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تقريـر مراجع الحسابات المستقل لفحص القوائم المالية األولية الموجزة

(1/1) السادة / المساهمون 

سمنت المنطقة الشرقية شـركة أ

 (شركة مساهمة سعودية)

المملكة العربيـة السعودية -الدمام 

 مقدمة

يو يون 30ا في ية، كملقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية الموجزة المرفقة لشـركة أسمنت المنطقة الشرقية )"الشركة"(، شركة مساهمة سعود

ي حقوق فرات يوقوائم التغ امل اآلخر األولية لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في ذلك التاريخ،، وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الش2021

األخرى  ت التفسيريةإليضاحالفترة الستة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص بالسياسات المحاسبية الهامة وا األولية والتدفقات النقديةالملكية 

( 34ولي رقم )لمحاسبة الدامعيار لالموجزة وفقاً  وليةية الموجزة"(. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األ)"القوائم المالية األول

اداً إلى إستنة الموجز وليةلية األلقوائم الماستنتاج حول هذه اإ إبداء"التقرير المالي األولي"، المعتمد في المملكة العربية السعودية. إن مسؤوليتنا هي 

.فحصنا

 الفحص نطاق

ً للمعيار الدولي إلرتباطات الفحص رقم ) الفحصبلقد قمنا  جع الحسابات المستقل ( "فحص المعلومات المالية األولية المنفذ من قبل مرا2410وفقا

ولين عن ألشخاص المسؤر من اسية على اإلستفساالموجزة بصفة أسا تمل فحص القوائم المالية األوليةللمنشأة" المعتمد في المملكة العربية السعودية. يش

فقاً ة التي تتم ولمراجعااألمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى. إن الفحص هو أقل نطاقاً إلى حد كبير من عملية 

م بكافة صبحنا على علأننا أبننا هذا الفحص من الحصول على تأكيد لمعايير المراجعة الدولية المعتمدة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي ال يمك

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

 :اإلستنتاج

لجوهرية، وفقاً اميع الجوانب ، من جة المرفقة لم يتم إعدادهاإستناداً إلى فحصنا، لم يلفت إنتباهنا شيء يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية األولية الموجز

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

 أمر آخر

المالية للشركة للسنة لقوائم امراجعة  وكذلك 2020يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهية في فحص القوائم المالية األولية الموجزة للشركة  تم

يوليو  29 بتاريخن يغير معدلأصدر تقرير إستنتاج فحص وتقرير مراجعة آخر والذي  حسابات ، من قبل مراجع2020ديسمبر  31المالية المنتهية في 

 .على التوالي 2021مارس  10و 2020

 البسام وشركاؤه
 4636صندوق بريد 

 31952الخبر 
المملكة العربية السعودية

 إبراهيم أحمد البسام
(337ترخيص رقم ) -محاسب قانوني

هـ 1442 ذو الحجة 26
 2021 أغسطس 5
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 التنظيم واألنشطة الرئيسية - 1

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

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

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

شركة صنع لجبيل لمسجل تجارى فرعى بمدينة اتمتلك الشركة  .يتمثل النشاط الرئيسى فى البيع بالجملة والتجزئة لألسمنت والجص وما شابه
سمنت األ اعةصنويتمثل نشاطه فى  (2014 أبريل 16)الموافق  هـ1435جمادى الثانى 16بتاريخ  2055022383أسمنت المنطقة الشرقية رقم 

 .1300نى رقم بموجب الترخيص الصناعى الوط صناعة األسمنت المكتل )الكلنكر( ،مقاوم لألمالحالسمنت صناعة األو (بورتالندالعادي )
 

ستغالل إلتعدين متياز الإ( على حق 1985يناير 9هـ )الموافق 1405ربيع الثاني  17بتاريخ  6ة بموجب المرسوم الملكي رقم م/حصلت الشرك
يص حق لتجديد ترخ قانونيةالحجر الجيري والطفل في منطقة الخرسانية  لمدة ثالثين عاماً قابلة للتجديد. وقامت الشركة بإستكمال اإلجراءات ال

