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تقریر مراجع الحسابات المستقل عن فحص القوائم المالیة األولیة  
 المختصرة

 للسادة مساھمي شركة أسمنت المنطقة الجنوبیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 المملكة العربیة السعودیة  – أبھا

 مقدمة 

م المرفقة لشركة أسمنت المنطقة الجنوبیة ("الشركة") ۲۰۲۱یونیو    ۳۰لقد فحصنا القوائم المالیة األولیة المختصرة كما في  
 المكونة من:

 م، ۲۰۲۱یونیو  ۳۰قائمة المركز المالي المختصرة كما في  •
یونیو  ۳۰قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر المختصرة عن فترتي الثالثة والستة أشھر المنتھیتین في  •

 م، ۲۰۲۱
 م، ۲۰۲۱یونیو  ۳۰التغیرات في حقوق الملكیة المختصرة عن فترة الستة أشھر المنتھیة في قائمة  •
 م، و ۲۰۲۱یونیو  ۳۰قائمة التدفقات النقدیة المختصرة عن فترة الستة أشھر المنتھیة في  •
 اإلیضاحات للقوائم المالیة األولیة المختصرة.   •

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

 فحصنا.   إلى إستناداً 

 نطاق الفحص

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

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

یمكن التعرف علیھا خالل  السعودیة، وبالتالي فإنھ ال یمكننا من الحصول على تأكید بأننا سنعلم بجمیع األمور الھامة التي 
 عملیة مراجعة. وعلیھ، فلن نُبدي رأي مراجعة. 
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 عام -۱

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

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 

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

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

 جتماع لھا. الجمعیة العامة العادیة في أول إ مع إبالغ االحتیاطیات
 

لایر سعودي    ملیار  ۱٫٤م، بلغ رأسمال الشركة المصرح بھ والمكتتب فیھ والمدفوع بالكامل  ۲۰۲۱یونیو    ۳۰كما في  
ملیون سھم عادي) قیمة  ۱٤۰م: ۲۰۲۰ملیون سھم عادي ( ۱٤۰لایر سعودي) موزع على  ملیار ۱٫٤م: ۲۰۲۰(

 لایر سعودي).  ۱۰م: ۲۰۲۰لایر سعودي ( ۱۰كل منھا 
 

 التالي:ك العنوان المسجل للشركة 
 شركة أسمنت المنطقة الجنوبیة

 مدینة أبھا
   ٥٤۸ص. ب 

 العربیة السعودیة المملكة ، 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 
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 القوائم المالیة أسس إعداد -۲

 
 المعاییر المحاسبیة المطبقة )أ(

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

ً إلى جنب مع القوائم المالیة للسنة السابقة   القانونیین ویجب قراءة ھذه القوائم المالیة األولیة المختصرة جنبا
ذه القوائم المالیة كافة  م ("القوائم المالیة للسنة السابقة") وال تتضمن ھ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱للشركة كما في 

المعلومات المطلوبة إلعداد مجموعة كاملة من القوائم المالیة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقریر المالي المعتمدة في 
المملكة العربیة السعودیة ولكن تم إدراج بعض السیاسات المحاسبیة واإلیضاحات التفسیریة المحددة لتفسیر 

لفھم التغیرات في المركز المالي واألداء المالي للشركة من القوائم المالیة للسنة  األحداث والمعامالت الھامة 
 م لیست بالضرورة مؤشراً ۲۰۲۱یونیو    ۳۰باإلضافة إلى ذلك، فإن نتائج فترة الستة أشھر المنتھیة في   السابقة.

 م. ۲۰۲۱دیسمبر  ۳۱للنتائج التي من الممكن توقعھا للسنة المنتھیة في 
 

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

   :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(

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

 
 والتقدیرات األحكامإستخدام  -۳

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

 
التقدیرات واإلفتراضات مبنیة على خبرة سابقة وعوامل تتضمن توقعات باألحداث المستقبلیة والتي تعتبر مناسبة 

للموجودات والمطلوبات غیر المستقلة عن المصادر األخرى، ویتم تقییم للظروف وتستخدم لتمدید الفترة الدفتریة 
التقدیرات واإلفتراضات بشكل مستمر. كما یتم مراجعة التقدیرات المحاسبیة المثبتة في الفترة التي یتم فیھا مراجعة 

الفترات الحالیة  التقدیرات في فترة المراجعة والفترات المستقبلیة في حال أثرت التقدیرات التي تغیرت على 
 والمستقبلیة.

