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 (1/1)                                                                                                                            السادة / المساهمون 

 شـركة أسمنت المنطقة الشرقية 

 (شركة مساهمة سعودية)

 المملكة العربيـة السعودية -الدمام 

 

 مقدمة

سبتمبر  30مساهمة سعودية، كما في  لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية الموجزة المرفقة لشـركة أسمنت المنطقة الشرقية )"الشركة"(، شركة

أشهر المنتهيتين في ذلك التاريخ، وقوائم التغيرات في حقوق تسعة ر األولية لفترتي الثالثة والوقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخ ،2021

فسيرية األخرى أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص بالسياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات الت تسعةلفترة ال األولية والتدفقات النقديةالملكية 

( 34الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) ولية)"القوائم المالية األولية الموجزة"(. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األ

إستناداً إلى الموجزة  لقوائم المالية األوليةا ستنتاج حول هذهإ إبداء"التقرير المالي األولي"، المعتمد في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا هي 

 .فحصنا

 

 الفحص نطاق

ً للمعيار الدولي إلرتباطات الفحص رقم ) الفحصبلقد قمنا  ( "فحص المعلومات المالية األولية المنفذ من قبل مراجع الحسابات المستقل 2410وفقا

الموجزة بصفة أساسية على اإلستفسار من األشخاص المسؤولين عن  وائم المالية األوليةتمل فحص القللمنشأة" المعتمد في المملكة العربية السعودية. يش

تتم وفقاً  األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى. إن الفحص هو أقل نطاقاً إلى حد كبير من عملية المراجعة التي

لكة العربية السعودية، وبالتالي ال يمكننا هذا الفحص من الحصول على تأكيد بأننا أصبحنا على علم بكافة لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المم

 األمور الهامة التي يمكن تحديدها أثناء القيام بأعمال المراجعة. وعليه، فإننا ال نبدي رأي مراجعة.

 

 :اإلستنتاج

قد بأن القوائم المالية األولية الموجزة المرفقة لم يتم إعدادها، من جميع الجوانب الجوهرية، وفقاً إستناداً إلى فحصنا، لم يلفت إنتباهنا شيء يجعلنا نعت

 ( المعتمد في المملكة العربية السعودية.34لمعيار المحاسبة الدولي رقم )

 

 أمر آخر

للسنة  القوائم الماليةمراجعة  وكذلك 2020 سبتمبر 30في لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهية فحص القوائم المالية األولية الموجزة للشركة  تم

 29 بتاريخين غير معدلأصدر تقرير إستنتاج فحص وتقرير مراجعة آخر والذي  حسابات ، من قبل مراجع2020ديسمبر  31المالية المنتهية في 

 .على التوالي ،2021مارس  10و 2020 أكتوبر

 

 البسام وشركاؤه
 4636صندوق بريد 

 31952الخبر 
 المملكة العربية السعودية

 
 
 
 

 إبراهيم أحمد البسام
 (337ترخيص رقم ) -محاسب قانوني

 
 هـ  1443 ربيع األول 22
 2021 أكتوبر 28

vyoussef
ختم المكتب الأصلي
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 التنظيم واألنشطة الرئيسية - 1

ربيع األول  14بتاريخ  11تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم م/ سعودية شركة أسمنت المنطقة الشرقية )" الشركة "( هي شركة مساهمة
( وتم قيدها 1983يناير  17هـ )الموافق 1403ربيع الثاني  3بتاريخ  939( وقرار معالي وزير التجارة رقم 1982ير ينا 9هـ )الموافق 1402

 .(1983 مارس 7هـ )الموافق 1403جمادى األول  22بتاريخ  الصادر 2050013400في السجل التجاري بمدينة الدمام تحت رقم 
 

 .المملكة العربية السعودية الدمام، مدينة يقع المركز الرئيسي للشركة في
 

سجل تجارى تمتلك الشركة  .تشغيل المحاجر، تعدين الجبس واالنهيدريت، البيع بالجملة لالسمنت والجص وما شابهيتمثل النشاط الرئيسى فى 
 (2014 أبريل 16ق )المواف هـ1435جمادى الثانى 16بتاريخ  2055022383فرعى بمدينة الجبيل لمصنع شركة أسمنت المنطقة الشرقية رقم 

