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تقريـر مراجع الحسابات المستقل لفحص القوائم المالية األولية الموجزة

(1/1)السادة / المساهمون 

شـركة أسمنت المنطقة الشرقية 

 (شركة مساهمة سعودية)

المملكة العربيـة السعودية -الدمام 

 مقدمة

، 2022 مارس 31 ما فيكمساهمة سعودية،  لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية الموجزة المرفقة لشـركة أسمنت المنطقة الشرقية )"الشركة"(، شركة

، وملخص لتاريخهية في ذلك االمنت والقوائم األولية للربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر، التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لفترة الثالثة أشهر

م المالية ض هذه القوائاد وعرن اإلدارة مسؤولة عن إعدبالسياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات التفسيرية األخرى )"القوائم المالية األولية الموجزة"(. إ

ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) وليةاأل تاج حول ستنإ إبداءن مسؤوليتنا هي إ( "التقرير المالي األولي"، المعتمد في المملكة العربية السعودية. 34الموجزة وفقا

 .إستناداً إلى فحصناالموجزة  لقوائم المالية األوليةهذه ا

 الفحص نطاق

لمعتمد حسابات المستقل للمنشأة" ا( "فحص المعلومات المالية األولية المنفذ من قبل مراجع ال2410وفقاً للمعيار الدولي إلرتباطات الفحص رقم ) الفحصبلقد قمنا 

المحاسبية ومور المالية عن األ ار من األشخاص المسؤولينالموجزة بصفة أساسية على اإلستفس تمل فحص القوائم المالية األوليةفي المملكة العربية السعودية. يش

لمعتمدة في عة الدولية االمراج وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى. إن الفحص هو أقل نطاقاً إلى حد كبير من عملية المراجعة التي تتم وفقاً لمعايير

ناء القيام بأعمال ن تحديدها أثلتي يمكن الحصول على تأكيد بأننا أصبحنا على علم بكافة األمور الهامة االمملكة العربية السعودية، وبالتالي ال يمكننا هذا الفحص م

 المراجعة. وعليه، فإننا ال نبدي رأي مراجعة.

 :اإلستنتاج

ً لمعيار وانب الجوهريميع الججم إعدادها، من إستناداً إلى فحصنا، لم يلفت إنتباهنا شيء يجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية األولية الموجزة المرفقة لم يت ة، وفقا

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

 أمر آخر

مارس  31ية في تهأشهر المن الثالثة للربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر، التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لفترة الموجزة األوليةفحص القوائم  تم

 .2021 مايو 2 بتاريخ غير معدلأصدر تقرير مراجعة آخر والذي  حسابات من قبل مراجعللشركة  2021

 البسام وشركاؤه

 4636صندوق بريد 

 31952الخبر 

المملكة العربية السعودية

 إبراهيم أحمد البسام

(337ترخيص رقم ) -محاسب قانوني

هـ 1443 شوال 15

2022 مايو 16
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 التنظيم واألنشطة الرئيسية - 1

هـ 1402األول  ربيع 14بتاريخ  11شركة أسمنت المنطقة الشرقية )" الشركة "( هي شركة مساهمة سعودية تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم م/

يدها في السجل التجاري ق( وتم 1983يناير  17هـ )الموافق 1403ربيع الثاني  3بتاريخ  939قرار معالي وزير التجارة رقم ( و1982يناير  9)الموافق 

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

 

 .لعربية السعوديةيقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الدمام، المملكة ا

 

 سمنت والجص. أليتمثل النشاط الرئيسى فى تشغيل المحاجر، تعدين الجبس واالنهيدريت، البيع بالجملة ل

 

ن إلستغالل الحجر ( على حق إمتياز التعدي1985يناير 9هـ )الموافق 1405ربيع الثاني  17بتاريخ  6حصلت الشركة بموجب المرسوم الملكي رقم م/

ً قابلة للتجديد. وقامت الشركة بإستكمال اإلجراءات القانونية لتجالجيري والطفل  ز. وقد ص حق االمتياديد ترخيفي منطقة الخرسانية  لمدة ثالثين عاما

 القائم في موقع هـ  بتجديد حقوق الشركة في إستغالل خام الحجر الجيري والطفل لمصنعها1438رجب  12بتاريخ  5334/جصدرالقرار الوزاري رقم 

 .هـ1436ربيع أول 18اوي قرب الخرسانية بمحافظة الجبيل لمدة ثالثين سنة هجرية تبدأ من الط

 

ستغالل خام الحجر ( على إمتياز التعدين إل2012يناير  18هـ )الموافق 1433صفر  24بتاريخ  ف/14كما حصلت الشركة بموجب القرار الوزاري رقم 

 .  األحساء التابعة إلمارة المنطقة الشرقية مدته عشر سنوات هجرية الجيري والطفل في منطقة وادى النجيبية بمحافظة

 

 :ةلتالياللشركة وفروعها  األولية الموجزة القوائم المالية 2022 مارس 31للشركة كما في  األولية الموجزة تتضمن القوائم المالية