 
تتفق األحكام الھامة التي قامت بھا اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للشركة مع تلك التي تم اإلفصاح عنھا 

 .بالقوائم المالیة للسنة السابقة
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۷ 
 

 

 
 التغیرات في السیاسات المحاسبیة الھامة  -٤

 
 معاییر جدیدة وتفسیرات وتعدیالت طبقتھا الشركة     ۱-٤

تتوافق السیاسات المحاسبیة التي طبقتھا الشركة في إعداد القوائم المالیة األولیة  المختصرة مع تلك المتبعة في إعداد  
لتي دخلت م فیما عدا تطبیق المعاییر الجدیدة ا۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱القوائم المالیة السنویة للشركة للسنة المنتھیة في 

 ال یوجد تأثیر على القوائم المالیة األولیة المختصرة.   م.۲۰۲۱ینایر  ۱حیز التنفیذ في 
 

 المعاییر الجدیدة والتعدیالت ساریة ابتداًء من  
 "عقود التأمین"  ۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي  م ۲۰۲۱ینایر  ۱
، والمعیار الدولي  ۳۹المعیار الدولي للتقریر المالي  ، و ۹المعیار الدولي للتقریر المالي  م ۲۰۲۱ینایر  ۱

 ۱٦والمعیار الدولي للتقریر المالي   ٤، والمعیار الدولي للتقریر المالي  ۷للتقریر المالي 
 

 المعاییر الصادرة غیر المطبقة    ۲-٤
 

إصدار القوائم المالیة األولیة  فیما یلي المعاییر والتعدیالت التي صدرت ولكن لم تدخل حیز التنفیذ حتى تاریخ 
المختصرة للشركة. ال تتوقع الشركة وجود تأثیرأ جوھریًا على القوائم المالیة األولیة المختصرة فى حال تطبیق 

 المعاییر والتعدیالت أدناه.
 

 المعیار / التفسیر
 

 الوصف
ساري اعتبارا من الفترات التي 

 تبدأ من أو بعد التاریخ التالي
   

 م ۲۰۲۲ینایر  ۱ تكلفة تنفیذ عقد -عقود غیر مجدیة  ۳۷معیار المحاسبة الدولي 
التحسینات السنویة للمعاییر الدولیة  المعاییر الدولیة للتقریر المالي 

  –م  ۲۰۱۸دورة  -للتقریر المالي 
 م ۲۰۲۰

 م ۲۰۲۲ینایر  ۱

الممتلكات واآلالت والمعدات:  ۱٦معیار المحاسبة الدولي 
 م ۲۰۲۲ینایر  ۱ تحصیالت قبل االستخدام المقصود

 م ۲۰۲۲ینایر  ۱ إشارة إلى إطار المفاھیم  ۳المعیار الدولي للتقریر المالي 
 م ۲۰۲۳ینایر  ۱ عقود تأمین ۱۷المعیار الدولي للتقریر المالي 

تصنیف المطلوبات كمتداولة أو غیر  ۱معیار المحاسبة الدولي 
(التعدیالت على معیار متداولة 

 م ۲۰۲۳ینایر  ۱ ) ۱المحاسبة الدولي 
  ۱۰المعیار الدولي للتقریر المالي 

 ۲۸ومعیار المحاسبة الدولي 
بیع أو المساھمة بالموجودات بین 

المستثمر وشركتھ الزمیلة أو المشروع 
المشترك (التعدیالت على المعیار 

ومعیار  ۱۰الدولي للتقریر المالي  
 )۲۸المحاسبة الدولي 

متاح للتطبیق االختیاري / تاریخ 
السریان مؤجل إلى أجل غیر  

 مسمى
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 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 