بموجب الترخيص  صناعة األسمنت المكتل )الكلنكر( ،مقاوم لألمالحالسمنت صناعة األو (بورتالندالعادي )سمنت األ صناعةويتمثل نشاطه فى 
 .1300الصناعى الوطنى رقم 

 
ستغالل إلمتياز التعدين إ( على حق 1985يناير 9هـ )الموافق 1405ربيع الثاني  17بتاريخ  6حصلت الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم م/

يص حق الحجر الجيري والطفل في منطقة الخرسانية  لمدة ثالثين عاماً قابلة للتجديد. وقامت الشركة بإستكمال اإلجراءات القانونية لتجديد ترخ
غالل خام الحجر الجيري والطفل هـ  بتجديد حقوق الشركة في إست1438رجب  12تاريخ ب 5334د صدرالقرار الوزاري رقم ق/االمتياز. وق

  هـ1436 ربيع أول18لمصنعها القائم في موقع الطاوي قرب الخرسانية بمحافظة الجبيل لمدة ثالثين سنة هجرية تبدأ من 
 

 ستغاللإلمتياز التعدين إ( على 2012يناير  18هـ )الموافق 1433صفر  24ق بتاريخ /14كما حصلت الشركة بموجب القرار الوزاري رقم 
 .  خام الحجر الجيري والطفل في منطقة وادى النجيبية بمحافظة األحساء التابعة إلمارة المنطقة الشرقية مدته عشر سنوات هجرية

 
 وفرعها التالي: القوائم المالية للشركة 2021 سبتمبر 30كما في  للشركة األولية الموجزة القوائم المالية تتضمن

 
 اإلسم التجاري للفرع  صدارمكان اإل  تاريخه  رقم سجل الفرع
فررررر شرررركة أسرررمنت المنطقرررة  -براينسرررا السرررعودية   الدمام  هـ1428رجب  21  2051035184

 الشرقية
 

 .هـ 1437ربيع أول  3بتاريخ الصادر  3031328نتاج الخرسانة مسبقة الصنع  بموجب الترخيص الصناعي رقم إيتمثل نشاط الفرر في 
 

دية إلي السعو دء في إجراءات تحويل فرر براينساالب 2018ديسمبر  11المنعقد في  هجتماعإت المنطقة الشرقية فى قرر مجلس إدارة شركة أسمن
 .2021 سبتمبر 30لم تكتمل اإلجراءات القانونية لتغيير الهيكل القانوني للفرر حتى ، شركة ذات مسئولية محدودة

 
 أسس اإلعداد  - 2

 قائمة اإللتزام 2-1
وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة  2021 سبتمبر 30في  المنتهيتينأشهر  والتسعة الثالثة تيلفتر شركةائم المالية األولية الموجزة للتم إعداد هذه القو

الهيئة  المعتمدة من"التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية وغيره من المعايير واإلصدارات األخرى  34الدولي رقم 
)آخر  2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  للشركةويجب أن تقرأ جنباً إلى جنب مع آخر قوائم مالية سنوية  للمراجعين والمحاسبيندية السعو

الدولية  الموجزة كافة المعلومات الالزمة إلعداد مجموعة قوائم مالية كاملة وفقاً للمعايير ضمن هذه القوائم المالية األوليةال تت .قوائم مالية سنوية(
ي المركز للتقارير المالية، إال أن السياسات واإليضاحات التفسيرية المختارة قد تم ادراجها لتعكس األحداث والمعامالت الهامة لفهم التغيرات ف

 قوائم مالية سنوية. آخر صدارإمنذ  الشركةالمالي وأداء 
 
 إعداد القوائم المالية األولية الموجزة 2-2
ً لمبدأ التكلفة التاريخية، إال  المالية األوليةم إعداد القوائم ت ً لطرق تقييم إالموجزة وفقا ذا سمحت المعايير الدولية للتقارير المالية بالقياس وفقا

 أخرى.
 
