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رئيس مجلس اإلدارة
   المهندس / محمد بن مانع 

بن سلطان ابالعال

للعام المالي 2019
التقرير السنوي

    أواًل: كلمة رئيس مجلس اإلدارة :

السادة/ مساهمي شركة أسمنت نجران 
المحترمين           

 
السالم عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

بالنيابــة عــن مجلــس إدارة شــركة أســمنت نجــران يســرني أن أقــدم لكــم التقريــر 
 31 فــي  المنتهيــة  الماليــة  للســنة  الشــركة  وانجــازات  أعمــال  عــن  الســنوي 
ديســمبر 2019م اضافــة للميزانيــة العامــة والحســابات الختاميــة، والــذي يعكــس 
أداء الشــركة فــي تنميــة حقــوق مســاهميها وبمــا يســهم فــي دعــم صناعــة 

األســمنت وتعزيــز االقتصــاد الوطنــي.  

تمكنــت الشــركة وللــه الحمــد مــن التحــول إلــى الربحيــة خــالل عــام 2019م ، حيــث 
حققــت الشــركة أربــاح قدرهــا 53 مليــون ريــال. تــم تحقيــق هــذا التحــول نتيجــة 
لعــدة عوامــل أهمهــا انخفــاض تكلفــة اإلنتــاج والمبيعــات، حيــث تمكنــت الشــركة 
مــن القيــام بعــدة مبــادرات لترشــيد المصاريــف ورفــع كفــاءة اإلنتــاج وكفــاءة 
للعــام  للشــركة  المالــي  األداء  علــى  مباشــرة  انعكســت  والتــي  التشــغيل 
2019م. كمــا تمكنــت الشــركة مــن زيــادة قيمــة مبيعاتهــا بنســبة 49.6% وذلــك 
نتيجــة ارتفــاع كميــة المبيعــات بنســبة 34.2% إضافــة إلــى التحســن الطفيــف فــي 
متوســط أســعار البيــع. أدى هــذا التحســن الكبيــر فــي األداء إلــى نمــو قــوي 
فــي التدفقــات النقديــة للشــركة ممــا مَكــن الشــركة مــن خفــض مديونيتهــا إلــى 
مســتويات تتناســب مــع المركــز المالــي الحالــي للشــركة حيــث قامــت بســداد مــا 
مجموعــه 150 مليــون ريــال لتنخفــض قــروض الشــركة بنهايــة عــام 2019م إلــى 
400 مليــون ريــال فقــط، ولتنخفــض نســبة القــروض إلــى أصــول الشــركة إلــى 

16% وهــي أدنــى نســبة منــذ تأســيس الشــركة.

إدارات  وكافــة  للشــركة  التنفيذيــة  اإلدارة  جهــود  تســتمر  وســوف  هــذا 
ومنســوبي الشــركة فــي تطويــر وتنميــة أنشــطتها اإلنتاجيــة والرقــي بأدائهــا 
إلــى مســتويات جديــدة وذلــك تحــت إشــراف وتوجيهــات مجلــس إدارتهـــا بهــدف 

تحقيــــق  تطلعــات وآمــال المســاهمين الكــرام وفــق رؤيــة المملكــة 2030. 
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    ثانيًا: نبذة عن الشــركــة : 

 تأسســت شــركة أســمنت نجــران عــام 2005م، كشــركة ســعودية مســاهمة مقفلــة بــرأس مــال وقــدره ألــف ومائــة 
وخمســون مليــون ريــااًل، حيــث حصلــت علــى أول رخصــة تعدينيــة حســب النظــام التعدينــي الجديــد الــذي أقــر فــي عهــد 
الملــك عبــد اللــه بــن عبــد العزيــز رحمــه اللــه إلنشــاء مشــروع لصناعــة األســمنت بالمنطقــة، ثــم تحولــت إلــى شــركة 

مســاهمة مدرجــة فــي عــام 2012م. 

ــة  ــع لمركــز ســلطانة 240كــم شــمال شــرق مدين ــذي يقــع فــي المندفــن التاب ــع الرئيســي ال ويشــمل المشــروع المصن
نجــران وكذلــك وحــدة منفصلــة لطحــن األســمنت تقــع فــي مركــز عاكفــة علــى بعــد 70كــم غــرب مدينــة نجــران علــى الطريــق 

المــؤدي إلــى منطقــة عســير.
وقــد جــاءت فكــرة التأســيس بعــد القيــام بعــدة دراســات واســتطالعات للتأكــد مــن تواجــد المــواد الخــام المالئمــة لصناعــة 
األســمنت، وبنــاًء علــى النتائــج اإليجابيــة التــي تــم الحصــول عليهــا مــن نتائــج التحليــل والتوصيــف للمــواد الخــام واالســتعانة 
بالمعلومــات المتوفــرة مــن قبــل وكالــة الــوزارة للثــروة المعدنيــة تــم تحديــد الموقــع فــي المندفــن حيــث يحتــوي علــى 

معظــم المــواد الخــام الضروريــة فــي صناعــة األســمنت كالحجــر الجيــري والطيــن والحجــر الرملــي والجبــس. 

13



للعام المالي 2019
التقرير السنوي

14

رؤيتنــــا :
أن نكون أنموذج يحتذى به في صناعة األسمنت محليًا وإقليميًا.

رسالتنــــا :
تعزيــز مكانــة الشــركة فــي األســواق المباشــرة مــن خــالل توفيــر منتــج عالــي الجــودة بموثوقيــة وااللتــزام 

بالممارســات التجاريــة الفعالــة بمــا يعظــم المــردود االقتصــادي لجميــع األطــراف ذات العالقــة.

استراتيجيتنــا :
مســاهمة الشــركة فــي تحقيــق أهــداف رؤيــة المملكــة العربيــة الســعودية 2030 والتــي مــن أهمهــا زيــادة 
مســاهمة القطــاع الخــاص فــي الناتــج المحلــي مــن 40% إلــى 65 % إضافــة إلــى زيــادة الصــادرات الغيــر نفطيــة 

ــر النفطــي. ــج المحلــي غي مــن 16% إلــى 50% مــن إجمالــي النات

العمل على تعظيم حقوق المساهمين من خالل: 
زيادة مبيعــــات الشركة وذلك بتلبية احتياجـــات الســـوق المحلي بشكل رئيسي وزيادة 

الحصة السوقية للشركة بما يتنـــاسب مع طاقتها اإلنتاجية، إضـافة إلى الحصول على 
حصة سوقية مناسبة في جمهورية اليمن الشقيقة.

خفـــض تكــاليف اإلنتـــاج للوصـــول إلى تكلفة إنتــاج منافسة من خــــالل التحكم في
 التكـــاليف وزيادة استغـــالل خطوط اإلنتاج.



     ثالثًا: نشاط الشركة : 

يتمثــل النشــاط الرئيســي للشــركة فــي تصنيــع وإنتــاج األســمنت بأنواعــه األساســية ويتــم إنتــاج نوعيــن مــن 
األســمنت وهــي:

OPC 1.األسمنت البورتالندي العادي      
SRC 2.األسمنت البورتالندي المقاوم للكبريتات     

وتقــوم الشــركة بنشــاطها مــن خــالل موقعيــن همــا المصنــع الرئيســي بمركــز ســلطانة علــى بعــد 240كــم 
ــن  ــة نجــران التابعي ــز عاكفــة علــى بعــد 70كــم غــرب مدين ــن بمرك ــة نجــران ووحــدة الطواحي شــمال شــرق مدين

إلمــارة منطقــة نجــران.

الجدول التالي يوضح الطاقة التصميمة إلنتاج الكلنكر واألسمنت: 

الطاقة التصميمة بالطن
سنويوسيلة اإلنتاج يومي

4,960,000 15,500 كلنكر

6,336,000 19,800 أسمنت

تأثير هذا النشاط في حجم أعمال الشركة وإسهامه في النتائج على النحو التالي )باأللف( :

النسبة إيرادات النشاط 
)ألف ريال( نوع النشاط

%95 395,296 مبيعات األسمنت البورتالندي العادي

%5 21,110 مبيعات األسمنت البورتالندي المقاوم للكبريتات

%100 416,406 اإلجمالي
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الحوكمة



    رابعًا: الحوكمة :       
أواًل: تكوين مجلس اإلدارة: 

تصنيف العضوية المنصب االسم

غير تنفيذي رئيس مجلس اإلدارة محمد بن مانع بن سلطان ابالعال 1

مستقل  نائب رئيس مجلس
اإلدارة صالح بن ياسين بن خليل عالف 2

غير تنفيذي عضو عبد الله بن سالم بن وسيمر الوسيمر 3

غير تنفيذي عضو فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز الراجحي 4

تنفيذي عضو أيمن بن عبدالرحمن بن حمد الشبل 5

مستقل عضو وليد بن عبدالرحمن بن عبدالله الموسى 6

مستقل عضو وليد بن أحمد بن محمد بامعروف 7

مستقل عضو علي بن حسين بن برمان اليامي 8

تنفيذي عضو  عبدالسالم بن عبدالله بن عبدالعزيز
الدريبي 9
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أ( أعضــاء مجلس اإلدارة : 
ــدورة  ــن علــي الشــنيفي بانتهــاء ال ــن عمــر الغامــدي واألســتاذ/ تركــي ب ــه ب ــور/ ضيــف الل ــة كل مــن الدكت انتهــت عضوي

الرابعــة لمجلــس اإلدارة والتــي انتهــت بتاريــخ 2019/08/08م وتــم انتخــاب كل مــن :
األســتاذ/ صــالح بــن ياســين عــالف واألســتاذ/ عبدالســالم بــن عبداللــه الدريبــي للــدورة الحاليــة )الــدورة الخامســة( والتــي 
بــدأت بتاريــخ 2019/08/09م وتنتهــي بتاريــخ 2022/08/08م. ويتكــون مجلــس إدارة شــركة أســمنت نجــران مــن تســعة 

أعضــاء. الجــدول التالــي يوضــح البيانــات التفصيليــة الخاصــة باألعضــاء الحالييــن: 

الخـــبـــرات المـؤهـــالت الوظائف الحالية  الوظائف السابقة االسم

• األشغال العسكرية في وزارة 
الدفاع والطيران – إدارة المشاريع 

• بكالوريوس هندسة مدنية. 
• بكالوريوس وماجستير علوم 

سياسية. 

 مدير مكتب األشغال
 العسكرية في

المنطقة الشرقية

 رئيس مجلس إدارة
شركة أسمنت نجران
 رئيس مجلس ادارة

 شركة المصانع
الكبرى

 محمد بن
مانع ابالعال

• خبرة أكثر من )20( سنة في قطاع 
البنوك واالستثمار وإدارة األصول 

وإدارة المخاطر.

• برنامج ماقبل الماجستير في 
إدارة األعمال . 

• بكالوريوس في االقتصاد وإدارة 
األعمال. 

 مدير الخدمات
 المصرفية الخاصة

 العالمية في اتش اس
بي سي

 العضو المنتدب –
 رئيس السوق في
 بنك اإلمارات دبي

الوطني

 صالح بن
 ياسين
عالف

• أكثر من )34( سنة خبرة في عدة 
جهات، منها )9( سنوات في جهات 

حكومية وانتقل بعدها للعمل 
بالقطاع الخاص و تدرج به.  

• بكالوريوس هندسة مدنية 
• عدة دورات في اإلدارة الهندسية 

ونظم المعلومات

 مدير مشروع اإلدارة
 العامة للمشاريع

والصيانة بوزارة الصحة
 مدير عام شركة ثمرات

نجران المحدودة

 الرئيس التنفيذي
 لشركة المجموعة
الطبية المتحدة

 أيمن بن
 عبدالرحمن

الشبل

• أكثر من )22( سنة خبرة في 
عضويات مجالس إدارات لعدة شركات 

مساهمة

• بكالوريوس العلوم في اإلدارة 
الصناعية

 مدير عام لمجموعة
 الخزينة والمؤسسات

 المالية في شركة
الراجحي المصرفية

 رئيس مجلس إدارة
 شركة فهد عبدالله
الراجحي القابضة

 فهد بن
 عبد الله
الراجحي

• تولى عددا من المراكز القيادية في 
القوات الجوية الملكية السعودية

• ماجستير في العلوم العسكرية
 طيار في القوات

 الجوية الملكية
السعودية

 رئيس مجلس
 ادارة شركة مداد

 األرض لالستثمارات
والمقاوالت

 عبدالله
 بن سالم
الوسيمر
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الخـــبـــرات المـؤهـــالت الوظائف الحالية  الوظائف السابقة االسم

فــي  ســنة   )18( مــن  أكثــر  خبــرة   •
إعــادة  واالســتثمار،  البنــوك  قطــاع 
مكاتــب  تأســيس  شــركات،  هيكلــة 
عائليــة إلدارة الثــروة، تأهيــل األجيــال 
واضحــة  سياســات  وضــع  القادمــة، 

الثــروة. إلدارة  وشــفافة 

• ماجســتير إدارة أعمــال تنفيــذي مــن 
ــدن لألعمــال.  جامعــة لن

• بكالوريوس علوم في االقتصاد. 
متعــددة  ودورات  شــهادات  عــدة   •
الماليــةـ،  ، المشــتقات  المخاطــر  فــي 

لتقييــم.  ا

 مدير إلدارة االئتمان في
 قسم األسواق العالمية
 لندن، HSBC في بنك

 نائب مدير إدارة المخاطرة
في بنك ساب

 مدير أول لالستثمارات
 وعضو مجلس إدارة

 في شركة عبدالرحمن
الموسى القابضة

 وليد بن
 عبدالرحمن
الموسى

• أكثر من )7( سنوات خبرة في 
عضويات مجالس إدارات و لجان 
مراجعة لعدة شركات مساهمة
• أكثر من 22 سنة خبرة مجال 
المحاسبة والمراجعة، االلتزام 

وحوكمة الشركات 

• زمالــة المعهد األمريكي للمحاســبين 
)CPA(القانونيين

• زمالــة  المحاســب اإلداري المعتمــد 
  )CMA(

• زمالــة الهيئــة الســعودية للمحاســبين 
  )SOCPA( القانونيــن

المعتمــد  الداخلــي  المراجــع  زمالــة   •
  )CIA (

اقتصاديــة معتمــد  • مقيــم منشــآت 
)ABV(

• ماجستير إدارة األعمال التنفيذية

)CFO( المدير المالي
 في شركة األهلي

تكافل

 شريك ومحاسب قانوني
 ومقيم معتمد في

 شركة  طالل أبو غزاله
وشركاه

 وليد بن
 أحمد محمد
بامعروف

• العديد من المناصب الفخرية 
وكذلك العديد من اللجان الوطنية 

والتجارية والجمعيات

• بكالوريوس إدارة أعمال
• دبلوم في العالقات العامة 

• دبلوم في اإلدارة 
• دبلوم في المحاسبة 

 رئيس مجلس إدارة شركة
برمان وكانو للتعدين

 رئيس مجلس إدارة
 شركة علي حسين
اليامي وشريكه

 علي بن
 حسين

 بن برمان
اليامي

•  ســنوات مــن الخبــرة الواســعة فــي 
األعمــال  ، وتطويــر  المشــاريع  إدارة 
 ، واالســتحواذ  الدمــج  وعمليــات   ،
وإدارة االســتثمار ، وتحســين الكفاءة 
رأس  تخصيــص  وكفــاءة  التشــغيلية 
المــال ، باإلضافــة إلــى العديــد مــن 

التدريبيــة. الــدورات 

CFA شهادة محلل مالي معتمد •
MBA ماجستير إدارة أعمال •

• بكالوريوس نظم معلومات إدارية 

 مدير استثمار أول
 قسم االستثمار / 

 االندماج واالستحواذ –
مجموعة صافوال

 الرئيس التنفيذي
 لشركة أسمنت نجران

 عبدالسالم
 بن عبدالله
 الدريبي

• تولى عددا من المراكز القيادية في 

القوات الجوية الملكية السعودية
• ماجستير في العلوم العسكرية

 طيار في القوات الجوية

الملكية السعودية

 رئيس مجلس ادارة شركة

 مداد األرض لالستثمارات

والمقاوالت

 عبدهللا

 بن سالم

الوسيمر
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ب( أعضاء اللجان )من خارج مجلس االدارة( : 
أدناه بيانات أعضاء اللجان )من خارج مجلس اإلدارة( وأدوارهم ومؤهالتهم وخبراتهم الحالية : 

الخبرات االسم الوظائف الحالية الوظائف السابقة المؤهالت م

• يتمتــع بخبــرة تزيــد عــن 15 عاًمــا 
فــي القطــاع المالــي / المصرفــي 
المناصــب  مــن  العديــد  وتقلــد 
عضــو  البنــوك.  فــي  القياديــة 
المراجعــة   لجنــة  ورئيــس  مجلــس 
وعضــو لجنــة المخاطــر فــي شــركة 
للتمويــل  الفرنســي  الســعودي 

التأجيــري.
ــرة فــي العمــل   ــه أيضــًا خب •  ولدي
كرئيــس  إمريكيــة  شــركة  لــدى 

لألربــاح. محلــل 

• ماجستير إدارة أعمال 
وتمويل من جامعة نورث 

ايسترن بالواليات المتحدة 
األمريكية .

• بكالوريوس هندسة 
كيميائية من جامعة الملك 

فهد. 

• نائــب الرئيــس التنفيــذي 
ورئيــس قســم المحاســبة 
األهلــي  البنــك  فــي 

التجــاري 

لنظــام  محلليــن  كبيــر   •
احــدى  فــي  اإليــرادات 

االمريكيــة  الشــركات 

المحاســبة  قســم  رئيــس   •
البنــك  فــي  الماليــة  والرقابــة  
بجــدة.  الفرنســي  الســعودي 

 عبداإلله
 بن ناصر
 الحرورة

 عضو لجنة
المراجعة

1

• يتمتــع بخبــرة تزيــد عــن 25 ســنة 
فــي مجــال المحاســبة والتمويــل 
واإلدارة  الشــركات  وحوكمــة 
فــي  والقيــادة  والتخطيــط 
المنظمــات ذات الســمعة الطيبــة. 

•كمــا يحمــل  عضويــة مجلــس إدارة 
مســاهمة. شــركات  عــدة  ولجــان 

.)CPA( محاسب معتمد •
• ماجستير في علوم 

المحاسبة من جامعة 
اليونييس  األمريكية. 

• نائــب الرئيــس التنفيذي 
للشــؤون الماليــة لشــركة 

أســمنت العربيــة .
مالي/نائــب  مراقــب   •
الماليــة  الشــؤون  مديــر 
المطــارات  لمشــاريع 

بجــدة. الدوليــة 
• مديــر مالــي لمجموعــة 
شــركة كابالت الســعودية 

بجــدة. 

لمجموعــة  المالــي  المديــر   • 
الجذور  العربية. 

األمريكــي المعهــد  عضــو   • 
 للمحاسبين المعتمدين. 

مســاهمة  شــركات  عضــو    •
فــي الغرفــة التجاريــة الصناعيــة 

بجــدة. 
شــركة  إدارة  مجلــس  عضــو   •
فــي  لألســمنت  قطرانــة 

األردن. 

• عضــو مجلــس إدارة ورئيــس 
توريــد  لشــركة  مراجعــة  لجنــة 

الجاهــزة. الخرســانة 

 نبيه بن
 فخري

 الجهني

 عضو لجنة
 المراجعة

2

 
 16 عــن  تزيــد  بخبــرة  يتمتــع   •
المصرفــي. القطــاع  فــي  عاًمــا 

 
فــي  التنفيذيــة  اللجنــة  عضــو   •
شــركة اســمنت المنطقة الجنوبية

•برنامــج اإلدارة العامة )التعليم 
هارفــارد  كليــة   ، التنفيــذي( 

بوســطن  ، لألعمــال 
•الذكاء االســتراتيجي )التعليم 
هارفــارد  كليــة   ،  ) التنفيــذي 

لألعمــال ، بوســطن
 ، )تســويق(  بكالوريــوس   •
جامعــة الملــك فهــد للبتــرول 
والمعــادن ،  المملكــة العربيــة 

الســعودية 
•  يتمتــع بخبــرة تزيــد عــن 16 
عاًمــا فــي القطــاع المصرفــي.
 • عضــو اللجنــة التنفيذيــة فــي 
المنطقــة  اســمنت  شــركة 

الجنوبيــة

اإلدخــار  قســم  رئيــس   •
والقطاع الجماعي ، األهلي 

كابيتــال. 

الخدمــة  قســم  رئيــس   •
الخدمــات   ، المميــزة 
المصرفيــة لالفــراد ، البنــك 

التجــاري.  األهلــي 

االعمــال،  تطويــر  مديــر   •
مصرفيــة الشــركات البنــك 

التجــاري األهلــي 

 المدير تنفيذي رئيس إدارة -
 األوراق المالية ، األهلي

كابيتال

 محمد
 بن طالل
النوري

 عضو اللجنة 
التنفيذية

3
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ج( أســماء الشــركات داخــل المملكــة أو خارجهــا التــي يكــون عضــو مجلــس إدارة الشــركة عضــوًا فــي مجالــس إدارتهــا 

الحاليــة والســابقة أو مــن مديريهــا: 

 الكيان القانوني
 )مساهمة

 مدرجة/
 مساهمة غير
 مدرجة / ذات

 مسؤولية
)محدودة

 داخل
 المملكة
أو خارجها

 أسماء الشركات
 التي يكون عضو
 مجلس اإلدارة

 عضوًا في مجالس
 إدارتها السابقة أو

 من مديريها

 الكيان القانوني
 )مساهمة

 مدرجة/
 مساهمة غير
 مدرجة / ذات

 مسؤولية
 )محدودة

 داخل
المملكة

 أو 
خارجها

 أسماء الشركات
 التي يكون عضو
 مجلس اإلدارة

 عضوًا في
 مجالس إدارتها
 الحالية أو من

 مديريها

اسم العضو  م

- - - غير مدرجة داخل
شركة المصانع 
الكبرى للتعدين

محمد بن مانع ابالعال 1

- - - - - -
 صالح بن ياسين

عالف
2

ذات مسئولية 
محدودة

داخل 
مدير عام شركة 

ثمرات نجران 
المحدودة – سابقًا

غير مدرجة

ذات مسؤولية 
محدودة

داخل

داخل

شركة المصانع 
الكبرى للتعدين

شركة المجموعة 
الطبية المتحدة

 أيمن بن عبدالرحمن
الشبل

3

مدرجة

ذات مسئولية 
محدودة

داخل 

داخل

شركة تبوك للتنمية 
الزراعية 

شركة اصول و بخيت 
االستثمارية

مدرجة 

مدرجة

خارج

خارج

شركة ريسوت 
لألسمنت

بنك البركة التركي

 فهد بن عبد الله
الراجحي

4

- - - داخل غير مدرجة 
شركة مداد األرض 

لالستثمارات 
والمقاوالت

 عبدالله بن سالم
الوسيمر

5

- - - غير مدرجة داخل
شركة عبدالرحمن 

بن عبدالله 
الموسى القابضة

 وليد بن عبدالرحمن
الموسى

6

مدرجة

مدرجة

داخل

داخل

شركة رابغ للتكرير 
والبتروكيماويات 

)بترو رابغ(

شركة ينبع الوطنية 
للبتروكيماويات 

)ينساب(

غير مدرجة داخل
شركة اتحاد عذيب 

لالتصاالت
 وليد بن أحمد محمد

بامعروف
7

ذات مسؤولية 
محدودة

داخل
شركة برمان و كانو 

للتعدين
ذات مسؤولية 

محدودة
داخل

شركة علي حسين 
اليامي و شريكه

 علي بن حسين بن
برمان اليامي

8

- - - - - -
 عبدالسالم بن
عبدالله الدريبي

9
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د( وصــف ألي مصلحــة وأوراق تعاقديــة وحقــوق اكتتــاب تعــود ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة وكبــار التنفيذييــن 
وأقربائهــم فــي أســهم أو أدوات ديــن الشــركة أو أي مــن شــركاتهم التابعــة وأي تغييــر فــي تلــك المصلحــة أو تلــك 

ــرة: ــة األخي الحقــوق خــالل الســنة المالي

أ ( مصلحة وحقوق أعضاء مجلس اإلدارة:

نسبة
التغيير 

 صافي
 التغيير

نهاية العام  بداية العام
اسم من تعود له المصلحة م

عدد األسهم عدد األسهم

- - 40,000 40,000 محمد بن مانع ابالعال 1

%567 17,000 20,000 3,000 أيمن بن عبدالرحمن الشبل 2

- - 3,719 3,719 فهد بن عبد الّله الراجحي 3

)%99( 573.336- 1,264 574,600 عبدالله بن سالم الوسيمر 4

- - 1,000 1,000 وليد بن عبدالرحمن الموسى 5

%6,700 67,000 68,000 1,000 وليد بن أحمد بامعروف 6

- - 10.000 10.000 علي بن حسين برمان اليامي * 7

ال ينطبق 350 350 - صالح بن ياسين عالف 8

%106 113,611 221,000 107,389 عبدالسالم بن عبدالله الدريبي 9

* أصالة عن نفسه وممثاًل عن شركة علي حسين اليامي وشريكه للتجارة والمقاوالت والتي تملك 43.400سهما في نهاية السنة. 

 ب( حقوق زوجات واألبناء القصر ألعضاء مجلس اإلدارة : 

 نسبة
التغيير

 صافي
 التغيير

نهاية العام صلة القرابة  بداية العام
زوجة ـ ابن ـ ابنه

اسم من تعود له 
المصلحة

م
عدد األسهم عدد األسهم

ال ينطبق 17,849 17,849 0 زوجة عبدالسالم بن
عبدالله الدريبي  نورا عبدالحميد القاضي  1
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*عبدالسالم بن عبدالله الدريبي عضو مجلس إدارة والرئيس التنفيذي للشركة. 

ج( مصلحة وحقوق كبار التنفيذيين :

 نسبة
التغيير

 صافي
 التغيير

نهاية العام  بداية العام
اسم من تعود له المصلحة م

عدد األسهم عدد األسهم

%106 113,611 221,000 107,389 عبدالسالم بن عبدالله الدريبي*  1

هـــ( معلومــات متعلقــة بــأي عقــد تكــون الشــركة طرفــا فيــه وتوجــد أو كانــت توجــد فيــه مصلحــة جوهريــة 
ألحــد األعضــاء: 

قيمتها بالريال مدتها نوع الصفقة نوع عالقته بالشركة الطرف ذو عالقة

23,000 عام بيع األسمنت 

• م. محمد بن مانع ابالعال 
رئيس مجلس اإلدارة 

• م. أيمن بن عبدالرحمن الشبل
عضو مجلس اإلدارة  

شركة المصانع الكبرى للتعدين 

236,000 عام بيع األسمنت 
•  علي بن برمان اليامي 

شريك وعضو مجلس اإلدارة 
شركة يال العربية

و( وصف مختصر الختصاصات اللجان ومهامها:  
أ( لجنة المراجعة: 

تتكــون لجنــة المراجعــة مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة الغيــر تنفيذييــن وأعضــاء مــن خــارج الشــركة ويمكــن تلخيــص مهامهــم 
فــي العمــل مــع اإلدارة التنفيذيــة للشــركة لضمــان توافــق النظــام المحاســبي مــع المعاييــر المحاســبية والماليــة وأنظمــة 
الرقابــة والمراجعــة الداخليــة ومراجعــة القوائــم الماليــة والتحقــق مــن مــدى فعاليــة األنظمــة واإلجــراءات والتوصيــة باختيــار 
ــإدارات  ــة وتقييــم األداء ل مراجعــي الحســابات. وقــد عينــت الشــركة جهــة استشــارية لتقــوم بأعمــال المراجعــة الداخلي

المختلفــة ورفــع تقاريرهــا إلــى لجنــة المراجعــة بصــورة دوريــة. 

عقدت اللجنة أربع اجتماعات ويوضع الجدول أدناه سجل حضور لجنة المراجعة للعام 2019م: 

 عدد االجتماعات 4 اجتماعات
طبيعة العضو االسم  االجتماع الرابعم

2019/11/05

 االجتماع الثالث

2019/07/28

 االجتماع الثاني

2019/05/05

 االجتماع األول

2019/02/27

الرئيس 1 وليد بن أحمد بامعروف

عضو وليد بن عبدالرحمن الموسى 2

عضو من خارج المجلس عبداإلله بن ناصر الحروره 3

عضو من خارج المجلس نبيه بن فخري الجهني 4



للعام المالي 2019
التقرير السنوي

24

• توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده:
مهام المراجعة الداخلية مسندة الى مكتب استشارات خارجي متخصص في مجال المراجعة الداخلية

• توصيــات لجنــة المراجعــة التــي يوجــد تعــارض بينهــا وبيــن قــرارات مجلــس اإلدارة، أو التــي رفــض المجلــس األخــذ بهــا 
بشــأن تعييــن مراجــع حســابات الشــركة وعزلــه وتحديــد أتعابــه وتقييــم أدائــه أو تعييــن رئيــس قســم المراجعــة الداخليــة، 

ومســوغات تلــك التوصيــات، وأســباب عــدم األخــذ بهــا:
ال يوجــد توصيــات مــن لجنــة المراجعــة تتضمــن تعــارض بينهــا وبيــن قــرارات مجلــس اإلدارة، أو التــي رفــض المجلــس األخــذ 

بهــا بشــأن تعييــن مراجــع حســابات الشــركة وعزلــه وتحديــد أتعابــه وتقييــم أدائــه أو تعييــن المراجــع الداخلــي.

ب( اللجنة التنفيذية:
مــن أهــم مهــام اللجنــة هــو مســاعدة مجلــس اإلدارة فــي أداء مســؤولياته مــن أجــل تســهيل عمليــات الشــركة ويتضمــن 
ذلــك رســم االســتراتيجيات والسياســات واألهــداف العامــة للشــركة بالتنســيق مــع مجلــس اإلدارة، مراجعــة الميزانيــات 
التقديريــة والتقاريــر الدوريــة المقدمــة مــن الرئيــس التنفيــذي، تقديــم توصيــات إلــى مجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق بالهيــكل 
الرأســمالي األمثــل للشــركة ومراجعــة الخطــط والدراســات المتعلقــة بإعــادة هيكلــة أنشــطة الشــركة، إضافــة إلــى متابعــة 

تنفيــذ قــرارات مجلــس االدارة مــع ادارة الشــركة.
تتألــف اللجنــة التنفيذيــة مــن أربعــة أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة وعضــو واحــد مــن خــارج المجلــس وعقــدت اللجنــة ثــالث 

اجتماعــات ويوضــح الجــدول أدنــاه ســجل حضــور اللجنــة التنفيذيــة للعــام 2019م: 

عدد االجتماعات3 اجتماعات
طبيعة العضو االسم م

 االجتماع الثالث
2019/11/26

 االجتماع الثاني
2019/10/08

 االجتماع األول
2019/04/01

ال ينطبق الرئيس )للدورة الحالية(  صالح بن ياسين عالف * 1

عضو 2 وليد بن عبدالرحمن الموسى

عضو علي بن حسين برمان اليامي  3

ال ينطبق عضو عبدالسالم بن عبدالله الدريبي* 4

ال ينطبق عضو من خارج المجلس محمد بن طالل النوري* 5

ال ينطبق ال ينطبق الرئيس )للدورة السابقة( ضيف الله بن عمر الغامدي** 6

ال ينطبق ال ينطبق
عضو

فهد بن عبدالله الراجحي** 7

ج( لجنة الترشيحات والمكافآت:
ــة بالشــركة وتقييــم  ــة مجلــس اإلدارة والمناصــب التنفيذي مــن أهــم مهــام اللجنــة هــي وضــع ضوابــط الترشــيح لعضوي
ــار التنفيذييــن ودراســة نقــاط القــوة والضعــف فــي المجلــس  األداء واقتــراح مكافــآت وتعويضــات أعضــاء المجلــس وكب
واقتــرح الحلــول لمعالجتهــا ودراســة أنظمــة المــوارد البشــرية المقترحــة مــن إدارة الشــركة وإبــداء التوصيــات بشــأنها 
للمجلــس. إضافــة إلــى المراجعــة الدوريــة لسياســة المكافــآت، وتقييــم مــدى فعاليتهــا فــي تحقيــق األهــداف المنشــودة 
منهــا وإلــى التوصيــة لمجلــس اإلدارة بمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه وكبــار التنفيذييــن بالشــركة 

وفقــًا للسياســة المعتمــدة.

*   أعضاء في الدورة الجديدة التي بدأت بتاريخ 2019/08/09م. 
** أعضاء في الدورة السابقة التي انتهت بتاريخ 2019/08/08م.
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عقدت اللجنة اجتماعان ويوضح الجدول أدناه سجل حضور لجنة الترشيحات والمكافآت للعام 2019م: 

عدد االجتماعات 2 اجتماعات
طبيعة العضو االسم م

االجتماع الثاني
2019/05/09

االجتماع األول
2019/04/01

الرئيس وليد بن أحمد بامعروف  1

عضو عبدالله بن سالم الوسيمر 2

عضو في الدورة الجديدة التي بدأت 
بتاريخ 2019/08/09م 

عضو فهد بن عبدالله الراجحي* 3

عضو علي بن حسين برمان اليامي 4

- عضو تركي بن علي الشنيفي** 5

ثانيــًا: الوســائل التــي اعتمــد عليهــا مجلــس اإلدارة فــي تقييــم أدائــه وأداء لجانــه وأعضائــه، والجهــة 
الخارجيــة التــي قامــت بالتقييــم وعالقتهــا بالشــركة، إن وجــدت: 

ــًا دون االســتعانة بجهــة  ــة الترشــيحات والمكافــآت نمــوذج تقييــم أداء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة داخلي أعــدت لجن
خارجيــة، حيــث شــارك أعضــاء المجلــس فــي عمليــة التقييــم مــن خــالل اإلدالء بآرائهــم، حيــث يتــم تحليــل نتائــج التقييــم 

ــات لمجلــس اإلدارة . ــم رفــع التوصي ــة الترشــيحات والمكافــآت ث بإشــراف لجن

ثالثًا: اإلدارة التنفيذية: 
أدناه تفاصيل اإلدارة التنفيذية وأدوارها ومؤهالتها وخبراتها الحالية: 

*   عضو في الدورة الجديدة التي بدأت بتاريخ 2019/08/09م. 
** عضو في الدورة السابقة التي انتهت بتاريخ 2019/08/08م.

الخبرات  الوظائف السابقة المؤهالت
 الوظائف
 الحالية

االسم

فــي  واســعة  الخبــرة  مــن  ســنوات 
األعمــال  وتطويــر  المشــاريع  إدارة 
وإدارة  واالســتحواذ  الدمــج  وعمليــات 
الكفــاءة  وتحســين  االســتثمارات 
التشــغيلية وتحســين كفــاءة تخصيــص 
رأس المــال. باإلضافــة إلــى العديــد مــن 

التدريبيــة. الــدورات 

• ماجستير إدارة أعمال من جامعة 
سياتل الواليات المتحدة األمريكية.

•شهادة محلل مالي معتمد 
)CFA(

• بكالوريوس ادارة نظم 
المعلومات من جامعة الملك فهد 

للبترول والمعادن.

•  مدير استثمار أول في مجموعة صافوال.
• مدير مساعد في المصرفية االستثمارية 

سويكورب.
• محلل مالي في المصرفية االستثمارية 

سويكورب. 
• محلل مالي في إدارة األصول الرياض 

المالية. 

الرئيس 
التنفيذي 
من 1-أبريل

2018 

عبدالسالم 
بن عبدالله 

بن عبدالعزيز 
الدريبي *

خبــرة واســعة فــي صناعــة االســمنت. 
قبــل االنضمــام إلــى شــركة أســمنت 
نجــران، كان يعمــل في شــركة أســمنت 

ينبــع كمستشــار فنــي.

