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تقرير مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائم المالية األولية 
 المختصرة

 للسادة مساهمي شركة أسمنت المنطقة الجنوبية  

 )شركة مساهمة سعودية(

 المملكة العربية السعودية – أبها

 مقدمة 

المرفقة لشركة أسمنت المنطقة الجنوبية )"الشركة"(    م2021مارس    31لقد فحصنا القوائم المالية األولية المختصرة كما في  

 المكونة من:

 ،م2021مارس  31قائمة المركز المالي المختصرة كما في  •

 ، م2021مارس  31في   ةالثالثة أشهر المنتهي ةقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصرة عن فتر  •

 ،م2021مارس  31أشهر المنتهية في الثالثة قائمة التغيرات في حقوق الملكية المختصرة عن فترة  •

 ، وم2021مارس   31أشهر المنتهية في الثالثة  قائمة التدفقات النقدية المختصرة عن فترة   •

 اإليضاحات للقوائم المالية األولية المختصرة.  •

( "التقرير  34المحاسبة الدولي ) إن إالدارة هي المسئولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األولية المختصرة وفقاً لمعيار

المالية األولية المختصرة   العربية السعودية. ومسؤوليتنا هي إبداء إستنتاج عن هذه القوائم المملكة في المالي األولي" المعتمد 

 فحصنا.   إلى إستناداً 

 نطاق الفحص 

( "فحص المعلومات المالية األولية الُمنفذ من قبل مراجع 2410لقد قمنا بالفحص وفقاً للمعيار الدولي إلرتباطات الفحص )

الية األولية من توجيه إستفسارات  الحسابات المستقل للمنشأة" المعتمد في المملكة العربية السعودية. ويتكون فحص القوائم الم

بشكل أساسى لألشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص أخرى. ويعد  

ية  الفحص أقل بشكٍل كبير في نطاقه من المراجعة التي يتم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العرب

السعودية، وبالتالي فإنه ال يمكننا من الحصول على تأكيد بأننا سنعلم بجميع األمور الهامة التي يمكن التعرف عليها خالل 

 عملية مراجعة. وعليه، فلن نُبدي رأي مراجعة.

 اإلستنتاج 

 م2021مارس  31القوائم المالية األولية المختصرة كما في  بأن نعتقد  يجعلنا شيء فحصنا، فلم ينم إلى علمنا إلى إستناداً 
الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي  النواحي جميع  معدة، من المرفقة لشركة أسمنت المنطقة الجنوبية )"الشركة"( غير 

 العربية السعودية. في المملكة ( "التقرير المالي األولي" المعتمد 34)













 شركة أسمنت المنطقة الجنوبية
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 عام -1

  (3رقم )م/ تأسست شركة أسمنت المنطقة الجنوبية كشركة مساهمة سعودية )"الشركة"( بموجب المرسوم الملكي 

هـ وقيدت في السجل 10/8/1394بتاريخ  1074هـ إستناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 24/3/1397بتاريخ 

قا للقرار الصادر من وزارة طب هـ27/04/1399بتاريخ  5850001443رقم  بموجب سجلالتجاري بمدينة أبها 

 هـ.1396/ 17/3/ص بتاريخ 67الصناعة والكهرباء رقم 

 

تقوم الشركة بصناعة وإنتاج األسمنت ومشتقاته وتوابعه واإلتجار به، ويجوز للشركة ان تكون لها مصلحة أو تشترك 

تحقيق   ىتي قد تعاونها علاول أعماال شبيهه بأعمالها أو الزمن الوجوه مع الهيئات أو الشركات التي توجه بأي 

غرضها ولها أن تتملك األسهم أو الحصص في هذه الشركات وأن تدمجها أو تندمج فيها أو تشتريها ، ويجوز للشركة  

من إحتياطاتها   %20أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأي شكل من االشكال مع الشركات األخرى بما ال يتجاوز 

جمالي هذه المشاركات قيمة هذه فيها وأال يتجاوز إمن رأس مال الشركة التي تشارك  %10الحرة وال يزيد عن 

