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 نجران منت شركة أس
 مساهمة سعودية( كة )شر

 حدة  إيضاحات حول القوائم المالية المو 
   م 2022ر  ديسمب   31للسنة المنتهية في 

 ة( ديعواالت السالف الري بآغ ال)جميع المب
 

 
 ة شركات ال معلوم  . 1

 5تأسسوت بتواريخ ، يةالماليوة السوعودالسووق جوة فوي درم (، هي شركة مساهمة سعوديةالما  الشركةأو  )الشركة( )شركة أسمنت نجران  

موافوق هوو ال1437عبان شو 10يخ ار، وبتو5950010479لتجاري رقوم  سجل اجب الم( بمو2005أكتوبر    9الموافق )هو  1426رمضان  

ة فوي . إن أسوهم الشوركة مدرجوم2024رايور فب  1ي المنتهي ف 2446رخيص الصناعي رقم شركة على الت صلت الح( م2016و  ماي   17)

 عودية. بية السكة العرلمالسوق المالية في الم

 

  ح.مالاوم لألندي عادي وأسمنت مقالبورت منت إنتا  أس في نشاة الرئيسي للشركةالل يتمث 

 

)يشار إليها مجتمعوة باسوم   ل البريوب للنقصل الجن مل، شركة وبالكا  ةكولمالمكتها التابعة  حدة للشركة وشرالمالية المو  القوائمتشمل هذه  

 "المجموعة"(.

 

سوةس أغ 8هوو الموافوق )1441حجوة و الذ 23ية محودودة، تأسسوت بتواريخ ولسوئ م  ذاتبوري هوي شوركة  ل النوب للنقوشركة وصل الج

كة لت الشورم( حصو2021 موارس 15) قفومواهوو ال1442بان شوع 2، وبتواريخ 5950119264لسجل التجاري رقم ب اجوم( ب م2020

 . 11/00007925لنقل رقم على ترخيص ا

 

 ع.ائ لبضل البري لفي النق التابعة مثل النشاة الرئيسي للشركةت ي 

 
 

 دادس اإلعسأ . 2

 (.14-6ح ضاي االاحه في )ثناء ما تم إيضاريخية، باست ق مبدأ التكلفة الت وف ريةرالموحدة على أساس االستمة اي لالماائم تم إعداد القو

 

ي ف س سعودها ألقرب ألألرقام تم تقريب ا  يعوظيفية للمجموعة، جمعملة الارها الس السعودي باعتب الموحدة بال  ةلي املائم اوقيتم عرض ال

 .خالف ذلك ما لم يذكر

 

 من نفس السنة.ديسمبر  31في  يمن كل سنة ميالدية وتنته ري اين  1 لسنة المالية للشركة منأ اتبد

 
 

 تثال االمبيان  . 3

لعربيوة المملكوة ا لمعتمودة فويللتقرير الموالي اة لي وفقاً للمعايير الدو م2022 ديسمبر 31سنة المنتهية في ية الموحدة لللاملاقوائم  لاتم إعداد  

 محاسبين.لئة السعودية للمراجعين واي هلن ام صدارات األخرى المعتمدةاإلر وايي دية والمعالسعو
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 نجران منت شركة أس
 ( ة ي)شركة مساهمة سعود

 القوائم المالية الموحدة  ل حو ت حاإيضا
   م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 

 ة( االت السعوديالف الري بآغ الجميع المب)

 
 لية حايالت على المعايير اللتعدرات وايالتفس   . 4

 

 ية المفعول بعد لم تصبح ساروتعديالت  ت  ا رتفسي . أ

عتبر سارية المفعول في الفترات  لس معايير المحاسبة الدولية والتي ت أصدرها مجمعايير والتفسيرات التي  الى  ديالت علالتعدد من  هناك ع
 وأهمها ما يلي: .  في وقت مبكرعدم اعتمادها ركة التي قررت الش  اسبية المستقبليةالمح

 
 بيق لتطخ اريتا ملخص  ي الدول يارمعال

 4 تقارير الماليةلمعيار الدولي للا
 

 م 2023يناير  1 التأجيل.  خ انتهاء صالحية نهءتعديالت بخصوص تاري  -ين أملت د اعقو

 .  9ار ي عوم  4معيار بالترابة بين لقة لتعديالت المتعتعديالت بخصوص ا 9المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

 م 2023يناير  1

 17 ماليةير اللتقارل الدولي معيارلا
 

لنه  17  ية مالير الللتقارار الدولي  يقدم المعي  .  محاسبة عقود التأمينجاً متسقاً دولياً 
الدولي إلع المعيار  المالية  قبل  التقارير  في جمي 17داد  كبير  تنوع  هناك  كان  ع ، 

العا بالمحفيم  لمأنحاء  يتعلق  واإلفا  التأمين،  اصاسبة  عقود  عن  ي حي ح    سمحث 
الدعمال ليار  المالية  لتقارولي  العد  بمواصلة   4ير  من اتباع  امناه  يد    سبةحالمء 

عن المعيار الدولي  تقارير المالية(. سينتء  ير الدولية إلعداد الالسابقة )غير المعاي 
  ب لن، مما يتةشركات التأمي   د مني ات كبيرة للعدتغيير  17إلعداد التقارير المالية  
   الحالية.  ياتعملوالة  تعديالت على األنظم 

 

 م 2023يناير  1

  عديل)الت   1 بة الدولي لمحاسمعيار ا
لمةلوبات لمتداولة أو  ا يف صن ت  -

 غير متداولة( 
 

يوليوو يوو وتوه المنعقودة فوي يون لي فوي إجتماعاالمحاسوبة الودوقرر مجلس معوايير  
امووات يف اإللتزتعلووق بتصوون ي  فيمووا 1بة الوودولي يل معيووار المحاسووم تعوود2022
أجيول تواريخ وة وت ات حول هذه الشرمعلومعن الاإلفصاح  مثلوة لشرة  الخاضع
 م.2024يناير  1حتى  دة عام واحد على األقللمم 2021 تعديلنفاذ 

 

ة ر شهراً بعد فتوري عشلمدة ال تقل عن اثن وية اإللتزام  يالت تأجيل تستتةلب التعد
ي نوث ة إلمودية  سووفوي تأجيول الت   أو الحوققريور و/الت   متاحة في فترة  التقرير لتكون
ً قريور  قول بعود فتورة الت ى األاً علوعشر شهر أة منشولا  مازإللتو  والوذي يخضوع أيضوا

ف صوة" لغورض تصوني ل معنوى "المقاالتعوديل توضويحاً حوو  بشروة محددة. قودم
 اإللتزام.

 

 م 2024يناير  1

 محاسبية ياسات العن الس ح فصااإل
المح معيار  على  اسبة  )تعديل 

الممارسة    1  الدولي   يار عمللوبيان 
 ( 2 ة لمالي رير االتق يلدولا

 رقوم المحاسبة الودوليعيار مى عل  ديالتلية تعحاسبة الدور المأصدر مجلس معايي 
اسات المحاسبية من "السياسات ر متةلبات اإلفصاح فيما يتعلق بالسي ي  غ  والذي،  1
 زودتا  أيضوً .  "ة الجوهريوةة المحاسوبي "معلوموات السياسوية الهامة" إلوى  حاسب الم

سياسة ت العلوماأن تعتبر فيه م محتملمن الوقت الذي  ول الحات  شادإر  تالتعديال
لفتورات  1يوار المحاسوبة الودولي تسوري التعوديالت علوى مع  .يوةرهوية جب سالمحا

ةبيق مووع السووماح بووالت  ،م2023ينوواير  1التووي تبوودأ فووي أو بعوود  التقووارير السوونوية
شوادات رإ  يهو  ةيوالمال  ريرقاللت لمعيار الدولي  اة  يانات ممارسنظًرا ألن ب والمبكر.  

بيوان الممارسوة   ىعلو  تتعوديالسريان إلزامي لل  تاريخة ، لم يتم تحديد  امي إلزر  غي 
 .2 قمر لتقرير الماليللدولي ا لمعيارل
 

 م 2023يناير  1

تقديرات المحاسبية  ف التعري 
معيار المحاسبة  على )تعديالت 
 ( 8الدولي 

دولي رقم  محاسبة الال  يارمع  علىت  سبة الدولية تعديالحالممعايير ا  أصدر مجلس
و  8 التقالذي  ،  تعريف  مع  ديراتأضاف  في  االمحاسبية  اب اسحمليار  .  8لدولي  ة 

التعأوض أحت  اإلدخال  ديالت  أسلوب  في  التغيير  آثار  أن  هي  يًضا  القياس  أو 
التقدير في  اتغييرات  لم  ات  ما  ناتجة  لمحاسبية  تصحيح  تكن  الفعن  ة  ترأخةاء 

 السابقة. 

 م 2023يناير  1
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 نت نجران أسم  شركة
 اهمة سعودية( ة مسشرك)

 دة  وحلم ا  لماليةإيضاحات حول القوائم ا 
   م 2022ديسمبر    31 للسنة المنتهية في 

 عودية( ت السالرياال )جميع المبالغ بآالف 

 

 المعايير الحالية )تتمة(  التفسيرات والتعديالت على . 4

 الحالية  سنةل ي ال فعو المف سارية لتعديالت التفسيرات وا . ب 
لمحاسبية للمجموعة  ات ايرات في السياسلى تغي ير السارية في السنة الحالية والتي لم تؤد إدة على المعاي لجدي ا  ت يالوالتعدالتفسيرات  فيما يلي  

 ير على قوائمها المالية: وليس لها أي تأث 

 
 

 ات واالفتراضات المحاسبية الهامة قدير لتوا م األحكا . 5

  ودات جولم وا تفا رولمصوا  راداتإلي ا مبالإ على رث ؤت  تضا رافت وا  راتي دتقو  داتجتهاا  لعم دارةإلا نم  وحدةمال يةاللما مئ والقا دادعإ بلةيت 
الموحدة، وقد تختلف النتائء الفعلية   ة لي لماا  مئ والق ا  دادعإ  يخرتا  في  ةلمت لمحا  ت اب ولةم لا  نع  فقةرلما  ت حاصاإلف وا  عنها  رح صم لا  تبا ولةلموا

 التقديرات.  هذهعن 
 

عتقد  ي   تيستقبلية التوقع األحداث المخية وعوامل أخرى، بما في ذلك  ري تاكام بشكل مستمر وهي تستند إلى الخبرة الديرات واألحالتقيم  تقي   يتم
السياسات المحاسبية والتي    ديالت الهامة في تةبيقالتعو  ية هرت الجوعدم التأكد في التقديرا   ت المجاان    روف.ظال   ة في ظل هذهقولمعأنها  

 حدة المرفقة هي كما يلي: مو اللمبالإ المعترف بها في القوائم المالية جوهري على اثير تأ لها كوني 
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  -معيار سعر الفائدة  
  2لة ت المرحتعديال
  الدولي  رعياالمى عل

  9لية االم ري للتقار
لمحاسبة  معيار او

 39الدولي 
 

  فة إلىلرئيسية اإلعفاء من متةلبات محاسبة التحوة المحددة. باإلضات االدي تعفر الوت 
رجعي بديل يتم احتسابه  سعر مإلى  IBORعايير لتتةلب التغيير من الم ذلك، تم تعديل

 لي. دة الفععن ةريق تحديث سعر الفائ 

 م 2022ير ينا 1

ت  ازاي ت ما -التعديل 
ذات الصلة   رايجاإل

كوفيد  "بجائحة كورونا  
  30ما بعد  " 19 -

 2022يونيو 

ية تعديالً على المعيار الدولي  وللد بة اأصدر مجلس معايير المحاس م2022في مارس 
  30ا بعد إلى م 19 - تعلقة بكوفيد اإليجار الم الذي مدد إمتيازات 16م لتقارير المالية رقل

ريل  أب  1د بعو أ في ألتقرير السنوية التي تبدا ةرن فت م  لي تعدال . يسري هذام2022و يوني 
ة غير المصرح  لي مات اللتةبيق المبكر، بما في ذلك في البيانا. يُسمح بام2022

 . م2022مارس  31بإصدارها في 

 م2022ابريل  1

اإلةار المفاهيمي 
مالية  للتقارير ال
  معيارعلى ال )التعديالت
اد التقارير  دإلعالدولي 

 ( 3ة لي مالا

( تعديالت على المعيار  IASB) ولي لدا بة المحاسأصدر مجلس معايير  م2020و ي افي م
لتحديث اإلةار المفاهيمي للتقارير المالية دون   ،11.3ية الدولي إلعداد التقارير المال

 ل. المتةلبات المحاسبية كدمء األعما يرتغي 
 

زامات المحتملة  لت إلت وااما لتزلإل إلعتراف العاماات  ناًء من متةلب ت إستث التعديالتقدم 
، المخصصات  37اسبة الدولي رقم ل ضمن نةاق معيار المحعمااالع مي في تج المكتسبة
 . 12إمتياز الخدمة العام رقم  ألصول  المحتملة وترتيباتوات  لوبا والمة

 م 2022يناير  1

الدولي  معيار المحاسبة 
الت  ات واآلكلالممت  16
  -تعديل  ل)ا  المعداتو

حق   قبل  ل صالمتح
 م( داخت االس

( تعديالت على معيار  IASBالمحاسبة الدولية )  ري ي اعمجلس م، أصدر م2020في مايو 
ع ي تحظر على الشركة خصم المبالإ المستلمة من بي لت وا، 16المحاسبة الدولي 

تكلفة  صود من ام المق دخداد األصل لالست تقوم الشركة بإعاف المنتجة بينما ن األص
ات  مبيعالت البمتحص ذلك، سوف تعترف الشركة من  . بدالً ت ادلمعوا  متلكات واآلالتالم

 ف ذات صلة في الربح أو الخسارة.  هذه وأي تكالي 
 

 م 2022ر يناي  1

معيار المحاسبة الدولي  
العقود   -)التعديل  37

  -ة باإللتزامات  لالمحم
 د( العق تكلفة إتمام

 

معيار   ىلت عديال( تعIASBسبة الدولية )محايير الجلس معاأصدر م  م2020في مايو 
أ، والتي تحدد التكاليف التي تتضمنها الشركة عند تقييم ما    68فقرة  37المحاسبة الدولي 

عقد محمل باإللتزام.  كوبالتالي يتم االعتراف به د سيتسبب في خسارة أم ال، عقالان إذا ك
  ملةمح ن العقود كعقودد محتساب المزي ا  يالت إلىهذه التعد ن تؤديتوقع أمن الم
 لتزامات. تقييم العقود المحملة باإل ة في رج مدالكاليف نها تزيد من نةاق الت ات ألماباإللتز