• الهندسة الميكانيكية والمعادن  • مدير اقليمي ) شركة الفارج (
• مدير االنتاج والتقنية ) شركة اسمنت 

عطبرة بالسودان(
• مستشار  فني ) شركة اسمنت ينبع (
• مدير جودة ) شركة األسمنت األردنية (

نائب الرئيس 
التنفيذي 
للعمليات 

 مؤيد مطر
 سليمان

أكثــر مــن 30 ســنة خبــرة فــي اإلدارة 
وإدارة  الماليــة  والتقاريــر  الماليــة 

ئــب.  ا لضر ا

• بكالوريوس محاسبة 
• شهادة امتحان المحاسبين 

القانونيين معادلة لـــ ) الماجستير 
في التجارة(

•  مدير عام المالية والمحاسبة )شركة 
سيتار للصناعات الكيميائية( في باكستان
• مدير الحسابات )شركة اسمنت اتوك( 

باكستان

المدير 
المالي 

عمران أحمد 
خان 

*انتخب األستاذ/ عبدالسالم بن عبدالله الدريبي )الرئيس التنفيذي لشركة أسمنت نجران( من قبل الجمعية العامة الغير عادية المنعقدة 
بتاريخ 19 يونيو 2019م ليصبح عضو مجلس إدارة للدورة الحالية والتي بدأت بتاريخ 09/ 2019/08م وتنتهي بتاريخ 2022/08/08م. 
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رابعًا: اجتماعات مجلس اإلدارة التي عقدت خالل السنة المالية األخيرة وسجل حضور كل اجتماع : 
يتولــى إدارة الشــركة مجلــس إدارة يتكــون مــن )9( أعضــاء وقــد عقــد مجلــس اإلدارة )4( اجتماعــات خــالل عــام 2019 م 

ــان تفصيلــي عــن ســجل الحضــور خــالل العــام : وفيمــا يلــي بي

خامســًا: بيــان بتواريــخ الجمعيــات العامــة للمســاهمين المنعقــدة خــالل الســنة الماليــة األخيــرة 
وأســماء أعضــاء مجلــس اإلدارة الحاضريــن لهــذه الجمعيــات: 

ُعقــدت الجمعيــة العامــة الرابعــة عشــر للشــركة فــي 01 إبريــل 2019م. ويوضــح الجــدول أدنــاه ســجل حضــور أعضــاء مجلــس 
اإلدارة فــي الجمعيــة العامــة:

عدد االجتماعات )4(

االسم  االجتماع الرابعم
2019/11/27

 االجتماع الثالث
2019/09/02

 االجتماع الثاني
2019/06/19

 االجتماع األول
2019/04/01

محمد بن مانع ابا العال 1

انتهت فترة عضويته بتاريخ 2019/08/08م  x د.ضيف الله بن عمر الغامدي 2

أيمن بن عبدالرحمن الشبل  3

x فهد بن عبد الله الراجحي 4

عبدالله بن سالم الوسيمر  5

x وليد بن عبدالرحمن الموسى  6

وليد بن أحمد محمد بامعروف  7

علي بن حسين برمان اليامي  8

انتهت فترة عضويته بتاريخ 2019/08/08م تركي بن علي الشنيفي  9

بدأت فترة عضويته بتاريخ 2019/08/09م صالح بن ياسين عالف  10

بدأت فترة عضويته بتاريخ 2019/08/09م عبدالسالم بن عبدالله الدريبي  11

الجمعية العامة غير العادية
  2019/06/19م

الجمعية العامة العادية
االسم  2019/04/01م م

محمد بن مانع ابا العال 1

2 أيمن بن عبدالرحمن الشبل

x فهد بن عبد الله الراجحي 3

عبدالله بن سالم الوسيمر  4

x وليد بن عبدالرحمن الموسى  5

وليد أحمد محمد بامعروف  6

علي بن حسين برمان اليامي  7

x د. ضيف الله عمر الغامدي )الدورة السابقة( 8

بدأت فترة عضويتهم بتاريخ 2019/08/09م
صالح بن ياسين عالف  9

عبدالسالم بن عبدالله الدريبي  10
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ــة وفقــًا لمــا هــو منصــوص  ســابعًا: اإلفصــاح عــن مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذي
عليــه فــي المــادة الثالثــة والتســعين مــن الئحــة حوكمــة الشــركات:  

أواًل: سياسة مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة:
ــة  ــة لمجلــس اإلدارة بمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة، وتحــدد الجمعي ــة الترشــيحات والمكافــآت برفــع توصي 1( تقــوم لجن
العامــة للشــركة مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة، وال يجــوز ألعضــاء مجلــس اإلدارة التصويــت علــى بنــد مكافــأة أعضــاء مجلس 

اإلدارة فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة.

2( بنــاًء علــى توصيــة مــن لجنــة الترشــيحات والمكافــآت يحــدد مجلــس اإلدارة المكافــأة التــي يحصــل عليهــا كل مــن رئيــس 
المجلــس والعضــو المنتــدب باإلضافــة إلــى المكافــأة المقــررة ألعضــاء مجلــس اإلدارة.

3(تتكــون مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن مكافــآت ومزايــا ماليــة أو عينيــة، وفــي جميــع األحــوال يجــب أن ال يتجــاوز 
مجمــوع مــا يحصــل عليــه العضــو الواحــد مبلــغ خمســمائة ألــف )500.000( ريــال ســنويًا )تقســم المكافــآت الســنوية بيــن 

ــن( . ــخ التعيي ــك بحســب تاري ــد، وذل ــن أعضــاء مجلــس إدارة جدي ــة تعيي الممثليــن فــي حال

4(يحدد مجلس اإلدارة مكافأة أمين سر مجلس اإلدارة نظير حضوره اجتماعات اللجنة وأية بدالت أخرى .  

5(يحــق ألعضــاء مجلــس اإلدارة الذيــن يقيمــون خــارج المــدن التــي تعقــد فيهــا اجتماعــات المجلــس أو الجمعيــة العامــة أن 
يدفــع لهــم جميــع النفقــات التــي  تكبدوهــا لحضــور االجتماعــات، علــى أن تكــون هــذه النفقــات معقولــة ومقبولــة العــرف 

وفقــا لمعاييــر  األعمــال مثــل الســفر والوجبــات، وأماكــن اإلقامــة وغيرهــا مــن النفقــات التــي تكبدوهــا.

6(يراعــى أن تكــون المكافــآت عادلــة ومتناســبة مــع اختصاصــات العضــو واألعمــال والمســؤوليات التــي يقــوم بهــا ويتحملها 
أعضــاء مجلــس اإلدارة، باإلضافــة الــى األهــداف المحــددة مــن قبــل مجلــس اإلدارة المــراد تحقيقهــا خــالل الســنة الماليــة، 

ويراعــى أيضــًا أن تكــون المكافــآت متناســبة مــع نشــاط الشــركة والمهــارة الالزمــة إلدارتهــا.

سادسًا: طلبات الشركة لسجل المساهمين وتواريخ الطلبات وأسبابها : 

أسباب الطلب تاريخ الطلب عدد طلبات الشركة لسجل المساهمين

إجراءات الشركات  2019/02/18م 1

الجمعية العامة العادي  2019/04/01م 2

إجراءات الشركات  2019/05/09م 3

الجمعية العامة غير العادية 2019/06/19م  4

إجراءات الشركات  2019/12/10م  5
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ثانيًا: مكافأة أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة: 
تقوم لجنة الترشيحات والمكافآت برفع توصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة.

1( تحــدد الجمعيــة العامــة للشــركة مكافــأة أعضــاء لجنــة المراجعــة، ويحــدد مجلــس اإلدارة مكافــأة أعضــاء باقي لجــان المجلس 
وأميــن ســر المجلــس وأمنــاء ســر اللجــان نظيــر حضورهــم جلســات  اللجــان وأيــة بــدالت أخرى. 

2( يحــق ألعضــاء اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة الذيــن يقيمــون خــارج المــدن التــي تعقــد فيهــا اجتماعــات اللجنــة أن 
يدفــع لهــم جميــع النفقــات التــي  تكبدوهــا لحضــور االجتماعــات، علــى أن تكــون هــذه النفقــات معقولــة ومقبولــة العــرف 

وفقــا لمعاييــر  األعمــال مثــل الســفر والوجبــات، وأماكــن اإلقامــة وغيرهــا مــن النفقــات التــي تكبدوهــا.
3( يراعــى أن تكــون المكافــآت عادلــة ومتناســبة مــع اختصاصــات العضــو واألعمــال والمســؤوليات التي يقــوم بها ويتحملها 
أعضــاء اللجــان المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة، ويراعــى أيضــًا أن تكــون المكافــآت متناســبة مــع نشــاط الشــركة والمهــارة 

الالزمــة مــن األعضــاء. 

ثالثًا: مكافأة كبار التنفيذيين في الشركة :
1( تقــوم لجنــة الترشــيحات والمكافــآت برفــع توصيــة لمجلــس اإلدارة بمكافــآت كبــار التنفيذييــن فــي الشــركة بنــاء علــى 
مؤشــرات قيــاس اداء ســنويه وصافــي االربــاح الســنوية للشــركة. تعتمــد مكافــأة كبــار التنفيذييــن فــي الشــركة الســنوية 

مــن مجلــس اإلدارة.
2( تلتــزم الشــركة  بتوفيــر ممارســات لألجــور والمزايــا الوظيفيــة العادلــة الموحــدة التــي مــن شــأنها جــذب ومكافــأة 

المؤهليــن. التنفيذييــن 
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* المبلــغ المعيــن فــي الجــدول أعــاله يمثــل المكافــأة الســنوية بنــاًء علــى الفتــرة التــي قضاهــا العضــو فــي عضويــة مجلــس اإلدارة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018 م  
وقــد تــم صرفهــا فــي عــام 2019 م  بعــد أن تمــت الموافقــة عليهــا  مــن مجلــس اإلدارة خــالل عــام 2019م  .

* * إضافة إلى مركبة حسب سياسة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المعتمدة.

مكافآت أعضــاء مجلـس اإلدارة 
التي دفعت خالل السنة المالية المنتهية  في 31 / 2019/12 )ألف ريال(*
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األعضاء المستقلين

17 6 - - - - - - - 6 - - - - 6 - صالح ياسين عالف

8 209 - - - - - - - 209 - - - - 9 200
وليد عبدالرحمن 

الموسى

10 212 - - - - - - - 212 - - - - 12 200
وليد أحمد 
بامعروف

55 212 - - - - - - - 212 - - - - 12 200
علي حسين برمان 

اليامي

0 206 - - - - - - - 206 - - - - 6 200
تركي صالح 
الشنيفي

90 845 - - - - - - - 845 - - - - 45 800 المجموع

األعضاء غير التنفيذيين

- 472 - - - - - - 472 200 - **60 - 12 200
م. محمد بن مانع 

ابالعال

3 203 - - - - - - 203 - - - - 3 200
د. ضيف الله عمر 

الغامدي

4 212 - - - - - - 212 - - - - 12 200
عبدالله سالم 

الوسيمر

- 209 - - - - - - 209 - - - - 9 200 فهد عبدالله الراجحي

7 1,096 - - - - - - 1,096 200 - 60 - 36 800 المجموع

األعضاء التنفيذيين 

- 572 - - - - - - - 572 360 - - - 12 200 م. أيمن 
عبدالرحمن الشبل

- 6 - - - - - - - 6 - - - - 6 -
عبدالسالم بن 
عبدالله الدريبي

- 578 - - - - - - - 578 - - - - 18 200 المجموع
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* بما في ذلك نائب الرئيس للشؤون التجارية الذي لم يتم تجديد عقده والذي انتهى بتاريخ 30 سبتمبر 2019م.

مكافآت كبــار التنفيذيين )ألف ريال(
التي دفعت خالل السنة المالية المنتهية  في 31 / 2019/12 )ألف ريال(

المجموع الكلي
مجموع مكافآت 
التنفيذيين عن 

المجلس إن وجدت

مكافأة نهاية 
الخدمة

المكافآت 
المتغيرة  المكافآت الثابتة  اإلدارة التنفيذية  

4,040 100 83 272 3,585 المجموع 

ــة مجلــس اإلدارة للســنة الماليــة  ــاًء علــى الفتــرة التــي قضاهــا العضــو فــي عضوي * المكافــأت الثابتــة  فــي الجــدول أعــاله يمثــل المكافــأة الســنوية بن
ــم صرفهــا فــي عــام 2019 م  بعــد أن تمــت الموافقــة عليهــا  مــن مجلــس اإلدارة ــة فــي 31 ديســمبر 2018 م  وقــد ت المنتهي

* جميع ماذكر أعاله في مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية اليوجد به أي انحراف جوهري عن السياسات المعتمدة.

مكافآت أعـضـــاء اللجــــان )ألف ريال(
التي دفعت خالل السنة المالية المنتهية  في 31 / 2019/12 ) ألف ريال (

المجموع الكلي بدل حضور جلسات المكافآت الثابتة *
)عدا بدل حضور الجلسات( اسم العضو م

أعضاء لجنة المـــراجعة

112 12 100 وليد بن أحمد بامعروف 1

112 12 100 وليد بن عبدالرحمن الموسى 2

112 12 100 عبداإلله بن ناصر الحروره 3

112 12 100 نبيه بن فخري الجهني 4

100 0 100 عبدالسالم  بن عبدالله الدريبي 5

548 48 500 المجموع 

اللجنــة التنفيــذية 

6 6 0 صالح بن ياسين عالف 1

59 9 50 وليد بن عبدالرحمن الموسى  2

59 9 50 علي بن حسين اليامي  3

6 6 0 عبدالسالم بن عبدالله الدريبي  4

6 6 0 محمد بن طالل النوري )من خارج المجلس ( 5

53 3 50 ضيف الله بن عمر الغامدي   6

53 3 50 فهد بن عبدالله الراجحي 7

242 42 200 المجموع 

لجنة الترشيحــات والمكـــافآت 

56 6 50 وليد بن أحمد بامعروف  1

56 6 50 عبدالله بن سالم الوسيمر  2

56 6 50 علي بن حسين بن برمان اليامي  3

53 3 50 تركي بن علي الشنيفي 4

221 21 200 المجموع 

لجنة الحوكمة والمسؤولية االجتماعية

53 3 50 أيمن بن عبدالرحمن الشبل  1

53 3 50 ولي بن أحمد بامعروف  2

53 3 50 وليد بن عبدالرحمن الموسى  3

159 9 150 المجموع 
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يستحق أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن مجلس االدارة المكافآت التالية: 
*منــح رئيــس مجلــس اإلدارة مكافــأة إضافيــة بمقــدار مائتــي ألــف )200.000( ريــال ســعودي مقابــل مجهوداتــه فــي متابعــة 

أعمــال الشــركة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2019/12/31م. 
**منــح أعضــاء لجنــة المراجعــة مكافــأة ماليــة قدرهــا مائــة ألــف )100.000( ريــال ســعودي عــن أعمــال الســنة الماليــة المنتهيــة 

في 2019/12/31م.
***منــح أعضــاء اللجــان مكافــأة ماليــة وقدرهــا خمســون ألــف )50.000( ريــال ســعودي عــن أعمــال الســنة الماليــة المنتهيــة 

فــي 2019/12/31م.

بدل حضور الجلسات :
يحصــل اعضــاء مجلــس االدارة واعضــاء اللجــان )مــن ضمنهــم اعضــاء مــن خــارج مجلــس اإلدارة( علــى مقابــل مالــي ثابــت 
)3.000( ريــال ســعودي عــن الجلســة مقابــل حضــور جلســات اجتماعــات مجلــس االدارة واللجــان المنبثقة عن مجلــس االدارة.

ثامنًا: تقرير مراقب الحسابات الخارجي على القوائم المالية: 
لقد أصدر مراقب الحسابات الخارجي رأيا غير متحفظ حول القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

تاسعًا: نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:
• يقــوم المراجــع الداخلــي للشــركة بتقديــم التقاريــر الدوريــة للجنــة المراجعــة حــول العمليات التشــغيلية واإلداريــة والمالية 
للتحقــق مــن فعاليــة الرقابــة الداخليــة حيــث لــم تظهــر التقاريــر الدوريــة أي ضعــف جوهــري فــي نظــام المراقبــة الداخليــة 

للشركة.
• يقــوم المراجــع الخارجــي بتقييــم إجــراءات الرقابــة الداخليــة كجــزء مــن مهــام مراجعــة الشــركة، حيــث تــم الســماح لهــم 

ــر المراجعــة الداخليــة. باالطــالع علــى جميــع محاضــر اجتماعــات مجلــس االدارة واللجــان المنبثقــة عــن المجلــس وتقاري

عاشرًا: إقرارات الشركة:
1( أن سجالت الحسابات أعدت بالشكل الصحيح.  

2( أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية.   
3( أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها.  

كما يؤكد مجلس إدارة شركة أسمنت نجران على:
- أنــه ال توجــد أي عقوبــة أو جــزاء أو قيــد احتياطــي مفــروض علــى شــركة أســمنت نجــران مــن هيئــة الســوق الماليــة أو أي 

جهــة إشــرافية أو تنظيميــة أو قضائيــة –ســوى مــا ذكــر بهــذا التقريــر.
- أنــه ال يوجــد فروقــات جوهريــة فــي النتائــج التشــغيلية عــن نتائــج الســنة الســابقة أو أي توقعــات ســبق وأن أعلنــت عنهــا 

شــركة أســمنت نجــران، وكمــا أشــير إليهــا فــي النتائــج الماليــة.
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- أنــه ال يوجــد أي اختــالف عــن معاييــر المحاســبة الدوليــة، كمــا ال توجــد أي مالحظــات جوهريــة مــن المحاســب القانونــي 
علــى القوائــم الماليــة الســنوية لشــركة أســمنت نجــران خــالل العــام 2019 م، ويلتــزم مجلــس اإلدارة بتزويــد هيئة الســوق 
الماليــة بــأي معلومــات إضافيــة تطلبهــا فــي أي وقــت فــي حالــة إبــداء المراجــع ألي تحفظــات حــول القوائــم الماليــة 

الســنوية. 
- تقر الشركة بأنه ال توجد أية أعمال أو عقود تكون الشركة طرفًا فيها خالل العام المالي 2019 م.

الحادي عشر: حوكمة الشركات: 
أ( هناك بنود ال تنطبق على شركة أسمنت نجران وتشمل مايلي: 

• لــم تقــدم شــركة أســمنت نجــران أي قــرض نقــدي مــن أي نــوع ألي مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا، كمــا لــم تضمــن أي قــرض 
عقــده أحــد أعضــاء مجلــس إدارتهــا مــع الغيــر.

• اليوجد لدى شركة أسمنت نجران شركة تابعة. 
• اليوجــد لــدى شــركة أســمنت نجــران أي مصلحــة فــي فئــة األســهم ذات األحقيــة فــي التصويــت تعــود ألشــخاص ) عــدا 

أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن وأزواجهــم وأوالدهــم القصــر( قامــوا بإبــالغ الشــركة بتلــك الحقــوق.
• اليوجــد فئــات وأعــداد أي أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أي أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات اكتتــاب أو حقــوق مشــابهة 

تــم إصدارهــا. 
• اليوجــد أي حقــوق أو تحويــل أو اكتتــاب بموجــب أدوات ديــن قابلــة للتحويــل أو أوراق ماليــة تعاقديــة أو مذكــرات اكتتــاب 

أو حقــوق مشــابهة أصدرتهــا أو منحتهــا الشــركة. 
• اليوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي مكافآت. 

• اليوجد أي ترتيبات أو اتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن أي حقوق في األرباح. 
• اليوجد أي استثمارات أو احتياطيات أنشئت لمصلحة موظفي الشركة. 

• اليوجد توصية من مجلس اإلدارة بتغيير مراجع الحسابات قبل انتهاء الفترة المعين من أجلها.
• اليوجد لدى الشركة أي حقوق تحويل أو اكتتاب بموجب أدوات دين قابلة للتحويل إلى أسهم.

ب( وصف ألي استرداد أو شراء أو إلغاء ألي أدوات دين قابلة لالسترداد: 
خــالل يونيــو 2015م أصــدرت الشــركة صكــوك غيــر مصنفــة ائتمانيــا ولكنهــا مســجلة بقيمــة 400مليــون ريال ســعودي لمدة 
خمــس ســنوات وتســتحق الدفــع فــي شــهر يونيــو 2020م ، تــم تحديــد العائــد علــى الصكــوك بهامــش ربــح قــدره %2.15 
مضافــة إلــى معــدل األســاس )ســايبور( لفتــرة الثالثــة أشــهر )تســتحق ربــع ســنويا( تــم اســتخدام المتحصــالت مــن إصــدار 

الصكــوك فــي ســداد جــزء مــن المديونيــة القائمــة علــى الشــركة. 
فــي ديســمبر 2019م قامــت الشــركة بإعــادة شــراء جزئــي بقيمــة 45مليــون ريــال مــن صكوكهــا وتخفيــض الرصيــد مــن 400 

مليــون إلــى 355مليــون ريــال تســتحق فــي يونيــو 2020م. 
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ج( ما طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات ومالم يطبق وأسباب ذلك
قامــت الشــركة بتطبيــق المــواد الــواردة فــي الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن هيئــة الســوق المالية باســتثناء األحكام 

الــواردة أدناه:

أسباب عدم التطبيق متطلبات المادة الفقرة المادة

مادة استرشادية سيتم

تطبيقها مستقباًل

التقييم:

يتخــذ مجلــس اإلدارة الترتيبــات الالزمــة للحصــول علــى 

تقييــم جهــة خارجيــة مختصــة ألدائــه كل ثــالث ســنوات

هـ 41

مادة استرشادية سيتم

تطبيقها مستقباًل

التقييم:

يجــري أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر التنفيذييــن تقييمــا 

المجلــس  رئيــس  دوريــا ألداء 

و 41

مادة استرشادية سيتم

تطبيقها مستقباًل
تشكيل لجنة إدارة المخاطر 70

مادة استرشادية
)ســتة  كل  دوريــة  بصفــة  المخاطــر  إدارة  لجنــة  تجتمــع 

ذلــك إلــى  الحاجــة  أشــهر( علــى األقــل وكلمــا دعــت 
72

مادة استرشادية

تحفيز العاملين:

برامــج منــح العامليــن أســهما فــي الشــركة أو نصيبــا 

ــاح التــي تحققهــا وبرامــج التقاعــد، وتأســيس  مــن األرب

صنــدوق مســتقل لإنفــاق علــى تلــك البرامــج. 

2 85

مادة استرشادية
تحفيز العاملين:

إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة 
3 85

مادة استرشادية

مبادرات العمل االجتماعي:

وضــع مؤشــرات قيــاس تربــط أداء الشــركة بمــا تقدمــه 

مــن مبــادرات فــي العمــل االجتماعــي ومقارنــة ذلــك 

بالشــركات األخــرى ذات النشــاط المشــابه

1 88

مادة استرشادية

مبادرات العمل االجتماعي:

بالمســؤولية  للتعريــف  للمجتمــع  توعيــة  برامــج  وضــع 

للشــركة االجتماعيــة 
4 88



أداء الشركة



    خامسًا: أداء الشركة: 
أواًل: األداء التشغيلي: 

االنتـــــاج : 

أ( الكلنكر:
ــًا والتــي  ــة قدرهــا )15,500( طــن يومي ــاج فــي مصنعهــا الرئيســي بطاقــة إجمالي ــة خطــوط إنت ــدى الشــركة ثالث يوجــد ل
تســاوي )4،960,00( طــن ســنويا. بلــغ إنتــاج الشــركة مــن مــادة الكلنكــر للعــام 2019م ) 1,499,998(  مليــون وأربعمائــة 
وتســعة وتســعون ألــف وتســعمائة وثمانيــة وتســعون  طــن مقارنــة بكميــة )970,000( تســعمائة وســبعون  ألــف طــن 
للعــام 2018 أي بزيــادة قدرهــا )529,998( خمســمائة وتســعة وعشــرون ألفــا وتســعمائة وثمانيــة وتســعون طــن وبنســبة 
)55 %( وذلــك نتيجــة زيــادة الطلــب خــالل عــام 2019م حيــث قامــت الشــركة بتشــغيل خــط اإلنتــاج رقــم )2( خــالل النصــف 
األول مــن العــام بطاقــة إنتاجيــة قدرهــا )3,000( طــن يوميــا و قامــت بتشــغيل خــط اإلنتــاج رقــم )3 ( خــالل النصــف الثانــي 
مــن العــام بطاقــة إنتاجيــة قدرهــا )6,500( طــن يوميــا. وقــد انخفــض رصيــد الكلنكــر لــدى الشــركة بنهايــة العــام 2019 م 
إلــى )2,029,226( مليونــان وتســعة وعشــرون ألفــا ومائتــان وســتة وعشــرون طــن مقارنــة مــع )2,481,000( مليونــان 

وأربعمائــة وواحــد وثمانــون ألــف طــن  للعــام 2018م. 
ونظــرا لتوفــر مخــزون مرتفــع مــن الكلنكــر، فــإن الشــركة لديهــا القــدرة علــى تلبيــة أي ارتفــاع فــي الطلــب علــى األســمنت 
مســتقباًل، حيــث أنــه يوجــد لــدى الشــركة طاقــة إنتاجيــة تصميميــة غيــر مســتغلة إلنتــاج الكلنكــر لــم تســتخدم خــالل العــام، 

إضافــة إلــى طاقــة طحــن إضافيــة. 

ويوضح الرسم البياني التالي إنتاج الشركة من الكلنكرخالل الخمس سنوات من عام 2015 م إلى عام 2019م .

)  طـن (إنتاج الكلنكر 
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ب( األسمنت: 
بلــغ إنتــاج الشــركة مــن األســمنت للعــام 2019 م )2,126,086(  مليونــان ومائــة وســتة وعشــرون ألفــا وســتة وثمانــون 
طــن مقابــل )1,601,927(  مليــون وســتمائة وواحــد ألــف وتســعمائة وســبعة وعشــرون طــن عــام 2018م بزيــادة قدرهــا 

)524,114( خمســمائة وأربعــة وعشــرون ألفــا ومائــة وأربعــة عشــر طــن مــا نســبته )33 %(.

ويوضح الرسم البياني التالي إنتاج الشركة من األسمنت خالل الخمس سنوات من عام 2015 م إلى عام 2019 م

) طـن (إنتاج األسمنت

ج( مخزون الكلنكر :
بلــغ مخــزون مــادة الكلنكــر كمــا فــي 31/12/2019م )2,029,226( فقــط مليونــان وتســعة وعشــرون ألفــا ومائتــان وســتة 
وعشــرون طــن مقارنــة مــع )2,481,000( مليونــان وأربعمائــة وواحــد وثمانــون ألــف طــن كمــا فــي 31/12/2017 م 
ــادة مبيعــات االســمنت عــن كميــة الكلنكــر  بانخفــاض قــدره )- 18 %( ويعــود الســبب فــي انخفــاض مخــزون الكلنكــر لزي
ــة  ــام الشــركة بمضاعفــة انتاجهــا مــن الكلنكــر خــالل النصــف الثانــي مــن العــام مقارن ــج، ذلــك علــى الرغــم مــن قي المنت

بالنصــف األول مــن العــام. 
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د( التسويق والمبيعات :
شــهد الطلــب علــى األســمنت فــي المملكــة انخفاًضــا مســتمًرا منــذ عــام 2016م وحتــى العــام 2018م. ولكــن نتيجــة 
للدعــم الحكومــي لقطــاع اإلســكان وبــدء تنفيــذ بعــض المشــاريع الحكوميــة بــدأ قطــاع البنــاء فــي إظهــار بعــض التحســن 
اعتبــاًرا مــن الربــع الثالــث مــن عــام 2019م حيــث شــهد عــام 2019م نمــو للطلــب المحلــي بمقــدار 3.3% وهــو أول نمــو 
ســنوي للطلــب منــذ عــام 2015م. فــي المقابــل تمكنــت الشــركة مــن تحقيــق مبيعــات إســمنت إجماليــة للعــام 2019م 
بـــ )1،589،727( مليــون  قدرهــا )2،137،410( مليونــان ومائــة وســبعة وثالثــون ألفــا وأربعمائــة وعشــرة طــن مقارنــة 
وخمســمائة وتســعة وثمانــون ألفــا وســبعمائة وســبعة وعشــرون طــن مــن األســمنت فــي عــام 2018م، بارتفــاع قــدره 

ــة وثمانــون طــن، أي مانســبته )34 %(. )547,683( خمســمائة وســبعة وأربعــون ألفــا وســتمائة وثالث

ومــن الجديــر بالذكــر أن مبيعــات الشــركة توجهــت لتغطيــة احتياجــات الســوق المحلــي للملكــة بشــكل رئيســي اضافــة إلــى 
ــة اليمــن الشــقيقة وتعتمــد الشــركة علــى سياســة البيــع المباشــر للتجــار والموزعيــن  ــر بعــض الكميــات إلــى دول تصدي
والمســتهلكين. علمــًا أن الشــركة لديهــا رخصــة تصديــر لألســمنت والصــادرة لهــا مــن وزارة التجــارة واالســتثمار برقــم 

)138/ت( تاريــخ 2019/07/08م. 
قامــت الشــركة بتصديــر )165،028( مائــة وخمســة وســتون ألفــا وثمانيــة وعشــرون طًنــا مــن األســمنت إلــى اليمــن حتــى 
31 ديســمبر 2019م بزيــادة قدرهــا 66% مقارنــة بمبيعــات التصديــر فــي العــام الماضــي، وتمثــل مبيعــات التصديــر نحــو )8 

% )مــن إجمالــي مبيعــات الشــركة للعــام 2019م.

 ويوضح الرسم البياني التالي مبيعات الشركة خالل الخمس سنوات من عام 2015 م إلى عام 2019 م
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ثانيًا: األداء المالي: 
إيضاح الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية لعامي 2018 م  وعام 2019 م :

مقارنة نتائج األعمال:

للعام المالي 2019
التقرير السنوي
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نسبة التغيير
%

التغيير
)ألف ريال(

2018
)ألف ريال(

2019
)ألف ريال(

البيــــــان

%50 137,993 278,413 416,406  المبيعات/ اإليرادات

%2 )5,588( )292,366( )297,954(  تكلفة المبيعات/ اإليرادات

%949 132,405 )13,953( 118,452  مجمل الربح

%9688 1,550 16 1,566  إيرادات تشغيلية- أخرى

%4- 3,060 )69,563( )66,503(  مصروفات تشغيلية ـ أخرى

%164 137,015 )83,500( 53,515 الربح )الخسارة( التشغيلي

%132- )2,497( 1,893 )604( الدخل )الخسارة( الشامل للفترة

%165 134,518 )81,607( 52,911 إجمالي الدخل )الخسارة( الشامل للفترة

2015م 2016م 2017م 2018م 2019م البيــــــان

1,086,649 631,197 346,244 278,413 416,406  اإليرادات

)565,052( )425,808( )299,332( )292,366( )297,954(   تكلفة اإليرادات

521,597 205,389 46,912 )13,953( 118,452  مجمل الدخل

)241,198( )73,672( )62,622( )62,156( )60,356(
 مجموع المصاريف اإلدارية والتسويقية

 والتمويلية والعامة

5,364 7,525 5,150 16 1,566 )مصاريف( / إيرادات أخرى، بالصافي

)30.139( )13.500( )11.300( )7.407( )6.147(  الزكاة الشرعية

255,624 125,742 )21,860( )83,500( 53,515 صافي دخل )خسارة( السنة 

- - )1,211( 1,893 )604( الدخل )الخسارة( الشامل للفترة 

255,624 125,742 )23,071( )81,607( 52,911 إجمالي الدخل )الخسارة( الشامل للفترة

1.5 0.74 )0.13( )0.49( 0.31 ربحية )خسارة( السهم  األساسية

1.5 0.74 )0.14( )0.48( 0.31 ربحية )خسارة( السهم  المخفضة



ويوضح الرسم البياني التالي تطور صافي المبيعات وصافي األرباح )الخسائر( خالل خمس سنوات 

من عام 2015 م إلى عام 2019م

أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس األخيرة:

يوضح الرسم البياني التالي تطور األصول وحقوق الملكية خالل خمس سنوات 

من عام 2015 م إلى عام 2019م

2015 2016 2017 2018 2019
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مقارنة األصول والخصوم:                      )ألف ريال(

تحليل جغرافي إلجمالي إيرادات الشركة )ألف ريال( : 
مبيعــات الشــركة تمــت داخــل الســوق المحلــي وكذلــك تــم تصديــر كميــات تجاريــة بنســبة 6%  مــن مبيعاتهــا خــارج المملكــة 
حيــث حصلــت  الشــركة علــى رخصــة تصديــر األســمنت رقــم 138/ت تاريــخ 2019/07/08م والصــادرة مــن وزارة التجــارة 

واالســتثمار.

البيــــــان البيــــــان

المنطقة الجغرافية
النسبة المئوية 

اإليرادات

)األلف ريال(
 النسبة المئوية

اإليرادات 

)األلف ريال(

%46 135,485 %31 129,411  منطقة نجران

%40 119,236 %53 222,070  المنطقة الجنوبية

%14 40,602 %16 64,925 المناطق األخرى + التصدير

%100 278,413 %100 416,406 اإلجمــالي

للعام المالي 2019
التقرير السنوي
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2015م 
المعايير 
الدولية

2016م 
المعايير 
الدولية

2017م 2018م 2019م البيــــــان

638,259 546,002 505,976 439,328 395,188  األصول المتداولة

2,435,013 2,321,748 2,225,220 2,138,151 2,089,140  األصول غير المتداولة

3,073,272 2,867,750 2,731,196 2,577,479 2,484,328 إجمالي األصول

230,104 189,812 176,947 128,222 435,081  الخصوم المتداولة

714,808 621,109 525,366 515,629 65,708 الخصوم غير المتداولة 

994,912 810,921 702,313 643,851 500,789 إجمالي الخصوم

     حقوق المساهمين 

1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000 رأس المال

90,588 103,059 103,059 103,059 108,411 االحتياطي القانوني 

337,772 253,770 225,823 130,569 175,128  األرباح المبقاة

2,128,360 2,056,829 2,028,882 1,933,628 1,983,539 مجموع حقوق المساهمين

3,073,272 2,867,750 2,731,196 2,577,479 2,484,328  المطلوبات وحقوق المساهمين



المعلومــات المتعلقــة بــأي قــروض علــى الشــركة )ســواء أكانــت واجبــة الســداد عنــد الطلــب أم غيــر ذلــك( وكشــف 
بالمديونيــة اإلجماليــة للشــركة خــالل العــام المالــي 2019م )بالمليــون ( : 

المديونية اإلجمالية
 للشركة وشركاتها

 التابعة

المبلغ المتبقي
 من القرض

المبالغ المدفوعة
 سدادا للقرض
 خالل السنة

مدة القرض مبلغ
أصل القرض  اسم الجهة المانحة للقرض تسلسل

400,000
45 105 30 شهر  150 البنك السعودي الفرنسي * )1(

355 45 5 سنوات 400 إصدار صكوك إسالمية**  )2(

       *قامت الشركة خالل عام 2019م بسداد مبلغ 105 مليون ريال من القرض المقدم من البنك السعودي الفرنسي وخفضت قيمة القرض
         ليصبح 45 مليون ريال.

        ** في 11 ديسمبر 2019م قامت الشركة بإعادة شراء جزئي لصكوكها بقيمة 45مليون ريال لينخفض رصيد الصكوك من 400 مليون إلى 355 مليون ريال

المساهمات االجتماعية: 
تؤمــن الشــركة بالــدور اإليجابــي فــي المجتمــع الــذي تعمــل فيــه ومــن خاللــه، إضافــًة إلــى اهتمــام الشــركة بســالمة البيئــة 
وصحــة مــن هــم فــي محيــط عملياتهــا كذلــك تســاهم أيضــًا فــي الخدمــات االجتماعيــة واألعمــال الخيريــة فــي منطقــة 
نجــران حيــث قدمــت تبرعــات نقديــة وعينيــة لعــدد مــن الجمعيــات الخيريــة واألنشــطة االجتماعيــة المرخــص لهــا مــن قبــل 
الدولــة بإجمالــي مبلــغ وقــدره )848,677( ضمــن سياســة المســؤولية االجتماعيــة المعتمــدة لــدى الشــركة و كمــا يلــي:

• الجمعيات الخيرية بالتعاون مع وزارة الشؤون اإلسالمية والدعوة واإلرشاد.  
• اليوم العالمي للدفاع المدني.   

• رسوم الجامعة لبعض الموظفين الملتحقين بها.   
• مكافآت رمضان.     

• جمعية األمير مشعل لذوي االحتياجات الخاصة بنجران )شمعة أمل(.  
• إمارة منطقة نجران-لجنة إطالق سراح سجناء الحق الخاص.   

• المشاركة في االحتفال باليوم الوطني.   
• االكتشاف المبكر لمرضى السرطان.   

• نادي األخدود الرياضي.   
• نادي نجران الرياضي.   