 جتماع لها.الجمعية العامة العادية في أول إ حتياطات مع إبالغاإل

 

لاير  مليار 1.4، بلغ رأسمال الشركة المصرح به والمكتتب فيه والمدفوع بالكامل م2021مارس  31كما في 

مليون سهم عادي(    140:  م2020مليون سهم عادي )  140لاير سعودي( موزع على    مليار  1.4:  م2020سعودي )

 لاير سعودي(.   10: م2020لاير سعودي ) 10قيمة كل منها 

 

 التالي: ك العنوان المسجل للشركة 

 شركة أسمنت المنطقة الجنوبية

 مدينة أبها 

   548ص. ب 

 المملكة العربية السعودية، أبها

 

 خالل ثالثة مصانع هي كما يلي: تعمل الشركة من 

 بمنطقة جازان بمدينة أحد المسارحة.  (أ

 بمنطقة عسير محافظة بيشة.  ( ب

 ثلوث عمارة. –بمنطقة مكة المكرمة محافظة القنفذة  ( ج

 

 تعمل هذه المصانع بموجب التراخيص الصناعية التالية أرقامها وتواريخها:  

 

 تاريخ الترخيص الصناعي رقم الترخيص الصناعي المصنع 

   

 هـ29/04/1441 411102101070 منطقة جازان  –أحد المسارحة 

 هـ08/04/1441 11 منطقة عسير   – بيشة

 هـ18/06/1441 411102102693 منطقة مكة المكرمة    – تهامة
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 القوائم المالية أسس إعداد -2

 

 المعايير المحاسبية المطبقة (أ)

" التقرير المالي األولي"  34تم اعداد هذه القوائم المالية األولية المختصرة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

السعودية والمعايير واالصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين  المعتمد في المملكة العربية 

ً إلى جنب مع القوائم المالية للسنة السابقة  القانونيين ويجب قراءة هذه القوائم المالية األولية المختصرة جنبا

ذه القوائم المالية كافة  م )"القوائم المالية للسنة السابقة"( وال تتضمن ه2020ديسمبر  31للشركة كما في 

المعلومات المطلوبة إلعداد مجموعة كاملة من القوائم المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في 

المملكة العربية السعودية ولكن تم إدراج بعض السياسات المحاسبية واإليضاحات التفسيرية المحددة لتفسير 

لفهم التغيرات في المركز المالي واألداء المالي للشركة من القوائم المالية للسنة األحداث والمعامالت الهامة 

ليست بالضرورة  م2021مارس  31أشهر المنتهية في  ثالثةالباإلضافة إلى ذلك، فإن نتائج فترة  السابقة.

 . م2021ديسمبر  31مؤشرا للنتائج التي من الممكن توقعها للسنة المنتهية في 

 

   أسس القياس  ( ب)

تم إعداد القوائم المالية األولية المختصرة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا البنود الهامة التالية الواردة في  

   :قائمة المركز المالي المختصرة

ــتحقات إلتزامات المنافع المحددة  • ــها بالقيمة الحالية  والتي للموظفينيتم اإلعتراف بمس لإللتزامات يتم قياس

االســــتحقاق المحاســــبي ومفهوم  مبدأباســــتخدام   طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة. باســــتخدامالمســــتقبلية  

 االستمرارية. 

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض  (ج)

الوظيفية وعملة العرض  تم عرض هذه القوائم المالية األولية المختصرة باللاير السعودي الذي يمثل العملة 

 للشركة.

 

 والتقديرات األحكامإستخدام  -3

يتطلب إعداد القوائم المالية األولية المختصرة من اإلدارة إستخدام األحكام والتقديرات التي تؤثر في تطبيق السياسات  

النتائج الفعلية عن المحاسبية على المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات وقد تختلف 

 هذه التقديرات.

