملة األجنبية على أساس أس
  . األولية املوحدة ضمن قائمة الدخلالفترةصرف العمالت السائدة كما يف اية 

  
  شركات اموعة) ج(
  

يقيد الناتج عن حتويل املركز املايل ونتائج األعمال لشركة أجنبية تابعة وزميلة واليت تكون عملتها 
  :الرئيسية غري الريال السعودي، إىل الريال السعودي كما يلي

  
 املوجودات واملطلوبات لكل قائمة مركز مايل بأسعار الصرف السائدة يف تاريخ قائمة تحول •

 . األولية املوحدةاملركز املايل
 .تحول اإليرادات واملصروفات لكل قائمة دخل على أساس متوسط سعر الصرف •
 .تحول بنود حسابات حقوق امللكية بأسعار الصرف السائدة يف تاريخ نشأة كل بند •
  
إىل الريال ملالية للشركات األجنبية التابعة ج التعديالت املتراكمة الناجتة عن حتويل القوائم اتدر

  .السعودي كبند منفصل ضمن حقوق امللكية
  

يتم حتويل األرباح املوزعة املستلمة من شركة زميلة بسعر الصرف يف تاريخ املعاملة ويتم قيد فروق 
 . األولية املوحدةئمة الدخلحتويل العملة األجنبية احملققة يف قا

  
عند استبعاد أو بيع جزء من االستثمار يف الشركات األجنبية التابعة والزميلة، يتم قيد فروق حتويل 

 كجزء من  األولية املوحدةالعمالت األجنبية املقيدة سابقاً يف حقوق امللكية وذلك يف قائمة الدخل
  .ربح أو خسارة االستبعاد أو البيع
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  نت العربيةشركة األمس
  )شركة مسامهة سعودية(

  )غري مراجعة (املوحدة يضاحات حول القوائم املالية األوليةإ
  ٢٠٠٩ و ٢٠١٠  يونيو٣٠الستة أشهر املنتهيتني يف  و أشهرالثالثةلفتريت 

  ) ذلكغريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف امجيع املبالغ (
  
  

  نقد وما مياثله  ٦- ٢
  

ثله على النقد يف الصندوق ولدى البنوك واالستثمارات قصرية األجل األخرى يشتمل النقد وما ميا
  . من تاريخ الشراءقلأو أشهر أثالثة عالية السيولة واليت تستحق خالل 

  
   مدينةذمم  ٧- ٢
  

يتم عمل . تظهر الذمم املدينة باملبالغ األصلية للفواتري ناقصاً خمصص الديون املشكوك يف حتصيلها
ملشكوك يف حتصيلها عندما يكون هناك دليل موضوعي على عدم متكن اموعة من خمصص للديون ا

يتم قيد هذه املخصصات يف قائمة . حتصيل مجيع املبالغ املستحقة مبوجب الشروط األصلية للذمم املدينة
ة عندما تكون الذمم املدينة غري قابل". مصروفات بيع وتسويق" وتظهر حتت بند  األولية املوحدةالدخل

 تقيد أي مبالغ تسترد يف وقت .خمصص الديون املشكوك يف حتصيلهاللتحصيل، يتم شطبها مقابل 
  .قائمة الدخل األولية املوحدةيف " مصروفات بيع وتسويق"الحق لذمم قد مت شطبها بقيد دائن على 

  
   وتكلفة املبيعاتخمزون  ٨- ٢
  

تظهر تكلفة . ، أيهما أقلبلة لإلستردادصايف القيمة القا سعر التكلفة أو أساسيقيم املخزون على 
البضاعة تامة الصنع واملواد األولية وقطع الغيار والوقود ومواد التغليف على أساس املتوسط املرجح 

تشتمل تكلفة البضاعة تامة الصنع والبضاعة حتت التصنيع على تكلفة املواد األولية والعمالة . للتكلفة
إن صايف القيمة القابلة لإلسترداد هو سعر البيع يف سياق األعمال . ومصروفات التصنيع غري املباشرة

  .العادية بعد خصم مصروفات البيع املتغرية ذات العالقة
  

ألغراض إعداد القوائم املالية األولية املوحدة املرفقة، تقوم إدارة الشركة بتقدير تكلفة املخزون املباع 
إمجايل الدخل وذلك عوضاً عن استخدام نتائج اجلرد خالل الفترة األولية باستخدام طريقة متوسط 

