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 التكوٌن والنشاط .3

هاـ )الموافاق 4426رمضاان  5شركة أسمنت نجران )"الشركة"( شركة مساهمة سعودٌة تؤسست الشركة بتارٌخ 
م( ، 2445ٌونٌاو  22بتاارٌخ  الذي ساٌنتهً ) 5954444479م( بموجب السجل التجاري رقم 2445اكتوبر  9

 حصاالت الشااركة علااً تاارخٌص صااناعً  (هااـ4435 ولجمااادى األ 42)الموافااق  م2444مااارس  43 وبتااارٌخ
 . 4484برقم  جدٌد

 سهم قٌمة كل سهم عشرة رٌاالت. 474,444,444لاير مقسم إلى  4,744,444ٌبلغ رأس مال الشركة 

ٌتمثل نشاط الشركة الرئٌسً فً إنتاج وتسوٌق االسمنت بؤنواعه. باإلضاافة إلاى ذلاف، فالن الشاركة مارخص لهاا 
البناء ومواد البناء وتؤسٌس أو االشتراف فاً تؤساٌس شاركات الخادمات الصاناعٌة بغارض تاوفٌر بالعمل فً مواد 

الصٌانة والخادمات للمصاانع وإدارة وتشاغٌل مصاانع اإلسامنت وتملاف األراضاً والعقاارات وباراءات االختارا  
 والعالمات التجارٌة لتحقٌق أغراضها.

 34ٌنااٌر مان كال سانة وتنتهاً فاً  4مان  تبادأ للشاركةة المالٌة إن الشركة تعتمد التقوٌم المٌالدي، حٌث أن السن
 دٌسمبر من نفس السنة .

 

 ملخص السٌاسات المحاسبٌة الهامة .4
تاام إعااداد القااوائم المالٌااة األولٌااة وفقااا لمعٌااار التقااارٌر المالٌااة األولٌااة الصااادر عاان الهٌئااة السااعودٌة للمحاساابٌن 

تً تطبقها الشركة فً إعداد القاوائم المالٌاة األولٌاة تتفاق ماع ماا جااء فاً القانونٌٌن. السٌاسات المحاسبٌة الهامة ال
 م .2443دٌسمبر  34قوائمها المالٌة السنوٌة المدققة للسنة المنتهٌة فً 

 
 السنة والفترات المالٌة

تعاد القاوائم .  تبدأ السنة المالٌة للشـركة مـن بداٌـة شهـر ٌناٌر وتنتهً بنهاٌة شهـر دٌسمبر ماـن كال سانة مٌالدٌاة
 ر ماااان بداٌااااة الساااانة المالٌااااة حتااااى نهاٌااااة كاااال ماااان مااااارس وٌونٌااااة وثالثااااة شااااه كاااالالمالٌااااة األولٌااااة عاااان 
 وسبتمبر ودٌسمبر .

 
 التسوٌات المتعلقة بالفترة

قامت إدارة الشركة بلعاـداد جمٌاع التساوٌات التاى رأت أهمٌتهاا لكاى تظهار القاوائم المالٌاة األولٌاة بعادل المركاز 
ج األعمال األولٌة للشركة. إن النتائج المالٌة األولٌة قد ال تمثل مإشراً دقٌقاً عن النتاائج المالٌاة لكامال المالً ونتائ

 السنة .

القوائم المالٌة األولٌة ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة للقوائم المالٌاة السانوٌة المراجعاة، ولاذلف 
 ٌة مع آخر قوائم مالٌة سنوٌة مراجعة واإلٌضاحات المتممة لها . ٌنبغً قراءة هذه القوائم المالٌة األول

 
 العرف المحاسبً

ٌتم إعداد القوائم المالٌة األولٌة للشركة وفقااً لمبادأ التكلفاة التارٌخٌاة وعلاى أسااس مبادأ اإلساتحقاق وطبقااً لمبااد  
ألهم السٌاسات المحاسبٌة المتبعة فاً  وفٌما ٌلً ملخصاً  المحاسبة المتعارف علٌها فً المملكة العربٌة السعودٌة .