 

التقديرات واإلفتراضات مبنية على خبرة سابقة وعوامل تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية والتي تعتبر مناسبة  

للظروف وتستخدم لتمديد الفترة الدفترية للموجودات والمطلوبات غير المستقلة عن المصادر األخرى، ويتم تقييم  

اضات بشكل مستمر. كما يتم مراجعة التقديرات المحاسبية المثبتة في الفترة التي يتم فيها مراجعة  التقديرات واإلفتر

التقديرات في فترة المراجعة والفترات المستقبلية في حال أثرت التقديرات التي تغيرت على الفترات الحالية 

 والمستقبلية.

 

السياسات المحاسبية للشركة مع تلك التي تم اإلفصاح عنها   تتفق األحكام الهامة التي قامت بها اإلدارة عند تطبيق

 .بالقوائم المالية للسنة السابقة
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 تعديالت الصادرة التفسيرات والو الجديدة  المعايير -4
 

 معايير جديدة وتفسيرات وتعديالت طبقتها الشركة   4-1
 

في إعداد القوائم المالية األولية  المختصرة مع تلك المتبعة في إعداد  شركةتتوافق السياسات المحاسبية التي طبقتها ال
م فيما عدا تطبيق المعايير الجديدة التي دخلت حيز  2020ديسمبر    31للسنة المنتهية في    شركةالقوائم المالية السنوية لل

 رة .على القوائم المالية األولية المختصعلى  تأثير يوجد  ال  م.2021يناير  1التنفيذ في 
 

 المعايير الجديدة والتعديالت سارية ابتداًء من 

 "عقود التأمين" 17المعيار الدولي للتقرير المالي  م2021يناير  1

، و المعيار   39 للتقرير المالي، و المعيار الدولي  9  للتقرير الماليالمعيار الدولي  م2021يناير  1
و المعيار الدولي  4 للتقرير المالي، و المعيار الدولي  7 للتقرير الماليالدولي 

 16  للتقرير المالي

 
 المعايير الصادرة غير المطبقة 4-2

فيما يلي المعايير والتعديالت التي صدرت ولكن لم تدخل حيز التنفيذ حتى تاريخ إصدار القوائم المالية األولية 
وجود تأثيرأ جوهريًا على القوائم المالية األولية المختصرة  فى حال تطبيق   شركة. ال تتوقع الشركةالمختصرة لل

 المعايير والتعديالت أدناه.

 المعيار / التفسير
 

 الوصف
ساري اعتبارا من الفترات التي 

 تبدأ من أو بعد التاريخ التالي

   
 م2022يناير  1 تكلفة تنفيذ عقد  -عقود غير مجدية  37معيار المحاسبة الدولي 

التحسينات السنوية للمعايير الدولية للتقرير   المعايير الدولية للتقرير المالي
 م2020 –م 2018دورة  -المالي 

 م2022يناير  1

الممتلكات واآلالت والمعدات: تحصيالت   16معيار المحاسبة الدولي 
 م2022يناير  1 قبل االستخدام المقصود 

 م2022يناير  1 إشارة إلى إطار المفاهيم  3للتقرير المالي المعيار الدولي 
 م2023يناير  1 عقود تأمين 17المعيار الدولي للتقرير المالي 

تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير   1معيار المحاسبة الدولي 
متداولة )التعديالت على معيار المحاسبة  

 م2023يناير  1 (1الدولي 
 10للتقرير المالي المعيار الدولي 

 28ومعيار المحاسبة الدولي 
بيع أو المساهمة بالموجودات بين المستثمر  

وشركته الزميلة أو المشروع المشترك  
)التعديالت على المعيار الدولي للتقرير  

 (28ومعيار المحاسبة الدولي  10المالي 

متاح للتطبيق االختياري / تاريخ 
السريان مؤجل إلى أجل غير  

 مسمى 
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 المعلومات القطاعية -5

تم تحديد أسلوب عرض القطاعات الرئيسية على أساس أن المخاطر والمنافع المتعلقة بالشركة تتأثر بشكل جوهري  
باإلختالف في منتجات تلك القطاعات.  إن هذه القطاعات منظمة ويتم إدارتها بشكل منفصل حسب طبيعة الخدمات 