• تبرعات وإعانات شهرية لبعض األسر بقرية المندفن المحيطة بمصنع الشركة.  
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بيــان بقيمــة المدفوعــات النظاميــة المســددة والمســتحقة لســداد أي زكاة أو ضرائــب أو رســوم أو أي مســتحقات أخــرى 

ولــم تســدد حتــى نهايــة الفتــرة الماليــة الســنوية:

بيان األسباب وصف موجز لها
2019

 المستحق حتى نهاية الفترة بيان المدفوعات

 المالية السنوية ولم يسدد
المسدد

يتضمــن بنــد المســتحقات الغير 
المخصــص  المبلــغ  مســددة 
وســيتم  2019م   عــام  عــن 
ســداده فــي حيــن اســتحقاقه 
وكذلــك المســتحقات المعلقــة 
للســنوات مــن عــام 2012 إلــى 

2018م. 

تخضع الشركة ألنظمة الهيئة 
العامة للزكاة والدخل 19,241,502 7,390,746 الزكاة 

يتضمــن بنــد المســتحقات الغير 
مســددة المبلــغ المخصــص عــن 
عــام 2019 م وســيتم ســداده 

فــي حيــن اســتحقاقه. 

تخضع الشركة ألنظمة الهيئة 
العامة للزكاة والدخل

1,178,116 12,817,343 الضريبة 

-
تخضع الشركة لنظام 
التأمينات االجتماعية - 5,537,233

المؤسسة العامة 
للتأمينات االجتماعية 

-

تقوم الشركة بتجديد 
اإلقامات للعمالة التابعة 

لها وكذلك تأشيرات الخروج 
والعودة 

0 3,873,619
تكاليف تأشيرات وجوازات 

للعام المالي 2019
التقرير السنوي
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المخــاطــر
والنظرة المستقبلية
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    سادسًا: المخاطر والنظرة المستقبلية: 

أواًل: المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة:   
ــة  ــام بأعمالهــا وتنمي ــة لمســاندة الشــركة فــي القي ــم قوي ــرة فــي ســبيل إرســاء دعائ ــذل مجلــس اإلدارة جهــودًا كبي يب
مواردهــا والتوســع فــي أنشــطتها، وعليــه يتــم االهتمــام بنظــام الرقابــة والتأكــد مــن المهــام والمســؤوليات والقــرارات 
وتحقيــق أقصــى درجــات االســتقاللية للمراجعــة الداخليــة والخارجيــة والتأكــد مــن التعامــل معهــا وتوفيــر التقييم المســتمر 
ــه أنــه ال  للتأكــد مــن ســالمة وحمايــة موجــودات الشــركة وعليــه يؤكــد مجلــس اإلدارة حســب المعلومــات المتوفــرة لدي
يوجــد لديــه شــك بقــدرة الشــركة علــى مواصلــة نشــاطها بــإذن اللــه وتولــي الشــركة اهتمامــا˝ بالمخاطــر المحتملــة والتــي 

قــد تؤثــر ســلبًا علــى تحقيــق خطــط الشــركة المســتقبلية والتــي منهــا:
• الزيــادة المســتقبلية فــي اســعار بيــع منتجــات الطاقــة والمنتجــات البتروليــة مثــل زيــت الوقــود الثقيــل والــذي   

الســعودية(. )ارامكــو  الســعودية  العربيــة  الزيــت  شــركة  مــن  حصــري  بشــكل  توفيــره  يتــم 
• المنافســة بيــن شــركات األســمنت نتيجــة للتوســعات فــي الطاقــة اإلنتاجيــة فــي الشــركات القائمــة ودخــول   

األســمنت علــى  المحلــي  الطلــب  تراجــع  ظــل  فــي  جديــدة  شــركات 
• انخفاض متوسط اسعار البيع نتيجة ارتفاع مخزونات الكلنكر وانخفاض الطلب  

• ارتفاع تكاليف وأجور الشحن والنقل.  
• ارتفاع تكاليف ورسوم رخص العمالة األجنبية.  

• ارتفاع رسوم تصدير األسمنت للخارج والبعد الجغرافي عن الموانئ.  
• الظروف السياسية واألمنية في منطقة نجران.  

• مخــاطر الســوق:   
هــي مخاطــر التقلــب فــي القيمــة العادلــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية لــألدوات الماليــة بســبب التغيــرات فــي 
الســوق. تتكــون عوامــل الســوق الرئيســية التــي تتعــرض لهــا الشــركة مــن ثالثــة أنــواع مــن المخاطــر : مخاطــر معــدل الربــح 

ومخاطــر العمــالت ومخاطــر أســعار أخــرى. 

أ(مخاطر معدل الربح:   
مخاطــر معــدل الربــح هــي مخاطــر التقلــب فــي القيمــة العادلــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية لــألدوات الماليــة بســبب 
التغيــرات فــي معــدالت الربــح فــي الســوق . تقــوم الشــركة بتخفيــف مخاطــر التعــرض لهــذا النــوع مــن المخاطــر مــن خــالل 
التركيــز علــى االحتفــاظ باألرصــدة لــدى البنــوك. كمــا هــو موضــح فــي قائمــة المركــز المالــي.، لــم تتعــرض الشــركة بشــكل 

جوهــري لمخاطــر معــدل الربــح. 

ب( مخاطر العمالت:   
الموجــودات  العمــالت علــى قيمــة  التغيــرات فــي أســعار صــرف  تأثيــر  احتمــال  العمــالت األجنبيــة مــن  تبــدأ مخاطــر 
والمطلوبــات الماليــة المقومــة بالعمــالت األجنبيــة. وال تعتقــد اإلدارة أن مخاطــر العمــالت جوهريــة ألن معظــم معامــالت 
وأرصــدة الشــركة األساســية بالريــال الســعودي أوالــدوالر األمريكــي والــذي ســعر صرفــه مثبــت مــع الريــال الســعودي، 

ــة.  توجــد بعــض المعامــالت باليــورو ولكنهــا ليســت جوهري
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ج( مخاطر أسعار أخرى:   
ــة المســتقبلية لــألدوات الماليــة  ــة للتدفقــات النقدي مخاطــر األســعار األخــرى هــي مخاطــر التقلــب فــي القيمــة العادل

بســبب التغيــرات فــي أســعار الســوق. 

• مخاطر االئتمان:  
 تعــزى مخاطــر االئتمــان للشــركة فــي المقــام األول إلــى أموالهــا النقدية وذممها المدينة، تم إيداع النقد واالســتثمارات 
لــدى بنــوك محليــة كبــرى ذات تصنيــف إئتمانــي مرتفــع، هنالــك عــدد بســيط مــن العمــالء يشــكلون جــزءًا كبيــرًا مــن 
اإليــرادات وأرصــدة الذمــم المدينــة، وقــد قــدم هــؤالء العمــالء ضمانــات مالئمــة تضمــن ســداد مديونياتهــم، جميــع كبــار 
العمــالء ذوي ســمعة جيــدة داخــل المملكــة العربيــة الســعودية وال يوجــد مــا يوحــي إلــى أنــه ســيكون هنــاك خســارة ناتجــة 
عــن التعامــل معهــم، تــم إثبــات المبالــغ الظاهــرة فــي قائمــة المركــز المالــي بصافــي القيمــة القابلــة للتحصيــل والتــي 
تقــدر مــن قبــل إدارة الشــركة بنــاء علــى خبرتهــا، عليــه ال تعتقــد اإلدارة أن الشــركة معرضــة بشــكل جوهــري لمخاطــر 
االئتمــان ولــدى الشــركة سياســة إلدارة المخاطــر تحــدد مبــادئ وعناصــر نظــام إدارة المخاطــر، وطــرق إدارة المخاطــر، 
وآليــات المحافظــة والرقابــة علــى فاعليــة نظــام إدارة المخاطــر، واألفــراد المســؤولين عــن إدارة المخاطــر واإلفصــاح عــن 

المعلومــات المرتبطــة بهــا.

• مخاطر السيولة:   
مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر عــدم قــدرة المنشــأة علــى تلبيــة صافــي احتياجاتهــا التمويليــة. ويمكــن أن تنتــج مخاطــر 
الســيولة عــن اضطرابــات فــي الســوق أو انخفــاض اآلئتمــان أو عــدم االلتــزام بشــروط بعــض االتفاقيــات، ممــا يــؤدي إلــى 
تجفيــف بعــض مصــادر التمويــل علــى الفــور. وللتقليــل مــن هــذه المخاطــر، تراقــب اإلدارة تواريــخ اســتحقاق الموجــودات 
ــة أو إتاحتهــا حســب الحاجــة وال تعتقــد اإلدارة أن الشــركة  ــة لضمــان الحصــول علــى الســيولة الكافي ــات المالي والمطلوب

معرضــة لمخاطــر الســيولة بشــكل جوهــري.
لــدى الشــركة صكــوك مســتحقة بتاريــخ 11 يونيــو 2020 وبقيمــة اجماليــة قدرهــا 355 مليــون ريــال. تعمــل الشــركة حاليــا 
علــى الحصــول علــى قــرض بنكــي مــن أحــد البنــوك المحليــة حيــث مــن المتوقــع أن يســتخدم القــرض البنكــي فــي ســداد 
كامــل المبلــغ المســتحق مــن الصكــوك. ســيتم األعــالن عــن أي تطــورات بهــذا الخصــوص فــي موقــع تــداول فــور توقيــع 

اتفاقيــة تمويــل.

ثانيًا: وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية:
أ( المشاريع الرأسمالية:  

فــي عــام 2017م قــرر مجلــس اإلدارة تأجيــل المشــاريع الرأســمالية المســتقبلية حتــى تتحســن ظــروف الســوق وبــذل 
كل الجهــود لتقليــل التكلفــة التشــغيلية. ومنــذ ذلــك الحيــن بــدأت الشــركة العديــد مــن تدابيــر توفيــر التكاليــف فــي جميــع 
األعمــال التشــغيلية ممــا أدى إلــى انخفــاض كبيــر فــي التكاليــف فــي عــام 2019م. ومــا زالــت الشــركة تعمــل عليهــا 

ــا. وســتبذل كل الجهــود لخفــض التكلفــة حيثمــا كان ذلــك ممكًن
ومــن أجــل االســتفادة مــن األســواق وتقليــل االعتمــاد علــى شــركات النقــل الخارجيــة، صــوت مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه 
المنعقــد فــي 27 نوفمبــر 2019م لصالــح إنشــاء شــركة نقــل ذات مســؤولية محــدودة. بــدأت عمليــة التســجيل بالفعــل 

ومــن المتوقــع أن تكتمــل بحلــول الربــع الثانــي مــن عــام 2020م. 
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ب( العمليات التشغيلية :  
لــدى الشــركة ثالثــة خطــوط إنتــاج الكلنكــر بطاقــة تصميميــة إجماليــة قدرهــا )15,500( طــن فــي اليــوم. ونظــًرا لتوفــر 
مخــزون عالــي مــن الكلنكــر قامــت الشــركة بتشــغيل خــط إنتــاج واحــد فقــط بطاقــة )3,000( طــن يومًيــا خــالل عــام 2018م 
والنصــف األول مــن عــام 2019م. وبــدًءا مــن 1 يوليــو 2019م غيــرت الشــركة إســتراتيجيتها التشــغيلية وغّيــرت خــط االنتــاج 
مــن الخــط )2( إلــى الخــط )3( الــذي تبلــغ طاقتــه اإلنتاجيــة اليوميــة )6,500( طــن. وقــد ســاعد ذلــك فــي تحســين الكفــاءة 
التشــغيلية والحفــاظ علــى مخــزون الكلنكــر إلــى المســتويات المســتهدفة. سيســتمر تشــغيل الخــط )3( لعــام 2020م. 
باإلضافــة إلــى ذلــك تقــوم ادارة الشــركة بمتابعــة الطلــب فــي الســوق حيــث تخطــط لتشــغيل خــط آخــر إضافــة لخــط 

اإلنتــاج الحالــي متــى مــا دعــت الحاجــة لذلــك. 

ج( برامج التوطين :  
يعتبــر توطيــن الوظائــف مــن أهــم أهــداف الشــركة وفــي ســبيل تحقيــق ذلــك تبــذل الشــركة أقصــى جهودهــا لزيــادة 
توظيــف الســعوديين مــن أبنــاء المنطقــة علــى مختلــف الوظائــف الفنيــة واإلداريــة، حيــث تعمــل الشــركة بالتعــاون مــع 
معاهــد التدريــب والكليــات علــى توفيــر التدريــب العملــي للســعوديين ومــن ثــم تأهيلهــم إلحــالل الوظائــف المشــغولة 

بغيــر الســعوديين. 

بلغــت نســبة توطيــن الوظائــف كمــا فــي 31 ديســمبر 2019 م )41.72 %(، وتعمــل الشــركة علــى زيــادة نســبة الســعودة 
ــن  ــة لتوطي ــك مــن خططهــا اإلســتراتيجية، وتبنــت الشــركة مــن ضمــن سياســتها الرامي ــر ذل ــن بالشــركة وتعتب والتوطي
الوظائــف عــدد مــن البرامــج التدريبيــة والتعليميــة الداخليــة والخارجيــة للــكادر الفنــي واالداري فــي الشــركة وذلــك مــن 
ضمــن برنامــج ) جــدارات( والــذي يعتمــد علــى تقليــل الفجــوة بيــن مهــارات العامــل ومتطلبــات الوظيفــة وتجهيــز خطــة 
إحــالل لعمليــات الشــركة التشــغيلية تدريجيــا، كمــا عملــت الشــركة فــي اعــداد خطــة تدريــب وتطويــر للتــدرج الوظيفــي 
)برنامــج التطويــر الفــردي( وذلــك لعــدد مــن الكفــاءات الوطنيــة لتولــي دور أكبــر فــي المســتقبل عبــر برامــج تدريــب خاصــة 
وخطــط عمــل بنــاء علــى تقييــم االداء و المهــارات الســنوي، حيث تــم تدريــب 73 موظــف ســعودي خــالل عــام 2019م، 

وبلغــت نســبة تدريــب الموظفيــن الســعوديين أكثــر مــن  )12 % ( مــن إجمالــي عــدد موظفــي الشــركة.

باإلضافــة إلــى ذلــك اعتمــدت الشــركة برنامًجــا يســمى “جــدارات” لتأهيــل الموظفيــن الســعوديين لشــغل مناصــب 
إداريــة. تــم توظيــف عشــرة موظفيــن مــن خــالل هــذا البرنامــج خــالل عــام 2019م. وتخــرج خمســة منهــم بالفعــل وتعينــوا 
فــي مناصــب قياديــة فــي الشــركة. باقــي الموظفيــن فــي المرحلــة النهائيــة مــن البرنامــج وســيتم تعيينهــم فــي الوقــت 

المناســب.

كمــا تســتثمر الشــركة فــي برامــج تعليــم اللغــة االنجليزيــة داخليــًا وخارجيــًا وبرامــج الحاســب اآللــي للموظفيــن فــي 
معاهــد متخصصــة فــي منطقــة نجــران ممــا يدعــم عمليــات الشــركة، كمــا تســتفيد الشــركة مــن برامــج صنــدوق تنميــة 
المــوارد البشــرية “ هــدف” المختلفــة لتأهيــل الموظفيــن الســعوديين عبــر اشــراكهم فــي برامــج الشــهادات المهنيــة 

المتخصصــة حســب طبيعــة عملهــم.



حقــوق المســاهمين 
وآلية التـواصل معهم



للعام المالي 2019
التقرير السنوي

48

      سابعًا: حقوق المساهمين وآلية التواصل معهم: 

أواًل: مقترحات المساهمين وملحوظاتهم حيال الشركة وأدائها.
ُيبلــغ مجلــس اإلدارة عــن طريــق رئيــس المجلــس علمــًا بمقترحــات المســاهمين وملحوظاتهــم والتــي تصــل الــى الشــركة 
حيــال الشــركة وأدائهــا او اي مقترحــات اخــرى. علمــا ان الشــركة وفــرت عــدة قنــوات للتواصــل مــع المســاهمين علــى 

موقعهــا االلكترونــي.

ثانيًا: سياسة توزيع أرباح األسهم:
تــوزع األربــاح الســنوية الصافيــة للشــركة بعــد حســم جميــع المصروفــات العموميــة والتكاليــف األخــرى بمــا فيهــا الــزكاة 

المفروضــة شــرعًا علــى النحــو التالــي:
1( يجنــب )10% ( مــن صافــي األربــاح لتكويــن االحتياطــي النظامــي للشــركة ويجــوز أن تقــرر الجمعيــة العامــة العاديــة وقــف 

هــذا التجنيــب متــى بلــغ االحتياطــي المذكــور )30%(  مــن رأس المــال المدفــوع.
2( للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاء علــى اقتــراح مجلــس اإلدارة تحديــد نســبه مــن صافــي األربــاح لتكويــن احتياطــي اتفاقــي 

يخصــص بمــا يعــود بالنفــع علــى الشــركة .
3( للجمعيــة العامــة العاديــة أن تقــرر تكويــن احتياطيــات أخــرى، وذلــك بالقــدر الــذي يحقــق مصلحــة الشــركة أو يكفــل توزيــع 
أربــاح ثابتــة قــدر اإلمــكان علــى المســاهمين. وللجمعيــة المذكــورة كذلــك أن تقتطــع مــن صافــي األربــاح مبالــغ إلنشــاء 

مؤسســات اجتماعيــة لعاملــي الشــركة أو لمعاونــة مــا يكــون قائمــًا مــن هــذه المؤسســات.
4( يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين بنسبة تمثل )1%(  من رأسمال الشركة المدفوع.

5( مــع مراعــاة األحــكام المقــررة فــي المــادة )السادســة والعشــرون( مــن هــذا النظــام ، والمــادة السادســة والســبعين 
مــن نظــام الشــركات يخصــص بعــد مــا تقــدم نســبة )10%( مــن الباقــي لمكافــأة مجلــس اإلدارة ، بعــد توزيــع اربــاح علــى 
المســاهمين ال يقــل عــن )5%( مــن رأس مــال الشــركة المدفــوع علــى أن يكــون اســتحقاق هــذه المكافــأة متناســبًا مــع 

عــدد الجلســات التــي يحضرهــا العضــو.
6( للجمعيــة العامــة العاديــة بنــاء علــى اقتــراح مجلــس االدارة اتخــاذ القــرار المناســب حــول الباقــى مــن االربــاح بمــا ال 

يتعــارض مــع القــرارات والتعليمــات الصــادرة مــن الجهــات المختصــة فــى هــذا الشــأن 
7( يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط المقررة من الجهات المتخصصة توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية .

دفع أرباح حصص المساهمين : 
تدفــع حصــص األربــاح المقــرر توزيعهــا علــى المســاهمين فــي المــكان والمواعيــد التــي يحددهــا مجلــس اإلدارة وفقــا 

للتعليمــات التــي تصدرهــا وزارة التجــارة واالســتثمار وهيئــة الســوق الماليــة.
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ثالثًا: توصيات ومقترحات مجلس إدارة الشركة:

األخوة المساهمين الكرام

إن مجلــس اإلدارة وبعــد أن اســتعرض معكــم انجــازات شــركتكم يســره أن يتقــدم لحضراتكــم فــي جمعيتكــم العامــة العاديــة 
الرابعــة عشــر بالتوصيــات والمقترحــات التاليــة: 

1( التصويت على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م. 
2( التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.

3( التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2019/12/31م.
4( التصويت إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي 2019 م.

5( التصويــت علــى تعييــن مراجــع الحســابات للشــركة مــن بيــن المرشــحين بنــاًء علــى توصيــة لجنــة المراجعــة، وذلــك لفحــص 
ومراجعــة وتدقيــق القوائــم الماليــة للشــركة للربــع األول والثانــي والثالــث والســنوية للســنة الماليــة 2020م والربــع األول 

للســنة الماليــة 2021 وتحديــد أتعابــه. 
6( التصويــت علــى صــرف مبلــغ )2.000,000( مليونــان ريــال ســعودي كمكافــأة ألعضــاء مجلــس اإلدارة بواقــع )200,000( 
مائتــي ألــف ريــال ســعودي لــكل عضــو إضافــة إلــى المكافــأة اإلضافيــة بواقــع )200,000( ريــال ســعودي لرئيــس المجلــس 

عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2019/12/31 م.
7( التصويــت علــى األعمــال التــي ســتتم بيــن الشــركة وشــركة المصانــع الكبــرى للتعديــن والتــي لرئيــس مجلــس اإلدارة 
المهنــدس/ محمــد بــن مانــع ابالعــال وعضــو مجلــس اإلدارة المهنــدس/ أيمــن بــن عبدالرحمــن الشــبل مصلحــة مباشــرة فيهــا 
وهــي عبــارة عــن بيــع مــادة األســمنت الســائب بكميــة تبلــغ )5,000( طــن حســب حاجــة العميــل بقيمــة 1.2 مليــون والترخيــص 

بهــا وبنفــس الشــروط واألســعار التــي تتبعهــا الشــركة مــع عمالئهــا اآلخريــن.
8( التصويــت علــى األعمــال التــي تمــت بيــن الشــركة وشــركة المصانــع الكبــرى للتعديــن والتــي لرئيــس مجلــس اإلدارة 
المهنــدس/ محمــد بــن مانــع ابالعــال وعضــو مجلــس اإلدارة المهنــدس/ أيمــن بــن عبدالرحمــن الشــبل مصلحــة مباشــرة فيهــا 
وهــي عبــارة عــن بيــع مــادة األســمنت الســائب حيــث بلغــت قيمــة األعمــال خــالل العــام 2019م مبلــغ )23,000( ريــال وذلــك 

بالشــروط التجاريــة الســائدة. 
9(التصويــت علــى األعمــال التــي ســتتم بيــن الشــركة وشــركة يــال العربيــة للصناعــة والتجــارة والمقــاوالت المحــدودة والتــي 
لعضــو مجلــس اإلدارة علــي حســين بــن برمــان اليامــي مصلحــة مباشــرة فيهــا وهــي عبــارة عــن بيــع مــادة األســمنت الســائب 
بكميــة تبلــغ )30,000( طــن حســب حاجــة العميــل بقيمــة 7.2 مليــون والترخيــص بهــا وبنفــس الشــروط واألســعار التــي 

تتبعهــا الشــركة مــع عمالئهــا اآلخريــن. 
10( التصويــت علــى األعمــال التــي تمــت بيــن الشــركة وشــركة يــال العربيــة للصناعــة والتجــارة والمقــاوالت المحــدودة والتــي 
لعضــو مجلــس اإلدارة علــي حســين بــن برمــان اليامــي مصلحــة مباشــرة فيهــا وهــي عبــارة عــن بيــع مــادة األســمنت الســائب 

حيــث بلغــت قيمــة األعمــال خــالل العــام 2019م مبلــغ )236,000( ريــال وذلــك بالشــروط التجاريــة الســائدة.  
11( التصويــت علــى تفويــض مجلــس اإلدارة بصالحيــة الجمعيــة العامــة العاديــة بالترخيــص الــوارد فــي الفقــرة )1( مــن المــادة 
الحاديــة والســبعون مــن نظــام الشــركات، وذلــك لمــدة عــام مــن تاريــخ موافقــة الجمعيــة العامــة العاديــة أو حتــى نهايــة دورة 
مجلــس االدارة المفــوض أيهمــا أســبق، وذلــك وفقــًا للشــروط الــواردة فــي الضوابــط واالجــراءات التنظيميــة الصــادرة 

تنفيــذًا لنظــام الشــركات الخاصــة بشــركات المســاهمة المدرجــة. 
12( التصويــت علــى تفويــض مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح مرحليــة علــى المســاهمين بشــكل نصــف ســنوي أو ربــع ســنوي 
ــذًا  ــة الصــادرة تنفي ــط واإلجــراءات التنظيمي ــخ االســتحقاق والصــرف وفقــًا للضواب ــد تاري ــي 2020م، وتحدي عــن العــام المال
لنظــام الشــركات وذلــك بمــا يتناســب مــع وضــع الشــركة المالــي وتدفقاتهــا النقديــة وخططهــا التوســعية واالســتثمارية.

رئيس مجلس اإلدارة 

المهندس/ محمد بن مانع ابالعال



القوائم المالية 



51

الرأي:
لقــد راجعنــا القوائــم الماليــة لشــركة إســمنت نجــران )الشــركة( ، والتــي تشــمل قائمــة المركــز المالــي كمــا فــي 31 ديســمبر 
2019 ، قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر وقائمــة التغيــرات فــي حقــوق المســاهمين، وقائمــة التدفقــات النقديــة 
للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ، واإليضاحــات المرفقــة مــع القوائــم الماليــة، بمــا فــي ذلــك ملخــص للسياســات المحاســبية 

الهامــة واإليضاحــات التفســيرية األخــرى. 
وفــي رأينــا ، فــإن القوائــم الماليــة المرفقــة تعــرض بعــدل، مــن جميــع الجوانــب الجوهريــة ، المركــز المالــي للشــركة كمــا فــي 31 
ديســمبر 2019 وأدائهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ، وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي 
المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية ، والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى التــي اعتمدتهــا الهيئــة الســعودية للمحاســبين 

القانونييــن.

أساس الرأي: 
لقــد قمنــا بالمراجعــة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للمراجعــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية. ومســؤوليتنا بموجــب تلــك 
المعاييــر تــم توضيحهــا فــي قســم مســؤوليات المراجــع عــن مراجعــة القوائــم الماليــة فــي تقريرنا. ونحن مســتقلون عن الشــركة 
وفقــًا لقواعــد ســلوك وآداب المهنــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية. كمــا وفينــا أيضــًا بمتطلبــات ســلوك وآداب 
المهنــة األخــرى طبقــًا لتلــك القواعــد. ونعتقــد أن أدلــة المراجعــة التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومناســبة لتوفيــر أســاس لرأينــا فــي 

المراجعة. 

األمور الرئيسة للمراجعة:
األمــور الرئيســة للمراجعــة هــي تلــك األمــور التــي كانــت، بحســب حكمنــا المهنــي، لهــا األهميــة البالغــة عنــد مراجعتنــا للقوائــم 
الماليــة للفتــرة الحاليــة.  وقــد تــم تنــاول هــذه األمــور فــي ســياق مراجعتنــا للقوائــم الماليــة ككل، وعنــد تكويــن رأينــا فيهــا، ولــم 

نقــدم رأيًاصــص منفصــال فــي تلــك األمــور.  فيمــا يلــي وصــف  لــكل أمــر مــن أمــور المراجعــة الرئيســة وكيفيــة معالجتهــا:

اإلجراءات المتخذه تجاه أمور المراجعة الرئيسة أمور المراجعة الرئيسة

اشتملت اجراءاتنا على فحص مايلي:    

• تمــت مراجعــة إجــراءات وسياســات الشــركة مــن أجــل البــدء فــي 

تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 16 مــن قبــل الشــركة.

• تأكــد مــن أن اإلجــراءات والسياســات متوافقــة مــع تطبيــق هــذه 

المعاييــر ألول مــرة.

•تم التحقق من تأثير تطبيق هذه المعايير ألول مرة.

تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16 ألول مرة:

للتقريــر  الدولــي  المعيــار  لتطبيــق  التنظيميــة  للمتطلبــات  وفًقــا 

المالــي رقــم 16 اعتبــاًرا مــن 1 ينايــر 2019 ، ومــا يرتبــط بذلــك مــن أمــور 

قــد تحــدث تاثيــرا جوهريــا علــى القوائــم الماليــة للشــركة ، ممــا يلــزم 

ــر ،  ــر هــذه المعايي ــد مــن إجــراءات المراجعــة للتأكــد مــن تأثي وضــع مزي

ــك نحــن نعتبرهــا مــن األمــور الرئيســية للمراجعــة.  لذل

 تقرير مراجع الحسابات المستقل حول القوائم المالية 
إلى السادة مساهمي شركة إسمنت نجران            

 )شركة مساهمة سعودية(
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المعلومات األخرى المدرجة في تقرير الشركة السنوي للعام المنتهي في 31 ديسمبر 2019:
تتكــون المعلومــات األخــرى مــن  المعلومــات المدرجــة فــي تقريــر الشــركة الســنوي للعــام المنتهــي فــي 31 ديســمبر 2019،  
بخــالف القوائــم الماليــة وتقريــر مراجعــي الحســابات حولهــا. لقــد حصلنــا علــى تقريــر مجلــس اإلدارة  قبــل تاريــخ تقريــر مراجــع 
الحســابات ونتوقــع الحصــول علــى الجــزء المتبقــي مــن التقريــر الســنوي للشــركة للعــام 2019 بعــد تاريــخ تقريرنــا هــذا.  إن إدارة 

الشــركة هــي المســؤولة عــن المعلومــات االخــرى المذكــورة فــي تقريرهــا الســنوي.
إن رأينــا حــول القوائــم الماليــة ال يغطــي المعلومــات األخــرى، كمــا أننــا ال ولــن نبــدي أي مــن أشــكال التأكيــدات حولهــا. وفيمــا 
يتعلــق بمراجعتنــا للقوائــم الماليــة ،  فــإن مســؤوليتنا هــي قــراءة المعلومــات الموضحــة أعــاله، وعنــد القيــام بذلــك، نأخــذ بعيــن 
االعتبــار مــا إذا كانــت المعلومــات األخــرى غيــر متســقة بشــكل جوهــري مــع القوائــم الماليــة أو المعلومــات التــي حصلنــا عليهــا 
خــالل عمليــة المراجعــة، أو تظهــر بطريقــة أخــرى أنهــا تحتــوي علــى تحريــف جوهــري. عندمــا نقــرأ المعلومــات األخــرى ويتبيــن لنــا 

وجــود تحريــف جوهــري فيهــا، فإنــه يتعيــن علينــا إبــالغ المكلفيــن بالحوكمــة بذلــك.

مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية:
إن اإلدارة هــي المســؤولة عــن إعــداد القوائــم الماليــة وعرضهــا العــادل، وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي 
المملكــة العربيــة الســعودية، والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن وأحــكام 
نظــام الشــركات ، وهــي المســؤولة عــن الرقابــة الداخليــة التــي تراهــا اإلدارة ضروريــة، لتمكينهــا مــن إعــداد قوائــم ماليــة خاليــة 

مــن تحريــف جوهــري ســواء بســبب غــش أو خطــأ. 
عنــد إعــداد القوائــم الماليــة، فــإن اإلدارة هــي المســؤولة عــن تقديــر قــدرة الشــركة علــى البقــاء كمنشــأة مســتمرة وعــن 
اإلفصــاح بحســب مقتضــى الحــال، عــن األمــور ذات العالقــة باالســتمرارية، واســتخدام أســاس االســتمرارية فــي المحاســبة، مــا 

لــم تكــن هنــاك نيــة لتصفيــة الشــركة أو إيقــاف عملياتهــا، أو ليــس هنــاك خيــار واقعــي بخــالف ذلــك. 
والمكلفون بالحوكمة هم المسؤولون عن اإلشراف على عملية التقرير المالي في الشركة.

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية:
تتمثــل أهدافنــا فــي الوصــول إلــى تأكيــد معقــول عمــا إذا كانــت القوائــم الماليــة ككل خاليــة مــن تحريــف جوهــري ســواء بســبب 
غــش أو خطــأ، وإصــدار تقريــر المراجــع الــذي يتضمــن رأينــا. والتأكيــد المعقــول هــو مســتوى عــال مــن التأكيــد، إال أنــه ليــس ضمانــًا 
علــى أن المراجعــة التــي تــم القيــام بهــا وفقــا للمعاييــر الدوليــة للمراجعــة المعتمــدة فــي المملكة العربية الســعودية ستكشــف 
دائمــًا عــن تحريــف جوهــري عندمــا يكــون موجــودًا. ويمكــن أن تنشــأ التحريفــات عــن غــش أو خطــأ، وُتَعــد جوهريــة إذا كان يمكــن 
بشــكل معقــول توقــع أنهــا ســتؤثر بمفردهــا أو فــي مجموعهــا علــى القــرارات االقتصاديــة التــي يتخذهــا المســتخدمون علــى 

أســاس هــذه القوائــم الماليــة. 
وكجــزء مــن المراجعــة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للمراجعــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية،  فإننــا نمــارس الحكــم 

المهنــي ونحافــظ علــى نزعــة الشــك المهنــي خــالل المراجعــة. وعلينــا أيضــًا :
• تحديــد مخاطــر التحريفــات الجوهريــة فــي القوائــم الماليــة وتقديرهــا ســواء بســبب غــش أو خطــأ، وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات 
مراجعــة اســتجابًة لتلــك المخاطــر،  والحصــول علــى أدلــة مراجعــة كافيــة ومناســبة لتوفيــر أســاس لرأينا.ويعــد خطــر عــدم اكتشــاف 
تحريــف جوهــري ناتــج عــن غــش أعلــى مــن الخطــر الناتــج عــن خطــأ،  نظــرًا ألن الغــش قــد ينطــوي علــى تواطــؤ أو تزويــر أو حــذف 

متعمــد أو إفــادات مضللــة أو تجــاوز الرقابــة الداخليــة.
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• الحصــول علــى فهــم للرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بالمراجعــة، مــن أجــل تصميــم إجــراءات مراجعــة مناســبة للظــروف، وليــس 
بغــرض إبــداء رأي فــي فاعليــة الرقابــة الداخليــة للشــركة. 

• تقويم مدى مناســبة السياســات المحاســبية المســتخدمة، ومدى معقولية التقديرات المحاســبية واإلفصاحات ذات العالقة 
التــي قامت بهــا اإلدارة. 

• اســتنتاج مــدى مناســبة اســتخدام اإلدارة ألســاس االســتمرارية فــي المحاســبة، واســتنادًا إلــى أدلــة المراجعــة التــي تــم 
الحصــول عليهــا، مــا إذا كان هنــاك عــدم تأكــد جوهــري ذا عالقــة بأحــداث أو ظــروف قــد تثيــر شــكًا كبيــرًا بشــأن قــدرة الشــركة 
علــى البقــاء كمنشــأة مســتمرة. وإذا خلصنــا إلــى وجــود عــدم تأكــد جوهــري، فإننــا مطالبــون بــأن نلفــت االنتبــاه فــي تقريرنــا 
إلــى اإلفصاحــات ذات العالقــة الــواردة فــي القوائــم الماليــة، أو إذا كانــت تلــك اإلفصاحــات غيــر كافيــة، فإننــا مطالبــون بتعديــل 
رأينــا. وتســتند اســتنتاجاتنا إلــى أدلــة المراجعــة التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقريــر المراجــع. ومــع ذلــك، فــإن األحــداث أو 

الظــروف المســتقبلية قــد تتســبب فــي توقــف الشــركة عــن البقــاء كمنشــأة مســتمرة. 
• تقويــم العــرض العــام، وهيــكل ومحتــوى القوائــم الماليــة، بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات ، ومــا إذا كانــت القوائــم الماليــة تعبــر عــن 

المعامــالت واألحــداث التــي تمثلهــا بطريقــة تحقــق عرضــًا عــادال .

لقــد أبلغنــا المكلفيــن بالحوكمــة فيمــا يتعلــق، مــن بيــن أمــور أخــرى، بالنطــاق والتوقيــت المخطــط للمراجعــة والنتائــج المهمــة 
للمراجعــة، بمــا فــي ذلــك أي أوجــه قصــور مهمــة فــي الرقابــة الداخليــة اكتشــفناها خــالل المراجعــة.

 لقــد زودنــا أيضــًا المكلفيــن بالحوكمــة ببيــان يفيــد بأننــا قــد التزمنــا بالمتطلبــات األخالقيــة ذات الصلــة المتعلقــة باالســتقالل، 
وأبلغناهــم بجميــع العالقــات واألمــور األخــرى التــي قــد نعتقــد بشــكل معقــول أنهــا تؤثــر علــى اســتقاللنا، وبحســب مقتضــى 

الحــال إجــراءات الوقايــة ذات العالقــة. 

ومــن األمــور التــي تــم إبالغهــا للمكلفيــن بالحوكمــة، تلــك األمــور التــي كانــت لهــا األهميــة البالغــة عنــد مراجعــة القوائــم الماليــة 
للفتــرة الحاليــة، وبنــاًء علــى ذلــك ُتَعــد األمــور الرئيســة للمراجعــة. ونوضــح هــذه األمــور فــي تقريرنــا مــا لــم يمنــع نظــام أو الئحــة 
اإلفصــاح العلنــي عــن األمــر، أو عندمــا، فــي ظــروف نــادرة للغايــة، نــرى أن األمــر ينبغــي أال يتــم اإلبــالغ عنــه فــي تقريرنــا بســبب 

أنــه مــن المتوقــع بشــكل معقــول أن تفــوق التبعــات الســلبية لفعــل ذلــك فوائــد المصلحــة العامــة مــن ذلــك اإلبــالغ. 