جيري والطفل هـ  بتجديد حقوق الشركة في إستغالل خام الحجر ال1438رجب  12تاريخ ب 5334د صدرالقرار الوزاري رقم ق/االمتياز. وق
  هـ1436ربيع أول18لمصنعها القائم في موقع الطاوي قرب الخرسانية بمحافظة الجبيل لمدة ثالثين سنة هجرية تبدأ من 

 
ستغالل إلن متياز التعديإ( على 2012يناير  18هـ )الموافق 1433صفر  24ق بتاريخ /14كما حصلت الشركة بموجب القرار الوزاري رقم 

 .  ةات هجريخام الحجر الجيري والطفل في منطقة وادى النجيبية بمحافظة األحساء التابعة إلمارة المنطقة الشرقية مدتها عشر سنو
 

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

 اإلسم التجاري للفرع  مكان اإلصدار  تاريخه  رقم سجل الفرع
منت المنطقةةةة فةةةرر شةةةركة أسةةة -براينسةةةا السةةةعودية   الدمام  هـ1428رجب  21  2051035184

 الشرقية
 

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

دية إلي السعو راينسادء في إجراءات تحويل فرر بالب 2018ديسمبر  11قرر مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية فى اجتماعة المنعقد في 
 .2021يونيو  30للفرر حتى  لم تكتمل اإلجراءات القانونية لتغيير الهيكل القانوني، شركة ذات مسئولية محدودة

 
 أسس اإلعداد  - 2

 قائمة اإللتزام 2-1
فقاً لمتطلبات معيار المحاسبة و 2021 يونيو 30في  المنتهيتينأشهر  والستة الثالثة تيلفتر شركةتم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة لل

الهيئة  ة منالمعتمدرى ربية السعودية وغيره من المعايير واإلصدارات األخ"التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة الع 34الدولي رقم 
)آخر  2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في  للشركةويجب أن تقرأ جنباً إلى جنب مع آخر قوائم مالية سنوية  للمراجعين والمحاسبينالسعودية 

لمعايير الدولية لاملة وفقاً كمالية  وجزة كافة المعلومات الالزمة إلعداد مجموعة قوائمالم ضمن هذه القوائم المالية األوليةال تت .قوائم مالية سنوية(
ي المركز التغيرات ف مة لفهمللتقارير المالية، إال أن السياسات واإليضاحات التفسيرية المختارة قد تم ادراجها لتعكس األحداث والمعامالت الها

 مالية سنوية. قوائم آخر صدارإمنذ  الشركةالمالي وأداء 
 
 المالية األولية الموجزة إعداد القوائم 2-2
ً لمبدأ التكلفة التاريخية، إال  م إعداد القوائم المالية األوليةت ً لطرق تقييم  لية بالقياسرير الماذا سمحت المعايير الدولية للتقاإالموجزة وفقا وفقا

 أخرى.
 
إلفتراضات التي قد لتقديرات واكام، والمعايير الدولية للتقارير المالية، يتطلب من اإلدارة وضع األحالموجزة وفقاً ل ن إعداد القوائم المالية األوليةإ

ن قبل مامة المعدة حكام الهن هذه األإعنها بالقوائم المالية األولية الموجزة.  التي تم اإلفصاحتؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ 
 نوية.مالية س في آخر قوائم هالمحاسبية ومصادر التقديرات غير المؤكدة الرئيسية هي نفسها المذكور ةالشركاإلدارة لتطبيق سياسات 

  
 

 
 
 
 
 



 شركة أسمنت المنطقة الشرقية

 )شركة مساهمة سعودية(  

 

 )تتمة( األولية الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية 

 2021يونيو  30 فيالمنتهيتين  الستة أشهرتي الثالثة ولفتر

 (بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلكجميع المبالغ )