ات التشغيلية المبينة أدناه عن طريق التمييز في  يتم تحديد القطاعوالمنتجات بحيث تشكل كل منها وحدة منفصلة. 
والتي تحقق منها الشركة اإليرادات وتتكبد التكاليف. يتم مراجعة الخصائص اإلقتصادية ويتم   القطاعات التشغيلية

تجميع القطاعات التشغيلية على أساس التقييم الذي أجراه متخذ القرارات التشغيلية كل ربع سنة على األقل والذي 
  بنوعيه)أسمنت عادي  في إنتاج األسمنت  تمثل يواحد  لييم مراجعته من اإلدارة العليا للشركة. للشركة قطاع تشغيت

من خالل  ة،يالسعود  ةيتمارس الشركة نشاطها بالمملكة العرب (.ومعبأ وأسمنت مقاوم بنوعيه سائب ومعبأسائب 
 :ةيالتال الجغرافيةالمناطق 

 

 
  

 اإلجمالي المركز الرئيسي  تهامةمصنع  بيشةمصنع  جازانمصنع  

    
  مارس 31كما في 
      :  )غير مراجعة( م2021

إجمالي الموجودات غير  
 2,932,824,686 10,460,730 1,680,723,879 1,036,848,418 204,791,659 المتداولة 

عن الفترة المنتهية في 
 :م2021مارس  31

      )غير مراجعة( 
 439,339,212 --  177,939,205 132,377,367 129,022,640 اإليرادات 

 249,482,364 --   92,119,859   71,199,246   86,163,259  تكلفة اإليرادات  

 174,846,277 (15,010,571)   85,819,346   61,178,121   42,859,381  الفترة )الخسارة(   /ربح

      
ديسمبر   31كما في 
      :  )مراجعة( م2020

إجمالي الموجودات غير  
 2,970,846,720 16,358,033 1,705,324,741 1,052,010,044 197,153,902 المتداولة 

 مارس 31كما في 
      :  م )مراجعة(2020

 457,205,153 -- 152,542,147 136,234,758 168,428,248 اإليرادات 

 264,537,921 -- 91,760,413 70,820,174 101,957,334 تكلفة اإليرادات  

 183,483,380 (9,183,852) 60,781,734 65,414,584 66,470,914 )الخسارة(  الفترة   /ربح
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 ممتلكات وآالت ومعدات  -6

لثالثة األغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية المختصرة، تتمثل الحركة في الممتلكات واآلالت والمعدات خالل فترة   (1
 فيما يلي:  مارس  31أشهر المنتهية في 

 مارس  31 
 م2021

 )غير مراجعة( 

 مارس 31
 م2020

 )غير مراجعة( 
   

 50,256,086 48,959,288 إستهالك ممتلكات وآالت ومعدات
 56,611,739 11,048,532 إضافات ممتلكات وآالت ومعدات

 10,129,590 --  تحويل من المشاريع تحت التنفيذ إلى الممتلكات واآلالت والمعدات  
  

القائمة كما في   البنكية ال توجد أي رهونات على الممتلكات واآلالت والمعدات الخاصة بالشركة مقابل التسهيالت (2
 م. 2020ديسمبر  31و م2021مارس  31
 

 مخزون -7
 يتكون المخزون مما يلي: 

 مارس  31 
 م2021

 )غير مراجعة( 

 ديسمبر 31
 م2020

 )مراجعة( 
   

284,841,13 قطع غيار  
0 

287,191,293 

221,882,82 إنتاج تحت التشغيل
6 

248,186,704 

 61,718,751 64,685,455 مواد أولية ومواد تعبئة وتغليف  

 571,409,41
1 

597,096,748 

49,886,438)   الحركة بطيءأصناف مخزون  مخصصيخصم: 
) 

(49,886,438)  

