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ل، المسماة سابقاً "شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه محاسبون ومراجعون  لایر سعودي مدفوع بالكام ) ۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰(كي بي إم جي لالستشارات المھنیة شركة مھنیة مساھمة مقفلة، مسجلة في المملكة العربیة السعودیة، رأس مالھ 
نجلیزیة محدودة بضمان. جمیع الحقوق محفوظةقانونیون". و ھي عضو غیر شریك في الشبكة العالمیة لشركات كي بي إم جي المستقلة والتابعة لـ كي بي إم جي العالمیة المحدودة، شركة ا  

 
Commercial Registration of the headquarters in Riyadh is ۱۰۱۰٤۲٥٤۹٤. 

المالیة األولیة   القوائم  المستقل عن فحص  الحسابات  تقریر مراجع 
 المختصرة 

 للسادة مساھمي شركة أسمنت المنطقة الجنوبیة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 المملكة العربیة السعودیة  – أبھا

 مقدمة 

المرفقة لشركة أسمنت المنطقة الجنوبیة ("الشركة")    م۲۰۲۲مارس    ۳۱لقد فحصنا القوائم المالیة األولیة المختصرة كما في  
 المكونة من:

 ، م۲۰۲۲مارس  ۳۱كما في    قائمة المركز المالي المختصرة •
 ، م۲۰۲۲مارس  ۳۱في  ةالمنتھیالثالثة أشھر ة قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصرة عن فتر  •
 ،م۲۰۲۲مارس  ۳۱أشھر المنتھیة في الثالثة قائمة التغیرات في حقوق الملكیة المختصرة عن فترة  •
 ، و م۲۰۲۲مارس   ۳۱أشھر المنتھیة في الثالثة قائمة التدفقات النقدیة المختصرة عن فترة  •
 اإلیضاحات للقوائم المالیة األولیة المختصرة.   •

ً المسئولة عن إعداد وعرض ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة  إن إالدارة ھي   ) "التقریر ۳٤المحاسبة الدولي (  لمعیار  وفقا
العربیة السعودیة. ومسؤولیتنا ھي إبداء إستنتاج عن ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة   المملكة في المالي األولي" المعتمد

 فحصنا.   إلى إستناداً 

 الفحص نطاق 

ً لقد قمنا بالفحص   ) "فحص المعلومات المالیة األولیة الُمنفذ من قبل مراجع ۲٤۱۰للمعیار الدولي إلرتباطات الفحص (  وفقا
الحسابات المستقل للمنشأة" المعتمد في المملكة العربیة السعودیة. ویتكون فحص القوائم المالیة األولیة من توجیھ إستفسارات  

لمسؤولین عن األمور المالیة والمحاسبیة وتطبیق إجراءات تحلیلیة وإجراءات فحص أخرى. ویعد بشكل أساسى لألشخاص ا
ً الفحص أقل بشكٍل كبیر في نطاقھ من المراجعة التي یتم القیام بھا   للمعاییر الدولیة للمراجعة المعتمدة في المملكة العربیة   وفقا

أكید بأننا سنعلم بجمیع األمور الھامة التي یمكن التعرف علیھا خالل  السعودیة، وبالتالي فإنھ ال یمكننا من الحصول على ت
 عملیة مراجعة. وعلیھ، فلن نُبدي رأي مراجعة. 

 



۲

المالیة األولیة   القوائم  تقریر مراجع الحسابات المستقل عن فحص 
 (یتبع) المختصرة

للسادة مساھمي شركة أسمنت المنطقة الجنوبیة 
 (شركة مساھمة سعودیة) 

 المملكة العربیة السعودیة  – أبھا

اإلستنتاج 

م ۲۰۲۲مارس    ۳۱القوائم المالیة األولیة المختصرة كما في   بأن نعتقد یجعلنا شيء فحصنا، فلم ینم إلى علمنا إلى  إستناداً 
ً الجوھریة،   النواحي جمیع معدة، من المرفقة لشركة أسمنت المنطقة الجنوبیة غیر ) "التقریر ۳٤لمعیار المحاسبة الدولي (   وفقا

 العربیة السعودیة.  في المملكة المالي األولي" المعتمد

 كي بي إم جي لالستشارات المھنیة

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 إبراھیم عبود باعشن 

 ۳۸۲ترخیص رقم 

 م۲۰۲۲ مایو ۱٥ في ،جدة
ھـ ۱٤٤۳  شوال ۱٤الموافق 











 شركة أسمنت المنطقة الجنوبیة 
 ) شركة مساھمة سعودیة(

  غیر مراجعة) (المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 م ۲۰۲۲مارس  ۳۱كما في 

 (لایر سعودي) 

٥ 

 

 
 عام  -۱

  ) ۳رقم (م/تأسست شركة أسمنت المنطقة الجنوبیة كشركة مساھمة سعودیة ("الشركة") بموجب المرسوم الملكي  
الوزراء رقم  ۲٤/۳/۱۳۹۷بتاریخ   قرار مجلس  إلى  إستناداً  السجل  ۱۳۹٤/ ۸/ ۱۰بتاریخ    ۱۰۷٤ھـ  ھـ وقیدت في 

قا للقرار الصادر من وزارة  طب  ھـ۲۷/۰٤/۱۳۹۹بتاریخ    ٥۸٥۰۰۰۱٤٤۳رقم    بموجب سجلالتجاري بمدینة أبھا  
 ھـ. ۱۳۹٦/ ۱۷/۳/ص بتاریخ ٦۷الصناعة والكھرباء رقم 

 
تقوم الشركة بصناعة وإنتاج األسمنت ومشتقاتھ وتوابعھ واإلتجار بھ، ویجوز للشركة ان تكون لھا مصلحة أو تشترك 