 اإلسم التجاري للفرع مكان اإلصدار تاريخه رقم سجل الفرع 
     

 .رع شركة أسمنت المنطقة الشرقيةف -براينسا السعودية  الدمام هـ1428رجب  21 2051035184 أ(

 .مصنع شركة أسمنت المنطقة الشرقية الجبيل  هـ1435جمادى الثاني  16 2055022383 ب(

 .مصنع شركة أسمنت المنطقة الشرقية عسفان هـ 1439 الحجةذو  2 4042100240 (ج

 

 هـ .1437ربيع أول  3الصادر بتاريخ  3031328الخرسانة مسبقة الصنع  بموجب الترخيص الصناعي رقم  يتمثل نشاط الفرع في إنتاج (أ

 

ا السعودية إلي شركة البدء في إجراءات تحويل فرع براينس 2018ديسمبر  11 قرر مجلس إدارة شركة أسمنت المنطقة الشرقية فى إجتماعه المنعقد في

 .2022 مارس 31جراءات القانونية لتغيير الهيكل القانوني للفرع حتى محدودة، لم تكتمل اإل مسؤوليةذات 

 

هـ 1435نى جمادى الثا16بتاريخ  2055022383ب( تمتلك الشركة سجل تجارى فرعى بمدينة الجبيل لمصنع شركة أسمنت المنطقة الشرقية رقم 

)الكلنكر(  سمنت المكتلد( وصناعة األسمنت المقاوم لألمالح، صناعة األ( ويتمثل نشاطه فى صناعة األسمنت العادي )بورتالن2014أبريل  16)الموافق 

 .1300بموجب الترخيص الصناعى الوطنى رقم 

 

ال البنية ة الصنع وأعملثقيلة مسبقالصب والمباني الخرسانية والحديدية والمباني الخفيفة وا مسبقةالرئيسية في أعمال إنشاء المباني  الفرعأنشطة  تتمثل( ج

 .(3)إيضاح  ية واإلستيراد لجميع مواد البناء والخرسانة مسبقة الصنع )بريكاست(التحت

 

 أسس اإلعداد  - 2

 قائمة اإللتزام 2-1

ً لمتطلبات م 2022 مارس 31في  المنتهيةأشهر  الثالثة ةلفتر شركةتم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة لل  34عيار المحاسبة الدولي رقم وفقا

ن للمراجعيدية ة السعوالهيئ المعتمدة منالمالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية وغيره من المعايير واإلصدارات األخرى  "التقرير

ضمن تت ال .مالية سنوية( )آخر قوائم 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  للشركةويجب أن تقرأ جنباً إلى جنب مع آخر قوائم مالية سنوية  والمحاسبين

ً للمعايير الدولي هذه القوائم المالية األولية اسات إال أن السي رير المالية،ة للتقاالموجزة كافة المعلومات الالزمة إلعداد مجموعة قوائم مالية كاملة وفقا

قوائم  آخر صدارإنذ م لشركةالمالي وأداء دراجها لتعكس األحداث والمعامالت الهامة لفهم التغيرات في المركز اإواإليضاحات التفسيرية المختارة قد تم 

 مالية سنوية.

 

 ة الموجزةإعداد القوائم المالية األولي 2-2

ً لمالية بذا سمحت المعايير الدولية للتقارير اإالموجزة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، إال  م إعداد القوائم المالية األوليةت  لطرق تقييم أخرى. القياس وفقا

 

ً للمعايير الدولية للتقارير المالية، يتطلب من اإلدارة وضع األحكام، والتقديرات واإلفتراضات التي لقوائم المالية األوليةن إعداد اإ قد تؤثر  الموجزة وفقا

عدة من قبل اإلدارة لتطبيق ن هذه األحكام الهامة المإعنها بالقوائم المالية األولية الموجزة.  التي تم اإلفصاحعلى تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ 

في آخر قوائم مالية سنوية. هومصادر التقديرات غير المؤكدة الرئيسية هي نفسها المذكور المحاسبية الشركةسياسات 
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 تتمة(أسس اإلعداد ) - 2

 2022يناير  1عتباًرا من إمعايير الصادرة والمطبقة معايير وتعديالت ال 2-3

 تعديالت 

شركة. باستثناء ة الموجزة للاألولي جديدة على المعايير، المدرجة أدناه، هذا العام ولكن ليس لها تأثير مادي على القوائم الماليةيسري عدد من التعديالت ال

 ما هو مشار إليه أدناه.

 الوصف التعديالت على المعايير

تسري للسنوات التي تبدأ 

 في أو بعد

 

 ملخص التعديالت 

العقود المحملة بخسائر  (37معيار المحاسبة الدولي رقم )

 ليف الوفاء بالعقود تكا –

 ليفتحدد التعديالت أن "تكلفة تنفيذ" العقد تشمل التكا م2022يناير  1

 المتعلقة مباشرة بالعقد. وتنطبق هذه التعديالت على

 ة مندايالعقود التي لم تِف بها الشركة بجميع التزاماتها ب

 أول فترة تطبق فيها الشركة ذلك التعديل.

