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بسم هللا الرحمن الرحيم

إلى السادة مساهمي شركة اسمنت المنطقة الشرقية الكرام

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته وبعد،

يســر مجلــس اإلدارة أن يرحــب بكــم ويشــكركم علــى تلبيــة دعوتــه لحضــور اجتمــاع 
الجمعيــة العامــة العاديــة األربعــــون كمــا يســره أن يقــدم لكــم تقريــره الســنوي عــن 
اعمــال شــركتكم وإنجازاتهــا ونتائــج اعمالهــا للعــام المالــي المنتهــي فــي 31 ديســمبر 
2013م وينتهــز هــذه الفرصــة ليجــدد إلتزامــه ببــذل كافــة الجهــود للقيــام بمســئولياته 

وتحقيــق المصلحــة المشــتركة للشــركة والمســاهمين. 
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أوال - نشاط الشركة:
يتمثــل نشــاط الشــركة الرئيســي فــي صناعــة وانتــاج األســمنت ومشــتقاته وتوابعــه واالتجــار بــه وإقامــة المصانــع 
ــر  ــتيراد والتصدي ــا، واالس ــاء وغيره ــواد بن ــن م ــمنت م ــة األس ــة لصناع ــة والمكمل ــات المتفرع ــة بالصناع المتعلق

ــا. ــواد المرتبطــة به ــاء واألســمنت والمنتجــات والم ــواد البن ــع م ــي جمي والمتاجــرة ف

ثانيا - اإلنتاج والمخزون:
بلغــت كميــة االنتــاج مــن مــادة الكلنكــر خــالل عــام 2013م )2,958,986( طنــا بإنخفــاض بلغــت نســبته )3%( عــن 
إنتــاج العــام الســابق البالــغ )3,051,130( طنــا كمــا بلــغ إنتــاج األســمنت بنوعـــيه العــادي والمقــاوم لألمــالح خــالل 
عــام 2013م )3,072,367( طنــا مقابــل )3,372,296( طنــا للعــام الماضــي بإنخفــاض بلغــت نســبته 9% بســبب 

التوقفــات غيــر العاديــة التــي حدثــت خــالل عــام 2013م إلجــراء بعــض أعمــال الصيانــة.

أمــا حجــم المخــزون مــن مــادة الكلنكــر فقــد بلــغ بنهايــة عــام 2013م )481,646( طنــا مقارنــة بـــ )309,662( طنــا 
بنهايــة العــام الســابق بزيــادة بلغــت نســبتها )55.5%( بســبب إنخفــاض إنتــاج األســمنت والكميــات المســتوردة مــن  
الكلنكــر خــالل عــام 2013م  بنــاءا علــى قــرار وزارة التجــارة رقــم 6176/1/9/267/ع  وتاريــخ 1434/6/25هـــ .                  

ثالثا - المبيعات:
بلغــت مبيعــات الشــركة مــن األســمنت خــالل عــام 2013م )3,075,235( طنــا بإنخفــاض بلغــت نســبته 9% عــن 

ــا. كميــة المبيعــات للعــام الماضــي 2012م البالغــة )3,377,079( طن

التحليل الجغرافي اليرادات الشركة
)بآالف الرياالت(

السنة
مجموع أسمنت

االسمنت
خرسانة مسبقة الصنع

المجموع الكليمحلي )*( 
تصديرمحلي )*(

2012796,63233,796830,42824,449854,877م

828,721 749,72278,999 2013719,07830,644م

        )*( تتم معظم المبيعات المحلية بالمنطقة الشرقية.
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رابعا – ملخص نتائج أعمال الشركة لعام ٢٠١٣ م:
حققــت شــركتكم خــالل عــام 2013 م أرباحــا تشــغيلية بلغــت )298( مليــون لاير مقابــل )374( مليــون لاير للعــام 

الســابق 2012م.

كمــا بلغــت األربــاح الصافيــة بعــد الــزكاة )309( مليــون لاير بإنخفــاض بلغــت نســبته )20%( عمــا كانــت علـــيه فــي 
العـــام الســابق والبالغــة )387( مليــون لاير. 

وبنــاءاً علــى هــذه النتائــج فقــد بلــغ العائــد علــى الســهم خــالل عــام 2013م )3.59 لاير( بنســبة 35.9% مــن 
القيمــة اإلســمية للســهم )10 لاير( وبنســبة إنخفــاض 20% عــن عائــد الســهم المحقــق خــالل العــام الســابق 2012م 

)4.5 لاير( .

وفيما يلي بيان بأهم التغيرات في نتائج الشركة لعام 2013 مقارنة بنتائج السنة الماضية وأسبابها:
بآالف الرياالت

نسبة الزيادة ٢٠١٢م٢٠١٣مالبيان
أهم أسباب التغير)النقص ( %

)3(828,721854,877المبيعات

اإلنخفاض نتيجة إلنخفاض كمية المبيعات بسبب:
1ـ إنخفاض انتاج األسمنت نتيجة لبعضأعمال 

    الصيانة التي تمت خالل عام 2013م.
2ـ إنخفاض الطلب المحلي خالل بعض الفترات 

    من عام 2013 بسبب اإلجراءات التصحيحية  
    للعمالة من قبل الدولة.

480,380434,19410.6تكلفة المبيعات
الزيــادة بســبب زيــادة تكلفــة بنــدي العمالــة والصيانــة، 
باإلضافــة إلســتخدام الكلنكــر المســتورد ذو التكلفــة 

ــة.  العالي

اإلنحفــاض بســبب إنخفــاض المبيعــات وزيــادة التكلفــة )17(348,341420,683الربح اإلجمالي
اإلنتاجيــة.

اإلنخفــاض بســبب إنخفــاض الربــح اإلجمالــي وزيــادة )20(297,845374,451ربح التشغيل
مصاريــف البيــع والتوزيــع والعموميــة.

)20(309,157386,659صافي الربح
اإلنخفــاض بســبب انخفــاض ربــح التشــغيل باإلضافــة 
)المصروفــات(  اإليــرادات  صافــي  إنخفــاض  الــى 

األخــرى .
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خامسا - المركز المالي:
الجــدول التالــي يبيــن اهــم التغيــرات وأســبابها فــي المركــز المالــي للشــركة كمــا فــي 31 ديســمبر 2013م مقارنــة 

بالعــام الســابق:
)بآالف الرياالت(

نسبة الزيادة 2012م2013مالبيان
أهم أسباب التغير)النقص( %

)15(849,3241000,897موجودات متداولة
 اإلنخفاض بسبب إنخفاض النقد وما 

في حكمة وإنخفاض الذمم المدينة 
التجارية 

 الزيادة بسبب إضافات لألصول 1,183,3521,127,7755موجودات ثابتة بالصافي
الثابتة خالل عام 2013م

474,564403,86517.5موجودات غير متداولة
 الزيادة بسبب زيادة : المصروفات 
المؤجلة،اإلستثمارات المتاحة للبيع، 

واإلستثمار في شركات زميلة. 

)19.5(177,204220,242مطلوبات متداولة

 اإلنخفاض بسبب سداد كامل 
القروض قصيرة األجل الخاصة 

بفرع الشركة )شركة براينسا 
السعودية للخرسانة مسبقة الصنع(

 الزيادة بسبب زيادة مخصص 2.2 46,85045,813 مطلوبات غير متداولة
مكافأة نهاية خدمة العاملين

2,283,1862,266,4821حقوق المساهمين
 الزيادة البسيطة بسبب زيادة 

األرباح غير المحققة من استثمارات 
متاحة للبيع 

4



سادسا - ملخص النتائج المالية للشركة خالل الفترة من ٢٠٠9م وحتى ٢٠١٣م:
ملخص قائمة الدخل
)بآالف الرياالت(

٢٠٠9م٢٠١٠م٢٠١١م٢٠١٢م٢٠١٣مالبيان

828,721854,877812,565819,467778,576صافي المبيعات

)376,450()431,798()393,878()434,194()480,380(تكلفة المبيعات

348,341420,683418,687387,669402,126الربح اإلجمالي

مصاريف البيع 
والتوزيع واإلدارية 

والعمومية
)50,496()46,232()41,381()37,102()34,134(

297,845374,451377,306350,567367,992الربح التشغيلي

صافي إيرادات 
)مصروفات(أخرى
وحصة الشركة من 

نتائج الشركات الزميلة

24,43327,795)1,162(6,566)3,752(

)13,538()14,151()12,189()15,587( )13,121(الزكاة الشرعية

309,157386,659363,955342,982350,702صافي الربح بعد الزكاة
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ملخص المركز المالي
)بآالف الرياالت(

٢٠٠9م٢٠١٠م٢٠١١م٢٠١٢م٢٠١٣مالبيان

849,3241,000,897916,440910,107854,863الموجودات المتداولة

1,183,3521,127,7751,050,7751,052,1431,047,644صافي الموجودات الثابتة

474,564403,865372,407398,159413,427الموجودات األخرى

177,204220,242141,554184,181176,956المطلوبات المتداولة

45,81340,32364,848110,780 46,850المطلوبات األخرى

2,283,1862,266,4822,157,7452,111,3802,028,198حقوق المساهمين

سابعا - عالمة الجودة:
تولــي الشــركة اهتمامــا كبيــرا بجــودة منتجاتهــا مــن االســمنت وتتبــع فــي ذلــك أفضــل المعاييــر وتســتخدم االجهــزة 
الرقابيــة المتطــورة بهــدف الوصــول لمنتجــات عاليــة الجــودة ترضــي طموحــات المســتهلك ونتيجــة لذلــك احتفظــت 
ــق  ــي يتطاب ــات والمقاييــس للشــركات الت ــة الســعودية للمواصف ــة العربي ــي تمنحهــا الهيئ الشــركة بعالمــة الجــودة الت
إنتاجهــا مــع المواصفــات الســعودية المعتمــدة باإلضافــة إلــى حصولهــا علــى النســخة المجــددة لشــهادة الجــودة العالميــة 

آيــزو 9001- 2008 مــن شــركة تــي. يــو. فــي األلمانيــة.

كمــا حصلــت الشــركة علــى شــهادة مــن المعهــد األمريكــي للبتــرول )API( لتطبيــق مواصفــات المعهــد فــي إنتــاج 
آبــار البتــرول.
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ثامنا - تنمية الموارد البشرية )التدريب وتوطين الوظائف(:

تنفيــذا لخطــة الشــركة الراميــة إلــى توفيــر بيئــة عمــل جاذبــة للكــوادر الوطنيــة أولــت الشــركة اهتمامــا كبيــرا لتوطيــن 
الوظائــف وقامــت بنشــاط إيجابــي لتنميــة وتطويــر مهــارات وقــدرات القــوى العاملــة الســعودية لتمكينهــا مــن تقليــد 

مناصــب عليــا بالســلم الوظيفــي فــي الهيــكل التنظيمــي للشــركة.

ــن  ــدات والمدربي ــزة والمع ــدث األجه ــره بأح ــم تطوي ــذي ت ــركة ال ــب بالش ــز التدري ــك يواصــل مرك ــبيل ذل ــي س وف
ــعودي. ــباب الس ــر للش ــب والتطوي ــات التدري ــل خدم ــم أفض ــاء تقدي ــن األكف المؤهلي

بجانــب ذلــك واصلــت الشــركة فــي تنظيمهــا للعديــد مــن الــدورات التدريبيــة داخــل وخــارج الشــركة لتعزيــز قــدرات 
العامليــن الســعوديين وتطويــر مهاراتهــم. 

تاسعا – البيئة واألمن والسالمة:

تتبــع شــركتكم أجــود معاييــر ســالمة البيئــة وتبــذل باســتمرار جهــودا كبيــرة لتحســين وتطويــر وســائل الحفــاظ علــى 
البيئــة.

وتعمل خطوط االنتاج حاليا وفق المستويات المطلوبة عالميا ودون انبعاثات تذكر للغبار.
وتولي الشركة إهتماما كبيرا باألمن والسالمة بمواقع العمل وفي سبيل ذلك قامت بالتالي:

زيــادة وســائل التوعيــة مــن خــالل التدريــب المتواصــل للعامليــن فــي المصنــع علــى وســائل الســالمة وحثهــم    -
ــة. ــزام بتعليمــات الســالمة والصحــة المهني ــى اإللت عل

توفير أجهزة الوقاية الشخصية وإلزام العاملين بالمصنع بإستخدام أدوات الوقاية الشخصية أثناء العمل.   -
توفير أحدث معدات مكافحة الحرائق وتدريب بعض العاملين على كيفية إطفاء الحرائق.    -

ونتيجة لذلك فقد حدث انخفاض ملحوظا في نسبة الحوادث وإصابات العمل بالمصنع.

عاشرا - النشاط االستثماري:

ــد  ــه فق ــل المخاطــر وعلي ــد وتقلي ــم العوائ ــة الســابقة حســب سياســة تعظي ــي اســتثماراتها المالي اســتمرت شــركتكم ف
ــي: ــن التال ــام 2013م م ــتثماراتها خــالل ع ــت اس تكون

١- إستثمار في المرابحات اإلسالمية:
واصلت الشركة استثمار فائض السيولة في المرابحات اإلسالمية المتوفرة لدى البنوك المحلية.
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٢ـ إستثمار في شركات أخرى كما هو مبين أدناه:

اسم الشركة
نشاط الشركةومقرها

عدد األسهم 
أو الحصص 

لالستثمار

نسبة
االستثمار

األرباح المستلمة عن 
عام 2012م

شركة التصنيع 
وخدمات الطاقة.
ومقرها بالمملكة 
العربية السعودية.

الصناعات البترولية والمعدنية 
والبتروكيميائية والكهربائية، تحلية 
المياه، حفر آبار البترولية والغاز 

الطبيعي، النشاطات الجيوفيزيقية، 
استكشاف وتنمية الموارد 

الهايدروكربونية.

 10,874,998
6,524,999 لاير5,44%سهم

بواقع 60 هللة للسهم

شركة المجموعة 
السعودية لالستثمار 

الصناعي.
ومقرها بالمملكة 
العربية السعودية.

تنمية وتطوير القاعدة الصناعية 
في المملكة وعلى األخص 

الصناعات البتروكيماوية وفتح 
مجاالت تصديرها الى األسواق 

الخارجية وافساح المجال للقطاع 
الخاص للدخول في صناعات 

أخرى باستعمال منتجات الصناعة 
البتروكيماوية 

 5,451,018
5,451,018 لاير1,2%سهم

بواقع لاير للسهم

الشركة العربية اليمنية 
لألسمنت المحدودة.

ومقرها بالمكال 
بالجمهورية اليمنية.

انتاج الكلنكر وتصنيع وتسويق 
األسمنت البورتلندي العادي 

والمقاوم للكبريتات وبشكل عام 
جميع أنواع األسمنت

450 ألف 
ال توجد31.58%حصة

شركة براينسا السعودية 
للخرسانة مسبقة الصنع 

)فرع للشركة(.
ومقرها بالمملكة 
العربية السعودية.

