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أسمنت المنطقة الجنوبیةشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ٦ــ 

األولیة الموجزةإیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٩مارس ٣١فيكما

الشركة معلومات عن ـ١
منت المنطقة الجنوبیة كش ركة أس ت ش س وم الملكي رقم (م/تأس ركة") بموجب المرس عودیة ("الش اھمة س ) بتاریخ ٣ركة مس

إلى قرار مجلس الوزراء رقم ٢٤/٣/١٣٩٧ ھـ وقیدت في السجل التجاري بمدینة أبھا ١٠/٨/١٣٩٤بتاریخ ١٠٧٤ھـ إستناداً
ص /٦٧لكھرباء رقم ھـ طبقا للقرار الصادر من وزارة الصناعة وا٢٧/٠٤/١٣٩٩بتاریخ ٥٨٥٠٠٠١٤٤٣بموجب سجل رقم 

ھـ.١٧/٣/١٣٩٦بتاریخ 

لایر ١٠، بقیمة أسمیة قدرھا ٢٠١٨دیسمبر ٣١و٢٠١٩مارس ٣١كما في سھم ١٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠یتكون رأسمال الشركة من 
. للسھمسعودي

دار القوائم المالیة األولیة الموجزة للفترة المنتھیة في  وفقا لقرار ٢٠١٩أبریل ٣٠في ٢٠١٩مارس ٣١تمت الموافقة على إص
مجلس اإلدارة.

ھتقوم الشركة بصناعة وإنتاج األسمنت ومشتقاتھ وتوابعھ واإلتجار بھ، ویجوز للشركة ان تكون لھا مصلحة أو تشترك بأي وج
ھا ولھا أن تتملك  بیھھ بأعمالھا أو التي قد تعاونھا علي تحقیق غرض ركات التي تزاول أعماال ش من الوجوه مع الھیئات أو الش

ص في ھذه الشركات وأن تدمجھا أو تندمج فیھا أو تشتریھا ، ویجوز للشركة أن تكون لھا مصلحة أو تشترك ا ألسھم أو الحص
ركات األخرى بما ال یتجاوز  كال مع الش كل من االش من رأس مال %١٠من إحتیاطاتھا الحرة وال یزید عن %٢٠بأي ش

ارك فیھا وأال یتجاوز إجمالي ھذه  ركة التي تش اركات قیمة ھذه اإلحتیاطات مع إبالغ الجمعیة العامة العادیة في أول الش المش
إجتماع لھا.

:من خالل ثالثة مصانع ھي كما یليتعمل الشركة
أحد المسارحة.بمحافظةبمنطقة جازان )أ

بمنطقة عسیر محافظة بیشة.)ب
.ثلوث عمارة–عرضیاتمنطقة مكة المكرمة محافظة الب)ج

تعمل ھذه المصانع بموجب التراخیص الصناعیة التالیة أرقامھا وتواریخھا:
تاریخ الترخیص الصناعيرقم الترخیص الصناعيالمصنع 

ھـ٢٢٥٢٧/٠١/٣٩١٤انازج
ھـ٣٣٠١٢٩/١٠/٨١٤٣بیشة
ھـ٣٤٦٤١٦/١١/١٤٣٨تھامة



أسمنت المنطقة الجنوبیةشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ٧ــ 

تتمة –إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٩مارس ٣١

المحاسبیة الھامةیاساتالسـ٢
س األعدادأس١ـ ٢

ًةیتم إعداد القوائم المال ،السعودیةالعربیةالمالي األولي" المعتمد في المملكة التقریر) "٣٤المحاسبة الدولي رقم (لمعیاروفقا
.نییالقانونللمحاسبینةیالسعودئةیواالصدارات األخرى الصادرة من الھرییوالمعا

القوائم المالیة جمیع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في المجموعة الكاملة للقوائم المالیة السنویة ویجب قراءتھا ال تتضمن ھذه 
.٢٠١٨دیسمبر ٣١جنبا إلى جنب مع القوائم المالیة السنویة للشركة كما في 