 

 قامالمعايير الدولية للتقارير المالية أر

(، ومعيار المحاسبة 9(، و)16)

( والمعيار الدولي 41الدولي رقم )

 ( 1للتقرير المالي رقم )

 

التحسينات السنوية على 

المعايير الدولية للتقرير 

 –م 2018المالي 

 م2020

 التعديل: يزيل 16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  م2022يناير  1   

توضيح إعادة التعويض لسداد تحسينات العقارات 

 المستأجرة.

أنه  : يوضح التعديل9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

سيتم  في المائة" لتقييم ما إذا كان 10عند تطبيق اختبار "

إلغاء االعتراف بالتزام مالي، ال تشمل المنشأة سوى 

 شأة )المقترض(الرسوم المدفوعة أو المستلمة بين المن

والمقرض. يجب تطبيق التعديل بأثر مستقبلي على 

 لذياالتعديالت والتبادالت التي تحدث في أو بعد التاريخ 

 .تطبق فيه المنشأة التعديل ألول مرة

: يلغي التعديل مطلب 41معيار المحاسبة الدولي رقم 

للمنشآت الستبعاد  41معيار المحاسبة الدولي رقم 

 .ة للضرائب عند قياس القيمة العادلةالتدفقات النقدي

ل : يتيح التعدي1المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

ة مر إعفاءاً إضافياً للشركة التابعة أن تصبح مطبق ألول

بعد الشركة األم فيما يتعلق بمحاسبة فروق الترجمة 

 التراكمية.

 

الممتلكات واآلالت  (16معيار المحاسبة الدولي رقم )

: العائدات قبل والمعدات

 االستخدام المقصود

تحظر التعديالت خصم من تكلفة أي بند من بنود  م2022يناير  1

ود الممتلكات واآلالت والمعدات أي عائدات من بيع البن

ً لالستخدام.  المنتجة قبل أن يصبح هذا األصل متاحا

ً معنى  باإلضافة إلى ذلك، توضح التعديالت أيضا

 األصول يعمل بشكل صحيح"."اختبار ما إذا كان أحد 

إطار مفاهيم التقرير  (3المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )

 المالي 

ير تم تحديث التعديل ككل للمعيار الدولي إلعداد التقر م2022يناير  1

 بحيث يشير إلى اإلطار المفاهيمي لعام 3المالي رقم 

 م.1989م بدالً من إطار عام 2018
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شركة أسمنت المنطقة الشرقية

 )شركة مساهمة سعودية(  

 )تتمة( األولية الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية 

 2022 مارس 31في  ةأشهر المنتهية الثالثة لفتر

 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

- 8 - 

 

 

 تتمة(أسس اإلعداد ) - 2

 لم يبدأ سريانها بعدالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة والتي  2-4

 

 ريانها بعد:المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي تم إصدارها ولكن لم يبدأ س مبكراً   لم تطبق الشركة

 

 الوصف التعديالت على المعايير

تسري للسنوات التي تبدأ 

 في أو بعد

 

 ملخص التعديالت 

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

(17) 

ين تأميعتبر هذا المعيار المحاسبي الجديد الشامل لعقود ال م2023يناير  1 عقود التأمين

التي تغطي االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح. 

ر اريعيار الدولي للتقبمجرد دخوله حيز التنفيذ، سيحل الم

)إلى جانب تعديالته الالحقة( محل  17المالية رقم 

ن عقود التأمي 4المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

صداره ( الذي تم إ4)المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 م.2005في عام 

تصنيف المطلوبات  (1معيار المحاسبة الدولي )

على أنها متداولة أو 

 تداولةغير م

، أوضح التعديل ما هو المقصود بالحق في تأجيل التسوية م2023يناير  1

وأن الحق في التأجيل يجب أن يكون موجودًا في نهاية 

فترة التقرير، وأن هذا التصنيف ال يتأثر باحتمالية 

ممارسة المنشأة لحقها في التأجيل وذلك فقط إذا كان 

 داةأيل هي نفسها متضمناً المشتقات في التزام قابل للتحو

 حقوق ملكية ولن تؤثر شروط االلتزام على تصنيفها.

( وبيان 1معيار المحاسبة الدولي رقم )

 (2الممارسة رقم )

اإلفصاح عن 

 السياسات المحاسبية

 

 م2023يناير  1

يتعامل هذا التعديل مع مساعدة المنشآت في تحديد 

م وائالسياسات المحاسبية التي يجب اإلفصاح عنها في الق

 المالية.

 

 (8معيار المحاسبة الدولي رقم )

 

تعديالت على تعريف 

 التقديرات المحاسبية

 

 

 م2023يناير  1

 

هذه التعديالت بخصوص تعريف التقديرات المحاسبية 

ة لمساعدة المنشآت على التمييز بين السياسات المحاسبي

 والتقديرات المحاسبية.