إنتاج ونقل وتركيب المنتجات 
التوجد100%55 ألف حصةالخرسانية مسبقة الصنع
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مالحظة:

بتاريــخ 2012/10/03م تــم التوقيــع علــى اتفاقيــة شــراء حصــة الشــريك األجنبــي األســباني البالغــة 50% مــن رأس 
مــال شــركة براينســا الســعودية للخرســانة مســبقة الصنــع )شــركة ســعودية ذات مســئولية محــدودة مســجلة بالدمــام 
ــن شــركتكم  ــة بي ــخ 21 رجــب 1428هـــ ومملوكــة مناصف ــم 2051035184 وتاري بموجــب الســجل التجــاري رق

وشــركة براينســا األســبانية للخرســانة مســبقة الصنــع(.
ــر 1434هـــ  ــخ 18 صف ــركة بتاري ــرع للش ــا كف ــتحواذ وتحويله ــة اإلس ــة لعملي ــراءات القانوني ــتكملت اإلج ــد اس وق

الموافــق 31 ديســمبر 2012 م .
وعلية فقد تم دمج القوائم المالية لفرع الشركة ضمن بنود القوائم المالية لشركتكم.

حادي عشر - استراتيجيات الشركة:

ترتكز استراتيجية الشركة على العناصر التالية:
ــر  ــق أفضــل المعايي ــر وتطبي ــث والتطوي ــات البح ــالل عملي ــن خ ــات م ــودة المنتج ــي ج ــتمر ف ــر المس التطوي   -

العالميــة.
العمل على تخفيض التكاليف لتعزيز القدرة التنافسية للشركة.   -

االستثمار طويل األجل في القوى العاملة خاصة السعودية منها مما ينعكس ايجابا على اداء الشركة.   -
المحافظــة علــى حصــة الشــركة بالســوق والســعي المتواصــل لزيادتهــا وذلــك باالســتفادة مــن مزايــا الشــركة    -
التنافســية المتمثلــة فــي تطويــر جــودة المنتــج، العالقــة الوطيــدة والمتطــورة مــع العمــالء، الموقــع الجغرافــي 
والقــرب مــن الســوق، خبــرة الشــركة الطويلــة فــي مجــال التســويق والتصديــر خــارج المملكــة ممــا سيســهل 
ــة اســتئناف تصديــر االســمنت والكلنكــر. عمليــة اســتعادة حصتهــا المفقــودة فــي االســواق الخارجيــة فــي حال

التركيز على اإلستفادة القصوى من الطاقة اإلنتاجية لزيادة الربحية. ـ  
زيادة الربحية بإنتاج وتسويق منتجات مختلفة. ـ  

تطوير عالقات طويلة األمد مع الموردين للتقليل من تكاليف التشغيل.   -
ــي لصناعــة  ــي مشــاريع التوســع الرأســي واألفق ــك باالســتثمار ف ــي منتجــات الشــركة وذل ــوع ف التوســع والتن   -

ــة.  ــة بالصناع ــرى المرتبط ــاريع األخ ــمنت والمش األس

ثاني عشر - التوقعات والمشاريع المستقبلية:

) أ ( التوقعات لعام ٢٠١4م:
 مــن المتوقــع أن تتحســن معــدالت ربحيــة الشــركة خـــالل عــام 2014م نتيجــة لتوقــع تحســن الطلــب 

المحلــي باإلضافــة إلنتــاج وتســويق بعــض األنــواع المتخصصــة مــن األســمنت.
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)ب( المشاريع المستقبلية:
 

نســبة لتقــادم بعــض خطــوط اإلنتــاج الحاليــة وللوفــاء بطلبــات العمــالء المتزايــدة تبــذل شــركتكم مجهــودات - 
كبيــرة فــي ســبيل إنشــاء خــط إنتــاج جديــد بطاقــة إنتاجيــة قدرهــا )10,000( عشــرة آالف طــن مــن الكلنكــر 

يوميــا. 

اســتراتيجية الشــركة المتمثلــة فــي تنــوع اإليــرادات اســفرت عــن إنشــاء خــط إنتــاج لألنــواع المتخصصــة مــن - 
األســمنت بطاقــة إنتاجيــة تبلــغ 600 طــن يوميــا وقــد بــدأ الخــط إنتاجــة الفعلــي خــالل الربــع الثالــث مــن عــام 

2013م.

بــدأ العمــل فــي تركيــب مطحنــة لألســمنت مــن شــأنها زيــادة قــدرة الطحــن لتمكيــن الشــركة مــن اإلســتفادة - 
القصــوى مــن الطاقــة اإلنتاجيــة للكلنكــر ممــا ســينعكس إيجابــا علــى مبيعــات الشــركة ويتوقــع أن يبــدأ تشــغيل 

المطحنــة خــالل الربــع األول مــن عــام 2015م.

ثالث عشر - المخاطر:

) أ ( المنافسة:
تعمــل الشــركة فــي قطــاع واحــد يتســم بالمنافســة الشــديدة فــي المجاليــن المحلــي والخارجــي وقــد زادت حــدة هــذه 
ــذا  ــة ودخــول منافســين جــدد وه ــة القائم ــة لشــركات االســمنت المحلي ــة اإلنتاجي ــي الطاق ــد توســعات ف المنافســة بع
التغيــر فــي البيئــة التنافســية إذا لــم يصحبــه نمــو فــي الطلــب المحلــي ســيؤدي الــى انخفــاض فــي كميــات البيــع وفقــدان 
جــزء مــن حصــة الشــركة فــي الســوق باالضافــة لذلــك سيشــكل ضغطــا علــى الشــركة يضطرهــا الــى اعتمــاد سياســة 
تســعير جديــدة لجعــل أســعار منتجهــا أكثــر تنافســا، وهــذه العوامــل قــد تؤثــر ســلبا علــى هامــش ومســتوى الربحيــة 

للشــركة.

)ب( تغير القرارات االقتصادية الصادرة من الدولة:
ــاح الشــركة  ــى أرب ــره الســلبي عل ــه أث ــع ســيكون ل ــد أســعار البي ــة يقضــي بتحدي ــل الدول ــن قب ــرار م صــدور أي ق

ــتقبلية.  المس

ولمواجهة هذه المخاطر تعمل شركتكم على:

 ــ   وضع بعض معايير التميز مثل الجودة النوعية وتعدد وتنوع المنتجات واالستثمارات.
 ــ   المحافظة على قاعدة عمالئها في األسواق الداخلية والسعي لتوسيع قاعدة عمالئها . 

 ــ   اإلستمرار في خطة الشركة الرامية لترشيد التكاليف والمصاريف لتعزيز قدراتها التنافسية.
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رابع عشر - حوكمة الشركات:

تعتبــر األحــكام الــواردة بالئحــة حوكمــة الشــركات مــن المبــادئ الهامــة التــي ينبغــي تفعيلهــا لحمايــة حقوق المســاهمين 
ــق األحــكام االسترشــادية  ــوم الشــركة بتطبي ــى حقــوق ومكتســبات الشــركة وتق ــح وللمحافظــة عل وأصحــاب المصال
الــواردة فــي الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة وخــالل عــام 2013م تــم إعــداد الئحــة 
حوكمــة للشــركة تتفــق مــع متطلبــات هيئــة الســوق الماليــة ومــن اهمهــا الئحــة تنظيــم تعــارض المصالــح، السياســات 
واإلجــراءات الخاصــة بتعييــن عضــو مجلــس اإلدارة، سياســة توزيــع األربــاح، الئحــة لجنــة المراجعــة، الئحــة لجنــة 

الترشــيحات والمكافــآت، والئحــة اإلفصــاح والشــفافية و تــم إرســال نســخة مــن الالئحــة للهيئــة.

وقد قامت الشركة بتطبيق كافة المواد الواردة بالئحة حوكمة الشركة عدا البند الموضح أدناه:

أسباب عدم التطبيقالـــمـــادة

المادة السادسة )ب( ـ التصويت التراكمي
سوف يتم إتباع أسلوب التصويت التراكمي 

عند إلزامية تطبيقه من الجهات الرسمية 
وإقراره من الجمعية العامة للشركة.

خامس عشر - المدفوعات النظامية المستحقة:

)بآالف الرياالت(

اإليضاح2013مالبيان

اشتراكات العاملين لشهر 533المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
ديسمبر 2013م.

مستحقات الزكاة لعام 2013م.13,121الزكاة الشرعية

وزارة البترول والثروة المعدنية 
رسوم الحجر الجيري والطفل 18,455)وكالة الوزارة للثروة المعدنية(

لعام 2013م.
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سادس عشر - المسئولية االجتماعية:

التزامــا بالمســئولية االجتماعيــة تجــاة المجتمــع وأفــراده تســاهم الشــركة فــي مجــاالت متعــددة وذلــك بدعــم المؤسســات 
التربويــة واالجتماعيــة وغيرهــا مــن الجهــات الجديــرة بالدعــم مثــل:

ـ دعم الجمعيات الخيرية.
ـ دعم لمقر التدريب التربوي.

- الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
- أخــرى.

سابع عشر ـ قروض قصيرة األجل:

ــة مــع  ــرة األجــل )متوافق ــع( قــروض قصي ــدى فــرع الشــركة )شــركة براينســا الســعودية للخرســانة مســبقة الصن ل
ــي )2012م(  ــام الماض ــة الع ــا بنهاي ــغ رصيده ــام بل ــن ع ــل م ــا أق ــة آجاله ــوك محلي ــن بن ــالمية( م ــريعة اإلس الش

ــام 2013م. ــالل ع ــروض خ ــذه الق ــد ه ــل رصي ــداد كام ــركة بس ــت الش ــد قام ــف لاير وق 40,947 أل

ثامن عشر - سياسة توزيع األرباح والتوزيع المقترح:

تعتمــد سياســة الشــركة فــي توزيــع األربــاح علــى مــا ورد بالنظــام األساســي للشــركة وعلــى مقــدار صافــي األربــاح 
القابلــة للتوزيــع و توفــر األمــوال وحاجــة الشــركة لــرأس المــال لتنفيــذ الخطــط التوســعية واإلســتثمارات المســتقبلية 

وتهــدف سياســة توزيــع األربــاح الــى التحســين المســتمر فــي قيمــة إســتثمار مســاهمي الشــركة.
ــة العامــة  ــرار يصــدر مــن الجمعي ــاح للمســاهمين بموجــب ق ــع أرب ــى توزي ــذ تأسيســها عل ــد درجــت الشــركة من وق

ــس إدارة الشــركة.  ــة مجل ــى توصي ــاءا عل للشــركة بن

وحسب المادة )4١( من النظام األساسي للشركة يتم توزيع األرباح كالتالي: 

تــوزع أربــاح الشــركة الصافيــة الســنوية بعــد خصــم جميــع المصروفــات العموميــة والتكاليــف االخــرى بمــا فيهــا 
الــزكاة المفروضــة شــرعا علــى الوجــه التالــى:

يجنــب 10% مــن االربــاح الصافيــه لتكويــن احتياطــى نظامــى ويجــوز للجمعيــة العامــة العاديــة وقــف هــذا - 1
التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــى المذكــور نصــف رأس المــال )وقــد تــم ايقــاف هــذا التجنيــب منــذ بدايــة عــام 

2009م حيــث بلــغ رصيــد اإلحتياطــي النظامــي 50% مــن رأس المــال المدفــوع(.
يوزع من الباقى بعد ذلك دفعة للمساهمين تعادل 5% من رأس المال المدفوع.- 2

 يخصــص بعــد مــا تقــدم 10% مــن الباقــى كمكافــأة لمجلــس اإلدارة )بحــد أقصــى 200 ألــف لاير لــكل 3- 
عضــو بموجــب قــرار وزارة التجــارة رقــم 1071 وتاريــخ 1412/11/02هـــ( ويــوزع الباقــى بعــد ذلــك 

علــى المســاهمين كحصــة إضافيــة مــن األربــاح.
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وبنــاءا علــى النتائــج الماليــة المحققــة خــالل عــام 2013م ورصيــد األربــاح القابلــة للتوزيــع بنهايــة عــام 2012م مــع 
األخــذ فــي االعتبــار عامــل توفــر الســيولة، فــإن مجلــس اإلدارة يقتــرح علــى جمعيتكــم الموقــرة توزيــع أربــاح علــى 

النحــو التالــي:

)بآالف الرياالت(
البــــــيان٢٠١٣م

صافي األرباح بعد خصم مخصص الزكاة الشرعية309,157
يضاف رصيد األرباح المرحلة من العام السابق147,378
رصيد األرباح القابلة للتوزيع456,535
يخصم: دفعة أولى للمساهمين تعادل 5% من رأس المال المدفوع)43,000(
يخصم: مكافأة ألعضاء مجلس االدارة )1,600(
الباقي411,935
يخصم: حصة إضافية للمساهمين )بواقع 30% من رأس المال المدفوع(258,000

الرصيد ويرحل للعام القادم153,935
 

والرسم البياني أدناه يبين صافي األرباح واألرباح الموزعة لفترة خمس سنوات: 
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تاسع عشر - مجلس اإلدارة:

١ - التكويــن والتصنيــف وعضويــة اعضــاء المجلــس فــي مجالــس إدارات الشــركات المســاهمة 
ــرى: األخ

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء بنهاية عام 2013م.
ويوضح الجدول التالي التكوين، التصنيف، وعضوية مجالس إدارات الشركات األخرى لألعضاء:

عضويته في مجالس إدارات الشركات المساهمة التصنيفالمنصباالسم
األخرى

صاحــب الســمو الملكــي األميــر/ تركــي 
بــن محمــد بــن فهــد بــن عبدالعزيــز

رئيس
شركة اميانتيت العربية السعوديةمستقلمجلس اإلدارة

نائب رئيسالدكتور/ عبدالمحسن بن سعد الرويشد
مجلس اإلدارة

غير 
ال يوجدتنفيذي

مستقلعضواالمهندس/ سعد بن إبراهيم المعجل

1 - شركة الخزف السعودي.
2 - شركة التصنيع وخدمات الطاقة.

3 - الشركة العربية لألنابيب.
4 - شركة اليمامة للصناعات الحديدية.