واإلفتراضات التي قد  الموجزة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، يتطلب من اإلدارة وضع األحكام، والتقديرات ن إعداد القوائم المالية األوليةإ

ن هذه األحكام الهامة المعدة من قبل إعنها بالقوائم المالية األولية الموجزة.  التي تم اإلفصاحتؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ 
قوائم مالية سنوية. في آخر هالمحاسبية ومصادر التقديرات غير المؤكدة الرئيسية هي نفسها المذكور الشركةاإلدارة لتطبيق سياسات 
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 )تتمة(أسس اإلعداد  - 2

 2021يناير  1عتباًرا من إمعايير وتعديالت المعايير الصادرة والمطبقة  2-3
والتي ليس لها أثر جوهري  2021يناير  1لم يتم إصدار معايير جديدة، ومع ذلك، هناك عدد من التعديالت على المعايير التي تسري إعتباًرا من 

 :الية األولية الموجزةعلى القوائم الم
 

 الوصف التعديالت على المعايير 
تسري للسنوات التي تبدأ في أو 

 بعد

   
(، ومعيار 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

الدولي  المعيارو( 39المحاسبة الدولي رقم )
( والمعيار الدولي للتقرير 7للتقرير المالي رقم )

للتقرير المالي ( والمعيار الدولي 4المالي رقم )
 (16رقم )

 

 2021يناير  1 المرحلة الثانية –تعديل سعر الفائدة اإلسترشادي 

 (16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

تعديل لتمديد اإلعفاء من تقييم ما إذا كان إمتيازات 
اإليجار الناتجة عن جائحة كورونا يعد تعدياًل لعقد 

 اإليجار
 2021أبريل  1

   
يتم   معايير الدولية للتقارير المالية وتفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية والتعديالت المحاسبية الجديدة والتي لمال 2-4

 تطبيقها بعد
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية والتي لم يبدأ سريانها بعد: الشركةلم تطبق 

 الوصف ى المعاييرالتعديالت عل
تسري للسنوات التي تبدأ في أو 

 بعد

   
   

 2022يناير  1 تكلفة إستكمال أداء العقد –العقود المحملة بخسائر  (37معيار المحاسبة الدولي رقم )

(، 16المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام )
( 41(، ومعيار المحاسبة الدولي رقم )9و)

 ( 1قرير المالي رقم )والمعيار الدولي للت
 

التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية 
2018 - 2020 

 2022يناير  1

متلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت السابقة مال (16معيار المحاسبة الدولي رقم )
 لتستخدام المقصود

 2022يناير  1

   
 2022يناير  1 شارة إلى إطار المفاهيمإ (3المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

   
 2023يناير  1 عقود التأمين (17المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

   
 2023يناير  1 تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة (1معيار المحاسبة الدولي )

   
 يرات المحاسبيةتعديالت على تعريف التقد (8معيار المحاسبة الدولي رقم )

 

 2023يناير  1

   
تعديالت بخصوص الضريبة المؤجلة على اإليجارات  (12معيار المحاسبة الدولي رقم )

 وإلتزامات اإللغاء
 2023يناير  1

   
( ومعيار 10المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 (28المحاسبة الدولي رقم )
ي األصول بين المستثمر والشريك أو بيع أو المساهمة ف

 المشرور المشترك
 غير محدد

 
عندما تكون سارية، كما أن تطبيق هذه التفسيرات  للشركةتتوقع اإلدارة أنه سيتم تطبيق هذه التفسيرات والتعديالت الجديدة على القوائم المالية 

 سنة التطبيق األولى. ركةللشوالتعديالت يتوقع أال يكون له أثر جوهري على القوائم المالية 
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 دوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخرأفى  إستثمارات - 3

      
 )مدققة( 2020ديسمبر  31 )غير مدققة( 2021 سبتمبر 30  

 القيمة ف()باآلال عدد األسهم القيمة ف()باآلال عدد األسهم إيضاح 

      

 63.020 2.300 93.840 2.300 أ-3 ستثمار الصناعيالسعودية لت المجموعة شركة

 451.584 27.187 451.584 27.187 ب-3 شركة التصنيع وخدمات الطاقة 

 62.092 1.774 63.866 1.774 ج-3 رامكوأ –يت العربية السعودية شركة الز

   609.290  576.696 

      