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

تجمیع القطاعات التشغیلیة على أساس التقییم الذي أجراه متخذ القرارات التشغیلیة كل ربع سنة على األقل والذي  
 بنوعیھ(أسمنت عادي  في إنتاج األسمنت لتمثیواحد  ليییتم مراجعتھ من اإلدارة العلیا للشركة. للشركة قطاع تشغ

من خالل   ة،یالسعود ةیتمارس الشركة نشاطھا بالمملكة العرب ).ومعبأ وأسمنت مقاوم بنوعیھ سائب ومعبأسائب 
 : ة یالتال الجغرافیةالمناطق 

 

 
  

 اإلجمالي المركز الرئیسي تھامة مصنع  بیشة مصنع  جازانمصنع  
    

یونیو  ۳۰كما في 
      :  (غیر مراجعة)م ۱۲۰۲

إجمالي الموجودات غیر  
 ۲٬۸۸۹٬٤۰۳٬۸۸۲ ۱۰٬٤۲۷٬۳٥۱ ۱٬٦٥۷٬۰۳٤٬٤٦۹ ۱٬۰۲۲٬۰٥۱٬۹۳٥ ۱۹۹٬۸۹۰٬۱۲۷ المتداولة  

عن الفترة المنتھیة في 
 :م۱۲۰۲یونیو  ۳۰

      (غیر مراجعة)
 ۷۲٦٬٦٦۹٬۲٦۹ -- ۲۸۹٬۷۹٤٬۳۰٦ ۲۲٤٬۷۹٦٬۷۸۰ ۲۱۲٬۰۷۸٬۱۸۳ اإلیرادات 

 ٤۲٥٬۸۳۷٬۹٥۳ -- ۱٦۰٬٥٤٦٬۰۰٤ ۱۲٥٬۸۹۲٬۳۷۷ ۱۳۹٬۳۹۹٬٥۷۲ تكلفة اإلیرادات 
 ۲۷۰٬۰۱٦٬۹۲۲ )۳۰٬۸۱٤٬۳۹٤( ۱۲۹٬۲٤۸٬۳۰۲ ۹۸٬۹۰٤٬٤۰۳ ۷۲٬٦۷۸٬٦۱۱ الفترة (الخسارة) /ربح

      
دیسمبر  ۳۱كما في 

      :  م (مراجعة)۲۰۲۰
إجمالي الموجودات غیر  

 ۲٬۹۷۰٬۸٤٦٬۷۲۰ ۱٦٬۳٥۸٬۰۳۳ ۱٬۷۰٥٬۳۲٤٬۷٤۱ ۱٬۰٥۲٬۰۱۰٬۰٤٤ ۱۹۷٬۱٥۳٬۹۰۲ المتداولة  
فترة المنتھیة في عن ال

   م ۲۰۲۰یونیو  ۳۰
      :(غیر مراجعة)

 ۷۹٦٬٥٤٦٬۱۲۲ -- ۲۷٦٬۱۰٥٬۹٦٦ ۲٤۳٬۰۰۷٬٥٤٤ ۲۷۷٬٤۳۲٬٦۱۲ اإلیرادات 
 ٤٥۱٬٤۸۲٬۸۷۳ -- ۱٦٦٬۸۱۹٬۲۳۰ ۱۲٦٬۱۸۰٬۱۲٦ ۱٥۸٬٤۸۳٬٥۱۷ تكلفة اإلیرادات 

 ۳۱۸٬۳٦۱٬۷۰٦ ) ۲٦٬۷۰۱٬٥٤۳(  ۱۰۹٬۲۸٦٬۷۳٦ ۱۱٦٬۸۲۷٬٤۱۸ ۱۱۸٬۹٤۹٬۰۹٥ الفترة (الخسارة) /ربح



 شركة أسمنت المنطقة الجنوبیة 
 )شركة مساھمة سعودیة(

  غیر مراجعة)(المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 م ۲۰۲۱یونیو  ۳۰كما في 