ةیالمالوظیفیة والعملة التي یتم بھا عرض القوائم ، والذي یعتبر العملة الباللایر السعودياألولیة الموجزةةیالقوائم المالتم عرض
الموجزاألولیة

الشركةالمعاییر الجدیدة والتفسیرات والتعدیالت المطبقة من قبل ٢ـ٢
للسنة للشركةفي إعداد القوائم المالیة السنویة ةبعمتتتماشى السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد ھذه القوائم المالیة مع تلك ال

من ،٢٠١٨دیسمبر ٣١نتھیة في الم الشركة. لقد إرتأت ٢٠١٩ینایر ١باستثناء تطبیق المعاییر الجدیدة الساریة المفعول اعتباراً
عدم االتباع المبكر للمعاییر والتفسیرات والتعدیالت األخرى الصادرة وغیر الساریة المفعول بعد.

لما یعقود اإلیجار: ١٦ي ألول مرة المعیار الدولي للتقریر المالالشركةتطبق  ً أدناه ، تم ٣٤طلبھ معیار المحاسبة الدولي ت. وطبقا
اإلفصاح عن طبیعة وأثر ھذه التعدیالت أدناه.

"عقود اإلیجار"١٦المعیار الدولي للتقریر المالي 
الصادر عن لجنة تفسیر ٤التفسیر ، و"عقود اإلیجار"١٧معیار المحاسبة الدولي محل ١٦المعیار الدولي للتقریر المالي یحل 

الصادر عن لجنة التفسیرات ١٥التفسیر ، والمعاییر الدولیة للتقریر المالي "التأكد فیما إذا كان ترتیب ما ینطوي على عقد إیجار"
التي عن لجنة التفسیرات الدائمة "تقویم جوھر المعامالتالصادر٢٧، والتفسیر الحوافز"–الدائمة "عقود اإلیجارات التشغیلیة 

على مبادئ إثبات وقیاس وعرض واالفصاح عن عقود ١٦المعیار الدولي للتقریر المالي صاإلیجار". ینتأخذ الشكل القانوني لعقد 
.داخل قائمة المركز الماليواحدة كافة عقود اإلیجار بموجب طریقة المحاسبة عناإلیجار، ویتطلب من المستأجرین 

عن المحاسبة بموجب معیار المحاسبة الدولي لم تتغیر بشكل جوھري١٦ر الدولي للتقریر المالي بموجب المعیاالمؤجرمحاسبة إن 
مبادئ المذكورة الباستخدام نفس إما كعقود إیجار تشغیلي أو عقود إیجار تمویلي في تصنیف عقود اإلیجار ونسیستمر المؤجرو. ١٧

أثر على عقود اإلیجار التي تكون فیھا المجموعة ١٦لدولي للتقریر المالي . وعلیھ، لم یكن للمعیار ا١٧المحاسبة الدولي في معیار
ھي المؤجر. 

باستخدام طریقة التطبیق بأثر رجعي معدل وتاریخ التطبیق األولي ١٦بتطبیق المعیار الدولي للتقریر المالي كمستأجرالشركة قامت
بأثر رجعي مع إثبات األثر التراكمي للتطبیق األولي للمعیار بتاریخ . وبموجب تلك الطریقة، یتم تطبیق المعیار٢٠١٩ینایر ١ھو 

استخدام الوسیلة العملیة التي تسمح بتطبیق المعیار فقط على العقود التي تم تحدیدھا سابًقا الشركة التطبیق األولي. وقد اختارت 
بتاریخ التطبیق سیر المعاییر الدولیة للتقریر الماليالصادر عن لجنة تف٤والتفسیر١٧كعقود إیجار تطبق معیار المحاسبة الدولي 

شھًرا أو ١٢أیًضا استخدام إعفاءات اإلثبات بشأن عقود اإلیجار التي تكون مدتھا، بتاریخ بدء العقد، الشركة األولي. كما اختارت 
ألصل محل العقد منخفض القیمة أقل وال تتضمن خیار شراء ("عقود اإلیجار قصیرة األجل")، وعقود اإلیجار الذي یكون فیھا ا

("الموجودات منخفضة القیمة"). 