  .الفعلي للمخزون يف اية الفترة األولية
  
  ممتلكات ومصنع ومعدات ٩- ٢
  

 التارخيية بعد خصم اإلستهالكات املتراكمة ما عدا التكلفةب املمتلكات واملصنع واملعداتتظهر 
قائمة على ستهالك حيمل اال. راضيال يتم إستهالك األ .إنشاءات حتت التنفيذ واليت تظهر بالتكلفة

لتوزيع تكلفة هذه املوجودات لتصل لقيمتها  طريقة القسط الثابت  على أساسالدخل األولية املوحدة
  :هلا كما يلي كخردة على مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة

  
    عدد السنوات    

  
    ٣٣ -  ٢٠  مباين وإنشاءات

    ٢٠  ياهآالت وتركيبات املصنع وحمطات الطاقة وامل
    ١٠ - ٥  آالت ومعدات الورش

    ٦,٧ - ٤  معدات وسيارات
    ١١ - ٥  أثاث وتركيبات
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  شركة األمسنت العربية
  )شركة مسامهة سعودية(

  )غري مراجعة (املوحدة يضاحات حول القوائم املالية األوليةإ
  ٢٠٠٩ و ٢٠١٠  يونيو٣٠الستة أشهر املنتهيتني يف  و أشهرالثالثةلفتريت 

  ) ذلكغريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف املبالغ مجيع ا(
  
  

قائمة حتدد األرباح واخلسائر الناجتة عن االستبعاد مبقارنة املتحصالت مع القيمة الدفترية وتقيد يف 
  .الدخل األولية املوحدة

  
يف   لألصلاإلنتاجي املقدرعمر ال اليت ال تزيد جوهريا من ات العادية واإلصالحمصروفات الصيانة تقيد

يتم رمسلة التجديدات والتحسينات اهلامة، إن وجدت، .  عند تكبدهاقائمة الدخل األولية املوحدة
  .ويتم استبعاد األصل الذي مت استبداله

  
  نفقات مؤجلة ١٠- ٢
  

 بينما يتم قائمة الدخل األولية املوحدةتقيد التكاليف اليت ليس هلا منافع مستقبلية كمصروفات ضمن 
تتكون النفقات املؤجلة من .  التكاليف اليت يتوقع اإلستفادة منها يف الفترات املستقبليةرمسلة تلك

ا ايتم إختبار . باحلصول على رسوم تراخيص وحقوق تعدين فيما يتعلق موعةمصروفات تكبد
لصايف النفقات املؤجلة سنوياً للتحقق من وجود إخنفاض دائم يف قيمتها أم ال ويتم قيدها بالتكلفة با

يتم إحتساب اإلطفاء  .بعد خصم خسائر اإلخنفاض يف القيمة واإلطفاءات املتراكمة، إن وجدت
  .سنة عشروناملقدرة لالنتفاع ا حبيث ال تتجاوز فترة ال طريقة القسط الثابت على بإستخدام

  
  يف قيمة املوجودات غري املتداولة اهلبوط ١١- ٢
  
 فيما يتعلق باهلبوط يف قيمتها عندما تشري احلاالت أو التغري يف يتم مراجعة املوجودات غري املتداولة 

يتم إثبات اخلسارة الناجتة عن اهلبوط يف . الظروف إىل أن القيمة الدفترية قد تكون غري قابلة لالسترداد
لة القيمة، واليت متثل الزيادة يف القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد وهي القيمة العاد

لغرض تقدير اهلبوط، يتم جتميع .  أيهما أعلى،لألصل ناقصاً تكاليف البيع أو قيمة االستخدام
). وحدات مدرة للنقد(املوجودات على أدىن مستوى هلا حيث تتواجد تدفقات نقدية منفصلة وحمددة 

دث هبوط يف يتم مراجعة املوجودات غري املتداولة، خبالف املوجودات غري امللموسة، واليت سبق أن ح
إذا ما مت الحقاً عكس . قيمتها بغرض احتمال عكس ذلك اهلبوط، وذلك يف تاريخ كل فترة مالية

التقدير إىل الوحدة املدرة للنقد  يف القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو هلبوطخسارة ا
 هلبوطية فيما لو مل يتم إثبات خسارة ا القيمة الدفتر عنزيد ي، على أاللالستردادالقابلة تها لقيماملعدل 