يالت بخصوص تعد (12معيار المحاسبة الدولي رقم )

الضريبة المؤجلة على 

اإليجارات وإلتزامات 

 اإللغاء

يتناول هذا التعديل توضيحاً بخصوص محاسبة الضرائب  م2023يناير  1

المؤجلة على المعامالت مثل عقود اإليجار والتزامات 

 وقف التشغيل.

 

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

( ومعيار المحاسبة الدولي رقم 10)

(28) 

 

بيع أو المساهمة في 

األصول بين 

المستثمر والشريك أو 

 المشروع المشترك

 

 غير محدد

 

قم ي رتتعامل التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المال

مع المواقف التي  28ومعيار المحاسبة الدولي رقم  10

يكون فيها بيع أو مساهمة في األصول بين مستثمر 

وشركته الزميلة أو مشروع مشترك. على وجه التحديد، 

ن تنص التعديالت على أن المكاسب أو الخسائر الناتجة ع

 سيطرة على شركة تابعة.فقدان ال

 

بيق هذه ة، كما أن تطون ساريعندما تك للشركة األولية الموجزة تتوقع اإلدارة أنه سيتم تطبيق هذه التفسيرات والتعديالت الجديدة على القوائم المالية

 سنة التطبيق األولى. للشركة األولية الموجزة التفسيرات والتعديالت يتوقع أال يكون له أثر جوهري على القوائم المالية
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 ممتلكات واآلت ومعداتاإلستحواذ على  - 3

ل هذا المبلغ لاير سعودي. يمث 28.000.000ستحوذت الشركة على أصول بتكلفة شراء قدرها إ، 2022مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في  خالل

ات ذات الصلة، والتي تم لتزامإلالمصنع دون ا ومعدات جميع ممتلكات مقابل 2021ديسمبر  29 بتاريختفاقية البيع إالمقابل الذي دفعته الشركة بموجب 

 4042100240( مسجلة بسجل تجاري رقم "فرع"للمباني الخرسانية )اإلنشاءات  ستحواذ على مصنع شركة صناعاتإلالحصول عليها من خالل ا

 .1439ذي الحجة  2 بتاريخ

 

 :ألخربالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ا إستثمارات - 4

 تكون االستثمار بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مما يلي:ي -أ

 2022 مارس 31  

 )غير مدققة(

 2021ديسمبر  31 

 )مدققة(

 عدد األسهم إيضاح 

 )باآلالف(

 القيمة

 )لاير سعودي(

 عدد األسهم 

 )باآلالف(

 القيمة

 )لاير سعودي(

 71.645 2.300  59.500 1.700 1-أ-4 المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي

 454.575 27.187  454.575 27.187 2-أ-4 شركة التصنيع وخدمات الطاقة 

 63.511 1.774  76.462 1.774 3-أ-4 شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو(

   590.537   589.731 

 

مةن  ٪0.38شةركة فيهةا مةا نسةبته لةك التية مدرجةة بالسةوق الماليةة( )تةداول( وتم)هي شركة مساهمة سعود المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي 1-أ-4

يةث بلةغ سةعر السةهم ، ح2022 مةارس 31أسهم الملكية. وقد قامت الشركة بعمل إعادة تقييم لرصيد ذلك اإلستثمار بالقيمة العادلة وفق سعر السوق كما فةى 

 لاير سعودى للسهم(.  31.15بمبلغ  2021ديسمبر  31لاير سعودى للسهم ) فى  35فى ذلك التاريخ 

 

بتحديةد  قد قامت إدارة الشركة ٪ من أسهم الملكية. 5.44الشركة فيها ما نسبته  تمتلكنيع وخدمات الطاقة شركة مساهمة سعودية مقفلة، شركة التص  2-أ-4

، وهةو للسةهمى لاير سةعود 16.72بقيمةة  2021ديسمبر  31فى  كما ستثمارات فى شركة التصنيع وخدمات الطاقة بناء على تقرير من مقيم مستقلإلقيمة ا

 لاير سعودي.  454.575رها مانتج عنه قيمة إجمالية لإلستثمار قد

 

بلةغ سةعر  لاير للسةهم، وقةد 32مليةون سةهم فةى أسةهم شةركة الزيةت العربيةة السةعودية )أرامكةو( بسةعر 1.8، قامت الشركة بشةراء 2019خالل عام  3-أ-4

، 2022 نالربةع األول مة(. خةالل لاير سةعودى للسةهم 35.80بمبلةغ  2021ديسمبر  31لاير سعودى للسهم )فى  43.1بمبلغ  2022 ارسم 31السهم فى 

 .لاير سعودي 0.624حصلت الشركة على توزيعات أرباح من أرامكو بمبلغ 

 

 تضمن اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر ما يلي:ت -ب 

 2022 ارسم 31 

 مدققة(غير )