.األولیة الموجزة للشركةأثر جوھري على القوائم المالیةلم یكن لتطبیق ھذا المعیار أعاله



أسمنت المنطقة الجنوبیةشركة 
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ــ٨ــ 

تتمة–إیضاحات حول القوائم المالیة 
٢٠١٩مارس ٣١

القطاعیةالمعلومات-٣
تتم إدارة ھذه یتمثل باألسمنت ویتم عرض القطاعات الرئیسیة للشركة وفقا للقطاعات الجغرافیة.،لدى الشركة منتج رئیسي وحید

القطاعات بصورة منفصلة حسب الموقع الجغرافي بحیث تشكل كل منھا وحدة منفصلة.

. األولیة الموجزةلمالیةفي القوائم االدخلوفقا ألسس ثابتة بما یتوافق مع ویقاس الدخلیتم تقییم أداء القطاعات على أساس 

:یةمعلومات القطاعللتحلیالًوفیما یلي في المملكة العربیة السعودیة.الشركةتتم أنشطة 
المجموعالمركز الرئیسيتھامةبیشةجازان

────────────────────────────────────────
:٢٠١٩مارس ٣١

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢١٨٬٦٠٧٬٨١٧١٬١٢٠٬٥٤٥٬١٧٠١٬٨٦٠٬٣٦٤٬٦١٥١٢٬٧٠٠٬٧٠١٣٬٢١٢٬٢١٨٬٣٠٣إجمالي الموجودات غیر المتداولة

٣٤١٬٩٤٦٬٩٩٩-١٣٣٫٣٦٨٫٤٣٤٨٤٫٥٦٢٫٦٤٦١٢٤٫٠١٥٫٩١٩اإلیرادات
٢٠٤٫٦٠٩٫٣٧٥-٧٨٫٢٦٧٫٢٠٥٤٤٫٨١١٫٥٥٤٨١٫٥٣٠٫٦١٦تكلفة اإلیرادات 

١١٩٬٧٨٢٬١٤٣)١٧٬٤٦٥٬٤٨١(٥٥٬١٠١٬٢٢٩٣٩٬٧٥١٬٠٩٢٤٢٬٤٨٥٬٣٠٣(خسارة) القطاع ربح 

المجموع المركز الرئیسيتھامةبیشةجازان
────────────────────────────────────────

:٢٠١٨مارس٣١
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٣٠٬٤٤٠٬٢٣٩١٬١٥٢٬٦٦٨٬٦٦٧١٬٩٦٧٬٢١٦٬٦٥١١٣٬٦٨٢٬٠٠٠٣٬٣٦٤٬٠٠٧٬٥٥٧لةإجمالي الموجودات غیر المتداو
٢٧٣٬٨٤٣٬٩٣٩-١٠٢٬٩٣٩٬٨٠٥٧٨٬١٤٤٬٩٧٩٩٢٬٧٥٩٬١٥٥اإلیرادات

١٥١٬٨٨٤٬٢٢١-٥٦٬٤٥٦٬٤١٢٤١٬٣٠١٬٣٩١٥٤٬١٢٦٬٤١٨تكلفة اإلیرادات
١٠١٬٧٤١٫٨٤٩)٢٠٫٢١٧٫٨٦٩(٤٦٬٤٨٣٬٣٩٣٣٦٬٨٤٣٬٥٨٨٣٨٬٦٣٢٬٧٣٧ربح (خسارة) القطاع 

قروض وتسھیالت -٤
٢٠١٩مارس ٣١ملیون لایر سعودي كما في ٤٩٥٬٨لدى الشركة تسھیالت بنكیة من قبل إحدى البنوك المحلیة بإجمالي مبلغ 