 521,522,97
3 

547,210,310 

 
 :  الحركة بطيءأصناف مخزون   مخصص فيما يلي الحركة في 

 مارس  31 
 م2021

 )غير مراجعة( 

 ديسمبر 31
 م2020

 )مراجعة( 
   

 29,761,752 49,886,438 الرصيد في بداية الفترة / السنة 
 36,000,000 --  المحمل خالل الفترة / السنة 

(9,535,311) --  الفترة / السنةشطب خالل   
(6,340,003) --  قطع غيار استراتيجية   -محول الى الممتلكات وااَلت والمعدات   

 49,886,438 49,886,438 

 

 



 شركة أسمنت المنطقة الجنوبية

 (شركة مساهمة سعودية)

   غير مراجعة()المختصرة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م2021مارس  31كما في 

 )لاير سعودي( 

10 

 

 

 

 
 
 

 نقد وما في حكمه -8
 ما يلي: م حكمه  ييتكون النقد وما ف

          

 إيضاح

 مارس  31
 م2021

 )غير مراجعة( 

 ديسمبر 31
 م2020

 )مراجعة( 
    

 77,534,970 61,088,843  البنوكنقد بالصندوق ولدى 
 465,000,000 720,000,000 1-8 إسالمية  ودائع

  781,088,843 542,534,970 

 
يحتفظ بها لدى بنوك تجارية محلية باللاير السعودي ومدة إستحقاقها األصلية ال تتجاوز ثالثة  ودائع في  مثلتت 8-1

    .من تاريخ اإلستثمار األصلي أشهر
 

 تسهيالت قروض و  -9
مارس   31كما في  مليون لاير سعودي 772.4البنوك المحلية بإجمالي مبلغ  بعض لدى الشركة تسهيالت بنكية مع 

مبلغ    م2021مارس    31في    التسهيالت  وقد بلغ رصيد ،  )مليون لاير سعودي  772.4م:  2020ديسمبر    31)  م2021
تسدد على أقساط ربع سنوية متغيرة حتي نهاية  مليون لاير سعودي(    398,4م:  2020)مليون لاير سعودي    380.8

 م.  2025عام 
 

  1:1تحتوي إتفاقية التسهيالت مع البنوك على بعض التعهدات والتي من بين أشياء أخرى، أن التقل نسبة السيولة عن  
 السنوية كما تتطلب اإلحتفاظ ببعض النسب والمؤشرات المالية.بناء على القوائم المالية المدققة 

 
إن اإلخالل بهذه التعهدات في المستقبل قد يؤدي الى إعادة تفاوض. وتقوم اإلدارة بمراقبة التعهدات بصورة شهرية  

 وقد  ضمان االلتزام.وفي حال وجود إخالل متوقع حدوثه في المستقبل، فإن اإلدارة تقوم باتخاذ االجراءات الالزمة ل 
 م.2021 مارس 31 في كما التعهدات بتلك  الشركة إلتزمت

 
 

ً بتحمل  التسيهالت البنكيةكافة   . السائدة في السوق لألسعار التجارية عموالت متفق عليها وفقا
 
 :يلي كما المالي المركز قائمة في  التسهيالت عرض  تم

 مارس  31 
 م2021

 )غير مراجعة( 

 ديسمبر 31
 م2020

 )مراجعة( 
   

 70,000,000 52,500,000 المتداولة المطلوبات بند  تحت المتداول الجزء
 328,397,000 328,397,000 المتداولة غير المطلوبات بند  تحت المتداول غير الجزء

 380,897,000 398,397,000 

 
 فيما يلي حركة التمويل خالل الفترة/ السنة: 

 مارس  31 
 م2021

 مراجعة( )غير 

 ديسمبر 31
 م2020

 )مراجعة( 



 شركة أسمنت المنطقة الجنوبية

 (شركة مساهمة سعودية)

   غير مراجعة()المختصرة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م2021مارس  31كما في 

 )لاير سعودي( 

11 

 

   
 458,395,992 398,397,000 السنة  / الرصيد في بداية الفترة

 (59,998,992) (17,500,000) السنة  / المسدد خالل الفترة

 380,897,000 398,397,000 

 