 إعداد هذه القوائم المالٌة.
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 إستخدام التقدٌرات 
ٌتطلااب إعااداد القااوائم المالٌااة المرفقااة وفقاااً للمعاااٌٌر المحاساابٌة المتعااارف علٌهااا بالمملكااة العربٌااة السااعودٌة   

مطلوباات المساجلة واإلفصااح عان إستخدام التقدٌرات واإلفتراضات التً قد توثر علً تقٌاٌم الموجاودات وال
مبالغ الموجودات والمطلوبات المحتملة بتارٌخ القوائم المالٌة ، إضافة الً اإلٌارادات والمصاارٌف المساجلة 
للساانة التااً أعاادت القااوائم المالٌااة بشااؤنها ، وبااالرغم ماان ان هااذه التقاادٌرات مبنٌااة علااً أفضاال المعلومااات 

 رة ، إال ان النتائج الفعلٌة النهائٌة قد تختلف عن هذه التقدٌرات.واألحداث الحالٌة المتوفرة لدي اإلدا
تااتم مراجعااة التقااادٌرات واالفتراضااات علاااى أساااس مسااتمر، ٌاااتم اإلعتااراف بالتعااادٌالت علااً التقااادٌرات   

 المحاسبٌة فً السنة التً ٌتم فٌها تعدٌل التقدٌر إذا كان التعدٌل ٌإثر فقط فً تلف السنة أو فً سنة المراجعاة
والفترات المقبلاة إذا كانات التعادٌالت تاإثر علاى كال مان السانة الحالٌاة والفتارات المقبلاة، ان مجااالت عادم 
التاكااد ماان التقاادٌرات الجوهرٌااة والتعاادٌالت الهامااة فااً تطبٌااق السٌاسااات المحاساابٌة التااً ٌكااون لهااا تااؤثٌر 

 جوهري على المبالغ المعترف بها فً القوائم المالٌة هً كما ٌلً :
 

 مخصص الدٌون المشكوف فً تحصٌلها ومخصص بضاعة بطٌئة الحركة• 
 العمر اإلقتصادي المقدر للممتلكات واآلالت والمعدات •   

 العمر اإلقتصادي المقدر للموجودات غٌر الملموسة•                 
 المخصصات والمستحقات•                 

 
 النقد والنقد المماثل  

لنقد المماثل النقدٌـة بالصانادٌق واألرصاـدة البنكٌاة واإلساتثمارات األخارى قصاٌرة األجال عالٌاة ٌتضمن النقـد وا  
 السٌولة والتً تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تارٌخ شرائها .

 ٌمثل النقد المقٌد مبالغ متعلقة بتوزٌعات غٌر مدفوعة تم تحوٌلها إلى حساب بنكً خاص .  

 ات للعمالءالذمم المدٌنة والمستحق 
ٌتم إظهار الذمم المدٌنة بقائمة المركز المالً بصافً القٌمة الممكن تحقٌقها بعد طرح مخصص الادٌون المشاكوف   

فً تحصاٌلها )إن وجاد( ، والاذي ٌاتم إعاادة تقادٌره بنااًء علاً دراساة المباالغ القابلاة للتحصاٌل مان أرصادة الاذمم 
ؤخذ فً االعتبار الضمانات البنكٌة وتارٌخ الدفع واإلجاراءات القانونٌاة المدٌنة فً نهاٌة السنة . مثل هذا التحلٌل ٌ

 المتخذة.
سٌاسة الشركة تتطلب الدفع المقدم من بعض العمالء قبل استالم البضااعة ، وعنادما ٌاتم اساتالم الادفعات المقدماة   

المحصالة مقادماً مان العماالء والٌتم تسلٌم البضاعة قبال نهاٌاة السانة ، ٌاتم تصانٌف هاذه الادفعات المقدماة كمباالغ 
 وتدرج ضمن المطلوبات المتداولة.

أو الرساوم الجمركٌاة المساتردة ، ٌاتم  عندما ٌكون للشركة حق مطالبة طرف ثالث،  مثل حاالت إعاناات الكلنكار  
 تسجٌل المبلغ المتفق علٌه فً ارصدة مدٌنة أخرى وإٌرادات أخرى، بالصافً بعد خصم المخصصات.

 المقاصة 

سٌاق النشاط االعتٌادي ، تورد الشركة أسامنت لابعض الشاركات وتتلقاً مانهم خادمات، وألغاراض العارض فً  
 فى القوائم المالٌة وبناء على االتفاق مع هذه الشركات، ٌتم عمل مقاصة بٌن هذه الذمم المدٌنة والدائنة .