، ھاالتسھیل مع البنوك على بعض التعھدات والتي من بیناتفاقیاتتحتوي . )ملیون لایر سعودي٥٠٧٬٩: ٢٠١٨دیسمبر ٣١(
المالیة ببعض النسب والمؤشرات االحتفاظبناء على القوائم المالیة المدققة السنویة كما تتطلب ١:١نسبة السیولة عن لال تقأن 

.األخرى
:األولیةلماليفي قائمة المركز ایلي التسھیالت كما تظھر 

٢٠١٨دیسمبر ٢٠١٩٣١مارس ٣١
٣٧٬٥٠٠٬٠٠٠٤٩٬٥٥٠٬٠٠٠لةالمطلوبات المتداوضمنالجزء المتداول 

٤٥٨٬٣٩٥٬٩٩٢٤٥٨٬٣٩٥٬٩٩٢المطلوبات غیر المتداولةضمنالجزء غیر المتداول 
٤٩٥٬٨٩٥٬٩٩٢٥٠٧٬٩٤٥٬٩٩٢

ربح السھم-٥
ى المتوسط المرجح لعدد المتعلق بالمساھمین في الشركة علدخل الفترةلسھم وذلك بقسمة صافي األساسي والمخفض لربح الیتم احتساب 

.سھم القائمة خالل الفترةاأل

: على النحو التاليتم احتساب ربح السھم 
مارس٣١منتھیة اللفترة الثالثة أشھر 

٢٠١٩٢٠١٨
١١٩٬٨٧٢٬١٤٣١٠١٬٧٤١٫٨٤٩الفترةدخلصافي

١٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠)مالمتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة (سھ
٠٬٨٦٠٬٧٣(باللایر السعودي)والمخفضاألساسي –السھم ربح
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ــ٩ــ 

تتمة–یضاحات حول القوائم المالیة إ
٢٠١٩مارس ٣١

الزكاة-٦
لفترةلالمحملة

).لایر سعودي٢٬٦٠٩٬١٦١: ٢٠١٨مارس٣١لایر سعودي (٣٬٠٧٣٬٦٤٥للفترةالزكاة المحملة بلغت
السنة/خالل الفترةالمخصصحركة

كانت حركة مخصص الزكاة على النحو التالي: 
٢٠١٨دیسمبر ٢٠١٩٣١مارس ٣١

٣٧٬٦٣٨٬٢٠٩٣٩٬٣٣٥٬٦٠٠السنةبدایة الفترة/في 
٣٬٠٧٣٬٦٤٥٨٬٠٠٠٬٠٠٠خالل الفترة/السنةمجنب
)٩٬٦٩٧٬٣٩١(-السنةخالل الفترة/مدفوع

٤٠٬٧١١٬٨٥٤٣٧٬٦٣٨٬٢٠٩السنة/لفترةفي نھایة ا

.٢٠١٠أنھت الشركة وضعھا الزكوي مع الھیئة العامة للزكاة والدخل حتى أ)  

وصدر خطاب من الھیئة العامة للزكاة والدخل ٢٠١٣وحتى ٢٠١١ن عن السنوات موالضریبة قدمت الشركة اإلقرارات الزكویة )ب
ملكة العربیة المبالغ المدفوعة لجھات خارج المعنلایر سعودي ١٥٫٠٦١٫٦٢٥مبلغ ضریبة إستقطاع بفروقات أظھر الذي 

لدى الھیئة العامة سعودي. إعترضت الشركة على تلك الفروقاتلایر١٩٫٧٨٣٫٩٢٢فروقات زكویة بمبلغ السعودیة، كما أظھر
.للزكاة والدخل