 يف هلبوطيتم إثبات عكس خسارة ا. يف السنوات السابقةالوحدة املدرة للنقد يف قيمة ذلك األصل أو 
 قيمة  يفهلبوطخسارة ا ال يتم عكس .قائمة الدخل األولية املوحدةإيرادات يف كالقيمة فوراً 

  .املوجودات غري امللموسة
  
  القروض ١٢- ٢
  

يتم .  املتكبدة، إن وجدتة املستلمة بعد حسم تكاليف املعاملتحصالتالقروض بقيمة املإثبات يتم 
 كجزء  وذلك أو إنشاء أو إنتاج املوجودات املؤهلةباقتناءرمسلة تكاليف القروض اليت ترتبط مباشرة 

  .ةقائمة الدخل األولية املوحد تكاليف القروض األخرى على حتميليتم . من هذه املوجودات
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  شركة األمسنت العربية
  )شركة مسامهة سعودية(

  )غري مراجعة (املوحدة يضاحات حول القوائم املالية األوليةإ
  ٢٠٠٩ و ٢٠١٠  يونيو٣٠الستة أشهر املنتهيتني يف  و أشهرالثالثةلفتريت 

  ) ذلكغريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف امجيع املبالغ (
  
  

  ذمم دائنة ومستحقات ١٣- ٢
  
 سواء مت إصدار فواتري ،تم إثبات مبالغ املطلوبات اليت سيتم دفعها مقابل بضائع وخدمات مستلمةي

  .مبوجبها إيل اموعة أو ال
  
  خمصصات ١٤- ٢
  

 املخصصات عندما يكون لدى اموعة إلتزام قانوين حايل أو متوقع ناتج عن حدث سابق، يتم إثبات
  .سوية اإللتزام، وإمكانية تقدير املبلغ بشكل يعتمد عليهحتمال وجود إستخدام للموارد لتإوهناك 

  
   وضريبة الدخلشرعيةالزكاة ال ١٥- ٢
  

الشركة ختضع  .")املصلحة ("للزكاة الشرعية وفقاً ألنظمة مصلحة الزكاة والدخلشركة ختضع ال
 للشركة وضريبة حتمل الزكاة الشرعية.  فيها نشاطهامتارسالتابعة األجنبية لضريبة الدخل يف البلد اليت 

  .قائمة الدخل األولية املوحدةالدخل األجنبية للشركة التابعة األجنبية على 
  

الشرعية اإلضافية وضريبة الدخل األجنبية اليت تستحق مبوجب التسويات الزكاة يتم احملاسبة عن مبالغ 
  .النهائية، إن وجدت، عند حتديدها

  
   للموظفني  اخلدمةاية خمصص مكافأة ١٦- ٢
  

 شروط أنظمة العمل والعمال يف اململكة العربية  للموظفني مبوجباخلدمة اية خمصص مكافأةيتم قيد 
 يتم إحتساب مبلغ اإللتزام على .قائمة الدخل األولية املوحدةوحيمل على  من قبل الشركة السعودية

ف عمله كما يف تاريخ أساس القيمة احلالية لإلمتيازات املكتسبة اليت حتق للموظف فيما لو ترك املوظ
يتم إحتساب املبالغ املسددة عند اية اخلدمة على أساس رواتب .  األولية املوحدةقائمة املركز املايل

، كما هو موضح يف أنظمة اململكة العربية وبدالت املوظفني األخرية وعدد سنوات خدمام املتراكمة
  .السعودية

  
صص مقابل مكافأة اية اخلدمة للموظفني ومزايا أخرى وذلك التابعة األجنبية بتكوين خم تقوم الشركة 

ال توجد خطط تقاعد ممولة أو غري ممولة .  فيها نشاطها، إن وجدارسوفقا لقوانني الدولة اليت مت
  .التابعة األجنبية للشركة

  
  اإليرادات ١٧- ٢
  
لب األمر ذلك، أو عند تأدية  تسليم املنتجات وقبوهلا من قبل العمالء، إن تطعند اإليرادات يتم إثبات 

يتم قيد اإليرادات بالصايف بعد اخلصومات ومصروفات النقل وبعد إستبعاد املبيعات بني . اخلدمات
  .أعضاء اموعة

  
  . األرباح عند وجود حق بإستالم تلك املبالغ توزيعاتيتم إثبات إيرادات
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  شركة األمسنت العربية
  )شركة مسامهة سعودية(