 (لایر سعودي)

۹ 
 

 

 
 ممتلكات وآالت ومعدات   -٦

والمعدات خالل فترة ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدیة المختصرة، تتمثل الحركة في الممتلكات واآلالت  )۱
 یونیو فیما یلي: ۳۰أشھر المنتھیة في  الستة

 یونیو ۳۰ 
 م۱۲۰۲

 (غیر مراجعة)

 یونیو ۳۰
 م ۲۰۲۰

 (غیر مراجعة)
   

 ۱۰۷٬۳۳۹٬۸۹۳ ۱۰۰٬۷٤۲٬۲٦۸ إستھالك ممتلكات وآالت ومعدات
 ۳۳٬۰٥٤٬۷۱۱ ۱۹٬۲٤٤٬٥۱٥ إضافات ممتلكات وآالت ومعدات

تحویل من المشاریع تحت التنفیذ إلى الممتلكات واآلالت 
 ۱۲٬٥۲۰٬٥۷۷ -- والمعدات 

تحویل قطع غیار استراتیجیة من المخزون إلى الممتلكات 
 ۲٥٬۹٤٦٬٥۹۷ -- واآلالت والمعدات

  
نتاج مصنع إحالل خطي  إباتخاذ قرار    الشركة   إدارةم، قامت  ۲۰۲۱  یونیو  ۳۰في    المنتھیةاشھر  الثالثة  فترةخالل   )۲

 ینایر بحلول الل حاالنتھاء من عملیة اإل یتمن أ على  للیوملف طن أ ۱۰نتاجیة إ نتاج بطاقة إنشاء خط إو  ازانج
األمر  جازان مصنعإنتاج  ياإلنتاجیة المقدرة لخط األعماردارة الشركة بمراجعة إقامت  ذلكعلى  وبناءً  م۲۰۲٥

االنتاج  لخطيالعمر اإلنتاجي  انخفض. وبناًء علیھ الخطوط لتلكي المقدر الذي أدى إلى تغیر في العمر اإلنتاج
. إن التغیر في مصروف اإلستھالك الفعلي والمقدر والمدرج الخطوط لتلكخالل العمر المتبقي  استھالكھمالیتم 

 ضمن تكلفة المبیعات كالتالي:
 المقدر فعلي 
أشھر   الستة 

المنتھیة في 
یونیو  ۳۰

 م ٤۲۰۲ م ۳۲۰۲ م ۲۲۰۲ م ۱۲۰۲ م  ۲۰۲۱
      

قبل  االستھالك
 ۱٬۲۱۱٬۱٤٥ التعدیل 

             
۱٬۹٦۷٬٤۰٦ 

             
۱٬۲۱۳٬۲۳٤ 

              
۱٬۲۱۱٬۱٤٥ 

                
۷٥۲٬۲۰٥ 

      

  في الزیادة
مصروف 
 ۱۰٬۱٦٦٬۹۰۱ ۱۲٬۱۳۲٬۳٤۱ ۱۳٬۱۱٦٬۰٤٤ ۷٬۸۸٦٬٥۲٦ ۱٬۱۲٦٬٦٤٦ االستھالك

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

 م. ۲۰۲۰دیسمبر   ۳۱م و۲۰۲۱یونیو  ۳۰
 

 مخزونال -۷
 یتكون المخزون مما یلي:

 یونیو ۳۰ 
 م۱۲۰۲

 (غیر مراجعة)

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة)
   

 ۲۸۷٬۱۹۱٬۲۹۳ ۲۷٥٬۸۹۳٬٤۲٥ قطع غیار  
 ۲٤۸٬۱۸٦٬۷۰٤ ۲٥٤٬٤۱٦٬٦۹۱ إنتاج تحت التشغیل

 ٦۱٬۷۱۸٬۷٥۱ ۷۰٬٥۷۲٬۱۲۲ مواد أولیة ومواد تعبئة وتغلیف 
 ٦۰۰٬۸۸۲٬۲۳۸ ٥۹۷٬۰۹٦٬۷٤۸ 

)٤۹٬۸۸٦٬٤۳۸( یخصم: مخصص أصناف مخزون بطيء الحركة   )٤۹٬۸۸٦٬٤۳۸ (  
 ٥٥۰٬۹۹٥٬۸۰۰ ٥٤۷٬۲۱۰٬۳۱۰ 