 م 2022يناير  1

لسنوية على  ا اتسين التح
المعايير الدولية إلعداد  

: دورة  ةالتقارير المالي 
 م 2020-م2018

  على  ةفتعديالت ةفي  IASB)دولية ) سبة ال المحا يراي ، أصدر مجلس معم2020في مايو 
ايير الدولية إلعداد  ألول مرة للمعبيق تةال، 1الية ولي إلعداد التقارير المدلاار عي لما

لمحاسبة  ا، واألدوات المالية، ومعيار 9دولي للتقارير المالية الر عياالتقارير المالية، والم
داد التقارير  عالدولي إلمعيار حبة للصا لملة التوضيحية االزراعة واألمث  41الدولي 

 . يجارإلاعقود  16 ليةاملا

 م 2022يناير 1
 



 نت نجران شركة أسم 
 ( مة سعودية مساه )شركة 

 وحدة  م لمالية ا الئم ا وقت حول ال احاإيض
   م 2022ر  مب ديس  31للسنة المنتهية في 

 الرياالت السعودية( )جميع المبالغ بآالف 

 
 )تتمة(  لهامة الفتراضات المحاسبية ايرات وا األحكام والتقد . 5

   األحكام  5-1
 م المالية الموحدة:  ئ واقلفي ا هاب  ترف عملى المبالإ اعل اتيرها أهم التأث اسبية التي لمحالالسياسات ند تةبيق األحكام الصادرة ع يلي فيما
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات نات كوم اءأ( أجز
ية  ا اإلنتاجابت على مدى أعمارهالث  لقسةوالمعدات على أساس ا  ن فئة الممتلكات واآلالتة ضممصنفال  ة يتم استهالك موجودات المجموع

، وال بد من  مستقلشكل ب  زء ج الك كل اء هامة بحيث يتم استهزأج ىه إلمسي تقتم ي  ،تصادي لألصلالقا جيالعمر اإلنتا. عند تحديد ية اداالقتص
ية  امل النوعللمكون وكذلك العو كميةة الهمية المكون تأخذ اإلدارة في االعتبار األهمي يد أتحد اءن ث التأكد من المكونات الرئيسية لألصل، وأ

 ة. ان ل الصي ودورة االستبدال / جدو  كالهالست ا ة يق وةر  يساألصل األسا مع ة رن نتاجي بالمقافي العمر اإلق فرمثل ال
 
 التقديرات واالفتراضات  5-2

المالية    د القوائميرات في تاريخ إعدالتقدمن ارى لعدم التأكد  در المستقبلية والرئيسية األخلمصاق باعلت ت تتضمن االفتراضات الرئيسية، التي  
الفترات المالية    خالل   وباتةللمواجودات  ى القيم الدفترية للمولع  ةي جوهر  ت يالتعد  يف هرية تتسبب  جو  ةر خاينتء عنها م  حدة والتي قد موال

ى  عللموحدة. والمالية اعند إعداد القوائم  فرة  متواعة في افتراضاتها وتقديراتها على المعايير المجموت الندت سالالحقة كما هو مبين أدناه. لقد ا 
عن سيةرة المجموعة.  ارجة  الخ  وق لسا  وأحوالقبلية وفقاً لمتغيرات  ت مس لارات  وتة الول  ح تواالفتراضا  ليةحاال تغير الظروف  أي حال، قد ت 

 ل وقوعها. ت حا راضافت ال إن مثل هذه التغيرات تنعكس في ا 

 

 أ( إلتزامات منافع الموظفين 

موظفين مقابل  ال  اعليهصل  ي حلت ا  ة فع المستقبلي نالمير مبلإ ادق تقةري   الموظفين عنعلق بمنافع  صافي التزام المجموعة فيما يت   بااحتسيتم  

ا  اليةلحا  ات الفتر  خدمتهم في  يتم خصم هذه  الحالية،والسابقة،  قيمتها  الم خصيت و  لمزايا لتحديد  تحديد القي م  يتم  العادلة ألية أصول.  مة  قيمة 

التقييم اال  حاليةال بناًء على  قائمة كتواري في  لاللتزام  ب ت سم  خبير اكتواريل  قب المالي من  ركز  الم  تاريخ  وحدة االئتمان يقة  ةر  داماستخقل 

الية  لموظفين. يتم قياس االلتزام بالقيمة الحات احقاقاست   ها أدت إلى نشوء وحدة إضافية منكل فترة خدمة على أن عترف ب ت   تيالتوقعة، والم

ا المحددة على معدل  زاي ملخةة اب  وج بم  م ازلت الحالية لال  مة لتحديد القي   مة لمستخدالت الخصم ا. تعتمد معدقات النقدية المستقبلية المقدرةللتدف

 ماثل. لشركات عالية الجودة وذات االستحقاق المات اسند  على اإلضافية التي تعكس عوائد السوق عدل لعالوة المخاةر ية المومحكال السندات 

 
   خصصات واإللتزامات المحتملة المب(  

 لمصادر. ق اف دحجم ت و  ماليةحت د ا محتملة لتحدي الماتها ة إللتزاات منتظم ارة تقييمتجري اإلد

 

 متلكات واآلالت والمعدات لمل   يةاإلنتاج ج( األعمار

األخذ فوي  م تحديد هذه التقديرات بعدك. يت ستهالممتلكات واآلالت والمعدات الحتساب االيرية لللتقدية انتاجاألعمار اإلتحدد إدارة المجموعة  

يوتم إلنتاجية بشكل سونوي وعمار األوات للموجوداة القيم المتبقية بمراجع اإلدارة تقوم. عيي و التلف الةب أ متوقع لألصلال  ستعمالالعتبار االا

 يرات السابقة.التقدف عن د اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجية تختلما تعتقحيث  بليةمستقالستهالك التعديل مصاريف ا

 
 ارية تجل ذمم المدينة امتوقعة على الن الئتما ائر االمخصص خس د( 

لتوي ن المتوقعوة. تسوتخدم المجموعوة معلوموات محتملوة ومعقولوة، وااتمئ االرة ر خسابتقدي تقوم المجموعة  نةي دالم ذممال  صصمخيد  عند تحد

 اى بعضوهرات علووامول والتغيوؤثر هوذه العقتصادية المختلفة وكيوف سوت كة االالحر ى افتراضات العوامل والتغيرات المستقبلية علىد إلتستن 

تخلف عن السوداد. وهوي تسوتند إلوى الفورق بوين التودفق لا منة اشئ ة الن لخسارسداد هي تقدير لال نلف علتخن اع جةنات ال  ن الخسارةا  البعض.

 .ةمتكاملنية الارة االئتمامانات والجدر التدفقات النقدية من الضعتبافي االستحق والتي يتوقع المقرض استالمها، مع األخذ الم اقديالتعالنقدي  

 
   ادلموخراج ا صص استمخهـ( 

اتقو الماأل  ةلشركم  باستغالل  ام  السعودية  مظان   جببمولخام  واد  العربية  المملكة  في  المعدنية  تقديرات  عة  جموالم  تقوم  . الموارد  بوضع 

 رات. لى هذه التقدي وقع بناًء عاستغالل المالمستغلة ودفع رسوم مقابل لخام واد اوتوقعات تتعلق بكميات الم 
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 جران سمنت نأ شركة
 ( ة سعودي ة ممساه كة )شر

 مالية الموحدة  لا  مئول القوا إيضاحات ح
   م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 

 رياالت السعودية( لا الف غ بآمبال)جميع ال

 

 )تتمة(  اضات المحاسبية الهامة ألحكام والتقديرات واالفترا . 5

 )تتمة( الفتراضات واديرات  التق  5-2

 
 ون  لمخز د ا و( وجو 

وجبس وحديد خام( وأعمال تحت التنفيذ بشكل رئيسي من كلنكر    ناد معي ورمل واة )حجر جيررت مشم ال د الخاوان من المالمخزون  يتكو

ً وز  أن وام في ساحات وهناجر مقامة لهذا الغرض. بماكأشكل على ّزن مخ ارة بتقييم الكميات م اإلد، تقون هذا المخزون ال يمكن تقديره عمليا

ت إلى وحدات احجام باستخدام زاوية االستقرار والكثافة.  ا اسقي تحويل الت االكوام واسى قيالحصول عالخالل  السنة من  ة  في نهاي   وفرةلمت ا

ةريقة تحويل    وتةبيقمحددة  سةة استخدام احتسابات قياسات علمية  بوا ات  وم اإلدارة بتعيين مثمن مستقل لتقدير الكمي قت لك،  م بذلقياعند ا

 . نتمسة اال عفي صنال مماث  على مخزون ا تةبيقه م تي ت ال الكثافة

 
 

 بية الهامةسحا لما  ساتالسيا ملخص  . 6

 أساس التوحيد    6-1

 ي: لي بما وعة لمجمتتحقق السيةرة عندما تقوم ا

 ا.به القدرة على السيةرة على الشركة المستثمر •

 لمنشأة المسثمر بها.ةها باإلرتبانشوء حق في العوائد المتغيرة نتيجة  •

 .د االستثمارئ اعلى عوتأثير الرتها بغرض ةسي  مادعى استخ درةالق •
 

وث  وإذا ما كانت الحقائق والظروف تشير إلى حد  ، أم البها  ثمر  بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيةر على أي من المنشآت المست عة  مومجالتقوم  
 إليها أعاله. مشار ةرة الرات على واحد أو أكثر من عناصر السي تغي 
 

للمجموعة السيةرة    التصويت بها، يكونحقوق    يةلب أغبها عن    آت المستثمرشن من المفي أي  ة  ة بالمجموعلخاص ا  التصويت   حقوق قل  عندما ت 
المنشأة   تلك  قدرة    بها  تثمرالمسعلى  لمنحها  كافية  التصويت  تكون حقوق  بالمنشأة  ية  عملعندما  الصلة  ذات  األنشةة  بهالمستث لتوجيه  ا  مر 

حقوق التصويت في الشركة   وعةللمجم  انك  ذاييم ما إلة عند تقصل اات  وف ذالظرو ئقلحقابار كافة اعت بعين االوعة  مجمبشكل منفرد. تأخذ ال
 ، يةرةالمستثمر فيها لمنحها الس

 

 لحقائق والظروف ما يلي: لك امل ت شت 

 ين ت اآلخري حقوق التصوي ة حاملى ملكي المجموعة بالنسبة لحجم ومدتمتلكها  لتيت احجم حقوق التصوي  •

 ألةراف األخرىرين واخاآلت ق التصوي املي حقووح ةجموعالمتلكها تمة التي المحتملت لتصوي ق احقو •

 و خرى،األ الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية •

ة حاجواألنشةة ذات الصلة وقت اله جي ى تو، أو ليست لديها، القدرة الحالية عللهاعة حقائق وظروف إضافية قد تشير إلى أن المجموة  أي  •
 قة.اب لسا لمساهميناعات ااجتم يصويت فت لفية اكي ذلك ت، بما في راتخاذ قراال

 

نودما تفقود ة عمليوى تلوك الشوركة التابعوة، بينموا تتوقوف تلوك العلوعةرة السوي مون  تبدأ عملية توحيد الشركة التابعة عنودما توتمكن المجموعوة
عدة أو المسوتب   ةذتحوالمسوبعوة  تاالركة  مصاريف الشوو  إيرادات  ضمينم ت . وعلى وجه الخصوص، يت تابعةركة الالمجموعة السيةرة على الش

لى وعة على السيةرة حتى تاريخ فقدان السيةرة عمجالم حواذاست  الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة من تاريخ  ئمةفي قا  نةلسا  خالل
 ركة التابعة.الش
 

دخل  ن إجمالي الإ  جموعة.مي الماه موزعة على مسى  خرشامل األ ل اللدخة وكل عنصر من عناصر الموحد سارة اإن قائمة الربح أو الخ
   .همي المجموعة لتابعة موزع على مساركات الشل ملالشا
 

تعديال إجراء  عليتم  الت  لل  م قوائ ى  لكالمالية  ذلك،  تةلب  متى  التابعة،  ت شركات  المست تالي  تلك  مع  المحاسبية  سياساتها  مئم  قبل  خدمة  ن 
 المجموعة. 

 

قديوة الناتجوة عون صواريف والتودفقات الن ت والمدارايولكيوة واإلت وحقوق المباوالمةلودات ووجا في ذلك المبمالت  المعامميع  د جيتم إستبعا
 عند التوحيد. موعةالمجكات المعامالت بين شر
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 شركة أسمنت نجران 
 مساهمة سعودية(  ة رك)ش

 لموحدة  ا  يةإيضاحات حول القوائم المال
   م 2022سمبر  دي  31ي للسنة المنتهية ف

 لسعودية( ت ا ال الريابآالف غ )جميع المبال

 

 )تتمة(  اسبية الهامةالمح اتاسسيملخص ال  . 6

 تتمة( )أساس التوحيد  6-1
 

 المجموعة في الشركة التابعة الحالية ةيكص ملي حصات فالتغيير
  اهساب حت ا   يتم  عةاب لت ى الشركة اة علللسيةروعة  مجم دي إلى فقدان اللتي ال تؤواة  ت في حصص ملكية المجموعة في الشركة التابعاييرالتغ

تغيرات في حصصها ذات الصلة  ل اعكس  ة لت سيةرفترية لحقوق المجموعة وحقوق الملكية غير المالقيم الدتعديل  م  يت .  وق ملكية كمعامالت حق
يتم تعديل الحقوق    أي  عة. في الشركة التاب    تم ي   ستلملما  أول المدفوع  مقاب دلة للالعامة  على أساسه والقي المسيةرة  ر  غي فرق بين المبلإ الذي 

 مساهمي المجموعة. ينسب إلى لكية ولما وقرة في حقراف به مباشت عاال
 

ى  علا  الربح أو الخسارة الموحدة ويتم احتسابه  ئمةقا باألرباح أو الخسائر في  تابعة، يتم االعتراف   شركةعلى  ةرة  عندما تفقد المجموعة السي 
لدفترية السابقة للموجودات  القيمة ا  (2و )  زة تجمحإ فائدة  دلة ألي مبلاعلة ايملقم واتلمسالة للمقابل  عادليمة الالق  الي ( إجم1فرق بين )أنها ال

خل  لدا  عن جميع المبالإ المعترف بها سابقاً في  سبةمحا الشركة التابعة وأي حصص غير مسيةرة. يتم ال  تزاما وإلت رة(  )بما في ذلك الشه
لصلة للشركة التابعة  بات ذات االمةلوو  أ  ات الموجود  مت باستبعادقا  قد  عة موالمجن  أ  لو تابعة كما  ة الالشرك  بتلكلق  اآلخر فيما يتع  الشامل

يير  عالململكية كما هو محدد / مسموح به من قبل اق احقو المعاد تصنيفها أو تحويلها إلى فئة أخرى من  وحدةالم سارة)أي قائمة الربح أو الخ 
 ا(. مول بهالمعلي ية للتقرير الماالدول

 

األولي    فاعترد االة عن ان السيةرة بمثابة القيمة العادلالسابقة في تاريخ فقدتابعة  الة  ركه في الشار محتفظ ب تثمسألي اعادلة  التعتبر القيمة  
لة أو  زمي   ي شركة ار فتثمتراف األولي باسعند االع  فة كل، عند االقتضاء، الت 9لتقرير المالي رقم  ي لدولللمحاسبة الالحقة بموجب المعيار ال 

 ك. ترمشع مشرو
 

  ولداغير مت /متداول  - يفنصالت 6-2
اول  متدصل التصنيف متداول / غير متداول. يكون األ إلى نادات ي اسماللاتقوم المجموعة بعرض الموجودات والمةلوبات في قائمة المركز 

 عندما يكون:
 ة. يلية العادي تشغ ة الالدور خالل كه  استهالديها نية لبيعه أو ل أو من المتوقع أن يتحقق  -
 . لغرض المتاجرة  فظ به محت  -
 يتحقق خالل اثني عشرة شهرا بعد فترة التقرير، او  أن  قعتولممن ا -
د فترة  األقل بعى عللسداد اإللتزامات  خالل أثني عشرة شهرا مه خداما لم يكن هناك قيود على تحويله أو است  كافئ الم دالنقد وقن ال -

 التقرير.
 