- 7 - 

 

 
 )تتمة(أسس اإلعداد  - 2

 2021يناير  1عتباًرا من إير وتعديالت المعايير الصادرة والمطبقة معاي 2-3
لتي ليس لها أثر جوهري وا 2021يناير  1لمعايير التي تسري إعتباًرا من لم يتم إصدار معايير جديدة، ومع ذلك، هناك عدد من التعديالت على ا

 :على القوائم المالية األولية الموجزة
 

 الوصف التعديالت على المعايير 
تسري للسنوات التي تبدأ في أو 

 بعد

   
ار (، ومعي9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

ولي الد المعيارو( 39المحاسبة الدولي رقم )
رير ( والمعيار الدولي للتق7للتقرير المالي رقم )

لي ( والمعيار الدولي للتقرير الما4المالي رقم )
 (16رقم )

 

 2021يناير  1 لمرحلة الثانيةا –تعديل سعر الفائدة اإلسترشادي 

   
تم  الجديدة والتي لم ي حاسبيةر المالية والتعديالت المالمعايير الدولية للتقارير المالية وتفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقاري 2-4

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

 الوصف التعديالت على المعايير
تسري للسنوات التي تبدأ في أو 

 بعد

   

 (16المالي رقم )المعيار الدولي للتقرير 

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

 اإليجار
 2021أبريل  1

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

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

 ( 1والمعيار الدولي للتقرير المالي رقم )
 

لية لماالتحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير ا
2018 - 2020 

 2022يناير  1

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

 2022يناير  1

   
 2022يناير  1 إشارة إلى إطار المفاهيم (3المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

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

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

   
ار ( ومعي10المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

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

 المشرور المشترك
 غير محدد

 
سيرات يق هذه التفما أن تطبكعندما تكون سارية،  للشركةوالتعديالت الجديدة على القوائم المالية تتوقع اإلدارة أنه سيتم تطبيق هذه التفسيرات 

 سنة التطبيق األولى. للشركةوالتعديالت 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( 2021يونيو  30  

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

      

 63.020 2.300 80.500 2.300 أ-3 ستثمار الصناعيالسعودية لس المجموعة شركة

 451.584 27.187 451.584 27.187 ب-3 شركة التصنيع وخدمات الطاقة 
 62.092 1.774 62.270 1.774 ج-3 رامكوأ –يت العربية السعودية شركة الز

   594.354  576.696 

      

كة فيهةا مةا نسةبته لةك الشةرتتمحيةث ، ستثمار الصناعي )شةركة مسةاهمة سةعودية مدرجةة بالسةوق الماليةة( )تةداول(سالسعودية ل المجموعة شركة أ-3
 سهم(.لاير سعودى لل 27.4 :2020ديسمبر 31لاير سعودى للسهم ) 35 بلغ سعر السهم 2021يونيو  30فى  كما .من أسهم الملكية 0.51٪

 
 ديسةمبر 31ا فةي كمة مةن أسةهم الملكيةة. ٪ 5.44لةك الشةركة فيهةا مةا نسةبته ت، وتممقفلةةشركة التصنيع وخدمات الطاقة شركة مساهمة سةعودية  ب-3

 16.61 ر السهمليبلغ سعمن مقيم مستقل  صادر ر في شركة التصنيع وخدمات الطاقة بناًء على تقريراإلستثما قامت إدارة الشركة بتقييم 2020
 لاير سعودي. 451.584قدرها  لسستثمار إجمالية نتج عنه قيمة ما وهولاير سعودي للسهم الواحد، 

 
لسهم ، وقد بلغ سةعر لاير ل 32بسعر  (أرامكو) السعودية الزيت العربية مليون سهم فى أسهم شركة 1.8، قامت الشركة بشراء 2019خالل عام  ج-3

 لاير سعودى للسهم(. 35 :2020ديسمبر 31لاير للسهم ) 35.1بمبلغ  2021 يونيو 30فى كما السهم 
 