  )غري مراجعة (املوحدة لقوائم املالية األوليةيضاحات حول اإ
  ٢٠٠٩ و ٢٠١٠  يونيو٣٠الستة أشهر املنتهيتني يف  و أشهرالثالثةلفتريت 

  ) ذلكغريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف امجيع املبالغ (
  
  

  وعمومية وإداريةوتسويق مصروفات بيع   ١٨- ٢
  

ارية على التكاليف املباشرة وغري املباشرة اليت تكون العمومية واإلدو والتسويقتشتمل مصروفات البيع 
توزع هذه التكاليف بني تكلفة . ة املتعارف عليهايلمبادئ احملاسبل وفقاً املبيعاتحتديداً غري مرتبطة بتكلفة 

  . والعمومية واإلدارية، إن لزم األمر، بطريقة منتظمةسويق ومصروفات البيع والتاملبيعات
  
   موزعةأرباح ١٩- ٢
  

 يف الفترة اليت يتم املوافقة عليها من قبل مسامهي  األولية املوحدةتقيد األرباح املوزعة يف القوائم املالية 
  .الشركة

  
   إجيار تشغيليةعقود ٢٠- ٢
  

 على مدى فترة قائمة الدخل األولية املوحدةيتم حتميل املصروفات املتعلقة بعقود اإلجيار التشغيلية على 
  .يراد التأجري على أساس اإلستحقاق وفقاً لشروط التعاقدكما يقيد إ. اإلجيار

  
  

  التسويات املتعلقة بالفترة  -  ٣
  

املرفقة على مجيع التسويات اليت يتكون معظمها من املستحقات املوحدة تشتمل القوائم املالية األولية 
والدخل والتدفقات  املايل املركزوائم  ضرورية لعرض عادل لقاموعةالعادية املتكررة اليت تعتربها إدارة 

إن نتائج التشغيل األولية رمبا ال تعطي انطباعات صحيحة عن نتائج التشغيل . املوحدة النقدية األولية
واإليضاحات مع القوائم املالية السنوية املوحدة جيب أن تقرأ هذه القوائم املالية األولية . مجموعةالسنوية لل

  .٢٠٠٩ ديسمرب ٣١علقة ا للسنة املنتهية يف املدققة للمجموعة واإليضاحات املت
  
  

  اتإستثمار  -  ٤
  
  : من اآليت يونيو٣٠ كما يف اإلستثماراتتكون ت

  
    ٢٠٠٩        ٢٠١٠      إيضاح   

  
    ١٣٧,٣٥٠      ١٥١,٨٦٧    ١-٤  يف أوراق مالية متاحة للبيعإستثمارات 
    ٩٢٠,٥١٦      ٥١٤٧,٠٧    ٢-٤   زميلةاتات يف شركإستثمار

  
     ٣٠٣,٢٧٠      ٢٩٨,٩٤٢    

  
    )٦٠٠(    -          ٢-٤     ستثمارإ  خمصص إخنفاض يف قيمةً:ناقصا

  
     ٠٧,٦٢٣٠      ٢٩٨,٩٤٢  
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  شركة األمسنت العربية
  )شركة مسامهة سعودية(

  )غري مراجعة (املوحدة يضاحات حول القوائم املالية األوليةإ
  ٢٠٠٩ و ٢٠١٠  يونيو٣٠الستة أشهر املنتهيتني يف  و أشهرالثالثةلفتريت 

  ) ذلكغريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف امجيع املبالغ (
  
  

  إستثمارت يف أوراق مالية متاحة للبيع ١- ٤
  
             ٩٢٠٠        ١٠٢٠    

  
    ١٠٤,٠٧٣      ١٤٩,٦٣٣     يناير١

    ٣٣,٢٧٧      ٤٢,٢٣    تسويات القيمة العادلة
  
    ١٣٧,٣٥٠      ٧١٥١,٨٦    يونيو ٠٣
  
  يفالشركة إستثمارات ٢٠٠٩و  ٢٠١٠  يونيو٣٠ كما يف متاحة للبيع يف أوراق مالية اإلستثمارات متثل

  . يف السوق املالية السعوديةمدرجةأوراق مالية 
  
  إستثمارات يف شركات زميلة  ٢- ٤
  

   امللكيةنسبة      
    )باملائة(        
   يونيو٣٠ كما يف    النشاط       
    ٩٠٢٠        ٢٠١٠      ٩٢٠٠  ١٠٢٠    الرئيسي    بلد التأسيس/ اسم الشركة   