 2021ديسمبر  31

 )مدققة(

 لاير سعودي لاير سعودي أسهم مدرجة

 71.645 59.500 *المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي

 63.511 76.462 شركة الزيت العربية السعودية )أرامكو(

 135.962 135.156 

   أسهم غير مدرجة

 454.575 454.575 شركة التصنيع وخدمات الطاقة

 590.537 589.731 

 

 21.204بقيمةة  ثمارلإلسةت السعودية لالسةتثمار الصةناعي المجموعةمن إستثمارها في  سهم 600 اعدد أسهم البالغ قدرهببيع  قامت الشركة الفترة،خالل * 

إلةى األربةاح  مل اآلخةرلعادلةة مةن خةالل الةدخل الشةاإحتياطي تقييم إستثمارات بالقيمةة امن  وتم تحويله 16.471خالل الفترة بقيمة  محقق مما نتج عنه ربح

 المبقاة.
 

 اآلخر فيما يلي: بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل إستثمارات إحتياطي تتمثل الحركة على - ج

 2022 مارس 31 

 مدققة(غير )

 2021ديسمبر  31

 )مدققة(

 لاير سعودي لاير سعودي 

 229.908 242.943 الرصيد اإلفتتاحي

 13.035 22.010 أرباح غير محققة لإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل األخر

 - (16.471)  إلى األرباح المبقاة محولةأرباح محققة 

 242.943 248.482 الرصيد النهائي 
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 ستثمار في شركة زميلةإ - 5

فةي جمهوريةة  محةدودة مسةجلة مسةؤوليةنت )"الشةركة الزميلةة"( وهةي شةركة ذات ٪ في الشركة العربيةة اليمنيةة لألسةم31.58لدى الشركة استثمار بنسبة 

 ، وتتمثل الحركة خالل السنة فيما يلي:2009اليمن وقد تأسست الشركة الزميلة لمزاولة إنتاج األسمنت وبدأت اإلنتاج في عام 

 2022 مارس 31 

 مدققة(غير )

 2021ديسمبر  31

 )مدققة(

 لاير سعودي لاير سعودي 

 266.014 280.420 الرصيد اإلفتتاحي

 20.505 2.428 خالل الفترة / السنة الشركة الزميلة ربحالحصة في 

 (6.099) - توزيعات أرباح

 282.848 280.420 

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

 213.424 215.852 الرصيد النهائي 
 

صةادي واألحةداث األمنيةة ستمرارية بسبب األزمةة السياسةية والوضةع االقتاإل أمر للشركة الزميلة 2021ديسمبر  31تهية في للسنة المن المالية القوائمتعكس 

 الجارية في الجمهورية اليمنية.

 

 ، صافيومحتجزات مدينةذمم مدينة تجارية  - 6

 2022 مارس 31  

 مدققة(غير )

 2021ديسمبر  31

 )مدققة(

 لاير سعودي لاير سعودي 

 239.920 277.614 مدينة تجارية ذمم

 (35.259) (35.259) يخصم: مخصص الذمم المدينة التجارية 

 242.355 204.661 

 30.709 32.413 محتجزات مدينة

 (26.445) (26.445) يخصم: مخصص المحتجزات المدينة

 5.968 4.264 

 248.323 208.925 

 ارية والمحتجزات المدينة فيما يلي:تتمثل الحركة على مخصص الذمم المدينة التج 6-1

 2022 مارس 31 

 مدققة(غير )

 2021ديسمبر  31

 )مدققة(

 لاير سعودي لاير سعودي 

 61.704 61.704 الرصيد االفتتاحي

 - - للسنة للفترة / المكون

 61.704 61.704 الرصيد النهائي
 

 مدفوعات مقدماً وموجودات أخرى، بالصافي - 7

 2021ديسمبر  31

 ة()مدقق

 2022 مارس 31

  مدققة(غير )

  لاير سعودي لاير سعودي

 دفعات مقدمة إلى موردين 19.859 9.605

 أ –ذمم موظفين  12.327 12.263

 ب –تكلفة مؤجلة  10.236 10.236

 مصاريف مدفوعة مقدماً  6.600 8.900

 فوائد مستحقة - 224

 ج –ذمم مدينة أخرى  5.222 5.101

46.329 54.244  

 يخصم: مخصص مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى (1.362) (1.362)

44.967 52.882  

 يخصم: الجزء غير المتداول من قروض الموظفين (7.896) (8.036)

36.931 44.986  

 

 دي. لاير سعو 55 بمبلغ مل اآلخرتم قياس القيمة العادلة لقروض الموظفين من خالل التقييم االكتواري الذي نتج عنه خسارة محملة على الدخل الشا -أ

 التكلفة المؤجلة تمثل المصاريف التي أنفقتها الشركة على المشاريع التي لم تكن مؤهلة بعد إلثبات إيراداتها. -ب

 :2021يسمبر د 31لاير سعودي ) 30بمبلغ ” شركة الدواء للخدمات الطبية“تشمل الذمم المدينة األخرى على رصيد مستحق من طرف ذي عالقة  -ج

 لاير سعودي(. 220
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 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة - 8