التي توجھ  بأي   الوجوه مع الھیئات أو الشركات  الزمن  تي قد تعاونھا علي تحقیق اول أعماال شبیھھ بأعمالھا أو 
غرضھا ولھا أن تتملك األسھم أو الحصص في ھذه الشركات وأن تدمجھا أو تندمج فیھا أو تشتریھا ، ویجوز للشركة 

من إحتیاطاتھا   ٪۲۰أن تكون لھا مصلحة أو تشترك بأي شكل من االشكال مع الشركات األخرى بما ال یتجاوز  
ا  ٪۱۰الحرة وال یزید عن   جمالي ھذه المشاركات قیمة ھذه لشركة التي تشارك فیھا وأال یتجاوز إمن رأس مال 

 جتماع لھا.الجمعیة العامة العادیة في أول إ حتیاطات مع إبالغاإل
 

في   بالكامل  م۲۰۲۲مارس    ۳۱كما  والمدفوع  فیھ  والمكتتب  بھ  المصرح  الشركة  رأسمال  بلغ  لایر    ملیار  ۱٫٤، 
ملیون سھم عادي)    ۱٤۰م:  ۲۰۲۱ملیون سھم عادي (  ۱٤۰لایر سعودي) موزع على    ملیار  ۱٫٤م:  ۲۰۲۱سعودي (

 لایر سعودي).  ۱۰م:  ۲۰۲۱لایر سعودي ( ۱۰قیمة كل منھا 
 

 التالي:ك العنوان المسجل للشركة 
 شركة أسمنت المنطقة الجنوبیة 

 مدینة أبھا 
   ٥٤۸ص. ب 

 المملكة العربیة السعودیة ، أبھا
 

 تعمل الشركة من خالل ثالثة مصانع ھي كما یلي:
 بمنطقة جازان بمدینة أحد المسارحة.  )أ

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

 
 تعمل ھذه المصانع بموجب التراخیص الصناعیة التالیة أرقامھا وتواریخھا:  

 
 تاریخ الترخیص الصناعي رقم الترخیص الصناعي المصنع 

   
 ھـ ۲۹/۰٤/۱٤٤۱ ٤۱۱۱۰۲۱۰۱۰۷۰ منطقة جازان   –أحد المسارحة 

 ھـ ۰۸/۰٤/۱٤٤۱ ۱۱ منطقة عسیر  –بیشة 
 ھـ ۱۸/۰٦/۱٤٤۱ ٤۱۱۱۰۲۱۰۲٦۹۳ منطقة مكة المكرمة  –تھامة 

 
 

 
 



 شركة أسمنت المنطقة الجنوبیة 
 ) شركة مساھمة سعودیة(

  غیر مراجعة) (المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 م ۲۰۲۲مارس  ۳۱كما في 

 (لایر سعودي) 

٦ 

 

 
 القوائم المالیة أسس إعداد -۲

 
 المعاییر المحاسبیة المطبقة )أ(

ً تم اعداد ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة   " التقریر المالي األولي"   ۳٤لمعیار المحاسبة الدولي رقم    وفقا
الھیئة السعودیة للمراجعین  المعتمد في المملكة العربیة السعودیة والمعاییر واالصدارات األخرى المعتمدة من 

السابقة    ویجب قراءة ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة جنباً إلى جنب مع القوائم المالیة للسنة  و المحاسبین
مع االخذ في االعتبار التعدیالت الواردة   ("القوائم المالیة للسنة السابقة")م ۲۰۲۱دیسمبر   ۳۱للشركة كما في 
وال تتضمن ھذه القوائم المالیة كافة المعلومات المطلوبة إلعداد مجموعة كاملة من القوائم    ۱٥باالیضاح رقم  

ً المالیة   لي المعتمدة في المملكة العربیة السعودیة ولكن تم إدراج بعض السیاسات للمعاییر الدولیة للتقریر الما  وفقا
المحاسبیة واإلیضاحات التفسیریة المحددة لتفسیر األحداث والمعامالت الھامة لفھم التغیرات في المركز المالي  

أشھر المنتھیة    الثالثةباإلضافة إلى ذلك، فإن نتائج فترة   واألداء المالي للشركة من القوائم المالیة للسنة السابقة.
دیسمبر   ۳۱للنتائج التي من الممكن توقعھا للسنة المنتھیة في    لیست بالضرورة مؤشراً   م ۲۰۲۲مارس    ۳۱في  

 م. ۲۰۲۲
 

 أسس القیاس   ) ب(
ً تم إعداد القوائم المالیة األولیة المختصرة   لمبدأ التكلفة التاریخیة فیما عدا البنود الھامة التالیة الواردة في    وفقا

   :قائمة المركز المالي المختصرة
ــھا بالقیمة الحالیة لإللتزامات  • ــتحقات إلتزامات المنافع المحددة للموظفین والتي یتم قیاس یتم اإلعتراف بمس

المســــتقبلیة باســــتخدام طریقة وحدة اإلئتمان المتوقعة. باســــتخدام مبدأ االســــتحقاق المحاســــبي ومفھوم  
 االستمراریة. 

 
 العملة الوظیفیة وعملة العرض )ج(

لیة األولیة المختصرة باللایر السعودي الذي یمثل العملة الوظیفیة وعملة العرض  تم عرض ھذه القوائم الما
 للشركة. 

 
 والتقدیرات  األحكامإستخدام  -۳

یتطلب إعداد القوائم المالیة األولیة المختصرة من اإلدارة إستخدام األحكام والتقدیرات التي تؤثر في تطبیق السیاسات  
المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات وقد تختلف النتائج الفعلیة عن  المحاسبیة على المبالغ  

 ھذه التقدیرات.
 