 ولة.  ار متدنها غي أ األخرى علىدات موجوميع الج نفتص
 

 أنها متداولة عندما يكون:  لى ع ت ماإللتزاتصنف ا
 لي االعتيادي. ي غالتششاة  الن  من المتوقع أن يتم تسويتها ضمن  -
 جرة. متاال محتفظ بها بشكل أساسي لغرض -
 و  أ ير،عشره شهرا بعد فترة التقري ثن من المقرر أن يتم تسويتها خالل ا -
 ة التقرير. ألقل بعد فترعلى ا را شهة اثني عشرتزام لمدة لإلاوية  سأجيل ت لت شروة حق غير م  يوجد ال  -

 أنها غير متداولة.  ى ى علألخر ت  اتصنف المجموعة جميع اإللتزاما
 

 ةقياس القيمة العادل 6-3
لمشاركين في  ا  ة بينة منظم ملوبات في معامةل ال  ى يل إحد لتحوعه  بيع إحدى الموجودات أو دفد  عن قيمة العادلة هو المبلإ الذي يتم استالمه  لا

 تحدث إما:  أو لتحويل بند المةلوبات  تجودا الموبيع ادلة على افتراض أن المعاملة لالع يستند قياس القيمة لقياس. ا يخارالسوق بت 
   أو ؛ رئيسي لبند الموجودات أو بند المةلوباتلق السوفي ا -أ
 . لمةلوبات دات أو بند اوجمو ال بندة لئممال سوق األكثر ي ال يسي، فالرئ وق في حال عدم وجود الس  -ب
 يه من قبل المجموعة. لإصول للو ابالئيسي أو السوق األكثر مالئمة قأن يكون الوصول إلى السوق الرب يج
 

د  بن وق عند تسعير  سي ال ركون فلمشا ا اخدمهفتراضات التي سوف يست الا   و بند المةلوبات باستخدامند الموجودات ألب   دلةيتم قياس القيمة العا
 دية. رفون على أساس مصلحتهم االقتصاتصمشاركين في السوق ي ض أن الرافت ا وبات، على بند المةلأو  جوداتالمو

 

يأخذ القي ياس  ق  إن المالية  غير  للموجودات  العادلة  تحق ين  بع  مة  على  السوق  في  المشارك  قدرة  بن زم  يقاالعتبار  باستخدام  اقتصادية  د  ايا 
ب المو بند الموج  ق الذي سوالي  ارك آخر فبيعه إلى مش  ق ري ن ةو عه أل   تخدام ى وأفضل اسأعلجودات  ودات بأعلى وأفضل  سوف يستخدم 

له.   اتستخاستخدام  المناسة  وعلمجمدم  التقييم  والتيأساليب  الظروف  في  العادلة  وفرتت   بة  القيمة  لقياس  كافية  بيانات  استخدام  وز،  لها  يادة 
 . ظةلة للمالحت غير القاب الالمدختخدام اسلة وتقليل ت الصا ذ ظةلمالحلة لاب المدخالت الق

 

16 /38 



 شركة أسمنت نجران 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 حدة  المو ة ليالما ائم القوإيضاحات حول 
   م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 

 الرياالت السعودية( )جميع المبالغ بآالف 

 
 مة( )تت مةسات المحاسبية الهاالسيا خص لم . 6

 ( )تتمة  لةيمة العاد اس الققي  6-3

ة يتم تصنيفها ضمن التسلسل  حدموة المالي م الي يتم قياس القيمة العادلة لها أو اإلفصاح عنها في القوائ ت الت  بات والمةلوع الموجوداي مجإن  
 ادلة ككل: العالقيمة ياس  لقدنى من المدخالت الالزم األ  دلة، والمشروحة كما يلي، استناداً إلى الحدعاالالهرمي للقيمة 

 األسواق النشةة للموجودات أو المةلوبات المماثلة؛  ي ف ة( دل ة )غير معق المتداول وس لر اعا أس :1 وىالمست  -

 مباشرة؛  غير س القيمة العادلة وملحوظة بصورة مباشرة أو يالق ةييم تستخدم الحد األدنى من المدخالت الالزم تقليب أسا  :2ى المستو -

تقالي أس  :3المستوى   - أخب  ت ييم  الحدرى  ادن األ  ستخدم  القيملقيا  ةالالزم  تخاللمدى من  السوق    دلةعاالة  س  بيانات  إلى  تستند  ولكن ال 
 القابلة للمالحظة. 

 

أو    1وى  ؤشرات المست ام محدة بالقيمة العادلة على أساس متكرر باستخدموالت والمةلوبات المعترف بها في القوائم المالية  جودا للموسبة  بالن 
سل الهرمي عن ةريق إعادة تقييم التصنيف )بناًء  تسل الي  ف  مستوياتقد حدثت بين ال  ت يالوت التح ان إذا كموعة ما  المج  تحدد  ، 2ى  مستوال

 فترة تقرير. ل ك خالت( مهم لقياس القيمة العادلة ككل( في نهايةالمد من  ستوىعلى أدنى م
 

العاد القيمة  عن  اإلفصاح  بتحديد  لة،  لغرض  المجموعة  أ  مةلوبات والت  داوجوالم  فئات قامت  ةبيعساعلى  ومخاةر  اصوخة  س  ئص 
 . ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح اعاله بات لومةالجودات والمو
 ةريقة معدل الفائدة الفعلي. ى  إلذات آجال استحقاق ثابتة بقيم مخفضة استنادا ض رولقا  جلتس

 
 ت ومعداتوآالممتلكات  6-4

الم إثبات  والواآلال ات  متلكيتم  في ت  عمعدات،  ت   التي  األرض   داما  بالال  ن ستهلك،  ً اقتكلفة  المتراكم  االست   صا القيمة  هالك  هبوة  وخسائر 
وجدت. إن  ن تعت   المتراكمة،  يتم رسملة    فقاتبر  حين  في  والصيانة مصروفات،  االستهالك على  ات  نفقاإلصالح  احتساب  يتم  التحسينات. 

لةروفقصل  اجي المقدر لأل عمر اإلنت س الأسا مجموعة  جودات. تقوم الللمو  يةيدخر يمة الت عتبار القاال  ني خذ بععد األب   ناقص لقسة المت يقة ااً 
 االستهالك على أساس سنوي.  جيل لتس والعمر اإلنتاجي والقيم التخريدية المستخدمة  ةفاء اإل ك /بمراجعة مدى مالءمة معدل االستهال

 

 : ي كما يلييسة هت الرئ ودالموجرة الستهالك اوية المقدالسن إن المعدالت 
 

 األصووووول      كتهالالسة اب سن 

 األرض   كهلال تست 
 أصول حق اإلستخدام   فترة العقد على 
 مباني   ٪ 2,5
 اآلالت والمعدات  و عن المص  ٪15٪ و 4
 مركبات    ٪25 ٪ و10
 بيةأثاث وتركيبات ومعدات مكت   ٪ 12,5 ٪ و10
 أجهزة حاسب آلي    ٪ 15

 يد التنفيذ لية قسماأرل ماأع  ال تستهلك
 

ات ت  قي الرأسم  لماألعضمن  التنفالية  يتم تصنيفها  ج  يذد  لم  التي  المقدمة(  الدفعات  المتكبدة )بما في ذلك  التكاليف  فئات  أكميع  الموجودات  حد 
يتم إعادذكورالم ت ة أعاله.  التن األعما  ف صني ة  قيد  الرأسمالية  يتم  ل    ات الصلةداء ذت األبارال اخت إكمافيذ كممتلكات، آالت ومعدات عندما 
 عمال الرأسمالية قيد التنفيذ.ألل كاالستهالاحتساب   يتمال  ة.رضي صورة مب 

 

 عدات ملالهبوط في قيمة الممتلكات واآلالت وا 6-5
  مؤشر   اك أي ذا كان هن ما إللممتلكات واآلالت والمعدات لتحديد في اجعة القيمة الدفترية  وعة بمرم لمجم امالية الموحدة تقوم الإعداد القوائ   عند

أن   الموتلعلى  تعرق  ات جود ك  لخسارد  هبوة  ضت  لأل مي قلاة  لالسترداد  القابلة  القيمة  تقدير  يتم  المؤشر  هذا  مثل  وفي حالة وجود    ل صة، 
التحديد   الخسارة  القي لحاصمدى  هبوة  بسبب  الموجدت(،    )إن مة  لة  من  يكون  ال  ت وعندما  لالسترداد  القابلة  القيمة  تقدير  الشركة  قوم  مكن 

 تمي إليها األصل. ن ي  يت لنقد اللمولدة لحدة او لل داد لالسترة ة القابلالقيمقدير بت 
 

قيمة  الدفترية لألصل إلى الالقيمة    فيضتخ  رية، يتمن قيمته الدفت للنقد( بأقل مالمولدة    ةإذا تم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو )الوحد
ال )الوحدة  او  لالسترداد  للنقد(مولد القابلة  مب القيم  وة هب ب تراف  االع  ويتم  ، ة  قاة  في  األ شرة  أ ائمة  يتم عكس خسارة  خسالو  رباح  عندما  ائر. 

مة الدفترية عن  ال تزيد القي  رداد، ولكن بحيثالست ا القابلة لإلى التقدير المعدل لقيمته ترية لألصلالهبوة في القيمة الحقا، يتم زيادة القيمة الدف
النقد( في السنوات    وحدة توليد صل )ألا  مة في قي   عتراف في الخسارة ا أي    وجود   م عدي حالة  دها فتحدي   كنمن الممكان    القيمة الدفترية التي

 حدة. ارة والدخل الشامل األخر المو الخسمة كإيرادات مباشرة في قائمة الربح أو وة في القي السابقة. يتم االعتراف بعكس خسارة الهب 
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 شركة أسمنت نجران 
 ة( يهمة سعوداة مس)شرك

 الموحدة   ةليا مم الائقوحول ال حات ضاإي
   م 2022ديسمبر    31ي ف يةالمنتهللسنة 

 الرياالت السعودية( )جميع المبالغ بآالف 

 
 )تتمة(  الهامةالمحاسبية  ملخص السياسات . 6

 

  موسةالموجودات غير المل 6-6
ر  غي ت  موجودا م. يتم إةفاء الكاترملاء اةفإلفة ناقصا اكلها بالت م إثبات ة. يت قتناء الموجودات غير الملموسوعة إلف المدتم رسملة جميع التكاليف  

 ابت. الملموسة للشركة على مدى العمر اإلنتاجي المقدر باستخدام ةريقة القسة الث 
 

على  حصول  على أساس التكلفة المتكبدة لليوتر  ب الكم. يتم رسملة تراخيص برامء  اخيصالموجودات غير الملموسة البرامء والتروتشمل  
ووضعالت  برمجياال الف  هامحددة  اإلةفة مدخي  تحميل  يتم  على.  العمر  ائ ق  اء  مدى  على  الثابت  القسة  أساس  على  الخسارة  أو  الربح  مة 

سب اآللي كمصروف عند تكبدها الحا   ءبرامكلفة المرتبةة باالحتفاظ ب بالت فر البرنامء لالستخدام. يتم االعتراف  من تاريخ تو اإلنتاجي المقدر  
 ير معينة. ي اعمقيق تحد التةوير عن ة لفملة تكيتم رسينما ب 
 

غير الملموسة ذات االعمار    ء الموجوداتاإلنتاجية للموجودات غير الملموسة إما كقيمة محددة أو غير محددة. يتم إةفار  مايتم تقييم االع
القسة  الخا  ة صادي المحددة على مدى االعمار اإلنتاجية االقت  باستخدام ةريقة  بها  ؤشر  م  كان هن كوي   قيمة عندمالالثابت وتقييم هبوة اصة 

الموجوعلى هب  قيمة  المتبقية واالعمار اإلنتاجية  ت داوة  تتم مراجعة ةرق اإلةفاء والقيم  الملموسة.  تقوم  المقدرة عل  غير  ى االقل سنوياً. 
ها مت ي قمع    ابلة لإلستردادالل مقارنة قيمتها القجي غير المحدد لإلضمحالل من خإلنتااعمر  الشركة باختبار الموجودات غير الملموسة ذات ال

أو الخسائر الناتجة  ندما يكون هناك مؤشر على أن الموجودات غير الملموسة قد هبةت قيمتها. يتم قياس المكاسب  عو  ة إما سنوياً أالدفتري 
  و أربح  ها في قائمة الترية لألصل ويتم إثبات ي متحصالت البيع والقيمة الدفن صافي رق ب من إلغاء االعتراف بالموجودات غير الملموسة بالف

هية، وشروة  تم تحديد فترات اإلةفاء للتراخيص في المقام األول بالرجوع الى فترة التراخيص غير المنت ي .  استبعاد األصل  الخسارة عند
تقنيات م تعتمد على  التراخيص  إذا كانت  الرخصة، وما  الرب يتم    . حددة تجديد  قائمة  اإلةفاء على  أساس تحميل  الخسارة على  أو  القسة    ح 