 .لاير سعودي 320.527بلغ تديره مؤسسة مالية محلية، بم ةمحلي صناديقستثمار في إتمثل  رةأو الخسا الربحإن االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 

م ذلك أن يتم تقيي سارة، علىإستثمار في إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخك اراتاإلستثمإختارت الشركة بشكل غير قابل لإللغاء تصنيف 

 عند نهاية كل فترة تقرير مالي وتحميل أرباحها أو خسائرها على الربح أو الخسارة. اتاإلستثمار

 

 رأس المال - 9

ن لاير مليةو 860 :2021ديسةمبر  31مليةون سةهم ) 86 وهةو مةوزع علةى، مليةون لاير سةعودي 860 مبلغرأس المال المصرح به الصادر والمدفوع يبلغ 

 لاير سعودي للسهم. 10مليون سهم( بواقع  86 سعودي موزع على

 

 ذمم دائنة ومطلوبات أخرى - 10

  2022 مارس 31 

 )غير مدققة (

2021ديسمبر  31  

 )مدققة(

 لاير سعودي لاير سعودي 

 62.038 86.793 ذمم دائنة تجارية

 49.174 60.579 مستحقةمصاريف 

 13.931 17.952 دفعات مقدمة من العمالء

 10.593 10.593 أ -إيرادات مؤجلة 

 5.647 6.073 محتجزات مستحقة

 4.180 4.516 إيرادات غير مكتسبة

 4.137 3.435 ضريبة القيمة المضافة المستحقة

 179 6.262 مطلوبات متداولة آخرى

 196.203 149.879 

 

 المؤجلة تمثل اإليرادات التي تم تحرير فواتير بها للعمالء والتي لم تصبح مؤهلة بعد لالعتراف بها كإيراد. اإليرادات -أ

 

 معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة - 11

خةاذ خر فةي إتف اآلتعتبر األطراف كأطراف ذات عالقة إذا كان لدى أحد الطرفين القدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة تأثير هام على الطر

جلةس مين وأعضةاء مالقرارات المالية والتشغيلية. تتكون األطةراف ذات العالقةة مةن المسةاهمين وأعضةاء مجلةس اإلدارة واألعمةال التةي يكةون فيهةا للمسةاه

ويةتم  عمةال العاديةةى سةياق األاإلدارة، بشكل فردي أو جماعى، تأثير هام. يتم إجراء معامالت الشركة مع األطراف ذات العالقة على أسس تجاريةة بحتةة فة

 اعتمادها من قبل اإلدارة.

 

 إلةى سةدادها ان لحةينمن حساب الشركة العربية اليمنية لألسمنت )شركة زميلة( فى أحد البنوك فةي سةلطنة عمة الشركة إستلمتها مبالغ تتمثل المعامالت في

 .اليمن جمهورية وإلى البنكية من التحويالت في صعوبات الزميلة الشركة تواجه حيث عنها، نيابة الزميلة الشركة يودائن موردي

 

 العالقة الشركة          

 شركة زميلة الشركة العربية اليمنية لألسمنت

 طرف ذو عالقة شركة الدواء للخدمات الطبية

 طرف ذو عالقة شركة والء للتأمين التعاوني

 

 ترة  فيما يلى:تتمثل المعامالت الهامة مع األطراف ذات عالقة خالل الف

 طبيعة المعاملة الطرف ذو العالقة

  الثالثةلفترة 

المنتهية  أشهر  

2022 مارس 31 في  

 )غير مدققة(

  الثالثةلفترة 

المنتهية  أشهر  

2021 مارس 31 في  

 )غير مدققة(

 لاير سعودي لاير سعودي  

 الشركة العربية اليمنية لألسمنت
 - 1.994 منيةمدفوعات ألعضاء مجلس إدارة الشركة الي

 92 2.212 مدفوعات لموردي الشركة اليمنية

 - (3.769) ودائع من الشركة 

    

 425 425 يجاراإل اتإيراد شركة الدواء للخدمات الطبية

    

 - 429 خدمات شركة والء للتأمين التعاوني
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 )تتمة(معامالت وأرصدة أطراف ذات عالقة  - 11

 

 بة إلى األطراف ذات العالقة فيما يلي:أ ( تتمثل األرصدة المطلو

  2022 مارس 31 

 )غير مدققة (

2021ديسمبر  31  

 )مدققة(

 لاير سعودي لاير سعودي 

 1.756 509 شركة والء للتأمين التعاوني

 545 108 الشركة العربية اليمنية لألسمنت 

 617 2.301 

 

 سعودي(. لاير 220: 2021ديسمبر  31لاير سعودي ) 30كة الدواء للخدمات الطبية من شر 2022 مارس 31الذمم المدينة كما في  بلغ رصيد ب(

 

 مخصص الزكاة - 12

 مخصص الزكاة  على حركةال

  2022 مارس 31 

 )غير مدققة (

2021ديسمبر  31  

 )مدققة(

 لاير سعودي لاير سعودي 

 23.809 31.981 الرصيد في بداية الفترة / السنة

 34.226 6.450 مصروف الزكاة

 (22.502) - مسدد خالل الفترة / السنة

(5.154) سداد خاص بالربط الزكوى   (3.552) 