التقدیرات واإلفتراضات مبنیة على خبرة سابقة وعوامل تتضمن توقعات باألحداث المستقبلیة والتي تعتبر مناسبة 
غیر المستقلة عن المصادر األخرى، ویتم تقییم    للظروف وتستخدم لتمدید الفترة الدفتریة للموجودات والمطلوبات

التقدیرات واإلفتراضات بشكل مستمر. كما یتم مراجعة التقدیرات المحاسبیة المثبتة في الفترة التي یتم فیھا مراجعة 
الحالیة   الفترات  على  تغیرت  التي  التقدیرات  أثرت  حال  في  المستقبلیة  والفترات  المراجعة  فترة  في  التقدیرات 

 ستقبلیة. والم
 

تتفق األحكام الھامة التي قامت بھا اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للشركة مع تلك التي تم اإلفصاح عنھا 
 .بالقوائم المالیة للسنة السابقة

 
 



 شركة أسمنت المنطقة الجنوبیة 
 ) شركة مساھمة سعودیة(

  غیر مراجعة) (المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 م ۲۰۲۲مارس  ۳۱كما في 

 (لایر سعودي) 

۷ 

 

 
 المحاسبیة الھامة  التغیرات في السیاسات -٤

ــركة في إعداد   ــبیة التي طبقتھا الشـ ــات المحاسـ ــیاسـ القوائم المالیة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالیة  تتوافق السـ
م والتوجد معاییر جدیدة تم إصـدارھا ومع ذلك فان ھناك عدد  ۲۰۲۱دیسـمبر    ۳۱السـنویة للشـركة للسـنة المنتھیة في  

 قوائم المالیةتأثیراً جوھریاً على الوالتي لم یكن لھا  م.۲۲۰۲ینایر  ۱من التعدیالت على المعاییر ساریة إعتباراً من 
 

 المعلومات القطاعیة  -٥
تم تحدید أسلوب عرض القطاعات الرئیسیة على أساس أن المخاطر والمنافع المتعلقة بالشركة تتأثر بشكل جوھري 
باإلختالف في منتجات تلك القطاعات.  إن ھذه القطاعات منظمة ویتم إدارتھا بشكل منفصل حسب طبیعة الخدمات 

القطاعوالمنتجات بحیث تشكل كل منھا وحدة منفصلة.   التمییز في یتم تحدید  أدناه عن طریق  المبینة  التشغیلیة  ات 
التشغیلیة ویتم   القطاعات  اإلقتصادیة  الخصائص  یتم مراجعة  التكالیف.  وتتكبد  اإلیرادات  الشركة  منھا  تحقق  والتي 

م  تجمیع القطاعات التشغیلیة على أساس التقییم الذي أجراه متخذ القرارات التشغیلیة كل ربع سنة على األقل والذي یت
سائب    بنوعیھ(أسمنت عادي   مراجعتھ من اإلدارة العلیا للشركة. للشركة قطاع تشغیلي واحد یتمثل في إنتاج األسمنت

بنوعیھ سائب ومعبأ مقاوم  وأسمنت  السعودیة،    ).ومعبأ  العربیة  بالمملكة  نشاطھا  الشركة  قطاعات تمارس  و كذلك 
 للتفصیل التالي:  وفقاً جغرافیة 

 

 
 
 
 
 
 

 اإلجمالي المركز الرئیسي تھامة مصنع  بیشة مصنع  جازانمصنع  
    

مارس   ۳۱كما في 
      :  (غیر مراجعة) م۲۰۲۲

إجمالي الموجودات غیر  
 ۲٬۸۰۱٬۸۱۳٬۹۱۹ ۱۱٬٤۱۳٬۸٦۹ ۱٬٥۷۸٬۹۷۳٬۹۱٦ ۱٬۰۰۲٬۰۰۳٬۳٤٥ ۲۰۹٬٤۲۲٬۷۸۹ المتداولة  

عن الفترة المنتھیة في 
 : م۲۰۲۲مارس  ۳۱

      (غیر مراجعة)
 ۳۲۹٬۹۷۳٬٦٦۸ -- ۱۱۰٬٦٦۸٬۷۸۷ ۸٤٬۱۹۹٬۱۱۲ ۱۳٥٬۱۰٥٬۷٦۹ اإلیرادات 

 ۲۲۳٬٦۳۱٬٦۱۳ -- ۷۱٬۲۲۱٬٦۹۸ ٥٦٬٦٦۹٬۲۸۸ ۹٥٬۷٤۰٬٦۲۷ تكلفة اإلیرادات 
 ۸۷٬۰٤۰٬۸۱۱ ) ۱۹٬۳۰۱٬۲٤٤( ۳۹٬٤٤۷٬۰۸۹ ۲۷٬٥۲۹٬۸۲٤ ۳۹٬۳٦٥٬۱٤۲ الفترة (خسارة) / ربح

      
دیسمبر  ۳۱كما في 
      :  م (مراجعة)۲۰۲۱

إجمالي الموجودات غیر  
 ۲٬۸۲٦٬۳۱۳٬۳۰۳ ۱۱٬٦۲٥٬۳۷۹ ۱٬٦۰٦٬۸۱٤٬٤۱۲ ۱٬۰۰۹٬٤٦۸٬٦۲٤ ۱۹۸٬٤۰٤٬۸۸۸ المتداولة  