 ستثمار في شركة زميلةإ - 4
سةجلة فةي مذات مسةئولية محةدودة ٪ فةي الشةركة العربيةة اليمنيةة لألسةمنت )"الشةركة الزميلةة"( وهةي شةركة 31.58سةتثمار بنسةبة إلدى الشركة 

ركةةة علةةى وتتمثةةل الح .2009بةةدأت اإلنتةةاج فةةي عةةام والتةةي إنتةةاج األسةةمنت  أنشةةطة جمهوريةةة الةةيمن. هةةذا وقةةد تأسسةةت الشةةركة الزميلةةة لمزاولةةة
 اإلستثمار فيما يلي:

 
   2021يونيو  30  2020ديسمبر  31

   )غير مدققة( )مدققة(

    

 اإلفتتاحيالرصيد   266.014 236.987

 الفترة / السنة الحصة في نتائج الشركة الزميلة  10.651 38.317

 رباحأتوزيعات    (6.092) (9.290)

266.014 270.573   

 في قيمة اإلستثمار يخصم: اإلنخفاض  (66.996) (66.996)

 النهائيالرصيد   203.577 199.018
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 ، صافيومحتجزات مدينةذمم مدينة تجارية  - 5

  2021يونيو  30  
 )غير مدققة(

 2020ديسمبر  31
 )مدققة(

   

 216.195 300.562 ذمم مدينة تجارية

 38.180 41.235 محتجزات مدينة

 (61.704) (61.704) مخصص اإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية والمحتجزات المدينةيخصم: 

 280.093 192.671 

 
 ، بالصافيمدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى - 6

 2020ديسمبر  31
 )مدققة(

  2021يونيو  30
  )غير مدققة(

   
 ذمم موظفين 11.365 10.891
 دفعات مقدمة إلى موردين 6.643 6.395

 توزيعات أرباح مستحقة 6.092 -
8.563 3.914  ً  مصاريف مدفوعة مقدما
 فوائد مستحقة 1.161 1.512
 ذمم مدينة أخرى 3.169 5.213

32.574 32.344  
 خرىيخصم: اإلنخفاض في قيمة المصاريف المدفوعة مقدماً والموجودات المتداولة األ (1.362) (1.362)

31.212 30.982  
 

 رأس المال - 7
 860 :2020ديسةمبر  31مليةون سةهم ) 86 وهةو مةوزر علةىمليةون لاير سةعودي،  860 مبلةغرأس المال المصةرح بةه الصةادر والمةدفور يبلغ 

 لاير سعودي للسهم. 10مليون سهم( بواقع  86 لاير سعودي موزر على مليون
 
 ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى - 8

  2021يونيو  30 
 )غير مدققة (

2020ديسمبر  31  
 )مدققة(

   
 64.146 64.818 ذمم دائنة تجارية

 42.544 36.011 مصاريف مستحقة
 13.131 15.431 دفعات مقدمة من العمالء

 4.372 7.101 القيمة المضافة المستحقة ضريبة
 4.669 5.269 محتجزات مستحقة

 4.104 2.658 إيرادات غير مكتسبة
 70 125 مطلوبات متداولة آخرى

 131.413 133.036 

 
 معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة - 9

 الطرف اآلخر لطرف اآلخر أو ممارسة تأثير هام علىتعتبر األطراف كأطراف ذات عالقة إذا كان لدى أحد الطرفين القدرة على السيطرة على ا
اهمين ون فيهةا للمسةتخاذ القرارات المالية والتشغيلية. تتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة واألعمةال التةي يكةإفي 

ة بحتةة فةى ع األطراف ذات العالقةة علةى أسةس تجاريةوأعضاء مجلس اإلدارة، بشكل فردي أو جماعى، تأثير هام. يتم إجراء معامالت الشركة م
 سياق األعمال العادية ويتم اعتمادها من قبل اإلدارة.