 31.981 33.277 الرصيد في نهاية الفترة / السنة

 

 الموقف الزكوي

 .بةستلمت الشهادة المطلوإو ضريبة والجماركلزكاة والالهيئة  2021قامت الشركة بتقديم اإلقرارات الزكوية عن السنوات حتى عام 

 

 سعودي وقد قامت مليون لاير 8.4من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمبلغ  2020و 2019 للسنوات، إستلمت الشركة الربط الزكوي 2021 سنةخالل 

 الربعخالل  ى ذلك،إلضافة المليون لاير سعودي من المبالغ المستحقة على ربط الزكوي. با 3.2الشركة بتسوية تلك الفروقات مع الهيئة مقابل سداد مبلغ 

 .مليون لاير سعودي 5.2باقي المبالغ المستحقة للربوط بقيمة قامت الشركة بتسوية ودفع  2022 األول من عام

 

 المعلومات القطاعية - 13
 

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

 الاألعم القطاع

 .سمنت الكلنكرأسمنت المقاوم لألمالح وألسمنت العادي واألتصنيع وتجارة ا األسمنت

  

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

  

 

 

 األسمنت

 الخرسانة

 مسبقة الصنع 

المعامالت تسويات 

 اإلجمالي واألرصدة البينية

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي )غير مدققة( 2022 مارس 31كما في 

     

 2.879.530 (21.898) 261.492 2.639.936 مجموع الموجودات

 509.456 (41.398) 96.129 454.725 مجموع المطلوبات

     

     لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2022 )غير مدققة(

 160.743 - 34.251 126.492 اإليرادات، صافي

 28.986 - (470) 29.456 صافي الربح
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 )تتمة( المعلومات القطاعية - 13

 

 

 األسمنت

 الخرسانة 

 مسبقة الصنع

تسويات المعامالت 

 اإلجمالي واألرصدة البينية

 لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي لاير سعودي )مدققة( 2021ديسمبر  31كما في 

 2.781.708 (21.632) 211.538 2.591.802 مجموع الموجودات

 369.953 (41.130) 74.766 336.317 مجموع المطلوبات

     

     )غير مدققة( 2021 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 216.694 (1.303) 29.947 188.050 اإليرادات، صافي

 59.880 - 551 59.329  صافي الربح

 

 قطاعات الجغرافية كما يلي:إن اإليرادات حسب ال

  2022مارس  31  

 )غير مدققة (

  2021مارس  31

 )غير مدققة (

 لاير سعودي لاير سعودي  

 212.978 159.612  المملكة العربية السعودية

 3.716 1.131  دول أخرى

  160.743 216.694 

 

 الشركة. ٪ من إجمالي إيرادات53مليون لاير سعودي ما يقرب من  83بالغ الشركة الب األسمنت تمثل اإليرادات من ثالثة عمالء رئيسيين لقطاع

 

 ربحية السهم - 14

القائمةة  سةهم العاديةةيتم إحتساب الربح األساسي للسهم بقسمة صافي دخل السةنة العائةد إلةى حةاملي األسةهم العاديةة للشةركة علةى المتوسةط المةرجح لعةدد األ

 م األساسية والمخفضة:خالل الفترة. فيما يلي إحتساب ربحية السه

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس 31 

2022 

 )غير مدققة(

مارس 31  

 2021  

 )غير مدققة(

   

880.59 28.986 صافي ربح الفترة )بأالف الرياالت السعودية(  

 86.000 86.000 عدد األسهم القائمة )بأالف األسهم(

.700 0.34 ربحية السهم )بالريال السعودي(  

 

 اإلرتباطات الرأسمالية - 15

 23 :2021ديسمبر  31)لاير سعودي  مليون 24 مبلغالمعتمدة من قبل إدارة الشركة مستقبلية الرأسمالية المشروعات ال ، بلغت2022 مارس 31كما في 

 مليون لاير سعودي(. 

 

 المطالبات المحتملة - 16

هذه  مثلت . سعوديمليون لاير 14.6 بقيمةناعة والثروة المعدنية )"الوزارة"( مطالبة من وزارة الص شعارإ 2022مارس  23 إستلمت الشركة بتاريخ

لشركة حالياً بمتابعة هذا اتقوم   .2020و 2019لسنوات عن اإستغالل الحجر الجيري  عن لمقابل الماليالفرق الناتج عن إعادة إحتساب الوزارة لالمطالبة 

لم يتم كذلك . زةألولية الموجالمالية الموافقة على القوائم اتاريخ لة لإلحتساب. ال تزال المناقشات سارية حتى اآللية المعد هذه األمر مع الوزارة للوقوف على

لمالي احتساب أن يزيد المقابل هذا وتتوقع الشركة وفق اآللية المعدلة لإل حتى تاريخه. للوزارة 2021المقابل المالي عن إستغالل الحجر الجيري لعام  رفع