  
  إنتاج  األردنية  اململكة- شركة الباطون 

    ١٠٧,٣٩٣      ٩٧,٧٩٥    ٣٦,٦٧  ٣٦,٦٧  األمسنت  اهلامشية  
  إنتاج      شركة املدينة العاملية للخرسانة

    ٤٠,٦٩٥     ٢٩,٨٧٨    ٥٠,٠٠  ٥٠,٠٠      اخلرسانة   اململكة العربية السعودية-  اجلاهزة احملدودة 
  سصناعة أكيا    شركة منتجات صناعة األمسنت

    ١٧,٢٣٢      ١٩,٤٠٢    ٣٣,٣٠ ٣٣,٣٠  األمسنت    اململكة العربية السعودية-  احملدودة 
  الشركة املتحدة للصادرات الوطنية

  توزيع    ")الشركة املتحدة("  احملدودة 
    ٦٠٠      -          ٠,٠٠٣  -       األمسنت     اململكة العربية السعودية-    
  

                  ١٦٥,٩٢٠      ٥١٤٧,٠٧    
  

 اإلستثمارات يف شركات زميلة إستثمار شركة أمسنت البحرين يف شركة الباطون، والذي يتضمن رصيد
 مليون ريال سعودي واليت متثل الزيادة يف تكلفة اإلقتناء عن القيمة ١٢,٥يشمل مبلغ شهرة بالصايف بقيمة 

  .العادلة حلصة شركة أمسنت البحرين يف صايف موجودات شركة الباطون
  

رت الشركة شطب مبلغ اإلستثمار يف الشركة املتحدة واملخصص املرتبط به ، قر٢٠٠٩خالل عام 
 مليون ريال سعودي، على التوايل، من سجالا بالتزامن مع تعديل عقد تأسيس الشركة ٠,٦والبالغني 
مت اإلنتهاء من اإلجراءات القانونية إلثبات خروج . بات خروج الشركة كإحدى الشركاءاملتحدة إلث

  .٢٠٠٩ ديسمرب ٣١الشركة املتحدة خالل السنة املنتهية يف الشركة من 
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  شركة األمسنت العربية
  )شركة مسامهة سعودية(

  )غري مراجعة (املوحدة يضاحات حول القوائم املالية األوليةإ
  ٢٠٠٩ و ٢٠١٠  يونيو٣٠الستة أشهر املنتهيتني يف  و أشهرالثالثةلفتريت 

  ) ذلكغريذكر ي ما ملية لرياالت السعودبآالف امجيع املبالغ (
  
  
   ومكافآت جملس اإلدارةرأس املال وتوزيعات األرباح  -  ٥

  
 من ٢٠٠٩و  ٢٠١٠  يونيو٣٠ كما يف مليون ريال سعودي ٨٠٠يتكون رأس مال الشركة البالغ 

  . ريال سعودي مصدرة ومدفوعة بالكامل١٠، قيمة السهم الواحد مليون سهم ٨٠
  

بتوزيع مبلغ ) ٢٠٠٩ فرباير ١٥(هـ ١٤٣٠صفر   ٢٠ املنعقد بتاريخ أوصى جملس اإلدارة يف إجتماعه
ما ( ريال سعودي للسهم الواحد ٢ بواقع ٢٠٠٨ مليون ريال سعودي عن النصف الثاين من عام ١٦٠

كما أوصى  .، وذلك بعد إعتماد اجلمعية العامة لتوصية جملس اإلدارة) باملائة من رأس املال٢٠يعادل 
 مليون ريال سعودي كمكافأة ألعضاء جملس إدارة الشركة عن عام ١,٨بلغ جملس اإلدارة بدفع م

 توصيات ٢٠٠٩ مارس ٢٢إعتمدت اجلمعية العامة العادية يف إجتماعها الذي عقد يف  وقد. ٢٠٠٨
  .جملس اإلدارة

  
بتوزيع ) ٢٠٠٩ يوليو ١٩(هـ ١٤٣٠ رجب ٢٦كما أوصى جملس اإلدارة يف إجتماعه املنعقد بتاريخ 

 ريال سعودي للسهم الواحد ١ بواقع ٢٠٠٩مليون ريال سعودي عن النصف األول من عام  ٨٠مبلغ 
  ). باملائة من رأس املال١٠ما يعادل (
  