 ن بداية الخدمات ذات الصلة. مة نتاجية المقدرى األعمار اإلدمعلى الثابت 
 

 بما في ذلك قطع الغيار الرأسمالية المخزون 6-7
يتم تحميل قةع  ح.  باستخدام ةريقة المتوسة المرج  تكلفة لالقابلة للتحقق أيهما أقل. يتم قياس االمخزون بالتكلفة أو صافي القيمة    تظهر قيمة

من    تضمن التكلفة نسبة زون التام واإلنتا  تحت التشغيل ت المخ  ةفي حال  لشراء. اد  لى المصاريف عن ية األخرى عكهالست يار والمواد االالغ
 رة وفقا للةاقة اإلنتاجية االعتيادية. اعية غير المباشلصن المصاريف ا

 

قابلة  لا  ة. صافي القيمة لدفتري قيمة الفي ا  دف عكس أي هبوة خزون بهبلة للتحقق للم تظم بمراجعة صافي القيمة القاتقوم المجموعة بشكل من 
 تقديرية للبيع.ام والتكاليف التمليف المقدرة لإلتيادي ناقصا التكاالبيع المقدر في سياق العمل االع ي سعرهللتحقق 

 

 الذمم التجارية المدينة 6-8
التج الذمم  المعاملة  تظهر  بسعر  المدينة  بإلتزاماارية  ا   األداء   لمتعلق  ت   لديونناقصاً مخصص  في  االمشكوك  تقوم  بتقييم جلمحصيلها.  موعة 

ات. تستخدم المجموعة مصفوفة  دلى مدى عمر الموجوديون المشكوك في تحصيلها باستخدام نموذ  خسائراالئتمان المتوقعة عصص الخم
بينمماني للذمم التجارية المدينة  مخصصة لقياس قوائم الشراء اإلئتم يتم ت ن العمالء  وميين وهي غير  ين وشبه الحكي لحكومأمين العمالء اا 

 إلئتمان المتوقعة. ائر اسجة في نموذ  خرمد
 

حتمال وجود مستحق يتقدم خالل المراحل المتعاقبة من االنحراف  سترداد( على أساس اتُحسب معدالت الخسارة باستخدام ةريقة )معدل اال
التق بجدول  المتصل  الشةب  اإلى  للمستحقات  الخسار  لمعلقة.ادم  تست معدالت  تجربة  ة  إلى  اإلئتمانند  مدى لا  خسارة  على  ين العام  فعلية 

لك من قبل العميل في نهاية كل فترة تقرير. يتم عكس  إجراء تحليل للمستهالماضيين. بالنسبة للمخصصات مقابل الذمم المدينة المحددة، يتم  
ة،  مائر هبوة القي سخ  ارة، كمكاسب أوالربح أو الخسة في وتدر  المجموع  العمالءلإ المستحقة من فقة عندما يتم استرداد المباالمخصصات  

ر إلى المبلإ المةلوب ليتم االعتراف به وفقاً  رة في تاريخ التقري لإ خسائر اإلئتمان المتوقعة )أو العكس( المةلوب لتعديل مخصص الخسامب 
ا في قائمة  هيلالمشكوك في تحصمخصص الديون    مقابل يل، يتم شةبها  ة للتحصلمدينة غير قابلعندما تكون الذمم التجارية الهذا المعيار.  

 الخسارة، بناًء على المعايير المحددة في سياسة المجموعة.  بح أورال
 

سليمهم البضاعة  م الدفعات من العمالء وقبل ت بعض العمالء الدفع مقدما قبل استالم البضاعة، حيث يتم استال  سياسية المجموعة منتتةلب  
 ء وتدر  ضمن المةلوبات المتداولة. للعمال أنها مستحقات ى علتصنيف الدفعات رير، حيث يتم بالتقفترة المشمولة خالل ال

 

  هالمبلإ المتفق علي مثل إعانات الكلنكر أو الرسوم الجمركية المستردة، يتم إدرا   ةالبة أي ةرف ثالث  عندما يكون للمجموعة الحق في م 
 مخصصات.  م أي بالصافي بعد خصت أخرى  نة أخرى وإيراداي كذمم مد
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 شركة أسمنت نجران 
 همة سعودية( )شركة مسا

 حول القوائم المالية الموحدة   ت إيضاحا
   م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 

 ية( الرياالت السعود)جميع المبالغ بآالف 

 
 ( تمة )ت بية الهامةلمحاسلخص السياسات ا م . 6

 
 هكمقد وما في حالن 6-9

النقد   في ويتضمن  في  ما  ال  حكمه  لدى  والرصيد  الصندوق  في  النقد  النقدية  التدفقات  الجقائمة  )الحسابات  والودائع(  بنوك  ارية واإليداعات 
ل  خال   ستحق كحد أقصى لتي ت ت في القيمة واللتغيرااةر غير جوهرية  يولة العالية والتي تخضع لمخواالستثمارات قصيرة األجل ذات الس

 على حساب المجموعة. تسييلها على  دوليس هناك قيو  هرثالثة أش
 

 ة صقاالم 6-10
ظامي  المالي عندما يكون هناك حق ن   في في قائمة المركزين الموجودات المالية والمةلوبات المالية ويتم إدرا  المبلإ الصاة ما ب تتم المقاص

 في آن واحد.  وبات ت وتسوية المةللموجودالصافي أو تحقق ا اتوجد نية للتسوية على أساس ملزم في إجراء المقاصة كما 
 

 الزكاة  6-11
يُحمل المخصص على    فقاً النظمة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك )"الهيئة"( في المملكة العربية السعودية.تكوين مخصص للزكاة و  تمي 

 من الربة. النتهاء فيها اتم  سنة التيفي ال اتجة عن الربوة النهائيةديل الفروقات، إن وجدت، الن الموحدة. يتم تع االرباح او الخسائرقائمة 
 

 الحسابات الدائنةلتجاريون ولدائنون اا 6-12
الت  جاري. حيث تضاف المكاسب والخسائر الناتجة عن المةلوبات بالعمالخصم الت   في بعدبالصا  عادلة،يتم قياس الحسابات الدائنة بالقيمة ال 

 ذات الصلة.   ت لوبامن المة دفترية ف إلى القيمة الرسعر الصاألجنبية والتي تتعلق ب 
 

 ألخرىمطلوبات الواات المخصص 6-13
بقة، ومن المحتمل أن يتةلب تدفق  ة أحداث ساي نتيجني حالأو ضم  نظامياالعتراف بالمخصصات عندما يكون على الشركة إلتزام  يتم  

تنةو  لموارد  المنشأة  من  لتسوي خار   اقتصادية  منافع  إلتزاي على  تقة  إجراء  ويمكن  موم  لمبلدير  هذثوق  حي   اإ  مراجعاإللتزام.  تتم  ة  ث 
 لية. الحا المركز المالي ويتم تعديلها لتعكس أفضل التقديرات اريخ قائمةصصات في ت خلما

 

 افع المحددة ــ منافع الموظفين ت خطط المنلتزاماإ 6-14
ع  فناالميتعلق بخةة  لمجموعة فيما  ازام  صافي إلت يحتسب  اخلية للمجموعة.  اسة الددمة للموظفين بناء على السي يتم احتساب مكافأة نهاية الخ

 الحالية والسابقة. ي الفترات  ظفون فوا الماكتسبهل لكل خةة من خالل تقدير مبلإ المنافع المستقبلية التي بشكل منفص  المحددة
ب يتم إعادة قياس التي تتضمن األرباح والخسا ائن  قيد مدين او د  سجيلالي مع ت كز المرة في قائمة المرها مباشئر االكتوارية، واالعتراف 

لربح أو الخسارة في  قياس الى اادة العنيف إادة تصدخل الشامل اآلخر، في الفترة التي تحدث فيها. ال يتم إعمن خالل الالمبقاة  حباألرمقابل ا
 الفترات الالحقة. 

 

  دارية" فياإلة وريف العمومي شغيل" و"المصات ف الد "تكالي تحت بن المنافع المحددة  تزامات  اف بالتغيرات التالية في إلتقوم المجموعة باالعتر
 ح أو الخسارة: حساب الرب 

 ة والمكاسب والخسائر من التخفيضات والتسويات غير الروتينية. دمة السابقيف الخوتكال لحالية الخدمة التي تشمل تكاليف الخدمة اتكاليف  •

 مصاريف الفوائد.  •
 

 . ن المتوقعةة اإلئتماد وحقة استخدام ةري كتواري مؤهل ب ابير من قبل خسنويا المنافع المحددة إلتزام يتم حساب 
 

 إليجار ( عقود ا 16ي للتقرير المالي رقم )المعيار الدول 6-15
نةوي على عقد  ار أو ي إذا كان العقد يعد عقد إيج  أو بعد ذلك، تدرس المجموعة ما  2019يناير    1ة يتم إبرامها في  عقود جديد  بة أليبالنس
يُ إيج عقار.  ف  اإلعرَّ "عقد  بأنه  ميجار  أو جزء  ع  يُنقل حق   ، قدن عد،  )األ السيةرة  األصل  إستخدام  مقابل  لى  زمنية  لفترة  األساسي(  صل 
 وهي: الشركة بتقييم ما إذا كان العقد يفي بثالثة تقييمات رئيسية  عريف، تقوم ذا الت ةبيق هض". لت عو

تاحة األصل  يتم فيه إ  لوقت الذياي  ه فخالل تحديد  يده ضمنياً مندم تحقد أو يت في العم تحديده صراحةً  حدد، يت يحتوي العقد على أصل م  •
 للمجموعة. 

الم • جميع  على  الحصول  للمجموعة  ايحق  بشالقتصازايا  مندية  كبير  مراعاة    كل  مع  االستخدام،  فترة  ةوال  المحدد  األصل  استخدام 
 ا ضمن النةاق المحدد للعقد. حقوقه

ه "كيفية وألي  كان لها الحق في توجي  ييم ما إذاجموعة بتقمالوم ستخدام. تقخالل فترة اال ة محددألصول الخدام امجموعة توجيه است يحق لل •
 ستخدام. رة االالل فت ألصل خغرض" يتم استخدام ا
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 شركة أسمنت نجران 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 القوائم المالية الموحدة   إيضاحات حول 
   م 2022سمبر  دي  31لمنتهية في نة ا للس 
 ( ة ديعوالرياالت السبالغ بآالف ملميع ا )ج

 
 

 ( )تتمة  لمحاسبية الهامةلسياسات ا ملخص ا . 6

 تتمة( )  يجاراإل ( عقود16م )مالي رقالمعيار الدولي للتقرير ال  6-15

 ً   فة التمويل.لكات وت اإللتزامر بين  زيع كل دفعة إيجا م تو وقياسها بالقيمة الحالية. يت يتم تسجيل الموجودات والمةلوبات من عقد اإليجار مبدئيا
لألصل أو    إلنتاجي ر اى مدار العمألصل عل . يتم إةفاء حق استخدام او الخسارة على مدة عقد اإليجار ى الربح أالتمويل عل  فة كليتم تحميل ت 

 بت. مدة عقد اإليجار، أيهما أقصر، على أساس القسة الثا
 

ال • إلتزام مدرج تتكون مدفوعات اإليجار  فث   فوعات ار من مداإليج  ة في قياس  )بما  ث ابتة  بن ، مدفوعات  (تةاب ي ذلك مواد  اًء على  متغيرة 
ت الناشئة عن خيارات معينة ومن المؤكد ممارستها.  لمدفوعا وا  مة المتبقيةان القي المتوقع دفعها بموجب ضم  مؤشر أو معدل، والمبالإ

مدف  خصم  اال يتم  معدل  باستخدام  اإليجار  وهو  قتروعات  اإلضافي،  يت   المعدل اض  عالذي  د  ىلعين  القتراض  المستأجر  ال  وماألفعه 
 ثلة. كام مماتصادية مماثلة بشروة وأحلى أصل بقيمة مماثلة في بيئة اقللحصول ع الالزمة

إذا    ييم أو تعديل، أو ة تقتم إعادة قياسها لتعكس أي إعادئي، سيتم تخفيض اإللتزام للمدفوعات المقدمة وزيادة العائد. ي س المبدقيابعد ال •
 نة. ممضالعات الثابتة ت في المدفوارتغيي  انت هناكك

 
 النظامي   االحتياطي  6-16

٪ من صافي  10تقوم الشركة بتكوين احتياةي نظامي بنسبة  لشركة،  ي لنظام األساسدية والوفقا لنظام الشركات في المملكة العربية السعو
 ل المصدر.  الما٪ من رأس 30تى يبلإ االحتياةي الربح ح

 
 لمحتملةا  زاماتل واإللتاألصو  6-17
ثوق لمبلإ قدير موء ت  يمكن إجراعندما الجود اإللتزام فقة من خالل أحداث مستقبلية أو  تم تأكيد ول عندما ي زام المحتمت لاإلاإلفصاح عن    يتم

ً قتصادتدفق المنافع اال يكونولكن يتم اإلفصاح عنها عندما   اإللتزامات. ال يتم اإلعتراف بالموجودات المحتملة،  . ية مرجحا
 
 بااليراداتاالعتراف  6-18
اي ق  يتم بموجب  المبيعات  المالي رقم  اس  للتقرير  الدولي  ال  15لمعيار  أو  المستلم  للمقابل  العادلة  العميل على  مستحق عن بالقيمة  يحصل  دما 

عند   أي  ما،  وقت  في  البضائع  على  االالسيةرة  يتم  السلع.  باستالم  عندعتراإلقرار  بالمبيعات  إلتزااستكم  اف  األال  ن ادم  يتم  حيث  قل  ء 
إامن والالمخاةر   للملكية  الهامة  ب فع  المرتبةة  التكاليف  تقدير  ويمكن  محتمالً،  المقابل  استرداد  ويكون  العميل،  بشكل  البضائع  لى  المرتجعة 

بيعات  ملقاس اموثوق. ت بشكل    مقدار اإليرادات  قياسبضائع، كما أن يكون من الممكن  موثوق، وال توجد مشاركة مستمرة لإلدارة على ال
 صومات التجارية. خال ت ومن العائدا صافية 

 أساس اإلئتمان بما يتفق مع ممارسات السوق. أو على  يتم اعتبار أي عنصر من عناصر التمويل موجوداً حيث أن المبيعات تتم إما نقداً ال 
 