 

 توزيعات دائنون -10
 : كما يليتوزيعات أرباح علي الحركة  تتمثل

 إيضاح 

 مارس  31
 م2021

 )غير مراجعة( 

 ديسمبر 31
 م2020

 )مراجعة( 

    
 161,557,685 158,620,252  يناير  1الرصيد في 

 630,000,000 -- 1-10 السنة  /أرباح معلن عن توزيعها خالل الفترة 

 (632,937,433) (677,393)  الفترة / السنةالمسدد من توزيعات األرباح خالل 

  157,942,859 158,620,252 

 
م أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي  2021مارس  3بتاريخ   10-1

لاير سعودي لكل سهم، والتي تمت الموافقة عليها   2.5مليون لاير سعودي والذي يمثل  350م بمبلغ 2020
 م. 2021أبريل  11بتاريخ  السابعة و االربعونخالل إجتماع الجمعية العامة العادية 

 
 الزكاة  -11

 
 الفترة   ىالمحمل عل -أ

   

 مارس  31
 م2021

 )غير مراجعة( 

 مارس 31
 م2020

 )غير مراجعة( 
    

 4,704,702 4,686,012  المحمل على الفترة الحالية 

  4,686,012 4,704,702 

 
 مخصص الزكاة  - ب

 الحركة في مخصص الزكاة كالتالي:  

 
 مارس  31

 م2021
 )غير مراجعة( 

 ديسمبر 31
 م2020

 )مراجعة( 
   

 40,000,000 43,813,703 السنة   /الرصيد في بداية الفترة
 17,176,731 4,686,012 السنة  /الفترةيضاف: المحمل على 

 (13,363,028) -- السنة  /يخصم: المدفوعات خالل الفترة

 43,813,703 48,499,715 السنة  /الرصيـد فـي نهايـة الفترة

 
م، قدمت الشركة اإلقرار الزكوي والقوائم المالية وسدادت الزكاة المستحقة عليه بموجبه، وحصلت 2019عام   -

 م. 2021إبريل  30شهادة سارية المفعول حتى علي 



 شركة أسمنت المنطقة الجنوبية

 (شركة مساهمة سعودية)

   غير مراجعة()المختصرة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م2021مارس  31كما في 

 )لاير سعودي( 

12 

 

 40.583.829م، أعترضت الشركة علي فروقات زكوية باجمالي مبلغ 2018م حتى 2014األعوام من  -
م بمبلغ فروقات  2016م و2015لاير سعودي، وأن البند الرئيسي لالعتراض هو صافي الربح المعدل لعامي  

ر بشأنه قرار الدائرة األولى للفصل في مخالفات  لاير سعودي، قد صد  35.082.796زكوية وقدرها 
م يؤيد وجهة نظر  8/2020/ 24( وتاريخ  IZJ2020-141ومنازعات ضريبة الدخل في محافظة جدة برقم ) 

الشركة بعدم األخذ بصافي الربح المعدل واحتساب الزكاة وفق الوعاء الزكوي الفعلي، ومتوقع صدور 
م ونافذة من  2018يفية كون أن الئحة الزكاة صدرت في عام م بنفس الك2016م و 2015قرارات لعامي 

 تاريخه.  

 

 )تابع(  الزكاة   -11

 )تابع(   الزكاة مخصص  -ب

م  2013م وحتى 2011م، قدمت الشركة اإلقرارات الزكوية عن السنوات من 2013م حتى 2011األعوام  -
لاير  15.061.625إستقطاع بمبلغ وصدر خطاب من الهيئة العامة للزكاة والدخل أظهر بموجبة ضريبة 

سعودي على المبالغ المدفوعة لجهات خارج المملكة العربية السعودية، تم سداد هذا المبلغ للهيئة العامة للزكاة  
 19.783.922م. كما أظهرت فروقات زكوية بمبلغ 2019ديسمبر  31والدخل خالل السنة المنتهية في 

 الفروقات. لاير سعودي. وإعترضت الشركة على تلك 

يوجد لدى الشركة المخصصات الكافية لمقابلة أية إلتزامات زكوية محتملة قد تنشأ عن الربوط النهائية إن  -
 وجدت. 