شركة أنه ال يمكن تحديد . تعتقد إدارة العلى التوالي ،لاير سعودي 5.7لاير سعودي و 16.8بقيمة  2022مارس  31والفترة المنتهية في  2021عن العام 

ً مع  نظراً للمناقشاتالنتيجة النهائية في الوقت الحاضر  في  هاي حولضافصص إارج أي مخالوزارة حول تلك اآللية المعدلة وعليه لم يتم إدالجارية حاليا

 .2022مارس  31القوائم المالية األولية الموجزة للفترة المنتهية في 

 

 اإللتزامات المحتملة - 17

ديسمبر  31عودي )مليون لاير س 100بلغت إلتزامات الشركة المحتملة مقابل إعتمادات مستندية وخطابات ضمان بنكية مبلغ  2022 مارس 31كما في 

 مليون لاير سعودي(. 91: 2021

 

 

 

 



 قيةشركة أسمنت المنطقة الشر

 )شركة مساهمة سعودية(  

 

 )تتمة( األولية الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية 

 2022 مارس 31في  ةأشهر المنتهية الثالثة لفتر

 (جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية ما لم يذكر خالف ذلك)

- 14 - 

 

 

 توزيعات أرباح - 18

مليون لاير سعودي عن النصف الثاني من السنة  94.6قدرها  على توزيع أرباح نقدية  2022مارس  13خالل الفترة وافق مجلس اإلدارة للشركة بتاريخ 

ألرباح لمساهمي الشركة ا قيةون سهم، على أن يكون تاريخ أحملي 86لاير سعودي لكل سهم وعدد األسهم المستحقة لألرباح  1.10بواقع  2021المالية 

ول يلي بنهاية ثاني يوم تدا المقيدين بسجالت الشركة لدى شركة مركز إيداع األوراق المالية )إيداع( 2022أبريل  11المالكين لألسهم بنهاية تداول يوم 

 .2022أبريل  26ستحقاق، على أن يبدأ توزيع األرباح في إلتاريخ ا

 

 القيمة العادلة - 19

لى درجة مراعاة المدخالت عبناًء  3و  2و  1التقارير المالية، إستخدمت الشركة التسلسل الهرمي للقيمة العادلة المصنف عند المستويات  إلغراض إعداد

 في قياس القيمة العادلة وأهمية هذه المدخالت في قياس القيمة العادلة بالكامل، كما هو موضح أدناه:

 

 .مصح عنها في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة يمكن إقتنائها في تاريخ التقيياألسعار السوقية المف المستوى االول:

 

و بشكل غير ثلة( أمدخالت بخالف األسعار السوقية الموضحة في المستوى األول وهي يمكن مالحظتها بشكل مباشر )األسعار المما المستوى الثاني:

 .مباشر

 

ير مباشر من اشر أو غال يمكن مالحظتها بشكل مبالتي قابلة للمالحظة و يةوبات ال تعتمد على معلومات سوقمطلومدخالت لموجودات  المستوى الثالث:

 السوق.

 

وتم  لموجزةاألولية ا يةالمال وفقًا لسعر إغالق السوق في تاريخ القوائم في سوق األسهم السعودي يتم تقييم اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية المدرجة

 .1األدوات تحت المستوى تصنيف هذه

 

 المالية ئمالقواتاريخ  ندوق فيقبل مدير الص المستلم منستثمار غير المدرجة في السوق السعودي وفقًا لسعر اإلغالق إليتم تقييم االستثمارات في صناديق ا

 .2وتم تصنيف هذه األدوات تحت المستوى  األولية الموجزة

 

نيف هذه صسوق، ويتم تنهج الالملكية غير المدرجة بناًء على طرق التقييم المعتمدة التي تعتمد على نهج الدخل و يتم تقييم اإلستثمارات في أدوات حقوق

 .3األدوات تحت المستوى 

 القيمة العادلة  

 القيمة الدفترية 

 )لاير سعودي(

 1مستوى 

 )لاير سعودي(

 2مستوى 

 )لاير سعودي(

 3مستوى 

 )لاير سعودي(

     

     )غير مدققة( 2022 ارسم 31كما فى 

 454.575 - 135.962 590.537 إستثمارات فى أدوات حقوق ملكية من خالل الدخل الشامل األخر

 - 320.527 - 320.527 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةإستثمارات 

     

     )مدققة( 2021ديسمبر  31كما فى 

 454.575 - 135.156 589.731 خالل الدخل الشامل األخرإستثمارات فى أدوات حقوق ملكية من 

 

 المطفأةالقيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة 

 ها العادلة.المالية مقاربة لقيمتفي القوائم  المطفأةاإلدارة أن القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة  تعتقد

 

  األولية الموجزة ماليةإعتماد القوائم ال - 20

 .2022 مايو 16من قبل مجلس اإلدارة بالشركة بتاريخ الموجزة إعتمدت هذه القوائم المالية األولية 

 