 شركة أسمنت المنطقة الجنوبیة 
 )شركة مساھمة سعودیة(

  غیر مراجعة)(المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 م ۲۰۲۱یونیو  ۳۰كما في 

 (لایر سعودي)

۱۰ 
 

 

 
 (تابع) المحزون     -۷

 :  مخصص أصناف مخزون بطيء الحركةفیما یلي الحركة في 
 یونیو ۳۰ 

 م۱۲۰۲
 (غیر مراجعة)

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة)
   

 ۲۹٬۷٦۱٬۷٥۲ ٤۹٬۸۸٦٬٤۳۸ الرصید في بدایة الفترة / السنة 
 ۳٦٬۰۰۰٬۰۰۰ -- السنة المحمل خالل الفترة /  

)۹٬٥۳٥٬۳۱۱( -- الفترة / السنة شطب   
)٦٬۳٤۰٬۰۰۳( -- قطع غیار استراتیجیة  -ت والمعداتالمحول الى الممتلكات واَال  

 ٤۹٬۸۸٦٬٤۳۸ ٤۹٬۸۸٦٬٤۳۸ 
 

 نقد وما في حكمھال -۸
 ما یلي:محكمھ  يیتكون النقد وما ف

          

 إیضاح

 یونیو ۳۰
 م۱۲۰۲

 (غیر مراجعة)

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة)
    
 ۷۷٬٥۳٤٬۹۷۰ ۱۲٥٬۹۰۹٬۱٤٤  نقد بالصندوق ولدى البنوك

 ٤٦٥٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱-۸ إسالمیة  ودائع
  ٥۰٥٬۹۰۹٬۱٥٤ ٤٤۲٬٥۳٤٬۹۷۰ 

 
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
یونیو  ۳۰كما في  ملیون لایر سعودي ۷۷۲٫٤البنوك المحلیة بإجمالي مبلغ حد ألدى الشركة تسھیالت بنكیة مع 

مبلغ   م۲۰۲۱  یونیو  ۳۰في    التسھیالت وقد بلغ رصید،  )ملیون لایر سعودي  ۷۷۲٫٤م:  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱م (۲۰۲۱
تسدد على أقساط ربع سنویة متغیرة ملیون لایر سعودي)    ۳۹۸٫٤م:  ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱(ملیون لایر سعودي    ۳٦۳٫٤

 م.  ۲۰۲٥حتي نھایة عام 
 

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

 
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.
 م. ۲۰۲۱یونیو  ۳۰إلتزمت الشركة بتلك التعھدات كما في 

 
ً بتحمل  التسیھالت البنكیةكافة   .  السائدة في السوق لألسعار التجاریة عموالت متفق علیھا وفقا

 
 :یلي كما المالي المركز قائمة في التسھیالت عرض تم

 یونیو ۳۰ 
 م۱۲۰۲

 (غیر مراجعة)

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة)
   

 ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳٥٬۰۰۰٬۰۰۰ المتداولة  المطلوبات بند تحت المتداول الجزء
 ۳۲۸٬۳۹۷٬۰۰۰ ۳۲۸٬۳۹۷٬۰۰۰ المتداولة  غیر المطلوبات بند تحت المتداول غیر الجزء

 ۳٦۳٬۳۹۷٬۰۰۰ ۳۹۸٬۳۹۷٬۰۰۰ 

.