 
 ربحية السهم -12

   ةربحية السهم األساسي -أ
المتوسط ستخدام  بإو  لألسهم العادية  للمساهمينى الربح القابل للتوزيع  بناًء عل  ةتم إحتساب ربحية السهم األساسي ي

 . بتاريخ القوائم المالية القائمة العادية المرجح لعدد األسهم
 

 مارس  31 
 م2021

 )غير مراجعة( 

 مارس 31
 م2020

 )غير مراجعة( 
   

 183,483,380 174,846,277 ربحية الفترة  

 140,000,000 140,000,000 عدد األسهم )المتوسط المرجح(

 1.31 1.25 سعودي(ربحية السهم األساسية )لاير 

 
   ةربحية السهم المخفض - ب

المتوسط المرجح و  العادية  سهملألللمساهمين    ى الربح القابل للتوزيعبناًء عل  المخفضةتم إحتساب ربحية السهم  ي
 .إن وجد  سهم العاديةعد تعديل أثر التخفيض المحتمل لألالقائمة ب العادية لعدد األسهم

 
 مخفضة وبالتالي فإن ربح السهم المخفض ال يختلف عن ربحية السهم األساسية. خالل الفترة ال يوجد أسهم 

 
 اإلرتباطات الرأسمالية واإللتزامات المحتملة  -13

 
مليون   45  بلغت قيمة اإللتزامات المحتملة مقابل خطابات الضمان البنكية الصادرة  م2021مارس    31في  كما   (أ)

 لاير سعودي(.مليون  23.9 :م2020 ديسمبر 31لاير سعودي )
 



 شركة أسمنت المنطقة الجنوبية

 (شركة مساهمة سعودية)

   غير مراجعة()المختصرة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م2021مارس  31كما في 

 )لاير سعودي( 

13 

 

يوجد قضايا مقامة على الشركة غير محددة القيمة ومازالت منظورة أمام القضاء واليمكن إلدارة الشركة أو  ( ب)
اإللتزامات التي قد تنتج عنها بشكل موثوق به في الوقت الحالي، وبناًء عليه لم يتم   توقع مستشارها القانوني 

 تكوين أي مخصصات مقابل هذه القضايا. 
 
 
 
 
 
 
 

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة -14

بأعضاء مجلس  ذات عالقةمع شركات  معامالتتتمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة بصفة أساسية في 

 رواتب، بدالت ومكافآت كبار الموظفين التنفيذيين. واإلدارة 

موظفي اإلدارة العليا هم األشخاص الذين يمارسون السلطة والمسئولية في تخطيط وتوجيه ومراقبة أنشطة الشركة  

 غير ذلك(.  بصورة مباشرة أو غير مباشرة بما في ذلك أعضاء مجلس اإلدارة والمساهمين )سواء كان تنفيذي أو

 

 طبيعة العالقة  البيان 

   

 المجلس  عضاءأب عالقة ذات شركة  الشركة الكيميائية السعودية المحدودة

 المجلس  عضاءأب عالقة ذات شركة  المتحدة للتامين التعاوني

 أطراف ذات عالقة  أعضاء مجلس اإلدارة بالشركة

 عالقةأطراف ذات   اإلدارة العليا وكبار التنفيذيين 

 

م  2021مارس    31كما في    و المثبت ضمن الذمم الدائنة التجارية  يوضح الجدول التالي أرصدة الجهات ذات العالقة  (أ

 م:  2020ديسمبر  31و

 

 رصيد اإلقفال حجم المعامالت   

 معامالت مع 

 طبيعة

 المعاملة

 مارس  31

 م2021

 )غير مراجعة( 

 ديسمبر 31

 م2020

 )مراجعة( 

 مارس  31

 م2021

 )غير مراجعة( 

 ديسمبر 31

 م2020

 )مراجعة( 

      