 ت األجنبية ترجمة العمال 6-19

ت األجنبية باستخدام أسعار  ت بالعمالل المعامال ي سجم ت مجموعة. ويت لوظيفية( لل ا  لعملةسعودي )ا اللية الموحدة بالسالمايتم عرض القوائم  
مة في  سائر صرف العمالت األجنبية الناتجة عن تسوية المعاملة والترجكاسب أو خ مليتم تسجيل االصرف السائدة وقت حدوث المعاملة،  

 ارة.  سلخ أواحساب الربح راف بها في  ت عم االاريخ ويت لك الت صرف السائدة في ذر النهاية الفترة وفقا ألسعا
 
 إليرادات تكلفة ا 6-20

،  ة بجميع التكاليف المباشرة الفعلية والتي تتضمن تكلفة الموادة والمحملعالوحدات المب يتم احتساب تكلفة اإليرادات على أساس تكلفة إنتا  ا
 باشرة. ف غير المي ارلمصلى حصة من اباإلضافة إ ،ة مباشر ثابتة الصول اللة، واستهالك األ لعماومستلزمات اإلنتا ، وتكلفة ا

 
 المصروفات  6-21

المتكبدة التكاليف  والتوزيع  البيع  مصاريف  و  تتضمن  توزيع  منتجات  ي ب في  النقل  ع  وتكاليف  الموظفين  تكاليف  ذلك  في  بما  المجموعة، 
 دارية. إوومية صاريف عمخرى كماريف التشغيل األع مصحوافز المنةقة(. يتم تصنيف جمي )تتضمن 

 
 هم ربحية الس 6-22
 في نهاية السنة.   قائمة كمالاهم العادية م بقسمة صافي ربح/)خسارة( السنة على المتوسة المرجح لعدد األسربحية السهم احتساب  ت ي 
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 شركة أسمنت نجران 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 وحدة  لم ية ا مالقوائم الإيضاحات حول ال 
   م 2022ر  ب ديسم  31لسنة المنتهية في ل

 ياالت السعودية( الر)جميع المبالغ بآالف 

 
 ( تتمة ) حاسبية الهامةملخص السياسات الم . 6

 
 توزيعات األرباح والتخصيص  6-23

 لشركة. لس إدارة اجم هافق علي لتي واة في الفترة الموحدمالية اوائم الحتياةيات في القتوزيعات األرباح والمخصصات لال ب راف يتم االعت 
 
 ت القطاعيةامعلوالم 6-24
التشغي ال مكون   هولي  قةاع  المجموعة  أحد  وتكبدهاات  اإليرادات  تكسبها  قد  التي  األعمال  أنشةة  تمارس  ذلك    فيبما  المصاريف،    التي 
ل  غيل بشك ات التشالتشغيلية لقةاعء  النتائ مجموعة األخرى. تتم مراجعة  يرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع أي من مكونات الاإل
قبل صان ت ن م الظم من  القرار  البالمجمو  ييلتشغع  أدائهاعة التخاذ  وتقييم  للقةاع  التي سيتم تخصيصها  الموارد  تتوف  قرارات حول  ر  والتي 
 ية منفصلة عنها. مات ماللومع
 
 تاريخ التسوية المحاسبية 6-25

تاريخ الذي  ة، أي الي سوالت ا في تاريخ  ير المعترف بهغية وت الماللموجوداالةرق العادية لب بيعات  اف بجميع عمليات الشراء والميتم االعتر
موعة بحساب أي تغيير في القيمة العادلة بين تاريخ وم المجتقبية  سوية المحاستم فيه تسليم األصل إلى الةرف المقابل. عند تةبيق تاريخ الت ي 

لمشتريات أو  لعادية لاع  لبي الشراء أو اليها. عمليات  عحوذ  ت المست لموجوداتم بها احتساب اي التي    وتاريخ التسوية بنفس الةريقةالمتاجرة  
 وما بموجب اللوائح أو العرف السائد في السوق. ديده عمتحيتم إةار زمني  المبيعات للموجودات المالية التي تتةلب تسليم الموجودات ضمن

 
 ت الماليةاألدوا 6-26
 

 الموجودات المالية
أصولهاتصنف   إالمالي   المجموعة  إلى  اة  الموضحةلحدى  اع  فئات  الغ  اً تمادأدناه،  شرعلى  تم  الذي  بخالف  رض  أجله.  من  األصل  اء 

 المحاسبية للمجموعة لكل فئة هي كما يلي: السياسة ن ، فإؤهلة للتحوةالموجودات المالية في العالقة الم
 

 أو الخسارة  خالل الربح القيمة العادلة من (أ )
بية )انظر قسم "المةلوبات المالية"  الجوهرية السلالقيمة  يةلزمن ض القيمة اقدية حيث تعون غير  ومشتقاتنقدية   لفئة على مشتقاتهذه ا تشتمل

ي  القيمة العادلة ف التغيرات فياجها في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة مع االعتراف ب يتم إدر (.وباتلمصنفة كمةل للمشتقات غير النقدية ا
لدى المجموعة أي موجودات محتفظ بها  المالي، ليس    المركز   ةئمخ قاما في تاري ت التمويل. كامصروفدخل أو  في بند  ة الدخل الشامل  قائم

 قيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  أنها بالى ة علوجودات مالي للمتاجرة وال تصنف أي م
 

 التكلفة المطفأة  (ب )
أساس بشكل  الموجودات  متنشأ هذه  السلع والخدي من  للع خصص  )عمات  الي لى سب مالء  المثال،  التجارل  اذمم  األةراف ذات  ينة من  دلمية 

يكون الهدف هو االحتفاظ بهذه الموجودات من    الية حيث لمات امن الموجود  لعالقة واألةراف األخرى(، ولكنها تتضمن أيضاً أنواعاً أخرى ا
يتم االمبلإ والفو  ت أصلمدفوعا  هي فقة  نقدية التعاقدية قات القات النقدية التعاقدية. التدفأجل تحصيل التدف بالقيمةبها مب   فراالعت ائد.    دئياً 

إليها تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة إل بالتكلفة المةفأة باستخدام ةريقة معدل  صدار، وي إلأو ا ى اإلقتناء  العادلة مضافاً  تم إدراجها الحقاً 
 ي القيمة. هبوة ففائدة الفعلي، ناقصاً مخصص الال

 

مدينة وذمم مدينة أخرى ونقد وما في حكمه في قائمة المركز  ى ذمم تجارية ةفأة علم اللفة قاسة بالتكللمجموعة الم مالية ودات الن الموجتتضم
 دة. لمالي الموحا

 

لية  ألجل عااألخرى قصيرة ا  ماراتعند الةلب لدى البنوك واالستث   نقد وما في حكمه على النقد في الصندوق والودائع المحتفظ بهايتضمن ال
نوك. تظهر  السحب على المكشوف من الب   -غراض قائمة التدفقات النقدية  شهر أو أقل، وألالثة أث ا  مدته  قاق أصلية فترات استح  عميولة  الس
 .  موحدة لة في قائمة المركز المالي الومكشوف من البنوك ضمن القروض والتسهيالت في المةلوبات المتداات على الوب لمسحا
 

 امل اآلخر ش لدخل ا خالل ال دلة من القيمة العا (ج )
بالقيمة  ية مصنفة  الات مموعة أي أدومتداولة. كما في تاريخ قائمة المركز المالي، ليس لدى المجمتداولة وغير    كيانات  فيارات  مثل استثمت 

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 
 
 

 
 
 
 

21 /38 



 شركة أسمنت نجران 
 سعودية(  )شركة مساهمة 

 حدة  و ة الم لماليلقوائم ا ت حول اإيضاحا
   م 2022مبر  ديس  31 في تهية لسنة المنل

 الرياالت السعودية( يع المبالغ بآالف )جم

 
 ( تمة )ت ةاسبية الهام ملخص السياسات المح . 6

 )تتمة(  ألدوات المالية ا  6-26
 

 

 الية المطلوبات الم 

م المجموعة  فئتي تصنف  من  واحدة  إلى  المالية  علىةلوباتها  اعتماداً  إقتناالغرض    ن،  اإلمن  المالمةلوبا   بخالف  .لتزام ء  عي الت  في  القة  ة 
 يلي: فئة هي كما مؤهلة )انظر أدناه(، فإن السياسة المحاسبية للمجموعة لكل  التحوة ال

 
 عادلة من خالل الربح أو الخسارة ة الالقيم

  لنقديةات مشتقامالية" للدات الوالموجنظر "سلبية )اهرية النية القيمة الجوغير نقدية حيث ال تعوض القيمة الزم هذه الفئة على مشتقات تشتمل 
غير القيم  والمشتقات  الجوهرية  السلبية  الزمنية  القيمة  تعوض  حيث  إدرالنقدية  يتم  قائ   اجها ة(.  افي  مع  مة  العادلة  بالقيمة  المالي  لمركز 

القاالعت  بالتغيرات في  الشامل. راف  الدخل  العادلة في قائمة  تاريخ ق  يمة  الكما في  المائمة  يكالي،  مركز  ا  نلم  أ لدى  ت  اوب ي مةل لمجموعة 
 لخسارة. أو اخالل الربح ولم تحدد أي مةلوبات مالية على أنها بالقيمة العادلة من   ظ بها للمتاجرة محتف

 
 لوبات مالية أخرى مط

 الية: ية األخرى البنود الت تشمل المةلوبات المال

وا  • البنوك  بقروض  االعتراف  العاليتم  ذات  مبدألةراف  بالقة  بالصلالعادقيمة  ئياً  خة  بعد  أيافي  مكت   صم  ماليف  مرتبةة  باشرة  عاملة 
لي، والتي تضمن أن ةفأة باستخدام ةريقة معدل الفائدة الفعالم  التكلفةدة ب تي تحمل فائ بإصدار األداة. يتم قياس هذه اإللتزامات الحقاً وال

اض كل إلتزام  . ألغريالز المئمة المرك في قا   المدرتزام  صيد اإللت على ر تكون بمعدل ثاب   مصروفات فائدة على مدى فترة السداد  أي
فع  ضافة إلى أي فائدة أو قسيمة مستحقة الدباإلترداد،  االسالدفع عند    الي، تشمل مصروفات الفائدة تكاليف المعاملة وأي قسة مستحق م

 قائم.   أثناء وجود إلتزام

والم  • الدائنة  التجارية  النقدية  الذمم  األاألخرى  ةلوبات  اال  والتيجل،  قصيرة  بهيتم  ً ئي مبدا  عتراف  بالقا وي   العادلة  الحقاً  يمة  إدراجها  تم 
 علي. الفائدة الفبالتكلفة المةفأة باستخدام ةريقة معدل 

 
 

 القطاعي ير  التقر  . 7

بعض  دية وية السعوة العرب امل داخل المملكوإنتا  األسمنت، وتمارس نشاةها بالكالمجموعة في قةاع تشغيلي واحد يتمثل في صناعة  تعمل 
اللا الموب   ،(21)إيضاح    خارجيةدول  فإن  المعلعلالتالي  جغرافية.  أو  مختلفة  أعمال  قةاعات  إلى  فصلها  يتم  لم  المالية  ة  المالي   وماتومات 
 ة بالنسبة للمعلومات القةاعية. ة للقوائم المالية الموحدة للمجموع تابعة ليست جوهري لشركة الل
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 ان أسمنت نجرشركة 
 سعودية( همة ساركة م)ش

 لموحدة  ا  م الماليةول القوائحت إيضاحا
   م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 

 ية( السعود االتالري )جميع المبالغ بآالف 

 

   ، اآلالت والمعدات الممتلكات . 8

 
 
 

 األراضي 
أصول حق  

 دام استخ

 
 

 المباني 

المحاجر واآلالت  
ات  عدوالم

 األخرى 

 
 

 لمركبات ا

األثاث  
يبات  التركو

ات  لمعدوا
 المكتبية 

 
 

 ب آلي سحا

مال  األع
الية  م الرأس

 تحت التنفيذ 

 
 

 اإلجمالي 

          التكلفة 

 3,157,969 221 4,793 13,686 43,014 1,922,999 1,163,391 7,302 2,563 م2022يناير  1رصيد 

 50,069 - 73 482 21,310 28,204 - - - ت  اضافا 

 (706) - (7) - (560) (139) - - -   استبعادات

 (2,042) - - - - ( 2,042) - - - المحول  

 3,205,290 221 4,859 14,168 63,764 1,949,022 1,163,391 7,302 2,563   م2022ديسمبر  31الرصيد 

          

          االستهالك المتراكم 

 (1,194,876) - (3,333) (9,854) (22,939) (785,183) (372,037) (1,530) - م2022يناير  1يد رص

 (74,224) - (224) (440) (3,665) (49,627) (19,784) (484) - اضافات  

 263 - 1 - 240 22 - - - استبعادات  

 34 - - - - 34 - -  المحول  

 (1,268,803) - (3,556) (10,294) (26,364) (834,754) (391,821) (2,014) -   م2022ديسمبر  31الرصيد 

          

          ية فترالد مةالقي صافي 

 1,936,487 221 1,303 3,874 37,400 1,114,268 771,570 5,288 2,563  م2022ديسمبر  31
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 نجران ت شركة أسمن

 )شركة مساهمة سعودية( 
 موحدة  إيضاحات حول القوائم المالية ال

 م  2022  ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 ية( ودالسع  ياالتبآالف الرلمبالغ )جميع ا 

 
 الت والمعدات )تتمة(آلا  الممتلكات،. 8

 

 
 
 

 األراضي 
أصول حق  

 استخدام 

 
 

 المباني 

واآلالت    المحاجر
دات  لمع وا

 األخرى 

 
 
 ات المركب 

األثاث  
والتركيبات  
والمعدات  
 المكتبية 

 
 

 حاسب آلي 

األعمال  
لرأسمالية  ا

 تحت التنفيذ 

 
 

 اإلجمالي 

          تكلفة ال

 3,105,194 311 4,665 13,496 39,764 1,873,889 1,163,204 7,302 2,563 م2021يناير  1 رصيد

 53,236 25,501 177 190 3,662 23,519 187 - - اضافات  

 (461) - (49) - (412) - - - -   اتاستبعاد

 - (25,591) - - - 25,591 - - - المحول  

 3,157,969 221 4,793 13,686 43,014 1,922,999 1,163,391 7,302 2,563   م2021ديسمبر  31الرصيد 

          

          ستهالك المتراكم اال

 (1,121,453) - (3,137) (9,422) (20,667) (735,368) (351,845) (1,014) - م2021يناير  1رصيد 

 (73,856) - (230) (432) (2,671) (49,815) (20,192) (516) - اضافات  

 433 - 34 - 399 - - - - ادات  استبع

 (1,194,876) - (3,333) (9,854) (22,939) (785,183) (372,037) (1,530) - م  2021 ديسمبر 31 رصيدال