 شركة أسمنت المنطقة الجنوبیة 
 )شركة مساھمة سعودیة(

  غیر مراجعة)(المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 م ۲۰۲۱یونیو  ۳۰كما في 

 (لایر سعودي)

۱۱ 
 

 

 
 (تابع) بنكیة تسھیالت      -۹

 فیما یلي حركة التمویل خالل الفترة/ السنة: 
 یونیو ۳۰ 

 م۱۲۰۲
 (غیر مراجعة)

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة)
   

 ٤٥۸٬۳۹٥٬۹۹۲ ۳۹۸٬۳۹۷٬۰۰۰ الرصید في بدایة الفترة/ السنة 
 ) ٥۹٬۹۹۸٬۹۹۲( )۳٥٬۰۰۰٬۰۰۰( المسدد خالل الفترة/ السنة 

 ۳٦۳٬۳۹۷٬۰۰۰ ۳۹۸٬۳۹۷٬۰۰۰ 
 

 دائنو توزیعات -۱۰
 كما یلي:دائنو توزیعات تتمثل الحركة علي 

 إیضاح 

 یونیو ۳۰
 م۱۲۰۲

  (غیر مراجعة)

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

  (مراجعة)
    

 ۱٦۱٬٥٥۷٬٦۸٥ ۱٥۸٬٦۲۰٬۲٥۲  ینایر ۱الرصید في 
 ٦۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۳٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱-۱۰ السنة /أرباح معلن عن توزیعھا خالل الفترة 

 )٦۳۲٬۹۳۷٬٤۳۳( )۳٤۷٬۲٤۷٬۹٦۸(  الفترة / السنة المسدد من توزیعات األرباح خالل 
  ۱٦۱٬۳۷۲٬۲۸٤ ۱٥۸٬٦۲۰٬۲٥۲ 
 

م أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزیع أرباح نقدیة على المساھمین عن العام المالي  ۲۰۲۱مارس  ۳بتاریخ  ۱۰-۱
وذلك عن النصف الثاني  لایر سعودي لكل سھم ۲٫٥ملیون لایر سعودي والذي یمثل  ۳٥۰م بمبلغ ۲۰۲۰

لایر    ۲٫۲٥بواقع    لایر  ملیون   ۳۱٥:  م ۲۰۱۹  من  الثاني(النصف   م ۲۰۲۰دیسمبر    ۳۱للعام المالي المنتھي في  
والتي تمت الموافقة علیھا خالل إجتماع الجمعیة العامة العادیة السابعة واالربعون  ،سعودي للسھم الواحد)

 م. ۲۰۲۱أبریل  ۱۱بتاریخ 
 

بتوزیع أرباح نقدیة عن   م۲۰۲۱یولیو  ۲۸مجلس إدارة الشركة بتاریخ  وافق الحقاً لتاریخ المركز المالي  ۲-۱۰ 
من رأس المال المدفوع بواقع  ٪۱۲٫٥ملیون لایر سعودي وبنسبة  ۱۷٥م بمبلغ ۲۰۲۱النصف األول لسنة 

 لایر سعودي.  ۱٫۲٥
 

 الزكاة -۱۱
 

 الفترة  ىالمحمل عل -أ

   
 یونیو ۳۰
 م۱۲۰۲

 یونیو ۳۰
 م ۲۰۲۰

  (غیر مراجعة)  (غیر مراجعة)  
    

 ۳٬٦٦۳٬۱۲۱ ۷٬۱۲٦٬۲۸٦  المحمل على الفترة الحالیة  
  ۷٬۱۲٦٬۲۸٦ ۳٬٦٦۳٬۱۲۱ 

 
 
 
 
 
 
 



 شركة أسمنت المنطقة الجنوبیة 
 )شركة مساھمة سعودیة(

  غیر مراجعة)(المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 م ۲۰۲۱یونیو  ۳۰كما في 

 (لایر سعودي)

۱۲ 
 

 

 
 (تابع) الزكاة     -۱۱
 

 مخصص الزكاة  -ب
 الحركة في مخصص الزكاة كالتالي:  

 
 یونیو ۳۰
 م۱۲۰۲

 (غیر مراجعة)

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة)
   

 ٤۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ٤۳٬۸۱۳٬۷۰۳ السنة   /الرصید في بدایة الفترة
 ۱۷٬۱۷٦٬۷۳۲ ۷٬۱۲٦٬۲۸٦ السنة  /یضاف: المحمل على الفترة