التقرير عن المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى:
تتطلــب المــادة )135( مــن نظــام الشــركات أن يضمــن المراجــع فــي تقريــره مايكــون قــد تبيــن لــه مــن مخالفــات ألحــكام النظــام أو 
احــكام نظــام الشــركة األســاس. وخــالل مســار مراجعتنــا الحاليــة للقوائــم ، لــم يتبيــن لنــا مخالفــة الشــركة ألحــكام نظام الشــركات 

أو احــكام نظام الشــركة األســاس.

عن الخراشي وشركاه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سليمان عبدالله الخراشي

ترخيص رقم )91( الرياض في:

30 جمادى اآلخرة 1441هـ

24 فبراير 2020م
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13 ديسمبر
إيضــــاح

2018 2019
الموجودات

 الموجودات غير المتداولة:

2,134,071 2,085,065 6 الممتلكات، اآلالت والمعدات

4,080 4,075 7 أصول غير ملموسة
2,138,151 2,089,140 إجمالي الموجودات الغير متداولة

 الموجودات المتداولة:

115,717 112,657 8 قطع غيار وعدد وأدوات

267,144 207,108 9 بضاعة معدة للبيع

30,580 33,469 10 ذمم تجارية  مدينة

13,863 19,802 11 مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

12,024 22,152 12 النقد والنقد المكافئ

439,328 395,188 إجمالي الموجودات المتداولة
2,577,479 2,484,328 إجمالي الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات

 حقوق الملكية:

1,700,000 1,700,000 1 رأس المال

103,059 108,411 احتياطي نظامي

130,569 175,128 أرباح مبقاة
1,933,628 1,983,539 إجمالي حقوق الملكية

 المطلوبات

 المطلوبات غير المتداولة:

25,629 29,222 13 مخصص منافع الموظفين

- 6,486 14 الجزء غير المتداول من إلتزامات اإليجار

490,000 30,000 15 القروض طويلة األجل
515,629 65,708 إجمالي المطلوبات غير المتداولة

  المطلوبات المتداولة:

20,486 19,241 16 مخصص الزكاة الشرعية

  - 425 14 الجزء المتداول من إلتزامات اإليجار

61,170 370,908 15 الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

4,275 4,232 دفعات مقدمة من العمالء وأطراف ذات عالقة

25,727 22,929 ذمم تجارية دائنة

16,564 17,346 17 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

128,222 435,081 إجمالي المطلوبات المتداولة

643,851 500,789 إجمالي المطلوبات
2,577,479 2,484,328 إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

عضو المجلس المفوض ورئيس لجنة المراجعة الرئيس التنفيذي المدير المالي

وليد بن أحمد بامعروف عبدالسالم بن عبدالله الدريبي عمران أحمد

إن اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )27( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية

إلى السادة مساهمي شركة إسمنت نجران             )شركة مساهمة سعودية(

قائمة المركز المالي 
كما في 31 ديسمبر 2019                   )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(
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13 ديسمبر إيضــــاح
2018 2019

278,413 416,406 صافي المبيعات

)292,366( )297,954( 18 تكلفة المبيعات

)13,953( 118,452 إجمالي الربح / )الخسارة(

)5,695( )7,756( 19 مصروفات البيع والتوزيع

)29,568( )26,521( 20 مصروفات إدارية وعمومية

)49,216( 84,175 صافي ربح /)خسارة( التشغيلي للسنة

)26,893( )26,079( 21 تكلفة التمويل

16 1,566 إيرادات أخرى 

)76,093( 59,662 صافي ربح / )خسارة( السنة قبل الزكاة الشرعية

)7,407( )6,147( 16 الزكاة الشرعية

)83,500( 53,515 صافي ربح / )خسارة( السنة بعد الزكاة الشرعية

)الخسارة(/الدخل الشامل اآلخر:

بنود ال يمكن إعادة تصنيفها الحقا في قائمة الربح او الخسارة

1,893 )604( 13 إعادة قياس مخصص منافع الموظفين

1,893 )604( )الخسارة(/ الشامل اآلخر

)81,607( 52,911 إجمالي الدخل / )الخسارة( الشامل للسنة

 ربحية السهم األساسي )ريال(:

ربحية السهم من صافي ربح / )خسارة( السنة 0.31  )0.49(

ربحية السهم من إجمالي الدخل/ )الخسارة( الشامل للسنة 0.31  )0.48(

170,000 170,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية )ألف سهم(

إلى السادة مساهمي شركة إسمنت نجران             )شركة مساهمة سعودية(

قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019           )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(

عضو المجلس المفوض ورئيس لجنة المراجعة الرئيس التنفيذي المدير المالي

وليد بن أحمد بامعروف عبدالسالم بن عبدالله الدريبي عمران أحمد

إن اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )27( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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إلى السادة مساهمي شركة إسمنت نجران            
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة التغيرات في حقوق الملكية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019           )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(

اإلجمالي أرباح مبقاة احتياطي نظامي رأس المال

2,028,883 225,824 103,059 1,700,000 الرصيد في 1 يناير 2018

)83,500( )83,500( - - صافي )الخسارة( للسنة

1,893 1,893 - - الدخل الشامل اآلخر للسنة

)10,698( )10,698( - -  تسويات تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي
رقم 9

)2,950( )2,950( - - مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

1,933,628 130,569 103,059 1,700,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2018

53,515 53,515 - - صافي الربح للسنة

- )5,352( 5,352 - المحول لإحتياطي النظامي

)604( )604( - - )الخسارة( الشامل اآلخر للسنة

)3,000( )3,000( - - مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

1,983,539 175,128 108,411 1,700,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2019

عضو المجلس المفوض ورئيس لجنة المراجعة الرئيس التنفيذي المدير المالي

وليد بن أحمد بامعروف عبدالسالم بن عبدالله الدريبي عمران أحمد

إن اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )27( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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إلى السادة مساهمي شركة إسمنت نجران             
)شركة مساهمة سعودية(

قائمة التدفقـــات النقــدية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019           )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(

31 ديسمبر
إيضاح

2018 2019
التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية:

)76,093( 59,662 صافي ربح / )خسارة( السنة قبل الزكاة

التعديالت لـتسوية صافي الربح / )الخسارة( لصافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية:

92,731 77,328 6 االستهالك

185 50 اإلطفاء

343 )14( )مكاسب( / خسائر  بيع ممتلكات، آالت ومعدات

1,404 )1,404( مخصص مطالبات محتملة – الصافي

109 - مشاريع مستردة

126 )413( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - صافي

26,893 26,079 تكلفة التمويل

4,750 4,428 مخصص منافع الموظفين

50,448 165,716 صافي التغير في األنشطة التشغيلية قبل رأس المال العامل

التغيرات رأس المال العامل:

7,896 )2,660( ذمم تجارية مدينة

6,208 3,060 قطع غيار وعدد وأدوات

38,443 60,037 بضاعة معدة للبيع

1,947 )5,918( مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

)985( 180 دفعات مقدمة من العمالء

)2,364( )2,798( ذمم تجارية دائنة

)2,996( 2,196 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

98,597 219,813 النقد من األنشطة التشغيلية

)11,264( )7,392( المسدد من الزكاة

)26,441( )26,341( مصروفات تمويلية مسددة

)2,594( )1,439( منافع الموظفين المسددة

58,298 184,641 صافي التدفق النقدي الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية:

)2,434( )21,161( شراء الممتلكات، آالت والمعدات

)1,230( )45( شراء أصول غير ملموسة

)453( )115( الحركة في قطع الغيار )اإلستراتيجية( ألعمال الصيانة الرأسمالية

)2,247( )2( مدفوعات للمقاولين )مشاريع تحت التنفيذ(

65 272 متحصالت من بيع ممتلكات، آالت ومعدات

)6,299( )21,051( صافي النقد )المستخدم في( األنشطة االستثمارية

التدفق النقدي من األنشطة التمويلية:

)50,000( )150,000( المسدد من القروض طويلة األجل

- )412( المسدد من التزامات االيجار

)33( - توزيعات أرباح  مسددة

)3,000( )3,050( مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المسددة

)53,033( )153,462( صافي التدفق النقدي )المستخدم في( األنشطة التمويلية

)1,034( 10,128 الزيادة / )النقص( في النقد والنقد المكافئ

13,058 12,024 النقد والنقد المكافئ ــ  رصيد بداية السنة

12,024 22,152 12 النقد والنقد المكافئ ـــ رصيد نهاية السنة

عضو المجلس المفوض ورئيس لجنة المراجعة الرئيس التنفيذي المدير المالي

وليد بن أحمد بامعروف عبدالسالم بن عبدالله الدريبي عمران أحمد

إن اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )27( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية
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إلى السادة مساهمي شركة إسمنت نجران            
 )شركة مساهمة سعودية(

إيضـــاحات حــول القـــوائم المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019           )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(

) 1 ( معلومات عن الشركة: 
ــخ 5  ــة الســعودية ، تأسســت بتاري شــركة أســمنت نجــران )الشــركة(، شــركة مســاهمة ســعودية مدرجــة فــي الســوق المالي
رمضــان 1426 هـــ الموافــق ) 9 أكتوبــر 2005 م ( بموجــب الســجل التجــاري رقــم 5950010479 ،  حصلــت الشــركة علــى الترخيــص 
ــاج أســمنت  ــو 2016م( ، 0يتمثــل النشــاط الرئيســي بإنت ــخ 10 شــعبان 1437 هـــ الموافــق )17 ماي الصناعــي رقــم 2446 بتاري

بورتالنــدي عــادي وأســمنت مقــاوم لألمــالح.
يبلغ رأس مال الشركة 1,700,000,000 ريال سعودي مقسمة إلى 170 مليون سهم بقيمة 10 رياالت للسهم الواحد.

تبدأ السنة المالية للشركة من 1 يناير من كل سنة وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة.

) 2 ( بيان االلتزام:
تــم إعــداد هــذه القوائــم الماليــة وفقــًا للمعاييــر المحاســبية المعتمــدة كمــا هــو معمــول بــه فــي المملكــة العربيــة الســعودية. 
تشــتمل المعاييــر المحاســبية المعتمــدة علــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي الصــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة 
كمــا تــم إبالغهــا مــن قبــل الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن  وهــي ســارية المفعــول منــذ 1 ينايــر 2017 لجميــع 

الشــركات المســاهمة الســعودية.

) 3 (  عملة العرض والنشاط :
يتــم عــرض القوائــم الماليــة بالريــال الســعودي باعتبارهــا العملــة الوظيفيــة للشــركة، جميــع األرقــام تــم تقريبهــا ألقــرب ألــف 

ريــال ســعودي مــا لــم يذكــر خــالف ذلــك.

) 4 (  اعتماد التعديالت والتفسيرات الجديدة على المعايير الدولية للتقرير المالي : 

أ( المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة سارية المفعول التي تم تطبيقها اعتبارا من 1 يناير 2019:
اعتمدت الشركة المعايير المحاسبية الجديدة التي كانت سارية هذا العام وهي كما يلي:

المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 16 - عقــود اإليجــار - الــذي يتطلــب مــن الشــركة عــرض معظــم عقــود اإليجــار التشــغيلية 
فــي قائمــة المركــز المالــي اعتبــاًرا مــن 1 ينايــر 2019.

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16( عقود اإليجار:
يحــدد المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 16 عقــود اإليجــار كيفيــة االعتــراف ، القيــاس العــرض واالفصــاح عــن عقــود االيجــار. 
يقــدم المعيــار نمــوذج محاســبي واحــد ، يتطلــب مــن المســتأجرين االعتــراف بموجــودات ومطلوبــات جميــع عقــود اإليجــار. اال 
اذا كانــت مــدة عقــد اإليجــار 12 شــهرا أو أقــل أو أن األصــل موضــوع العقــد ذو قيمــة منخفضــة. يســتمر المؤجريــن بتصنيــف 
عقــود اإليجــارات كتشــغيلية أو تمويليــة ضمــن مفهــوم المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 16 المتعلــق بالمحاســبة دون 

تغييــر جوهــري عــن معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 17. يســري هــذا المعيــار مــن بدايــة 1 ينايــر 2019.  
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ب( المعايير والتعديالت والتفسيرات سارية المفعول في عام 2019 ولكنها ليست ذات صلة بعمليات الشركة
ــات الشــركة أو  ــة وهــي ســارية المفعــول للعــام ولكنهــا ال تتعلــق بعملي ــر والتعديــالت والتفســيرات التالي تــم إصــدار المعايي

ليــس لهــا تأثيــر كبيــر علــى هــذه القوائــم الماليــة:
• تعديــالت علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 9 فيمــا يتعلــق بخصائــص المبالــغ المدفوعــة مقدمــا مــع التعويــض 

الســالب.
• تعديــالت علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 28 فيمــا يتعلــق بالحصــص طويلــة األجــل فــي الشــركات الزميلــة والمشــاريع 

المشــتركة. 
• تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 19 فيما يتعلق بتعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها.

• التفسير 23  الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقرير المالي - » عدم التأكد المحيط بمعالجات ضريبة الدخل«

ج( المعايير والتعديالت والتفسيرات الصادرة ولكنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ ولم تعتمدها الشركة مبكرًا
تــم إصــدار المعاييــر والتعديــالت والتفســيرات التاليــة ولكنهــا لــم تدخــل بعــد حيــز التنفيــذ ولــم يتــم اعتمادهــا مبكــرًا مــن قبــل 

الشــركة:
• المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 17 – عقود التأمين.

• التعديالت على مراجع إطار المفاهيم في المعايير الدولية للتقرير المالي
• تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالي رقم 3 فيما يتعلق بتعريف األعمال

• تعديالت على المعيارين 1 و 8 من معايير المحاسبة الدولية فيما يتعلق بتعريف األهمية النسبية.

التغييرات في السياسات المحاسبية الهامة:

المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16( عقود اإليجار:
ــر المالــي رقــم 16 عقــود اإليجــار ، حيــث يتــم االعتــراف  ــار الدولــي للتقري ــارا مــن الســنة الحاليــة ، اعتمــدت الشــركة المعي اعتب
بحــق اســتخدام األصــول المؤجــرة كأصــل باإلضافــة إلــى التــزام اإليجــار الــذي يمثــل التزامهــا بدفــع مدفوعــات اإليجــار. هنــاك أيًضــا 

إعفــاءات اختياريــة لعقــود اإليجــار واإليجــارات قصيــرة األجــل لألصــول ذات القيمــة المنخفضــة.
اختــارت الشــركة منهــج التطبيــق »بأثــر رجعــي« حيــث تعتبــر جميــع العقــود التــي تبــدأ فــي تاريــخ التطبيــق األولــي ، أي 1 ينايــر 

2019 ، دون التأثيــر علــى حقــوق الملكيــة.

عنــد االنتقــال إلــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 16 ، أقــرت الشــركة بموجــودات إضافيــة مــن حــق اســتخدام االصــول 
والتزامــات اإليجــار ، علــى النحــو التالــي:

ُيقــاس حــق األصــل فــي االســتخدام وُيعتــرف بالتأجيــر فــي تاريــخ التطبيــق األولــي لعقــود اإليجــار المصنفــة ســابًقا علــى أنهــا 
عقــود إيجــار تشــغيلية بقيمتهــا الدفتريــة ، كمــا لــو كان المعيــار قــد طبــق منــذ بدايــة عقــد اإليجــار مخصوًمــا علــى النحــو الواجــب 
باســتخدام الســعر المحــدد مــع اإلشــارة إلــى عائــدات الســوق فــي نهايــة فتــرة التقريــر علــى ســندات الشــركات عاليــة الجــودة 

فــي تاريــخ الطلــب األولــي.

1 يناير 2019

7,302 حق استخدام األصول

7,325 إلتزامات اإليجار
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)5( ملخص السياسات المحاسبية الهامة :
إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية موضحة أدناه:

5-1 أساس إعداد التقارير المالية 
تــم إعــداد هــذه القوائــم الماليــة المرحليــة الموجــزة علــى أســاس االســتمرارية وفًقــا لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة فيمــا عــدا 
التزامــات المنافــع المحــددة للعامليــن والتــي يتــم تســجيلها بالقيمــة الحاليــة لاللتزامــات المســتقبلية وفًقــا لطريقــة ائتمــان 
الوحــدة المتوقعــة. تــم عــرض القوائــم الماليــة بالريــال الســعودي،  باعتبارهــا العملــة الوظيفيــة للشــركة،  و تــم تقريبهــا ألقــرب 

الــف  ريــال ســعودي.

5-2  استخدام التقديرات واألحكام
إن إعــداد هــذه القوائــم الماليــة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر 
واإلصــدارات األخــرى المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن، يتطلــب من اإلدارة اســتخدام أحــكام وتقديرات 
وافتراضيــات والتــي بدورهــا تؤثــر فــي تطبيــق السياســيات المحاســبية علــى المبالــغ المبنيــة للموجــودات والمطلوبــات 
واإليــرادات والمصروفــات. وكذلــك االفصاحــات عــن بعــض األصــول وااللتزامــات فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي.  تؤثــر 
التقديــرات واالفتراضــات فــي أرصــدة األصــول وااللتزامــات وكذلــك مبالــغ اإليــرادات والمصروفــات. وعلــى الرغــم مــن أنــه تــم 
إعــداد تلــك التقديــرات علــى أســاس أفضــل معلومــات متاحــة لــإدارة عــن األحــداث أو الظــروف الحاليــة فقــد تختلــف النتائــج 

الفعليــة عــن هــذه التقديــرات.
يتم مراجعة االفتراضات الهامة بصورة مستمرة. يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات بأثر مستقبلي.

تتــم مراجعــة التقديــرات واالفتراضــات علــى أســاس مســتمر ويتــم االعتــراف بالتعديــالت علــى التقديــرات المحاســبية فــي 
الســنة التــي يتــم فيهــا تعديــل التقديــرات إذا كان التعديــل يؤثــر علــى تلــك الســنة او ســنة المراجعــة أو الســنوات المقبلــة.

أن مجــاالت عــدم التأكــد فــي التقديــرات الجوهريــة والتعديــالت الهامــة فــي تطبيــق السياســات المحاســبية والتــي يكــون لهــا 
تأثيــر جوهــري علــى المبالــغ المعتــرف بهــا فــي القوائــم الماليــة هــي كمــا يلــي:

- مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ومخصص بضاعة بطيئة الحركة.  
- العمر االقتصادي المقدر والقيمة التخريدية للممتلكات واآلالت والمعدات.  

- المخصصات والمستحقات.  
- برامج المنافع المحددة ــ منافع الموظفين.  

- إستمرارية المنشأة.  

5-3 مبدأ االستمرارية 
يتــم إجــراء تحليــل مثــل كفايــة التمويــل والمبيعــات والتنبــؤ بالتدفقــات النقديــة لتحديــد الشــرط أو األحــداث التــي تــؤدي الــى 
عــدم اليقيــن إمــا فــي عزلــة أو إجمــاال ممــا قــد يؤثــر علــى األهــداف العامــة لألعمــال. يتــم وضــع خطــة عمــل بنــاء علــى األحــداث 
والظــروف ذات الصلــة مــن أجــل التخفيــف مــن حــدوث مثــل هــذه األحــداث أو تأثيرهــا المحتمــل. وبنــاء علــى ذلــك، عنــد تقييــم 
التنفيــذ الفعــال لخطــط العمــل، يتــم تقييــم جــدوى مثــل هــذه الخطــط قبــل المضــي قدمــا نحــو مرحلــة الرصــد الجاريــة لخطــط 
العمــل هــذه. وخــالل العــام الحالــي، تمتلــك الشــركة مــوارد ماليــة كافيــة لمواصلــة تحقيــق آفــاق نمــو مرتفعــة فــي المســتقبل 

القريــب.

إلى السادة مساهمي شركة إسمنت نجران            
 )شركة مساهمة سعودية(

إيضـــاحات حــول القـــوائم المالية 
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5-4 التصنيف – متداول / غير متداول 
تقــوم الشــركة بعــرض الموجــودات والمطلوبــات فــي قائمــة المركــز المالــي اســتنادا إلــى التصنيــف متــداول / غيــر المتــداول. 

يكــون األصــل متــداول عندمــا يكــون:
- من المتوقع أن تتحقق أو لديها نية لبيعه أو استهالكه خالل الدورة التشغيلية العادية.

- محتفظ به لغرض المتاجرة.
- من المتوقع أن تتحقق خالل اثني عشرة شهرا بعد فترة التقرير، او 

- النقــد أو مــا يعادلــه مــا لــم يكــن هنــاك قيــود علــى تحويلــه أو اســتخدامه لســداد االلتزامــات خــالل اثنــي عشــرة شــهرا علــى 
األقــل بعــد فتــرة التقريــر.

كل األصول األخرى تصنف على أنها غير متداولة. 
تصنف االلتزامات على أنها متداولة عندما يكون:

- من المتوقع أن يتم تسويتها ضمن النشاط التشغيلي االعتيادي.
- محتفظ بها بشكل أساسي لغرض المتاجرة.

- من المقرر أن يتم تسويتها خالل اثني عشره شهرا بعد فترة التقرير، أو 
- ال يوجد حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام لمدة اثني عشرة شهرا على األقل بعد فترة التقرير.

تصنف الشركة جميع االلتزامات األخرى على أنها غير متداولة.

5-5 قياس القيمة العادلة
القيمــة العادلــة هــو المبلــغ الــذي يتــم اســتالمه عنــد بيــع إحــدى الموجــودات أو دفعــه لتحويــل إحــدى المطلوبــات فــي معاملــة 
منظمــة بيــن المشــاركين فــي الســوق بتاريــخ القيــاس. يســتند قيــاس القيمــة العادلــة علــى افتــراض أن المعاملــة لبيــع 

الموجــودات أو لتحويــل بنــد المطلوبــات تحــدث إمــا:
1. في السوق الرئيسي لبند الموجودات أو بند المطلوبات؛ أو   

2. في حال عدم وجود السوق الرئيسي، في السوق األكثر تفضياًل لبند الموجودات أو بند المطلوبات.  
يجب أن يكون الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق األكثر مالءمة من قبل الشركة.

يتــم قيــاس القيمــة العادلــة لبنــد الموجــودات أو بنــد المطلوبــات باســتخدام االفتراضــات التــي ســوف يســتخدمها المشــاركون 
فــي الســوق عنــد تســعير بنــد الموجــودات أو ببنــد المطلوبــات، علــى افتــراض أن المشــاركين فــي الســوق يتصرفــون علــى 

أســاس مصلحتهــم االقتصاديــة.

إن قيــاس القيمــة العادلــة للموجــودات غيــر الماليــة يأخــذ بعيــن االعتبــار قــدرة المشــارك فــي الســوق علــى تحقيــق مزايــا 
اقتصاديــة باســتخدام بنــد الموجــودات بأعلــى وأفضــل اســتخدام لــه أو عــن طريــق بيعــه إلــى مشــارك آخــر فــي الســوق الــذي 

ــه. ــد الموجــودات بأعلــى وأفضــل اســتخدام ل ســوف يســتخدم بن
تســتخدم الشــركة أســاليب التقييــم المناســبة فــي الظــروف والتــي تتوفــر لهــا بيانــات كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة، وتعظيم 

اســتخدام المدخــالت الملحوظــة ذات الصلــة وتقليــل اســتخدام المدخــالت غيــر القابلــة للمالحظة.
إن جميــع الموجــودات والمطلوبــات التــي يتــم قيــاس القيمــة العادلــة لهــا أو اإلفصــاح عنهــا فــي القوائــم الماليــة يتــم تصنيفهــا 
ضمــن التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة، والمشــروحة كمــا يلــي، اســتنادًا إلــى الحــد األدنــى مــن المدخــالت الــالزم لقيــاس 

القيمــة العادلــة ككل:
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)5( ملخص السياسات المحاسبية الهامة ) تتمة ( :
المستوى 1- أسعار السوق المتداولة )غير معدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة؛

المســتوى 2- أســاليب تقييــم تســتخدم الحــد األدنــى مــن المدخــالت الــالزم لقيــاس القيمــة العادلــة وملحوظــة بصــورة مباشــرة 
أو غيــر مباشــرة؛ 

المســتوى 3- أســاليب تقييــم أخــرى تســتخدم الحــد األدنــى مــن المدخــالت الــالزم لقيــاس القيمــة العادلــة ولكــن ال تســتند إلــى 
بيانــات الســوق الملحوظة.

بخصــوص الموجــودات والمطلوبــات المثبتــة فــي القوائــم الماليــة علــى أســاس متكــرر، تحــدد الشــركة فيمــا إذا كانــت التحويــالت 
قــد تمــت بيــن مســتويات فــي التسلســل بإعــادة تقييــم التصنيــف )اســتنادًا إلــى الحــد األدنــى مــن المدخــالت الــالزم لقيــاس 

القيمــة العادلــة ككل( فــي نهايــة كل فتــرة إلعــداد التقاريــر الماليــة.
لغــرض اإلفصــاح عــن القيمــة العادلــة، قامــت الشــركة بتحديــد فئــات الموجــودات والمطلوبــات علــى أســاس طبيعــة وخصائــص 

ومخاطــر الموجــودات والمطلوبــات ومســتوى التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة كمــا هــو موضــح اعــاله.
تسجل القروض ذات آجال استحقاق ثابتة بقيم مخفضة استنادا إلى طريقة معدل الفائدة الفعلي.

5-6 ممتلكات واآلت ومعدات
تظهــر ممتلــكات واآلت ومعــدات بالتكلفــة مخصومــًا منهــا االســتهالكات المتراكمــة ،  فيمــا عــدا األرض التــي ال تســتهلك، 
او االنخفــاض المتراكــم  إن وجــد، تعتبــر نفقــات اإلصــالح والصيانــة مصروفــات إيراديــه أمــا نفقــات التحســينات فتعتبــر نفقــات 
رأســمالية، يتــم احتســاب االســتهالك علــى أســاس العمــر اإلنتاجــي المقــدر لألصــل وفقــًا لطريقــة القســط المتناقــص بعــد 

األخــذ بعيــن االعتبــار القيمــة التخريديــة لألصــول. 
تقــوم الشــركة بمراجعــة مــدى مالئمــة معــدل االســتهالك / اإلطفــاء والعمــر اإلنتاجــي والقيــم المتبقيــة المســتخدمة لتســجيل 

االســتهالك علــى أســاس ســنوي.
إن المعدالت السنوية المقدرة الستهالك األصول الرئيسة هي كما يلي:

1 يناير 2019 األصول

7,302 مباني

7,325 المصنع واآلالت والمعدات 

%15 معدات المحاجر

10% ـ %25 مركبات 

10% ـ %12,5 أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

%15 أجهزة حاسب آلي

تتضمــن األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ جميــع التكاليــف المتكبــدة )بمــا فــي ذلــك الدفعــات المقدمــة( التــي لــم يتــم تصنيفها 
كأحــد فئــات األصــول المذكــورة أعــاله. يتــم إعــادة تصنيــف األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ كممتلــكات، آالت ومعــدات عندمــا 
يتــم إكمــال اختبــارات األداء ذات الصلــة بصــورة مرضيــة. ال يتــم احتســاب مخصــص االســتهالك لألعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ.

إلى السادة مساهمي شركة إسمنت نجران            
 )شركة مساهمة سعودية(
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االنخفاض في قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات:
عنــد إعــداد القوائــم الماليــة تقــوم الشــركة بمراجعــة القيمــة الدفتريــة للممتلــكات واآلالت والمعــدات لتحديــد فيمــا إذا كان 
هنــاك أي مؤشــر علــى أن تلــك الموجــودات قــد تعرضــت لخســارة انخفــاض القيمــة، وفــي حالــة وجــود مثــل هــذا المؤشــر 
يتــم تقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد لألصــل لتحديــد مــدى الخســارة الحاصلــة بســبب انخفــاض القيمــة )إن وجــدت(، وعندمــا 
ال يكــون مــن الممكــن تقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد تقــوم الشــركة بتقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد للوحــدة المولــدة 

للنقــد التــي ينتمــي إليهــا األصــل.

إذا تــم تقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد لألصــل أو )الوحــدة المولــدة للنقــد( بأقــل مــن قيمتــه الدفتريــة، يتــم تخفيــض 
ــراف بخســارة انخفــاض  ــدة للنقــد(، ويتــم االعت ــة لالســترداد او )الوحــدة المول ــى القيمــة القابل ــة لألصــل إل القيمــة الدفتري
القيمــة مباشــرة فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر. عندمــا يتــم عكــس خســارة االنخفــاض فــي القيمــة الحقــا، يتــم زيــادة القيمــة 
الدفتريــة لألصــل إلــى التقديــر المعــدل لقيمتهــا القابلــة لالســترداد، ولكــن بحيــث ال تزيــد القيمــة الدفتريــة عــن القيمــة 
الدفتريــة التــي كان مــن الممكــن تحديدهــا فــي حالــة عــدم وجــود أي اعتــراف فــي الخســارة فــي قيمــة األصــل )وحــدة توليــد 
النقــد( فــي الســنوات الســابقة. يتــم االعتــراف بعكــس خســارة االنخفــاض فــي القيمــة كإيــرادات مباشــرة فــي قائمــة األربــاح 

أو الخســائر والدخــل الشــامل األخــر.

5-7 الموجودات غير الملموسة 
تــم رســملة جميــع التكاليــف المدفوعــة لشــراء الموجــودات غيــر الملموســة. يتم إظهارهــا بالتكلفة ناقصا اإلطفــاء المتراكم. 

يتــم إطفــاء الموجــودات غيــر الملموســة للشــركة علــى مــدى العمــر اإلنتاجي المقدر باســتخدام طريقة القســط الثابت.
وتشــمل األصــول غيــر الملموســة البرامــج والتراخيــص. يتــم رســملة تراخيــص برامــج الكمبيوتــر علــى أســاس التكلفــة 
المتكبــدة للحصــول علــى البرمجيــات المحــددة ووضعهــا فــي الخدمــة. يتــم تحميــل اإلطفــاء علــى قائمــة األربــاح أو الخســائر 
علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي المقــدر مــن تاريــخ توفــر البرنامــج لالســتخدام. يتــم االعتــراف 
بالتكلفــة المرتبطــة باالحتفــاظ ببرامــج الحاســب اآللــي كمصــروف عنــد تكبدهــا بينمــا يتــم رســملة تكلفــة التطويــر لتلبيــة 

معاييــر معينــة.
يتــم تقييــم االعمــار اإلنتاجيــة للموجــودات غيــر الملموســة إمــا كقيمــة محــددة أو غيــر محددة.يتــم إطفــاء الموجــودات غيــر 
الملموســة ذات االعمــار المحــددة علــى مــدى االعمــار اإلنتاجيــة االقتصاديــة الخاصــة بهــا باســتخدام طريقــة القســط الثابــت 
وتقييــم انخفــاض القيمــة عندمــا يكــون هنــاك مؤشــر علــى انخفــاض قيمــة الموجــودات غيــر الملموســة. تتــم مراجعــة طــرق 

اإلطفــاء والقيــم المتبقيــة واالعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة علــى االقــل ســنويًا. 

5-8 المخزون
تظهــر قيمــة المخــزون بالتكلفــة أو صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق أيهمــا أقــل. يتــم قيــاس التكلفــة باســتخدام طريقــة 
المتوســط المرجــح. حيــث يتــم تحميــل قطــع الغيــار والمــواد االســتهالكية األخــرى علــى المصاريف عند الشــراء. ويتم رســملة 
قطــع الغيــار الهامــة التــي لهــا عمــر إنتاجــي يزيــد عــن ســنة واحــدة كجــزء مــن الممتلــكات والمنشــآت والمعــدات التــي تنتمــي 
إليهــا. فــي حالــة المخــزون التــام واإلنتــاج تحــت التشــغيل تتضمــن التكلفــة نســبة مــن المصاريــف الصناعيــة غيــر المباشــرة 

وفقــا للطاقــة اإلنتاجيــة االعتياديــة.
تقــوم الشــركة بشــكل منتظــم بمراجعــة صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق للمخــزون بهــدف عكــس أي انخفــاض فــي القيمــة 
الدفتريــة. صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق هــي ســعر البيــع المقــدر فــي ســياق العمــل االعتيــادي ناقصــا التكاليــف المقــدرة 

لإتمــام والتكاليــف التقديريــة للبيــع.
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)5( ملخص السياسات المحاسبية الهامة ) تتمة ( :
5-9 لذمم التجارية المدينة

ــون المشــكوك فــي تحصيلهــا. تقــوم  ــزام األداء ناقًصــا مخصــص الدي ــة بســعر الصفقــة المتعلــق بالت ــة المدين تظهــر الذمــم التجاري

الشــركة بتقييــم مخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا باســتخدام نمــوذج خســائر االئتمــان المتوقعــة )ECL( علــى مــدى عمــر 

الموجــودات. تســتخدم الشــركة مصفوفــة مخصصــة لقيــاس قوائــم الشــراء االئتمانــي للذمــم التجاريــة المدينــة مــن العمــالء بينمــا 

يتــم تأميــن العمــالء الحكومييــن وشــبه الحكومييــن وهــي غيــر مدرجــة فــي نمــوذج خســائر االئتمــان المتوقعــة  . ُتحســب معــدالت 

الخســارة باســتخدام طريقــة )معــدل االســترداد( علــى أســاس احتمــال وجــود مســتحق يتقــدم خــالل المراحــل المتعاقبــة مــن االنحــراف 

إلــى الشــطب المتصــل بجــدول التقــادم للمســتحقات المعلقــة. معــدالت الخســارة تســتند إلــى تجربــة خســارة االئتمــان الفعليــة علــى 

مــدى العاميــن الماضييــن. بالنســبة للمخصصــات مقابــل الذمــم المدينــة المحــددة ، يتــم إجــراء تحليــل للمســتهلك مــن قبــل العميــل 

فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر. يتــم عكــس المخصصــات فقــط عندمــا يتــم اســترداد المبالــغ المســتحقة مــن العمــالء وتــدرج الشــركة فــي 

ــاح أو خســارة انخفــاض القيمــة ، مبلــغ خســائر االئتمــان المتوقعــة )أو العكــس( المطلــوب لتعديــل مخصــص  ــح أو الخســارة، كأرب الرب

الخســارة فــي تاريــخ التقريــر. إلــى المبلــغ المطلــوب ليتــم االعتــراف بــه وفًقــا لهــذا المعيــار. عندمــا تكــون الذمــم التجاريــة المدينــة غيــر 

قابلــة للتحصيــل ، يتــم شــطبها مقابــل مخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا فــي بيــان الربــح أو الخســارة ، بنــاًء علــى المعاييــر 

المحــددة فــي سياســة الشــركة.

تتطلــب سياســية الشــركة مــن بعــض العمــالء الدفــع مقدمــا قبــل اســتالم البضاعــة، حيــث يتــم اســتالم الدفعــات مــن العمــالء وقبــل 

تســليمهم البضاعــة خــالل الفتــرة المشــمولة بالتقريــر، حيــث يتــم تصنيــف الدفعــات علــى أنهــا مســتحقات للعمــالء وتــدرج ضمــن 

المطلوبــات المتداولــة.

عندمــا يكــون للشــركة الحــق فــي مطالبــة أي طــرف ثالــث مثــل إعانــات الكلنكــر أو الرســوم الجمركيــة المســتردة، يتــم إدراج المبلــغ 

المتفــق عليــة كذمــم مدينــة أخــرى وإيــرادات أخــرى بالصافــي بعــد خصــم أي مخصصــات.

5-10 النقد وما في حكمه

يتضمــن النقــد ومــا فــي حكمــه فــي قائمــة التدفقــات النقديــة النقــد فــي الصنــدوق والنقــد فــي الطريــق والرصيــد لــدى البنــوك 

ــة  ــر جوهري ــة والتــي تخضــع لمخاطــر غي ــرة األجــل ذات الســيولة العالي ــع( واالســتثمارات قصي ــة واإليداعــات والودائ )الحســابات الجاري

للتغيــرات فــي القيــم والتــي تســتحق كحــد أقصــى خــالل ثالثــة أشــهر وليــس هنــاك قيــود علــى تســييلها علــى حســاب الشــركة.

5-11 المقاصة 

تتــم المقاصــة مــا بيــن الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة ويتــم إدراج المبلــغ الصافــي فــي قائمــة المركــز المالــي عندمــا 

يكــون هنــاك حــق قانونــي ملــزم فــي أجــراء المقاصــة كمــا توجــد نيــة للتســوية علــى أســاس الصافــي أو تحقــق الموجــودات وتســوية 

الخصــوم فــي آن واحــد.