الشركة الكيميائية 

 السعودية المحدودة

مشتريات  

 640,947 -- 2,606,028 2,498,928 مواد خام

المتحدة للتامين 

 التعاوني 

 تامين

3,718,150 -- --  -- 

 

 ما يلي:  مارس 31المنتهية في  الفترةيتضمن بند الرواتب واألجور وما في حكمها خالل 

 

 طبيعة المعاملة معامالت مع 

 مارس  31

 م2021

 )غير مراجعة( 

 ديسمبر 31

 م2020

 )مراجعة( 



 شركة أسمنت المنطقة الجنوبية

 (شركة مساهمة سعودية)

   غير مراجعة()المختصرة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 

 م2021مارس  31كما في 

 )لاير سعودي( 

14 

 

    

 4,446,908 2,595,088 رواتب وأجور وما في حكمها  موظفي اإلدارة العليا

 1,800,000 1,800,000 مكافات اعضاء مجلس الدارة أعضاء مجلس الدارة

 

 

 

 

 

 

 هامة  أمور -15
  القطاعات   في  اضطرابات  في  تسبب مما  مختلفة  جغرافية  مناطق  عبر(  19  د يكوف)  كورونا  جائحة   النتشار  باإلستجابة
 سلسلة  واتخذت  اتها يعمل  على  استباقي   بشكل   ر يالتأث  ميي بتق   شركةال  إدارة  قامت   عليهو  عام  بشكل  ةيوالتجار  ةياالقتصاد 

 أعمال تزال ال  ات، يالتحد  هذه من  الرغم  على. وعمالتها هايموظف وسالمة صحة لضمان ة، يالوقائ ريالتداب من
ً يحال  شركةال  اتيوعمل  حد   إلى  شركةال  منتجات على  العمالء  من  األساسي  الطلب  تأثري  لم  ر،يكب  حد   إلى  متأثرة  ر يغ  ا

  ة يالمال النتائج على جوهري  ريتأث لها كني لم 19 د يكوف  جائحة أن الشركة إدارة تعتقد  العوامل، هذه على بناء. ريكب
 .م2021 مارس 31 في ةيالمنته للفترة عنها  ري التقر تم التي

 عوامل   ةيبأ  علم  على  ستيل  الوقت  هذا  في  اإلدارة  أن  من  الرغم  على  كثب   عن  الجائحة  تطور  مراقبة  شركةال  تواصل
  م ييتق شركةال إدارة أجرت  كما. بعده أو م2021 عام خالل شركةال اتيعمل على الجائحة ر يتأث من ر يتغ قد  متوقعة
  في   أعمالها  إلستمرار  ةيالكاف  الموارد   شركةال  لدى  بأن  القناعة  هايولد   ة،ياالستمرار  لمبدأ  وفقا   االستمرار  على  لقدرتها

  وفقا   االستمرار  على  شركةال  مقدرة   في   ةيجوهر  شكوك  أي   هايلد   سيل  اإلدارة  فإن   ذلك،  على  عالوة.  ب يالقر  المستقبل
 ا يحال شركةال إدارة تقوم. ةياالستمرار مبدأ أساس على ةيالمال القوائم تعد  شركةال تزال ال لذلك،. ةياالستمرار لمبدأ

  إلى استناداً  اإلدارة، وترى. المالي ومركزها  ةيالنقد  وتدفقاتها شركةال ات يعمل على رهيتأث ومدى الوضع بمراقبة 
  المنظور  المستقبل  في  ةيالمال  بالتزاماتها  الوفاء  في  لالستمرار  المتوفرة  ولةيالس  من  كفي ي  ما  هايلد   شركةال  أن  مها،ييتق

 . استحقاقها عند 
 

 األولية المختصرة  إعتماد القوائم المالية -16
 هـ.1442  رمضان  22الموافق    م2021  مايو  4في  لجنة المراجعة  تم إعتماد القوائم المالية األولية المختصرة بواسطة  