          

          فترية لدصافي القيمة ا 

 1,963,093 221 1,460 3,832 20,075 1,137,816 791,354 5,772 2,563 م 2021ديسمبر  31
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 جران ة أسمنت نشرك

 ة سعودية( مساهم )شركة 
 الموحدة   حول القوائم المالية ت حاإيضا

   م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 
 ة( الرياالت السعوديف بآاليع المبالغ )جم

 
 )تتمة(  دات لمعت وا اللممتلكات، اآل ا . 8

 

 :يةإلدارعمومية وايف الرالمصازيع وبيع والتواريف الومص لمصاريف االستهالك بين تكلفة التشغي  فيما يلي توزيع 8-1

  

 
 ديسمبر   31

 م 2022

 ديسمبر 31 

 م 2021

 71,416  73,124 ( 22)إيضاح  مبيعاتتكلفة ال

 1,727  347 (23)إيضاح  يعصاريف البيع والتوزم

 713  753 ( 24)إيضاح  مصاريف إدارية وعمومية 

 73,856  74,224 اإلجمالي 

 
جمادى  11( سنة هجرية ابتداًء من 30) لمدة  انةسلةفي دنية علمناعة والثروة اة الصروزان مجرة أرض مستا صنع علىالميقع    8-2

ة ابتداًء ( سنة هجري 25لمدة ) كفةعافي  أمانة منةقة نجرانمستاجرة من   وأرض  ،(م2005وليو  ي   17)الموافق    هو  1426  ثانيال
 .(م2007بر يسمد 1الموافق ) هو 1428 القعدةذو  21من 

 
 ة ملموسغير   أصول . 9

  
 ديسمبر   31

 م 2022

 
 ديسمبر 31

 م 2021

    فة التكل 

 8,766  8,815 نايري  1في   الرصيد 

 49  19 اإلضافات خالل السنة 

 8,815  8,834 يسمبر د 31في رصيد لا

    اإلطفاء المتراكم 

 4,695  4.721 يرينا 1في الرصيد 

 26  - ( 24)إيضاح  السنة ل اإلةفاء خال

 4,721  4,721 مبر ديس 31الرصيد في 

 4,094  4,113 ة الدفترية مقي صافي ال

 
 دد وأدوات ع غيار وعقط . 10

 

 بر م ديس  31

 م 2022
 

 برمديس 31

 م 2021

 155,321  165,871   للبيع غير معدة -قةع غيار  

 (5,323)  (7,323)     ركةبةيئة الح واديخصم: مخصص م

 158,548  149,998 
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 ن ا رشركة أسمنت نج

 سعودية( اهمة سركة م)ش
 لموحدة  ول القوائم المالية ا حت إيضاحا

   م 2022ديسمبر    31نتهية في للسنة الم
 الرياالت السعودية( الف بالغ بآ)جميع الم

 
 )تتمة(   دد وأدواتع غيار وعقط . 10

 
 د وأدوات دقةع غيار وعمخصص حركة  10-1

 

 بر م ديس  31

 م 2022
 

 برمديس 31

 م 2021

 5,323  5,323 نة يد في بداية السن لرصا

 -  2,000 ة ن لسالمكون خالل ا

 5,323  7,323 ي نهاية السنة يد فالرص

 
 
  للبيع معدة   بضاعة  . 11

 سمبر يد  31

 م 2022

 
 يسمبرد 31

 م 2021

 23,002  33,020 التغليف المواد الخام، الوقود ومواد 

 46  - يق رلةافي وقود 

 90,404  166,292 ل لتشغي ا االنتا  تحت 

 5,875  7,696 اماإلنتا  الت 

 207,008  119,327 

 
 

 ةلتجاريالمدينة امم ذال . 12

 تجاريون مدينون  12-1

 ديسمبر   31 

 م 2022
 برديسم 31 

 م 2021

 30,459  31,176 مدينة مم تجارية ذ

 (1,803)  (1,979) خسائر االئتمانية المتوقعة    ل خصص ام يخصم: 

 29,197  28,656 

 (435)  (524) ء عمالقة للحت مس حوافزيخصم: 

ي فصا  –ية مدينة ارجذمم ت   28,673  28,221 
 

 م.يو 90إلى  30اد من دم بشروة سعافوائد وهي بشكل  أليةارية ال تخضع م المدينة التجن الذمإ
 

 االئتمانية المتوقعة كالتالي:  خسائرالة مخصص حرك 12-2

 بر ديسم   31 

 م 2022
 برديسم 31 

 م 2021

 11,650  1,803 سنة  ال ة ي داب ي ف صيدالر

 232  176   السنة  ن خالل وصص مكخم

 (10,079)  -   السنةمشةوبة خالل  ن ودي رد /  

نة سل ا ي نهايةفالرصيد   1,979  1,803 

 

 (. 31رقم  ايضاح ( مخاةر اإلئتمانوعن السوق ضافية إل للمعلومات ا
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 جران منت نشركة أس

 ( ركة مساهمة سعودية )ش
 دة  الموح م الماليةالقوائول إيضاحات ح

   م 2022  ديسمبر  31ة في منتهيسنة اللل
 الرياالت السعودية( ع المبالغ بآالف جمي)
 

ً مدفوعات مقدم . 13  وذمم مدينة أخرى   ا

 
 ديسمبر   31

 م 2022

 رديسمب  31 

 م 2021

ً دمالمدفوع مق  27,014  33,316 للموردين  ا

ً مالمدفوعة مقدالمصاريف   10,217  9,052 ا

 2,690  3,852 لصافي ا -  مستردةركية رسوم جم

 2,806  3,309 ( * )  ينة أخرىدة مدأرص

 42,727  49,529 اإلجمالي 
 

الجمركيتتضمن    * التخليص  تحت  غيار  قةع  األخرى على  المدينة  ش  بمبلإ  األرصدة  س  ألف    400:  م2021دي )س سعو  يءال 
 سعودي(. 

 
 

 المكافئ قد والنقد الن . 14

 
 إيضاح

 ديسمبر   31 

 م 2022

 رمب ديس 31 

 م 2021

 197  63   صندوق  ل في انقد 

 21,893  19,251  1-14 البنوك   ى لدأرصدة 

 60,000  20,000  2-14 دائع مرابحة قصيرة األجل  و

 82,090  39,314   إلجمالي ا

 

توزيعات    14-1 البنوك  لدى  األرصدة  التتضمن  يتم  لم  بمبلإ  أرباح  بها    ألف س   1,118:  م2021)ي  سعود  سألف    1,107مةالبة 
 دي(. سعو

 

 .سنويا ٪5,05عدل عائد بمتوسة م رات تم ايداعها لدى بنوك محلية تتمثل في استثما 14-2
 
 

 فين وظ للمددة  فع المح مناإلتزامات ال . 15

موة ة الخدايوت نهة في مخصصاكن الحردي. إظام العمل السعوولة لموظفيها وفقاً لما يقتضيه ن لشركة خةة المنافع المحددة غير المماتدير  
 ديسمبر هي كما يلي: 31ي فية لمنتهللسنة ا

 
 يضاحإ

 ديسمبر   31 
 م 2022

 ديسمبر 31 
 م 2021

 33,438  36,849                                               الرصيد في بداية السنة       

 3,693  4,022   ة الخدمة الحالية تكلف
 702  942   تكلفة العائد

 4,395  4,964   ة خسار أو الساب الربح ه في ح ب ترف المبلغ المع 
 644  1,266  1-15 رف بها في الدخل الشامل اآلخر المعت  )رةالخسا (س إعادة قيا

 (1,628)  ( 2,864)   لسنة ا الل دة خع المسدنافالم

 36,849  40,215   نة في نهاية السالرصيد 

 
 بر: ديسم  31 نة المنتهية في خر للسامل اآلن في الدخل الش المحددة للموظفي مات المنافع ة قياس التزافيما يلي خسائر إعاد  15-1
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 يسمبر د  31

 م 2022
 ديسمبر 31 

 م 2021

 (232)  711 الماليةالتغيرات في االفتراضات تأثير 
 ( 33)  (524) فية موغرات الدي اضا االفترتأثير التغيرات في 

 909  1,079 الخبرة  تأثير تعديالت 

 644  1,266 جمالي اإل



 

 ان شركة أسمنت نجر
 اهمة سعودية( شركة مس)
 الموحدة  لية الما  ول القوائمح احات يضإ

   م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 
 الرياالت السعودية( ع المبالغ بآالف )جمي

 
 ( ة )تتم ظفين مولل  ددةافع المح لمنإلتزامات ا . 15

 
 ة  كتواريم االفتراضات االأه  15-2

 ة االكتواري  تراضاتفيلي أهم اال ا فيم
 االكتوارية األساسية: ضات فترااال

 
  ديسمبر  31

 م 2022
سمبر دي  31 

 م 2021

 ٪ 2,50  % 4,70 معدل الخصم المستخدم  

    
 ٪ 2,50  % 4,70 )للسنتين المقبلتين( ب لي في الرات قب مست و الالنم

 ٪ 2,30  % 4,70 ويل االجل( لنمو المستقبلي في الراتب )ةا

 ة متوس  ط متوس لدوران ا معدل

 فية: وغرالديم ضات ا االفترا
 60  60 سن التقاعد

 
 ية تحليل الحساس  15-3

كان من شأنها أن  مع االحتفاظ بافتراضات أخرى ثابتة،  ذات الصلة،  ية واراالكت  راضات فت التغيرات المحتملة المعقولة فيما يتعلق بأحد اال
 اه: ن دالمبينة أ لإدة بالمبات المحد ام االستحقاقا تؤثر على إلتز

 

 م 2021مبر ديس 31  م 2022ديسمبر    31 

 النقص  لزيادةا  نقص ال  الزيادة  

 38,449  35,364  41,592  38,922 ٪(0,5معدل حركة الخصم )

 35,604  38,175  38,870  41,635 ٪( 0,5بلي في الراتب )قالنمو المست ة حركمعدل 

 
 

 

 التزامات االيجار    . 16

 

 لة. ات اإليجار من قبل الموجودات ذات الصمضمان إلتزا تمي 

 
 : هاحسب تاريخ استحقاقديسمبر  31 مستقبلية فيلاإليجار ات اوعمدفحد األدنى لال فيما يلي تحليل 

 

 اإلجمالي   ات سنو 5من  أكثر  ت نوا س 5-1 من  ن سنة أقل م  : م2022ديسمبر    31كما في 

 6,623  3,463  2,528  632 اإليجار الحد األدنى لمدفوعات 

 1,026  329  529  168 ترات المستقبليةمصروف الفائدة للف يخصم: 

 5,597  3,134  1,999  464 ة ي ة الحاللقيما  فيصا
 

 مالي اإلج  ات نوس 5من  أكثر  وات سن  5-1من   أقل من سنة  م:2021بر مسدي   31كما في 

 7,255  4,095  2,528  632 د األدنى لمدفوعات اإليجار الح

 1,207  439  587  181 مصروف الفائدة للفترات المستقبلية يخصم: 

 6,048  3,656  1,941  451 ة لقيمة الحالي ي اصاف
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  مبرديس  31

 م 2022
ديسمبر  31 

 م 2021

 451  464 جارزامات اإلي من إلت  زء المتداول لجا

 5,597  5,133 اإليجارإلتزامات من  الجزء غير المتداول 

 6,048      5,597 الرصيد في نهاية السنة 



 

 سمنت نجران شركة أ
 ية( مساهمة سعود ة )شرك
 حدة  المو  الماليةئم القوا  حول  ات إيضاح 

   م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 
 الرياالت السعودية( ع المبالغ بآالف )جمي

 

 

 رأس المال  . 17

الشر رأسمال  من  يتكون  إسمية    عادي   سهممليون    170كة  سع س  10بقيمة  بالكامل  ساأل   جميع  .سهم لكل  ي  ود  ومدفوعة  صادرة   هم 

 هم(. س سعودي لكل س 10 سهم بقيمة اسمية مليون   170: م2021يسمبر د 31)
 
 

 القروض طويلة األجل  . 18

 لتجارية كما يلي:ا جل من البنوكاألة يلض القروض ةورع يتم

 ديسمبر   31 

  م 2022

 ديسمبر 31

 م 2021

يتتاحالمبلإ الرئيسي، الرصيد االف  278,500  329,500 

سحوبات خالل السنة م  278,500  - 

ات خالل السنة ناقص: تسديدات / استرداد  (278,500)  (51,000) 

افي المبلإ الرئيسيص  278,500  278,500 

تحقة  للسنة لمسا ئدالفوا  1,597  515 

 280,097  279,015 

لوبات المتداولة لمحول الى المةناقص: ا  (44,443)  (51,515) 

ة السنة  ي انها في كم دلرصي ا  235,654  227,500 

 
 تورق  18-1

ستبدال التمويل  راجحي ال ف ال  مع مصرليون سم  278,5ة )تورق( بمبلإ  اتفاقية تسهيالت بنكي   م وقعت المجموعة2022خالل العام  

القائم تم الحصول عليه في عام    ةويل األجل  المحلية  م2020والذي  البنوك  ت من احد  على فترة سبع  دة  جدي ل ا  تسهيالتلك ال. سيتم سداد 

ت 2023ن مايو  م  اءابتدمتساوية  وية  ا نصف سن الثة عشر قسةث سنوات بموجب   تممحم.  تكاليف  التسهيالت )تورق(  اتفاقية  ويل على  ل 

 ر. د. ويتم ضمان التسهيالت من خالل سند ألمربح محدفة إلى هامش  بور( إضا ي ادية )سن البنوك السعوساس المعدل السائد بي أ
 

 م يتم إستخدامها. ل  سعودي والتيس ونملي  150 مبلإالي متعددة األغراض باجم ةقيات تسهيالت إئتماني إتفا أربعة عمودى المجل
 

 .  السعودي يرة األجل مسعرة بالسللقروض قصن القيمة الدفترية ا

 
 شروط اتفاقية القرض   18-2

اتفاقي تحتو ب ي  اخالل  أي  إن  شروة.  عدة  على  القرض  الة  الشر هذه  في  يؤد وة  قد  التفاومستقبل  اعادة  الى  بمراقبة ضي  االدارة  تقوم   .  

