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 شركة أسمنت نجران
 )شركة مساهمة سعودية(

 مراجعة( الموجزة )غير الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية األولية
  م2022 مارس 31أشهر المنتهية في الثالثة لفترة 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(
 

 
 ةمعلومات الشرك .1

 ودية، تأسست بتاريخ (، وي شركة مساومة س)ودية مدرجة في السوق المالية الس)أو الشركة األم ت نجراش ةالشركةنمأسة شرك
وـ الموافق 1437ش)باش  10وبتاريخ  ،5950010479م( بموجب السجل التجاري رقم 2005أكتوبر  9وـ الموافق ة1426رمضاش  5
إش أسهم الشركة مدرجة في السوق المالية في المملكة ال)ربية  .2446ي رقم عاصنالرخيص ة على التم( حصلت الشرك2016مايو  17ة

الشركة وشركتها التاب)ة المملوكة بالكامل، شركة وصل الجنوب للنقل  االولية الموحدة الموجزةالس)ودية. تشمل وذه البيانات المالية 
 البري ةيشار إليها مجتم)ة باسم ةالمجموعةة(.

 

 للشركة إنتاج أسمنت بورتالندي عادي وأسمنت مقاوم لألمالأ.  يسئيلرشاط ايتمثل الن
 
 

 أسس اإلعداد .2

ةالتقارير المالية األوليةة( والم)تمد في المملكة  34تم إعداد وذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ةوفقاً لم)يار المحاسبة الدولي رقم 
الم)تمدة مش الهيئة الس)ودية للمراج)يش والمحاسبيش وبالتالي يجب أش تقرأ بالتوافق مع  رىخات األال)ربية الس)ودية والم)ايير واإلصدار

 م.2021ديسمبر  31القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في 
 

نوية الكاملة، انما تشمل سلا يةالمالإش اإلفصاحات في وذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ال تشمل الم)لومات الموضحة في القوائم 
السياسات المحاسبية وايضاحات بارزة حول القوائم المالية الموحدة لتساعد على فهم المتغيرات في الوضع المالي للمجموعة وأدائها منذ 

 م.2021ديسمبر  31
 

ناء المشتقات المالية التي تم قياسها بالقيمة ثتاسب ريخيةعلى أسا  التكلفة التاالمالية األولية الموحدة الموجزة تم إعداد البيانات المالية 
ال)ادلة والتزامات مزايا الموظفيش، يتم استخدام طريقة وحدة االئتماش المتوق)ة. تم عرض البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 باللاير الس)ودي، ووو ال)ملة الوظيفية وعملة ال)رض للمجموعة.
 

 بيان االمتثال  .3

 الموحدة الموجزة مع تلك المتب)ة في إعداد القوائم المالية الموحدة سات المحاسبية المتب)ة في إعداد القوائم المالية األوليةايلسا وافقتت
 . م2021ديسمبر  31في  المنتهية للسنة للمجموعة السنوية

 

السةنوية وينبغةي  الموحدة طلوبة في القوائم الماليةملا اتفصاحال تشتمل القوائم المالية االولية الموحدة  الموجزة على كافة الم)لومات واال
ة الموحةد ةاألولية . تةم اسةتخالص قائمةة المركةز المةاليم2021ديسةمبر  31اش تقرأ مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما فةي 

ربح أو الخسةارة والةدخل الة اتتم اعتماد بيانة. وقد م2021ديسمبر  31السنوية كما في  قارنة مع القوائم المالية الموجزةالم لفترة الموجزة
 األوليةة فةي حقةوق الملكيةة راتوقائمةة التغية ،الموحةدة المةوجزةوقائمةة التةدفقات النقديةة األوليةة  ،المةوجزة الموحةدة خر األوليةالشامل ا 
 مراج)ةةةةة عةةةش الفتةةةرة المنتهيةةةة فةةةةي الر غيةةةللمجموعةةةة  المةةةوجزةالموحةةةةدة  األوليةةةة المقةةةارش مةةةةش القةةةوائم الماليةةةة المةةةوجزةالموحةةةدة 

 .م2021مار   31
 

  الجديدة والتعديالت والتفسيرات التي يتم تطبيقها من المجموعةالمعايير  3-1
في إعداد البيانات المالية تتوافق السياسات المحاسبية المستخدمة في إعداد وذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مع تلك المتب)ة 