إلى السادة مساهمي شركة إسمنت نجران            
 )شركة مساهمة سعودية(

إيضـــاحات حــول القـــوائم المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019           )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(
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5-13 الدائنون التجاريون والحسابات الدائنة
يتــم قيــاس الحســابات الدائنــة بالقيمــة العادلــة، بالصافــي بعــد الخصــم التجــاري. حيــث تضــاف المكاســب والخســائر الناتجــة عــن 

المطلوبــات بالعمليــة األجنبيــة والتــي تتعلــق بســعر الصــرف إلــى القيمــة الدفتريــة مــن االلتزامــات ذات الصلــة.

5-14 المخصصات وااللتزامات األخرى
يتــم االعتــراف بالمخصصــات عندمــا يكــون علــى الشــركة التــزام قانوني أو اســتداللي حالــي نتيجة أحداث ســابقة، ومن المحتمل 
أن يتطلــب تدفــق خــارج مــن المــوارد التــي تنطــوي علــى منافــع اقتصاديــة لتســوية التــزام ويمكــن إجــراء تقديــر موثــوق لمبلــغ 
هــذا االلتــزام. حيــث تتــم مراجعــة المخصصــات فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي ويتــم تعديلهــا لتعكس أفضــل التقديــرات الحالية.

5-14  التزامات خطط المنافع المحددة ــ منافع الموظفين 
يتــم احتســاب مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن بنــاء علــى السياســة الداخليــة للشــركة. يحتســب صافــي التــزام الشــركة فيمــا 
يتعلــق بخطــط المنافــع المحــددة بشــكل منفصــل لــكل خطــة مــن خــالل تقديــر مبلــغ المنافــع المســتقبلية التــي اكتســبها 

ــة والســابقة. ــرات الحالي الموظفــون فــي الفت
يتــم إعــادة قيــاس التــي تتضمــن األربــاح والخســائر االكتواريــة،  واالعتــراف بهــا مباشــرة فــي قائمــة المركــز المالــي مــع تســجيل 
قيــد مديــن او دائــن مقابــل األربــاح المبقــاة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر، فــي الفتــرة التــي تحــدث فيهــا. ال يتــم إعــادة تصنيف 

إعــادة القيــاس الــى األربــاح أو الخســائر فــي الفتــرات الالحقــة.
تقــوم الشــركة باالعتــراف بالتغيــرات التاليــة فــي التزامــات المنافــع المحــددة تحــت بنــد« تكاليــف التشــغيل والمصاريــف العمومية 

واإلداريــة فــي حســاب األرباح والخســائر:
• تكاليــف الخدمــة التــي تشــمل تكاليــف الخدمــة الحاليــة وتكاليــف الخدمــة الســابقة والمكاســب والخســائر مــن التخفيضــات 

والتســويات غيــر الروتينيــة.
•مصاريف الفوائد.

يتم حساب التزام المنافع المحددة سنويا من قبل خبير اكتواري مؤهل باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة.

5-16 المعيار الدولي للتقرير المالي رقم )16( عقود اإليجار:
بالنســبة ألي عقــود جديــدة يتــم إبرامهــا فــي 1 ينايــر 2019 أو بعــد ذلــك ، تــدرس الشــركة مــا إذا كان العقــد يعــد عقــد إيجــار 
ف عقــد اإليجــار بأنــه »عقــد ، أو جــزء مــن عقــد ، ُينقــل حــق الســيطرة علــى إســتخدام  األصــل  أو ينطــوي علــى عقــد إيجــار. ُيعــرَّ
)األصــل األساســي( لفتــرة زمنيــة مقابــل عــوض«. لتطبيــق هــذا التعريــف ، تقــوم الشــركة بتقييــم مــا إذا كان العقــد يفــي بثالثــة 

تقييمــات رئيســية وهــي:
• يحتــوي العقــد علــى أصــل محــدد ، يتــم تحديــده صراحــًة فــي العقــد أو يتــم تحديــده ضمنًيــا مــن خــالل تحديــده فــي الوقــت الــذي 

يتــم فيــه إتاحــة األصــل للشــركة.
• يحــق للشــركة الحصــول علــى جميــع المزايــا االقتصاديــة بشــكل كبيــر مــن اســتخدام األصــل المحــدد طــوال فتــرة االســتخدام ، 

مــع مراعــاة حقوقهــا ضمــن النطــاق المحــدد للعقــد.
• يحــق للشــركة توجيــه اســتخدام األصــول المحــددة خــالل فتــرة االســتخدام. تقــوم الشــركة بتقييــم مــا إذا كان لهــا الحــق فــي 

توجيــه »كيفيــة وألي غــرض« يتــم اســتخدام األصــل خــالل فتــرة االســتخدام.
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)5( ملخص السياسات المحاسبية الهامة ) تتمة ( :
ــن  ــار بي ــع كل دفعــة إيج ــم توزي ــة. يت ــا وقياســها بالقيمــة الحالي ــار مبدئًي ــات مــن عقــد اإليج ــم تســجيل الموجــودات والمطلوب يت
االلتزامــات وتكلفــة التمويــل. يتــم تحميــل تكلفــة التمويــل علــى الربــح أو الخســارة علــى مــدة عقــد اإليجــار. يتــم إطفــاء حق األصل 

فــي االســتخدام علــى مــدار العمــر اإلنتاجــي لألصــل أو مــدة عقــد اإليجــار ، أيهمــا أقصــر ، علــى أســاس القســط الثابــت.
ــة( ، مدفوعــات  ــك مــواد ثابت ــة )بمــا فــي ذل ــزام اإليجــار مــن مدفوعــات ثابت ــاس الت تتكــون مدفوعــات اإليجــار المدرجــة فــي قي
متغيــره بنــاًء علــى مؤشــر أو معــدل ، والمبالــغ المتوقــع دفعهــا بموجــب ضمــان القيمــة المتبقيــة والمدفوعــات الناشــئة عــن 

ــارات معينــة ومــن المؤكــد ممارســتها. خي
بعــد القيــاس المبدئــي ، ســيتم تخفيــض االلتــزام للمدفوعــات المقدمــة وزيــادة العائــد. يتــم إعــادة قياســها لتعكــس أي إعــادة 

تقييــم أو تعديــل ، أو إذا كانــت هنــاك تغييــرات فــي المدفوعــات الثابتــة المضمنــة.

5-17 االحتياطي النظامي 
وفقــا لنظــام الشــركات فــي المملكــة العربيــة الســعودية والنظــام األساســي للشــركة، تقــوم الشــركة بتكويــن احتياطــي 
قانونــي بنســبة 10% مــن صافــي الدخــل حتــى يبلــغ االحتياطــي 30% مــن رأس المــال المصــدر. إن هــذا االحتياطــي غيــر مخصــص 

لتوزيــع األربــاح، إال أنــه متــاح إلصــدار األســهم المجانيــة عنــد الحصــول علــى الموافقــات المناســبة.

5-18 األصول وااللتزامات المحتملة
يتــم اإلفصــاح عــن االلتزامــات المحتملــة عندمــا ال يتــم تأكيــد وجــود االلتــزام اال مــن خــالل أحــداث مســتقبلية أو عندمــا ال يمكــن 
قيــاس مبلــغ االلتزامــات بموثوقيــة معقولــة. ال يتــم االعتــراف بالموجــودات المحتملــة ولكــن يتــم اإلفصــاح عنهــا عندمــا يكــون 

مــن المحتمــل تدفــق منافــع اقتصاديــة.

5-19 االعتراف بالمبيعات
تقــاس الميبعــات بموجــب المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 15 بالقيمــة العادلــة للمقابــل المســتلم أو المســتحق القبــض 
ــزام األداء حيــث يتــم نقــل المخاطــر  ــد إتمــام الت ــات المبيعــات عن ــد المبيعــات والخصومــات. يتــم إثب ــة مــن عوائ ، وتظهــر صافي
ــاع  ــه وإرج ــف المرتبطــة ب ــر التكالي ــل محتمــاًل ، ويمكــن تقدي ــل ، ويكــون اســترداد المقاب ــى العمي ــة إل والمنافــع الهامــة للملكي
البضائــع بشــكل موثــوق ، وال توجــد مشــاركة لــإدارة مســتمرة علــى البضائــع ومقــدار اإليــرادات يمكــن قياســها بشــكل موثــوق. 

تقــاس المبيعــات صافيــة مــن العائــدات والخصومــات التجاريــة.

5-20 ترجمة العمالت األجنبية 
يتــم عــرض القوائــم الماليــة بالريــال الســعودي )العملــة الوظيفيــة( للشــركة. ويتــم تســجيل المعامــالت بالعمــالت األجنبيــة 
باســتخدام أســعار الصــرف الســائدة وقــت حــدوث المعاملــة، يتــم تســجيل أربــاح أو خســائر صــرف العمــالت األجنبيــة الناتجــة عــن 
تســوية المعاملــة والترجمــة فــي نهايــة الفتــرة وفقــا ألســعار الصــرف الســائدة فــي ذلــك التاريــخ ويتــم االعتــراف بهــا مــن خــالل 

حســاب األربــاح والخســائر.

إلى السادة مساهمي شركة إسمنت نجران            
 )شركة مساهمة سعودية(

إيضـــاحات حــول القـــوائم المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019           )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(
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5-21 تكلفة اإليرادات 
يتــم احتســاب تكلفــة اإليــرادات علــى أســاس تكلفــة إنتــاج الوحــدات المباعــة والمحملــة بجميــع التكاليــف المباشــرة الفعليــة 
والتــي تتضمــن تكلفــة المــواد وخدمــات العقــود وتكلفــة األجــور المباشــرة واســتهالك األصــول الثابتــة المباشــرة باإلضافــة إلــى 

نصيبهــا مــن المصروفــات غيــر المباشــرة. 

5-22 المصروفات 
ــع وبيــع منتجــات الشــركة، بمــا فــي ذلــك تكاليــف الموظفيــن  ــع التكاليــف المتكبــدة فــي توزي تتضمــن مصاريــف البيــع والتوزي

ــة. ــة وإداري ــع مصاريــف التشــغيل األخــرى كمصاريــف عمومي وتكاليــف النقــل )تتضمــن حوافــز المنطقــة(. يتــم تصنيــف جمي

5-23 ربحية السهم 
يتــم احتســاب ربحيــة الســهم بقســمة صافــي ربح/)خســارة( الســنة علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة كمــا 

فــي نهايــة الســنة.

5-24 توزيعات األرباح والتخصيص 
يتــم إثبــات توزيعــات األربــاح والمخصصــات لالحتياطيــات فــي القوائــم الماليــة فــي الفتــرة التــي وافــق عليهــا مجلــس إدارة 

الشــركة.

5-25 المعلومات القطاعية
القطــاع التشــغيلي هــو أحــد مكونــات الشــركة التــي تمــارس أنشــطة األعمــال التــي قد تكســبها اإليــرادات وتكبدهــا المصاريف، 

بمــا فــي ذلــك اإليــرادات والمصروفــات المتعلقــة بالمعامــالت مــع أي مــن مكونــات الشــركة األخــرى. تتم 
مراجعــة النتائــج التشــغيلية لقطاعــات التشــغيل بشــكل منتظــم مــن قبــل صانــع القــرار التشــغيلي بالشــركة التخــاذ القــرارات 

حــول المــوارد التــي ســيتم تخصيصهــا للقطــاع وتقييــم أدائهــا والتــي تتوفــر معلومــات ماليــة منفصلــة عنهــا.

5-26 تاريخ التسوية المحاسبية
يتــم االعتــراف بجميــع عمليــات الشــراء والمبيعــات بالطــرق العاديــة للموجــودات المالية وغير المعترف بها في تاريخ التســوية، أي 
التاريــخ الــذي يتــم فيــه تســليم األصــل إلــى الطــرف المقابــل. عنــد تطبيــق تاريــخ التســوية المحاســبية تقــوم الشــركة بحســاب أي 
تغييــر فــي القيمــة العادلــة بيــن تاريــخ المتاجــرة وتاريــخ التســوية بنفــس الطريقــة التــي يتــم بهــا احتســاب الموجــودات المســتحوذ 
عليهــا. عمليــات الشــراء أو البيــع العاديــة للمشــتريات أو المبيعــات للموجــودات الماليــة التــي تتطلــب تســليم الموجــودات ضمــن 

إطــار زمنــي يتــم تحديــده عمومــا بموجــب اللوائــح أو العــرف الســائد فــي الســوق.
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التكلفة:

3,103,663 1,628 38,376 4,316 13,131 21,840 1,858,605 1,163,204 - 2,563 الرصيد في 1 يناير 2019

28,580 2 115 146 38 18,770 2,207 - 7,302 - اإلضافات خالل السنة

)1,280( - - - - )1,280( - - - - اإلستبعادات خالل السنة

- - )2,871( - - - 2,871 - - - المحول خالل السنة

3,130,963 1,630 35,620 4,462 13,169 39,330 1,863,683 1,163,204 7,302 2,563 الرصيد في 31 ديسمبر 2019

االستهالك المتراكم:

969,592 - - 2,610 8,477 17,734 631,127 309,644 - - الرصيد في 1 يناير 2019

77,328 - - 266 489 1,526 53,196 21,339 512 - المحمل على السنة

)1,022( - - - - )1,022( - - - - اإلستبعادات خالل السنة

1,045,898 - - 2,876 8,966 18,238 684,323 330,983 512 - الرصيد في 31 ديسمبر 2019 

صافي القيمة الدفترية:

2,085,065 1,630 35,620 1,586 4,203 21,092 1,179,360 832,221 6,790 2,563 31 ديسمبر 2019 

2,134,071 1,628 38,376 1,706 4,654 4,106 1,227,478 853,560 - 2,563 31 ديسمبر 2018 

) 6 ( الممتلكات، اآلالت والمعدات:

إلى السادة مساهمي شركة إسمنت نجران            
 )شركة مساهمة سعودية(

إيضـــاحات حــول القـــوائم المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019           )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(
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6-1 فيمــا يلــي توزيــع مصاريــف االســتهالك بيــن تكلفــة التشــغيل لإليــرادات ومصاريــف البيــع والتوزيــع والمصاريــف العموميــة 

واإلداريــة:

)7( أصول غير ملموسة:

31 ديسمبر

2018 2019

91,147 تكلفة اإليرادات 75,634 

453 مصروفات البيع والتوزيع 834

1,131 مصروفات إدارية وعمومية 860 

92,731 اإلجمالي 77,328 

31 ديسمبر

2018 2019

التكلفة:
7,446 8,676 الرصيد في 1 يناير

1,230 45 اإلضافات خالل السنة
8,676 8,721 الرصيد في 31 ديسمبر

اإلطفاء المتراكم:

4,411 4,596 الرصيد في 1 يناير
185 50 اإلطفاء خالل السنة

4,596 4,646 الرصيد في 31 ديسمبر

4,080 4,075 صافي القيمة الدفترية

يتم إضافة مصاريف اإلطفاء ضمن المصاريف العمومية واإلدارية.

)8( قطع غيار وعدد وأدوات: 
31 ديسمبر 

2018 2019

119,717 116,657 قطع غيار مستهلكة ـ غير معدة للبيع

)4,000( )4,000( يخصم: مخصص المخزون بطيء الحركة ومخزون الكلنكر

115,717 112,657  الرصيد بالصافي

1.8   وكانت حركة مخصص المخزون بطيء الحركة على النحو التالي:

يتم تصنيف قطع الغيار االستراتيجية والمحتفظ بها لالستخدام الرأسمالي المستقبلي والبالغ 35,620 ريال 
سعودي )2018: 38,376 ريال سعودي( ضمن الممتلكات، اآلالت والمعدات.

31 ديسمبر 

2018 2019

4,000 4,000 الرصيد في بداية السنة 

- - يضاف: المكون خالل السنة

4,000 4,000 الرصيد في نهاية السنة 
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) 9 ( بضاعة معدة للبيع:
31 ديسمبر 

2018 2019

23,137 15,329 المواد الخام، الوقود ومواد التغليف

235,724 185,158 اإلنتاج تحت التشغيل

8,283 6,621 اإلنتاج التام

267,144 207,108 اإلجمالي

31 ديسمبر 
2018 2019

ذمم تجارية مدينة ـ إجمالي 45,308  42,648 

يخصم: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها )11,357( )11,770(

يخصم: حوافز مستحقة للعمالء )482( )298(

30,580 33,469 ذمم تجارية مدينة ـ صافي

إن الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها هي كالتالي:
31 ديسمبر 

2018 2019

الرصيد بداية السنة 11,770  946 

126 7 يضاف: المكون خالل السنة 

10,698 -
يضاف:  تسوية مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في الرصيد االفتتاحي 

لألرباح المبقاة – المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 9

11,770 11,777 

- )420( يخصم: المسترد خالل السنة

11,770 11,357 الرصيد في نهاية السنة

) 11 ( مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى:
31 ديسمبر 

2018 2019

3,781 المدفوع مقدما للموردين 5,827 

5,672 9,758 المصاريف المدفوعة مقدما

2,014 رسوم جمركية مستردة - الصافي 1,514 

2,396 أرصدة مدينة أخرى 2,703 

13,863 19,802 اإلجمالي

) 10 ( ذمم تجارية مدينة:

إلى السادة مساهمي شركة إسمنت نجران            
 )شركة مساهمة سعودية(

إيضـــاحات حــول القـــوائم المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019           )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(
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31 ديسمبر ) 12 ( النقد والنقد المكافئ:

2018 2019

552 357 نقد في الصندوق 

11,472 11,795 أرصدة لدى البنوك

   - 10,000 ودائع مرابحة قصيرة األجل

12,024 22,152 اإلجمالي

تتضمن األرصدة لدى البنوك توزيعات أرباح لم يتم المطالبة بها 1,008 ريال سعودي )2018: 1,008 ريال سعودي(.

) 13 ( مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين:
تديــر الشــركة خطــة المنافــع النهائيــة للموظفيــن غيــر المموليــن )»ETB«( لموظفيهــا وفًقــا لمــا يقتضيــه قانــون العمــل 

الســعودي. إن الحركــة فــي مخصصــات نهايــة الخدمــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر هــي كمــا يلــي:

31 ديسمبر

2018إيضــــاح 2019

25,366 25,629 الرصيد في بداية السنة                                              
3,907 3,285 تكلفة الخدمة الحالية
843 1,143 تكلفة العائد

4,750 4,428 المبلغ المعترف به في حساب الربح أو الخسارة

)1,893( 604 1-13 إعادة قياس الربح / )الخسارة ( المعترف بها 
 في الدخل الشامل االخر

)2,594( )1,439( المنافع )المسددة( خالل السنة
25,629 29,222 الرصيد في نهاية السنة

13-2     أهم االفتراضات االكتوارية 
31 ديسمبر فيما يلي أهم االفتراضات االكتوارية :

2018 2019

االفتراضات االكتوارية األساسية

%4.45 %3.05 معدل الخصم المستخدم

%3.00 %3.00 النمو المستقبلي في الراتب )للسنتين المقبلتين(

%4.25 %2.85 النمو المستقبلي في الراتب )طويل االجل(

متوسط متوسط معدل الدوران

االفتراضات الديموغرافية

60 60  سن التقاعد

13-1   فيما يلي إعادة قياس األرباح المحققة في الدخل الشامل األخر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019:

31 ديسمبر 

2018 2019

)294( تأثير التغيرات في االفتراضات المالية 556 

)398( تأثير التغيرات في االفتراضات الديمغرافية - 

)1,201( تأثير تعديالت التجربة 48 

)1,893( 604 اإلجمالي
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13-3   تحليل الحساسية
التغيــرات المحتملــة المعقولــة فيمــا يتعلــق بأحــد االفتراضــات االكتواريــة ذات الصلــة، مــع االحتفــاظ بافتراضــات أخــرى ثابتــة، كان 

مــن شــأنها أن تؤثــر علــى التــزام االســتحقاقات المحــددة بالمبالــغ المبينــة أدنــاه:

31 ديسمبر 2018 31 ديسمبر 2019

النقص الزيادة النقص الزيادة

26,440 24,139 30,587 27,958 معدل حركة الخصم )%0.5(

24,389 26,156 28,146 30,370 معدل حركة النمو المستقبلي في الراتب )%0.5(

13-4   المخاطر المرتبطة بخطط المنافع المحددة:
مخاطر طول العمر:

تنشــأ المخاطــر عندمــا يكــون العمــر الفعلــي للمتقاعديــن أطــول مــن المتوقــع. وتقــاس هــذه المخاطــر علــى مســتوى 
الخطــة علــى مجمــل عينــة المتقاعديــن.

مخاطر زيادة الرواتب:
النــوع األكثــر شــيوعا مــن اســتحقاقات التقاعــد هــو الــذي ترتبــط فيــه المنفعــة بالراتــب النهائــي. وتنشــأ المخاطــر عندمــا 

تكــون الزيــادات الفعليــة فــي المرتبــات أعلــى مــن التوقعــات وتؤثــر علــى االلتــزام وفقــا لذلــك.

31 ديسمبر 2019) 14 ( اإليجــارات:

425 الجزء المتداول من إلتزامات اإليجار

6,486 الجزء الغير متداول من إلتزامات اإليجار

6,911 الرصيد في نهاية السنة

يتم تأمين التزامات اإليجار من قبل األصول األساسية ذات الصلة.

فيما يلي تحليل الحد األدنى لمدفوعات اإليجار المستقبلية في 31 ديسمبر 2019 حسب تاريخ استحقاقها:

اإلجمالي  أكثر من 5
سنوات من 1-5 سنوات أقل من سنة كما في 31 ديسمبر 2019

 8,487  4,693  3,162  632 الحد األدنى لمدفوعات اإليجار

 1,576  537  832  207 مصروف الفائدة للفترات المستقبلية

6,911 4,156 2,330 425 صافي القيمة الحالية

إلى السادة مساهمي شركة إسمنت نجران            
 )شركة مساهمة سعودية(

إيضـــاحات حــول القـــوائم المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019           )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(
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)15 ( القروض طويلة األجل:

   اإلجمالي
صكوك  البنك السعودي

الفرنسي

إيضاح
 2-15

 إيضاح
1-15

550,000 400,000 50,0001 المبلغ الرئيسي اعتبارا من 1 يناير 2019

  1,170   1,170 - المستحقات

551,170 401,170 150,000  إجمالي المبلغ المستحق في 1 يناير 2019 

)151,170( )46,170( )105,000( ناقصًا : مدفوعات / استردادات خالل السنة

 400,000 355,000 45,000 صافي المبلغ الرئيسي

 908 908 - الفوائد المستحقة للسنة

 400,908 355,908 45,000

 )370,908( )355,908( )15,000( ناقصًا: المحول إلى المطلوبات المتداولة

30,000 - 30,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2019 )الجزء غير المتداول من القرض(

15-1  تسهيالت من بنوك تجارية )التورق(:
وقعــت الشــركة اتفاقيــات تســهيالت بنكيــة مــع بنــوك تجاريــة )البعــض منهــا عوضــًا مــن اتفاقيــات تســهيالت ســابقة( علــى النحــو 

التالي:

التورق:
التســهيالت االئتمانيــة بقيمــة 150 مليــون ريــال ســعودي الخاصــة بتمويــل مشــروع نظــام اســتغالل الطاقــة الحراريــة المفقــودة 
مســتحقة الســداد علــى عشــرة أقســاط ربــع ســنوية بقيمــة 15 مليــون ريــال ســعودي بــدءًا مــن مــارس 2019 حتــى نهايــة يونيــو 
2021 ، بمعــدل فائــدة 2.50% + ثالثــة أشــهر ســايبور. خــالل العــام 2019 تــم الســداد المبكــر لألقســاط المســتحقة فــي مــارس، 

ويونيــو وســبتمبر للعــام 2020. 
لدى الشركة اتفاقية تسهيالت أخرى متعددة متاحة بمبلغ 35,000 ريال سعودي ولكنها غير مستخدمة.

التسهيالت مضمونة بأمور من بينها أوامر شراء بمبلغ 170,120 ريال سعودي.

15-2  صكوك:
خــالل يونيــو 2015 م أصــدرت الشــركة صكــوك غيــر مصنفــة ائتمانيــا و لكنهــا مســجلة بقيمــة 400 مليــون ريــال ســعودي لمــدة 
خمــس ســنوات و تســتحق الدفــع فــي شــهر يونيــو 2020 م ، تــم تحديــد العائــد علــى الصكــوك بهامــش ربــح قــدرة 2.15% مضافــة 
الــى معــدل األســاس ) ســايبور( لفتــرة الثالثــة أشــهر ) تســتحق ربــع ســنويا (. اختــارت الشــركة اســترداد مبكــر وجزئــي للصكــوك 
بإعــادة شــرائها/إلغائها بقيمــة 45 مليــون ريــال ســعودي خــالل عــام 2019. تــم إخطــار تأثيــر ذلــك علــى تــداول فــي ديســمبر 2019.

تــم الحصــول علــى تنــازل عــن الشــرطين 7 )د( و 7 )هـــ( مــن اتفاقيــة الصكــوك حتــى 31 ديســمبر 2019 مــن خــالل قرارالجمعيــة 
العموميــة العاديــة لحملــة الصكــوك فــي اجتماعهــم المنعقــد فــي 10 ديســمبر 2018.

جميع القروض المذكورة أعاله هي قروض متوافقة مع الشريعة اإلسالمية.
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31 ديسمبر

2018 2019 إيضاح

34,142 42,997 تكلفة المواد

56,034 51,177 18-1 رواتب ومزايا الموظفين وتكاليف أخرى ذات صلة

32,430 39,503 وقود وطاقة

 19,896 16,033 إصالحات وصيانة

9,136 12,096 مصروفات التشغيل واإلدارة

91,147 75,634 1-6 االستهالك

8,998 7,839 مصاريف أخرى

- )3,049( تعديالت على فروقات المخزون

251,783 242,230

285,927 245,344 أعمال تحت التنفيذ  و بضاعة تامة الصنع - بداية الرصيد

)245,344( )189,620( أعمال تحت التنفيذ و بضاعة تامة الصنع -  نهاية الرصيد

292,366 297,954 تكلفة المبيعات

)16( مخصص الزكاة الشرعية:
31 ديسمبر

2018 2019

24,343 20,486 الرصيد في بداية السنة

7,407 6,147 المكون خالل العام

)11,264( )7,392( المدفوع خالل السنة

20,486 19,241 الرصيد في نهاية السنة

16-1  الوضع الزكوي:
ــع الســنوات حتــى 31 ديســمبر 2011، كمــا قدمــت الشــركة  ــزكاة والدخــل لجمي ــة العامــة لل ــم إنهــاء الوضــع الزكــوي مــع الهيئ ت
إقراراتهــا الزكويــة ودفعــت مســتحقات الــزكاة للســنوات مــن 2012 حتــى 2018 وحصلــت علــى الشــهادة النهائيــة عــن تلــك 

الســنوات ومازالــت تلــك الســنوات قيــد الدراســة مــن قبــل الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل.

)17( مستحقات وأرصدة دائنة أخرى:
31 ديسمبر

2018 2019

8,343 10,924  حقوق امتياز استغالل المواد الخام

6,701 4,786 أرصدة دائنة أخرى

1,008 1,008  توزيعات أرباح مستحقة

مصروفات مستحقة 628  512 

16,564 17,346 اإلجمالي

)18( تكلفة المبيعات:

إلى السادة مساهمي شركة إسمنت نجران            
 )شركة مساهمة سعودية(

إيضـــاحات حــول القـــوائم المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019           )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(
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18-1 تشــمل الرواتــب واألجــور والمنافــع مســتحقات مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن بمبلــغ 3,035 ريــال ســعودي 
)2018: 3,091 ريــال ســعودي(.

18-2 تتضمــن تكلفــة اإليــرادات مصروفــات غيــر مباشــرة خاصــة بعــدم تشــغيل بعــض خطــوط اإلنتــاج خــالل الســنة ، 
بســبب التباطــؤ فــي الســوق بمبلــغ 33,570 ريــال ســعودي )2018: 77,606 ريــال ســعودي(.

)19( مصروفات البيع والتوزيع:
31 ديسمبر

2018 2019 إيضاح

 4,660  5,339 1-19            رواتب ومزايا الموظفين وتكاليف أخرى ذات صلة

 453  834 1-6 االستهالك

تكلفة نقل االسمنت 54    - 

مصاريف السفر 225  51 

ديون معدومة 7  126 

تكلفة التصدير 618  134 

أخرى 679  271 

5,695 7,756 اإلجمالي

19-1 تشمل الرواتب واألجور والمنافع مستحقات تقاعد الموظفين بمبلغ 522 ريال سعودي )2018: 253 ريال سعودي(.
التباطؤ في السوق بمبلغ 33,570 ريال سعودي )2018: 77,606 ريال سعودي(.

)20(مصروفات إدارية وعمومية:
31 ديسمبر

2018 2019 إيضاح

 20,543  18,286 1-20            رواتب ومزايا الموظفين وتكاليف أخرى ذات صلة

مصروفات الصيانة 1,323  446 

أتعاب قانونية ومهنية 1,060  2,405 

6-1 و 7 910  1,316  االستهالك واإلطفاء

الرسوم التنظيمية  833   674 

مصاريف السفر 668  838 

التبرعات  606   600 

تقنية المعلومات 150  180 

 114  79 رسوم بنكية

 2,452  2,606 اخرى

29,568 26,521 اإلجمالي

20-1 تشمل الرواتب واألجور والمنافع مستحقات تقاعد الموظفين بمبلغ 871 ريال سعودي )2018 1,406 ريال سعودي(.
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31 ديسمبر)21( تكلفة التمويل:  

2018 2019

الفوائد على القروض 6,309  10,462 

الفوائد على الصكوك 19,757  15,269 

مصاريف وعموالت  بنكية 13  1,162 

26,893 26,079 اإلجمالي

)22( االلتزامات المحتملة:
بلغــت االلتزامــات القائمــة علــى الشــركة كمــا فــي 31 ديســمبر 2019 مــن اعتمــادات مســتنديه وفواتيــر التحصيــل 1,439 ريــال 

ســعودي )2018: صفــر ريــال ســعودي( وضمانــات حســن التنفيــذ مبلــغ صفــر ريــال ســعودي، )2018: 850 ريــال ســعودي(.

)23 ( معامالت أطراف ذات عالقة واألرصدة:
تمثــل األطــراف ذات العالقــة المســاهمين الرئيســيين والمديريــن وموظفــي اإلدارة الرئيســيين للشــركة والكيانــات التــي 
تســيطر عليهــا أو تســيطر عليهــا بشــكل مشــترك أو تتأثــر بشــكل كبيــر مــن قبــل هــذه األطــراف. تــم تنفيــذ المعامــالت مــع 
األطــراف ذات العالقــة فــي ســياق األعمــال االعتيــادي بشــروط متفــق عليهــا بيــن الطرفيــن. فيمــا يلــي المعامــالت ذات الصلــة 

مــع األطــراف ذات العالقــة خــالل الســنة واألرصــدة ذات الصلــة:

23-1 المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة
31 ديسمبر

2018 2019

4 2 الفوائد على القروض

- 1 الفوائد على الصكوك

4 3 اإلجمالي

23-2 معامالت مع أطراف ذات عالقة:
31 ديسمبر

2018 2019

المبيعات:

2,044 236 شركة يال العربية

45 23 شركة أماك

2,089 259 اإلجمالي

إلى السادة مساهمي شركة إسمنت نجران            
 )شركة مساهمة سعودية(

إيضـــاحات حــول القـــوائم المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019           )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(
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فيما يلي تعويضات الرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة لها:

31 ديسمبر

2018 2019

 3,747 الرواتب 3,636 

 3,141 المكافآت الدورية والسنوية 3,286 

1,521 البدالت 1,799  

 306  22 منافع نهاية الخدمة

8,715 8,743 اإلجمالي

)24( التقارير القطاعية:
لدى الشــركة قطاع تشــغيلي واحد لصناعة االســمنت ومشــتقاته وتمارس الشــركة نشــاطها في المملكة العربية الســعودية. 

باإلضافــة إلــى ذلــك، يتــم دفــع مبلــغ كبيــر مــن مطلوبات الشــركة فــي المملكة العربية الســعودية.

)25 ( إدارة المخاطر المالية واألهداف والسياسات:
ــج  ــة وإدارة رأس المــال العامــل بهــدف الحفــاظ علــى مزي ــل عملياتهــا الرئيســة مــن خــالل حقــوق الملكي تقــوم الشــركة بتموي

ــل للحــد مــن التعــرض للمخاطــر.  مناســب بيــن مختلــف مصــادر التموي

وبصورة عامة تتمثل المخاطر في مخاطر السوق، مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة،
 تتمثــل المطلوبــات الماليــة الرئيســة علــى الشــركة مــن الذمــم التجاريــة الدائنــة والذمــم الدائنــة األخــرى، إن الغــرض الرئيســي 
مــن هــذه المطلوبــات الماليــة هــو توفيــر التمويــل الــالزم لعمليــات الشــركة. ولــدى الشــركة موجــودات ماليــة مختلفــة تتمثــل 
فــي االســتثمارات وفــي الذمــم المدينــة التجاريــة والذمــم األخــرى. وعلــى الشــركة التزامــات ماليــة مختلفــة مثــل التمويــل طويل 

األجــل، والذمــم الدائنــة التجاريــة وذمــم دائنــة أخــرى.

مخاطر السوق 
هــي مخاطــر التقلــب فــي القيمــة العادلــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية لــألدوات الماليــة بســبب التغيــرات فــي الســوق. 
تتكــون عوامــل الســوق الرئيســة التــي تتعــرض لهــا الشــركة مــن ثالثــة أنــواع مــن المخاطــر: مخاطــر معــدل الربــح ومخاطــر العمــالت 

ومخاطــر أســعار أخــرى.

ا( مخاطر معدل الربح
مخاطــر معــدل الربــح هــي مخاطــر التقلــب فــي القيمــة العادلــة للتدفقات النقدية المســتقبلية لألدوات المالية بســبب التغيرات 
فــي معــدالت الربــح فــي الســوق. تقــوم الشــركة بتخفيــف مخاطــر التعــرض لهــذا النــوع مــن المخاطــر مــن خــالل التركيــز علــى 
االحتفــاظ باألرصــدة لــدى البنــوك. كمــا هــو موضــح فــي قائمــة المركــز المالــي، لــم تتعــرض الشــركة بشــكل جوهــري لمخاطــر 

معــدل الربــح.
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ب( مخاطر العمالت 
تنشــأ مخاطــر العمــالت األجنبيــة مــن احتمــال تأثيــر التغيــرات فــي أســعار صــرف العمــالت علــى قيمــة الموجــودات والمطلوبــات 
الماليــة المقومــة بالعمــالت األجنبيــة. وال تعتقــد اإلدارة أن مخاطــر العمــالت جوهريــة الن معظــم معامــالت وأرصــدة الشــركة 
األساســية بالريــال الســعودي أو الــدوالر األمريكــي، والــذي ســعر صرفــه مثبــت مــع الريــال الســعودي، توجــد بعــض المعامــالت 

باليــورو ولكنهــا ليســت جوهريــة.

ج( مخاطر أسعار أخرى
مخاطــر األســعار األخــرى هــي مخاطــر التقلــب فــي القيمــة العادلــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية لــألدوات الماليــة بســبب 

التغيــرات فــي أســعار الســوق.

مخاطر االئتمان
تعــزى مخاطــر االئتمــان للشــركة فــي المقــام األول إلــى أموالهــا الســائلة و ذممهــا المدينــة ، تــم إيــداع النقــد واالســتثمارات 
لــدى بنــوك محليــة كبــرى ذات تصنيــف ائتمانــي مرتفــع، علــى الرغــم مــن أن هنــاك عــدد بســيط مــن العمــالء يشــكل جــزءا كبيــر 
مــن اإليــرادات و أرصــدة الذمــم المدينــة ، فقــد قــدم هــؤالء العمــالء ضمانــات مالئمــة تضمــن ســداد مديونياتهــم ، جميــع كبــار 
العمــالء يتمتعــون بســمعه جيــدة داخــل المملكــة العربيــة الســعودية و ال يوجــد مــا يوحــي إلــى انــه خســارة ناتجــة عــن التعامــل 
معهــم ، تــم أثبــات المبالــغ الظاهــرة فــي قائمــة المركــز المالــي بصافــي القيمــة القابلــة للتحصيــل و التــي تقــدر مــن قبــل أدارة 

الشــركة بنــاءا علــى خبرتهــا ، عليــه ال تعتقــد اإلدارة أن الشــركة معرضــة بشــكل جوهــري إلــى مخاطــر االئتمــان .