. وسددت الزكاة المستحقة علیھا بموجبھا ٢٠١٨وحتى ٢٠١٤قدمت الشركة اإلقرارات الزكویة والقوائم المالیة للسنوات من )ت
.، ولم تستلم الشركة أیة ربوط عن تلك السنوات حتى تاریخھ٢٠١٧وحصلت على الشھادة المقیدة لعام 

التعھدات وااللتزامات المحتملة-٧

مالیةالتعھدات الرأس
ملیون لایر سعودي ٧٢بالمشروعات تحت التنفیذ مبلغ اإلرتباطات الرأسمالیة فیما یتعلق ، بلغت٢٠١٩مارس ٣١كما في 

.)ملیون لایر سعودي٧٧٬٤: ٢٠١٨دیسمبر ٣١(

االلتزامات المحتملة
ملیون لایر سعودي ٢٣م بلغت قیمة اإللتزامات المحتملة مقابل خطابات الضمان البنكیة الصادرة ٢٠١٩مارس ٣١كما في 

).ملیون لایر سعودي٢٨٬٢: ٢٠١٨دیسمبر ٣١(
٣١لایر سعودي (صفرقائمةعتمادات مستندیةم بلغت قیمة اإللتزامات المحتملة مقابل خطابات ا٢٠١٩مارس ٣١ما في ك

).ملیون لایر سعودي٨: ٢٠١٨دیسمبر 

لم یجنب مخصص جوھري لقاء ھذه الدعاوى بناء على نصیحة المستشار القانوني . ضدھالدى الشركة بعض الدعاوى القائمة
.وجود تأثیر جوھري لھذه الدعاوى على القوائم المالیةي تشیر إلى عدمللشركة الت

رباحاألتوزیعات -٨
ملیون لایر ١٤٠بمبلغ ٢٠١٨بتوزیع أرباح نقدیة عن النصف الثاني لعام ٢٠١٩مارس ٧مجلس إدارة الشركة بتاریخ ىأوص

، وقد اعتمدت الجمعیة العمومیة توصیة ل المدفوعمن رأس الما%١٠تي تمثل للسھم الواحد والسعوديلایرسعودي بواقع 
.٢٠١٩ابریل ١٨في اجتماعھا المنعقد بتاریخ وذلكبعد نھایة الفترة الربع سنویةمجلس اإلدارة بھذه التوزیعات

معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة-٩
اإلدارة وموظف.كافآت كبار الموظفین التنفیذیینتتمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة بصفة أساسیة في رواتب، بدالت وم

العلیا ھم األشخاص الذین یمارسون السلطة والمسئولیة في تخطیط وتوجیھ ومراقبة أنشطة الشركة بصورة مباشرة أو غیر 
مباشرة بما في ذلك أعضاء مجلس اإلدارة والمساھمین (سواء كان تنفیذي أو غیر ذلك).



أسمنت المنطقة الجنوبیةشركة 
(شركة مساھمة سعودیة)

ــ١٠ــ 

تتمة–یة إیضاحات حول القوائم المال
٢٠١٩مارس ٣١

تتمة-معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة-٩
یلي:ما٢٠١٩مارس ٣١یتضمن بند الرواتب واألجور وما في حكمھا خالل الفترة المنتھیة في 

٢٠١٨مارس ٢٠١٩٣١مارس ٣١طبیعة المعاملةأطراف المعاملة
٢٬٥١١٬١٤٥٤٫٨٢٢٫٨١٤ا في حكمھارواتب وأجور وماإلدارة العلیاوموظف

١٫٨٠٠٫٠٠٠١٫٨٠٠٫٠٠٠ت أعضاء مجلس اإلدارة آمكافأعضاء مجلس اإلدارة 

النتائج األولیة-١٠
قد ال تكون مؤشرا دقیقا للنتائج الفعلیة لعملیات السنة الكاملة.األولیة إن نتائج عملیات الفترات 

أرقام المقارنة -١١
یة.أرقام المقارنة للسنة السابقة كي تتماشى مع العرض للسنة الحالأعید تبویب بعض 