غير عضوااألستاذ/ عبدالرحمن بن حمود الموسى
شركة ريسان العربية للتطويرالعقاري تنفيذي

غير عضوااألستاذ/ ابراهيم بن سالم الرويس
ال يوجدتنفيذي

غير عضواالمهندس/ محمد بن سعد الشثري
ال يوجدتنفيذي

ال يوجدمستقلعضواالمهندس/ محمد بن وصل هللا الحربي

عضو ومدير الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن
شركة التصنيع وخدمات الطاقة.تنفيذيعام الشركة
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٢ - سجل الحضور الجتماعات مجلس اإلدارة:
عقد مجلس اإلدارة خالل عام 2013م )5( جلسات ويوضح الجدول التالي سجل الحضور للجلسات الخمس:

االجتماعاالسم
١

االجتماع
٢

االجتماع
٣

االجتماع
4

االجتماع
5

مجموع مرات 
الحضور

صاحــب الســمو الملكــي األميــر/ تركــي 
P1بــن محمــد بــن فهــد بــن عبدالعزيــز

PPP3الدكتور/ عبدالمحسن بن سعد الرويشد

PPPPP5المهندس/ سعد بن إبراهيم المعجل

PPPPP5األستاذ/ عبدالرحمن بن حمود الموسى

PPPPP5األستاذ/ ابراهيم بن سالم الرويس

PPPPP5المهندس/ محمد بن سعد الشثري

PPPPP5المهندس/ محمد بن وصل هللا الحــربي

PPPPP5الدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن
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٣ - األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وزوجاتهم وأوالدهم القصر:

المنصباالســـم

أسهم اعضاء مجلس اإلدارة وكبار 
أسهم الزوجة واألوالد القصرالتنفيذيين

بنهاية عام 
بنهاية عام ٢٠١٢مبنهاية عام ٢٠١٣مبنهاية عام ٢٠١٢م٢٠١٣م

%العدد%العدد%العدد%العدد
صاحب السمو الملكي 

األمير/ تركي بن محمد 
بن فهد بن عبد العزيز 

46,000،05346,000،05320,000،02320,000،023الرئيس

الدكتور/عبد المحسن 
بن سعد الرويشد

نائب 
----2,666،0032,666،003الرئيس

المهندس / سعد بن 
----6,665،0086,665،008عضوإبراهيم المعجل 

األستاذ/ عبد الرحمن 
----5,930،0075,930،007عضوبن حمود الموسى

األستاذ/ ابراهيم بن 
----22,000،02622,000،026عضوسالم الرويس

المهندس/ محمد بن 
--------عضوسعد الشثري

المهندس/ محمد بن 
------2,000،002عضووصل هللا الحربي

الدكتور/ زامل بن
عبد الرحمن المقرن

عضو 
ومدير
عام 
الشركة

2,000،0022,000،002----

نائب المدير العام 
---------التنفيذي

نائب المدير العام 
للموارد البشرية 

والتسويق والعالقات 
العامة

---------

---------مدير المبيعات
---------المدير المالي
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4 ـ مكافآت اعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين )بآالف الرياالت(:

البـيان
أعضاء مجلس 

اإلدارة 
غير التنفيذيين

أعضاء مجلس 
اإلدارة 
التنفيذيين

خمسة من كبار 
التنفيذيين بما فيهم 
المدير العام ونوابه 

والمدير المالي

المجموع

3,4683,468ــالرواتب والتعويضات والبدالت

1,4002007762,376 المكافآت السنوية

410ــ410مكافأة اللجنة التنفيذية 

80ــ80مكافأة لجنة المراجعة

72ـ6012تعويضات أخرى )بدل حضور(

١,95٠٢١٢4,٢446,4٠6المجموع

5 - لجان مجلس اإلدارة:

أ - لجنة المراجعة:

التكوين وسجل الحضور:

فئة االسم
العضوية

سجل الحضور

االجتماع
١

االجتماع
٢

االجتماع
٣

االجتماع
4

االجتماع
5

مجموع 
مرات 
الحضور

األستاذ/ محمد بن صالح الدهام 
PPPPP5رئيسا)ليس عضوا في مجلس اإلدارة(

PPPPP5عضواالمهندس/ محمد بن سعد الشثري

PPPPP5عضواالمهندس/ محمد بن وصل هللا الحــربي
األستاذ/ خالد بن محمد الصليع

PPPPP5عضوا)ليس عضوا في مجلس اإلدارة( 
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المهام والمسئوليات:

تقوم لجنة المراجعة بالعديد من األعمال من أهمها:
التأكــد مــن أن لــدى الشــركة نظــام للرقابــة الداخليــة فعــال ومناســب يكفــل حمايــة كافــة أصــول الشــركة ويضمــن  ـ  
قانونيــة وتســجيل كافــة معامــالت الشــركة وإن ذلــك النظــام مدعومــا ببرنامــج شــامل للتدقيــق الداخلــي وإنــه قــد 

أعــد علــى أســس ســليمة وتــم تنفيــذه بفعاليــة.
دراسة أنظمة ولوائح الشركة والسياسات المحاسبية المتبعة. ـ  

دراسة السياسات المحاسبية المستخدمة وتقديم توصياتها بشأنها للتأكد من عدالة البيانات المالية. ـ  
دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة. ـ  

مراجعة وتقويم فاعلية تقدير الشركة للمخاطر المهمة والمحتملة وكيفية مواجهة تلك المخاطر. ـ  
تقييــم مؤهــالت وكفــاءة األداء ألفــراد إدارة المراجعــة الداخليــة واإلشــراف والمتابعــة إلعمالهــم والتحقــق مــن  ـ  

اســتقالليهم .
ــه  ــة مالحظات ــة ومتابع ــابات الخارجــي ومناقش ــع الحس ــج مراج ــال وخطــط وبرام ــة ألعم اإلشــراف والمتابع ـ  

وتقييــم مؤهالتــة واســتقالليتة والتوصيــة لمجلــس اإلدارة بتعيينــة وتحديــد أتعابــه.
 

وخــالل عــام 2013م واصلــت لجنــة المراجعــة تنفيــذ مهامهــا حيــث قامــت بدراســة فاعليــة إجــراءات نظــام الرقابــة 
الداخليــة بالشــركة مــن خــالل التقاريــر الــواردة اليهــا مــن إدارة المراجعــة الداخليــة بخصــوص مراجعــة العمليــات 
ــكات الشــركة كمــا قامــت بمتابعــة خطــة المراجعــة الســابقة  ــة ممتل ــة التــي تكفــل حماي ــة، والمالي التشــغيلية، اإلداري
باإلضافــة إلــى تطويــر خطــط المراجعــة للعــام القــادم، دراســة ومراجعــة تقديــرات الشــركة للمخاطــر التــي تواجههــا، 

اإلشــراف علــى أعمــال المراجــع الخارجــي ومناقشــة التقاريــر التــي يصدرهــا.

ولم تظهر أعمال مراجعة نظام الضبط الداخلي للشركة لعام 2013م ضعفا جوهريا في النظام.

ب - اللجنة التنفيذية:

 التكوين وسجل الحضور:

فئة االســــــم
العضوية

سجل الحضور

االجتماع
١

االجتماع
٢

االجتماع
مجموع مرات الحضور٣

صاحــب الســمو الملكــي األميــر/ تركــي بــن 
P1رئيسامحمــد بــن فهــد بــن عبدالعزيــز

PPP3عضوااألستاذ/ عبدالرحمن بن حمود الموسى

PPP3عضوااألستاذ/ إبراهيم بن سالم الرويس 
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المهام والمسئوليات:
ــع توصياتهــا بشــأن  ــة برف ــوم اللجن ــل مجلــس اإلدارة تق ــة مــن قب ــة التنفيذي ــات المفوضــة للجن ــا للصالحي وفق
العديــد مــن االختصاصــات أهمهــا سياســة االســتثمار والتعامــالت البنكيــة، الموازنــة التقديريــة والقوائــم الماليــة 
ــام  ــأداء المه ــوم ب ــم تق ــن ك ــئون العاملي ــة ش ــة، والئح ــة المتبع ــة واإلداري ــح المالي ــة واللوائ ــركة، األنظم للش

ــة بهــا. ــي يــرى مجلــس اإلدارة تكليــف اللجن واإلختصاصــات األخــرى الت

ج - لجنة الترشيحات والمكافآت:

 التكوين وسجل الحضور:

فئة االسم
العضوية

االجتماع
١

مجموع 
مرات 
الحضور

0رئيساصاحب السمو الملكي األمير/ تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز

P1عضواالمهندس/ سعد بن ابراهيم المعجل

P1عضواالدكتور/ زامل بن عبدالرحمن المقرن 

المهام والمسئوليات:
تتلخص مهام ومسئوليات اللجنة في:

التوصيــة لمجلــس اإلدارة بالترشــيح لعضويــة المجلــس وفقــا للسياســات والمعاييــر المعتمــدة مــع مراعــاة عــدم - 1
ترشــيح أي شــخص ســبقت إدانتــه بجريمــة مخلــة بالشــرف واألمانــة. 

المراجعــة الســنوية لإلحتياجــات المطلوبــة مــن المهــارات المناســبة لعضويــة مجلــس اإلدارة وإعــداد وصــف - 2
للقــدرات والمؤهــالت المطلوبــة لعضويــة مجلــس اإلدارة بمــا فــي ذلــك تحديــد الوقــت الــذي يلــزم ان يخصصه 

العضــو ألعمــال مجلــس اإلدارة.
مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات بشأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.- 3
تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة وإقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.- 4
التأكــد بشــكل ســنوي مــن إســتقاللية األعضــاء المســتقلين وعــدم وجــود أي تعــارض مصالــح إذا كان العضــو - 5

يشــغل عضويــة مجلــس إدارة شــركة أخــرى.
ــد - 6 ــار التنفيذييــن، ويراعــى عن ــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وكب وضــع سياســات واضحــة لتعويضــات ومكاف

وضــع تلــك السياســات إســتخدام معاييــر ترتبــط بــاألداء. 

19



6 - المراجعة الداخلية:

تعمــل إدارة المراجعــة الداخليــة بالشــركة علــى اعطــاء تأكيــد ودور إستشــاري موضوعــي مســتقل علــى نحــو يــؤدي 
الــى تحســين وإضافــة قيمــة لعمليــات الشــركة وتســاعد المراجعــة الداخليــة فــي تحقيــق أهــداف الشــركة مــن خــالل 

تقويــم وتحســين فاعليــة إدارة المخاطــر والرقابــة والعمليــات التــي ينطــوي عليهــا األداء الرقابــي.

وقــد قامــت المراجعــة الداخليــة فــي الشــركة بالعديــد مــن عمليــات المراجعــة الداخليــة مــن خــالل خطــة عملهــا التــي 
ــة  ــع فاعلي ــى رف ــة للعمــل عل ــى األنشــطة والوظائــف ذات المخاطــر العالي ــز عل ــة المراجعــة مــع التركي أقرتهــا لجن
وكفــاءة وربحيــة عمليــات الشــركة وتقــوم برفــع تقاريرهــا الدوريــة علــى كافــة مراكــز العمــل فــي الشــركة الــى لجنــة 

المراجعــة لمراجعتهــا وإتخــاذ التوصيــات المناســبة حيالهــا ومتابعــة تنفيذهــا. 

عشرون - إقرارات:
انطالقــا مــن توجهــات مجلــس إدارة الشــركة لتحقيــق أعلــى مســتويات الشــفافية واإلفصــاح يقــر مجلــس إدارة الشــركة 

بالنقــاط التاليــة بالنســبة لعــام 2013م:
أعــدت القوائــم الماليــة وفقــا للمبــادئ المحاســبية المتعــارف عليهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية والتــي يتــم    -

ــة. ــة ثابت ــام وبصف ــا بانتظ تطبيقه
تم إعـداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح.   -

تم إعداد نظام الرقابة الداخلية للشركة على أسس سليمة وتم تطبيقه بفعالية.    -
لم تمنح الشركة قروض ألي من أعضاء مجلس اإلدارة.   -

لــم تدخــل الشــركة فــي معامــالت اســهم تخــص أي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو مــن تربطهــم بهــم صلــة    -
ــرة. ــة مباش قراب

لم يتم ترسية أية عقود على أية جهات ذات عالقة.   -
ليــس لــدى الشــركة اي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــة أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أحــد كبــار التنفيذييــن    -
عــن أي راتــب أو تعويــض كمــا التوجــد أي ترتيبــات أو اتفــاق تنــازل بموجبــه أحــد مســاهمي الشــركة عــن 

أي حقــوق فــي االربــاح.
لــم يتــم توقيــع أيــة عقوبــة أو قيــد احتياطــي علــى الشــركة مــن هيئــة الســوق الماليــة أو أي جهــة تنظيميــة أو    -

ــرى. ــة أخ ــرافية أو قضائي إش
مـــا عـــدا مـــا هــو مطلــوب وفقــا لقانــون العمل الســعودي لــم تقم الشــركة بأية إســتثمارات أو تكويــن احتياطيات    -

لمصلحــة موظفيهــا.
لــم توقــع الشــركة أي عقــد توجــد فيــه أو كانــت توجــد فيــه مصلحــة جوهريــة ألحــد اعضــاء مجلــس االدارة أو    -

ــم.  ــأي منه ــة ب ــي أو ألي شــخص ذو عالق ــر المال ــذي أو المدي ــس التنفي الرئي
ال يوجــد بالشــركة أي حقــوق تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات قابلــة للتحويــل إلــى أســهم أو حقــوق خيــار    -

أو مذكــرات حقــوق اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة خــالل عــام 2013م.
ال توجد قروض مستحقة على الشركة.   -

ال يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.    -
أن المراجع الخارجي للشركة قد أبدى رأيه دون تحفظ على القوائم المالية.   -
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حادي وعشرون - اقتراحات مجلس االدارة:

يقترح مجلس اإلدارة على حضراتكم ما يلي:

الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31م. أوال:  

الموافقة على تقرير المحاسب القانوني عن حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 2013/12/31م. ثانيا:  

التصديــق علــى قائمــة المركــز المالــي للشــركة كمــا هــي فــي 2013/12/31م والقوائــم الماليــة األخــرى عــن  ثالثا:  
الســنة الماليــة المنتهيــة فــي نفــس التاريــخ.

إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عــن الفترة السابقة. رابعا:  

ــق  ــن 1435/06/02هـــ المواف ــارا م ــس اإلدارة اعتب ــراح مجل ــب اقت ــاح حس ــع األرب ــى توزي ــة عل خامسا: الموافق
2014/04/02م بواقــع )3.5( لاير للســهم بنســبة )35%( مــن القيمــة اإلســمية للســهم وتكــون أحقيــة األربــاح 
ــة  ــاد الجمعي ــوم انعق ــداول ي ــة ت ــداول( نهاي ــة )ت ــداع األوراق المالي ــن بســجالت مركــز اي للمســاهمين المقيدي

العامــة بتاريــخ 1435/05/18هـــ الموافــق 2014/03/19م.

بواقــع  اإلدارة  مجلــس  ألعضــاء  كمكافــأة  لاير   )1,600,000( مبلــغ  صــرف  علــى  سادسا: الموافقــة 
         )200,000 ( لاير لكل عضــو عـن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.

الموافقة على التعديالت المقترحة على الئحة عمل لجنة المراجعة. سابعا: 

الموافقة على اختيار مراقب حسابات الشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة لمراجعة حسابات  ثامنا: 
الشركة عن العام المالي 2014م والبيانات المالية الربع سنوية وتحديد أتعابه.