) ٢٠١٠ فرباير ١٠(هـ ١٤٣١ صفر ٢٦كما أوصى جملس إدارة الشركة يف إجتماعه املنعقد بتاريخ 
 ريال سعودي ٠,٢٥ بواقع ٢٠٠٩ مليون ريال سعودي عن النصف الثاين من عام ٢٠بتوزيع مبلغ 

 مليون ١,٨كما أوصى جملس اإلدارة بدفع مبلغ . ) باملائة من رأس املال٢,٥ما يعادل (للسهم الواحد 
وقد إعتمدت اجلمعية العامة . ٢٠٠٩ريال سعودي كمكافأة ألعضاء جملس إدارة الشركة عن عام 

  .إلدارة توصيات جملس ا٢٠١٠ مارس ٢١العادية يف إجتماعها املنعقد يف 
  

 ٢٠٠٩( مليون ريال سعودي ٥٧ الدائنة األرباح املوزعة  توزيعات بلغ رصيد٢٠١٠  يونيو٣٠ كما يف
  متداولة ومطلوباتمصروفات مستحقةو وهي مدرجة ضمن ذمم دائنة)  مليون ريال سعودي٥٨ –

  .أخرى
  
  

   السهم للفترةيةرحب  -  ٦
  

 عن طريق ٢٠٠٩ و ٢٠١٠  يونيو٣٠ يف  املنتهيةالستة أشهرو  الثالثةلفترة  السهممت إحتساب رحبية
 من أنشطة غري تشغيلية وصايف الدخل لكل فترة على عدد األسهم اخلسارةقسمة الدخل من العمليات و

 و ٢٠١٠  يونيو٣٠ يف للفترتني املنتهيتنيمليون سهم  ٨٠ واليت بلغت الفترتنيالقائمة خالل تلك 
٢٠٠٩.  



 

- ١٨ -  

  شركة األمسنت العربية
  )امهة سعوديةشركة مس(

  )غري مراجعة (املوحدة يضاحات حول القوائم املالية األوليةإ
  ٢٠٠٩ و ٢٠١٠  يونيو٣٠الستة أشهر املنتهيتني يف  و أشهرالثالثةلفتريت 

  ) ذلكغريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف امجيع املبالغ (
  
  
  معلومات عن القطاعات التشغيلية  -  ٧

  
  . يف قطاع تشغيلي واحد يتعلق بتصنيع وبيع األمسنتتعمل اموعة بشكل أساسي

  
إن املعلومات املالية املنتقاة . تباشر اموعة أعماهلا يف اململكة العربية السعودية واململكة األردنية اهلامشية

 يف ذلك هيتني املنت أشهرالستة  ولفترة٢٠٠٩ و ٢٠١٠  يونيو٣٠ كما يفواخلاصة بالقطاعات اجلغرافية 
  :خ هي كالتايلالتاري

  
       اململكة األردنية    اململكة العربية  
    اموع         اهلامشية    السعودية  

  
٢٠١٠  

  
    ٣,١٦٦,٨٦٣    ١,٣٢٣,١٠١    ١,٨٤٣,٧٦٢   واملعدات واملصنعاملمتلكات

    ٣١٩,٦٩٤    -           ٣١٩,٦٩٤  املوجودات غري املتداولة األخرى
    ٣٩٦,١٤٧    -           ٣٩٦,١٤٧   املبيعاتصايف
    ١٦٢,٩١٣    )٢,٧٣٣(    ١٦٥,٦٤٦  )اخلسارة (الدخليف صا

    ٢,٥٦١    -           ٢,٥٦١  نفقات متويلية
    ٦٣,١٠٦    ٩٥٠    ٦٢,١٥٦  اإلستهالكات واإلطفاءات

  
٢٠٠٩   

  
    ٢,٩٠٧,٠٨٩    ٩٧٢,٤٥٦    ١,٩٣٤,٦٣٣   واملعدات واملصنعاملمتلكات

    ٣٢٤,٣٣٠    -           ٣٢٤,٣٣٠  املوجودات غري املتداولة األخرى
    ٣٩٤,٨٩٠    -           ٣٩٤,٨٩٠  املبيعات صايف

    ١٨٦,٤٢٧    )٧٤٩(    ١٨٧,١٧٦  )اخلسارة (صايف الدخل
    ٤,٢٧٣    -           ٤,٢٧٣  نفقات متويلية