 المخزون ) المخزون السلعى  وقطع الغٌار ( 

،  تحدد التكلفة على اسااس المتوساط  كلفة أو صافً  القٌمة القابلة للتحقق اٌهما اقل ٌقٌد المخزون على اساس الت  
 البضاااعة تحاات التصاانٌع ، الساالعى ) المااواد الخااام ، الوقااود ، مااواد التعبئااة تتضاامن تكلفااة   المخاازونالماارج. .

صااافً القٌمااة الممكاان  المباشاارة ، غٌاار تكلفااة المااواد والعمالااة ونساابة مالئمااة ماان المصااارٌف التامااة( والبضاااعة
 تحقٌقها فً  ظل ظروف النشاط التجارى  العادى هً ناتج طرح تكلفة عملٌة البٌع من سعر البٌع.

 

ٌتم تبوٌب قطع الغٌار لالالت والمعدات أما كقطع غٌار راسمالٌة وفاً  هاذه الحالاة ٌاتم ادراجهاا ماع الموجاودات  
 غٌر المتداولة أو كمواد مستهلكة وفً  هذه الحالة ٌتم ادراجها مع الموجودات المتداولة.
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 الممتلكات واآلالت والمعدات 
بالتكلفاة مخصاوماً منهاا اإلساتهالكات  -عدا األراضً التً ال تساتهلف فٌما  -تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات  

المتراكمااة واإلنخفاااض فااً قٌمتهااا )إن وجااد( . تعتباار مصااروفات اإلصااالح والصااٌانة مصااروفات إٌرادٌااة أمااا 
 مصاااااروفات التحساااااٌنات فتعتبااااار مصاااااروفات رأسااااامالٌة . وٌاااااتم إحتساااااـاب اإلساااااتهالكات علاااااى أسااااااس 

لألصل وفقـا لطرٌقة القسط المتناقص . إن نسب اإلستهالف للبنود الرئٌساٌة لهاذه األصاول العمر اإلنتاجى المقدر 
 هً :

 

 النسبة        
 :                  4    مبانً  
  :5  المصانع ، آالت ومعدات  

 :45   آالت ومعدات المحاجر 
 :25    سٌارات  
 :42.5 - 44 أثاث ومفروشات ومعددات مكتبٌة   
 :45   حاسب آلً أجهزة  

تتضمن المشروعات تحت التنفٌذ كال التكاالٌف المتكبادة حتاً تارٌخاه )متضامنة الادفعات المقدماة( والمتعلقاة 
 بلنشاءات التوسعة الرئٌسٌة والتً لم تدرج مع الممتلكات واآلالت والمعدات المبٌنة أعاله.

تلكاات وآالت ومعادات علاى تكلفاة األصال ٌتم رسملة تكلفة اإلقتراض التً تتكبدها الشركة لتموٌال إنشااء مم
 خالل فترة اإلنشاء الالزمة الستكمال وإعداد األصل لالستخدام المقصود منه .

ٌااتم إعااادة تصاانٌف األعمااال الرأساامالٌة تحاات التنفٌااذ كممتلكااات وآالت ومعاادات عناادما ٌااتم اإلنتهاااء وبشااكل 
 مرضً من إختبارات األداء المالئمة .

 

 جودات غٌر المتداولةالهبوط فً قٌمة المو
ٌتم دراسة القٌمة الدفترٌة للممتلكات واآلالت والمعدات والمشاروعات تحات التنفٌاذ و الموجاودات غٌار الملموساة 
فً تارٌخ إعداد القوائم المالٌة، وفً حالة توافر مإشرات على هبوط قٌم هذه الموجودات ٌتم تقادٌر القٌماة القابلاة 

لتحدٌد مادي خساارة الهباوط )ان وجادت( ، عنادما ال ٌكاون ممكناا تقادٌر القٌماة  لالسترداد لهذه الموجودات وذلف
القابلة لالسترداد لالصل المعنً، تقوم الشركة بتقدٌر القٌمة القابلة لالسترداد للوحدة المولدة للنقاد التاً ٌنتماً لهاا 