ومجلــس اإلدارة إذ يختتــم تقريــره للجمعيــة العامــة العاديــة األربعـــون، يشــكر الســادة مســاهمي الشــركة تلبيــة هــذه 
الدعــوة وعلــى الثقــة التــي أوليتموهــا إيــاه ويتجــه للمولــى عــز وجــل أن يحفــظ لبالدنــا العزيــزة عاهلهــا المفــدى وقائــد 
ــي  ــن صاحــب الســمو الملك ــده األمي ــي عه ــز وول ــن عبدالعزي ــدهللا ب ــك عب ــن الشــريفين المل مســيرتها خــادم الحرمي
األميــر ســلمان بــن عبدالعزيزنائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر الدفــاع وحكومتنــا الرشــيدة وأن يوفقهــم إلــى مــا 
فيــه خيــر الوطــن والمواطنيــن ويتقــدم بالشــكر والتقديــر إلــى صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســعود بــن نايــف بــن 
عبدالعزيــز أميــر المنطقــة الشــرقية وصاحــب الســمو األميــر جلــوي بــن عبدالعزيــز بــن مســاعد نائــب أميــر المنطقــة 
الشــرقية لمســاندتهما الفعالــة ودعمهمــا المســتمر للشــركة كمــا يســر المجلــس أن يشــكر جميــع العامليــن بالشــركة علــى 

العمــل الــدؤوب والجهــد المخلــص فــي تحقيــق تقــدم الشــركة واســتمرارها.

والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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كي بي إم جي الفوزان  والسدحان

أبراج السبيعي
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ص.ب 4803 
الخبر 31952
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46/11/323 بتاريخ 1412/9/7هـ    

»تقريـر مراجعة القوائم المالية «

السادة / المساهمون        
شركة أسمنت المنطقة الشرقية

)شركة مساهمة سعودية(
الدمام - المملكة العربية السعودية 

لقــد راجعنــا القوائــم الماليــة المرفقــة لشــركة أســمنت المنطقــة الشــرقية – شــركة مســاهمة ســعودية )»الشــركة«( كمــا فــي 31 ديســمبر 2013م، والتــي تشــمل 
قائمــة المركــز المالــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2013م وقوائــم الدخــل والتدفقــات النقديــة والتغيــرات فــي حقــوق المســاهمين المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2013م 

واإليضاحــات المرفقــة مــن )1( إلــى )27( والتــي تعــد جــزًء ال يتجــزأ مــن هــذه القوائــم الماليــة.

مسئولية اإلدارة عن  القوائم المالية

تعتبــر اإلدارة مســئولة عــن إعــداد وعــرض هــذه القوائــم الماليــة بشــكل عــادل وفقــاً لمعاييــر المحاســبة المتعــارف عليهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية ووفقــاً 
لنــص المــادة )123( مــن نظــام الشــركات وعقــد تأســيس الشــركة وكذلــك عــن نظــام الرقابــة الداخليــة الــذي تعتبــره اإلدارة ضروريــاً إلعــداد قوائــم ماليــة خاليــة 
مــن األخطــاء الجوهريــة، ســواًء كانــت ناشــئة عــن غــش أو خطــأ. كمــا أن اإلدارة قدمــت لنــا كافــة المعلومــات واإليضاحــات التــي طلبناهــا للقيــام بمراجعــة 

هــذه القوائــم الماليــة 

مسئولية مراجعي الحسابات

إن مســئوليتنا هــي إبــداء رأي علــى هــذه القوائــم الماليــة اســتناداً إلــى أعمــال المراجعــة التــي قمنــا بهــا. تمــت مراجعتنــا وفقــاً لمعاييــر المراجعــة المتعــارف عليهــا 
فــي المملكــة العربيــة الســعودية وتتطلــب تلــك المعاييــر التزامنــا بمتطلبــات أخالقيــات المهنــة وتخطيــط وتنفيــذ أعمــال المراجعــة للحصــول علــى درجـــة معقولــة 

مــن التأكــد بــأن القوائــم الماليــة خاليــة مــن األخطــاء الجوهريــة.
 

تشــتمل المراجعــة علــى القيــام بإجــراءات للحصــول علــى أدلــة مؤيــدة للمبالــغ واإليضاحــات الــواردة فــي القوائــم الماليــة. تعتمــد اإلجــراءات التــي يتــم اختيارهــا 
علــى تقديرنــا بمــا فــي ذلــك تقييمنــا لمخاطــر وجــود أخطــاء جوهريــة فــي القوائــم الماليــة ســواًء كانــت ناشــئة عــن غــش أو خطــأ. وعنــد قيامنــا بتقييــم هــذه 
ــة  ــة مالئم ــم إجــراءات مراجع ــة للشــركة بغــرض تصمي ــة عادل ــم مالي ــة الخــاص بإعــداد وعــرض قوائ ــة الداخلي ــار نظــام الرقاب ــي االعتب المخاطــر نأخــذ ف
للظــروف المتاحــة، ولكــن ليــس بهــدف إبــداء الــرأي حــول فعاليــة الرقابــة الداخليــة للشــركة. كمــا تتضمــن أعمــال المراجعــة تقييــم مــدى مالئمــة السياســات 

المحاســبية المتبعــة ومعقوليــة التقديــرات المحاســبية التــي اســتخدمتها اإلدارة، باإلضافــة إلــى تقييــم العــرض العــام للقوائــم الماليــة. 

نعتقد أن أدلة المراجعة التي حصلنا عليها كافية ومالئمة بحيث يمكن االعتماد عليها كأساس إلبداء رأينا.

كى بي ام جي الفوزان والسدحان، شركة تضامنية مسجلة في المملكة العربية السعودية
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ومنشأة عضو شبكة أعضاء كى بي ام جي المستقلة والتابعة لـ كى بي ام جي العالمية، إتحاد سويسرا

الرأي

وفي رأينا، أن القوائم المالية ككل:

تظهــر بعــدل مــن كافــة النواحــي الجوهريــة، المركــز المالــي للشــركة كمــا فــي 31 ديســمبر 2013م  ونتائــج أعمالهــا وتدفقاتهــا - 1
النقديــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ، وفقــاً لمعاييــر المحاســبة المتعــارف عليهــا فــي المملكــة العربيــة الســعودية المالئمــة 

ــركة. لظروف الش

تتفق مع متطلبات نظام الشركات وعقـد تأسيس الشركة فيما يتعلق بإعـداد وعرض القوائم المالية.- 2

   عن/ كى بي ام جي الفوزان والسدحان

_______________________ 
             طارق عبد الرحمن السدحان

        ترخيص رقم 352
الخـبر في :  17 ربيع الثاني 1435هـ

المـوافـق  :  17 فبراير 2014م
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31 ديسمبر 2012م
)معدلة( 31 ديسمبر 2013م إيضاح

الموجودات
موجودات متداولة 

377,190 217,183 5 نقد وما في حكمه
185,392 157,156 6 ذمم مدينة تجارية 
401.043 421.532 7 مخزون، بالصافي
37,272 53,453 8 مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى

1.000.897 849.324 إجمالي الموجودات المتداولة
موجودات غير متداولة 

1.127.775 1.183.352 9 ممتلكات وآالت ومعدات
14,343 22,279 10 مصروفات مؤجلة 
232,216 285,363 11 استثمارات متاحة للبيع
157,306 166,922 12 إستثمارات فى شركة زميلة
1.531.640 1.657.916 إجمالي الموجودات غير المتداولة
2,532,537 2,507,240 إجمالي الموجودات

المطلوبات 
مطلوبات متداولة 

116,172 112.689 13 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
40,947 - قروض قصيرة االجل
47,536 51,394 26 دائنو توزيعات أرباح
15,587 13,121 14 مخصص الزكاة الشرعية
220,242 177.204 إجمالي المطلوبات المتداولة

مطلوبات غير متداولة
45,813 46,850 15 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
266,055 224.054 إجمالي المطلوبات

حقوق المساهمين
860,000 860,000 رأس المال
430,000 430,000 16 احتياطي نظامي 
404,639 404,639 16 احتياطي اتفاقي
147,378 153.935 أرباح مبقاة
344,000 301.000 17 توزيعات أرباح مقترحة
80,465 133,612 أرباح غير محققة من استثمارات متاحة للبيع

2,266,482 2.283.186 إجمالي حقوق المساهمين
2,532,537 2,507,240 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

شركة أسمنت المنطقة الشرقية
)شركة مساهـمة سعـودية(

قائمة المركز المالي
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م 

)المبالغ باأللف لاير سعودي مالم يذكر خالف ذلك(

24



تعد اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )27( جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

31 ديسمبر 2012م31  ديسمبر 2013مإيضاح
)معدلة(

18828,721854,877المبيعات بالصافي 
)434,194()480,380(18تكلفة المبيعات
348,341420,683إجمالي الربح

)3,911()4,381(مصروفات بيع وتسويق
)42,321()46,115(19مصروفات إدارية وعمومية

297,845374,451ربح عمليات التشغيل
2013,28213,654ايراد استثمارات
)944()279(تكاليف تمويلية

)5,286()13,940(مصروفات أخرى
)3,930(-4خسائر االستحواذ على شركة براينسا للخرسانة المسبقة الصنع 

1,1361,869أرباح تحويل فروق عمالت أجنبية
715521أرباح رأسمالية عن بيع أصول ثابتة

2113,90315,830إيرادات أخرى
312,662396,165الربح قبل حساب الحصة في نتائج شركة زميلة والزكاة الشرعية 

9,6166,081الحصة في نتائج شركة زميلة 
322,278402,246الربح قبل الزكاة الشرعية
)15,587()13,121(14مخصص الزكاة الشرعية

309,157386,659صافي ربح  السنة
223,464,35نصيب السهم األساسي من إيرادات التشغيل )باللاير السعودي(

223,594,50نصيب السهم األساسي من صافي الربح )باللاير السعودي(
86,00086,000عدد األسهم المتاحة )باآلالف(

تعد اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )27( جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

شركة أسمنت المنطقة الشرقية
)شركة مساهـمة سعـودية(

قائمة الدخل 
للسنة المنتهية 

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م 
)المبالغ باأللف لاير سعودي مالم يذكر خالف ذلك(
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31 ديسمبر
2012م2013م

 )معدلة(ايضاح

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
309.157386,659صافي ربح السنة

تسويات لمطابقة صافي الربح مع صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية:
992.86992,748استهالك 

1015,61414,226إطفاء
)521()715(ربح بيع ممتلكات وآالت ومعدات 

)6,081()9.616(12حصة الشركة من أرباح شركات زميلة 
)3,930(-خسائر االستحواذ على شركة براينسا للخرسانة مسبقة الصنع
156,4724,872مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المحملة خالل السنة

1413.12115,587مخصص الزكاة الشرعية المحملة خالل السنة
426.902503,560

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
12,05418,833ذمم مدينة تجارية وأرصدة مدينة أخرى

)10,220()16.200(مخزون
)17,678(1.077ذمم دائنة ومصروفات مستحقة

)2,173()5,435(15مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
)12,189()15.587(14الزكاة الشرعية المدفوعة

402.811480,133صافي النقد المتوفر من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
)101,861()148.982(9مشتريات ممتلكات وآالت ومعدات

1,2522,501متحصالت من بيع  ممتلكات، آالت ومعدات
)21,446(-استثمارات في شركة زميلة

)10,264()10,436(المسدد لالستحواذ على شركة زميلة
)15,632()23.565(10مصروفات مؤجلة 

)146,702()181.731(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
)299.375()340,140(توزيعات أرباح مدفوعة 

21,622-متحصالت من قروض قصيرة األجل
-)40,947(مدفوعات من قروض قصيرة األجل

)277.753()381.087(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

55.678)160,007(صافي التغير في النقد وما في حكمه
377,190321.512النقد وما في حكمه كما في بداية السنة
5217,183377.190النقد وما في حكمه كما في نهاية السنة

تعد اإليضاحات المرفقة من رقم )1( إلى رقم )27( جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

شركة أسمنت المنطقة الشرقية
)شركة مساهـمة سعـودية(

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية 

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م 
)المبالغ باأللف لاير سعودي مالم يذكر خالف ذلك(
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س المال
رأ

احتياطي نظامي
احتياطي 

اتفاقي
أرباح مبقاة

أرباح غير محققة من 
ت متاحة للبيع

استثمارا
ت أرباح 

توزيعا
مقترحة

إجمالي  حقوق المساهمين

)معدلة(
 )معدلة(

صيد في ١ يناير٢٠١٢م )قبل التعديل(
الر

860.000
430,000

404,639
101,537

60,569
301,000

2,157,745

صافي ربح السنة 2012م
-

-
-

386,659
-

-
386,659

ت أرباح مقترحة
توزيعا

-
-

-
)344,000(

-
344,000

-

ت أرباح مدفوعة
توزيعا

-
-

-
-

-
)301,000(

)301,000(
ت ناتجــة مناســتحواذ علــى شــركة براينســا 

تســويا
صنــع

للخرســانة المســبقة ال
-

-
-

4,782
-

-
4,782

ت متاحة للبيع
أرباح غير محققة من استثمارا

-
-

-
-

19,896
-

19,896

س اإلدارة
ضاء مجل

مكافأة أع
-

-
-

)1,600(
-

-
)1,600(

صيد في ٣١ ديسمبر٢٠١٢م )معدلة(
الر

860,000
430,000

404,639
147,378

80,465
344,000

2,266,482

م صافي ربح السنة 2013
-

-
-

309,157
-

-
309,157

ت أرباح مقترحة
توزيعا

-
-

-
)301.000(

-
301.000

-

ت أرباح مدفوعة
توزيعا

-
-

-
-

-
)344,000(

)344,000(

ت متاحة للبيع
أرباح غير محققة من استثمارا

-
-

-
-

53,147
-

53,147
س اإلدارة

ضاء مجل
مكافأة أع

-
-

-
) 1.600(

-
-

)1.600(

صيد في ٣١ ديسمبر٢٠١٣م
الر

860,000
430,000

404,639
153.935

133,612
301.000

2.283.186

ت المرفقة من رقم )1( إلى رقم )27( جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
ضاحا

تعد اإلي

شركة أسمنت المنطقة الشرقية
)شركة مساهـمة سعـودية(

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية 

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م 
ف ذلك(

لاير سعودي مالم يذكر خال
ف 

)المبالغ باألل
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التنظيم واألنشطة الرئيسية - ١
شــركة أســمنت المنطقــة الشــرقية )»الشــركة«( هــي شــركة مســاهمة ســعودية تأسســت بموجــب المرســوم الملكــي رقــم م/11 بتاريــخ 14 ربيــع األول 1402هـــ 
)الموافــق 9 ينايــر 1982م( وقــرار معالــي وزيــر التجــارة رقــم 939 بتاريــخ 3 ربيــع الثانــي 1403هـــ )الموافــق 17 ينايــر 1983م( وتــم قيدهــا فــي الســجل 
التجــاري لمدينــة الدمــام تحــت رقــم 2050013400 بتاريــخ 22 جمــادى األولــى 1403هـــ )الموافــق 7 مــارس 1983م(، ومركزهــا الرئيســي بمدينــة الدمــام.
حصلــت الشــركة بموجــب المرســوم الملكــي رقــم م/6 بتاريــخ 17 ربيــع الثانــي 1405هـــ )الموافــق 9 ينايــر 1985م( علــى حــق امتيــاز التعديــن إلســتغالل 
الحجــر الجيــري والطفــل فــي منطقــة الخرســانية لمــدة ثالثيــن عامــا قابلــة للتجديــد لفتــرات إضافيــة يبلــغ إجماليهــا عشــرون عامــاً. كمــا حصلــت الشــركة بموجــب 
القــرار الــوزاري رقــم 505/ وبتاريــخ 2 جمــادى األولــى 1409هـــ )الموافــق 10 ديســمبر 1988م( علــى إذن الســتغالل مــواد خــام )خــام الجبــس( فــي موقــع 

خشــم أم حويــض لمــدة خمــس ســنوات، وبــدأ تجديــده ســنويا منــذ عــام 1993م.
كمــا حصلــت الشــركة بموجــب القــرار الــوزاري رقــم 14/ق بتاريــخ 24 صفــر 1433 هـــ ) الموافــق 18 ينايــر 2012 م ( علــى امتيــاز التعديــن الســتغالل 

خــام الحجــر الجيــري والطفلــه فــي منطقــة وادي النجيبيــة بمحافظــة األحســاء التابعــة إلمــارة المنطقــة الشــرقية مدتــه عشــرة ســنوات هجريــة. 
يتمثل نشاط الشركة الرئيسي بإنتاج األسمنت العادي واألسمنت البورتالندي المقاوم ومشتقاته واالتجار به.