عن الفترة المنتھیة في 
 م  ۲۰۲۱مارس  ۳۱

      :(غیر مراجعة)
 ٤۳۹٬۳۳۹٬۲۱۲ --  ۱۷۷٬۹۳۹٬۲۰٥ ۱۳۲٬۳۷۷٬۳٦۷ ۱۲۹٬۰۲۲٬٦٤۰ اإلیرادات 

(معدلة تكلفة اإلیرادات 
 ۲٥٥٬۱۸٥٬۸٥۱ --  ۹٤٬۰۲۱٬۰۲۲ ۷۳٬۱۰۰٬٤۰۸ ۸۸٬۰٦٤٬٤۲۱ ) ۱٥إیضاح 

(خسارة) الفترة  / ربح
 ۱٦۹٬۱٤۲٬۷۹۰ ) ۱٥٬۰۱۰٬٥۷۱( ۸۳٬۹۱۸٬۱۸۳ ٥۹٬۲۷٦٬۹٥۹ ٤۰٬۹٥۸٬۲۱۹ ) ۱٥(معدلة إیضاح 



 شركة أسمنت المنطقة الجنوبیة 
 ) شركة مساھمة سعودیة(

  غیر مراجعة) (المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 م ۲۰۲۲مارس  ۳۱كما في 

 (لایر سعودي) 

۸ 

 

 
 ممتلكات وآالت ومعدات   -٦

ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدیة المختصرة، تتمثل الحركة في الممتلكات واآلالت والمعدات خالل فترة  )۱
 فیما یلي: مارس ۳۱أشھر المنتھیة في  الثالثة

 مارس ۳۱ 
 م ۲۰۲۲

 (غیر مراجعة)

 مارس  ۳۱
 م ۲۰۲۱

 (غیر مراجعة)
   

 ٤۸٬۹٥۹٬۲۸۸ ٥٦٬٥۱٤٬۹۹۳ إستھالك ممتلكات وآالت ومعدات
 ۱۱٬۰٤۸٬٥۳۲ ۳۳٬٤٥۰٬۱۲۲ إضافات ممتلكات وآالت ومعدات

تحت التنفیذ إلى الممتلكات واآلالت   شروعاتتحویل من الم
 --  ٦۷٬۹۰۰ والمعدات 

  
م، قامت إدارة الشركة باتخاذ قرار إحالل خطي إنتاج مصنع جازان ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱خالل السنة المنتھیة في   )۲

م  ۲۰۲٥ألف طن للیوم على أن یتم االنتھاء من عملیة اإلحالل بحلول ینایر    ۱۰بطاقة إنتاجیة  وإنشاء خط إنتاج  
وبناًء على ذلك قامت إدارة الشركة بمراجعة األعمار اإلنتاجیة المقدرة لخطي إنتاج مصنع جازان األمر الذي أدى  

ال انخفض  الخطوط. وبناًء علیھ  لتلك  المقدر  اإلنتاجي  العمر  االنتاج من  إلى تغیر في  اإلنتاجي لخطي    ۱۰عمر 
 سنوات لیتم استھالكھما خالل العمر المتبقي لتلك الخطوط.  ۳ ىلإسنوات 

 
القائمة كما في    البنكیة  ال توجد أي رھونات على الممتلكات واآلالت والمعدات الخاصة بالشركة مقابل التسھیالت )۳

 م. ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱و م۲۰۲۲مارس  ۳۱
 

 مخزونال -۷
 المخزون مما یلي:یتكون 

 مارس ۳۱ 
 م ۲۰۲۲

 (غیر مراجعة)

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 (مراجعة)
   

 ۲۷٥٬۹٤۹٬٥۰۹ ۲٦۷٬۹٦۳٬۰۲٦ غیر معده للبیعقطع غیار 
 ۳۰۱٬٤۷۲٬۲۲۳ ۳۱۰٬٤٤۲٬۷۷۱ إنتاج تحت التشغیل

 ٥٤٬۰٤٦٬۱٦۸ ۷۱٬۸۳٥٬٥۸٤ مواد أولیة ومواد تعبئة وتغلیف  
 ٦٥۰٬۲٤۱٬۳۸۱ ٦۳۱٬٤٦۷٬۹۰۰ 

) ٥۸٬۰۸٦٬٤۳۸( (٥۸٬۰۸٦٬٤۳۸) یخصم: مخصص أصناف مخزون بطيء الحركة   
 ٥۹۲٬۱٥٤٬۹٤۳ ٥۷۳٬۳۸۱٬٤٦۲ 

 
 :  مخصص أصناف مخزون بطيء الحركةفیما یلي الحركة في 

 مارس ۳۱ 
 م ۲۰۲۲

 (غیر مراجعة)

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 (مراجعة)
   

 ٤۹٬۸۸٦٬٤۳۸ ٥۸٬۰۸٦٬٤۳۸ الرصید في بدایة الفترة / السنة 
 ۸٬۲۰۰٬۰۰۰ -- المحمل خالل الفترة / السنة 

 ٥۸٬۰۸٦٬٤۳۸ ٥۸٬۰۸٦٬٤۳۸ 
 
 
 
 
 
 



 شركة أسمنت المنطقة الجنوبیة 
 ) شركة مساھمة سعودیة(

  غیر مراجعة) (المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 م ۲۰۲۲مارس  ۳۱كما في 

 (لایر سعودي) 

۹ 

 

 
 نقد وما في حكمھال -۸

 ما یلي:محكمھ  يیتكون النقد وما ف
          

 إیضاح

 مارس ۳۱
 م ۲۰۲۲

 (غیر مراجعة)

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 (مراجعة)
    

 ٦۸٬٥۹۷٬۹۹٦ ۹۹٬٦٥۱٬۹۲۸  نقد بالصندوق ولدى البنوك
 ٤۳٥٬۰۰۰٬۰۰۰ ٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱-۸ إسالمیة  ودائع

  ٥۹۹٬٦٥۱٬۹۲۸ ٥۰۳٬٥۹۷٬۹۹٦ 
 

تتمثل في ودائع یحتفظ بھا لدى بنوك تجاریة محلیة باللایر السعودي ومدة إستحقاقھا األصلیة ال تتجاوز ثالثة   ۸-۱
  أشھر من تاریخ اإلستثمار األصلي. 