لرك الشرركة فيهرا مرا نسربته تتمحيرث ، مسراهمة سرعودية مدرجرة بالسروق الماليرة( )ترداول( ستثمار الصرناعي )شرركةتالسعودية ل المجموعة شركة أ-3
لاير سررعودى  27.4 :2020ديسررمبر 31لاير سررعودى للسررهم ) 40.8 بلررغ سررعر السررهم 2021 سرربتمبر 30فررى  كمررا .مررن أسررهم الملكيررة 0.51٪

 للسهم(.
 

 ديسرمبر 31كمرا فري  مرن أسرهم الملكيرة. ٪ 5.44لرك الشرركة فيهرا مرا نسربته توتم، مقفلرةشركة التصنيع وخدمات الطاقة شركة مساهمة سرعودية  ب-3
 16.61 ليبلرغ سرعر السرهممن مقيم مستقل  صادر اإلستثمار في شركة التصنيع وخدمات الطاقة بناًء على تقرير قامت إدارة الشركة بتقييم 2020

 لاير سعودي. 451.584قدرها  ارلتستثم إجمالية نتج عنه قيمة ما وهولاير سعودي للسهم الواحد، 
 

لاير للسهم، وقد بلغ سعر  32بسعر  (أرامكو) الزيت العربية السعودية مليون سهم فى أسهم شركة 1.8، قامت الشركة بشراء 2019خالل عام  ج-3
 لاير سعودى للسهم(. 35 :2020ديسمبر 31لاير للسهم ) 36بمبلغ  2021 سبتمبر 30فى كما السهم 

 
 شركة زميلةستثمار في إ - 4

٪ فري الشرركة العربيرة اليمنيرة لألسرمنت )"الشرركة الزميلرة"( وهري شرركة ذات مسرئولية محردودة مسرجلة فري 31.58 نسربتهسرتثمار إلدى الشرركة 
وتتمثررل الحركررة علررى  .2009برردأت اإلنترراج فرري عررام والترري إنترراج األسررمنت  أنشررطة جمهوريررة الرريمن. هررذا وقررد تأسسررت الشررركة الزميلررة لمزاولررة

 إلستثمار فيما يلي:ا
 

   2021 سبتمبر 30  2020ديسمبر  31
   )غير مدققة( )مدققة(

    

 اإلفتتاحيالرصيد   266.014 236.987

 الفترة / السنة خالل الحصة في نتائج الشركة الزميلة  16.897 38.317

 رباحأتوزيعات    (6.092) (9.290)

266.014 276.819   

 في قيمة اإلستثمار صم: اإلنخفاضيخ  (66.996) (66.996)

 النهائيالرصيد   209.823 199.018
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 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
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 ، صافيومحتجزات مدينةذمم مدينة تجارية  - 5

  2021 سبتمبر 30  
 )غير مدققة(

 2020ديسمبر  31
 )مدققة(

   

 216.195 229.406 ذمم مدينة تجارية

 38.180 44.293 محتجزات مدينة

 (61.704) (63.704) الذمم المدينة التجارية والمحتجزات المدينةمخصص اإلنخفاض في قيمة يخصم: 

 209.995 192.671 

 
 ، بالصافيمدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى - 6

 2020ديسمبر  31
 )مدققة(

  2021 سبتمبر 30
  )غير مدققة(

   
 ذمم موظفين 12.238 10.891
 دفعات مقدمة إلى موردين 10.969 6.395
8.563 5.828  ً  مصاريف مدفوعة مقدما
 فوائد مستحقة 80 1.512
 ذمم مدينة أخرى 3.075 5.213

32.574 32.190  
 يخصم: اإلنخفاض في قيمة المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات المتداولة األخرى (1.362) (1.362)

31.212 30.828  

   
 وظفينمن قروض الميخصم: الجزء غير المتداول  (9.541) (8.589)