إســتحوذت الشــركة بتاريــخ 3 أكتوبــر 2012م علــى شــركة براينســا الســعودية للخرســانة المســبقة الصنــع، )»براينســا«( وهــي شــركة ذات مســئولية محــدودة 
مســجلة بمدينــة الخبــر بموجــب الســجل التجــاري رقــم 2051035184 بتاريــخ 21 رجــب 1428هـــ )الموافــق 5 أغســطس 2007م( والتــي كان لــدى الشــركة 
اســتثماراً بهــا بنســبة 50% قبــل ذلــك التاريــخ. علمــاً بأنــه تــم إســتكمال اإلجــراءات القانونيــة لعمليــة اإلســتحواذ وتحويــل لبراينســا إلــى فــرع للشــركة بتاريــخ 
18 صفــر 1434هـــ )الموافــق 31 ديســمبر 2012م(، وتــم إصــدار الســجل التجــاري الجديــد لبراينســا كفــرع للشــركة فــي 1 ربيــع االول 1434هـــ )الموافــق 
13 ينايــر 2013م( ونشــاطه إنتــاج خرســانة مســبقة الصنــع، وعليــه فقــد تــم إدراج حســابات الفــرع بالقوائــم الماليــة المرفقــة للشــركة كجــزء ال يتجــزأ منهــا 

)إيضــاح 4(. 

أسس اإلعداد - ٢
المعايير المحاسبية المطبقةأ. 

ــة الســعودية للمحاســبين  ــة الســعودية الصــادرة عــن الهيئ ــي المملكــة العربي ــر المحاســبية المتعــارف علىهــا ف ــاً للمعايي ــة وفق ــة المرفق ــم المالي ــم إعــداد القوائ ت
ــة. ــم المالي ــة بإعــداد القوائ ــة الســعودية ذات العالق ــة العربي ــح الســارية بالمملك ــن واللوائ ــي ضــوء القواني ــن وف القانونيي

أسس القياس ب. 
تــم إعــداد القوائــم الماليــة بإســتخدام مبــدأ االســتحقاق المحاســبي ومفهــوم االســتمرارية ووفقــاً لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة )وذلــك فيمــا عــدا إثبــات االســتثمارات 

المتاحــة بغــرض البيــع، والتــي يتــم اثباتهــا بالقيمــة العادلــة، عندمــا يكــون مــن الممكــن الحصــول علــى القيمــة العادلــة(.
 

ج.     عملة العرض والنشاط  
يتــم عــرض هــذه القوائــم الماليــة بالريــاالت الســعودية والتــي تمثــل عملــة النشــاط الشــركة. كافــة المعلومــات المعروضــة بالــلاير الســعودي تــم تدويرهــا ألقــرب 

ألــف لاير ســعودي، مالــم يذكــر خــالف ذلــك.

د.    إثبات المعامالت بالعمالت األجنبية
تمســك الشــركة حســاباتها بالــلاير الســعودي. وعنــد إعــداد القوائــم الماليــة يتــم إثبــات  المعامــالت بالعمــالت األجنبيــة خــالل العــام علــى أســاس أســعار الصــرف 
المعلنــة فــى تاريــخ التعامــل، ويتــم إعــادة  تقييــم أرصــدة الموجــودات والمطلوبــات ذات الطبيعــة النقديــة والقائمــة بالعمــالت األجنبيــة فــى نهايــة كل فتــرة ماليــة 

بنــاًء علــى أســاس أســعار الصــرف الســارية فــى ذلــك التاريــخ، ويتــم إدراج ناتــج إعــادة التقييــم فــى قائمــة الدخــل عــن الســنة.

شركة أسمنت المنطقة الشرقية
)شركة مساهـمة سعـودية(

ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية 

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م 
)المبالغ باأللف لاير سعودي مالم يذكر خالف ذلك(
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هـ - إستخدام الحكم والتقديرات
يتطلــب إعــداد القوائــم الماليــة مــن اإلدارة اســتخدام الحكــم والتقديــرات واالفتراضــات التــي قــد تؤثــر فــي تطبيــق السياســات وعلــى المبالــغ المدرجــة للموجــودات 
والمطلوبــات واإليــرادات والمصروفــات وعلــى الرغــم مــن اســتخدام اإلدارة ألفضــل المعلومــات المتاحــة لوضــع هــذه األحــكام والتقديــرات واإلفتراضــات فقــد 

تختلــف النتائــج الفعليــة عــن هــذه التقديــرات.
ــرات  ــة والفت ــرة المراجع ــي فت ــا ف ــم إظهاره ــبية يت ــرات المحاس ــة التقدي ــتمر. مراجع ــاس مس ــى أس ــا عل ــة به ــرات واالفتراضــات المتعلق ــة التقدي ــم مراجع يت
المســتقبلية التــي تتأثــر بهــا. إن المعلومــات عــن أهــم التقديــرات غيــر المؤكــدة واألحــكام الهامــة عنــد تطبيــق السياســات المحاســبية والتــي لهــا أثــر هــام علــى 

المبالــغ التــي تــم إدراجهــا فــي القوائــم الماليــة قــد تــم اإلفصــاح عنهــا فــي اإليضاحــات التاليــة:
إيضاح 6 » ذمم مدينة تجارية « .- 
إيضاح 9 » ممتلكات وآالت ومعدات « .- 
إيضاح 14 » الزكاة الشرعية «.- 
إيضاح 23  و إيضاح 24 » االلتزامات الرأسمالية واالرتباطات العرضية « .- 
إيضاح 25 » االدوات المالية وإدارة المخاطر «.- 

٣-   السياسات المحاسبية الهامة
النقد وما في حكمهأ. 

يتكــون النقــد ومــا فــي حكمــه مــن النقــد فــي الصنــدوق ولــدى البنــوك واســتثمارات أخــرى عاليــة الســيولة قصيــرة األجــل، ذات تواريــخ اســتحقاق أصليــة تبلــغ 
ــة  ــات النقدي ــم إعــداد قائمــة التدفق ــى المكشــوف، إن وجــدت. ت ــخ اقتنائهــا إن وجــدت، ويطــرح مــن ذلــك حســابات الســحب عل ــة أشــهر أو أقــل فــي تاري ثالث

باســتخدام الطريقــة غيــر المباشــرة.

ذمم مدينة تجاريةب. 

ــون  ــن مخصــص للدي ــم تكوي ــا. يت ــي تحصيله ــون المشــكوك ف ــه مخصصــات الدي ــي مطروحــاً من ــورة األصل ــغ الفات ــة بمبل ــة التجاري ــم إظهــار الذمــم المدين يت
المشــكوك فــي تحصيلهــا عندمــا يكــون هنــاك شــك كبيــر بــأن الشــركة لــن تكــون قــادرة علــى تحصيــل كافــة المبالــغ المســتحقة وفقــاً للشــروط األصليــة للفاتــورة. 
ويتــم تحميــل هــذه المخصصــات علــى قائمــة الدخــل. يتــم شــطب الديــون المعدومــة عنــد تحديدهــا وإعتمادهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة. أي تحصيــالت الحقــة 

للمبالــغ المشــطوبة ســابقاً تثبــت ضمــن بنــد »اإليــرادات األخــرى« فــي قائمــة الدخــل.

ج.       محتجزات المقاوالت
تمثــل ذمــم محتجــزات المقــاوالت المبالــغ المحتجــزة لــدي العمــالء طبقــاً لبنــود وشــروط عقــود المقــاوالت. إن اســترداد هــذه المبالــغ مشــروط بانتهــاء تقديــم  
االلتزامــات التعاقديــة. يتــم اثبــات محتجــزات المقــاوالت بالقيمــة االســمية و يتــم تخفيضهــا بالمبالــغ المناســبة لقــاء مخصــص الذمــم المشــكوك فــي تحصيلهــا، 

إن وجــدت.

د.       مخزون

يتــم تقييــم المخــزون علــى أســاس التكلفــة أو صافــي القيمــة المتحققــة أيهمــا أقــل. يتــم تحديــد تكلفــة المخــزون علــى أســاس طريقــه المتوســط المرجــح وتتضمــن 
ــة. فــي  ــه الراهن ــدة للوصــول بالمخــزون للموقــع فــي حالت ــل والتكاليــف األخــرى المتكب ــاج أو التحوي ــاء المخــزون، تكاليــف االنت ــدة إلقتن ــات المتكب المصروف
حالــة البضاعــه المصنعــة، فــإن التكلفــة تشــمل مــواد خــام وتكاليــف عمالــة مباشــرة وحصــة مناســبة مــن مصاريــف اإلنتــاج األخــرى بنــاًء علــى طاقــة التشــغيل 

العاديــة.

صافي القيمة المتحققة هي سعر البيع التقديري في النشاط العادي بعد خصم التكاليف التقديرية لمصاريف اإلكمال والبيع. 

يتم تخفيض المخزون بقيمة األصناف الراكدة وبطيئة الحركة طبقاً لتقديرات اإلدارة وحركة المخزون.

شركة أسمنت المنطقة الشرقية
)شركة مساهـمة سعـودية(

ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية 

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م 
)المبالغ باأللف لاير سعودي مالم يذكر خالف ذلك(
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هـ .   استثمارات متاحة للبيع 

 يتــم قيــاس االســتثمار فــي األوراق الماليــة المتاحــة للبيــع فــي قائمــة المركــز المالــي علــى أســاس القيمــة العادلــة ويتــم إثبــات األربــاح والخســائر غيــر المحققــة 
)فيمــا عــدا تلــك الناتجــة عــن االنخفــاض فــي القيمــة( فــي بنــد مســتقل ضمــن مكونــات حقــوق الملكيــة. يتــم إظهــار الخســائر الناتجــة عــن االنخفــاض غيــر 

المؤقــت فــي القيمــة العادلــة لــألوراق الماليــة عــن تكلفتهــا ضمــن الخســائر فــي قائمــة الدخــل عــن الفتــرة التــي يحــدث فيهــا االنخفــاض.

القيمــة العادلــة هــي القيمــة التــي يمكــن تبــادل الموجــودات علــى أساســها، فــي عمليــة تبادليــة متكاملــة بيــن طرفيــن تامــي الرضــا وهــي القيمــة التــي يمكــن أن 
يتــم علــى أساســها تــداول الورقــة الماليــة فــي تاريــخ معيــن بيــن بائــع ومشــتري تامــي الرضــا. وقــد تكــون القيمــة الســوقية معلنــه مثــل ســعر األوراق الماليــة 
المتداولــة فــي الســوق ممــا يعنــي وجــود ســوق نشــطة تحــدد فيهــا القيمــة الســوقية أو تتوافــر فيهــا المؤشــرات التــي يمكــن مــن خاللهــا تحديــد القيمــة الســوقية.  
وفــي حالــة عــدم إمكانيــة تحديــد القيمــة العادلــة للورقــة الماليــة بشــكل فــوري موثــوق بــه نتيجــة غيــاب ســوق ماليــة مفتوحــة تعتبــر التكلفــة هــي القيمــة العادلــة 

لتلــك اإلســتثمارات.

و.       إستثمارات في شركات زميلة

الشــركات الزميلــة هــي تلــك التــي يكــون للشــركة تأثيــر هــام عليهــا ولكــن ال يصــل إلــى حــد الســيطرة علــى السياســات الماليــة والتشــغيلية بهــا. يكــون للشــركة 
تأثيــر هــام عندمــا تمتلــك حصــة فــي الشــركة األخــرى تتــراوح مابيــن 20 إلــى 50 فــي المائــة مــن رأس المــال الــذي يحــق لصاحبــه التصويــت. تتــم المحاســبة 
ــاء بعــد  ــد اإلقتن ــة. تتضمــن إســتثمارات الشــركة الشــهرة المحــددة عن ــاً بالتكلف ــم تســجيلها مبدئي ــة ويت ــة باســتخدام طريقــة حقــوق الملكي عــن الشــركات الزميل
خصــم أيــة خســائر إنخفــاض متراكمــة. تتضمــن القوائــم الماليــة حصــة الشــركة فــي األربــاح والمصاريــف وحركــة حقــوق الملكيــة للشــركات المســتثمر فيهــا 
بطريقــة حقــوق الملكيــة مــن تاريــخ بدايــة ذلــك التأثيــر الهــام حتــى تاريــخ توقفــه. عندمــا تتجــاوز حصــة الشــركة فــي الخســائر ملكيتهــا فــي أي شــركة زميلــة 
يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة لالســتثمار إلــى صفــر ويتــم إيقــاف تحمــل أي خســائر أخــرى إضافيــة بإســتثناء الحــاالت التــي يكــون لــدى الشــركة التزامــات 
قانونيــة أو ضمنيــة للقـــيام بمدفوعــات أو تحمــل خســائر خاصــة بالشــركة الزميلــة. تتضمــن قائمــة الدخــل حصــة الشــركة فــي صافــي أربــاح الشــركات الزميلــة.

ز.       دمج االعمال

تتــم المحاســبة عــن معامــالت دمــج األعمــال باســتخدام طريقــة الشــراء والتــي يتــم تطبيقهــا فــي تاريــخ االســتحواذ. ويتمثــل تاريــخ االســتحواذ فــي التاريــخ الــذي 
يتــم فيــه إنتقــال الســيطرة علــى المنشــأة المســتثمر بهــا. الســيطرة هــي القــدرة علــى التحكــم فــي السياســات الماليــة والتشــغيلية للمنشــأة وذلــك للحصــول علــى 

منافــع مــن أنشــطتها. عنــد تقييــم الســيطرة، فــإن الشــركة تأخــذ بعيــن االعتبــار حقــوق التصويــت المحتملــة التــي يمكــن ممارســتها حاليــاً، إن وجــدت.