امتثال لشروة    مي عدم يكن هناك أل  ة.لشرو ه ال لهذاتفاقية القرض بشكل دوري. وتتخذ اإلدارة إجراءات لضمان االمتثا  ةرو ابعة شومت 

   .م2022ديسمبر  31تهية في المن القرض خالل الفترة 
 

 . ريعة اإلسالميةمع الش ةفق ه متواجميع القروض أعال
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 نت نجران ركة أسم ش
 كة مساهمة سعودية( )شر

 ة  الموحد الماليةحول القوائم  إيضاحات 
   م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 

 لسعودية( ت ا الرياال ع المبالغ بآالف )جمي

 
 الوضع الزكوي   . 19

 

 ى المجموعة: لع  ستحقةاة المفيما يلي حركة الزك -أ

 ديسمبر 31 
 م 2022

 ديسمبر 31 
 م 2021

 8,721  6,134 السنة   بداية يالرصيد ف 

 5,463  6,620  خالل السنة  نوالمك

 (8,050)  ( 4,850) لسنة المدفوع خالل ا

 6,134  7,904 ةالرصيد في نهاية السن

 
 وقامت الشركة بدفع المةلوبات  م2021سمبر دي   31سنوات حتى  لل  والجمارك  يبةوالضرقراراتها الزكوية الى هيئة الزكاة  لشركة إقدمت ا

م وكوذلك للسونوات مون 2011م إلوى 2006م مون كويوة. توم الحصوول علوى الوربة النهوائي لألعوواالزارات  رعلى االقء  ان السنوات ب ذه  هل
 .م2020لى إ م2014

 
 رصدة دائنة أخرى وأ  حقاتمست . 20

 
يسمبر  د  31

 م 2022
يسمبر د 31 

 م 2021
    

 15,631  25,196 خام  المواد ال امتياز استغالل  ق قوح

 21,132  8,561 رى أخ  ةن ة دائ أرصد

 7,898  9,962 تحقة ف مسي رمصا

 44,661  43,719 اإلجمالي 

 
 المبيعات، صافي  . 21

 

 المبيعات  ن ع  لة معلومات مفص 21-1

 
يسمبر  د  31

 م 2022

يسمبر د 31 
 م 2021

على المنتج   بناء     

 581,553  535,686 اسمنت

ات بيع الموع مجم  535,686  581,553 

    

لى العميل بناء ع     

 581,553  535,686 عمالء الشركات 

المبيعات مجموع   535,686  581,553 

    

لجغرافية  ا  بناء على االسواق     

ليمح  483,349  548,275 

يرتصد  52,337  33,278 

 581,553  535,686   عات  المبيمجموع 

 
 ائع ات البضبيع م -ء ا األد إلتزامات 21-2

ً حقداد مست ن السسليم البضائع ويكوت ألداء عند ا م الوفاء بإلتزام يت   يوماً من التسليم.  90 إلى  30خالل  بشكل عام مقدماً أو ا
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 شركة أسمنت نجران 
 ودية( ع ة ساهم)شركة مس

 المالية الموحدة  القوائم  حول  احات إيض
   م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 

 الرياالت السعودية(  بالغ بآالف ع الم)جمي

 

 

 يعات بة الملفتك . 22

 احيضإ  
بر  سم يد  31 

 م 2022
ديسمبر  31 

 م 2021

      

 79,075  136,285   واد تكلفة الم

 71,193  84,364  1-22 ة ات صل ليف أخرى ذان وتكمزايا الموظفي رواتب و

 62,654  74,544   وقود وةاقة 

 28,238  43,217   صيانة و ت إصالحا

 17,340  25,750   شغيل واإلدارة مصاريف الت 

 71,416  73,124  1-8 كالاالسته

 7,530  3,490   مصاريف التصنيع األخرى 

 -  2,000   ة الحرك يئة بة قةع الغيارمخصص 

   442,774  337,446 

 111,060  97,272   لسنة بداية ا -ع أعمال تحت التنفيذ وبضاعة تامة الصن 

 (97,272)  (176,048)   السنة نهاية  -تامة الصنع  فيذ وبضاعة أعمال تحت التن 

 351,234  363,998   المبيعات تكلفة

 
 دي(.مليون س سعو 2,4م: 2021 سعودي )يون سمل 2,9 بلإين بمفمنافع الموظ واألجور والمنافع مستحقاتلرواتب تشمل ا 22-1

   

فوي   بفواض الةلوخان ب  سونة، بسوب لل االنتوا  خوم تشغيل بعض خةوة اإلة خاصة بعدلمبيعات مصاريف غير مباشراة  تتضمن تكلف  22-2
 سعودي(. سمليون  23,3م: 2120س سعودي )مليون  11,26السوق بمبلإ 

 
 

 والتوزيع ع مصاريف البي . 23

 إيضاح     
 يسمبر  د  31 

 م 2022
 ديسمبر 31 

 م2021 

 6,801  5,559  1-23          لة     ومزايا الموظفين وتكاليف أخرى ذات ص  رواتب

 1,727  347  1-8 االستهالك

 2,610  -   منت االس تكلفة نقل

 232  176   قيمة الذمم المدينة التجارية وة هب خسارة 

 1,710  538   لسفر ا مصاريف

 547  867   ر التصدي لفة تك

 704  245   أخرى 

 14,331  7,732   ي إلجمالا

 
  سعودي(. س ف أل  303 :م2021ألف س سعودي ) 269 مبلإقاعد الموظفين ب ستحقات ت ع موالمنافور واألج تشمل الرواتب  23-1
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 نجران  أسمنت  شركة
 اهمة سعودية( كة مسر)ش
 المالية الموحدة  حول القوائم  ضاحات إي

   م 2022ديسمبر    31ية في هنت للسنة الم
 الرياالت السعودية( ع المبالغ بآالف )جمي

 
 ارية عمومية وإد مصاريف . 24

 إيضاح     

 ديسمبر   31 

 م 2022
 رديسمب  31 

 م 2021

 21,663  22,777  1-24      فين وتكاليف أخرى ذات صلة       ظا المو مزاي و  تبروا

 1,184  1,653   ريف الصيانة مصا

 4,862  4,420  29 مجلس االدارة  آت أعضاءكافم

 2,003  1,404   ومهنيةخدمات قانونية  

 739  753  9  و 1-8 ء ك واإلةفااالستهال

 776  793   يةظيمن الت الرسوم 

 313  540   لسفر ا يفمصار

 587  591   التبرعات

 416  279   ة المعلومات تقني 

 118  145   نكية رسوم ب 

 رى أخ
 

 2,225  2,385 

 جمالي اإل
 

 35,580  35,046 

 

 دي(. سعوألف س 934 :م2021ألف س سعودي ) 1,020بلإ لموظفين بمنافع مستحقات تقاعد امالألجور وتشمل الرواتب وا 24-1

 
 

   يللتموفة اكلت . 25

     

 ديسمبر   31

 م 2022
 رديسمب  31 

 م 2021

 702  942 ظفينلمو المحددة ل لمنافعإلتزامات اب  تكلفة التمويل المتعلقة 

 194  182 االيجارات  بالتزامات المتعلقة  تكلفة التمويل

 7,188  10,235 ةويلة األجل   روض قالالمتعلقة ب التمويل  تكلفة

 11,359  8,084 

 
 

 في  صا  -أخرى   ( يف)مصار  إيرادات . 26

 م 2021  م 2022     

 5,960  - صص ذمم مدينة عكس مخ 

 1,333  473 ائد مرابحة  ايرادات عو

 -  1,387 مبيعات الخردة 

 858  1,492 ي صاف - ى رأخ

 ( 10,000)   - مات وجزاءات  مقابل غرامخصص 

 3,352   (1,849 ) 

 

 

 

 

32 /38 



 

 منت نجران سشركة أ
 ودية( سع  ة مساهم )شركة 

 حات حول القوائم المالية الموحدة  ضاإي
   م 2022  مبرديس  31في  منتهيةللسنة ال

 ة( جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودي)

 
 ربحية السهم   . 27

 هم: ساحتساب الربح األساسي والمخفض للستخدمة في سهم الموعدد األ ة ن لسانات صافي الدخل ليعكس الجدول التالي بي 

 ديسمبر 31

م 1022  
 

 ر مبيسد  31

م 2202  

 

 د لحملة األسهم العادية في الشركة األم نة العائ الس دخل  113,749  165,546

 ة المرجح لعدد األسهم العادية القائمة توسالم 170,000  170,000

 ( يد وعس س ين في الشركة األم )للمساهم ئدلمخفض للسهم العااوي ألساسالربح ا 0.67  0.97
 

 
 المحتملةاإللتزامات  . 28

ت حسن  اناتحصيل وضم  فواتيرمستندية ومن إعتمادات    م2022ديسمبر    31ية في  لسنة المنتهلموعة  جالمئمة على  لتزامات القااإلت  بلغ
 (. س سعودي ألف   400: م2021يسمبر د 31س سعودي ) فل أ 472ه قيمت عة االعتيادية ما والمرتبةة بأنشةة المجمو تنفيذ

 
 ألرصدة  وا ة العالق ذات  فالت مع األطرا م المعا . 29

يُمارس عليها   مدارة أو  شآتمجموعة ومن رة بالاهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلداة كبار المسقالالع  ذات تمثل األةراف  
 .م2022يسمبر د 31نة المنتهية في ستمت خالل ال  وهرية التين بالمعامالت الجاي ب  ا يليقبل هذه األةراف، فيم تأثير هام من

 

 

 ن  فيذييلس اإلدارة وكبار التنبدالت وتعويضات أعضاء مج
 

اإلد الاتتكون  والتنفيذيي للمجمعليا  رة  الموظفين  كبار  من  و  نوعة  اإلدارة  مجل في  اأعضاء  وداإل س  لديهم صالحيات  الذين  ت  ا سئولي مرة 
 جيه أنشةة المجموعة واالشراف عليها.  تخةية وتو

تع المنبثقة  اإل   أعضاء مجلس ويضات  بلغت  في  خال  المحملة دارة واللجان  المنتهية  السنة  س  ألف    4,420  مبلإ  م2022  بر ديسم  31ل 
 سعودي(.  س  فأل 4,862: م2021ديسمبر  31عودي )س

 

 موظفي اإلدارة مما يلي:   كبارت اضتتكون تعوي 

 
 توزيعات األرباح  . 30

مليون  42,5 بمبلإ أرباح عي وزت  على هو1444 ع االولربي   6وافق الم م2022 رب اكتو  2 تاريخ عقد في ه الذيتماعباج رةاالدا  جلسم  قرر
 (.وه1444األول ع ربي  23)الموافق  م 2022 براكتو 19ا في هس سعودي لكل سهم( تم دفع  0,25س سعودي )

 

 ح بمبلوإأربوا توزيوع هوو( علوى1443رمضان  12م )الموافق 2022ريل أب  13د في ية المنعقمالمساهمون في اجتماع الجمعية العمووافق  
 (.هو1443رمضان  23م )الموافق 2022أبريل  24س سعودي لكل سهم( تم دفعها في  0,25سعودي ) س مليون 42,5

 

مليون 127,5 لإب بم باحأر عتوزي  ىعل هو1443 صفر 15م الموافق 2021 سبتمبر  22  يختار  قد فيعتماعه الذي  اجب   االدارة  مجلس  أوصى
 هو(.1443ربيع األول  11م )الموافق 2021اكتوبر  17ي دفعها فتم  كل سهم( سعودي لس 0,75) ديس سعو

 

هو(، علوى توزيوع أربواح بمبلوإ 1442 شعبان  18  قم )المواف2021مارس    31في  ة المنعقد  مي موالجمعية الع  عوافق المساهمون في اجتما
 هو(.1442ن ضارم 1فق لموام )ا2021أبريل  13 فعها فيدم س سعودي لكل سهم( ت  0,75ي )سعودس  مليون  127,5
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 ي عالقةوذ   رافطن أمدفعات مقدماً  السنة  لخال المعامالت  

 م 2021 م 2022 م 2021 م 2022 

 1 1 165 2,595 مبيعات -شركة يال العربية 

   1 1 

 سمبر يد  31 

 م 2022
 

 ديسمبر 31

 م 2021

 10,247  10,399 جل  رة األ منافع موظفين قصي 

 316  195 منافع ما بعد التوظيف 

 10,594  10,563 



 

 سمنت نجران أة شرك
 )شركة مساهمة سعودية( 

 حات حول القوائم المالية الموحدة  إيضا
   م 2022ديسمبر    31 في نة المنتهية للس 

 ت السعودية( الرياال  ف لمبالغ بآالا  )جميع

 
 المالية  األدوات  . 31

ناسب بين مختلف  لى مزيء معبهدف الحفاظ  ل  دارة رأس المال العاموإة  الملكي حقوق    لئيسة من خال ر القوم المجموعة بتمويل عملياتها  ت 
ثل  تمت .  ولة ةر السي ق، مخاةر االئتمان ومخاعامة تتمثل المخاةرفي مخاةر السو   ةر. وبصورة للمخا  لتعرضمصادر التمويل للحد من ا

الية  لوبات المةي من هذه الم يسألخرى، إن الغرض الرئ ا  نةالدائ   والذمم  رية الدائنة اتجئيسة على المجموعة من الذمم اللمالية الرالمةلوبات ا
ة  ري اتجال  المدينةاالستثمارات وفي الذمم  موجودات مالية مختلفة تتمثل في    ةدى المجموع عة. وللمجمولتمويل الالزم لعمليات اهو توفير ا
 دائنة أخرى. م الدائنة التجارية وذمم ذمل، والل األجي التمويل ةو لمث مجموعة إلتزامات مالية مختلفة ى. وعلى الوالذمم األخر

 

 ي: خاةر األدوات المالية، هي كما يلمتنشأ عنها والتي وعة،  المستخدمة من قبل المجم  لمالية الرئيسيةاألدوات ا

 ذمم تجارية مدينة ( أ)

 افئ مكلا نقدنقد والال ( ب )

 ئنة أخرى وأرصدة دا ذمم تجارية  (  )

 تمويل ةويل األجل  ( د)

 ات اإليجار مإلتزا ( ه)

 
  ( فة المطفأةكللتا)  فئةحسب ال بة دوات المالياأل

 
ر  مبديس  31

 م 2022
يسمبر د 31 

 م 2021

    الموجودات المالية

 28,221  28,673 دينةارية مذمم تج

 82,090  39,314 لنقد والنقد المكافئ ا

 110,311  67,987 اإلجمالي 

 

 
ديسمبر    31

 م 2022
ديسمبر  31 

 م 2021

    المالية  ت المطلوبا

 279,015  280,097 ألجل اة قروض ةويل

 6,048  5,597 إلتزامات اإليجار 

 44,744  46,420 ة ئن ذمم تجارية دا

 1,118  1,323 ستحقة ات أرباح متوزيع

 36,763  33,757 وأرصدة دائنة أخرى   مستحقات

 367,688  367,194 الي مجاإل

 
 المالية التالية:  راتها للمخاة لي الل عمعة من خلمجموتتعرض ا

 ر السوق مخاة -

 و  مان؛ مخاةر اإلئت  -

 لسيولة مخاةر ا -
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 شركة أسمنت نجران 
 ة( يمساهمة سعود كة )شر