 االصل . 
القٌماة الدفترٌاة ، ٌاتم تخفاٌض القٌماة الدفترٌاة  عندما تكون القٌمة القابلة لالسترداد )الوحدة المولدة للنقد( اقال مان

 لالصل )الوحدة المولدة للنقد( الً القٌمة القابلة لالسترداد وٌحمل هذا الفرق على قائمة الدخل .
وإذا ما تم الحقاً عكس قٌد خسارة اإلنخفاض فً القٌمة، عندئذ تتم زٌادة القٌمة الدفترٌة لألصال أو الوحادة القابلاة 

د إلى القٌمة المعدلاة القابلاة لإلساترداد لاه، علاى أال تزٌاد القٌماة الدفترٌاة التاً تمات زٌادتهاا عان القٌماة لتولٌد النق
الدفترٌة التً كان من المفترض تحدٌدها فٌما لو لم ٌتم إثبات خسارة اإلنخفااض فاً قٌماة ذلاف األصال أو الوحادة 

قٌاد خساارة اإلنخفااض فاً القٌماة كالٌرادات فاً قائماة . ٌاتم إثباات عكاس  القابلة لتولٌد النقد فً السانوات الساابقة
 . الدخل للفترة المالٌة التى تحدث فٌها

 موجودات غٌر ملموسة
تتكون الموجاودات غٌار الملموساة مان أتعااب تقٌاٌم صاندوق التنمٌاة الصاناعٌة الساعودي "الصاندوق" ودراساات  

م صاندوق التنمٌاة الصاناعٌة الساعودي علاً مادة الجدوى اإلقتصادٌة وأتعاب اإلستشارات . ٌتم إطفاء أتعااب تقٌاٌ
سنوات( باعتبارها مصارٌف تموٌل، وٌتم إطفاء الموجودات غٌر الملموسة األخري بلستخدام طرٌقاة  8القرض )

 القسط الثابت علً مدة خمس سنوات بعد اكتمال المشارٌع المتعلقة بها .
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 ات مقدمة للموردٌن ودفعالذمم الدائنة، مستحقات المقاولٌن، مبالغ مستحقة 
ٌتم إثبات اإللتزامات لقاء المبالغ الواجبة الدفع مستقبالً عن البضاعة والخدمات المستلمة ، سواء قدمت أم لم تقادم   

 بها فواتٌر من قبل الموردٌن ، وٌتم عمل مخصصات للمصارٌف المتعلقة باإلنتاج حسب شروط عقد الخدمة .
اولٌن والمتعلقة بؤعمال رأسمالٌة مكتملة ولم ٌتم سدادها فً نهاٌة السانة المالٌاة ٌاتم إظهارهاا المبالغ المستحقة للمق           

 .ىكمستحقات وأرصدة دائنة أخر
خالل سٌاق بالنشاط االعتٌاادي، تقاوم الشاركة بساداد دفعاات مقدماة لضامان اإلنتااج وتسالٌم البضااعة والخادمات            

إستالم البضاعة او الخدماة فاً  نهاٌاة السانة، ٌاتم اظهاار هاذه المقادمات كمباالغ  وعندما ٌتم دفع المقدمات وال ٌتم
 مستحقة من الموردٌن وتدرج ضمن الموجودات المتداولة.

 
 مخصص مكافأة نهاٌة الخدمة 
 ٌتم اإلستدراف لتعوٌضات نهاٌة الخدمة فً القوائم المالٌة األولٌة وفقاً لمتطلبات نظام العمل السعودي علً أسااس 

 الفترة التً أمضاها الموظف فً خدمة الشركة .
 

 القروض
ٌتم إثباات القاروض مبادئٌا علاى أسااس اجماالً المباالغ المساتلمة. وفاً حالاة إساترداد تكلفاة التموٌال مقادما وقات 
صرف القرض ، ٌتم تصنٌف المبلغ كمقدمات وٌتم اطفاإه على فترة القرض بطرٌقة تسم. باستخدام معادل ثابات 

 القائم من القرض )إنظر الموجودات الغٌر ملموسة( .  على الرصٌد
ٌااتم الحصااول علااى القااروض إمااا بغاارض تموٌاال األعمااال الرأساامالٌة تحاات التنفٌااذ أو لغاارض عااام. ٌااتم رسااملة 
عمالت القروض الخاصة باألعمال الرأسمالٌة تحت التنفٌذ. ٌتم تسجٌل العموالت المتعلقة بقاروض أخارى ضامن 