التكاليــف المرتبطــة بعمليــة اإلقتنــاء يتــم تحميلهــا كمصــروف علــى قائمــة الدخــل عنــد تكبدهــا فيمــا عــدا التكاليــف التــي ترتبــط بإصــدار أداه الديــن أو أســهم 
ملكيــة.

ح.      ممتلكات وآالت ومعدات 

تظهــر الممتلــكات واآلالت والمعــدات بســعر التكلفــة، بعــد خصــم االســتهالك المتراكــم وخســارة االنخفــاض فــي القيمــة، إن وجــدت. تتضمــن التكلفــة النفقــات 
العائــدة مباشــرة القتنــاء األصــل.

يتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد تلك النفقات من المنافع االقتصادية المستقبلية الكامنة في بند الممتلكات، اآلالت والمعدات.

كافة النفقات األخرى يتم إثباتها في قائمة الدخل عند تكبدها.

يتم تحميل االستهالك على قائمة الدخل باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل.

يتــم تحديــد أربــاح وخســائر إســتبعادات الممتلــكات واآلالت والمعــدات بمقارنــة عائــد البيــع مــن األصــل الثابــت المســتبعد بصافــي القيمــة الدفتريــة لــذات األصــل، 
ويتم إدراجها بقائمة الدخل 

شركة أسمنت المنطقة الشرقية
)شركة مساهـمة سعـودية(

ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية 

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م 
)المبالغ باأللف لاير سعودي مالم يذكر خالف ذلك(
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األعمار اإلنتاجية المقدرة للبنود الرئيسية لهذه الموجودات هي كما يلي :

عدد السنواتاألصل

33مباني 
5أثاث وتجهيزات وأدوات

2 – 20مرافق المصنع وآالت ومعدات

ط.       االنخفاض في قيمة الموجودات
الموجودات المالية

فــي تاريــخ كل مركــز مالــي يتــم تقديــر مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى إضمحــالل قيمــه أحــد الموجــودات الماليــة. تضمحــل قيمــة األصــل المالــي ويتــم 
تحمــل الخســائر الناتجــة عــن إضمحــالل القيمــة فقــط فــي حالــه وجــود أدلــة موضوعيــه عــن إضمحــالل القيمــة نتيجــة لوقــوع حــدث أو أكثــر بعــد اإلعتــراف 
األّولــي باألصــل وكان لهــذا الحــدث أو هــذه االحــداث أثــر يمكــن تقيمــه بصــورة يعتمــد عليهــا علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة مــن األصــل المالــى.

بالنســبة لألصــول الماليــة المثبتــة بالتكلفــة المطفــأة تتمثــل خســائر اإلضمحــالل فــي الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لتلــك الموجــودات والقيمــة الحاليــة للتدفقــات 
النقديــة المســتقبلية المخصومــة بســعر الفائــدة الفعلــي االصلــي الخــاص باألصــل المالــي.

الموجودات غير المالية

تتــم دراســة قيــم أصــول الشــركة غيــر الماليــة فــي تاريــخ الميزانيــة )فيمــا عــدا المخــزون والموجــودات بغــرض البيــع والموجــودات الضريبيــة الناشــئة عــن 
عقــود اإلنشــاء، إن وجــدت( لتحديــد مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر عــن انخفــاض فــي تلــك القيــم، وفــى حالــة وجــود ذلــك المؤشــر فيتــم تقديــر القيمــة االســتردادية 
مــن تلــك الموجــودات. هــذا، ويتــم إثبــات االنخفــاض فــي قيمــة األصــل عندمــا تزيــد القيمــة الدفتريــة لألصــل أو الوحــدة المولــدة للنقــد المتعلقــة بــه عــن القيمــة 
االســتردادية. وتتمثــل الوحــدة المولــدة للنقــد فــي أصغــر مجموعــة يمكــن تحديدهــا مــن الموجــودات التــي تولــد تدفقــات نقديــة تكــون مســتقلة بشــكل كبيــر عــن 

التدفقــات النقديــة مــن غيرهــا مــن الموجــودات أو مجموعــات الموجــودات، ويتــم إدراج قيمــة ذلــك االنخفــاض فــي قائمــة الدخــل.

وتتمثــل القيمــة االســتردادية لألصــل أو الوحــدة المولــدة للنقــد فــي قيمتــه االســتخدامية أو العادلــة بعــد خصــم تكاليــف االعمــال والبيــع أيهمــا أكبــر. ويتــم خصــم 
ــود  ــة للنق ــة الزمني ــي للســوق للقيم ــم الحال ــة باســتخدام ســعر خصــم مناســب يعكــس التقيي ــة الحالي ــى القيم ــة للوصــول إل ــة المســتقبلية المتوقع ــات النقدي التدفق
والمخاطــر المرتبطــة باألصــل. ويتــم رد قيمــة االنخفــاض الســابق االعتــراف بــه فــي الفتــرات الســابقة عندمــا يكــون هنــاك تغيــر فــي التقديــرات المســتخدمة 
فــي تحديــد القيمــة االســتردادية لألصــل بحيــث ال تزيــد القيمــة الدفتريــة لهــذه الموجــودات عــن صافــي قيمتهــا الدفتريــة األصليــة بعــد اســتهالكها كمــا لــو لــم 

يكــن هنــاك انخفاضــاً قــد حــدث فــي قيمتهــا.
ي.      المصروفات المؤجلة 

تعــد المصروفــات التــي لهــا منفعــة مســتقبلية طويلــة األجــل بمثابــة مصروفــات مؤجلــة وتطفــأ علــى مــدى الفتــرة المقــدرة لالنتفــاع بهــا والتــي تتــراوح مــن 
ســنة إلــى 3 ســنوات.

 يتــم رســملة مصروفــات مــا قبــل التشــغيل الســابقة كأصــول غيــر ملموســة اذا كان هنــاك تأكــد مــن االنتفــاع بهــا فــي فتــرات مســتقبلية، هــذه المصروفــات يتــم 
اســتهالكها بطريقــة القســط الثابــت وبحــد أقصــى علــى مــدار 3 ســنوات.

شركة أسمنت المنطقة الشرقية
)شركة مساهـمة سعـودية(

ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية 
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ك.       ذمم دائنة ومصروفات مستحقة

يتم إثبات مبالغ المطلوبات التي سيتم سدادها مقابل بضائع مستلمة وخدمات مقدمة، سواًء تلك التي تم إصدار فواتير بموجبها إلى الشركة أم ال.

ل.       الزكاة الشرعية
يتــم احتســاب الــزكاة وفقــاً ألنظمــة مصلحــة الــزكاة والدخــل »المصلحــة« بالمملكــة العربيــة الســعودية وتحمــل الــزكاة علــى قائمــة الدخــل. أمــا المبالــغ اإلضافيــة 

إن وجــدت، والناتجــة عــن الربــوط الزكويــة مــن المصلحــة فيتــم قيدهــا عندمــا تصبــح تلــك الربــوط نهائيــة. 

م.        مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

يتــم إحتســاب مخصــص مكافــأة نهايــة الخدمــة وفقــاً لنظــام العمــل والعمــال بالمملكــة العربيــة الســعودية.  يقيــد المبلــغ المســتحق عــن الفتــرة علــى قائمــة الدخــل. 
ويتــم احتســاب هــذه المكافــأة علــى أســاس القيمــة الجاريــة للمزايــا المقــررة التــي يســتحقها الموظــف فــي حالــة تركــه العمــل فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي.

ن.       االيرادات

يتم االعتراف باإليراد عند تحقق كافة الشروط التالية:
أنه يمكن قياس قيمة اإليراد بشكل دقيق.- 1
أن يكون من المتوقع أن تتدفق منافع اقتصادية للشركة وقياس نسبة إتمام المعامالت  خالل الفترة المالية بشكل دقيق.- 2
إمكانية تحديد قيمة التكاليف التى تحملتها أو ستتحملها الشركة فيما يتعلق بالمعاملة بشكل دقيق.- 3

بيع المنتج التام
يتــم االعتــراف بااليــرادات عــن بيــع المنتــج التــام عندمــا تقــوم الشــركة بتحويــل المخاطــر والمنافــع االساســية لملكيــة المنتــج إلــى المشــتري وذلــك عنــد 

تســليم المنتجــات الــى العمــالء.
إيراد اإليجار 

ويتم االعتراف بايرادات اإليجار وفقا لطريقة القسط الثابت على مدى فترة اتفاقية االيجار ووفقاً لشروط عقد اإليجار.
إيراد عقود المقاوالت 

تتحقــق اإليــرادات مــن العقــود طويلــة األجــل باســتخدام طريقــة نســبة العمــل المنجــز عندمــا تكــون هنــاك إمكانيــة للوصــول إلــى تقديــرات للنتائــج يمكــن 
االعتمــاد عليهــا، وذلــك باإلشــارة إلــى المرحلــة المنجــزة مــن أعمــال العقــد. وتقــاس مرحلــة االنجــاز باحتســاب نســبة التكاليــف المتكبــدة حتــى تاريخــه 
إلــي التكاليــف الكليــة المقــدرة للعقــد. وعندمــا تشــير التقديــرات الحاليــة إلجمالــي تكاليــف وإيــرادات العقــد إلــى خســارة، فإنــه يتــم أخــذ مخصــص للخســارة 
الكليــة للعقــد بغــض النظــر عــن نســبة العمــل المنجــز. وعندمــا يتعــذر تقديــر نســبة مــا أنجــز مــن العقــد بدرجــة معقولــة مــن الثقــة فيجــب إثبــات إيــرادات 

تلــك العقــود فــي حــدود المبالــغ المتوقــع اســتردادها مــن التكلفــة المتكبــدة.
إيرادات العوائد المالية

يتم االعتراف بإيراد العوائد المالية عند استحقاقها بقائمة الدخل.
إيرادات األخرى

يتم االعتراف باإليرادات األخرى عند استحقاقها بقائمة الدخل.

شركة أسمنت المنطقة الشرقية
)شركة مساهـمة سعـودية(

ايضاحات حول القوائم المالية
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س.        المصروفات
تتضمــن مصروفــات البيــع والتســويق والعموميــة وإداريــة تكاليفــاً مباشــرة وغيــر مباشــرة والتــي ال تمثــل جــزًء مــن تكلفــة اإليــرادات وفقــاً للمبــادئ المحاســبية 

المتعــارف علىهــا. يتــم توزيــع هــذه المصروفــات بيــن تكلفــة اإليــرادات ومصاريــف بيــع وتســويق وعموميــة وإداريــة - إن لــزم األمــر - علــى أســاس منتظــم.

ع.          المنح الحكومية
ــذ السياســات والبرامــج  ــزام الشــركة بتنفي ــل الت ــا مقاب ــم الحصــول عليه ــي ت ــة لألصــول الت ــة العادل ــى أســاس القيم ــة عل ــة الحكومي ــات اإلعان ــاس وإثب ــم قي يت

ــة : ــر الشــروط التالي ــد تواف ــه عن ــق علي ــة المتف الحكومي
1-  إمكانية تحصيل األصول المقدمة كإعانة أو استالمها بدرجة مقبولة من الثقة.

2-  إمكانية التزام لمنشأة بتنفيذ السياسات أو البرامج الحكومية بدرجة مقبولة من الثقة.
3-  إمكانية تحديد القيمة العادلة لإلعانة بدرجة من الدقة يمكن االعتماد عليها.

4-  إمكانية توثيق النفقات والمصروفات والخسائر المقرونة باإلعانة.
تقوم الشركة بإثبات المنح الحكومية كتخفيض مباشر من تكلفة المبيعات.

ف.         التقارير القطاعية
يمثــل القطــاع وحــدة قابلــة للتحديــد فــي الشــركة التــي تقــوم باإلنتــاج أو تقديــم الخدمــات وهــي مــا يســمى )بالقطاعــات حســب األنشــطة(، أو تلــك التــي تقــوم 
باإلنتــاج أو تقديــم الخدمــات فــي نطــاق بيئــة اقتصاديــة محــددة وهــي مــا يســمى )بالقطاعــات حســب المناطــق الجغرافيــة(، بحيــث يكــون لــكل قطــاع مخاطــره 

ومنافعــه المختلفــة عــن مخاطــر ومنافــع القطاعــات األخــرى. 

يجب اإلفصاح عن كل قطاع تشغيلي حقق أياً من الحدود الكمية التالية:
1-  إذا بلغ إيراد القطاع 10 % أو أكثر من إجمالي إيرادات القطاعات بما فيها إيرادات التحويالت بين قطاعات الشركة المختلفة.

2- إذا بلغت القيمة المطلقة لربح القطاع أو خسارته 10 % أو أكثر من أكبر البديلين التاليين في صورة مطلقة: 
مجموع األرباح لكل القطاعات التي حققت أرباحاً.- 
 مجموع الخسائر لكل القطاعات التي حققت خسائر.- 

3-  إذا بلغت األصول المخصصة للقطاع 10 % أو أكثر من إجمالي األصول المخصصة للقطاعات على مستوى الشركة ككل. 

تقوم الشركة باإلفصاح عن التقارير القطاعية حسب األنشطة ووفقاً للمناطق الجغرافية.

ص.       نصيب السهم األساسي والمخفض من األرباح
يتــم احتســاب نصيــب الســهم األساســي مــن األربــاح بقســمة صافــي ربــح الســنة علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة خــالل الســنة. وبالنســبة 
لنصيــب الســهم المخفــض مــن األربــاح فيتــم تعديــل المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة المصــدرة بافتــراض تحويــل كافــة األســهم العاديــة المحتملــة إلــى 
أســهم قائمــة. وحيــث أن الشــركة ليــس لديهــا أســهم مجانيــة أو مـــدفوعات مبنيــة علــى أســهم أو غيرهــا ممــا يمكـــن أن يكــون لــه أثــر يــؤدي لتخفيــض نصيــب 

الســهم مــن األربــاح. وعليــه، يعــد النصيــب األساســي للسهـــم مــن األربــاح مســـاوي لنصيــب الســهم المخفــض مــن األربــاح.

ق.        نتائج  العمليات 
تــم عــرض القوائــم الماليــة  جنبــاً إلــى جنــب مــع أرقــام المقارنــة للســنة الســابقة وذلــك حتــى تتفــق مــع معاييــر المحاســبة المطبقــة بالمملكــة العربيــة الســعودية. 