 

عمةان ومةن  سةلطنةفةي بنةوك المن حساب الشةركة العربيةة اليمنيةة لألسةمنت )شةركة زميلةة( فةى أحةد  الشركة ستلمتهاإ مبالغ تتمثل المعامالت في
 وإلةى البنكيةة مةن التحةويالت فةي صةعوبات الزميلةة الشةركة تواجةه حيةث عنهةا، نيابةة الزميلةة الشةركة ينودائ موردي إلى سدادها عمالئها لحين

 .اليمن جمهورية



 شركة أسمنت المنطقة الشرقية

 )شركة مساهمة سعودية(  

 

 )تتمة( األولية الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية 

 2021يونيو  30 فيالمنتهيتين  الستة أشهرتي الثالثة ولفتر

 (بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلكجميع المبالغ )
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 معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة )تتمة( - 9
 

 العالقة   الشركة          
 شركة زميلة   الشركة العربية اليمنية لألسمنت

 عالقةطرف ذو    شركة الدواء للخدمات الطبية
 

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

 طبيعة المعاملة الطرف ذو العالقة

 لفترة الستة
أشهرالمنتهية    
2021 يونيو 30 في   

 )غير مدققة(

  الستةلفترة 
المنتهية  أشهر  

2020 يونيو 30 في  
 )غير مدققة(

    

 تالشركة العربية اليمنية لألسمن
 1.795 1.575 مدفوعات ألعضاء مجلس إدارة الشركة اليمنية

 26.843 414 مدفوعات لموردي الشركة اليمنية
 (28.519) - ودائع من الشركة 
 55.717 - الشركة إلىمدفوعات محولة  
    

 - 1.897 إيجار شركة الدواء للخدمات الطبية
    
 ات العالقة فيما يلي:( تتمثل األرصدة المطلوبة إلى األطراف ذ أ

 2021يونيو  30 
 )غير مدققة(

 2020ديسمبر  31
 )مدققة(

 7.201 5.212 الشركة العربية اليمنية لألسمنت 
 

 ( مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيينب
2021يونيو  30    

 )غير مدققة(
2020 يونيو 30   

 )غير مدققة(

أعضاء مجلس  
 اإلدارة

دارة موظفي اإل
 الرئيسيين

أعضاء مجلس 
 اإلدارة

موظفي اإلدارة 
 الرئيسيين

     
 - 2.141 - 2.440 مجلس اإلدارة أعضاء مكافأة

 4.148 70 4.060 58 والبدالت الرواتب واألجور
 270 - 316 - نهاية الخدمةمصروف 

 2.498 4.376 2.211 4.418 

 
 مخصص الزكاة -10

 مخصص الزكاة  على حركةال
 2021و يوني 30 

 )غير مدققة(
 2020ديسمبر  31

 )مدققة(

 24.023 23.809 الرصيد في بداية الفترة / السنة
 29.000 12.600 مصروف الزكاة

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

 23.809 13.555 الرصيد في نهاية الفترة / السنة
 

 زكويالموقف ال
 .ضريبة والجماركلزكاة والالهيئة  2020قامت الشركة بتقديم اإلقرارات الزكوية عن السنوات حتى عام 

 

 سعودي ون لايرملي 8بمبلغ وقدره  لزكاة والضريبة والجماركامن هيئة  2018و 2017إستلمت الشركة الربط الزكوي لعامي ، 2020خالل عام 
 .2021من عام  الربع األولو 2020خالل عام  لاير سعوديمليون  7.5مقابل سداد مبلغ  الهيئةت مع قامت الشركة بتسوية تلك الفروقاوقد 

 
حتى  2007م من عا عن الفترة فرر الشركة )براينسا السعودية للخرسانة مسبقة الصنع(ب كما تم تسوية المطالبات الزكوية والضريبية الخاصة

 .2020و 2019 يخالل عام 2013عام 
 
 



 شركة أسمنت المنطقة الشرقية

 )شركة مساهمة سعودية(  

 