 ائمة الدخل.مصارٌف التموٌل فً ق
مان قاروض طوٌلاة  متاداولتموٌل قصاٌر األجال او جازء أما كٌتم تصنٌف القروض ضمن المطلوبات المتداولة )

( ما لم ٌكن للشركة حق غٌر مشروط لتؤجٌال ساداد اإللتازام لمادة ال تقال عان إثناً عشار شاهراً بعاد تاارٌخ األجل
تسهٌالت طوٌلاة األجال وفقااً آللٌاة تاورق ماع تؤجٌال قائمة المركز المالً. وفً حالة حصول الشركة على إتفاقٌة 

السداد من خالل الصفقات الفردٌة ، ٌتم تصنٌف تلف المبالغ كقروض طوٌلة اآلجل . عندما تتطلب إتفاقٌاة تساهٌل 
التورق سداد المبالغ المستحقة وعند بلاو  إجماالً حادود التساهٌل فلناه ٌاتم تصانٌف المباالغ المساتحقة كمطلوباات 

 و غٌر متداولة بموجب اإلتفاقٌة .متداولة أ
 ألغراض قائمة التدفقات النقدٌة ، ٌتم إظهار المعامالت التً تم تؤجٌل سدادها كمعاملة واحدة .

 

 إحتٌاطً نظامً
وفقاً لنظاام الشاركات فاً المملكاة العربٌاة الساعودٌة والنظاام األساساً للشاركة ، تقاوم الشاركة بتكاوٌن إحتٌااطً 

بالمئاة مان رأس الماال المصادر. إن  54ة من صافً الدخل السنوي حتً ٌبلغ اإلحتٌااطً بالمئ 44نظامً بنسبة 
ولكن ٌمكن استخدامه الصدار اسهم مجانٌة بعد الحصول علاى موافقاة الجهاات  هذا اإلحتٌاطً غٌر قابل للتوزٌع

 النظامٌة .

 
 تحقق اإلٌرادات 

 و خصم الكمٌة . والمناطق اثباتها بعد الخصم التجاري ٌتم تحقق اإلٌرادات عند تسلٌم البضاعة الً العمالء وٌتم 

 
 تكلفة االٌرادات  

تتضمن تكلفة االٌرادات التكالٌف المباشرة لإلنتاج التً تتضمن  تكالٌف المواد الخام وخدمات العقود واإلستهالف   
ف الغٌار مباشارة  المتعلقاة المرتبط بالممتلكات واآلالت والمعدات واإلطفاء المرتبط بالمصارٌف المإجلة والتكالٌ

 مباشرة باإلنتاج . توز  تكالٌف االنتاج بٌن تكلفة االٌرادات والمخزون على اساس وحدات االنتاج .



 شزكت أسمنج نجزان

 شزكت مساهمت سعىديت

 م4112 مارس 13المنتهيت في  لفتزة الثالثت أشهزث حىل القىائم الماليت األوليت إيضاحا

 )جميع المبالغ بآالف الزياالث السعىديت ما لم يذكز غيز ذلك(
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 المصارٌف 

تتضمن مصارٌف البٌع والتسوٌق التكالٌف المباشرة المتعلقة بتوزٌع وبٌع منتجات الشاركة بماا فاً  ذلاف تكاالٌف  
 صنف جمٌع المصارٌف التشغٌلٌة األخرى كمصارٌف عمومٌة وإدارٌة .الموظفٌن وتكالٌف النقل ، وت

 الزكاة 

تخضع الشركة لتعلٌمات مصلحة الزكااة والادخل فاً المملكاة العربٌاة الساعودٌة . ٌاتم إحتسااب مخصاص الزكااة  
هاا اعتمااد وفقاُ لمبدأ اإلستحقاق ، وٌتم تسجٌل أٌه فروقات بٌن المخصاص والاربط النهاائً فاً الفتارة التاً ٌاتم فٌ

 الربط النهائً .