هــذا، وقــد تــم تعديــل أرقــام المقارنــة )إيضــاح 4(

شركة أسمنت المنطقة الشرقية
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4.      تسويات سنوات سابقة  

فــي 3 اكتوبــر 2012م قامــت الشــركة باإلســتحواذ علــى شــركة براينســا الســعودية للخرســانة المســبقة الصنــع -  شــركة ذات مســئولية محــدودة 
-  والتــي كان لــدى الشــركة اســتثماراً بهــا بنســبة 50% قبــل ذلــك التاريــخ. وقــد تــم اإلنتهــاء مــن اإلجــراءات القانونيــة لتســجيل عقــد االســتحواذ 
بتاريــخ 8 صفــر 1434هـــ )الموافــق 31 ديســمبر 2012م(. وفــي 31 ديســمبر 2012م أيضــاً، قامــت الشــركة بتحويــل شــركة براينســا الســعودية 
للخرســانة المســبقة الصنــع مــن شــركة ذات مســئولية محــدودة إلــى فــرع للشــركة. هــذا وفــي القوائــم الماليــة عــن العــام المالــي المنتهــي فــي 31 
ديســمبر 2012م كانــت الشــركة تقــوم بالمحاســبة عــن اســتثمارها بشــركة براينســا الســعودية للخرســانة المســبقة الصنــع بطريقــة حقــوق الملكيــة  
بــدالً مــن دمــج كافــة بنــود موجــودات ومطلوبــات وإيــرادات ومصروفــات ضمــن القوائــم الماليــة للشــركة. وفقــاً للمعاييــر المحاســبية المطبقــة فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية والمالئمــة لظــروف الشــركة، ينبغــي علــى الشــركة أن تقــوم باإلنتهــاء مــن كافــة التحليــالت الخاصــة بتحديــد القيمــة 
العادلــة  لألصــول المقتنــاة مــن عمليــة دمــج األعمــال خــالل ســنة علــى األكثــر مــن تاريــخ اإلســتحواذ، وعليــه وفــي خــالل الربــع الرابــع مــن عــام 
2013م فقــد أكملــت الشــركة قيامهــا بعمــل التحليــالت والنتائــج المتعلقــة بالقيمــة العادلــة لألصــول المقتنــاة وتــم تحديــد تاريــخ اإلســتحواذ كمــا فــي 3 
أكتوبــر 2012م. وفــي خــالل الربــع الرابــع مــن العــام المالــي المنتهــي فــي 31 ديســمبر 2013م قامــت الشــركة بعمــل التســويات الالزمــة لتعديــل 
أرقــام المقارنــة فــي القوائــم الماليــة المرفقــة باعتبــار أن شــركة براينســا الســعودية للخرســانة المســبقة الصنــع جــزء ال يتجــزأ مــن الشــركة منــذ 3 

أكتوبــر 2012م، تاريــخ اإلســتحواذ، وعليــه فقــد تــم تعديــل أرقــام المقارنــة ويتمثــل هــذا التعديــل فيمــا يلــي:

األثر بالزيادة / )النقص(  ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ماألثر على قائمة المركز المالي
839 نقد وما في حكمه

31,030 ذمم مدينة تجارية
40.031 مخزون بالصافي
)1,672( مدفوعات مقدما وموجودات متداولة أخرى
32.029 أدوات وممتلكات ومعدات 
2,049 مصروفات مؤجلة

)28,029( استثمارات في شركات زميلة
76,277 األثر على إجمالي الموجودات
35,910 ذمم دائنة ومصروفات مستحقة 
40,947 قروض قصيرة األجل  

919 مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
77,776 األثر على إجمالي المطلوبات
4,782 األثر على إجمالي حقوق المساهمين

)6,281( صافي األثر على قائمة الدخل 
)1.499( صافي األثر على إجمالي حقوق المساهمين

شركة أسمنت المنطقة الشرقية
)شركة مساهـمة سعـودية(

ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية 

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م 
)المبالغ باأللف لاير سعودي مالم يذكر خالف ذلك(
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األثر بالزيادة / )النقص(  ٣١ ديسمبر ٢٠١٢ماألثر على قائمة الدخل
24.449 المبيعات

)26.697( تكلفة المبيعات

)299( مصروفات بيع وتوزيع

)1.940( مصروفات إدارية وعمومية

)944( تكاليف تمويلية

728 إيرادات أخرى

2.352 الحصة في نتائج شركات زميلة

)3.930( خسائر اإلستحواذ على شركة براينسا للخرسانة مسـبقة الصنع

)6.281( صافي األثرعلى قائمة الدخل 

هــذا ولــم يكــن لإلســتحواذ علــى براينســا للخرســانة المســبقة الصنــع أثــر زكــوي ينبغــي معــه تعديــل القوائــم الماليــة للعــام المالــي المنتهــي فــي 31 ديســمبر 
ــة. ــالت إضافي 2012م تعدي

وفيما يلي ملخص لعملية اإلستحواذ على شركة براينسا للخرسانة المسبقة الصنع:

 31 ديسمبر 2012م

)19.947( صافي األصول المقتناه كما في تاريخ اإلستحواذ

13.438 اإلستثمار في تاريخ  اإلستحواذ والمدرج وفقاً لطريقة حقوق الملكية

)10.265( قروض من الشركاء

20.704 النقد المدفوع

3.930 الخسائر الناتجة من عملية اإلستحواذ

شركة أسمنت المنطقة الشرقية
)شركة مساهـمة سعـودية(

ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية 

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م 
)المبالغ باأللف لاير سعودي مالم يذكر خالف ذلك(
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شركة أسمنت المنطقة الشرقية
)شركة مساهـمة سعـودية(

ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية 

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م 
)المبالغ باأللف لاير سعودي مالم يذكر خالف ذلك(

صافى التأثير على قائمة المركز المالي تم تحليله  كما يلى:

إجمالي الموجودات كما تم عرضها سابقاً  
التسويات على إجمالي الموجودات

إجمالي الموجودات )معدلة(
إجمالي المطلوبات  كما تم عرضها سابقاً   

التسويات على إجمالي المطلوبات
إجمالي المطلوبات )معدلة(

إجمالي حقوق المساهمين كما تم عرضها سابقاً  
التسويات على إجمالي حقوق المساهمين

إجمالي حقوق المساهمين )معدلة(

٣١ ديسمبر ٢٠١٢م

2,456,260
76,277

2,532,537
188,279
77,776
266,055

2,267,981
)1,499(

2,266,482

5-      النقد وما في حكمه
٣١ ديسمبر ٢٠١٢م ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م

)معدلة(
115.000311,500ودائع مرابحة قصيرة األجل 

102.14765,601نقد لدى البنوك 
3689نقد بالصندوق 

217,183377.190

ألغــراض إعــداد التدفقــات النقديــة، تتمثــل النقديــة ومــا فــي حكمهــا فــي النقديــة بالصنــدوق والحســابات الجاريــة بالبنــوك واســتثمارات قصيــرة األجــل والتــي 
تســتحق خــالل  ثالثــة أشــهر أو أقــل.

إن ودائع المرابحة قصيرة األجل محتفظ بها لدي بنوك تجارية محلية ويتم اإلحتفاظ بها باللاير السعودي.

6-       ذمم مدينة تجارية

٣١ ديسمبر ٢٠١٢م ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م
)معدلة(

157,516185,752ذمم مدينة تجارية 
)360()360(مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 

157.156185.392
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٧-        مخزون ، بالصافي

٣١ ديسمبر ٢٠١٢م ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م  
)معدلة(

216.268212.753قطع غيار ومستلزمات صيانة
114,85699.669 مواد خام

57,09341.791 بضاعة تحت التصنيع
7,1937.418بضاعة تامة الصنع

26,12239,412 مواد بالطـريق
 421.532401.043

٨-        مدفوعات مقدماً وموجودات متداولة أخرى

٣١ ديسمبر ٢٠١٢م ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م  
)معدلة(

30.78217.299دفعات مقدماً للموردين
6,6104,930 مصروفات مدفوعة مقدماً

12,74313,121سلف وأمانات موظفين
3,3181,922 أخرى

 53,45337,272

شركة أسمنت المنطقة الشرقية
)شركة مساهـمة سعـودية(

ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية 

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م 
)المبالغ باأللف لاير سعودي مالم يذكر خالف ذلك(
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9.     ممتلكات، آالت ومعدات

ضي
أرا

مباني
ت

ت ومعدا
آال

ت 
ث وتجهيزا

أثا
ت

و أدوا
ت 

أعمال إنشائية تح
التنفيذ

اإلجمالي

التكلفة :
صيد في 31 ديسمبر 2012م )معدل(

الر
60,175

830.861
1.750.451

14.220
150.170

2.805.877
ت خالل السنة

ضافا
إ

-
4.054

71.466
100

73,362
148.982

ت خالل السنة
استبعادا

-
)933(

)43.271(
)1,171(

-
)45,375(

٢٠١٣م ٣١ ديسمبر  صيد في 
الر

60,175
833.982

1.778.646
13.149

223.532
2.909.484

االستهــالك المتراكــم:
صيد في 31 ديسمبر 2012م )معدل(

الر
-

485.262
1.181.850

10.990
-

1.678.102
االستهــالك المحمل خالل السنة

-
25.522

66.940
407

-
92.869

ت خالل السنة
استبعادا

-
)747(

)42.923(
)1,169(

-
)44.839(

صيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م
الر

-
510.037

1.205.867
10,228

-
1.726.132

صافي القيمة الدفترية:
صيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م

الر
60,175

323.945
572.779

2,921
223.532

1.183.352
٢٠١٢م  )معدل( ٣١ ديسمبر  صيد في 

الر
60,175

345.599
568.601

3,230
150.170

1.127.775

ض إدارية أخرى. أما الجزء المتبقي من المبنى )%80 
ض المركز الرئيسي للشركة وألغرا

يستخدم ما نسبتة 20% تقريباً من مساحة المبني االداري واالستثماري بمدينة الدمام ألغرا
ت.

س سنوا
ت تتراوح من سنة إلى خم

تقريباً( فيتم تأجيره لمستأجرين متعددين لفترا

ت 
ض إستخراج البترول كما يمكن استخدامه في إنتاج األسمن

ت المستخدم في أغرا
ت التنفيذ - بشكل أساسي - بإنشاء خط إنتاج جديد يقوم بإنتاج  االسمن

تتعلق أعمال اإلنشائية تح
ضاً.

العادي أي

شركة أسمنت المنطقة الشرقية
)شركة مساهـمة سعـودية(

ضاحات حول القوائم المالية
اي

للسنة المنتهية 
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م 

ف ذلك(
لاير سعودي مالم يذكر خال

ف 
)المبالغ باألل
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االستهالك المحمل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر تم توزيعه كما يلي: 

٣١ ديسمبر ٢٠١٢م٣١ ديسمبر ٢٠١٣م
)معدل(

90.09789.522تكلفة المبيعات
5065مصروفات بيع وتسويق

8481.299مصروفات عمومية وإدارية
1.8741.862مصروفات أخرى

92.86992.748

١٠-         مصروفات مؤجلة
تتمثل مصروفات مؤجـلة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر فيما يلي:

٣١ ديسمبر ٢٠١٢م٣١ ديسمبر ٢٠١٣م
)معدل(

التكلفة :
27.77624.079الرصيد في 1 يناير 2013م 

23.56515.632االضافات
)11.935()12.329(اإلستبعادات

39.01227.776الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م 

اإلطفاءات:
13.43311.142الرصيد في 1 يناير 2013م
15.61414.226إطفاءات محملة خالل السنة

)11.935()12.314(اإلستبعادات
16.73313.433الرصيد في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م

22.27914.343صافي القيمة الدفترية

١١-       استثمارات متاحة للبيع
٣١ ديسمبر ٢٠١٢م٣١ ديسمبر ٢٠١٣ماسم الشركة

القيمة العادلة عدد األسهم القيمة العادلة عدد األسهم 
لاير سعوديلاير سعودي

المجموعة السعودية لالستثمار الصناعي 
)شركة مساهمة سعودية مدرجة بالسوق 

المالية( بنسبة إستحواذ %1.21
5,451176,6135,451123,466

شركة التصنيع وخدمات الطاقة            
)شركة سعودية غير مدرجة بالسوق المالية(

بنسبة إستحواذ %5.44. *
10,875108.75010,875108.750

285.363232,216

* تم إثبات هذه االستثمارات بالتكلفة حيث أنها تمثل أسهماً غير مدرجة باألسواق المالية.  

شركة أسمنت المنطقة الشرقية
)شركة مساهـمة سعـودية(

ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية 

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م 
)المبالغ باأللف لاير سعودي مالم يذكر خالف ذلك(
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وفيما يلي بيان حركة اإلستثمارات المتاحة للبيع:
٣١ ديسمبر ٢٠١٣م

٣١ ديسمبر
٢٠١٣م

٣١ ديسمبر 
٢٠١٢م

المدرجة  في 
السوق المالية

غير المدرجة  في 
السوق المالية

لاير سعوديلاير سعوديلاير سعوديلاير سعودي

43,000108,750151,750151,751الرصيد كما في 1 يناير 
األثر الناتج من التغير في القيمة العادلة :

80,46560,569-80,465الرصيد كما في 1 يناير
53,14819,896-53.148الحركة خالل السنة

133,61380,465-133.613صافي القيمة الدفترية كما في 31 ديسمبر 
176,613108,750285,363232,216صافي القيمة الدفترية كما في 31 ديسمبر 

١٢-     إستثمارات فى شركة زميلة
اسم الشركة

٣١ ديسمبر ٢٠١٢م٣١ ديسمبر ٢٠١٣م
)معدلة(

الرصيدنسبة الملكيةالرصيدنسبة الملكية
31.58157,306%31.58166,922%الشركة العربية اليمنية لألسمنت المحدودة

  166,922    157,306   

الشــركة العربيــة اليمنيــة لألســمنت هــي شــركة ذات مســئولية  محــدودة مســجلة فــي جمهوريــة اليمــن، وقــد تأسســت الشــركة لمزاولــة إنتــاج األســمنت. وقــد 
بــدأت الشــركة مرحلــة التشــغيل التجريبــي فــي نهايــة الربــع الثالــث مــن عــام 2009م.

تتمثل الحركة خالل السنة فيما يلي:

٣١ ديسمبر ٢٠١٢م ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م  
)معدلة(

157,306149,894الرصيد كما في 1 يناير
21.446- يضاف:  استثمارات إضافية خالل السنة

9,6166.081 يضاف: الحصة في نتائج شركة زميلة
)20.115(-يخصم: استثمارات تم االستحواذ عليها بالكامل خالل السنة

166,922157.306 الرصيد كما في 31 ديسمبر

١٣-     الذمم الدائنة والمطلوبات المتداولة األخـرى
٣١ ديسمبر ٢٠١٢م 

)معدلة(
٣١ ديسمبر ٢٠١٣م

58,171 44.652 مصروفات مستحقة
45,791 42,755 ذمم دائنة
8,648 16,082 دفعات مقدماً مستلمة من العمالء
3,087 5,716 ايرادات غير مكتسبة
475 3.484 مطلوبات متداولة أخرى

116,172 112.689

شركة أسمنت المنطقة الشرقية
)شركة مساهـمة سعـودية(

ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية 

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م 
)المبالغ باأللف لاير سعودي مالم يذكر خالف ذلك(
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١4-     الزكاة الشرعية
وفقا ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل فإن المساهمين السعوديين خاضعين للزكاة بواقع 2.5% من الوعاء الزكوي. 