 
 بنكیة تسھیالت  -۹

مارس   ۳۱كما في   ملیون لایر سعودي  ۷۷۲٫٤البنوك المحلیة بإجمالي مبلغ  حد  ألدى الشركة تسھیالت بنكیة مع  
مارس   ۳۱في  المستخدم    التسھیالت وقد بلغ رصید،  )ملیون لایر سعودي  ۷۷۲٫٤م:  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱(  م۲۰۲۲
تسدد على أقساط  ملیون لایر سعودي)    ۳۲۸٫۳:    م۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱(ملیون لایر سعودي    ۳۰۹٬٦مبلغ    م۲۰۲۲

 م.  ۲۰۲٥ربع سنویة متغیرة حتي نھایة عام 
 

  ۱:۱تحتوي إتفاقیة التسھیالت مع البنوك على بعض التعھدات والتي من بین أشیاء أخرى، أن التقل نسبة السیولة عن  
 المالیة. كما تتطلب اإلحتفاظ ببعض النسب والمؤشرات بناء على القوائم المالیة المدققة السنویة 

 
إن اإلخالل بھذه التعھدات في المستقبل قد یؤدي الى إعادة تفاوض. وتقوم اإلدارة بمراقبة التعھدات بصورة شھریة  

وقد   وفي حال وجود إخالل متوقع حدوثھ في المستقبل، فإن اإلدارة تقوم باتخاذ االجراءات الالزمة لضمان االلتزام.
 . م۲۰۲۲مارس   ۳۱إلتزمت الشركة بتلك التعھدات كما في 

 
 .  السائدة في السوق لألسعار التجاریة وفقاً عموالت متفق علیھا ب تحمل  التسیھالت البنكیةكافة 

 
 :یلي كما المالي المركز قائمة في التسھیالت عرض تم

 مارس ۳۱ 
 م ۲۰۲۲

 (غیر مراجعة)

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 (مراجعة)
   

 ۷٥٬۰۰۰٬۰۰۰ ۷٦٬۲٥۰٬۰۰۰ المتداولة  المطلوبات بند تحت المتداول الجزء
 ۲٥۳٬۳۹۷٬۰۰۰ ۲۳۳٬۳۹۷٬۰۰۰ المتداولة  غیر المطلوبات بند تحت المتداول غیر الجزء

 ۳۰۹٬٦٤۷٬۰۰۰ ۳۲۸٬۳۹۷٬۰۰۰ 
 

 السنة:  / فیما یلي حركة التمویل خالل الفترة
 مارس ۳۱ 

 م ۲۰۲۲
 (غیر مراجعة)

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 (مراجعة)
   

 ۳۹۸٬۳۹۷٬۰۰۰ ۳۲۸٬۳۹۷٬۰۰۰ بدایة الفترة/ السنة الرصید في 
 ) ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰( ) ۱۸٬۷٥۰٬۰۰۰( المسدد خالل الفترة/ السنة 

 ۳۰۹٬٦٤۷٬۰۰۰ ۳۲۸٬۳۹۷٬۰۰۰ 
 
 



 شركة أسمنت المنطقة الجنوبیة 
 ) شركة مساھمة سعودیة(

  غیر مراجعة) (المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 م ۲۰۲۲مارس  ۳۱كما في 

 (لایر سعودي) 

۱۰ 

 

 
 أرباح دائنو توزیعات -۱۰

 كما یلي:دائنو توزیعات تتمثل الحركة علي 

  

 مارس ۳۱
 م ۲۰۲۲

 (غیر مراجعة)

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 (مراجعة)
    

 ۱٥۸٬٦۲۰٬۲٥۲ ۱٦۱٬٥۸٦٬٦۷۲  ینایر ۱الرصید في 
 ٥۲٥٬۰۰۰٬۰۰۰ --   السنة /أرباح معلن عن توزیعھا خالل الفترة 

 )٥۲۲٬۰۳۳٬٥۸۰( ) ۲٬۲۲۱٬۲۰۲(  الفترة / السنة المسدد من توزیعات األرباح خالل 

  ۱٥۹٬۳٦٥٬٤۷۰ ۱٦۱٬٥۸٦٬٦۷۲ 
 

النصف الثاني للعام  م أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزیع أرباح نقدیة على المساھمین عن  ۲۰۲۱مارس    ۳بتاریخ  
وذلك   لایر سعودي لكل سھم  ۲٫٥ملیون لایر سعودي والذي یمثل    ۳٥۰م بمبلغ  ۲۰۲۰  دیسمبر  ۳۱المنتھي في    المالي

ملیون لایر بواقع   ۳۱٥:  م۲۰۱۹(النصف الثاني من   م۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱عن النصف الثاني للعام المالي المنتھي في  
العادیة السابعة واالربعون   والتي تمت الموافقة علیھا خالل إجتماع الجمعیة العامة  ،لایر سعودي للسھم الواحد)  ۲٫۲٥

 م. ۲۰۲۱أبریل  ۱۱بتاریخ 
 

  ۱۷٥م بمبلغ  ۲۰۲۱مجلس إدارة الشركة بتوزیع أرباح نقدیة عن النصف األول لسنة    وافق  م ۲۰۲۱یولیو    ۲۸  بتاریخ
م:  ۲۰۲۰النصف االول من  (  لایر سعودي   ۱٫۲٥من رأس المال المدفوع بواقع    ٪۱۲٫٥ملیون لایر سعودي وبنسبة  