 العمالت األجنبٌة  
تمسف الشاركة حسااباتها بااللاير الساعودي، وٌاتم تحوٌال قٌماة المعاامالت التاً تاتم باالعمالت األجنبٌاة إلاى الالاير 
السعودي وفقا ألسعار الصرف السائدة حٌن إجراء تلف المعامالت وتحول أرصادة الموجاودات والمطلوباات ذات 

ة والمسجلة بالعمالت األجنبٌة فً نهاٌة السنة المالٌة إلاى الالاير الساعودي بؤساعار الصارف الساائدة الطبٌعة النقدٌ
فً ذلاف التاارٌخ ، المكاساب والخساائر الناتجاة مان تساوٌة وترجماة المعاامالت التاً تاتم باالعمالت االجنبٌاة  ٌاتم 

 إدراجها فً قائمة الدخل كجزء من مصارٌف أخرى.

 االلتزامات المحتملة
 ٌااااتم اثبااااات االلتزامااااات المحتملااااة عناااادما ٌكااااون لاااادى الشااااركة التاااازام قااااانونً أو ضاااامنً نتٌجااااة ألحااااداث 
سابقة ، وٌكون من المحتمل أن ٌتطلب هذا اإللتزام استخدام موارد الشركة لتسوٌته وٌكون من الممكن تقدٌر مبلغ 

 االلتزام بموثوقٌة .

 ربحٌة السـهم  
ل التشغٌلً واالنشطة االخري وصاافى الادخل بقسامة دخال التشاغٌل واالنشاطة ٌتم احتساب ربحٌة السهم من الدخ

 األخري وصافً الدخل للفترة المعنٌة على المتوسط المرج. لعدد األسهم العادٌة القائمة خالل الفترة .

 النقد والنقد المماثل .5
م : 2443ساااعودي )لاير  4.424م نقاااد مقٌاااد بمبلاااغ 2444ماااارس  34ٌتضااامن النقاااد والنقاااد المماثااال كماااا فاااً 

 .غٌر مدفوعة متعلق بتوزٌعات أرباح ( لاير سعودي 86.392
 

 المخزون  .6
لاير  434.992م : 2443لاير ساااعودي ) 444.944ٌتضاامن المخااازون قطاااع غٌاااار لااالالت والمعااادات بمبلاااغ 

 سعودي(.
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات .7
 مارس : 34فً بلغ صافً القٌمة الدفترٌة للممتلكات واآلالت والمعدات كما 

 م4135  م4136 
    

    
 2,563  2,563 أراضً
 544,849  4,446,223 مبانً

 857,454  4,342,446 آالت ومعدات المصنع والمحاجر
 6,342  6,349 سٌارات

 7,693  7,466 أثاث ومفروشات ومعدات مكتبٌة
 4,754  5,884 حاسب آلً

 4,561,413  3,550,533 

 



 شزكت أسمنج نجزان

 شزكت مساهمت سعىديت
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 )جميع المبالغ بآالف الزياالث السعىديت ما لم يذكز غيز ذلك(
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 مشروعات تحت التنفٌذ .8
 تتضمن المشروعات تحت التنفٌذ :

 م4135  م4136  
     

 879,244  3,575  أعمال انشاء خط اإلنتاج الثالث
 447,632  452,854  مشرو  نظام استغالل الطاقة الحرارٌة الفاقدةأعمال انشاء 

 759  294  مشارٌع تطوٌرٌة أخرى
 44,286  -  المصارٌف التموٌلٌة المرسملة

   _________   __________ 

  378,630  3,116,566 
  =========  ========== 

 

 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى .6
لاير سعودي  4,424بمبلغ  2444مارس  34تتضمن أرصدة دائنة أخري توزٌعات أرباح غٌر مدفوعة كما فً 

لاير  444,489مبلاغ  م2444ماارس  34كما فً  المبالغ المستحقة للمقاولٌن ،لاير سعودي( 87,466: 2443)
 لاير سعودي(. 54,624: 2443سعودي )

 

 مخصص الزكاة الشرعٌة .5
 م4135  م4136  
     

 44,784  24,355  ٌناٌر  4الرصٌد فً 
 3,444  3,444  المكـون خالل السنة           

   ________   ________ 
 36,651  46,577  دٌسمبر 53الرصٌد فً 

  ========  ======== 
لاير والصاادرة مان مصالحة الزكااة  44,642قامت الشركة بااالعتراض علاى المطالباة الزكوٌاة اإلضاافٌة البالغاة 
م. تتكون هذه المطالبة مان 2444م حتى 2446والدخل )"المصلحة"( أثناء قٌامها بلنهاء الربط للسنوات المالٌة من 

لاير ٌمثل تعدٌالت علً الوعاء  42,555ستقطا  عن السنوات السابقة ومبلغ لاير متعلقة بضرٌبة اال 2,457مبلغ 
 الزكوي  تعتقد االدارة انها ستحصل على اعفاء جوهرى عند النظر فً  االعتراض المقدم .