ــر  ــن نظي ــف الحســاب الدائ ــم تصني ــي قائمــة الدخــل، وت ــزكاة ف ــم عــرض مخصــص ال ــد ت ــم 11 فق ــن رق ــة الســعودية للمحاســبين القانونيي ــار الهيئ ــا لمعي وفق
ــي. ــز المال ــة المرك ــي قائم ــة ف ــات المتداول ــل ضمــن المطلوب ــة المقاب ــات الزكوي اإللتزام

يتم تقدير مخصص الزكاة وضريبة الدخل بصفة ربع سنوية وتسجل فروقات الزكاة في الفترة التي يرد فيها الربط النهائي للشركة.

المكونات الهامة للوعاء الزكوي للسنة الحالية المنتهية في 31 ديسمبر هي كما يلي: 

٣١ ديسمبر ٢٠١٢م  ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م

1.796.176 1.836.517 حقوق المساهمين
40.323 44.893 مخصصات أول السنة وتعديالت أخرى

)1.622.401( )1.671.359( يخصم : مطلوبات غير متداولة
214.098 210.051
409.369 314.775 صافي الربح المعدل
623.467 524.826 وعاء الزكاة

تم  القيام ببعض التسويات على األرصدة المبينة أعاله  للوصول إلى الوعاء الزكوي ومخصص الزكاة المحمل خالل السنة.
الحركة في الزكاة المستحقة خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر هي كما يلي :

٣١ ديسمبر ٢٠١٢م ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م
15.58712.189الرصيد في 1 يناير
13.12115.587المحمل خالل السنة 
)12.189()15.587( المسدد خالل السنة

13.12115.587 الرصيد في 31 ديسمبر

موقف الربط الزكوي:
قامــت مصلحــه الــزكاة والدخــل )المصلحــة( بإنهــاء ومراجعــه اإلقــرارات الزكويــة المقدمــة مــن الشــركة عــن الســنوات حتــى عــام 2010م. و قامــت مصلحــة 
الــزكاة والدخــل بمطالبــة الشــركة بــزكاة إضافيــة بمبلــغ 7.4 مليــون  لاير ســعودي،والتي قامــت الشــركة بســدادها بالكامــل فــي عــام 2013م وتــم تســجيلها 
ضمــن بنــد المصروفــات األخــرى بقائمــة الدخــل عــن العــام. ولــم تقــم مصلحــه الــزكاة والدخــل باالنتهــاء مــن إعــداد الربــط الزكــوي للشــركة عــن الســنوات 

ــد. 2011م و2012م بع

١5-      مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
٣١ ديسمبر 

٢٠١٣م
٣١ ديسمبر ٢٠١٢م 

)معدلة(
45,81343,114الرصيد في 1 يناير

6,4724,872يضاف: المحمل خالل السنة 
)2,173()5,435(يخصم: المستخدم خالل السنة 

46,85045,813الرصيد في 31 ديسمبر

شركة أسمنت المنطقة الشرقية
)شركة مساهـمة سعـودية(

ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية 

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م 
)المبالغ باأللف لاير سعودي مالم يذكر خالف ذلك(
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شركة أسمنت المنطقة الشرقية
)شركة مساهـمة سعـودية(

ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية 

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م 
)المبالغ باأللف لاير سعودي مالم يذكر خالف ذلك(

١6-      االحتياطيات
االحتياطي النظاميأ( 

ــة مــن  ــى الشــركة ســنوياً تحويــل نســبة 10 بالمائ ــة الســعودية، يتوجــب عل ــد تأســيس الشــركة ونظــام الشــركات فــي المملكــة العربي بموجــب عق  
الشــركة.  بالمائــة مــن رأس مــال  يبلــغ 50  النظامــي حتــى  إلــى االحتياطــي  الربــح  صافــي 

االحتياطــي النظامــي غيــر قابــل للتوزيــع علــى المســاهمين، إال أنــه يمكــن اســتخدام االحتياطــي النظامــي لمقابلــة خســائر الشــركة أو لزيــادة رأس   
مالهــا. إذا تجــاوز االحتياطــي نصــف رأس مــال الشــركة يجــوز التوقــف عــن التحويــل. بلــغ االحتياطــي النظامــي النصــاب القانونــي، وبنــاًء عليــه 

ــذا االحتياطــي.  ــة له ــغ إضافي ــل مبال ــة بتحوي ــر مطالب ــإن الشــركة غي ف

االحتياطي االتفاقيب( 
وافقــت الجمعيــة  العامــة بالشــركة فــي اجتماعهــا رقــم 35 المنعقــد بتاريــخ 13 ربيــع اآلخــر 1431هـــ )الموافــق 29 مــارس 2010م( علــى تكويــن 
احتياطــي اتفاقــي بمبلــغ 404,6 مليــون لاير ســعودي و ذللــك بتخصيــص مبلــغ 120 مليــون لاير ســعودي مــن إحتياطــي التوســعات الرأســمالية ومبلــغ 

284,6 مليــون لاير ســعودي مــن األربــاح  المبقــاة.

١٧-      توزيعات أرباح مقترحة
اقتــرح أعضــاء مجلــس اإلدارة توزيعــات أربــاح نقديــة قدرهــا  3.5 لاير ســعودي لــكل ســهم بإجمالــي 301 مليــون لاير ســعودي، بمــا يمثــل 35% مــن رأس 
المــال وعــرض ذلــك علــى المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوية بنهايــة العــام المالــي 2013م. )2012م تــم توزيــع 4 ريــاالت  ســعوديه بإجمالــي 

344 مليــون لاير ســعودي، وذلــك بمــا يمثــل 40 % مــن رأس المــال(.

١٨-       المعلومات القطاعية
تم تلخيص المعلومات المالية كما في 31 ديسمبر 2013م و 2012م وفقاً للقطاعات الجغرافية كما يلي:

اإلجماليقطاع التصديرالقطاع المحلي٣١ ديسمبر ٢٠١٣م
157.156-157.156ذمم مدينة تجارية

798,07130,650828,721اإليرادات
)480,380()18,461()461,919(تكلفة المبيعات
336,15212,189348,341إجمالي الربح

31 ديسمبر 2012م )معدلة(

151.90033,492185.392ذمم مدينة تجارية
821,07833,799854,877اإليرادات

)434,194()19,198()414,996(تكلفة المبيعات
406,08214,601420,683إجمالي الربح
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شركة أسمنت المنطقة الشرقية
)شركة مساهـمة سعـودية(

ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية 

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م 
)المبالغ باأللف لاير سعودي مالم يذكر خالف ذلك(

وتتمثــل األنشــطة الرئيســية للشــركة فــي ثــالث قطاعــات. تــم تلخيــص المعلومــات الماليــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2013م و 2012م وفقــاً لألنشــطة الرئيســية 
كمــا يلــي:

الخرسانة مسبقة األسمنت٣١ ديسمبر ٢٠١٣م
الصنع

أعمال إنشائية 
اإلجماليمساندة

129.30023,6984,158157.156ذمم مدينة تجارية
749,72167,21011,790828,721اإليرادات

)480,380()10,965()61,523()407.892(تكلفة المبيعات
341,8295,687825348,341إجمالي الربح

31 ديسمبر 2012م )معدلة(

164.9098,86211,621185.392ذمم مدينة تجارية
779,05933,66042,158854,877اإليرادات

)434,194()44,462()36,072()353,660(تكلفة المبيعات
420,683)2,304()2,412(425.399إجمالي الربح

١9-       المصروفات اإلدارية والعمومية

٣١ ديسمبر ٢٠١٢م ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م
)معدلة(

32,18727,622رواتب وأجور وبدالت
2,2843,358أتعاب مهنية

1,2431,079اتصاالت
8481,298استهالك

645587تأمين
598305رحالت عمل

590592مياه وكهرباء وخدمات
318552صيانة
7,4026,928أخرى

46,11542,321
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٢٠-       ايرادات إستثمارات
٣١ ديسمبر ٢٠١٢م٣١ ديسمبر ٢٠١٣م  

)معدلة(

11.97610.888إيرادات توزيعات
1.3062.422إيرادات ودائع مرابحة قصيرة األجل 

344-أخرى
13.28213.654

٢١-       ايرادات أخرى
تتكون اإليرادات  كما في 31 ديسمبر من اآلتي:

٣١ ديسمبر ٢٠١٢م٣١ ديسمبر ٢٠١٣م  
)معدلة(

10,98712,011إيراد تأجير
1,6832,425مبيعات خردة

1,2331,394أخرى
 13,90315,830

٢٢-       نصيب السهم األساسى من األرباح
يتــم احتســاب نصيــب الســهم األساســى مــن األربــاح بتقســيم صافــي ربــح تلــك الســنة علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة خــالل الســنة. 

وفيمــا يلــي بيــان بكيفيــة إحتســاب نصيــب الســهم مــن األربــاح :

٣١ ديسمبر
٢٠١٣م

٣١ ديسمبر
٢٠١٢م
)معدلة(

الربح من عمليات التشغيل
المتوسط المرجح لعدد األسهم

نصيب السهم األساسي من عمليات التشغيل )باللاير السعودي(
صافي ربح السنة 

المتوسط المرجح لعدد األسهم
نصيب السهم األساسي من صافي الربح )باللاير السعودي(

٢٣-      اإللتزامات الرأسمالية 
اعتمــد مجلــس اإلدارة مشــروعات رأســمالية مســتقبلية بمبلــغ 78.9 مليــون لاير ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2013م ) 2012م: 10.4 مليــون لاير 

ســعودي( وذلــك لتوســعة المصنــع وتحديــث خطــوط اإلنتــاج.

شركة أسمنت المنطقة الشرقية
)شركة مساهـمة سعـودية(

ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية 

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م 
)المبالغ باأللف لاير سعودي مالم يذكر خالف ذلك(
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٢4-     اإلرتباطات العرضية
ــعودى     ــون لاير س ــغ 68.9 ملي ــة بمبل ــات بنكي ــتندية وضمان ــادات مس ــل إعتم ــة مقاب ــات محتمل ــركة التزام ــدى الش ــمبر 2013م،  ل ــي 31 ديس ــا ف كم

)2012م : 61.3 مليــون لاير ســعودى( وذلــك فــي ظــل النشــاط اإلعتيــادي للشــركة.

٢5-    األدوات المالية وإدارة المخاطر
تتضمــن األدوات الماليــة المدرجــة فــي قائمــة المركــز المالــي بشــكل رئيســي مــن النقــد ومــا فــي حكمــه، ذمــم مدينــة تجاريــة وأخــرى، اســتثمارات، ذمــم 

دائنــة ومطلوبــات أخــرى.
مخاطــر االئتمــان - هــي عــدم مقــدرة طــرف مــا علــى الوفــاء بالتزاماتــه ممــا يــؤدي إلــى تكبــد الطــرف اآلخــر لخســارة ماليــة. ليــس لــدى الشــركة مخاطــر 
ائتمــان. تــم إيــداع النقــد ومــا فــي حكمــه لــدى بنــوك محليــة ذات جــدارة مصرفيــه مرتفعــه. تســتحق الذمــم المدينــة التجاريــة بشــكل رئيســي مــن عمــالء 

فــي الســوق المحليــة وقــد تــم إظهارهــا بقيمتهــا القابلــة لالســترداد.
مخاطــر أســعار العمــوالت - هــي التعــرض لمخاطــر متعــددة تتعلــق بتأثيــر التغيــرات فــي أســعار العمــوالت الســائدة فــي الســوق علــى المركــز المالــي 
والتدفقــات النقديــة للشــركة. تتعلــق المخاطــر التــي تواجههــا الشــركة بشــأن التغيــرات فــي أســعار العمــوالت الســائدة بالســوق بشــكل أساســي، بالودائــع 
البنكيــة بعمــوالت متغيــرة. تقــوم اإلدارة بمراقبــة التغيــرات فــي أســعار العمــوالت وتــرى أن تأثيــر التدفقــات النقديــة ألســعار العمــوالت التــي تتعــرض 

لهــا الشــركة ليــس جوهريــاً.
مخاطــر الســيولة - هــي مخاطــر عــدم مقــدرة الشــركة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا المتعلقــة بــاألدوات الماليــة. تنتــج مخاطــر الســيولة عنــد عــدم القــدرة علــى 
بيــع أو تحصيــل قيمــة أصــل مالــي بســرعة وبمبلــغ يقــارب قيمتــه العادلــة. تــدار مخاطــر الســيولة وذلــك بمراقبتهــا بانتظــام للتأكــد مــن توفــر الســيولة 

الكافيــة للوفــاء بااللتزامــات المســتقبلية للشــركة.
مخاطــر العمــالت - تمثــل المخاطــر الناجمــة عــن تذبــذب قيمــة األدوات الماليــة نتيجــة للتغيــرات فــي أســعار صــرف العمــالت األجنبيــة. ان معامــالت 
الشــركة األساســية هــي بالــلاير الســعودي والــدوالر األمريكــي والــذي ترتبــط قيمتــه مــع الــلاير الســعودي. المعامــالت األخــرى بالعمــالت األجنبيــة بخــالف 

الــدوالر األمريكــي غيــر مؤثــرة. تتــم إدارة مخاطــر العمــالت علــى أســاس منتظــم .
القيمــة العادلــة - هــي القيمــة التــي يمكــن تبــادل الموجــودات علــى أساســها، فــي عمليــة تبادليــة متكاملــة بيــن طرفيــن تامــي الرضــا. وحيــث أنــه يتــم إعــداد 
القوائــم الماليــة المرفقــة للشــركة علــى أســاس طريقــة التكلفــة التاريخيــة، باســتثناء تقييــم األوراق الماليــة المتاحــة للبيــع بقيمتهــا العادلــة مــن خــالل حقــوق 
الملكيــة، فإنــه يمكــن أن تنتــج فــروق بيــن القيمــة الدفتريــة وتقديــرات القيمــة العادلــة. تعتقــد اإلدارة أن القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة ال 

تختلــف جوهريــاً عــن قيمتهــا الدفتريــة.

٢6-      دائنو توزيعات أرباح
يتمثــل رصيــد دائنــي توزيعــات األربــاح البالــغ فــي 31 ديســمبر 2013م 51.4 مليــون لاير ســعودي )2012م: 47.5 مليــون لاير ســعودي( توزيعــات 

أربــاح غيــر مســتلمة مــن بعــض المســاهمين للســنوات مــن 1991م وحتــى 2012م.

٢٧-     أرقام المقارنة
باإلضافــة إلــى تســويات الســنوات الســابقة المشــار إليهــا فــي اإليضــاح  رقــم )4(، فقــد تــم إعــادة تبويــب بعــض أرصــدة الســنة المقارنــة وذلــك حتــى تتفــق 

مــع العــرض الخــاص بالســنة الحاليــة.

شركة أسمنت المنطقة الشرقية
)شركة مساهـمة سعـودية(

ايضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية 

في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣م 
)المبالغ باأللف لاير سعودي مالم يذكر خالف ذلك(
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