 .لایر سعودي للسھم الواحد)  ۲٫۲٥ملیون لایر بواقع   ۳۱٥
 

م بمبلغ  ۲۰۲۱مجلس إدارة الشركة بتوزیع أرباح نقدیة عن النصف الثاني  لسنة    أوصي   م۲۰۲۲مارس     ۲بتاریخ  
والتي تمت الموافقة    .لایر سعودي  ۱٫۲٥من رأس المال المدفوع بواقع    ٪۱۲٫٥ملیون لایر سعودي وبنسبة    ۱۷٥

 م. ۲۰۲۱أبریل   ۱۲واالربعون بتاریخ  التاسعالعادیة ا علیھا خالل إجتماع الجمعیة العامة 
 

 اة الزك -۱۱
 

 الفترة   ىالمحمل عل -أ

   
 مارس ۳۱

 م ۲۰۲۲
 مارس  ۳۱

 م ۲۰۲۱
  (غیر مراجعة)  (غیر مراجعة)  
    

 ٤٬٦۸٦٬۰۱۲ ۲٬۲۳۱٬۸۱٦  المحمل على الفترة الحالیة  
  ۲٬۲۳۱٬۸۱٤٬٦ ٦۸٦٬۰۱۲ 

 
 الزكاة  مخصص  -ب

 الحركة في مخصص الزكاة كالتالي:  

 
 مارس ۳۱

 م ۲۰۲۲
 (غیر مراجعة)

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 (مراجعة)
   

 ٤۳٬۸۱۳٬۷۰۳ ٤۳٬٤۳۸٬٥۱۷ السنة   /الرصید في بدایة الفترة
 ۱۷٬۱۰۹٬٤۱۲ ۲٬۲۳۱٬۸۱٦ السنة  /یضاف: المحمل على الفترة

 ) ۱۷٬٤۸٤٬٥۹۸( --  السنة   /یخصم: المدفوعات خالل الفترة
 ٤۳٬٤۳۸٬٥۱۷ ٤٥٬٦۷۰٬۳۳۳ السنة   /الرصیـد فـي نھایـة الفترة



 شركة أسمنت المنطقة الجنوبیة 
 ) شركة مساھمة سعودیة(

  غیر مراجعة) (المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 م ۲۰۲۲مارس  ۳۱كما في 

 (لایر سعودي) 

۱۱ 

 

 
 الزكاة(تابع)  -۱۱

 
 الوضع الزكوي والضریبي  -ج

 
م، قدمت الشركة اإلقرار الزكوي والقوائم المالیة وسددت الزكاة المستحقة علیھ بموجبھ، وحصلت ۲۰۲۰عام   -

 م. ۲۰۲۲إبریل   ۳۰علي شھادة ساریة المفعول حتى 
  ٤۰٫٥۸۳٫۸۲۹م، أعترضت الشركة علي فروقات زكویة باجمالي مبلغ  ۲۰۱۸م حتى  ۲۰۱٤األعوام من   -

م بمبلغ فروقات  ۲۰۱٦م و۲۰۱٥لایر سعودي، وأن البند الرئیسي لالعتراض ھو صافي الربح المعدل لعامي  
وقدرھا   في مخولایر سعودي،    ۳٥٫۰۸۲٫۷۹٦زكویة  للفصل  األولى  الدائرة  قرار  بشأنھ  الفات قد صدر 

م یؤید وجھة نظر ۲۰۲۰/ ۲٤/۸) وتاریخ  IZJ۲۰۲۰ -۱٤۱ومنازعات ضریبة الدخل في محافظة جدة برقم (
ومتوقع صدور   الفعلي،  الزكوي  الوعاء  وفق  الزكاة  واحتساب  المعدل  الربح  بصافي  األخذ  بعدم  الشركة 

م ونافذة من ۲۰۱۸م بنفس الكیفیة كون أن الئحة الزكاة صدرت في عام  ۲۰۱٦م و  ۲۰۱٥قرارات لعامي  
 تاریخھ. 

م  ۲۰۱۳م وحتى ۲۰۱۱م، قدمت الشركة اإلقرارات الزكویة عن السنوات من ۲۰۱۳م حتى ۲۰۱۱األعوام  -
لایر    ۱٥٫۰٦۱٫٦۲٥وصدر خطاب من الھیئة العامة للزكاة والدخل أظھر بموجبة ضریبة إستقطاع بمبلغ  

ودیة، تم سداد ھذا المبلغ للھیئة العامة للزكاة سعودي على المبالغ المدفوعة لجھات خارج المملكة العربیة السع
 ۱۹٫۷۸۳٫۹۲۲م. كما أظھرت فروقات زكویة بمبلغ  ۲۰۱۹دیسمبر    ۳۱والدخل خالل السنة المنتھیة في  

. صدر قرار الدائرة االولي للفصل في المخالفات و لایر سعودي. وإعترضت الشركة على تلك الفروقات
مؤیدا      Z-۱۹۰-۲۰۱۸في الدعوة رقم    IZJ-۲۰۲۰-۱٤۱برقم    منازعات ضریبة الدخل في محافظة جدة

لوجھة نظر الشركة في بعض البنود. استانفت الشركة القرار الصادر من الدائرة االولي للفصل في المخالفات 
أمام       Z-۱۹۰-۲۰۱۸في الدعوة رقم    IZJ-۲۰۲۰-۱٤۱و منازعات ضریبة الدخل في محافظة جدة برقم  

زعات ضریبة الدخل وما زالت الشركة في انتظار تحدید موعد االولي لمخالفات و مناة  الدائرة االستئنافی
 الجلسة للنظر فیھا. 