 ) ۱۳٬۳٦۳٬۰۲۹( )۱٦٬۹۱۰٬٦٦٤( السنة   /یخصم: المدفوعات خالل الفترة
 ٤۳٬۸۱۳٬۷۰۳ ۳٤٬۰۲۹٬۳۲٥ السنة   /الرصیـد فـي نھایـة الفترة

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

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

مبلغ فروقات  م ب۲۰۱٦م و۲۰۱٥لایر سعودي، وأن البند الرئیسي لالعتراض ھو صافي الربح المعدل لعامي  
قد صدر بشأنھ قرار الدائرة األولى للفصل في مخالفات ولایر سعودي،  ۳٥٫۰۸۲٫۷۹٦زكویة وقدرھا 

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

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   ۱٥٫۰٦۱٫٦۲٥ریبة إستقطاع بمبلغ وصدر خطاب من الھیئة العامة للزكاة والدخل أظھر بموجبة ض

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

 تلك الفروقات.  لایر سعودي. وإعترضت الشركة على
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  ةتم إحتساب ربحیة السھم األساسیی
 . بتاریخ القوائم المالیة القائمة العادیة المرجح لعدد األسھم

 لفترة الستة أشھر المنتھیة في لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
 یونیو ۳۰ 

 م۱۲۰۲
 یونیو ۳۰
 م ۲۰۲۰

 یونیو ۳۰
 م۱۲۰۲

 یونیو ۳۰
 م ۲۰۲۰

     
ربحیة الفترة (لایر 

 ۳۱۸٬۳٦۱٬۷۰٦ ۲۷۰٬۰۱٦٬۹۲۲ ۱۳٤٬۸۷۸٬۳۲٦ ۹٥٬۱۷۰٬٦۳٤ سعودي)
عدد األسھم (المتوسط 

 ۱٤۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٤۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٤۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ۱٤۰٬۰۰۰٬۰۰۰ المرجح)
ربحیة السھم األساسیة  

 ۲٫۲۷ ۱٫۹۳ ۰٫۹٦ ۰٫٦۸ (لایر سعودي)
 



 شركة أسمنت المنطقة الجنوبیة 
 )شركة مساھمة سعودیة(

  غیر مراجعة)(المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 م ۲۰۲۱یونیو  ۳۰كما في 

 (لایر سعودي)

۱۳ 
 

 

 
 (تابع) السھم ربحیة     -۱۲

 
  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

 یختلف عن ربحیة السھم األساسیة. خالل الفترة ال یوجد أسھم مخفضة وبالتالي فإن ربح السھم المخفض ال 
 

 اإللتزامات المحتملة  -۱۳
 

ملیون  ٤٦بلغت قیمة اإللتزامات المحتملة مقابل خطابات الضمان البنكیة الصادرة  م۲۰۲۱یونیو  ۳۰في كما  )أ(
 ملیون لایر سعودي).   ۲۳٫۹: م۲۰۲۰لایر سعودي (

 
منظورة أمام القضاء والیمكن إلدارة الشركة أو  یوجد قضایا مقامة على الشركة غیر محددة القیمة ومازالت  )ب(

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

 
 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة -۱٤

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

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

 
 طبیعة العالقة  البیان 

   
 شركة ذات عالقة بأعضاء المجلس   الشركة الكیمیائیة السعودیة المحدودة

 شركة ذات عالقة بأعضاء المجلس   المتحدة للتامین التعاوني
 عالقة أطراف ذات    أعضاء مجلس اإلدارة بالشركة 

 أطراف ذات عالقة   اإلدارة العلیا وكبار التنفیذیین
 

م  ۲۰۲۱یونیو    ۳۰یوضح الجدول التالي أرصدة الجھات ذات العالقة و المثبت ضمن الذمم الدائنة التجاریة كما في   )أ
 م:  ۲۰۲۰دیسمبر  ۳۱و
 رصید اإلقفال حجم المعامالت  