ماع الغراماات حتاً تاارٌخ الساداد ، وذلاف لتجناب المزٌاد مان  2444سددت الشاركة ضارٌبة اإلساتقطا  فاً ٌنااٌر 
 لسداد .غرامات عدم ا

 

 قروض طوٌلة األجل .0
 م4135  م4136 

    
 764,378  877,628 ٌناٌر 4الرصـٌد فً 

 62,444  - المسحوب خالل الفترة
 -  (64,943) المسدد خالل الفترة

 544,650  537,637 مارس 34الرصٌد فً 
 (463,444)  (248,886) الجزء المتداول من القرض طوٌل األجل

 870,650  788,540 لجزء طوٌل األجلا
            

 القروض طوٌلة األجل مع صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي والبنف السعودي الفرنسً .
 

، م2444مساتحقة الساداد فاً ٌنااٌر ال و ساعودي لاير 58,886الجزء المتداول من القروض طوٌلة األجل تشمل 
 مبلاغماع الشارٌعة اإلساالمٌة  والمتوافاقٌتضمن التموٌل قصٌر األجل  .م2444 واخرولكن تم تؤجٌل السداد الً أ

 بسند المر. التموٌل مضمون م 2444وٌنتهً فً ٌونٌو  : 4,54)"ساٌبور"( +  بمعدل سعودي لاير 444,444



 شزكت أسمنج نجزان
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الحاالً ،  وٌالموبتارٌخ الحق لنهاٌة السنة ، تفاوضت الشركة على تموٌل جدٌد بدال مان الت . صادرة من الشركة
 248,886( مان مبلاغ  ) متضمنة قرض صندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي مات الحالٌةاحٌث تم تخفٌض االلتز

 .لاير  47,444لاير الى مبلغ 

 

 
 ربحٌة السهم .31

 .سهم  474,444,444المتوسط المرج. لعدد األسهم المصدرة بلغ 
 

 االلتزامات المحتملة واالرتباطات الرأسمالٌة .33
م عاان إعتمااادات مسااتندٌة وفااواتٌر خارجٌااة 2444مااارس  34تزامااات القائمااة علااى الشااركة كمااا فااً بلغاات االل

م : 2443) ال شااااًءمنهااااا مبلااااغ لاير سااااعودي(  24,848م : 2443)لاير سااااعودي  42,224للتحصااااٌل مبلااااغ 
 لاير 5,844متعلقااة بارتباطااات رأساامالٌة ، وعاان خطابااات الضاامان  دوالر(  4,248) (لاير سااعودي 45,846
م : 2443لاير سااعودي ) 2,444( وعاان ضاامانات حساان التنفٌااذ مبلااغ لاير سااعودي 6,539م : 2443سااعودي )
 لاير سعودي( . 2,444

 5,224لاير سعودي ) 49,573م مبلغ 2444مارس  34كذلف بلغت االرتباطات الرأسمالٌة على الشركة كما فً 
علقااة بلنشاااء خااط انتاااج ثالااث ومشاارو  نظااام دوالر( مت 49,426لاير سااعودي( ) 483,847م : 2443دوالر( )

 إستغالل الطاقة الحرارٌة الفاقدة بمصنع الشركة . 

 

 المعلومات القطاعٌة .34
 للشركة قطا  تشغٌلً واحد لصناعة األسمنت ومشتقاته . وتمارس الشركة نشاطها فً المملكة العربٌة السعودٌة .

 
 القٌمة العادلة وإدارة المخاطر  –األدوات المالٌة  .35

 القٌمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالٌة  
القٌمة الدفترٌة للموجودات والمطلوبات المالٌة ال تختلف بشكل جوهري عن قٌمتها العادلة فً تارٌخ إعداد المركز 

 المالً .