22.623 21.287  

 
 رأس المال - 7

 860 :2020ديسرمبر  31مليرون سرهم ) 86 وهرو مروزر علرىمليرون لاير سرعودي،  860 مبلرغرأس المال المصررح بره الصرادر والمردفور يبلغ 
 لاير سعودي للسهم. 10مليون سهم( بواقع  86 مليون لاير سعودي موزر على

 
 ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى - 8

  2021 مبرسبت 30 
 )غير مدققة (

2020ديسمبر  31  
 )مدققة(

   
 64.146 69.360 ذمم دائنة تجارية

 42.544 43.066 مصاريف مستحقة
 13.131 12.383 دفعات مقدمة من العمالء

 4.669 5.403 محتجزات مستحقة
 4.372 3.877 ضريبة القيمة المضافة المستحقة

 4.104 2.138 إيرادات غير مكتسبة
 70 84 وبات متداولة آخرىمطل

 136.311 133.036 

 
 معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة - 9

 تعتبر األطراف كأطراف ذات عالقة إذا كان لدى أحد الطرفين القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة تأثير هام على الطرف اآلخر
العالقة من المساهمين وأعضاء مجلرس اإلدارة واألعمرال التري يكرون فيهرا للمسراهمين  تخاذ القرارات المالية والتشغيلية. تتكون األطراف ذاتإفي 

وأعضاء مجلس اإلدارة، بشكل فردي أو جماعى، تأثير هام. يتم إجراء معامالت الشركة مع األطرراف ذات العالقرة علرى أسرس تجاريرة بحترة فرى 
 سياق األعمال العادية ويتم اعتمادها من قبل اإلدارة.

 

 عمران لحرين سرلطنةفري بنروك المن حساب الشركة العربية اليمنية لألسرمنت )شرركة زميلرة( فرى أحرد  الشركة ستلمتهاإ مبالغ المعامالت في تتمثل
 .اليمن جمهورية وإلى البنكية من التحويالت في صعوبات الزميلة الشركة تواجه حيث عنها، نيابة الزميلة الشركة يودائن موردي إلى سدادها



 شركة أسمنت المنطقة الشرقية

 )شركة مساهمة سعودية(  

 

 )تتمة( زةاألولية الموجإيضاحات حول القوائم المالية 

 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  تسعةوالتي الثالثة لفتر

 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
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 ت وأرصدة أطراف ذات عالقة )تتمة(معامال - 9
 

 العالقة   الشركة          
 شركة زميلة   الشركة العربية اليمنية لألسمنت

 طرف ذو عالقة   شركة الدواء للخدمات الطبية
 

 تتمثل المعامالت الهامة مع األطراف ذات عالقة خالل الفترة  فيما يلى:

 طبيعة المعاملة الطرف ذو العالقة

لتسعةالفترة   
أشهرالمنتهية    

2021 سبتمبر 30 في   
 )غير مدققة(

  التسعةلفترة 
المنتهية  أشهر  

2020 سبتمبر 30 في  
 )غير مدققة(

 الشركة العربية اليمنية لألسمنت
 1.795 1.575 مدفوعات ألعضاء مجلس إدارة الشركة اليمنية

 31.195 1.840 مدفوعات لموردي الشركة اليمنية
 42.100 - مؤسسة التمويل الدولية مدفوعات أقساط

 (28.519) (3.375) ودائع من الشركة 
 9.289 6.091 الشركة إلىمدفوعات محولة  
    

 - 1.897 يجاراإل اتإيراد شركة الدواء للخدمات الطبية
    
 عالقة فيما يلي:ال وذ الطرف( تتمثل األرصدة المطلوبة إلى  أ

 2021 سبتمبر 30 
 )غير مدققة(

 2020ديسمبر  31
 )مدققة(

 7.201 1.070 الشركة العربية اليمنية لألسمنت 
 

: 2020ديسمبر  31لاير سعودي ) 143.136 شركة الدواء للخدمات الطبيةمن  2021سبتمبر  30كما في  ذمم المدينةال رصيد بلغ (ب
 لاير سعودي(. 2.062.288

 