 )تتمة( األولية الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية 

 2021يونيو  30 فيالمنتهيتين  الستة أشهرتي الثالثة ولفتر

 (بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلكجميع المبالغ )
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 مات القطاعيةالمعلو -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 األسمنت

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

  
 
 

 األسمنت

 الخرسانة

 مسبقة الصنع 

المعامالت تسويات 

 اإلجمالي واألرصدة البينية

     )غير مدققة( 2021يونيو  30كما في 

     

 2.787.454 (25.154) 209.274 2.603.334 مجموع الموجودات

 326.483 (27.560) 78.806 275.237 مجموع المطلوبات

     

     لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2021 )غير مدققة(

 429.097 (2.629) 66.602 365.124 اإليرادات، صافي

 121.736 1.395 2.939 117.402 صافي الربح

 
 
 

 األسمنت
 الخرسانة 

 مسبقة الصنع
المعامالت تسويات 

 اإلجمالي واألرصدة البينية

     )مدققة( 2020 ديسمبر 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( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 380.303 (1.500) 37.037 344.766 اإليرادات، صافي

 115.707 1.009 (6.782) 121.480 ة(/ )الخسار صافي الربح

 
 إن اإليرادات حسب القطاعات الجغرافية كما يلي:

 2021يونيو  30  

 )غير مدققة(

 2020يونيو  30

 )غير مدققة(

    
 370.242 423.624  المملكة العربية السعودية

 10.061 5.473  دول أخرى

  429.097 380.303 

 
 ربحية السهم -12

عاديةة دد األسةهم الاألساسي للسهم بقسمة صافي دخل السنة العائد إلى حاملي األسهم العادية للشركة علةى المتوسةط المةرجح لعةيتم إحتساب الربح 
 القائمة خالل الفترة. فيما يلي إحتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة:

 لفترة الستة أشهر المنتهية في لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

يونيو  30 
1202  

 )غير مدققة(

يونيو  30  
2020 

 )غير مدققة(

يونيو  30
2021 

 )غير مدققة(

يونيو  30  
2020 

 )غير مدققة(

     

856.16 الف الرياالت السعودية(أصافي ربح الفترة )ب  30.472 736.112  115.707 

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

20.7  السعودي(ربحية السهم )باللاير  0.35 21.4  1.35 

 



 شركة أسمنت المنطقة الشرقية

 )شركة مساهمة سعودية(  

 

 )تتمة( األولية الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية 

 2021يونيو  30 فيالمنتهيتين  الستة أشهرتي الثالثة ولفتر

 (بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلكجميع المبالغ )
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 اإلرتباطات الرأسمالية -13

ديسمبر  31سعودي ) لاير مليون 23.7 مبلغالمعتمدة من قبل إدارة الشركة مستقبلية الرأسمالية المشروعات ال ، بلغت2021يونيو  30كما في 
 مليون لاير سعودي(.  7 :2020

 
 اإللتزامات المحتملة -14

 31) لاير سعودي مليون 86.9 ستندية وخطابات ضمان بنكية مبلغمحتملة مقابل إعتمادات مالشركة الإلتزامات  بلغت 2021 يونيو 30كما في 
 مليون لاير سعودي(. 100 :2020ديسمبر 

 
 توزيعات أرباح -15

 الشركةلى مساهمي ع لكل سهم لاير سعودي 2.5قدرها  توزيع أرباح نقدية على2021 أبريل 11بتاريخ  للشركة الجمعية العامة العادية وافقت
 .مليون لاير سعودي 215ليبلغ إجمالي توزيعات األرباح النقدية  2020السنة المالية عن 

 

لى مساهمي الشركة لكل سهم علاير سعودي  1.5قدرها توزيع أرباح نقدية  على2020أبريل  14وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 
 .مليون لاير سعودي 129مالي توزيعات األرباح النقدرية ليبلغ إج 2019عن السنة المالية 