 
 مخاطر العمالت

ٌمااة الموجااودات تنشااؤ مخاااطر العمااالت ماان احتمااال تااؤثٌر التغٌاارات فااً أسااعار صاارف العمااالت األجنبٌااة علااى ق 
والمطلوباااات المالٌاااة باااالعمالت األجنبٌاااة ، ال تعتقاااد اإلدارة ان مخااااطر العماااالت جوهرٌاااة ألن معظااام معاااامالت 
وأرصاادة الشااركة األساسااٌة هااً باااللاير السااعودي أو الاادوالر االمرٌكااى ، والااذى سااعر صاارفه ثاباات مااع الاالاير 

 هرٌة .السعودي . توجد بعض المعامالت بالٌورو ولكنها لٌست جو

 
 مخاطر سعر العموالت

تنشؤ مخاطر أسعار العموالت من احتمال تؤثٌر التغٌرات فاً أساعار العماوالت فاً الساوق علاى قٌماة الموجاودات 
المدرة للفائدة والمطلوباات الخاضاعة للفائادة ، ال تعتقاد الشاركة أنهاا تتعارض علاً نحاو جاوهري لمخااطر أساعار 

اإلسااتثمار بالمرابحااة والقااروض ماان البنااف السااعودي الفرنسااً حٌااث ان العمااوالت ، والتعاارض لهااا فقااط متعلااق ب
المعدالت ٌمكن أن تختلف ولكان لاٌس بشاكل جاوهري . مصاادر التموٌال األخارى ، بماا فاً ذلاف قارض صاندوق 

 التنمٌة الصناعٌة السعودي تم الحصول علٌة بسعر عمولة ثابت .



 شزكت أسمنج نجزان

 شزكت مساهمت سعىديت

 م4112 مارس 13المنتهيت في  لفتزة الثالثت أشهزث حىل القىائم الماليت األوليت إيضاحا

 )جميع المبالغ بآالف الزياالث السعىديت ما لم يذكز غيز ذلك(
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 مخاطر السٌولة 

المنشاؤة علاً تلبٌاة احتٌاجاتهاا التموٌلٌاة الصاافٌة. وٌمكان أن تناتج مخااطر مخاطر السٌولة هً مخاطر عادم قادرة 
السٌولة عن اضطرابات فً السوق أو إنخفااض االئتماان أو عادم االلتازام بشاروط بعاض االتفاقٌاات  ، مماا ٌاإدى 

اق إلااى تجفٌااف بعااض مصااادر التموٌاال علااى الفااور و للتقلٌاال ماان هااذه المخاااطر ، تراقااب اإلدارة تااوارٌخ اسااتحق
الموجودات والمطلوبات المالٌة لضمان الحصول على السٌولة الكافٌة أو إتاحتها ، حسب الحاجاة. ال تعتقاد اإلدارة 

 أن الشركة معرضة لمخاطر السٌولة بشكل جوهري .

 
 مخاطر االئتمان 

النقاد واالساتثمارات  تعزى مخاطر االئتمان للشركة فً المقام األول إلى أموالها السائلة وذممها المدٌنة . تم إٌادا 
لاادي بنااوف محلٌااة كبااري ذات تصاانٌف إئتمااانً مرتفااع . هنالااف عاادد بسااٌط ماان العمااالء ٌشااكل جاازءاً كبٌااراً ماان 
اإلٌرادات وأرصدة الذمم المدٌنة ، وقد قدم هإالء العمالء ضمانات مالئماة تضامن ساداد مادٌونٌاتهم. جمٌاع كباار 

السعودٌة وال ٌوجد ما ٌوحً الى أنه ساٌكون هنااف خساارة ناتجاة  العمالء ذوي سمعة جٌدة داخل المملكة العربٌة
عن التعامل معهم . تم اثبات المبالغ الظاهرة فً قائمة المركز المالً بصافً القٌمة القابلاة للتحصاٌل والتاً تقادر 

طر من قبال إدارة الشاركة بنااء علاى خبرتهاا. علٌاه ، ال تعتقاد اإلدارة أن الشاركة معرضاة بشاكل جاوهري لمخاا
 االئتمان .

 
 

 إعتماد القوائم المالٌة .36
 .  م 2444ابرٌل  46تم إعتماد القوائم المالٌة لإلصدار بواسطة مجلس االدارة فً  

 
 

 
 
 