م. ومع ذلك، 2022م، باستثناء الت)ديالت التالية التي تنطبق ألول مرة في عام 2021ديسمبر  31دة للمجموعة للسنة المنتهية في لموحا
لسياسات لي  مش المتوقع أش تؤثر جمي)ها على المجموعة ألنها إما غير ذات صلة بأنشطة المجموعة أو تتطلب محاسبة تتماشى مع ا

 وعة.لمجمالمحاسبية الحالية ل
 

 م:2022يناير  1الت)ديالت التالية سارية المف)ول للفترة التي تبدأ في 
 

 ( ؛37تكلفة إتمام ال)قد ةت)ديالت على م)يار المحاسبة الدولي  -ال)قود المحملة باإللتزامات • 
 ( ؛16ولي الد ةت)ديالت على م)يار المحاسبةالممتلكات وا الت والم)دات: ال)ائدات قبل االستخدام المقصود • 
والم)يار  1رقم م ةت)ديالت على الم)يار الدولي إلعداد التقارير المالية 2020 -م 2018التحسينات السنوية على الم)ايير الدولية • 

 ( ؛ و41محاسبة الم)تمد رقم وم)يار ال 16رقم الم)يار الدولي إلعداد التقارير المالية و 9الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 (.3شارات إلى اإلطار المفاويمي ةت)ديالت على الم)يار الدولي إلعداد التقارير المالية اإل• 
 

لم يكش لهذه الت)ديالت أي تأثير على البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة حيث ال توجد مثل وذه الم)امالت بموجب 
 حالية.أعاله خالل الفترة ال الت)ديالت المذكورة
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 شركة أسمنت نجران
 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة( ةالموجزالموحدة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
  م2022 مارس 31أشهر المنتهية في الثالثة لفترة 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(

 
 )تتمة( بيان االمتثال .3
 

 )تتمة( رات التي يتم تطبيقها من المجموعةت والتفسيايير الجديدة والتعديالالمع 3-1

 
 أثر المعايير المحاسبية التي سيتم تطبيقها في الفترات المستقبلية

 م2022ديسمبر  31وناك عدد مش الم)ايير والتفسيرات التي أصدروا مجل  م)ايير المحاسبة الدولية والتي تسري للفترات التي تبدأ ب)د 
ة التالية للمجموعة( والتي قررت المجموعة عدم اعتمادوا في وقت مبكر. ال ت)تقد المجموعة أش وذه الم)ايير لية السنويةتاريخ البيانات الما

 والتفسيرات سيكوش لها تأثير مادي على البيانات المالية بمجرد تطبيقها.
 
 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة .4

رادات إلياعلى مبالغ ر ثؤتت ضارافترات وايدتقدات وجتهال اعمدارة إلش ام وحدة الموجزةالملية وألالمالية م ائوالقداد اعب إلطيت
لية وألالمالية م ائوالقداد اعإيخ رلمحتملة في تات اباولطلمش افقة عرلمت اإلفصاحاواعنها رأ لمصت اباولطلمودات واجولمت وافارولمصوا

  ديرات.ش وذه التقلنتائج الف)لية عتلف ا، وقد تخالموحدة الموجزة
 

تي تم كانت االحكام الهامة التي اتخذتها االدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية غير المؤكدة وي مماثلة لتلك ال
التي تم دم اليقيش ر الرئيسية لتقديرات عالمصادقامت المجموعة بمراج)ة . م2021ديسمبر  31الموحدة كما في وصفها في القوائم المالية 

(، ت)تقد االدارة اش جميع مصادر التقديرات 19-السنوية نتيجة جائحة فيرو  كورنا المستجد ةكوفيد الموحدة الكشف عنها في القوائم المالية
  اي وستن)ك وضعصل المجموعة مراقبة ال، ستواالموحدة السنويةغير المؤكدة تظل مماثلة لتلك التي تم االفصاأ عنها في القوائم المالية 

 تغيرات مطلوبة في فترات التقارير المستقبلية.
 