 م المالية الموحدة  وائحول القضاحات إي
   م 2022ديسمبر    31للسنة المنتهية في 

 ودية( سع الالت بآالف الريا غ ال)جميع المب

 
 ( )تتمة  لمالية ا  األدوات   -31

 طر السوق  امخ
لرئيسة  مل السوق اون عوا. تتكقيرات في السو تغبسبب ال  دوات الماليةألل  ة المستقبليةفي القيمة العادلة للتدفقات النقدي   هي مخاةر التقلب

 . رى سعار أخ خاةر أ لعمالت وماالفائدة ومخاةر   ر سعالمخاةر: مخاةر  من اع التي تتعرض لها المجموعة من ثالثة أنو

 
 لفائدة اسعر  مخاطر  ا(

الفائدة  مخا العادلة  ةر سعر  القيمة  التقلب في  الن هي مخاةر  االلألدوات  المستقبلية    يةدقللتدفقات  بسبب  في  عرالفائدة  ت في ستغيرالمالية 
في   ك. كماالبنوى  رصدة لدظ باألى االحتفالن خالل التركيز عمر  النوع من المخاة  هذال  السوق. تقوم المجموعة بتخفيف مخاةر التعرض

 على قروضها. تتعرض المجموعة لمخاةر سعر الفائدة المركز المالي، ريخ قائمة ات 
 

 قومة بالس السعودي. ر متغيرة مبأسعا جموعة مانت قروض الك ،م2021وم 2022ل عامي الخ
 

ة محاكاة لإللتزامات  ي تقن   تةبيق  خالل  من حساسية  حليل ال إجراء ت   تمأساس ربع سنوي. ي   ى علر أسعار الفائدة  ةخا تقوم المجموعة بتحليل م
الفائدة.    التي لتحمل  رئيسية  مراكز  استخدام  تمثل  مختلفة  ناي سيتم  األخذ ريوهات  االعتبارف  مع  االتمو  إعادة   ي  وتجدد  الحالية  يل  لمراكز 

 البديل والتحوة.   والتمويل

 

 متغيرة   ة ئدمالية بمعدالت فاأدوات 
ر  ديسمب  31

 م 2022
ديسمبر  31 

 م 2021

 279,015  280,097 ض والقر

 
أال  يعكس فيللتغي   المعقول   المحتملأثير  الت دناه  جدول  فيأس  ةنقة  100  ر  فت  معدال  اس  تاريخ  الفائدة  المكالمري  أو ا  ىعل  اليز    لربح 

 . جميع المتغيرات األخرىثبات   افتراض مع الخسارة 

 
 م 2021  (ارة الخس)/ الربح  م 2022  (ة الخسار ) /الربح   

 

  األساس اة قن في  النقص
   سعار الفائدةبأ ةمتعلقال

  األساسنقاة في  ةالزياد
   لفائدةبأسعار ا متعلقةال

  األساس نقاة ي ف صقالن  
   دةئ بأسعار الفاة متعلقال

  ألساسا نقاة في  ةلزيادا
   بأسعار الفائدة متعلقةال

 أساس نقةة  100 قةة أساس ن  100  نقةة أساس  100 نقةة أساس  100 

 (2,790) 2,790  (2,800) 2,800 وض قرال

 
 

 ب( مخاطر العمالت  
ومة  ة المقلي ت المالوبا ةوالم   جوداتوعلى قيمة الم  في أسعار صرف العمالت  اتري ر التغثي ل تأشأ مخاةر العمالت األجنبية من احتماتن 

دي أو  وع سية بالس السساألاة المجموعة  مالت وأرصد وهرية الن معظم معاج ت  أن مخاةر العمال  بالعمالت األجنبية. وال تعتقد اإلدارة
 ة. ي نها ليست جوهرالمعامالت باليورو ولكض عب توجد   ي،سعود ، والذي سعر صرفه مثبت مع الس الالدوالر األمريكي

 
 رى عار أخ ر أسط( مخاج

وق.  س ليرات في أسعار اتغال لمالية بسببلألدوات ا النقدية المستقبلية  ات ة العادلة للتدفقاألسعار األخرى هي مخاةر التقلب في القيم مخاةر 
 . إلى أي مخاةر أخرىال تتعرض المجموعة 

 
 مخاطر اإلئتمان 

تسبب  قد مع العميل مما يؤدي إلى خسارة مالية. ت ة أو علي داة ماجب أوته بمتزامالرف المقابل بائتمان في عدم وفاء الةالا  مخاةر  ثلتتم
يتم إي   ة لى األموال السائلإ  لالمقام األو مجموعة في  التي تتعرض لها ال  نمامخاةر االئت  لدى البنوك  داع األرصدة النقدية  والذمم المدينة. 

عد  نياماالئت   ضعالو  ذات يمثل  بينما  العالجيد.  من  قليل  ج مد  ابيرً كزًءا  الء  من  العمالء   يراداتإلا  هؤالء  قدم  المدينة.  الذمم    وأرصدة 
ل مدي اضمضمانات مالئمة  إمكانية سداد  العمالءونايتهم. جن  العربي اب رئيسيين هم عمالء  ال  ميع  المملكة  في  يوجد  رزون  السعودية وال  ة 
 ؤالء االةراف في اإليرادات من قبل هة  راناك خسه تكونمؤشر إلى أنه س
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 جران كة أسمنت نشر
 )شركة مساهمة سعودية( 

 دة  الموح ماليةال إيضاحات حول القوائم
   م 2022يسمبر  د  31ة المنتهية في نلس ل

 عودية( الس الغ بآالف الرياالت)جميع المب

 
 

 ( )تتمة المالية  ت األدوا  -31

 ( تمة)ت  مخاطر اإلئتمان 

 يلي:  ئتمانية هي كمااإل جموعة خاةر الم لم صى قالحد األ 
 

 
يسمبر  د  31

 م 2022
ديسمبر  31 

 م 2021

 28,221  28,673 ذمم تجارية مدينة

 42,727  49,529 وذمم مدينة أخرى  مة مقد مدفوعات 

 82,090  39,314 لمكافئ نقد االنقد وال

 153,038  117,516 ي الاإلجم

  
اإلئتمان للذمم التجارية المدينة من تاريخ    ير في جودة غي أي ت تبار  علمجموعة في اال اذ  ة، تأخة المدين اري تجلاترداد الذمم  عند تحديد قابلية اس

 رير. تى نهاية فترة التقحة بداي ئتمان في المنح اإل

 
 ديسمبر:  31لم تنخفض قيمتها كما في  ها ولكناقاستحق قضى موعد ن لمدينة التي ارية ار الذمم التجاأعما

 

 ديسمبر   31

 م 2022

 رديسمب  31 

 م 2021

 23,179  22,170 غير مستحقة بعد 

 5,249  7,027 يوم  90 -1

 -  - يوم 180 -91

 -  - ميو 360 -181

 2,031  1,979 يوم 360من  أكثر

 30,459  31,176 اإلجمالي 

 
المدينةال دفعموضمهي  (   سعوديسألف    28,425:  2021س سعودي )ف  أل  29,194  لإبمب لتجارية  ا  ذمم  بأوامر  وضمانات    نة 

 بنكية.

 
 ديسمبر:   31كما في   يمة في القبوة  اله صص وقد بلإ مخ

 
 ديسمبر   31

 م 2022

 رديسمب  31 

 م 2021

ً  360 أكثر من  1,803  1,979 يوما

 
 السيولة    مخاطر

 ء ت ن ت أن    نيمك.  لماليةا  دواتباأل  ة لقعت لما  تمازاإللت با  ء فاولل   والألما  رفي و ت   في  ما  ةمنشأ  جههاوات   لتيا  تباولصع ا  يف  لةولسي ا  ةرمخا  لتتمث 
  ق ي ةر  نع  لة ولسي ا  ةرمخا إدارة    مت ي .  لة دلعاا  قيمتها  بريقا  بمبلإو  عة ربس   ما  مالية  وداتجوم  بيع  على  درةقلما  دم ع  نع  لةوسي لا  ةر مخا
  ت ما زاإللت ا  داد س  روة ش  نم  ة لولسي ا  ةرمخا  يف  زكي رلت ا  ينشأ   د ق.  لكافيةا  لمالية ا  وارد لم ا  ودج و  نم  دلتأكاو  رة مستم  رة وبص  لةولسي ا  قبة رام
ا  روضلقوا  لي ومت لا  درمصا أو    يةلمالا   ية دلتعاقا  تا ققاإلستحا  يلي  فيما.  سائلة   ودات ج وم  على   ولللحص   دد مح  وقس  على  دإلعتماأو 

 . مةومخص رغي و  إلجمالية ا بالمبالإ اضهرع مت  لتيوا   رةلفت ا نهاية في  ة لمالي ا ت باولةللم
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 نجران  شركة أسمنت 

 همة سعودية( سام )شركة 
   دة وحم لا  المالية ائمإيضاحات حول القو

   م 2022ديسمبر    31منتهية في للسنة ال
 ( الرياالت السعودية )جميع المبالغ بآالف 

 

 ( )تتمة  ة المالي األدوات   -31

 )تتمة( خاطر السيولة  م

 لمخصومة قدية غير انقدية التعالا  التدفقات 

 م 2022ديسمبر    31 

 جمالي اإل و أكثر سنوات أ  3 سنوات  3  لىإ من سنة  اقل   سنة أو 

     ة: قية غير مشتمال ت اإلتزام 

 280,097 149,962 85,692 44,443 ألجل قروض طويلة ا 

 5,597 3,574 1,559 464 إليجار  ات التزاما

 46,420 - - 46,420 ذمم دائنة تجارية  

 33,757 - - 33,757 ولة أخرى  ت متدا ومطلوبا  ة مصاريف مستحق

 125,084 87,251 153,536 365,871 

 

 

 أس المال ر  إدارة

ين  عوائد للمساهم ديمإلستمرار حتى تتمكن من مواصلة تقعلى اعة على قدرة المجمو و الحفاظ ه مال لاد إدارة رأس إن هدف المجموعة عن 
 ها. دعم التنمية المستدامة ألعمالل  ية مالية قورأس على قاعدة . والحفاظ آلخرينومنافع ألصحاب المصالح ا 

 لي: ي  ما ك للمجموعة ة إلى حقوق الملكيةوعة المعدلمةلوبات المجم صافي  ةسب لإ ن وتب 
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 المخصومة  عاقدية غير ية التقدلنالتدفقات ا  

 م 2021ديسمبر    31 

 اإلجمالي  و أكثر ت أ ا نوس 3 سنوات  3من سنة إلى   سنة أو اقل   

     ة: مالية غير مشتقلتزامات إ

 279,015 125,500 102,000 51,515 ألجل ا ة قروض ةويل

 6,048 4,010 1,587 451 التزامات اإليجار  

 44,744 - - 44,744 ائنة تجارية  ذمم د

 36,763 - - 36,763 ى  خرات متداولة أ ومةلوب  قة صاريف مستحم

 133,473 103,587 129,510 366,570 

 

 ديسمبر   31

 م 2022

 رديسمب  31 

 م 2021

 423,727  430,366 إجمالي المةلوبات 

 (82,090)  (39,314) النقد والنقد المكافئ يخصم: 

 341,637  391,052 لمةلوبات صافي ا

    

 1,965,823  1,993,306 إجمالي حقوق الملكية 

 0,17  0,20 ق الملكية ات الى حقوصافي المةلوب 



 

 نجران  شركة أسمنت 
 )شركة مساهمة سعودية( 

 الموحدة  ة إيضاحات حول القوائم المالي
 م  2022ديسمبر    31ة في المنتهي للسنة
 ة( ديرياالت السعوالف الالمبالغ بآ )جميع

 

 ( المالية )تتمة  األدوات .  31

 ةادلة لألدوات المالي علا القيمة  31-1

ية  اللمللموجودات ا لعادلةات القيمة امعلوم دلة. ال يتضمنمة العارمي للقي في التسلسل اله هاموجودات المالية والمةلوبات المالية، بما في ذلك مستويات م العادلة للي قالدفترية وال ةقيمال دول التالي يبين الج
 . ة للقيمة العادل معقول  هي تقدير ة لدفتري مة اعادلة إذا كانت القي لا  تقاس بالقيمةال  المالية التيوالمةلوبات 

 

 
 قوائم المالية اعتماد ال . 32

 هو.1444 شعبان 13م الموافق 2023 مارس 5تاريخ شركة ب من قبل مجلس إدارة ال لموحدةم المالية اائ وهذه القاعتمدت 
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 م 2022بر  ديسم   31 

 القيمة الدفترية   القيمة الدفترية  

 ع مو المج  3  ىمستو  2  ىومست  1  ىمستو  مجموع ال  فة المطفأة لتكل ا  العادلة  القيمة  لمالية  ا لموجودات ا

 -  -  -  -  28,673  28,673  - دينة ذمم تجارية م
 -  -  -  -  39,314  39,314  - لمكافئ النقد والنقد ا 

 -  67,987  67,987  -  -  -  - 

              المطلوبات المالية 
 -  -  -  -  280,097  280,097  - نكية وقروض ب تسهيالت 

         5,597  5,597  - ر مات اإليجاالتزا
 -  -  -  -  46,420  46,420  - ذمم دائنة 

 -  -  -  -  33,757  33,757  -   نة أخرى رصدة دائمستحقات وأ

 -  365,871  365,871  -  -  -  - 
              

 م 2021ديسمبر  31 

 القيمة العادلة   يمة الدفترية الق 

 وع المجم  3 ىمستو  2 ىمستو  1 ىمستو  المجموع   ة المةفأة تكلفال  ة ادلالعالقيمة  الية  مالالموجودات 

 -  -  -  -  28,221  28,221  - ينةذمم تجارية مد
 -  -  -  -  82,090  82,090  - المكافئ  دالنقد والنق

 -  110,311  110,311  -  -  -  - 

              المةلوبات المالية 
 -  -  -  -  279,015  279,015  - قروض نكية وب ت تسهيال

         6,048  6,048   التزامات اإليجار 
 -  -  -  -  44,744  44,744  - ذمم دائنة 

 -  -  -  -  36,763  36,763  - ى دائنة أخر  أرصدةمستحقات و

 -  366,570  366,570  -  -  -  - 