 سيين( مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيج
2021 سبتمبر 30    

 )غير مدققة(
2020 سبتمبر 30   

 )غير مدققة(

أعضاء مجلس  
 اإلدارة

موظفي اإلدارة 
 الرئيسيين

أعضاء مجلس 
 اإلدارة

موظفي اإلدارة 
 الرئيسيين

     
 - 2.141 - 2.550 مجلس اإلدارة أعضاء مكافأة

 5.290 92 6.038 110 والبدالت األجور، الرواتب
 377 - 404 - الخدمة نهايةمصروف 

 2.660 6.442 2.233 5.667 

 
 مخصص الزكاة -10

 مخصص الزكاة  على حركةال
 2021 سبتمبر 30 

 )غير مدققة(
 2020 ديسمبر 31

 )مدققة(

 24.023 23.809 الرصيد في بداية الفترة / السنة
 29.000 21.900 مصروف الزكاة

 (21.150) (22.502) مسدد خالل الفترة / السنة
 (8.064) (352) اد خاص بالربط الزكوى سد

 23.809 22.855 الرصيد في نهاية الفترة / السنة
 

 الموقف الزكوي
 .ضريبة والجماركلزكاة والالهيئة  2020قامت الشركة بتقديم اإلقرارات الزكوية عن السنوات حتى عام 

 

 سعودي مليون لاير 8بمبلغ وقدره  لزكاة والضريبة والجماركائة من هي 2018و 2017إستلمت الشركة الربط الزكوي لعامي ، 2020خالل عام 
 .2021الربع األول من عام و 2020خالل عام  لاير سعوديمليون  7.5مقابل سداد مبلغ  الهيئةقامت الشركة بتسوية تلك الفروقات مع وقد 

 

حتى  2007عن الفترة من عام  ودية للخرسانة مسبقة الصنع(فرر الشركة )براينسا السعب كما تم تسوية المطالبات الزكوية والضريبية الخاصة
 .2020خالل  مليون لاير سعودي 0.9مقابل سداد مبلغ  2013عام 



 شركة أسمنت المنطقة الشرقية

 )شركة مساهمة سعودية(  

 

 )تتمة( زةاألولية الموجإيضاحات حول القوائم المالية 

 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  تسعةوالتي الثالثة لفتر

 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
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 المعلومات القطاعية -11

 
 :والتي تتمثل فيما يليالقطاعية،  بغرض إعداد التقاريرإلى قسمين رئيسيين  قطاعات األنشطةقامت الشركة بفصل 

 
  

 األعمال القطاع
 .سمنت الكلنكرأسمنت المقاوم لألمالح وألسمنت العادي واألتصنيع وتجارة ا سمنتاأل
  

 .صناعة قواطع، وأطر ومباني جاهزة من الخرسانة مسبقة الصنع الخرسانة مسبقة الصنع
  
 
 

 األسمنت

 الخرسانة

 مسبقة الصنع 

المعامالت تسويات 

 اإلجمالي واألرصدة البينية

     )غير مدققة( 2021 سبتمبر 30كما في 

     

 2.736.636 (27.375) 199.970 2.564.041 مجموع الموجودات

 345.328 (29.781) 71.534 303.575 مجموع المطلوبات

     

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2021 )غير 
 مدققة(

    

 598.459 (3.329) 99.377 502.411 اإليرادات، صافي

 159.460 1.395 856 157.209 صافي الربح

 
 
 

 األسمنت
 الخرسانة 

 مسبقة الصنع
المعامالت تسويات 

 اإلجمالي واألرصدة البينية

     )مدققة( 2020ديسمبر  31كما في 
 2.870.028 (20.718) 195.062 2.695.684 مجمور الموجودات

 336.540 (21.727) 67.948 290.319 مجمور المطلوبات

     

     )غير مدققة( 2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  عةالتسلفترة 

 539.398 (2.357) 52.278 489.477 اإليرادات، صافي

 158.334 1.660 (6.618) 163.292 / )الخسارة( صافي الربح

 
 إن اإليرادات حسب القطاعات الجغرافية كما يلي:

 2021 سبتمبر 30  

 )غير مدققة(

 2020 سبتمبر 30

 )غير مدققة(

    
 525.719 592.061  المملكة العربية السعودية

 13.679 6.398  دول أخرى

  598.459 539.398 

 
 ٪ من إجمالي إيرادات الشركة.55مليون لاير سعودي ما يقرب من  311الشركة البالغ ب األسمنت تمثل اإليرادات من ثالثة عمالء رئيسيين لقطار

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة أسمنت المنطقة الشرقية

 )شركة مساهمة سعودية(  

 

 )تتمة( زةاألولية الموجإيضاحات حول القوائم المالية 

 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  تسعةوالتي الثالثة لفتر

 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
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 ربحية السهم -12

الربح األساسي للسهم بقسمة صافي دخل السنة العائد إلى حاملي األسهم العادية للشرركة علرى المتوسرط المررجح لعردد األسرهم العاديرة  يتم إحتساب
 القائمة خالل الفترة. فيما يلي إحتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة:

أشهر المنتهية في التسعةلفترة  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

 بتمبرس 30 
2021 

 )غير مدققة(

  سبتمبر 30
2020 

 )غير مدققة(

 سبتمبر 30
2021 

 )غير مدققة(

  سبتمبر 30
2020 

 )غير مدققة(

     

72437. الف الرياالت السعودية(أصافي ربح الفترة )ب  42.627 60.4159  158.334 

 86.000 86.000 86.000 86.000 سهم(ألالف اأعدد األسهم القائمة )ب

51.8 0.50 0.44 لسهم )باللاير السعودي(ربحية ا  1.84 

 
 اإلرتباطات الرأسمالية -13

ديسمبر  31لاير سعودي ) مليون18.4 مبلغالمعتمدة من قبل إدارة الشركة مستقبلية الرأسمالية المشروعات ال ، بلغت2021 سبتمبر 30كما في 
  مليون لاير سعودي(. 7 :2020

 
 اإللتزامات المحتملة -14

 لاير سعودي مليون 94.3 بلغستندية وخطابات ضمان بنكية ممحتملة مقابل إعتمادات مالشركة الإلتزامات  بلغت 2021 برسبتم 30كما في 
 مليون لاير سعودي(. 100 :2020ديسمبر  31)
 

 توزيعات أرباح -15
لكل سهم على مساهمي  عوديلاير س 1.4قدرها  توزيع أرباح نقدية على2021 غسطسأ 2للشركة بتاريخ  مجلس اإلدارةوافق خالل الفترة 
 مليون لاير سعودي. 120.4ليبلغ إجمالي توزيعات األرباح النقدية  2021السنة المالية  النصف األول من الشركة عن

 
لكل سهم على مساهمي  لاير سعودي 2.5قدرها  توزيع أرباح نقدية على2021 أبريل 11بتاريخ  للشركة الجمعية العامة العادية وافقتقد و

 .مليون لاير سعودي 215ليبلغ إجمالي توزيعات األرباح النقدية  2020السنة المالية عن  كةالشر
 

لكل سهم على مساهمي لاير سعودي  1.5قدرها توزيع أرباح نقدية  على2020أبريل  14الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ كما وافقت أيضاً 
 .مليون لاير سعودي 129 النقديةوزيعات األرباح ليبلغ إجمالي ت 2019الشركة عن السنة المالية 

 
 القيمة العادلة -16

بناًء على درجة مراعاة  3و  2و  1إلغراض إعداد التقارير المالية، إستخدمت الشركة التسلسل الهرمي للقيمة العادلة المصنف عند المستويات 
 العادلة بالكامل، كما هو موضح أدناه: المدخالت في قياس القيمة العادلة وأهمية هذه المدخالت في قياس القيمة

 
 .األسعار السوقية المفصح عنها في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة يمكن إقتنائها في تاريخ التقييم المستوى االول:

 
ألسعار المماثلة( أو بشكل مدخالت بخالف األسعار السوقية الموضحة في المستوى األول وهي يمكن مالحظتها بشكل مباشر )ا المستوى الثاني:

 .غير مباشر
 

ال يمكن مالحظتها بشكل مباشر أو غير التي قابلة للمالحظة و يةمطلوبات ال تعتمد على معلومات سوقومدخالت لموجودات  المستوى الثالث:
 مباشر من السوق.