  

 رير القطاعيلتقا .5

وب)ض  ت)مل المجموعة في قطاع تشغيلي واحد يتمثل في صناعة وإنتاج األسمنت، وتمار  نشاطها بالكامل داخل المملكة ال)ربية الس)ودية
مش مطلوبات  الجووريةمبالغ ال اعات أعمال مختلفة أو جغرافية.لها إلى قطمات المالية لم يتم فص، وبالتالي فإش الم)لوالدول الخارجية

الم)لومات المالية للشركة التاب)ة ليست جوورية للقوائم المالية األولية الموحدة  .المجموعة مستحقة الدفع في المملكة ال)ربية الس)ودية
 اعية.الموجزة للمجموعة بالنسبة للم)لومات القط

 
 

 داتالت والمعالممتلكات، اآل .6
 

أشهر  ةثالثالألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة الموجزة، تتمثل الحركة في الممتلكات وا الت والم)دات خالل فترة 
 مار  فيما يلي: 31المنتهية في 
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 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 م2022  
 غير مراجعة

 م2021  
 غير مراجعة

 17,869  18,039 الك استه

 (7,728)  (8,663) اضافات ممتلكات وآالت وم)دات

 (3,387ة  - اضافات االعمال الرأسمالية تحت التنفيذ



 

 

 شركة أسمنت نجران
 )شركة مساهمة سعودية(

 مراجعة( الموجزة )غير الموحدة األولية إيضاحات حول القوائم المالية
 م 2022 رسما 31ة في أشهر المنتهي الثالثةة لفتر

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(

 
 قطع غيار وعدد وأدوات .7

 

 مارس 31

 م2022
 

 ديسمبر 31

 م2021

 155,321  158,527 غير م)دة للبيع  -قطع غيار 

 (5,323ة  (5,323)  يخصم: مخصص مواد بطيئة الحركة 

 153,204  149,998 

 
 
  معدة للبيع بضاعة .8

 مارس 31

 م2022

 
 يسمبرد 31

 م2021

 23,002  23,425 المواد الخام، الوقود ومواد التغليف

 5,875  7,925 اإلنتاج التام

 90,404  98,523 االنتاج تحت التشغيل

 46  - لطريقوقود في ا

 129,873  119,327 

 
 
 الذمم المدينة التجارية .9

 مدينون تجاريون 9-1

 مارس 31 

 م2022
 ديسمبر 31 

 م2021

 30,459  28,776         مدينة ذمم تجارية

 (1,803)  (1,803) يخصم: مخصص الخسائر االئتمانية المتوق)ة   

 26,973  28,656 

 (435)  (391) حوافز مستحقة لل)مالءيخصم: 

صافي -ذمم تجارية مدينة   26,582  28,221 

 

 يوم. 90إلى  30اد مش م بشروط سدألية فوائد ووي بشكل عاإش الذمم المدينة التجارية ال تخضع 
 

 

 حركة مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة كالتالي: 9-2

مارس  31 
 م2022

 ديسمبر 31 

 م2021

 11,650  1,803 الرصيد في بداية الفترة / السنة 

 232  - مخصص مكوش خالل الفترة / السنة 

 (10,079)  - ديوش مشطوبة خالل الفترة / السنة

فترة / السنةي نهاية الالرصيد ف  1,803  1,803 
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 شركة أسمنت نجران
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(
 م 2022 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 ية()جميع المبالغ بآالف الرياالت السعود

 
 

 رأس المال .10

ديسمبر  31لاير س)ودي لكل سهم. جميع األسهم صادرة ومدفوعة بالكامل ة 10بقيمة أسمية  سهممليوش  170ة مش رأسمال الشركيتكوش 
 لاير س)ودي لكل سهم(. 10مليوش سهم بقيمة اسمية  170م: 2021

 
 

 القروض .11

 قروض طويلة االجل 11-1

 ك التجارية كما يلي:يتم عرض القروض طويلة األجل مش البنو

 مارس 31 

  م2022

 ديسمبر 31

 م2021

 329,500  278,500 المبلغ الرئيسي، الرصيد االفتتاحي

 (51,000ة  -  ناقص: تسديدات / استردادات خالل الفترة / السنة

 278,500  278,500 صافي المبلغ الرئيسي

 515  2,115 الفوائد المستحقة للفترة / للسنة

 280,615  279,015 

ت المتداولةالى المطلوباناقص: المحول   (51,515ة  (53,115ة 

 227,500  227,500 الرصيد كما في نهاية الفترة / السنة 

 
 تورق 11-2

مليوش لاير مع بنك الجزيرة السترداد كامل الصكوك المستحقة في  355م وق)ت الشركة اتفاقيات تسهيالت بنكية بمبلغ 2020خالل ال)ام 
تم تحديد فوائد القرض مش خالل سايبور إضافة إلى ات مش خالل عشر دف)ات نصف سنوية. ض في خم  سنوم. يتم سداد القر2020و يوني