عنــد تحديــد قابليــة اســترداد الذمــم التجاريــة المدينــة، تأخــذ الشــركة بعيــن االعتبــار أي تغييــر فــي الجــودة االئتمانيــة للمدينيــن 
التجارييــن مــن تاريــخ منــح االئتمــان فــي البدايــة حتــى نهايــة فتــرة التقريــر.

أعمار الذمم المدينة التجارية التي انقضى موعد استحقاقها ولكن لم تنخفض قيمتها كما في 31 ديسمبر 2019:

31 ديسمبر

2018 2019

1- 90 يوم 24,830  14,533    

91- 180 يوم 4,655  8,062     

181- 360 يوم 1,490    4,271     

اكثر من 360 يوم 2,976  4,012     

30,878 33,951 اإلجمالي

إلى السادة مساهمي شركة إسمنت نجران            
 )شركة مساهمة سعودية(

إيضـــاحات حــول القـــوائم المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019           )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(
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وقد بلغ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها في 31 ديسمبر 2019:

31 ديسمبر

2018 2019

11,770 11,357 اكثر من 360 يوم

11,770 11,357 اإلجمالي

)27( اعتماد مجلس اإلدارة:
اعتمدت هذه القوائم المالية من قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ 24 فبراير 2020.

مخاطر السيولة 
مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر عــدم قــدرة المنشــاة علــى تلبيــة احتياجاتهــا التمويليــة الصافيــة، ويمكــن أن تنتــج مخاطــر الســيولة 
عــن اضطرابــات فــي الســوق أو انخفــاض االئتمــان أو عــدم االلتــزام بشــروط بعــض االتفاقيــات ممــا يــؤدي إلــى تجفيــف بعــض 
مصــادر األمــوال علــى الفــور وللتقليــل مــن هــذه المخاطــر تراقــب اإلدارة تواريــخ اســتحقاق الموجــودات والمطلوبــات الماليــة 
لضمــان الحصــول علــى الســيولة الكافيــة وإتاحتهــا حســب الحاجــة، ال تعتقــد اإلدارة أن الشــركة معرضــة لمخاطــر الســيولة بشــكل 

جوهــري.

التعرض لمخاطر السيولة
فيما يلي جدول استحقاق قروض االلتزامات المالية على الشركة على أساس االلتزامات التعاقدية:

اإلجمالي 1- 5 سنوات من 3-12 شهر اقل من 3 أشهر عند الطلب

400,908 30,000 370,908 - - كما في 31 ديسمبر 2019

551,170 490,000 61,170 - - كما في 31 ديسمبر 2018

)26( الطاقة اإلنتاجية واإلنتاج ـ الكلنكر:
اإلنتاج الفعلي  الطاقة اإلنتاجية

2018 2019 2018 2019

)طن متري( )طن متري(

- - 1,980 1,980 على مستوى 330 يوم خط اإلنتاج )1(

970 458 990 990 على مستوى 330 يوم خط اإلنتاج )2(

- 1,042 2,145 2,145 على مستوى 330 يوم خط اإلنتاج )3(

970 1,500 5,115 5,115
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Age of impaired trade receivables as of December 31, 2019 is as follows:

DECEMBER 31,

20182019

11,77011,357More than 360 days

11,77011,357Total

27. BOARD OF DIRECTORS APPROVAL
These financial statements were approved by the Board of Directors of the Company on February 24, 
2020.

Liquidity risk
Liquidity risk is the risk that the Company will be unable to meet its net funding requirements. Liquidity risk 
can be caused by market disruptions or credit downgrades, which may cause certain sources of funding to 
dry up immediately. To mitigate this risk, management monitors the maturity profile of its financial assets 
and liabilities to ensure that adequate liquidity if maintained.

Exposure to liquidity risk
Maturity profile of the company›s financial liabilities based on contractual payments:

Total1-5 years3-12 monthsLess than 3 
monthsOn Demand

400,90830,000370,908--December 31, 2019’

551,170490,00061,170--December 31, 2018’

26. PLANT CAPACITY AND PRODUCTION - Clinker

Actual productionAvailable capacity

2018201920182019

)Metric tonnes()Metric tonnes(

--1,9801,980Based on 330 days Line 1

970458990990Based on 330 daysLine 2

-1,0422,1452,145Based on 330 daysLine 3

9701,5005,1155,115
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NAJRAN CEMENT COMPANY

)A SAUDI JOINT STOCK COMPANY(

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019 )Expressed in ‘000’ Saudi Riyals(

)b( Currency risk
Currency risk arises from the possibility that changes in foreign exchange rates will affect the value of 
the financial assets and liabilities denominated in foreign currencies. The Company does not believe it 
is materially exposed to currency risk as the majority of the Company’s transactions and the balances 
are denominated in Saudi Riyals or in US Dollars. US dollar rate is fixed with the Saudi Riyal. Certain 
transactions are in Euros, but these are not material.

)c( Other price risk
Other price risk is the risk that the fair value of future cash flows of the financial instruments will fluctuate 
because of changes in market prices.

25.1   FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND OBJECTIVES AND POLICIES )CONTINUED(
Credit risk
Credit risk represents the accounting loss that would be recognized at the reporting date if counter parties 
failed to perform as contracted. The Company’s credit risk is primarily attributable to its liquid funds and 
receivables. Cash balances are deposited with major banks with good credit standings. Whilst a small 
number of customers account for a significant portion of both revenues and accounts receivable balances. 
These customers have provided appropriate guarantees ensuring that their debts will be recoverable. All 
major customers are high profile customers with the Kingdom of Saudi Arabia and there is no reason to 
suggest that there will be a loss of revenue from these sources.

In determining the recoverability of a trade receivable, the company considers any change in the credit 
quality of the trade receivable from the date credit was initially granted up to the end of the reporting 
period.

Age of trade receivables that are past due but not impaired as of December 31, 2019 is as follows:

DECEMBER 31,

20182019

    14,533  24,830 1-90 days

     8,062  4,655 91-180 days

     4,271    1,490 181-360 days

     4,012  2,976 Over 360 days

30,87833,951Total
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Remuneration of chief executive, directors and key executives is as follows:

DECEMBER 31,

20182019

 3,747 3,636 Salaries

 3,141 3,286 Annual and periodic remuneration

1,521  1,799 Allowances

 306 22End of service benefits

8,7158,743 Total   

24. SEGMENTAL REPORTING
The Company operates in one trading segment and all sales are within the Kingdom of Saudi Arabia. 
Further, significant amount of liabilities of the company is payable in Saudi Arabia. 

25. FINANCIAL RISK MANAGEMENT AND OBJECTIVES AND POLICIES
The Company finances its operations through equity and management of working capital with a view to 
maintaining an appropriate mix between various sources of finance to minimize risk. Taken as a whole, 
the Company is exposed to market risk )including profit rate risk, currency risk and other price risk(, credit 
risk and liquidity risk. The Company’s principal financial liabilities comprise trade and other payables. The 
main purpose of these financial liabilities is to raise finance for the Company’s operations. The Company 
has various financial assets such as investments, trade and other receivables. The Company has various 
financial liabilities such as long-term financing, trade and other accounts payable.

Market risk
Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate because 
of changes in market prices. Market prices comprise three types of risk: profit rate risk, currency risk and 
other price risk.

)a( Profit rate risk
Profit rate risk is the risk that the fair value of future cash flows of the financial instruments will fluctuate 
because of changes in market profit rates. The Company mitigates its risk against exposure through 
focusing on maintaining bank balances. As of the statement of financial position date the Company is not 
materially exposed to profit rate risk.



78

NAJRAN CEMENT COMPANY

)A SAUDI JOINT STOCK COMPANY(

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019 )Expressed in ‘000’ Saudi Riyals(

21. FINANCE COST DECEMBER 31,

20182019

 10,462  6,309 Mark up on loans

 15,269  19,757 Mark up on Sukuk

 1,162  13 Bank charges and commissions

26,89326,079 Total   

22. CONTINGENT LIABILITES
As of December 31, 2019, the Company had commitments in the form of bills for collection amounting to 
SR 1,439 )2018: SR NIL( and performance bonds amounting to NIL )2018: SR 850(.

23. RELATED PARTY TRANSACTIONS AND BALANCES
Related parties represent major shareholders, directors and key management personnel of the Company 
and entities controlled, jointly controlled or significantly influenced by such parties. Transactions with 
related parties were carried out in the normal course of business on terms agreed between the parties. 
Following are the significant related party transactions during the year and the related balances:

23.1 Advances From related parties
DECEMBER 31,

20182019RelationRelated party

42AffiliateAMAK Company

-1AffiliateYaal Alarabeya CO.

43 Total   

23.2 Related party Transactions

DECEMBER 31,

20182019Sales:

2,044236Yaal Alarabeya CO.

4523AMAK CO.

2,089259 Total   
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18.1 Salaries, wages and benefits include staff retirement benefits amounting to SR 3,035  )2018: 
SR 3,091(.

18.2 The cost of revenues includes indirect cost which relates to the non-operating part of the 
Company’s production line)s( during the year, due to the slowdown in the market, amounting to SR 
33,570 )2018: SR 77,606(. 

19. SELLING AND DISTRIBUTION EXPENSES

DECEMBER 31,

20182019Note

 4,660  5,339 19-1Salaries, wages and related benefits

 453  834 6-1Depreciation

 -    54 Cement transportation

 51  225 Travel expenses

 126  7 Bad debts

 134  618 Export expenses

 271  679 Others

5,6957,756 Total   

19.1  Salaries, wages and benefits include staff retirement benefits amounting to SR 522 )2018: SR 253(.

20. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES

DECEMBER 31,

20182019Note

 20,543  18,286 20-1Salaries, wages and related benefits

 446  1,323 Maintenance expenses

 2,405  1,060 Legal and professional services

Depreciation and amortizationو 7 6-1 910  1,316 

 674   833  Regulatory fees

 838  668 Travel expenses

 600   606  Donations

 180  150 Information technology

 114 79Bank charges

 2,452 2,606Others

29,56826,521 Total   

20.1 Salaries, wages and benefits include staff retirement benefits amounting to SR 871 )2018: SR 1,406(.
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NAJRAN CEMENT COMPANY

)A SAUDI JOINT STOCK COMPANY(

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019 )Expressed in ‘000’ Saudi Riyals(

DECEMBER 31,

20182019NOTE

34,14242,997Cost of materials raised

56,03451,1771-18Salaries, wages and related benefits

32,43039,503Fuel and power

 19,896 16,033Repairs and maintenance

9,13612,096Operation and management expenses

91,14775,6346-1Depreciation

8,9987,839Other expenses

-)3,049(Physical stock count adjustments

251,783242,230

285,927245,344Changes in opening work in progres and finished goods

)245,344()189,620(Changes in closing work in progres and finished goods

292,366297,954Cost of revenue

16. PROVISION FOR ZAKAT
DECEMBER 31,

20182019

24,34320,486Opening balance

7,4076,147Provision booked during the year

)11,264()7,392(Zakat paid during the year

20,48619,241 Total   

16.1 Status of zakat return and assessment
Zakat assessments have been finalized with General Authority for Zakat and Tax )GAZT(  for all the years up 
to 31 December 2011. The company has also filed its zakat returns and paid the zakat dues for the years 
from 2012 to 2018 while the assessments still remain to be finalized for these years.  

17. ACCRUED AND OTHER PAYABLES
DECEMBER 31,

20182019

8,34310,924Raw material royalties payable

6,7014,786Other payables

1,0081,008Dividends payable 

 512  628 Accrued expenses

16,56417,346 Total   

18. COST OF REVENUE
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15. LONG TERM FINANCING

 Total   
SUKUKBanque Saudi 

Fransi

Note 15.2Note 15.1

550,000400,000150,000Principal amount 

  1,170  1,170-Accrued mark up

551,170401,170150,000Total amount outstanding as of January 01, 2019

)151,170()46,170()105,000(Less: Repayments/ redemptions during the year

 400,000355,00045,000Net principal amount

 908908-Accrued mark up for the year

 400,908355,90845,000

 )370,908()355,908()15,000(Less: Transferred to current liabilities

30,000-30,000Balance as of December 31, 2019 )long term portion(

15.1 Commercial Banks Facilities )Tawarroq(:
The Company has signed bank facility agreements with commercial banks )some of which replace old 
facility agreements( as follows:

Tawarroq:
Specific facility of SR 150 million against waste heat recovery project is repayable in ten quarterly instalments 
of SR 15 million with repayment starting from March 2019 till the end of June 2021 at a markup of 2.50% 
plus three months SIBOR. Presettlement for instalments due in March, June and September 2020 was 
made during 2019.
In addition, a multiple purpose cash facility of SR 35,000 is also available but not utilized by the Company. 
These facilities are secured by, inter alia, an order note amounting to SR 170,120.

15.2 Sukuk:
In June 2015, the Company privately placed an unrated but registered Sukuk of SR 400 million for five 
years maturing in June 2020 which has a current profit rate of 2.15% plus three month SIBOR, payable 
quarterly. The company opted to an early and partial redemption of its Sukuk by buying back/cancelling an 
amount of SR 45 million during 2019. The effect of the same has been notified with Tadawul in December 
2019.

Waiver for the breach of conditions 7)d( and 7)e( to the Sukuk agreement is obtained till 31 December 
2019)G( through extra ordinary resolution of the Sukukholders in their meeting on 10 December, 2018.

All the above mentioned loans are sharia complied loans.
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13.3  Sensitivity analysis:
Reasonably possible changes as to one of the relevant actuarial assumptions, holding other assumptions 
constant, would have affected the defined benefit obligation by the amounts shown below:

DECEMBER 31,2018DECEMBER 31,2019

DecreaseIncreaseDecreaseIncrease

26,44024,13930,58727,958          Discount rate )0.5% movement(

24,38926,15628,14630,370          Future salary growth  )0.5% movement(

13.4  Risks associated with defined benefit plans
Longevity risks:
The risk arises when the actual lifetime of retirees is longer than expectation. This risk is measured 
at the plan level over the entire retiree population.  

Salary increase risk:
The most common type of retirement benefit is one where the benefit is linked with final salary. 
The risk arises when the actual salary increases are higher than expectation and impacts the liability 
accordingly.   

14. LEASES
DECEMBER 31, 

2019

425Current portion of lease obligations

6,486Non-current portion of lease obligations

6,911Balance at end of year

The lease liabilities are secured by the related underlying assets.

The analysis by maturity of future minimum lease payments at December 31, 2019 are as follows:

Total>5 years1-5 year< 1 yearAs at December 31, 2019

 8,487 4,693 3,162 632Minimum lease payments

 1,576 537 832 207Interest expense for furture periods

6,9114,1562,330425Net present values

NAJRAN CEMENT COMPANY

)A SAUDI JOINT STOCK COMPANY(

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019 )Expressed in ‘000’ Saudi Riyals(
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12. CASH AND CASH EQUIVALENTS DECEMBER 31,

20182019

552357Cash in hand

11,47211,795Current accounts at banks

   -10,000Short term murabaha deposit
12,02422,152 Total

Cash at bank includes unclaimed dividends of SR 1,008 )2018: SR 1,008(.

13. PROVISION FOR EMPLOYEES› TERMINAL BENEFITS
The Company operates an unfunded employees’ terminal benefit )”ETB“( plan for its employees as required 
by the Saudi Arabian Labour Law. The movement in provision for end-of-service benefits for the year ended 
31 December is as follows: 

DECEMBER 31,

NOTE 20182019

25,36625,629Balance at beginning of the year
3,9073,285Current service cost
8431,143Interest cost

4,7504,428Amount recognised in profit or loss account

)1,893(60413-1
 Re-measurement loss / )gain( recognized in other
comprehensive Income

)2,594()1,439(Benefits paid during the year
25,62929,222Balance at the end of the year

DECEMBER 31,

20182019

Key actuarial assumptions 
4.45%3.05%Discount rate used         

Future growth in salary         

3.00%3.00%Next two years         
4.25%2.85%Long term salary increase rate         

ModerateModerateTurnover         
 Demographic assumptions

6060Retirement Age

DECEMBER 31,

20182019

)294( 556 Impact of changes in financial assumptions   
)398( - Impact of changes in demographic assumptions   

)1,201( 48 Impact of experience adjustments   
)1,893(604 Total

13.1  Re-measurements gains recognized in other comprehensive income for the year ended 31 
December 2019 are as follow:

13.2   Principal actuarial assumptions
   Below are the principle actuarial assumptions:
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9. STOCK IN TRADE
DECEMBER 31,

20182019

23,13715,329Raw materials, fuel and packing materials

235,724185,158Goods in process

8,2836,621Finished goods

267,144207,108Total

DECEMBER 31,
20182019

 42,648  45,308 Trade receivables - gross

)11,770( )11,357( Less: provision against doubtful trade debts

)298( )482( Less: area incentives accrual

30,58033,469Trade receivables - net

Movement in the provision for doubtful trade debts is as follows:
DECEMBER 31,

20182019

 946  11,770 Balance at the beginning of the year

1267Add: provided during the year

10,698-
 Add: IFRS 9 expected loss provision adjustment in opening
retained earnings

11,770 11,777 

-)420(Less: Written back during the year

11,77011,357Balance at the end of the year

11. PREPAYMENTS AND OTHER RECEIVABLES
DECEMBER 31,

20182019

3,781 5,827 Advances to suppliers

5,6729,758Prepaid expenses

2,014 1,514 Refundable custom duties - net

2,396 2,703 Other receivables

13,86319,802 Total

10. TRADE RECEIVABLES
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6.1 The allocation of depreciation expense between operating cost of revenue, selling and distribution 

expenses and general and administrative expenses is as follows:

7. INTANGIBLE ASSETS

December 31’

20182019

91,147 75,634 Cost of revenue

453834 Selling and distribution expenses

1,131 860 General and administrative expenses

92,731 77,328 Total

DECEMBER 31,

20182019

Cost:
7,4468,676Opening balance at 01 January

1,23045Additions during the year 
8,6768,721 Closing balance at 31 December

Accumulated amortization:

4,4114,596Opening balance at 01 January
18550Amortization for the year

4,5964,646 Closing balance at 31 December

4,0804,075Net book value

Amortization expense is included in general and administration expenses.

8. STORES, SPARE PARTS AND LOOSE TOOLS
DECEMBER 31,

20182019

119,717116,657Consumables spare parts - not for sale

)4,000()4,000( Less: provision for slow moving items

115,717112,657 Net balance

8.1 Movement in provision for slow moving spares and clinker stock is as follows:

Strategic spares held for future capital use amounting to SR 35,620 )2018: SR 38,376 ( are classi-
fied within property, plant and equipment.

DECEMBER 31,

20182019

4,0004,000Balance at the beginning of the year

--Add: provided during the year

4,0004,000Balance at the end of the year
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Cost:

3,103,6631,62838,3764,31613,13121,8401,858,6051,163,204-2,563At January 1, 2019

28,58021151463818,7702,207-7,302-Additions during the year

)1,280(----)1,280(----Disposals during the year

--)2,871(---2,871---Transfers during the year

3,130,9631,63035,6204,46213,16939,3301,863,6831,163,2047,3022,563At December 31, 2019

Accumulated Depreciation:

969,592--2,6108,47717,734631,127309,644--At January 1, 2019

77,328--2664891,52653,19621,339512-Charge for the year

)1,022(----)1,022(----Disposals during the year

1,045,898--2,8768,96618,238684,323330,983512-At December 31, 2019

Net Book Value:

2,085,0651,63035,6201,5864,20321,0921,179,360832,2216,7902,563At December 31, 2019

2,134,0711,62838,3761,7064,6544,1061,227,478853,560-2,563At December 31, 2018

6. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

NAJRAN CEMENT COMPANY

)A SAUDI JOINT STOCK COMPANY(

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019 )Expressed in ‘000’ Saudi Riyals(
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5.23 Earnings per share 
Earnings per share are calculated by dividing the net profit )loss( for the year by the weighted average 
number of shares outstanding at year end.

5.24 Dividends and appropriations
Dividend and appropriation to reserves are recognized in the financial statements in the period in which 
approved by the Company’s Board of directors.

5.25 Segment reporting
An operating segment is a component of the Company that engages in business activities from which 
it may earn revenues and incur expenses, including revenues and expenses that relate to transactions 
with any of the Company’s other components. All operating segments’ operating results are reviewed 
regularly by the Company’s Chief Operating Decision maker to make decisions about resources to be 
allocated to the segment and to assess its performance, and for which discrete financial information is 
available.

5.26  Settlement date accounting
All regular way purchases and sales of financial assets are recognized and derecognized on the settlement 
date, i.e. the date on which the asset is delivered to the counterparty. When settlement date accounting 
is applied, the Company accounts for any change In fair value between the trade date and the settlement 
date in the same way as it accounts for the acquired asset. Regular way purchases or sales are purchases 
or sales of financial assets that require delivery of assets within the time frame generally established by 
regulation or convention in the market place
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 5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES )CONTINUED(:.

5.18 Contingent assets and liabilities
A contingent liability is disclosed where the existence of the obligation will only be confirmed by future 
events or where the amount of obligations cannot be measured with reasonable reliability. Contingent 
assets are not recognised, but are disclosed where an inflow of economic benefits is probable.

5.19 Revenue Recognition
Revenue is measured under IFRS 15 at the fair value of the consideration received or receivable and 
is shown net of sales returns and discounts. Revenue is recognized on the completion of performance 
obligation where the significant risks and rewards of ownership have been transferred to the customer, 
recovery of the consideration is probable, the associated costs and possible return of goods can be 
estimated reliably, there is no continuing management involvement with the goods and the amount of 
revenue can be measured reliably. Revenue is measured net of returns and trade discounts. 

5.20 Foreign currency Translations
These financial statements are presented in Saudi Arabian Riyals )SAR(, which is the Company’s functional 
currency. Transactions in foreign currencies are recorded using the exchange rates prevailing at the time of 
transaction. Foreign exchange gains or losses resulting from settlement of the transaction and translation 
at the period end are recorded according to exchange rates prevailing on that date and are recognized 
in the profit or loss account.

5.21 Cost of revenue
The cost of revenue is calculated on the basis of the cost of production of sold units charged with all 
actual direct costs, which shall include the cost of materials, production supplies, cost of labour, and 
amortizations of direct fixed assets, in addition to their share of indirect expenses

5.22 Expenses
Selling and distribution expenses comprise costs incurred in the distribution and sale of the Company’s 
products, including employee costs and transportation costs )including area discounts(. All other operating 
expenses are classified as general and administrative expenses.
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5.16 IFRS 16 Leases and right of use assets
For any new contracts entered into on or after 1 January 2019, the Company considers whether a 
contract is or contains a lease. A lease is defined as ‘a contract, or part of a contract, that conveys the 
right to use an asset )the underlying asset( for a period in exchange for consideration’. To apply this 
definition the Company assesses whether the contract meets three key evaluations which are whether: 
• the contract contains an identified asset, which is either explicitly identified in the contract or implicitly 
specified by being identified at the time the asset is made available to the Company.
• the Company has the right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the identified 
asset throughout the period of use, considering its rights within the defined scope of the contract.
• the Company has the right to direct the use of the identified asset throughout the period of use. The 
Company assess whether it has the right to direct ‘how and for what purpose’ the asset is used throughout 
the period of use.

The assets and liabilities from the lease are initially recognized and measured at the present value. Each 
lease payment is distributed between liabilities and financing cost. The cost of financing is charged to 
profit or loss over the lease term. The asset’s right to use is amortized over the useful life of the asset or 
the term of the lease, whichever is shorter, on a straight-line basis.

Lease payments included in the measurement of the lease liability are made up of fixed payments )including 
in substance fixed(, variable payments based on an index or rate, amounts expected to be payable under 
a residual value guarantee and payments arising from options reasonably certain to be exercised.

Subsequent to initial measurement, the liability will be reduced for payments made and increased 
for interest. It is remeasured to reflect any reassessment or modification, or if there are changes in in-
substance fixed payments.

5.17 Statutory reserve
In accordance with the Regulations for Companies in the Kingdom of Saudi Arabia and the Company’s 
Articles of Association, the Company has established a statutory reserve by the appropriation of 10% 
of net income until the reserve equals 30% of the issued share capital. This reserve is not available for 
dividend distribution, however, is available for issuance of bonus shares upon obtaining appropriate 
approvals.
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 5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES )CONTINUED(:.

5.13 Trade and accounts payables
Accounts Payable are measured at their fair value, net of trade discounts. Exchange gains and losses 
arising in respect of liabilities in foreign currency are added to the carrying amount of the respective 
liabilities.

5.14 Provisions and other liabilities
Provisions are recognized when the Company has a present legal or constructive obligation as a result of 
past events, and it is probable that outflow of resources embodying economic benefits will be required 
to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of obligation. Provisions are 
reviewed at each statement of financial position date and adjusted to reflect current best estimate.

5.15 Defined benefits obligation- employees’ benefits
Employees’ end-of-service benefits is calculated based on Company’s internal policy. The Company’s 
net obligation in respect of defined benefit plans is calculated separately for each plan by estimating the 
amount of future benefits that employees have earned in the current and prior periods.
Re-measurements, comprising of actuarial gains and losses, are recognized immediately in the 
statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through other 
comprehensive income, in the period in which they occur. Re-measurements are not reclassified to profit 
or loss in subsequent periods.
The Company recognises the following changes in the defined benefits obligation under ‘operating cost’ 
and ‘general and administrative expenses’ in the profit and loss account:
• Service costs comprising current service costs, past-service costs, gains and losses on curtailments and 
non-routine settlements.
• Interest expense.
The calculation of defined benefits obligation is performed annually by a qualified actuary using the 
projected unit credit method.
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Loss rates are based on actual credit loss experience over the past two years. For provisions against specific 
receivables, a customer-by-customer analysis of receivables is carried out at the end of each reporting 
period. Provisions are reversed only when the outstanding amounts are recovered from the customers 
and Company recognizes in profit or loss, as an impairment gain or loss, the amount of expected credit 
losses )or reversal( that is required to adjust the loss allowance at the reporting date to the amount that is 
required to be recognized in accordance with this Standard. When a trade receivable is uncollectible, it is 
written off against the allowance for doubtful debts in the statement of profit or loss, based on the criteria 
defined in the Company’s policy.
The company has a policy of requiring certain customers to pay in advance of receipt of goods. Where 
advances from customers have been received but goods are not delivered at the reporting period, it is 
classified as advances from customers and included in current liability.
Where the company is entitled to any third-party claim, such as clinker subsidies or custom duties 
refundable, the agreed amount is included in other receivables and other income, net of any provisions.

5.10 Cash and Cash Equivalents
Cash and cash equivalents in the statement of cash flows include cash in hand and in transit, balances 
with banks on current, deposit and saving accounts, and short-term highly liquid investments subject to 
insignificant risk of changes in values, which fall due in no more than three months and no restriction exists 
on their monetization on account of the Company.

5.11 Offsetting
A financial asset and financial liability is off-set and the net amount is reported in the balance sheet when 
a legal enforceable right to set-off the transactions is available and also there is an intention to settle on a 
net basis or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

5.12 Zakat and Income Tax
Zakat provision is provided for in accordance with General Authority of Zakat and Income Tax )GAZT( 
regulations. Submission and disclosure of provisions in the financial statements shall be according to the 
Zakat and tax rules. The Company withholds taxes on certain transactions with non-resident parties as 
required under the Saudi Arabian Tax Laws. Withholding tax related to foreign payments on services are 
recorded as current liabilities.
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 5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES )CONTINUED(:

The useful lives of intangible assets are assessed as either finite or indefinite. Intangible assets with 
finite lives are amortized over their respective economic useful lives, using the straight-line method 
and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. 
Amortization methods, residual values and estimated economic useful lives are reviewed at least annually. 
The Company tests an intangible asset with an indefinite useful life for impairment by comparing its 
recoverable amount with its carrying amount either annually or whenever there is an indication that the 
intangible asset may be impaired.  Gains or losses arising from de-recognition of an intangible asset are 
measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset and 
are recognized in the statement of profit or loss when the asset is derecognized.
Amortisation periods for license are determined primarily by reference to the unexpired license period, the 
conditions for license renewal and whether licenses are dependent on specific technologies. Amortisation 
is charged to the statement of profit or loss on a straight-line basis over the estimated useful lives from the 
commencement of related services.

5.8  Inventories
Inventories are measured at the lower of cost or net realizable value. Cost is measured using weighted 
average method. Spare parts and other consumables are charged to expenses on purchase. Significant 
spare parts having useful life of more than one year shall be capitalized as part of the property, plant & 
equipment to which they belong. In the case of manufactured inventories and work in progress, cost 
includes an appropriate share of production overheads based on normal operating capacity.

The Company regularly reviews the net realizable value of inventories to assess any diminution in the 
carrying values. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less 
the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.. 

5.9 Trade receivable 
Trade receivables are carried at the transaction price related to a performance obligation less an allowance 
for doubtful debts. The Company assesses the allowance for doubtful debts using an expected credit 
losses )ECL( approach over the lifetime of the assets. The Company uses a provision matrix to measure 
the ECLs of trade receivables from customers while the government and quasi government customers 
are secured and are not included in ECLs. Loss rates are calculated using a ‘recovery rate’ method based 
on the probability of a receivable progressing through successive stages of delinquency to write-off 
connected with the aging schedule of the outstanding receivables.
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The estimated annual rates of depreciation of the principal assets are as follows:

Percentage

2.5%Buildings

4%-5% Plant machinery and Equipment

15%Quarry machinery

Vehiclesـ 25% 10%

Furniture, fixtures and office equipmentـ 12,5% 10%

15% Computers

Capital work in progress includes all costs )including advance payments( which have not been reclassified 
as one of the asset classes noted above. Capital work in progress is re-classified as property, plant and 
equipment when the relevant performance tests have been satisfactorily completed. No depreciation is 
provided for in respect of capital work in progress.

Impairment of property, plant and equipment
At each Financial Statements date, the Company reviews the carrying amounts of property, plant and 
equipment to determine whether there is any indication that those assets have suffered an impairment 
loss. If such indication exists, the recoverable amount of the asset is estimated in order to determine 
the extent of impairment loss )if any(. Where it is not possible to estimate the recoverable amount of an 
individual asset, the Company estimates the recoverable amount of the cash-generating unit to which 
the asset belongs. 
If the recoverable amount of an asset )or cash-generating unit( is estimated to be less than its carrying 
amount, the carrying amount of the asset )cash generating unit( is reduced to its recoverable amount, 
and the impairment loss is recognized as an expense immediately in statement of profit or loss. Where 
an impairment loss subsequently reverses, the carrying amount of the asset )cash-generating unit( is 
increased to the revised estimate of its recoverable amount, but so that the increased carrying amount 
does not exceed the carrying amount that would have been determined had no impairment loss been 
recognized for the asset )cash-generating unit( in prior years. A reversal of an impairment loss is recognized 
as income immediately in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

5.7 Intangible assets
All costs paid to acquire the intangible assets are capitalized. It is stated at cost less accumulated 
amortization. The intangible assets of the Company are amortized over an estimated useful life using the 
straight-line method. 
Intangible assets include software and licenses. Computer software licenses are capitalized based on the 
cost incurred to acquire and bring into use the specific software. Amortisation is charged to the statement 
of profit or loss on a straight line basis over an estimated useful life from the date the software is available 
for use. Cost associated with maintaining software programs are recognized as expense when incurred 
while development cost is capitalized on meeting certain criteria.
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5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES )CONTINUED(:

5.5  Fair Value Measurement )Continued(:
All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the financial statements are 
categorized within the fair value hierarchy. This is described, as follows, based on the lowest level input 
that is significant to the fair value measurement as a whole:
 • Level 1 — Quoted )unadjusted( market prices in active markets for identical assets or liabilities.
 • Level 2 — Methodologies for which the lowest level input that is significant to the fair value 
measurement is directly or indirectly observable.
 • Level 3 — Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value 
measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognised in the financial statements at fair value on a recurring basis 
using level 1 or level 2 indicators, the company determines whether transfers have occurred between 
levels in the hierarchy by re-assessing categorization )based on the lowest level input that is significant to 
the fair value measurement as a whole( at the end of each reporting period.

For the purpose of fair value disclosures, the company has determined classes of assets and liabilities 
on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value 
hierarchy, as explained above.
Loans having fixed maturities are recorded at discounted values based on the effective interest rate 
method.

5.6  Property, plant and equipment
Property, plant and equipment, except land which is not depreciated, are stated at cost less accumulated 
depreciation and accumulated impairment loss, if any. Expenditure on repairs and maintenance is 
expensed, while expenditure for improvement is capitalized. Depreciation is provided over the estimated 
useful life lives of the applicable assets using the declining balance method and appropriate residual 
values. Company reviews the appropriateness of the rate of depreciation / amortization, useful life and 
residual values used for recording the depreciation on annual basis. 
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Accordingly, In assessing the effective implementation of action plans, the feasibility of such plans are 
evaluated before advancing on towards on-going monitoring phase for such action plans. During the 
current year the company has adequate financial resources to continue towards achieving high growth 
prospect in the near future.

5.4 Current versus non-current classification
The company presents assets and liabilities in the statement of financial position based on current/non-
current classification. An asset is current when it is:
• Expected to be realized or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle;
• Held primarily for the purpose of trading;
• Expected to be realized within twelve months after the reporting period, or
• Cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 
twelve months after the reporting period.
All other assets are classified as non-current.
A liability is current when:
• It is expected to be settled in the normal operating cycle;
• It is held primarily for the purpose of trading;
• It is due to be settled within twelve months after the reporting period; or 
• There is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least twelve months after 
the reporting period.
The company classifies all other liabilities as non-current.

5.5  Fair Value Measurement
Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly 
transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based 
on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:
• In the principal market for the asset or liability; or 
• In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.
The principal or the most advantageous market must be accessible by the company. 
The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would 
use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best 
interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant’s ability to 
generate economic benefits from the asset’s highest and best use or by selling it to another market 
participant that would utilize the asset in its highest and best use.

The company uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient 
data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing 
the use of unobservable inputs.
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NAJRAN CEMENT COMPANY

)A SAUDI JOINT STOCK COMPANY(

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019 )Expressed in ‘000’ Saudi Riyals(

5. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES
The principal accounting policies applied in the preparation of these financial statements are set out 
below.

5.1 Basis of preparation
These financial statements have been prepared on a going concern basis under historical cost convention 
except for the Provision for employees’ terminal benefits which are recorded at the present value of 
future obligations under Projected Unit Credit Method. These financial statements are presented in Saudi 
Riyals, which is the Company’s presentation as well as functional currency. 

5.2 Use of estimation and judgments
The preparation of the accompanying IFRS financial statements, in conformity with IFRS as endorsed 
in Kingdom of Saudi Arabia and other standards pronouncements issued by SOCPA, requires the use 
of judgements, estimates and assumptions. Such estimates and assumptions may affect the balances 
reported for certain assets and liabilities as well disclosure of certain contingent assets and liabilities as 
at the date of the statement of financial position date. Any estimates or assumptions affecting assets and 
liabilities may also affect the reported revenues and expenses for the same reporting period. Although 
these estimates are based on management’s best knowledge of current events and actions, actual results 
ultimately may differ from those estimates.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an on-going basis. Revisions to accounting 
estimates are recognized in the year in which the estimate is revised if the revision affects only that year or 
in the year of revision and future years if the revision affects both current and future years. 

The significant areas of estimation uncertainty and critical adjustments in applying accounting policies 
that have most significant effect on the amounts recognized in the accompanying financial statements 
are as follows:

 • Provisions for doubtful debts and slow-moving inventory;
 • Estimated useful lives and residual values of property, plant and equipment;
 • Provisions and accruals;
 • Defined benefit obligations – Employees’ benefits;
5.3 Going concern
Analysis such as funding adequacy, sales and cash flow forecasting are conducted to identify condition 
or events that give rise to uncertainties either in isolation or in aggregate which could impact the overall 
business objectives. An action plan is established based on respective events and conditions in order to 
mitigate occurrence of such events or their likely impact. 
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)b( Standards, amendments and interpretations effective in 2019 but not relevant for the 
Company’s operations 
The following standards, amendments and interpretations have been issued and are effective for the year 
but are either not relevant to the operations of the Company or don’t have significant impact on these 
financial statements:
• Amendments to IFRS 9 in respect of Prepayment features with negative compensation. 
• Amendments to IAS 28 in respect of Long-term interests in Associates and Joint Ventures. 
• Amendments to IAS 19 in respect of Plan amendment, curtailment or settlement. 
• IFRIC 23-Uncertainty over income tax treatments.