    ٤٨,٣٩٠    ١٠٣    ٤٨,٢٨٧  اإلستهالكات واإلطفاءات
  
  

  إلتزامات حمتملة وتعهدات رأمسالية  -  ٨
  

كما  مليون ريال سعودي ٧٥,٩ة بلغت لدى اموعة خطابات ضمان بنكية وإعتمادات مستندية مصدر
  .يت صدرت يف سياق األعمال العادية، وال) مليون ريال سعودي٦٩,٧: ٢٠٠٩ (٢٠١٠  يونيو٣٠ يف



 

- ١٩ -  

  شركة األمسنت العربية
  )شركة مسامهة سعودية(

  )غري مراجعة (املوحدة يضاحات حول القوائم املالية األوليةإ
  ٢٠٠٩ و ٢٠١٠  يونيو٣٠تني يف الستة أشهر املنتهي و أشهرالثالثةلفتريت 

  ) ذلكغريذكر ي ما مللرياالت السعودية بآالف امجيع املبالغ (
  
  

  بلغتومصانع اموعة تعهدات تتعلق بتحديث خطوط إنتاج ومنشآت اموعةلدى أيضاً 
  .) مليون ريال سعودي٢٤ :٢٠٠٩ (٢٠١٠  يونيو٣٠ كما يفمليون ريال سعودي  ١٠,٤

  
 مليون ريال سعودي ٤٢٣,٨ية ممنوحة إىل شركة تابعة وشركات زميلة مببلغ توجد تسهيالت مصرف

  . مليون ريال سعودي، على التوايل، وهي مضمونة من قبل الشركة١٣٧,٧ومبلغ 
  

 ألف سهم وصرف أرباحها عن ٥٦توجد دعوى قضائية مرفوعة ضد الشركة للمطالبة مبلكية عدد 
ال تزال تلك القضية متداولة أمام القضاء ومل . ون ريال سعودي ملي١,٨السنوات املاضية واملقدرة مببلغ 

رأي القانوين بأن الشركة لن ال علي تعتقد اإلدارة وبناءاً. ٢٠١٠  يونيو٣٠ كما يفيتم الفصل فيها 
مل تقم إدارة الشركة بقيد وبناءا عليه . هاتتحمل خسائر جوهرية نتيجة للدعوى القضائية املرفوعة ضد

  .ا املبلغ يف القوائم املالية األولية املوحدة املرفقةخمصص مقابل هذ
  

   األجنبيةوضع تسويات الزكاة الشرعية وضريبة الدخل
  

كما حصلت . ٢٠٠٢ ديسمرب ٣١ربوطها الزكوية مع املصلحة حىت السنة املنتهية يف الشركة أت 
لزكوية للسنوات ، تسلمت الشركة الربوط ا٢٠٠٩خالل عام . ٢٠٠٨على شهادات الزكاة حىت عام 

تطالب املصلحة مبوجبها بفروقات زكوية مببلغ  و٢٠٠٥ حىت ٢٠٠٣ ديسمرب ٣١هية يف املنت
قامت .  إخضاع إستثمارات متاحة للبيع للزكاةنمليون ريال سعودي نتجت بشكل أساسي ع  ٨,٣

. ملصلحةالشركة بتقدمي إعتراض على هذه الربوط الزكوية وما زال هذا اإلعتراض منظوراً من قبل ا
 املنتهية يف للسنةكما قامت الشركة بقيد خمصص لقاء هذه الربوط يف القوائم املالية املوحدة 

  .٢٠٠٩ديسمرب  ٣١
  
الفترة  خالل حققت صايف خسارة شركةال ألن ضريبة الدخل نظراًل بحرينشركة أمسنت ال ختضع مل

  .٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ ديسمرب ٣١ املنتهية يف
  

ة املبيعات  وضريب٢٠٠٧ الوضع الضرييب املتعلق بضريبة الدخل حىت عام ةشركة أمسنت القطرانأت 
 وما زال قيد املراجعة ٢٠٠٨بتقدمي اإلقرار الضريبـي لعام  التابعة شركةالقامت . ٢٠٠٨حىت عام 

  .٢٠٠٩كذلك فإن الشركة بصدد تقدمي اإلقرار الضريبـي لعام  .من قبل دائرة ضريبة الدخل األجنبية
  

  
  