یوجد لدى الشركة المخصصات الكافیة لمقابلة أیة إلتزامات زكویة محتملة قد تنشأ عن الربوط النھائیة إن  -
 وجدت. 

 
 ربحیة السھم -۱۲

 
   ةربحیة السھم األساسی -أ

المتوسط ستخدام  بإو  لألسھم العادیة  للمساھمینى الربح القابل للتوزیع  بناًء عل  ةربحیة السھم األساسیتم إحتساب  ی
 . بتاریخ القوائم المالیة القائمة العادیة المرجح لعدد األسھم

 مارس ۳۱ 
 م ۲۰۲۲

 مارس  ۳۱
 م ۲۰۲۱

 )۱٥ (معدلة إیضاح  
   

 ۱٦۹٬۱٤۲٬۷۹۰ ۸۷٬۰٤۰٬۸۱۱ ) ۱٥إیضاح   ،(معدل ربحیة الفترة (لایر سعودي)
 ۱٤۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٤۰٬۰۰۰٬۰۰۰ عدد األسھم (المتوسط المرجح) 

 ۱٫۲۱ ۲۰٫٦ ربحیة السھم األساسیة (لایر سعودي)
 

  ةربحیة السھم المخفض -ب
المتوسط المرجح  و  العادیة  سھملألللمساھمین    ى الربح القابل للتوزیعبناًء عل  المخفضةتم إحتساب ربحیة السھم  ی

 . إن وجد  سھم العادیةعد تعدیل أثر التخفیض المحتمل لألالقائمة ب  العادیة لعدد األسھم
 خالل الفترة ال یوجد أسھم مخفضة وبالتالي فإن ربح السھم المخفض ال یختلف عن ربحیة السھم األساسیة. 

 



 شركة أسمنت المنطقة الجنوبیة 
 ) شركة مساھمة سعودیة(

  غیر مراجعة) (المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 م ۲۰۲۲مارس  ۳۱كما في 

 (لایر سعودي) 

۱۲ 

 

 
    اإللتزامات المحتملة -۱۳

 
  ۸۱٬۱بلغت قیمة اإللتزامات المحتملة مقابل خطابات الضمان البنكیة الصادرة    م۲۰۲۲مارس    ۳۱كما في   )أ(

 ملیون لایر سعودي). ۷٤٬۳:  م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي (
 

التنفیذ مبلغ  ۲۰۲۲  مارس  ۳۱كما في   ) ب( الرأسمالیة فیما یتعلق بالمشروعات تحت    ۸۲٬٥م بلغت اإلرتباطات 
 ).ملیون لایر سعودي ٥۲٬٥م:  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱ملیون لایر سعودي (

 
یمكن إلدارة الشركة أو   قضایا مقامة على الشركة غیر محددة القیمة ومازالت منظورة أمام القضاء وال  یوجد ) ج(

وقع اإللتزامات التي قد تنتج عنھا بشكل موثوق بھ في الوقت الحالي، وبناًء علیھ لم یتم  مستشارھا القانوني ت
 تكوین أي مخصصات مقابل ھذه القضایا. 

 
 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة -۱٤

أساسیة في معامالت مع شركات ذات عالقة بأعضاء مجلس  العالقة بصفة  ذات  المعامالت مع األطراف  تتمثل 
 اإلدارة ورواتب، بدالت ومكافآت كبار الموظفین التنفیذیین. 

موظفي اإلدارة 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). 

 
 طبیعة العالقة  البیان  

   
   مجلس االدارةشركة ذات عالقة بأعضاء   الشركة الكیمیائیة السعودیة المحدودة

 دارة علیا بالشركة  إ  أعضاء مجلس اإلدارة بالشركة 
 دارة علیا بالشركة  إ  اإلدارة العلیا وكبار التنفیذیین 

 
في   ) أ كما  التجاریة  الدائنة  الذمم  والمثبت ضمن  العالقة  ذات  الجھات  أرصدة  التالي  الجدول  مارس    ۳۱یوضح 

 م:  ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱و م۲۰۲۲
 رصید اإلقفال  حجم المعامالت  

 معامالت مع 
 طبیعة

 المعاملة

 مارس ۳۱
 م ۲۰۲۲

 (غیر مراجعة)

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 (مراجعة)

 مارس ۳۱
 م ۲۰۲۲

 مراجعة)(غیر 

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۱

 (مراجعة)
      

الشركة الكیمیائیة 
 السعودیة المحدودة 

مشتریات  
 ٤۱٥٬۲٦٥ -- ۱۳٬۳٤۷٬۹۰۰ ٤۱٥٬۲٦٥ مواد خام

 
 ما یلي: م  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱و   م۲۰۲۲مارس    ۳۱في    للفترة المنتھیةب) یتضمن بند الرواتب واألجور وما في حكمھا  

 

 المعاملةطبیعة  معامالت مع 

 مارس ۳۱
 م ۲۲۰۲

 (غیر مراجعة)

 دیسمبر ۳۱
 م ۱۲۰۲

 (مراجعة)
    

 ٦٬۹۱۱٬٥۲٦ ۳٬۲٥۰٬۸۸۱ رواتب وأجور وما في حكمھا  موظفي اإلدارة العلیا
 ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ دارة إلامكافات اعضاء مجلس  أعضاء مجلس الدارة 

 
 
 
 
 
 



 شركة أسمنت المنطقة الجنوبیة 
 ) شركة مساھمة سعودیة(

  غیر مراجعة) (المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 م ۲۰۲۲مارس  ۳۱كما في 

 (لایر سعودي) 

۱۳ 

 