)c( Standards, amendments and interpretations issued but are not yet effective and have not 
been early adopted by the Company
The following standards, amendments and interpretations have been issued but are not yet effective and 
have not been early adopted by the Company:
 • IFRS 17-Insurance Contracts.
 • Amendments to references to conceptual framework in IFRS Standards.
 • Amendments to IFRS 3 in respect of Definition of Business
 •Amendments to IAS 1 and IAS 8 in respect Definition of Materiality.

Changes in significant accounting policies:
IFRS 16 »Leases«:
From the current year, the Company has adopted IFRS No.16 Leases, Where the right to use of leased 
asset is recognized as asset in addition to the lease liability that represents its obligation to pay the rent 
payments. There are also optional exemptions for short-term leases and leases for assets of low value.
The Company has chosen the ”modified retrospective“ approach whereby all contracts are deemed to 
start on the date of initial application, i.e. January 1, 2019, without impact on equity.
On transition to IFRS 16, the Company recognized additional right-of-use assets, and lease liabilities, as 
below: 

The asset’s right to use is measured and the lease obligation is recognized at the date of initial application 
of leases previously classified as operating leases at its book value, as if the standard had been applied 
since the inception of the lease duly discounted using the rate determined with reference to market 
yields at the end of the reporting period on high quality corporate bonds at the initial application date.

January 1, 2019

7,302Right-of-use assets 

7,325 Lease liabilities
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NAJRAN CEMENT COMPANY

)A SAUDI JOINT STOCK COMPANY(

NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019 )Expressed in ‘000’ Saudi Riyals(

1. CORPORATE INFORMATION
Najran Cement Company )”the Company“( is a Saudi Joint Stock Company which was registered on 
Ramadan 5, 1426 )corresponding to October 9, 2005( under Commercial Registration number 5950010479. 
On Shaaban 10, 1437 )corresponding to May 17, 2016(, the Company was granted an Industrial License, 
number 2446. The principal activities of the Company are manufacturing of ordinary Portland cement and 
cement resistant to salts.

The share capital of the Company is SAR 1,700,000,000 divided into 170 million shares of SAR 10 per 
share.
The Company’s financial year starts on January 1 each Gregorian year and ends on December 31 of the 
same year.

2. STATEMENT OF COMPLIANCE
These Financial Statements have been prepared in accordance with the approved accounting standards 
as applicable in Kingdom of Saudi Arabia. Approved accounting standards comprise of such International 
Financial Reporting Standards )IFRS( issued by the International Accounting Standards Board as are 
notified by SOCPA and are effective since 1st January 2017 for all Saudi joint stock companies.

3. FUNCTIONAL AND PRESENTATION CURRENCY 
These Financial Statements are presented in Saudi Riyal )”SAR“(, which is the Company’s functional 
and presentation currency. All amounts have been rounded to the nearest thousand, unless otherwise 
indicated.

4. ADOPTION OF NEW AND REVISED INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING 
STANDARDS, AMENDMENTS AND INTERPRETATIONS:
)a( Standards, amendments and interpretations effective as at January 1, 2019
The Company has adopted the new accounting standards which have been effective this year  as follows:

• IFRS 16 - Leases- requiring company to bring most of the operating leases in statement of financial 
position effective from January 1, 2019
IFRS 16 defines leases as recognition, measurement, presentation and disclosure of leases. The Standard 
introduces a single accounting model that requires tenants to recognize the assets and liabilities of all 
leases except if the lease term is 12 months or less or the underlying asset of the contract is of low value. 
Lenders continue to classify lease contracts as operating or financing within the meaning of IFRS 16, 
Accounting for Lessor without significant change to IAS 17. This standard is effective at the beginning of 
January 1, 2019.
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NAJRAN CEMENT COMPANY

)A SAUDI JOINT STOCK COMPANY(

STATEMENT OF CASH FLOWS
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019 )Expressed in ‘000’ Saudi 

December 31,
NOTES

20182019
Cash flows from operating activities:

)76,093(59,6625Profit / )loss(  before zakat

Adjustments to reconcile net profit for the year  to net cash generated from operational activities:

92,73177,3286Depreciation

18550Amortization

343)14()Gain( on sale of property, plant and equipment

1,404)1,404(Provision for potential claims )net(

109-Projects written back

126)413(Provision for bad debts - net

26,89326,079Finance cost

4,7504,428Provision for employees’ terminal benefits

50,448165,716Operating cash flow before working capital changes

Changes in operating assets and liabilities:

7,896)2,660(Trade receivables

6,2083,060Store, spare parts and loose tools

38,44360,037Stock in trade

1,947)5,918(Prepayments and other receivables

)985(180Advances from customers

)2,364()2,798(Trade payables

)2,996(2,196Accrued and other payables

98,597219,813Cash generated from operations:

)11,264()7,392( Zakat paid

)26,441()26,341(Finance charges paid

)2,594()1,439( End of service benefits paid

58,298184,641Net cash generated from operating activities

Cash flows from investing activities:

)2,434()21,161(Purchase of property, plant and equipment 

)1,230()45(Purchase of intangible assets

)453()115()Movements in spare parts held for capital use )strategic

)2,247()2()Payment to contractors )Capital work in progress

65272Proceeds from sale of property, plant and equipment

)6,299()21,051(Net cash )used in( investing activities

Cash flows from financing activities:

)50,000()150,000(Repayment of long term debts

-)412(Repayment of lease liability

)33(-Dividends paid

)3,000()3,050(Board of directors’ remuneration paid

)53,033()153,462(Net cash )used in( financing activities

)1,034(10,128Increase / decrease in cash  and cash equivalents

13,05812,024Cash and cash equivalents at the beginning of the year

12,02422,15212Cash and cash equivalents at the end of the year

The accompanying notes from 1 to 27 form an integral part of these Financial Statements.
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NAJRAN CEMENT COMPANY

)A SAUDI JOINT STOCK COMPANY(

STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019 )Expressed in ‘000’ Saudi 

TotalRetained 
Earnings

Statutory
 ReserveCapital

2,028,883225,824103,0591,700,000As at January 01, 2018

)83,500()83,500(--Net )loss( for the year

1,8931,893--Other comprehensive gain for the year

)10,698()10,698(--Adjustment for IFRS-9 adoption

)2,950()2,950(--Directors’ remuneration

1,933,628130,569103,0591,700,000Balance as at December 31, 2018

53,51553,515--Net profit for the year

-)5,352(5,352-Transferred to Statutory Reserve

)604()604(--Other comprehensive )loss( for the year

)3,000()3,000(--Directors’ remuneration

1,983,539175,128108,4111,700,000Balance as at December 31, 2019

The accompanying notes from 1 to 27 form an integral part of these Financial Statements.
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,December 31NOTES
20182019

278,413416,406Turnover - Net

)292,366()297,954(18Cost of revenue

)13,953(118,452Gross profit / )loss(

)5,695()7,756(19Selling and distribution expense

)29,568()26,521(20General and administrative expense

)49,216(84,175Operating profit / )loss( for the year

)26,893()26,079(21Finance cost

161,566Other income

)76,093(59,662Net profit / )loss( for the year before zakat

)7,407()6,147(16Zakat expense

)83,500(53,515Net Profit / )loss( for the year after zakat

Other Comprehensive )loss( / Income

Items that will not be reclassifed to profit or loss

1,893)604(13Re-measurements of employee benefit liability

1,893)604( Other Comprehensive )loss( / Income

)81,607(52,911Total Comprehensive Income / )Loss( For The Year

Basic earnings per share )SAR(

)0.49(  0.31 Net profit / )loss( for the year

)0.48(  0.31 Total comprehensive profit / )loss( for the year

170,000170,000Weighted average number of ordinary shares )No: ‘000’ (

The accompanying notes from 1 to 27 form an integral part of these Financial Statements.

NAJRAN CEMENT COMPANY

)A SAUDI JOINT STOCK COMPANY(

STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE 

FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019 )Expressed in ‘000’ Saudi 
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*The accompanying notes from 1 to 27 form an integral part of these Financial Statements.

,December 31
NOTES

20182019
     ASSETS

       NON- CURRENT ASSETS

2,134,0712,085,0656       Property, plant and equipment

4,0804,0757       Intangible assets
2,138,1512,089,140       Total non current assets

        CURRENT ASSETS:

115,717112,6578       Store, spare parts and loose tools

267,144207,1089       Stock in trade

30,58033,46910       Trade receivables

13,86319,80211       Prepayments and other receivables

12,02422,15212       Cash and cash equivalents

439,328395,188       Total current assets
2,577,4792,484,328       TOTAL ASSETS

       EQUITY AND LIABILITIES:

       EQUITY:

1,700,0001,700,0001       Share capital 

103,059108,411       Statutory reserve

130,569175,128       Retained earnings
1,933,6281,983,539       TOTAL EQUITY

        LIABILITIES:

       NON-CURRENT LIABILITIES:

25,62929,22213       Provision for employees’ terminal benefits

-6,48614       Non-current portion of lease liability

490,00030,00015       Long term financing
515,62965,708       Total non current liabilities

       CURRENT LIABILTIES:

20,48619,24116       Provision for zakat

  - 42514       Current portion of lease liability

61,170370,90815       Current portion of long term financing

4,2754,232       Advances from customers and related parties

25,72722,929       Trade payables

16,56417,34617       Accrued and other payables

128,222435,081       Total current liabilities

643,851500,789       TOTAL LIABILITIES
2,577,4792,484,328       TOTAL EQUITY AND LIABILITIES

NAJRAN CEMENT COMPANY

)A SAUDI JOINT STOCK COMPANY(

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION
FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2019 )Expressed in ‘000’ Saudi 
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• Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that 
are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness 
of the Company’s internal control.
• Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates 
and related disclosures made by management.
• Conclude on the appropriateness of management’s use of the going concern basis of accounting and, 
based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions 
that may cast significant doubt on the Company’s ability to continue as a going concern. If we conclude 
that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor’s report to the related 
disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our 
conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor’s report. However, 
future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.

• Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the 
disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a 
manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned 
scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal 
control that we identify during our audit.
We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant 
ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other 
matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related 
safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that 
were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore 
the key audit matters. We describe these matters in our auditor’s report unless law or regulation precludes 
public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter 
should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would 
reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Report on Other Legal and Regulatory Requirements
Article )135( of the Companies Law requires the auditor to include in his report what he has found to be 
violations of the provisions of the Law or the provisions of the Company’s Articles of Association. During our 
audit of the financial statements, we did not find the Company’s violation of the provisions of the Companies 
Law or the provisions of the Company’s Articles of Association. 

For Al-Kharashi Co.
Sulieman A. Al-Kharashi

License No. )91(

Riyadh:
Jumada II 30,1441H
February 24, 2020G 
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Other information included in the Company›s annual report for the year ended 31 December 2019
Other information consists of other information included in the Company›s annual report for the year 
ended 31 December 2019, other than the financial statements and the auditors’ report thereon. We 
obtained the report of Board of Directors, prior to the date of our Auditors’ report and we expect to obtain 
the remaining section of the 2019 Annual Report after the date of this auditor’s report. The Company’s 
management is responsible for the other information mentioned in its annual report. 
Our opinion on the financial statements does not cover other information and we do not and will not express 
any form of assurance conclusion thereon. In our audit of the financial statements, it is our responsibility 
to read the information described above. In doing so, we consider whether the other information is not 
materially consistent with the financial statements or knowledge obtained in the audit, or otherwise 
appears to be materially misstated.
When we read the other information, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are 
required to communicate the matter to those charged with governance.

Responsibilities of Management and those charged with Governance for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation for the financial statements in 
accordance with IFRSs, and for such internal control as management determines is necessary to enable the 
preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company’s ability to 
continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the 
going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to 
cease operations, or has no realistic alternative but to do so.
Those charged with governance are responsible for overseeing the Company’s financial reporting process.

Auditor’s Responsibilities for the Audit of the Financial Statements
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole 
are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor’s report that 
includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit 
conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements 
can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could 
reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial 
statements.

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgment and maintain professional 
scepticism throughout the audit. We also:
• Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud 
or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence  
that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material 
misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, 
forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.



Opinion
We have audited the financial statements of Najran Cement Company )the Company(, which comprise the 
statement of financial position as at December 31, 2019, and the statement of profit or loss and other 
comprehensive income, statement of changes in equity and statement of cash flows for the year then 
ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies and 
other explanatory information.
In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial 
position of the Company as at December 31, 2019, and its financial performance and its cash flows for 
the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards )IFRSs( endorsed in 
the Kingdom of Saudi Arabia and other standards and pronouncements issued by Saudi Organization for 
Certified Public Accountants )SOCPA(.

Basis for Opinion:
We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing )ISAs( endorsed in the 
Kingdom of Saudi Arabia. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor’s 
Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the 
Company in accordance with the International Ethics Standards Board for Accountants’ Code of Ethics 
for Professional Accountants )IESBA Code( together with the ethical requirements that are relevant to our 
audit of the financial statements in Saudi Arabia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in 
accordance with these requirements and the IESBA Code. We believe that the audit evidence we have 
obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters
Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our 
audit of the financial statements of the current year. These matters were addressed in the context of our 
audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a 
separate opinion on these matters. For each key audit matter, a description of how our audit addressed the 
matter is set out below:

Key audit matters How the matter was addressed in our audit

Adoption of International Financial Reporting Stan-

dard No 16 for the first time:

In accordance with the regulatory requirements to apply 

IFRS 16 as from 1 January 2019, and related matters may 

materially affect the Company›s financial statements, 

further review procedures are required to ascertain the 

impact of these standards, so we consider them as a key 

audit matter. 

Our procedures included examining

• The company›s procedures and policies have been

 reviewed in order to start applying the standard of the 

International Report No. 16 by the company.

• Ensure that procedures and policies are compatible with 

the implementation of these standards for the first time.

• The effect of applying these standards for the first time 

has been verified.

Report on the Audit of the Financial Statements
To the Shareholders of Najran Cement Company 

)A Saudi Joint Stock Company(
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8.4.  Recommendations and proposals of the Board of Directors of the Company

Dear Shareholders,
Having reviewed with you the achievements of your Company, the Board of Directors is pleased to present to 
you at the 15th Ordinary General Assembly the following recommendations and proposals:

1. Voting on the Board of Directors’ report for the fiscal year ended 31/12/2019.

2. Voting on the Auditor’s report for the fiscal year ended 31/12/2019.
3. Voting on the financial statements for the fiscal year ended 31/12/2019.
4. Voting on absolving the Board members from their liabilities pertaining to management of the Company for 
the fiscal year ended 31/12/2019.
5. Voting on the appointment and determining fees of the external auditor for the Company from among the 
candidates on recommendation of the Audit Committee to examine, review and audit the quarterly and annual 
financial statements for the fiscal year 2020G and first quarter of fiscal year 2021G.
6. Voting on disbursement of SR 2,000,000  as remuneration to Board members ) SR 200,000 per member in 
addition to the additional bonus for the Chairman of the Board( for the fiscal year ended 31/12/2019.
7. Voting on transactions and contracts  to be carried out between Najran Cement Company and AMAK 
Mining Company in which the Chairman of the Board of Directors, Eng. Mohammed Aballala and a member of 
the Board of Directors, Engr. Ayman Shibl  have direct interest in it, for sale of 5,000 tons bulk cement worth 
SAR 1.2 Million as per customer’s need with same conditions and prices that Company follows with its other 
customers.  
8. Voting on transactions executed between the Company and AMAK Mining Company in which the Chairman 
of the Board of  Eng. Mohammed Bin Manea Aballala and member of the Board of Directors Eng. Ayman bin 
Abdul Rahman Al-Shibl have direct interest in it, for sale of bulk cement during 2019 amounted 23,000 Riyals, 
according to the prevailing commercial conditions.
9. Voting on transactions and contracts to be carried out between Najran Cement and Yaal Arabya Company 
for Industry, Commerce and Contracting Ltd, in which the member of the Board of Directors Mr. Ali Hussein 
Bin Berman Al-Yami has direct interest in it, for sale of 30,000 tons bulk cement worth SAR 7.2 million as per 
customer need with same conditions and prices that Company follows with its other customers. 
10. Voting on transactions executed between the Company and Yall Arab Company for Industry, Trade and 
Contracting Ltd. in which a member of the Board of Directors, Mr. Ali Hussein Bin Berman Al-Yami has a direct 
interest in it for sale of bulk cement during 2019 amounted to 236,000 Riyals according to the prevailing 
commercial conditions.
11. Voting on delegation of powers to the Board of Directors as  stipulated in Paragraph )1( of Article 71 of the 
Companies Law, for a period of one year from the date of approval of the General Assembly or until the end 
of the session of the delegated Board of Directors, whichever is earlier, in accordance with the regulatory rules 
and procedures issued pursuant to the Companies Law relating to listed Joint Stock Companies.
12. Voting on authorizing the Board of Directors to distribute interim dividends to shareholders on  semi-annual 
or quarterly basis for the fiscal year 2020 , and to determine the maturity and disbursement date as per the 
rules and regulations of the Company Law in line with Company’s financial position, cash flows, expansion and 
investment plans.

Chairman of Board of Directors
Engr. Mohammad bin Manea bin Sultan Aballala
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     8.  RIGHTS OF SHAREHOLDERS 
8.1.   Shareholders’ proposals and observations regarding the Company and its 
performance

The Board of Directors shall be notified, through the Chairman of the Board, of the shareholders 
’proposals and their notes regarding the Company and its performance, or any other proposals. 
Note that the Company provided several channels to communicate with shareholders on its website.

8.2.   A description of the Company›s dividend distribution policy
The net annual profits of the Company shall be distributed after deducting all the general expenses 
and other costs, including Zakat, which are legally imposed as follows:
a. )10%( of the net profits shall be set aside to form the statutory reserve of the Company. The 
Ordinary General Assembly may decide to discontinue such reserve when the reserve reaches )30%( 
of the paid-up capital.
b. The Ordinary General Assembly, based on the proposal of the Board of Directors, shall determine 
the percentage of net profits to form an additional reserve for benefit of the Company.
c. The Ordinary General Assembly may decide to allocate other reserves, to the extent that serves 
Company’s interests or ensures distribution of fixed profits as much as possible to the shareholders. 
The said assembly may also deduct from the net profits such amounts for setting up of or providing 
aid to existing social institutions for the Company’s employees.
d. The remaining profits shall be distributed to the shareholders at a rate that represents 1% of 
Company’s paid-up capital.
e. Subject to the provisions stipulated in Article )twenty-sixth( of Bylaw and Article 76 of the 
Companies Law, 10% percentage of the remainder shall be allocated to the remuneration of the 
Board of Directors after distribution to the shareholders of profits not less than 5% of the Company’s 
paid-up capital, provided that the entitlement to this bonus is proportional to the number of 
meetings attended by the member.
f. The Ordinary General Assembly, based on the proposal of the Board of Directors, to take the 
appropriate decision regarding the remaining profits, in a manner that does not conflict with the 
decisions and instructions issued by the competent authorities in this regard.
g.The Company may distribute interim dividends )quarterly or biannual( to its shareholders after 
fulfilling the statutory requirements.

8.3.  Payment of shareholders’ equity
The dividends to be distributed to the shareholders in the place and the dates determined by 
the Board of Directors shall be paid in accordance with the instructions issued by the Ministry of 
Commerce and Investment and the Capital Market Authority.



THE RIGHTS OF
 SHAREHOLDERS
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b. Operations
Company having three Clinker production lines with a total capacity of 15,500 tons per day.  However, 
due to availability of higher Clinker inventory, the Company operated only one production line of 
capacity 3,000 tons per day during whole year 2018 and first half of 2019.  Starting from 1st July 
2019, the Company changed its operational strategy and switched the operation from Line-2 to Line-
3 which having a daily production capacity of 6,500 tons.  This helped to improve the operational 
efficiency and maintain the clinker inventory to targeted levels. The operation of Line-3 will continue 
whole year 2020.  In addition, Company has plan to operate the second line in the second half of 
2020, if need arise.

c. Saudization Program
Saudization is considered as one of Company’s main objectives. In order to achieve this, NCC is 
exerting all efforts to increase the recruitment of Saudis from the region to various technical and 
administrative positions. The company works in cooperation with the training institutes and colleges 
to provide practical training for Saudis and then qualify them to replace jobs occupied by non-
Saudis.

As of 31 December 2019, the percentage of Saudization has reached 41.72%. Company is working 
to increase Saudization rate of the company year after year. 

This is considered one of Company’s strategic plans. Company has conducted a number of internal 
as well as external training and educational programs for technical and administrative staff of the 
Company which mainly focus to reduce the gap between worker’s skills and the job requirements. 
Company has developed training plan for its employees and conducting individual development 
program for technical Saudi employees so that they can assume larger roles in the future through 
specialized training programs and action plans based on evaluation of annual performance and 
skills.  73 Saudi employees were trained during 2019 which accounts more than 12% of the total 
number of employees. In addition, Company has adopted a program called ”Jadarat“ to qualify 
Saudi employees for managerial positions.  Ten employees were put through this program during 
2019.  Five of them already graduated and appointed at leadership positions in the Company. Rest 
of the members are in the final stage of the program and will be inducted in due course of time.

The company also invests in programs of teaching English language internally and externally and 
computer programs for employees in specialized institutes in Najran, which supports the operations 
of the Company. The company also benefits from programs of the Human Resources Development 
Fund )HRDF( for rehabilitation of Saudi employees through their participation in specialized 
professional certification programs depending on the nature of their work.
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iii. Other price risk. Other price risk is that the fair value of future cash flows of the financial instruments 
will fluctuate because of changes in market prices.

b. Credit Risk. Credit risk represents the accounting loss that would be recognized at the reporting 
date if counter parties failed to perform as contacted. Company’s credit risk is primarily attributable 
to its liquid funds and receivables. Cash balances are deposited with major banks with good credit 
standings.  Whilst a small number of customers account for a significant portion of both revenues 
and accounts receivable balances. These customers have provided appropriate guarantees ensuring 
that their debts will be recoverable.  All major customers are high profile customers with the Kingdom 
of Saudi Arabia and there is no reason to suggest that there will be a loss of revenue from these 
sources.  

c.Liquidity Risk. Liquidity risk is that the Company will not be able to meet its funding requirements. 
Liquidity risk can be caused by market disruptions or credit downgrades, which may cause certain 
sources of funding to dry up immediately.  To mitigate this risk, management monitors the 
maturity profile of its financial assets and liabilities to ensure that adequate liquidity is maintained.  
Management does not believe that the Company is exposed to liquidity risk substantially.

The Company has Sukuk due on June 11, 2020, with a total value of 355 million riyals. The company 
is currently working on obtaining a commercial loan from a local bank, as it is expected that the 
commercial loan will be used to pay the full amount due from the Sukuk. Any developments in this 
regard will be announced on Tadawul immediately upon signing a financing agreement.

7.2.   A description of the Company’s significant plans and decisions )including 
changes to the structure, expanding the company’s operations or halting them( 
and the future expectations
 a. Capital Projects
In 2017, it was decided by the Board of Directors to postpone investments in capital projects till 
the market conditions improve and put all efforts to minimize the operational cost. Since then 
the Company has initiated many cost saving measures in all its operational areas which led to a 
considerable cost reduction in 2019.  Company is still working on it and will put all efforts to reduce 
the cost wherever applicable.
In order to capitalize the markets and minimize dependency on external transporters, the Board 
of Directors in its meeting held on 27th Nov 2019 voted in favor of establishing a limited liability 
transportation Company.  Its registration process has started and expected to be completed by Q2 
2020.
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     7.  Risk and Future Outlook

7.1.   Information about any risks the Company faces )whether operational or 
financing risks or market risks( and the policy for managing and monitoring these 
risks
The Board of Directors is exerting all efforts to establish strong foundations to support the Company 
in carrying out its operations, developing resources and expanding activities. Company’s risk 
management system aims to protect strategic objectives and activities, commitment to follow 
provisions of Corporate Governance regarding risk management and disclosure, increase efficiency 
of management, seize opportunities to increase value of Company assets and profitability in the 
long run.  The Board of Directors, according to the information available to it, confirms that there is 
no doubt about the Company’s ability to continue its activities. 

Potential risks which may affect Company’s future plans include but not limited to - increase in fuel 
prices supplied by ARAMCO, expansion of production capacity by existing Companies, entry of new 
competitors, pricing competition due to high clinker inventory and lower demand, higher freight 
and transport costs, higher costs and fees for expatriates’ employment, higher export costs, political 
conditions in Najran border.

Company finances its operations through equity and management of working capital with a view 
to maintaining an appropriate mix between various sources of finance to minimize risk.  Taken as a 
whole, the Company is exposed to market risk, credit risk and liquidity risk:

a.Market Risk. 
Market risk is the risk that the fair value of future cash flows of a financial instrument will fluctuate 
because of changes in market prices.  Market prices comprise three types of risk namely:

i.Profit rate risk.  Profit rate risk is the risk that the fair value of future cash flows of the financial 
instruments will fluctuate because of changes in market profit rates.  The Company mitigates its risk 
against exposure through focusing on maintaining bank balances. As of the statement of financial 
position date the Company is not materially exposed to profit rate risk.

ii.Currency risk. Currency risks arises from the possibility that changes in foreign exchange rates will 
affect the value of financial assets and liabilities denominated in foreign currencies.  The Company 
does not believe that it is materially exposed to currency risk as the majority of Company’s transactions 
and the balances are denominated in Saudi Riyals or in US Dollars. US Dollar rate is fixed with the 
Saudi Riyal. Certain transactions are in Euros, but these are not material.
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6.6.  A statement of the value of the statutory payments due and payable on account of any zakat, 
taxes, fees or other charges, which have not been paid until end of the annual financial period with 
a brief description and reasons.

 ReasonsDetails
2019

Details Amount due till end of 
financial year but not paid 

)SAR(
Paid )SAR(

*Represents provision for 
the year 2019 and the 
balance against pending 
assessments for the years 
from 2012 to 2018.

The company is subject to the 
regulations of the 

General Authority of Zakat 
and Income

19,241,502*7,390,746Zakat

*Represents the due 
amount of Dec 2019 to 
be paid in Jan 2020

The company is subject to the 
regulations of the 

General Authority of Zakat 
and Income

1,178,11612,817,343VAT

-
The company is subject to the 

social insurance system
-5,537,233GOSI

-
Cost of exit and re-entry visas 

and renewal of expats 
work/residence permits.

03,873,619
Cost of Visa
 & Passport
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6.4   Disclosure of the total indebtedness of the Company and any amounts paid by the Company 
for repayment of the loans for the year, amount of the principal debts, the name of the grantor, loan 
term and remaining amount )In million riyals(

Total loan of
the Company Balance

amount 
 Paid during

year
 Loan
Term

Principal 
Amount Name of bankSr.No

400
45105months 30150Banque Saudi Fransi*)1(

35545Yrs 5400Islamic Sukuk**)2(

6.5.  Social contributions
The Company believes in positive role in the society where it operates.  In addition, Company takes 
care of environmental safety and health of those in the vicinity of its operations. Company contributes 
to the social services and licensed charitable organizations in Najran region where donations were 
made in cash and in kind to a number of charity and social activities. A total of SAR 848,677 was paid 
to various charity organizations and social activities in the Region during 2019 under Company’s 
approved CSR program which includes: 

 • Charitable societies in cooperation with the Ministry of Islamic Affairs, Call and Guidance.
 • World Civil Defense Day.
 • Payment of university fees for some employees.
 • Ramadan rewards.
 • Prince Mishaal Association for People with special needs )Candle of Hope(.
 • Emirate of Najran Region - Prisoners Release Committee )Special Right(
 • Participation National Day Celebration.
 • Early detection of cancer patients.
 • Okhdood Sports Club.
 • Najran Sports Club.
 • Monthly donations to families in Al Mundafin village located near to the factory.

*During the year 2019 the Company repaid 105 million riyals from the loan provided by the Banque Saudi Fransi and reduced 
the loan amount to 45 million riyals.
 ** On December 11, 2019, the Company partially repurchased its sukuk worth 45 million riyals, reducing the sukuk balance 
from 400 million to 355 million riyals.
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e.  Comparison assets and liabilities

6.3.  Geographical analysis of the total revenues of the Company and its subsidiaries
Most of the Company’s products were sold in the local market. Cement export to Yemen contributed 
approx. 6% of total sales during the year.  Company having cement export permit from Ministry of 
Commerce and Investment issued under License No T/138 dated 08 July 2019.

20192018

Geographical Area
Percentage

 Revenue

)SR ‘000(
Percentage

 Revenue

)SR ‘000(

31%129,41146%135,485Najran Region

53%222,07040%119,236Southern Region

16%64,92514%40,602Other Regions & Export

100%416,406100%295,323Total

20192018201720162015

395,188439,328505,976546,002638,259Current Assets 

2,089,1402,138,1512,225,2202,321,7482,435,013Non-current Assets 

2,484,3282,577,4792,731,1962,867,7503,073,272Total Assets 

435,081128,222176,947189,812230,104Current Liabilities 

65,708515,629525,366621,109714,808 Non-current Liabilities

500,789643,851702,313810,921994,912Total Liabilities 

Shareholder’s Equity 

1,700,0001,700,0001,700,0001,700,0001,700,000 Share Capital

108,411103,059103,059103,05990,588 Statutory reserve

175,128130,569225,823253,770337,772Retained earnings 

1,983,5391,933,6282,028,8822,056,8292,128,360Total Equity 

2,484,3282,577,4792,731,1962,867,7503,073,272Total Equity and Liabilities
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c. The following graph shows the evolution of net sales and net profits )losses( during five 

years from 2015 to 2019 ) per Millions (

d.  The Company’s assets, liabilities and business results in the last five years
The following graph shows the development of assets and equity during the five years from 2015 to 
2019 )thousands riyals(

SAR ) Millions (

SAR )Thousands(
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6.2 Financial performance
a. Explain any significant differences in operational results compared to preceding year’s results

b. Business results comparison

Percentage
change

Variance20192018

50%137,993416,406278,413Saes revenue 

2%)5,588()297,954()292,366(Cost of revenue

949%132,405118,452)13,953(Gorss Profit 

9688%1,5501,56616Other Income 

%-43,060)66,503()69,563(Operating expenses 

164%137,01553,515)83,500(Net )Loss(/Profit 

-132%)2,497()604(1,893 )Other Comprehensive Income)Loss

165%134,51852,911)81,607(Total Comprehensive income )loss( 

20192018201720162015

416,406278,413346,244631,1971,086,649Revenue 

)297,954()292,366()299,332()425,808()565,052(Cost of Revenue 

118,452)13,953(46,912205,389521,597Gross Profit 

)60,356()62,156()62,622()73,672()241,198(S &D Expense, G&A and Fin Cost 

1,566165,1507,5255,364 Other Income

)6.147()7.407()11.300()13.500()30.139(Zakat 

53,515)83,500()21,860(125,742255,624 Net )Loss(/Profit

)604(1,893)1,211(-- Other Comprehensive Income

52,911)81,607( )23,071( 125,742255,624Total Comprehensive )Loss(/Income

0.31)0.49()0.13(0.741.5 Net )Loss(Income/share 

0.31)0.48()0.14(0.741.5Total Comprehensive )Loss(/Income per
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It is worth noting that the Company’s sales went mainly to cover the needs of the local market, the 
rest was  sales to the Republic of Yemen. The Company relies on the direct selling policy for traders, 
distributors and consumers. The Company has permit for cement export issued by the Ministry of 
Trade and Investment under license No. 138 / T dated 08/07/2019. The Company exported 165,028 
tons of cement to the Republic of Yemen as of December 31, 2019, an increase of 66% compared 
to export sales in the past year. Export sales represent about 8% of the Company’s total sales of the 
year 2019.

The following chart shows the company’s sales during the five years from 2015 to 2019.

Cement Sales tonne
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The following chart shows the company›s production of cement during the five years from 2015 to 2019.

Cement Production tonne

c. Clinker stock
Clinker stock in the Company as of 31st December 2019 decreased to 2,029,226 tons compared 
to 2,481,000 tons as at 31 Dec 2018, a drop of 18%. The reason for the decrease in Clinker stock 
was due to increase in cement sales over the volume of clinker produced, despite the fact that the 
Company doubled its clinker production during second half of the year.

d.  Marketing and Sales
The demand for cement in the Kingdom had witnessed a continuous decline from 2016 to 2018. 
However, as a result of Government support to the housing sector and the start of implementation 
of some Government projects, the construction sector began to show some improvement by third 
quarter 2019.  The year 2019 witnessed a growth in domestic demand by 3.3% which is the first 
annual growth in demand since 2015. The Company managed to achieve a total cement sale of 
2,137,410 tons compared to 1,589,727 tons in 2018, an increase of 547,683 tons equal to 34%.
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     6.  Performance

6.1.  Operational performance

a. Clinker Production 

The Company has three clinker production lines in its main factory with a total capacity of 15,500 tons 
per day which equals to 4,960,000 tons annually. The Company›s clinker production for the year 2019 
touched 1,499,998 tons compared to 970,000 tons of the previous year, an increase of 529,998 tons 
equivalent to 55%.  During first half of the year, the Company operated only one production line )Line-
2( of capacity 3,000 tons per day.  Anticipating improvements in the market demand, the Company 
started operating its third production line )Line-3( of capacity 6,500 tons per day during second half 
of the year.  Company’s clinker stock dropped to 2,029,226 tons by end of the year compared to 
2,481,000 tons of similar period in 2018.
Due to availability of high Clinker stock, the Company has the ability to meet any surge in demand 
for cement in the future.  In addition, Company having unutilized production capacity for both clinker 
production and cement grinding which were not utilized during 2019 due to low market demand. 

The following chart shows the company›s total clinker production during the five years from 2015 to 2019

Clinker Production tonne
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b. Cement Production
Cement production during 2019 totaled 2,126,086 tons compared to 1,601,972 tons in 2018, an 
increase of 524,114 tons which works out to 33%.  
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5.3   Implemented and non-implemented provisions of Corporate Governance Regulations 
and justifications therefore
The Company has applied provisions of the Corporate Governance Regulations issued by the Capital 

Market Authority, except for the following provisions:

Item NoArticleمتطلبات المادةأسباب عدم التطبيق

Guidance material to be 

applied in the future

Assessment
The Board of Directors shall make necessary arrangements to 
obtain an assessment of its performance from a competent 
third-party every three years.

)e(41

Guidance material to be 

applied in the future

Assessment
The Non-Executive Directors shall carry out periodic                   
assessment of performance of the Chairman.

)f(41

Guidance material to be 

applied in the future

Formation of Risk Management Committee
70

Guidance material

The Risk Management Committee shall meet periodically    

)at least each six months( and whenever necessary.72

Guidance material

Employee Incentives
Establishing a scheme for granting Company shares or              
a percentage of Company profits and pension programs 
for employees and setting up an independent fund for such   
program.

285

Guidance material

Employee Incentives

Establishing social institutions for benefit of the Company 

employees.

385

Guidance material

Social Initiative
Establish measurement indicators that link the Company’s 
performance to its social work initiatives and compare it to 
other companies engaged in similar activities.

188

Guidance material

Social Initiative

Establishing awareness programs to the community to           

familiarize them with Company’s social responsibility.
488
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• There are fundamental differences in the operating results from the results of the previous year or 
expectations previously announced by the Company as indicated in the financial results.
• There is no difference from the international accounting standards, nor are there any substantial 
notes from the external auditor on the annual financial statements of Najran Cement Company 
during the year 2019 and the Board of Directors is obligated to provide the Capital Market Authority 
with any additional information that it requires at any time in the event of any reservations about the 
annual financial statements by the Auditor.
• The Company acknowledges that there are no business or contracts in which the Company is a 
party during the 2019 fiscal year.

5.  Corporate Governance

5.1   Provisions/items that do not apply to Najran Cement Company
• Najran Cement Company has not granted cash loan of any kind to its Board members or rendered 
guarantees for loans entered into by a Board member with third parties.
• Najran Cement Company does not have a subsidiary.
• Najran Cement Company has no interest in the class of voting shares held by persons )except 
for members of the Board of Directors, Senior Executives, their Wife and minor children( who have 
informed the Company of these rights.
• There are no classes and numbers for any convertible debt instruments, contractual securities, 
preemptive right or similar rights that have been issued.
• There are no rights, transfers, or underwriting under convertible debt instruments, contractual 
securities, underwriting notes, or similar rights issued or granted by the Company during the fiscal 
year.
• There are no arrangements or agreements whereby a member of the Company’s Board of Directors 
or a Senior Executive waived any remuneration.
• There is no arrangement or agreement whereby a Shareholder of the Company waived any rights 
to dividends.
• There are no investments or reserves established for the benefit of the Company’s employees.
• There is no recommendation from the Board of Directors to change the auditor before the end of 
the period for which they are appointed.
• The Company does not have any rights to transfer or subscribe under debt instruments convertible 
into shares.