 معامالت مع 
 طبیعة

 المعاملة

 یونیو ۳۰
 م۲۰۲۱

 (غیر مراجعة)

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة)

 یونیو ۳۰
 م۲۰۲۱

 مراجعة)(غیر 

 دیسمبر ۳۱
 م ۲۰۲۰

 (مراجعة)
      

الشركة الكیمیائیة 
 السعودیة المحدودة 

مشتریات 
 ٦٤۰٬۹٤۷ ۸۲۲٬۱۸۳ ۲٬٦۰٦٬۰۲۸ ۲٬٥۲۹٬۸۹٥ مواد خام

المتحدة للتامین 
 التعاوني 

 تامین
۱٥۹٬٤۹۹ -- -- -- 

 
 
 
 
 



 شركة أسمنت المنطقة الجنوبیة 
 )شركة مساھمة سعودیة(

  غیر مراجعة)(المختصرة إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة 
 م ۲۰۲۱یونیو  ۳۰كما في 

 (لایر سعودي)

۱٤ 
 

 

 
 أمور ھامة  -۱٥

  ة یتسبب في اضطرابات في القطاعات االقتصاد مختلفة مما) عبر مناطق جغرافیة  ۱۹  دیجائحة كورونا (كوف  إستمرت
  ریالتداب  من  سلسلة  واتخذت  اتھایعلى عمل استباقي  بشكل  ریالتأث  مییبتق  الشركة  إدارة  قامت   وعلیھ  عام  بشكل  ةیوالتجار

 الشركة اتیوعمل أعمال تزال ال ات،یالتحد ھذه من الرغم على. وعمالتھا ھایموظف وسالمة صحة لضمان ة،یالوقائ
ً یحال   على  بناء. ریمنتجات الشركة إلى حد كب على  العمالء من  األساسي الطلب  تأثری لم ر،یكب حد إلى متأثرة ریغ ا
 ر یالتقر تم التي ةیالمال النتائج على جوھري ریتأث لھا كنیلم  ۱۹ دیالعوامل، تعتقد إدارة الشركة أن جائحة كوف ھذه

 م. ۲۰۲۱یونیو  ۳۰في  ةیللفترة المنتھ عنھا
عوامل    ة یعلى علم بأ  ستیتواصل الشركة مراقبة تطور الجائحة عن كثب على الرغم من أن اإلدارة في ھذا الوقت ل

 مییم أو بعده. كما أجرت إدارة الشركة تق۲۰۲۱الشركة خالل عام  اتیالجائحة على عمل ریمن تأث ریمتوقعة قد تغ
  في   أعمالھا  إلستمرار  ةیالكاف  الموارد   الشركة   لدى  بأن   القناعة   ھایولد  ة،یاالستمرار  لمبدأ   وفقا   االستمرار  على   لقدرتھا

 وفقا  االستمرار  على  الشركة  مقدرة  في  ةیجوھر  شكوك  أي  ھایلد  سیل  اإلدارة  فإن  ذلك،  على  عالوة.  بیالقر  المستقبل
  ا یحال الشركة  إدارة تقوم. ةیاالستمرار مبدأ أساس على  ة یالمال القوائم تعد الشركة  تزال  ال لذلك، . ةیاالستمرار لمبدأ

  إلى  استناداً  اإلدارة، وترى. المالي ومركزھا ةیالنقد وتدفقاتھا الشركة اتیعمل على رهیتأث ومدى الوضع بمراقبة
 المنظور  المستقبل  في  ةیالمال  بالتزاماتھا  الوفاء  في  لالستمرار  المتوفرة  ولةیالس  من  كفيی  ما  ھایلد  الشركة   أن  مھا،ییتق

 .استحقاقھا عند
 

 األولیة المختصرة إعتماد القوائم المالیة -۱٦
ذو الحجة   ---  (الموافقم  ۲۰۲۱أغسطس    ---  فيمجلس اإلدارة  بواسطة  المختصرة  تم إعتماد القوائم المالیة األولیة  

 ).   ھـ۱٤٤۲
 