 
 تصحیح أخطاء سنوات سابقة  -۱٥

م خطأ احتساب استحقاق مصروف استخراج الحجر الجیري والذي  ۲۰۲۲الربع األول من عام  اتضح للشركة خالل  
  ۳۱لسنة المالیة المنتھیة في  االكمیات المستخرجة عن    ىیستحق لصالح وزارة الصناعة والثروة المعدنیة بناء عل

لالئحة التنفیذیة لنظام   م وذلك نتیجة لصدور تحدیث۲۰۲۱مارس    ۳۱م وكذلك عن الفترة المنتھیة في  ۲۰۲۱دیسمبر  
رة  ادإ . وعلیھ قامت  ھھ والتي لم تقم الشركة بتطبیقھ في حین۱٤٤۲/  ۰٥/  ۰۹االستثمار التعدیني الجدیدة الموافق  

عادة عرض بیاناتھا من خالل تعدیل بنود القوائم المالیة السابقة التي تأثرت بھذا الخطأ تماشیاً مع متطلبات  إالشركة ب
ا المحاسبي  (المعیار  رقم  واألخطاء  ۸لدولي  المحاسبیة  التقدیرات  في  والتغیر  المحاسبیة  السیاسات  في  "التغیر   (

 المحاسبیة".
 

المالي للشركة كما في   المركز  قائمة  الجداول التالیھ تلخص االثرعلى  الربح أو  ۲۰۲۱دیسمبر    ۳۱إن  م وقائمة  
 م: ۲۰۲۱مارس  ۳۱المنتھیة في  للفترة وقائمة التدفقات النقدیة المختصرة الخسارة والدخل الشامل اآلخر

 
 م۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱كما في   

 قائمة المركز المالي
الرصید كما سبق   

 الرصید بعد التعدیل  تعدیالت    ھالتقریر عن
     

 ۱۲٤٬۹۰۷٬۷۰٤ ۳۲٬۳۷۷٬۳۲۱ ۹۲٬٥۳۰٬۳۸۳  مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى
 ٤٥۸٬۳٤۳٬۸٦۲ ۳۲٬۳۷۷٬۳۲۱ ٤۲٥٬۹٦٦٬٥٤۱  إجمالي المطلوبات المتداولة 

 ۸۲۹٬٦۰٥٬۳٥۰ ۳۲٬۳۷۷٬۳۲۱ ۷۹۷٬۲۲۸٬۰۲۹  إجمالي المطلوبات 
 ۱٬۰۷٥٬۱۱٤٬٦٥۳ ) ۳۲٬۳۷۷٬۳۲۱( ۱٬۱۰۷٬٤۹۱٬۹۷٤  أرباح مبقاه 

 ۳٬۱۷٥٬۱۱٤٬٦٥۳ ) ۳۲٬۳۷۷٬۳۲۱( ۳٬۲۰۷٬٤۹۱٬۹۷٤  إجمالي حقوق الملكیة 
     
 م ۲۰۲۱ مارس ۳۱  الثالثة أشھر المنتھیة فيلفترة   

قائمة الربح أو الخسارة والدخل 
 الشامل اآلخر المختصرة 

الرصید كما سبق   
 الرصید بعد التعدیل  تعدیالت  ھ التقریر عن

     
 ۲٥٥٬۱۸٥٬۸٥۱ ٥٬۷۰۳٬٤۸۷ ۲٤۹٬٤۸۲٬۳٦٤  تكلفة اإلیرادات

 ۱۸٤٬۱٥۳٬۳٦۱ )٥٬۷۰۳٬٤۸۷( ۱۸۹٬۸٥٦٬۸٤۸  مجمل الربح
 ۱۷۱٬۰۱٦٬۲۸۰ )٥٬۷۰۳٬٤۸۷( ۱۷٦٬۷۱۹٬۷٦۷  ربح التشغیل 

 ۱۷۳٬۸۲۸٬۸۰۲ )٥٬۷۰۳٬٤۸۷( ۱۷۹٬٥۳۲٬۲۸۹  الربح قبل الزكاة 
 ۱٦۹٬۱٤۲٬۷۹۰ )٥٬۷۰۳٬٤۸۷( ۱۷٤٬۸٤٦٬۲۷۷  الفترة     ربح

 ۱٦۹٬۱٤۲٬۷۹۰ )٥٬۷۰۳٬٤۸۷( ۱۷٤٬۸٤٦٬۲۷۷  إجمالي الدخل الشامل 
الفترة صافي ربح لربحیة السھم 

 (لایر سعودي): 
 

۱٫۲٥ )۰٫۰٤ ( ۱٫۲۱ 
 

 م ۲۰۲۱مارس  ۳۱  لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
قائمة التدفقات النقدیة المختصرة 

 (غیر مراجعة)
الرصید كما سبق   

 الرصید بعد التعدیل  تعدیالت  ھ التقریر عن
     

     األنشطة التشغیلیة : 
 ۱۷۳٬۸۲۸٬۸۰۲ ) ٥٬۷۰۳٬٤۸۷(  ۱۷۹٬٥۳۲٬۲۸۹  ربح الفترة قبل الزكاة 

     التغیر في رأس المال العامل :
 ۲۱٬۰۹٥٬۷٦٥   ٥٬۷۰۳٬٤۸۷   ۱٥٬۳۹۲٬۲۷۸  مصروفات مستحقة وذمم دائنة أخرى

 
 األولیة المختصرة  إعتماد القوائم المالیة -۱٦

 ھـ. ۱٤٤۳ شوال  ۸الموافق   م۲۰۲۲ مایو ۹في  لجنة المراجعة بواسطة المختصرة تم إعتماد القوائم المالیة األولیة 