 
ا لسعر إغالق السوق في تاريخ القوائم المالية وتم تصنيف وفقً  في سوق األسهم السعودي يتم تقييم اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية المدرجة

 .1هذه األدوات تحت المستوى
 

يتم يتم تقييم اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المدرجة بناًء على طرق التقييم المعتمدة التي تعتمد على نهج الدخل ونهج السوق، و
 .3تصنيف هذه األدوات تحت المستوى 

 
 
 
 
 
 
 



 شركة أسمنت المنطقة الشرقية

 )شركة مساهمة سعودية(  

 

 )تتمة( زةاألولية الموجإيضاحات حول القوائم المالية 

 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  تسعةوالتي الثالثة لفتر

 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)
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 ة العادلة )تتمة(القيم -16

 القيمة العادلة  

 القيمة الدفترية 
 )لاير سعودي(

 1مستوى 
 )لاير سعودي(

 2مستوى 
 )لاير سعودي(

 3مستوى 
 )لاير سعودي(

     
     )غير مدققة( 2021 سبتمبر 30كما فى 

 451.584 - 157.706 609.290 إستثمارات فى أدوات حقوق ملكية من خالل الدخل الشامل األخر

     
     )مدققة( 2020ديسمبر  31كما فى 

 451.584 - 125.112 576.696 إستثمارات فى أدوات حقوق ملكية من خالل الدخل الشامل األخر

 
 المطفأةالقيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة 

 المالية مقاربة لقيمتها العادلة.في القوائم  المطفأةلتكلفة اإلدارة أن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة با تعتقد
 

 إعادة تبويب عرض فترة المقارنة -17
 يلي: فيما تتمثل بنود إعادة التبويب الرئيسية ،تمت إعادة تبويب بعض مبالغ المقارنة لتتماشى مع عرض الفترة الحالية

 
   األولية المركز الماليقائمة  -أ

 تبويب إلىإعادة ال إعادة التصنيف من
  2020ديسمبر  31 

 )مدققة(

   
 )لاير سعودي(

   

مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة 
 الجزء المتداول – أخرى

 – مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى
 الجزء غير المتداول

 8.589 

    

   قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية  -ب

 ادة التبويب إلىإع إعادة التصنيف من

أشهر  التسعةلفترة 
 المنتهية في

 2020 سبتمبر 30

لفترة الثالثة أشهر 
 المنتهية في

 2020 سبتمبر 30

  
 )لاير سعودي( )لاير سعودي(

 1.291 3.710 اإليراداتتكلفة  مصاريف بيع وتسويق

 
في قائمة الربح أو الخسارة  2020 سبتمبر 30أشهر المنتهيتين في  ةوالتسععلى الربح المعلن عنه مسبقًا لفترتي الثالثة  إعادة التبويب ؤثريال 

 .أشهر المنتهية بذلك التاريخ التسعةألولية لفترة ا والدخل الشامل اآلخر األولية والتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية في قائمة التدفقات النقدية
 

 معلومات إضافية -18
 (19 -جائحة فيروس كورونا )كوفيد

عمال والتأكد من اإلجراءات االحترازية المطلوبة مع استمرار األمواصلة ل الضروريةعملياتها دون أي انقطاع جوهري بعد تطبيق التدابير  الشركة تواصل

بناًء على تقييمها ومع ذلك، تعتقد اإلدارة،  ، من الصعب التنبؤ بمدى ومدة التأثير االقتصادي بالكامل حتى اآلن.19-التغيرات والتطورات على وضع كوفيد

اتها المالية في المستقبل إلتزام، وأن لديها السيولة الكافية لمواصلة الوفاء بشركةعلى األداء المالي لل جوهريوالمعلومات المتاحة، أنه ليس هناك تأثير 

 المنظور عند استحقاقها.

 

 
  األولية الموجزة إعتماد القوائم المالية -19

 .2021 أكتوبر 28من قبل مجلس اإلدارة بالشركة بتاريخ الموجزة ولية إعتمدت هذه القوائم المالية األ
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