مصنع المجموعة وم)داتها وسند ألمر على الدف)ة األولى ل)ائدات التأميش على ويتم ضماش التسهيالت مش خالل ٪. 1.4وامش ربح قدره 
 .لكاملسحب مبلغ التسهيالت با المبلغ الف)لي المسحوب. تم

 

 حتى تاريخه. هامليوش لاير س)ودي. لم يتم إستخدام 85الشركة إتفاقيات تسهيالت إئتمانية بمبلغ لدى 
 

 باللاير الس)ودي. مقيمةالدفترية للقروض قصيرة األجل  ةالقيم

 
 القرض اتفاقيةشروط  11-3

 اتفاقيةة. تقوم االدارة بمراقبة ومتاب)ة شةروط عادة التفاوضقد يؤدي الى اه الشروط بهذ. إش أي اخالل تحتوي اتفاقية القرض على عدة شروط
خةالل الفتةرة  القةرض، لةم يكةش ونةاك أي عةدم امتثةال لشةروط لهةذه الشةروطالقرض بشكل شةهري. وتتخةذ اإلدارة إجةراءات لضةماش االمتثةال 

  .م2022 مار  31المنتهية في 
 

 ري)ة اإلسالمية.جميع القروض أعاله متوافقة مع الش
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 أسمنت نجرانشركة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 مراجعة( الموجزة )غيرالموحدة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
  م2022 مارس 31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(

 
  يالوضع الزكو .12

 مستحقة على المجموعة:فيما يلي حركة الزكاة ال

 
ً لتقديرات ام وفق2022 مار  31ة في تم احتساب الزكاة عش الفترة المنتهي ً على الزكاة للسنة ا إلدارة والتي قد ال تمثل مؤشراً دقيقا

 .م2022ديسمبر  31المنتهية في 
 

وقامت الشركة بدفع المطلوبات  ،م2021ديسمبر  31والجمارك للسنوات حتى  والضريبةقدمت الشركة اقراراتها الزكوية الى ويئة الزكاة 
وكذلك للسنوات مش  م2011الى  م2006على الربط النهائي لالعوام مش  ية، تم الحصولاء على االقرارات الزكولهذه السنوات بن

 .م2020م الى 2014

 
 
 ، صافيالمبيعات .13

 

 معلومات مفصلة عن االيرادات 13-1
 

 مارس 31أشهر المنتهية في  للثالثة  االقسام

 م2021  م2022 

    بناء على المنتج

 184,431  139,865 اسمنت

اداتمجموع اإلير  139,865  184,431 

    

    بناء على العميل

 184,431  139,865 عمالء الشركات

 184,431  139,865 مجموع االيرادات

    

    بناء على االسواق الجغرافية 

 173,599  132,052 محلي

 10,832  7,813 تصدير

 184,431  139,865 مجموع االيرادات 

 
 يعات البضائعمب -لتزامات األداء ا 13-2

ً يتم الوفاء بالتزام األداء عند تسليم البضائع ويكوش السداد مستحق ً بشكل عام مقدم ا ً يوم 90أو في غضوش  ا  مش التسليم. ا
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 مارس 31 

 م2022

 ديسمبر 31

 م2021

 8,721 6,134 الرصيد في بداية الفترة / السنة

 5,463 2,031  خالل الفترة / السنة المكوش

 (8,050) - المدفوع خالل الفترة / السنة

 6,134 8,165 الرصيد في نهاية الفترة / السنة



 

 

 شركة أسمنت نجران
 )شركة مساهمة سعودية(

 مراجعة( الموجزة )غير الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية األولية
 م 2022 مارس 31في  أشهر المنتهية الثالثةلفترة 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(

 
 لتزامات المحتملةاال .14

وضمانات حسش وفواتير التحصيل  ةتمادات مستنديمش اع م2022 مار  31للفترة المنتهية في  المجموعةبلغت االلتزامات القائمة على 
 .لاير س)ودي( ألف 400: م2021ديسمبر  31س)ودي ةلاير  فأل 94ما قيمته ة المجموعة االعتيادية والمرتبطة بأنشطالتنفيذ 

 
 
 العالقة واألرصدة  ذات المعامالت مع األطراف .15

تمثل األطراف ذات ال)القة كبار المساوميش وأعضاء مجل  اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة بالمجموعة ومنشآت مدارة أو يُمار  عليها 
 م.2022 مار  31في  أشهر المنتهيةالثالثة خالل فترة اش بالم)امالت الجوورية التي تمت ياف، فيما يلي بر وام مش قبل وذه األطرتأثي

 

 

 فيذيين ر التنعضاء مجلس اإلدارة وكبابدالت وتعويضات أ
 

ة مش كبار الموظفيش والتنفيذييش في اإلدارة وأعضاء مجل  اإلدارة الذيش لديهم صالحيات ومسئوليات عتتكوش اإلدارة ال)ليا للمجمو (أ
 تخطيط وتوجيه أنشطة المجموعة واالشراف عليها. 