 
 القيمة العادلة -16

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

 
 .يمخ التقياألسعار السوقية المفصح عنها في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة يمكن إقتنائها في تاري المستوى االول:

 
كل اثلة( أو بشر الممباشر )األسعامدخالت بخالف األسعار السوقية الموضحة في المستوى األول وهي يمكن مالحظتها بشكل م المستوى الثاني:

 .غير مباشر
 

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

 
تصنيف  المالية وتم لقوائموفقًا لسعر إغالق السوق في تاريخ ا ديفي سوق األسهم السعو يتم تقييم اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية المدرجة

 .1هذه األدوات تحت المستوى
يتم نهج السوق، ولدخل ويتم تقييم اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المدرجة بناًء على طرق التقييم المعتمدة التي تعتمد على نهج ا

 .3تصنيف هذه األدوات تحت المستوى 
 ة العادلةالقيم  

 لىاإجم 3مستوى  2مستوى  1مستوى  القيمة الدفترية 

      
      )غير مدققة( 2021يونيو  30كما فى 

إستثمارات فى أدوات حقوق ملكية من خالل 
 594.354 451.584 - 142.770 594.354 الدخل الشامل األخر

      
      (مدققة) 2020ديسمبر  31كما فى 

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

 
 المطفأةالقيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة 

 .لعادلةقيمتها الالمالية مقاربة في القوائم  المطفأةاإلدارة أن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة  تعتقد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة أسمنت المنطقة الشرقية

 )شركة مساهمة سعودية(  

 

 )تتمة( األولية الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية 

 2021يونيو  30 فيالمنتهيتين  الستة أشهرتي الثالثة ولفتر

 (بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلكجميع المبالغ )
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 إعادة تبويب عرض فترة المقارنة -17

اح تي تم اإلفصلفترة الاأثر إلعادة التبويب على نتائج  هناك تمت إعادة تبويب بعض مبالغ المقارنة لتتماشى مع عرض الفترة الحالية. لم يكن
 يلي: فيما تتمثل بنود إعادة التبويب الرئيسية. عنها

 
   ةاألولي المركز الماليقائمة  -أ

 إعادة التبويب إلى إعادة التصنيف من
  2020ديسمبر  31 

 )مدققة(

    

   األولية  المركز الماليقائمة 

مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة 
 أخرى

 ذمم مدينة تجارية ومحتجزات مدينة
 38.180 

مخصص اإلنخفاض في قيمة الذمم المدينة  خسائر إئتمانية متوقعةمخصص 
 محتجزات المدينةالتجارية وال

 (26.445) 

    

   قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األولية  -ب

 إعادة التبويب إلى إعادة التصنيف من

لفترة الستة أشهر 
 المنتهية في

 2020يونيو  30

لفترة الثالثة أشهر 
 المنتهية في

 2020يونيو  30

  
  

 1.214 2.419 اإليراداتتكلفة  مصاريف بيع وتسويق

 

قائمة الربح أو الخسارة  في 2020يونيو  30على الربح المعلن عنه مسبقًا لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في  إعادة التبويب ؤثريال 
 .بذلك التاريخ المنتهية هرلستة أشاألولية لفترة ا والدخل الشامل اآلخر األولية والتدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية في قائمة التدفقات النقدية

 
 أحداث الحقة -18

هم على مساهمي الشركة سلاير سعودي لكل  1.4 قدرهاتوزيع أرباح نقدية  ، أعلنت الشركة عن2021 يونيو 30الحقاً لنهاية الفترة المنتهية في 
 .مليون لاير سعودي 120.4ليبلغ إجمالي توزيعات األرباح النقدية  2021 النصف األول من عامعن 

 
  األولية الموجزة عتماد القوائم الماليةإ -19

 .2021 غسطسأ 4من قبل مجلس اإلدارة بالشركة بتاريخ الموجزة إعتمدت هذه القوائم المالية األولية 
 