5.2   A description of any redemption, purchase, or cancellation of any redeemable 
debt instruments and the value of such securities outstanding
In June 2015, the Company privately placed an unrated but registered Sukuk of SR 400 million for five 
years which has a current profit rate of 2.15% plus three months SIBOR, payable quarterly.  During 
Dec 2019, the Company opted to an early and partial redemption of its Sukuk by buying back/
cancelling an amount of SR 45 Million and brought down the balance from SR 400 Million to SR 355 
Million maturing in June 2020.  
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•  All above mentioned remunerations of members of the Board of Directors and Executive 
Management are as per approved policies.
* The Chairman of Board of Directors was granted an additional bonus of SAR 200,000 for his efforts 
in following up the Company›s business for the fiscal year ended 31st Dec 2019.
** Members of the Audit Committee were granted a financial reward of SAR 100,000 per member for 
the financial year ended 31st December 2019.
*** Members of the Board committees were granted a financial reward of SR 50,000 per member for 
their contribution during the financial year ended 31st December 2019.

g. Allowance to attend meetings
• Members of the Board of Directors and members of the committees )including members from 
outside the Board of Directors( shall receive a fixed financial remuneration of SAR 3,000 for attending 
meetings of the Board of Directors and its Committees.

4.12.  The external auditor’s report on the financial statements
The External Auditor has issued an unqualified opinion on the financial statements for the year ended 
31-12-2019.

4.13.  Results of the annual review of the effectiveness of the Company’s internal 
control procedures
The internal auditor of the Company submits periodic reports to the Audit Committee on operational, 
administrative and financial operations to verify the effectiveness of the internal control system and 
the periodic reports did not show any significant weakness in the internal control system of the 
Company. 
The External Auditor assesses the internal control procedures as part of the Company’s audit duties, 
where they are authorized to review all minutes of Board meetings, Board committees and internal 
audit reports.

4.14.  Company declarations
)a(  Proper books of account have been maintained.
)b( System of internal control is sound in design and has been effectively implemented; and
)c( there are no significant doubts concerning the Company’s ability to continue its activity.

The Board of Directors of Najran Cement Company confirms that:
 • There were no penalties, fines, or restrictions imposed on Najran Cement Company by 
the Capital Market Authority or any supervisory, regulatory or judicial authority - other than what is 
mentioned in this report.
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* Including VP Commercial Affairs who left the Company upon expiry of employment contract on 30-09-2019.

e. Remunerations of Senior Executives )in thousand Riyals( 

 Aggregate
amount

 Total remunerations for
Board Executives, if any

 End of service
benefits

Variable Re-
munerations

Fixed Remu-
nerationsName

4,040100832723,585Executive
 Management*

• Fixed remuneration of members shown above are for the year 2018 which was approved by the General Assembly on 01 April 
2019 and disbursed thereafter. 

f. Committee Members Remuneration )in thousand Riyals(

TotalAllowance for attend-
ing Board meetings

 Fixed Remuneration )Except
for the allowance for attend-

)ing Board meetings

Audit Committee** 

11212100Mr. Waleed bin Ahmed Mohammed Bamarouf1

11212100Mr. Waleed bin Abdul Rahman Al Mousa2

11212100Mr. Abdulelah Nasser Al Haroura3

11212100 Mr. Nabeih Fakhri Zarie Aljehani4

1000100Mr. Abdulsalam Aldraibi5

54848500                                                  Total 

Executive Committee***

660Mr. Salah Yaseen Khalil Allaf1

59950Mr. Waleed bin Abdul Rahman Al Mousa2

59950Mr. Ali bin Hussein bin Borman Al Yami3

660Mr. Abdulsalam Aldraibi4

660 Mr. Mohammed Bin Talal Al Nory
)Independent Member in new session(5

53350Dr. Daifallah Bin Omar Al Ghamdi
)Previous Session(6

53350Mr. Fahad bin Abdullah Al Rajhi
)Previous Session(7

24242200                                                  Total 

Nomination and Remuneration Committee***

56650Mr.  Waleed Bamarouf1

56650Mr. Abdullah Bin Salim Al Wesaimer2

56650Mr. Ali bin Hussein bin Borman Al Yami3

53350 Mr. Turki Bin Ali Saleh Al Shenaiffi
)Previous Session(4

22121200                                                  Total 

Corporate Governance & Social Responsibility Committee ***
)Stands cancelled rom 09 Aug 2019( 

53350Engr. Ayman bin Abdul Rahman Al Shibl1

53350Mr. Waleed bin Ahmed Mohammed Bamarouf2

53350Mr. Waleed bin Abdul Rahman Al Mousa3

1599150                                                  Total 
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* Fixed remuneration of members shown above are for the year 2018 which was approved by the General Assembly on 01 April 2019 and disbursed thereafter. 
**In addition to the vehicle provided as per the approved remuneration policy.

d. Directors’ remuneration )In thousand Riyals(
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Independent members

176-------6----6-
 Mr. Salah Yaseen
Khalil Allaf

8209-------209----9200
 Mr. Waleed Abdul
Rahman Al Mousa

10212-------212----12200
 Mr. Waleed bin
Ahmed Bamarouf

55212-------212----12200
 Mr. Ali Hussein
Borman Al Yami

0206-------206----6200
 Mr. Turki Saleh
Al Shenaiffi

90845-------845----45800Total

Non-Executive Directors

-472------472200-**60-12200
 Engr. Mohammed
bin Mana Aballala

3203------203----3200
 Dr. Daifallah Omar
Al Ghamdi
)Previous session(

4212------212----12200
 Mr. Abdullah Salim
Al Wesaimer

-209------209----9200
 Mr. Fahd
Abdullah Al Rajhi

71096------1096200-60-36800Total

Executive Directors

-572-------572360---12200 Engr. Ayman Abdul
Rahman Al – Shibl

-6-------6----6-
 Mr. Abdulsalam
Abdullah Aldraibi

-578-------578----18200Total
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ii. Based on the recommendation of the Nomination and Remuneration Committee, the Board of 
Directors shall determine the remuneration to be paid to the Chairman of the Board in addition to the 
remuneration paid to the members of the Board of Directors.
iii.The remuneration of the members of the Board of Directors shall consist of remuneration and financial 
or in-kind benefits.  In all cases, the total sum of one member shall not exceed Saudi Riyal five hundred 
thousand )SAR 500,000( annually. The annual remunerations shall be divided among members in case 
of new Board members )by date of appointment(.
iv. The Board of Directors shall determine the remuneration of the Secretary of the Board of Directors for 
attending the meetings of the Committee and any other allowances.
v. Members of the Board of Directors who reside outside the cities where the meetings of the Council or the 
General Assembly are held shall be entitled to pay all expenses incurred by them to attend meetings, provided 
that such expenses are reasonable and acceptable in accordance with business standards such as travel, meals, 
accommodation and other expenses which they have incurred.
vi. The remuneration shall be fair and proportionate to the terms of reference of the member and the duties 
and responsibilities carried out by the members of the Board of Directors, in addition to the objectives set by 
the Board of Directors to be achieved during the fiscal year. The remuneration shall also be commensurate with 
the Company’s activity and the skill required to manage it.

b. Remuneration of Board’s Committee Members 
The Nomination and Remuneration Committee shall recommend to the Board of Directors the remuneration of 
members of committees emanating from the Board of Directors.
i.The General Assembly of the Company shall determine the remuneration of the members of the Audit 
Committee. The Board of Directors shall determine the remuneration of the members of the other committees 
of the Board, Board Secretary and Secretaries of the Committees for their attendance in the meetings of the 
committees and any other allowances.
ii. Members of the committees of the Board of Directors who reside outside the cities where the meetings of 
the Committee meet shall be entitled to pay all expenses incurred by them to attend meetings, provided that 
such expenses are reasonable and acceptable in accordance with business standards such as travel, meals, 
accommodation and other expenses which they have incurred.
iii. The remuneration shall be fair and proportionate to the terms of reference of the member and the duties and 
responsibilities of the members of the committees emanating from the Board of Directors. The remuneration 
shall also be commensurate with the activity of the Company and the required skills of the members.

c. Remunerations of Senior Executives
i. The Nomination and Remuneration Committee shall recommend to the Board of Directors the remuneration 
of Senior Executives in the Company based on annual performance indicators and annual net profits of the 
Company. Annual bonus of Senior Executives is approved by the Board of Directors.
ii.The Company is committed to follow fair remuneration practices and standard benefits that will attract and 
reward qualified executives.



27

4.9.    Statement of the dates of the General Assembly meetings held during the 
last fiscal year and the names of the Board Directors who attended
14th General Assembly of the Company was held on 01 April 2019.  Table below shows the attendance 
record of Board members in the General Assembly:

EGM
19-06-2019

AGM
01-04-2019NameSr. No

Eng. Mohammed bin Mana Aballala1

Eng. Ayman bin Abdul Rahman Al Shibl2

xMr. Fahad bin Abdullah Al Rajhi3

Mr. Abdullah Bin Salim Wesaimer4

xMr. Waleed bin Abdul Rahman Al Mousa5

Mr. Waleed bin Ahmed Bamarouf6

Mr. Ali bin Hussein bin Borman Al Yami7

x
Dr. Daifallah Bin Omar Al Ghamdi
)member in previous session( 

8

Member in new session which
 started on 09-08-2019

Mr. Salah Yaseen Khalil Allaf9

 Mr. Abdulsalam Abdullah Aldraibi10

4.10.  The number of Company’s requests for Shareholders records, dates and 
reasons of such applications
During 2019, the Company’s Investor Relationship Department requested shareholders records five 
times using Tadawulaty service for reasons shown below.

4.11.  Disclosure on remuneration of the Board members and Executive Management 
in accordance with Article )93( of Corporate Governance Regulations
a. Board of Directors› remuneration policy
i. The Nomination and Remuneration Committee shall recommend to the Board of Directors the 
remuneration of the members of the Board of Directors. The General Assembly of the Company shall 
determine the remuneration of the members of the Board of Directors. 

Reasons for the requestThe date of application
 Number of the company’s applications for

the register of shareholders

For corporate analysis18-02-20191

AGM01-04-20192

For corporate analysis09-05-20193

EGM19-06-20194

For corporate analysis10-12-20195
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g. Executive Management
Details of Executive Management, their current roles, qualifications and experience are shown below.  

ExperienceQualificationsPrevious Jobs
Current 

functions
Name

Having years of extensive experience in 
project management, business

development, mergers and
acquisitions, investment management, 
improving operational efficiency and 

efficiency of capital allocation, in
addition to many training courses.

• MBA from University of 
Seattle, USA
• CFA
• B.S - Management 
Information System from 
King Fahad University of 
Petroleum and Minerals, 
Dhahran

• Senior Investment Manager at Savola 
Group
• Assistant Director - Swicorp
Investment Banking 
• Financial Analyst - Swicorp Investment 
Banking 
•Financial Analyst in Riyadh Capital Asset 
Management

Chief 
Executive 

Officer 
since 1st 

Apr 2018.

Mr. Abdul 
Salam bin 
Abdullah 
Al-Draibi*

Having extensive career in the cement 
industry.  Before joining NCC, he was 

working with Yanbu Cement Company 
as Technical Consultant. 

• Bachelor Engineering 
Degree in Chemical &    
Metallurgical Sciences

• Regional Manager )Lafarge(
• Production and Technical Manager     
)Atbara Cement Company, Sudan
• Technical Advisor -Yanbu Cement    
C o m p a n y
•Quality Manager -Jordan Cement
 Company

Vice 
President 

Operations

Engr. 
Muayad 
Matar 

Suleiman

Thirty-seven years of experience, 
mostly at C levels, in large scale 

manufacturing sectors that Include
 textiles, chemical and cement. 

• Chartered Accountant
 )Pakistan( 

•General Manager of Finance and 
Accounting SITARA Chemical Industries, 
Pakistan
• Head of Finance Department,
Attock Cement Company, Pakistan

CFO
 Mr. Imran
 Ahmed

Khan

* On 19 June 2019, the General Assembly elected Mr. Abdulsalam Abdullah Aldraibi )CEO of the Company( as a member of the Board of 
Directors for the current session which started on 08-08-2019 and ends on 08-08-2022.

4.8.  Number of meetings of the Board of Directors held during the last financial 
year, dates of meeting, attendance record of each meeting listing the names of the 
attendees
The Board of Directors is composed of nine members. The Board of Directors held four meetings 
during the year 2019. Table below shows the attendance record of Board of Directors’ meeting held 
during the year 2019.

Number of meetings )4(
NameSr. No 4th Meeting 

27-11-2019
3rd Meeting
 02-09-2019

2nd Meeting 
19-06-2019

1st Meeting
 01-04-2019

Engr. Mohammed Bin Mana Aballala1

Term ended on 08 Aug 2019xDr. Daifallah Bin Omar Al Ghamdi2

Engr. Ayman bin Abdul Rahman Al Shibl3

xMr. Fahd bin Abdullah Al Rajhi4

Mr. Abdullah Bin Salim Al Wesaimer5

xMr. Waleed bin Abdul Rahman Al Mousa6

Mr. Waleed bin Ahmed Bamarouf7

Mr. Ali bin Hussein bin Borman Al Yami8

Term ended on 08 Aug 2019Mr. Turki Bin Ali Bin Saleh Al Shenaiffi9

New member from 09-08-2019Mr. Salah Yaseen Khalil Allaf10

from 09-08-2019 Mr. Abdulsalam Abdullah Aldraibi11
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e.  Nomination & Remuneration Committee
The committee›s main tasks are to set clear policies and standards for membership of the Board and 
Executive Management;  prepare policies for remunerations of the Board members, Board Committees 
and the Executive Management; evaluate performance, propose rewards and compensations to 
the Board members and Senior Executives; study the strengths and weaknesses of the Board, 
propose solutions to address them; review human resources policies and procedures and provide 
recommendations to the Board. In addition, the Committee periodically reviews the remuneration 
policy, assessing its effectiveness in achieving the desired goals and recommends remuneration for 
members of the Board of Directors, its committees and the Senior Executives in accordance with the 
approved policy.
The Committee convened twice during 2019.  Table below shows the attendance record of the 
Committee during the year.

Number of meetings
PositionName  

S.No - 2 -
09-05-2019

- 1 -
01-04-2019

ChairmanMr. Waleed Bamarouf1

MemberMr. Abdullah Bin Salim Al Wesaimer2

MemberMr. Ali bin Hussein Borman Al Yami3

Not in sessionMember
Mr. Turki Bin Ali Saleh Al Shenaiffi **
)Member previous session(

4

Member in new session started
from  09-08-2019 MemberMr. Fahad Bin Abdullah Al Rajhi *5

f.  The means used by the Board to assess its performance, performance of its 
Committees’ members and the external body which conducted the assessment 
and its relation with the Company, if any
The Nomination and Remuneration Committee has prepared a model for evaluating the performance 
of the Board of Directors and its Committees internally without seeking assistance of external party. 
The members of the Board participated in the evaluation process and gave their opinions. The results 
are analyzed by the Nomination and Remuneration Committee and submit their recommendations 
to the Board of Directors.

* Member of the new session which started on 09-08-2019.
** Member of the previous session, which ended on 08-08-2019.
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b. The recommendation of the Audit Committee regarding the need to appoint an Internal Auditor 
in the Company if there is no Internal Auditor.
The Company has engaged an external auditing agency to carry out internal audit of the Company.
c. The recommendations of the Audit Committee which are inconsistent with the decisions of the 
Board of Directors, or rejected by the Board regarding appointment, dismissal, determining fees of 
external auditor with justifications for those recommendations
There are no recommendations from the Audit Committee in which it contradicts the decisions 
of the Board of Directors, or the Board has refused to take action relating to the appointment, 
dismissal, determination of fees and performance evaluation of Company’s external auditor or the 
appointment of internal auditor.

d.  Executive Committee
The primary purpose of the Executive Committee is to assist the Board in performing activities and 
tasks as delegated to it by the Board of Directors to facilitate smooth operations of the Company. 
Other major tasks of the committee include – assisting the Board in defining and setting the vision 
and mission for the Company; formulate strategies, policies and general objectives of the Company, 
review budgets and periodic reports submitted by the Chief Executive; review and approve 
investment decisions in line with Company’s approved strategies; follow up the implementation of 
the decisions of the Board of Directors with the management of the Company.
The Executive Committee is composed of four members from the Board and one member from 
outside the Company. The Committee has performed its duties and responsibilities through 
three meetings held during the year 2019.  Table below shows the attendance of members in the 
Committee’s meetings.

Number of meetings
PositionName  S.No

 - 3 -
26-11-2019

- 2 -
08-10-2019

-1- 
01-04-2019

- Chairman
)Current session(Mr. Salah Yaseen Khalil Allaf *1

MemberMr. Waleed bin Abdul Rahman Al Mousa2

MemberMr. Ali bin Hussein bin Borman Al Yami3

-Member
)Current session(Mr. Abdulsalam  Adullah Aldraibi*4

-Member
)Independent(Mr. Mohammed Al Nouri5

Not in new session Chairman )Previous
)SessionDr. Daifallah Bin Omar Al Ghamdi **6

Not in new sessionMemberMr. Fahad Bin Abdullah Bin Al Rajhi**7

* Members of the new session which started on 09-08-2019.
** Members of the previous session, which ended on 08-08-2019.
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* Mr. Abdulsalam Aldraibi is a member of the Board and CEO.

c. The interest and rights Executives

Percentage 
change

Net 
change

Number of shares 
end of year

Number of shares

Number of shares 
beginning of year

Name of personSr.No

106%113,611221,000107,389Mr. Abdulsalam Aldraibi*1

4.6.  Information related to any business or contract to which the Company is a party 
and in which a Director, Senior Executive or any person related to any of them has any 
interest in it

ValueDurationTransactionRelationshipRelated party

23,000One yearSale of
Cement 

Engr. Mohammed bin Mana Aballala
- Chairman of the Board 

Engr. Ayman bin Abdul Rahman Al-Shibl  - 
Board Member 

AMAK Mining Company

236,000One year
Sale of

Cement 
Mr. Ali bin Borman Al Yami  - Partner and member 
of Board of Directors 

 Yall Al Arabya Company

4.7.  A brief description of the roles and duties of Committees 
a.  Audit Committee  
The audit committee consists of non-executive Board members and members from outside the 
Company and their tasks in working with the Company’s executive management can be summarized; 
to ensure the accounting system conforms to the accounting and financial standards; study and 
review the internal control systems; review the interim and annual financial statements of the 
Company and recommend the selection of auditors. The Company has appointed an advisory body 
to carry out internal auditing and performance evaluation of the various departments and to submit 
its reports to the Audit Committee periodically.
The Committee convened four times during 2019.  Table below shows the attendance record of 
Audit Committee during 2019.

Number of meetings
PositionNameم - 4 - 

05/11/2019

- 3 -

28/07/2019

- 2 - 

05/05/2019

-1- 

27/02/2019

ChairmanMr. Waleed bin Ahmed Bamarouf1

MemberMr. Waleed bin Abdul Rahman Al Mousa2

 Independent
memberMr. Abdulelah Nasser Al Haroura3

 Independent
memberMr. Nabeih Al Jehani4
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4.5.  A description of any interest, contractual securities or rights issue of Company›s Board of 
Directors, Senior Executives and their relatives on Company shares or debt instruments of the 
Company or its subsidiaries, and any change in such interest or rights during the last financial 
year

a. The interests and rights of the members of the Board of Directors

Percentage 
change

Net 
change

Number of 
shares end of 
year Number 

of shares

Number of 
shares begin-
ning of year

Name of personSr.No

--40,00040,000Eng. Mohammed bin Mana Aballala1

567%17,00020,0003,000Eng. Ayman bin Abdul Rahman Al Shibl2

--3,7193,719Mr. Fahd bin Abdullah Al Rajhi3

)99%()573.336(1,264574,600Mr. Abdullah Bin Salim Al Wesaimer4

--1,0001,000Mr. Waleed bin Abdul Rahman Al Mousa5

6700%67,00068,0001,000Mr. Waleed bin Ahmed  Bamarouf6

--10.00010.000Mr. Ali bin Hussein bin Borman Al Yami*7

N A350350-Mr. Saleh Yaseen Khalil8

106%113,611221,000107,389Mr. Abdulsalam Aldraibi9

* Mr. Ali bin Hussain Borman Al Yami himself and representing Ali Hussein Al Yami and Partner for Trading and Contracting owns 43,400 
shares as at 31 December 2019.

b. The rights of wives and minor children of the members of the Board of Directors

Percentage 

change

Net 

change

Number of 

shares End 

of year

Number of 
shares 

beginning
 of year

RelationName of person

Sr
.N

o

N A17,84917,8490W/o Abdulsalam 
Aldraibi

Mrs. Nora 
Abdulhamoud

 Al Qadi
1
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4.4.  Names of the companies within and outside the Kingdom in which the member of the Board 
of Directors of the company is a member of its current or former Boards of Directors member or 
its Directors
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---UnlistedKSA
• AL Masane 

Al Kobra Mining 
Company 

Eng. Mohammed bin 
Mana Aballala

1

------
Mr. Salah Yaseen 

Khalil Allaf
2

 Limited
liability KSA

• Former General 
Manager of Thamarat 

Najran Company

Unlisted

Limited liability

KSA

KSA

• Al Masane Al 
Kobra Mining 

Company
• United Medical 

Group

Mr. Ayman bin Abdul 
Rahman
 Al Shibl

3

Listed

 Limited
liability

 KSA

KSA

• Tabuk Agricultural 
Development Company

• Osool & Bakheet 
Investment Company

 Listed

Listed

Outside

Outside

• Raysut Cement 
Company

• Albaraka Turk 
Bank

Mr. Fahd bin 
Abdullah bin 

Al Rajhi
4

---UnlistedKSA

• Medad Al Ard 
Company for 

Investments and 
Contracting

Mr. Abdullah 
Bin Salim 

Al Wesaimer
5

---UnlistedKSA

• Abdulrahman 
bin Abdullah Al 
Mousa Holding 

Company

Mr. Waleed bin 
Abdul Rahman

 Al Mousa
6

Listed

Listed

KSA

KSA

• Rabigh Refining & 
Petrochemical Company

• Yanbu National 
Petrochemical Company 

)YANSAB(

UnlistedKSA
• Etihad Atheeb 

Telecom

Mr. Waleed bin 
Ahmed Mohammed 

Bamarouf
7

 Limited
liability

KSA
• Borman & Kano 
Mining Company

Limited liabilityKSA
•  Ali Hussain Al 

Yami and Partners
Mr. Ali bin Hussein bn 

Borman  Al Yami
8

------
Mr. Abdulsalam 

Aldraibi
9
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4.3 Committee members )outside Board of Directors(

ExperienceQualificationsPrevious JobsCurrent functionsName

Having more than 15 years’ experience 
in financial/banking sector and held 
many leading positions in Private 
and Nationalized banks.   Currently a 
Board member at Saudi Fransi for
 Finance Leasing and holds
the positions of Chairman of Audit 
Committee and a member of said 
Company’s Risk Committee. Also 
having the work experience as Senior 
Revenue Analyst in a US firm.

• ACCA
• MBA in Finance from 
Northeastern University, 
USA
• Bachelor of Science in 
applied Chemical
 Engineering, King Fahd 
University, Dhahran

•Executive Vice President, 
Head of Financial
Accounting, National 
Commercial Bank 

•Senior Revenue System 
Analyst, Partners Health-
care System Inc, Boston, 
USA

•Head of Accounting and 
Financial Control,
Banque Saudi Fransi, 

•Member of Audit Com-
mittee of AL-Ahli Finance 
Company.

Mr. Abdulelah 
bin Nasser 
Al-Haroura

)Audit 
Committee 
member(

Having more than 25 years’ experience 
in the field of accounting, finance, 
corporate governance, management, 
planning and leadership in reputa-
ble organizations.  Also holds mem-
bership in Board of Directors and       
Committees of several Joint Stock 
Companies.

•Certified Public 
Accountant )CPA(.

•Master of Science 
in Accountancy from 
University of Illinois, USA

• Deputy CEO for financial 
Affairs in Arabian Cement 
Company, Jeddah

•Financial Controller/
Deputy Director of 
F i n a n c e 

International Airports 
Projects, Jeddah
•Group Finance Manager, 
Saudi Cable Company, 
Jeddah
•Auditor Whinney Murray 
& Co, Jeddah

• Chief Financial Officer 
of Roots Group Arabia 
)RGA(, Jeddah
•Member of the 
American Institute of 
Certified Accountants.
• Member of Joint Stock 
Companies in Jeddah 
Chamber of Commerce 
and Industry
•Member of the Board 
of Directors of Qatarna 
Cement Company in 
Jordan.

Mr. Nabeih  
Fakhri Zarie Al 

Jehani 
)Audit 

Committee 
member(

Having more than 16 year’s experience 
in banking sector. 

A Member of Executive Committee in  
Southern Province Cement Company 
and Chairman of the Plan Monitoring 
Committee in NCBC.

• General Management 
Program )Executive 
Education(, Harvard 
Business School, Boston
•Strategic IQ )Executive 
Education(, Harvard 
Business School, Boston
• B.Sc )Marketing(, 
King Fahd University of 
Petroleum & Minerals, 
Dhahran, KSA

• Head of Mass & Corporate 
Savings Department, NCB 
Capital
• Head of Affluent Segment 
Department, Retail Banking, 
NCB, Jeddah
• Business Development 
Manager, Alahli Commercial 
Bank, Corporate Banking

• Managing Director, 
Head of Securities,
         NCB Capital

Mr. 
Mohammed 
Bin Talal Al 

Nory
)Independent 

Member, 
Executive 

Committee(
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ExperienceQualificationsPrevious JobsCurrent functionsName

• Over 18 years’ experience 
in banking and investments, 
mergers acquisitions, Corpo-
rate Turnaround with sound 
knowledge of setting family
offices, setting strategy and 
procedures, corporate gover-
nance and succession planning, 
next generation employment.

• Executive MBA with specialization 
in Finance & Entrepreneurship
•B.Sc in Economics with Honors 
from Queen Mary University of 
London, UK
•Holds several certifications in 
Securities, Derivatives, Risk and 
Valuation

• Manager, Global 
Structured Credit, 
Capital Markets at 
HSBC Bank Plc based 
in London
• Deputy Treasury 
Risk Manager at 
S A B B

Chief Investment 
Officer   and BoD 
at Abdulrahman 

Almousa Holding, 
a Saudi Joint Stock 

Company

Mr. Waleed 
bin Abdul 
Rahman Al 

Mousa

• More than 7 years of expe-
rience as member of Boards 
of Directors and Audit Com-
mittees of several Joint Stock 
Companies

• Over 22 years’ experience 
in accounting, auditing, com-
pliance and corporate gover-
nance.

•Fellowship of the American Institute 
of Certified Public Accountants )CPA(
• Certified Management Accountant 
)CMA(
• Saudi Society of Certified Public 
•Accountants )SOCPA(
• Certified Internal Auditor Fellowship 
)CIA(
•Accredited Business Valuator )ABV(
• Executive MBA

CFO in Al Ahli Takaful 
Company

Partner, Certified 
Accountant and 

Certified Valuator of 
Talal Abu-Ghazaleh 

& Co.

Mr. Waleed 
bin Ahmed 
Mohammed 

Bamarouf

• Many honorary posts as 
well as many national and 
commercial committees and 
associations

• Bachelor of Business Administration
• Diploma in Public Relations
• Diploma in Management
• Diploma in Accounting

Chairman of Borman 
& Kano Mining 

Company

Chairman of Board 
of Directors

Ali Hussain Al Yami 
and Partner 

Mr. Ali bin 
Hussein 

Borman Al 
Yami

• Having years of extensive 
experience in project 
management, business 
development, mergers and 
acquisitions, investment 
management, improving 
operational efficiency and 
efficiency of capital allocation, 
in addition to many training 
courses.

• MBA from University of Seattle, 
USA
• CFA
• B.S - Management Information 
System from King Fahad University 
of Petroleum and Minerals, 
Dhahran

• Senior Investment 
Manager at Savola 
Group
• Assistant Director - 
Swicorp
Investment Banking 
•Financial Analyst - 
Swicorp
Investment Banking 
•Financial Analyst in 
Riyadh Capital Asset 
Management

Chief Executive 
Officer, Najran 

Cement Company 

Mr. Abdul 
Salam bin 
Abdullah 
Al-Draibi
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4.2.  Current roles, experience and qualifications of the Board of Directors
Najran Cement’s Board of Directors consists of nine members.  Memberships of Dr. Daifallah bin Omar 
Al-Ghamdi and Mr. Turki bin Ali Al-Shenaiffi were ended upon expiry of the fourth session of the Board 
of Directors on 08-08-2019 and Mr. Salah Yaseen Khalil Allaf and Mr. Abdulsalam Abdullah Aldraibi 
were elected to replace them in the current session which started functioning from 09-08-2019 and 
ends on 08-08-2022. 
Details of the members with their current roles, qualifications and experience are shown in table below.

ExperienceQualificationsPrevious Jobs
 Current
functions

Name

• Military works in the Ministry 
of Defense and Aviation 

•Project Management

• Bachelor of Civil Engineering

• BA & MA in Political Science

Director of the Office of 
Military Works in Eastern 

Province

 Chairman, 
Najran Cement 

Company
Chairman, Al 

Masane Al Kobra 
Mining Co

Engr.
 Mohammed 

bin Mana 
Aballala

•Having extensive experience 
in finance, banking, investment, 
assets management, and risk 
management. 

• Pre-Masters in Business 
Management from Delaware 
University, USA.
•Bachelor Degree in Economics 
and business administration 
from King Abdul Aziz University

• Banking Service Man-
ager, HSBC
• Manager of Business 
Development, HSBC
• Customer Advisory 
Manager, NCB
• Investment Marketing 
Manager, Riyadh Bank

MD, Head of 
marketing, 

Emirates National 
Bank of Dubai

Mr. Salah 
Yaseen Khalil 

Allaf

More than 34 years of experi-
ence in different organizations 
including 9 years in Govern-
ment Sector  and then moved 
to work in private sector.

•Bachelor of Civil Engineering 

•Several certification courses in 
Engineering, Management and 
Information systems.

• Director - General Ad-
ministration of Projects 

and Maintenance in 
Ministry of Health

•General Manager of 
Thamrat Najran Compa-

ny Limited

CEO - United 
Medical Group

Engr. Ayman 
bin Abdul 
Rahman Al  

Shibl

More than 22 years of experi-
ence as Board member of sev-
eral joint stock Companies

• Bachelor of Science in Indus-
trial Management

General Manager of 
Treasury and Financial 
Institutions Group in Al 
Rajhi Banking Company

Chairman of 
Fahad Al Rajhi 

Holding 
Company

Mr. Fahd bin 
Abdullah Al 

Rajhi

Held a number of leadership 
positions in the Saudi Royal Air 
Force

• Master of Military Science
Pilot in Saudi Royal Air 

Force

Chairman of 
the Board of 
Directors of 

Medad Land for 
Investments and 

Contracting

Mr. Abdullah 
Bin Salim Al 
Wesaimer



          4. Governance
4.1. Composition of the Board of Directors

االسمالمنصبتصنيف العضوية

Non-ExecutiveChairman of the 
Board of Directors

Engr. Mohammed bin Mana bin 
Sultan Aballala1

Independent

Vice Chairman 
of the Board of 

Directors

Mr. Salah bin Yaseen bin
 Khalil Allaf2

Non-ExecutiveMember
Mr. Abdullah bin Salim bin 
Wesaimer Al Wesaimer3

Non-ExecutiveMember
Mr. Fahd bin Abdullah bin 
Abdulaziz Al Rajhi4

ExecutiveMember
Engr. Ayman bin Abdul Rahman 
bin Hamad Al – Shibl5

IndependentMember
Mr. Waleed bin Abdul Rahman
 bin Abdulah Al Mousa6

IndependentMember
Mr. Waleed bin Ahmed
 bin Mohammed Bamarouf7

IndependentMember
Mr. Ali bin Hussein bin
 Berman Al Yami8

ExecutiveMember
Mr. Abdulsalam Abdullah
 bin Abdulaziz Aldraibi9

17
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    3. Company’s activities

Major activities of the Company are manufacturing and marketing of various types of 
cement. Mainly two types of cements are produced in its production facilities which are:
 )a( Ordinary Portland Cement )OPC(.
 )b( Sulphate Resistant Cement )SRC(.
Company operates its business from two locations; the main Plant located in Sultana, 240 
kms North East of Najran and a split Grinding Unit located at Aakfa, 70 kms to the West of 
Najran.

The table below shows the designed capacity for production of Clinker & Cement:

Designed capacity in tons
Description

AnnualDaily

4,960,00015,500Clinker

6,336,00019,800Cement

The impact of this activity on Company’s business and its contribution to the results is as 
follows )in thousands(:

PercentageRevenue 
)SAR ‘000(        Product

95%395,296        Ordinary Portland Cement

5%21,110        Sulphate Resistant Cement

100%416,406        Total
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Our vision
To be a role model in the cement industry locally and regionally.

Our Mission
Enhance the position of the Company in the immediate markets by reliably providing high quality 
products, and to adhere to effective commercial practices in a way that maximizes economic benefits 
for all relevant parties.

Our strategy
 To contribute in achieving the goals of the Kingdom of Saudi Arabia’s vision 2030, the most important 
of which is to increase the private sector’s contribution to the GDP from 40% to 65% and raise the 
share of non-oil exports in non-oil GDP from 16% to 50%.

• To work on maximize shareholders’ equity through:
 o Increase the Company›s sales by meeting the needs of the local market and 
increasing the market share of the Company in a manner commensurate with its 
production capacity, in addition to obtaining an appropriate market share in the
 Republic of Yemen.

 o Reduce production costs to a competitive level by controlling costs and
 increasing the utilization of production lines.
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    2. Company profile

Najran Cement Company was established in 2005, as a Saudi Closed Joint Stock Company with a 
capital of 1,150 Million Riyals, where it obtained the first mining license according to the new mining 
system approved during the reign of King Abdullah bin Abdul Aziz, may God have mercy on him, 
to establish a project to manufacture cement in the Region, then turned to a Joint Stock Company 
listed in  Tadawul during 2012.
The project includes the main factory located at Sultana, 240 km Northeast of Najran city as well as 
a separate cement grinding unit located at Aakfah, 70 km to the West of Najran on the road to Asir 
region.
The idea of incorporation came after conducting several studies and surveys to ensure the presence 
of raw materials suitable for the cement industry and based on the positive results obtained from 
the results of the analysis and characterization of raw materials and with the support of information 
provided by the Ministry of Petroleum and Mineral Resources.  The site was identified as it contains 
most raw materials necessary for the cement industry, such as Limestone, Clay, Sandstone and 
Gypsum.
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    1. CHAIRMAN’S MESSAGE

Dear Shareholders of Najran Cement Company,
 
On behalf of the Board of Directors, I am pleased to present Najran 
Cement Company’s annual report which reflects the Company›s 
performance during the financial year 2019.
During 2019 your Company managed to turnaround to 
profitability by recording a net profit of Saudi riyals 53 million. This 
owes to several factors, most important of which is reduction in 
production and sales cost by implementing several initiatives to 
rationalize costs and increase production and operating efficiency.  
The outcome of these initiatives was directly reflected on the 
financial performance of the Company for the year 2019. The 
Company managed to increase its revenues by 49.6% compared 
to last year by increasing sales volume by 34.2% in addition to a 
slight improvement in the average selling prices. This significant 
improvement in performance led to a strong improvement in the 
Company’s cash flows, which enabled the Company to reduce its 
debt to levels commensurate with the current financial position of 
the Company.  During the year, the Company repaid a total of SR 
150 million of loans and brought down the total loans to SR 400 
Million by end of Dec 2019 and thus reducing its loan to asset ratio 
to 16%, the lowest rate since the establishment of the Company.

The Company’s managment will continue its efforts to take its 
performance to new levels under the supervision and guidance 
of Board of Directors with an aim to achieve the aspirations 
and expectations of our Shareholders in accordance with the 
Kingdom’s Vision 2030
I thank you dear Shareholders for your confidence and trust. I look 
forward to your continued support so that together we build a 
Company that delivers excellence. 

Chairman of Board
     of Directors 
 Engr. Mohammad

 bin Manea bin Sultan
Aballala
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