 953م مبلغ 2022 مار  31لمنتهية في أشهر ا الثالثةحقة خالل فترة بلغت ت)ويضات أعضاء مجل  اإلدارة واللجاش المنبثقة المست (ب
 لاير س)ودي(. ألف 400م: 2021 مار  31لاير س)ودي ة فأل

 
 تتكوش ت)ويضات كبار موظفي اإلدارة مما يلي: 

 
 
 األرباحتوزيعات  .16

 42,5 بمبلغ مرحلية أرباأ توزيع على وـ1443 ش)باش 13م الموافق 2022 مار  16 تاريخ باجتماعه الذي عقد في االدارة  لمج قرر
م 2022بريل أ 19في  سدادوا بتاريخ الحقم تو يشالمساوم مش عليها ةوافقالم والتي تم لاير س)ودي لكل سهم( 0,25مليوش لاير س)ودي ة

 .وـ(1443رمضاش  18ةالموافق 
 

 بمبلغ(، على توزيع أرباأ ـو1442 ش)باش 18ةالموافق  م2021 مار  31ن)قد في لماة في اجتماع الجم)ية ال)مومي وافق المساوموش
 (.ـو1442رمضاش  1ةالموافق  م2021أبريل  13سهم( تم دف)ها في س)ودي لكل  لاير 0,75س)ودي ة لايرمليوش  127.5
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 مارس 31في لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

 م2021 م2022 

 132 1,147 مبي)ات -شركة يال ال)ربية 

 مارس 31 في أشهر المنتهية الثالثةلفترة  

 م2021 م2022 

 2,484 2,527 منافع موظفيش قصيرة األجل 

 343 317 ع ما ب)د التوظيفمناف

 2,844 2,827 



 

 

 شركة أسمنت نجران
 مساهمة سعودية( )شركة

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير مراجعة(
 م 2022 مارس 31أشهر المنتهية في الثالثة لفترة 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(

 
 األدوات المالية .17

 يةة العادلة لألدوات المالالقيم 17-1
يمة ال)ادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية قيم ال)ادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهرمي للقيمة ال)ادلة. ال يتضمش م)لومات القلالدفترية وا قيمةبيش الجدول التالي الي

 ة.لوي تقدير م)قول للقيمة ال)اد لدفتريةايمة مة ال)ادلة إذا كانت القالتي ال تقا  بالقي
 

 م2022 مارس 31 

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 

 المجموع  3درجة   2درجة   1درجة   المجموع  التكلفة المطفأة  القيمة العادلة المالية  لموجوداتا

 -  -  -  -  26,582  26,582  - ذمم تجارية مدينة

 -  -  -  -  115,461  115,461  - ئالنقد والنقد المكاف

 -  142,043  142,043  -  -  -  - 

              المطلوبات المالية
 -  -  -  -  280,615  280,615  - تسهيالت بنكية وقروض

 -  -  -  -  50,089  50,089  - ذمم دائنة
 -  -  -  -  44,858  44,858  - مستحقات وأرصدة دائنة أخرى 

 -  375,562  375,562  -  -  -  - 
              

 م2021ديسمبر  31 

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 

 المجموع  3درجة   2درجة   1درجة   المجموع  التكلفة المطفأة  القيمة العادلة الموجودات المالية 

 -  -  -  -  28,221  28,221  - ذمم تجارية مدينة
 -  -  -  -  82,090  82,090  - كافئالنقد والنقد الم

 -  110,311  110,311  -  -  -  - 

              المطلوبات المالية
 -  -  -  -  279,015  279,015  - تسهيالت بنكية وقروض

 -  -  -  -  44,744  44,744  - ذمم دائنة
 -  -  -  -  36,763  36,763  - مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

 -  360,522  360,522  -  -  -  - 

 
 قوائم الماليةلاعتماد ا .18

 

 .م2022 مايو 19الموافق  وـ1443 شوال 18 اعتمدت وذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة مش قبل مجل  إدارة الشركة بتاريخ
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