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العاديــة  العامــة  الجمعيــة  إلــى  اإلدارة  مجلــس  تقريــر 
لمســاهمي شــركة أســمنت نجــران عــن نتائــج أعمالهــا للعام 
المالــي 2020م والتــي ســتعقد بــإذن الّلــه بمدينــة  نجــران .

شركة أسمنت نجـران 

شركة مسـاهمة سعـودية 

نجـران – المملكة العربية السعودية

رأس المال 

1.700.000.000 ريال مدفوع بالكامل. 





خادم الحرمين الشريفين

الملك سلمــان بن عبـد العـــزيز آل سعـــود 
 ) حفظه الّله (





صاحب السمو الملكي  األمير 

محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود 
ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ) حفظه الّله (





صاحب السمو األمير 

جلوي بن عبد العزيز بن مساعد آل سعود
 أمير منطقة نجران ) حفظه الّله (





  صاحب السمو الملكي األمير 

 تركي بن هذلول بن عبد العزيز آل سعود
نائب أمير منطقة نجران ) حفظه الّله (



     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 الســنوي عــن أعمــال وإنجــازات الشــركة للســنة 

الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020م إضافــة للميزانيــة العامــة والحســابات الختاميــة، والتــي تعكــس أداء الشــركة فــي 

تنميــة حقــوق مســاهميها وبمــا يســهم فــي دعــم صناعــة األســمنت وتعزيــز االقتصــاد الوطنــي.  

تمكنــت الشــركة وللــه الحمــد مــن مضاعفــة أرباحهــا خــالل عــام 2020م، حيــث حققــت الشــركة أربــاح قدرهــا 204 مليــون ريــال 

ــا. تــم تحقيــق هــذا  بنســبة نمــو ســنوي قــدره 282%، ذلــك رغــم الظــروف الصعبــة واالســتثنائية التــي فرضتهــا جائحــة كورون

ــا لترشــيد  ــذ مبادراته ــث اســتمرت الشــركة بتنفي ــاج والمبيعــات، حي ــا انخفــاض تكلفــة اإلنت النمــو نتيجــة لعــدة عوامــل أهمه

ــي للشــركة للعــام الماضــي  ــى األداء المال ــي انعكســت مباشــرة عل ــاج وكفــاءة التشــغيل والت ــف ورفــع كفــاءة اإلنت المصاري

والحالــي. كمــا تمكنــت الشــركة مــن زيــادة قيمــة مبيعاتهــا بنســبة 49.6% مقارنــة بالعــام الماضــي وذلــك نتيجــة ارتفــاع كميــة 

المبيعــات بنســبة 43.5% 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 مديونيتها 

إلــى مســتويات تتناســب مــع المركــز المالــي الحالــي للشــركة حيــث انخفضــت قــروض الشــركة بنهايــة عــام 2020م إلــى 330 

مليــون ريــال فقــط، ولتنخفــض نســبة القــروض إلــى أصــول الشــركة إلــى 13% وهــي أدنــى نســبة منــذ تأســيس الشــركة، إضافــة 

لذلــك تمكنــت الشــركة مــن توزيــع أربــاح علــى مســاهمي الشــركة حيــث تــم توزيــع أربــاح قدرهــا 127.5 مليــون ريــال عــن النصــف 

األول مــن عــام 2020، وتــم التوصيــة للجمعيــة العامــة بتوزيــع أربــاح قدرهــا 127.5 مليــون ريــال عــن النصــف الثانــي مــن عــام 

2020م ليصبــح إجمالــي توزيعــات األربــاح للعــام 2020م 255 مليــون ريــال.

هــذا وســوف تســتمر جهــود اإلدارة التنفيذيــة للشــركة وكافــة إدارات ومنســوبي الشــركة فــي تطويــر وتنميــة أنشــطتها 

ــدة وذلــك تحــت إشــراف وتوجيهــات مجلــس إدارتهــا بهــدف تحقيــق تطلعــات  ــة والرقــي بأدائهــا إلــى مســتويات جدي اإلنتاجي

وآمــال المســاهمين الكــرام وفــق رؤيــة المملكــة 2030. 

في الختام ونيابة عن مجلس ادارة الشركة أشكر حكومتنا الرشيدة على دعمها المستمر، كما أشكركم

 أيها المساهمون األعزاء على دعمكم وثقتكم. كما أتطلع إلى دعمكم المستمر حتى نتمكن

 مًعا من بناء شركة شعارها التميز دائمًا.

               رئيس مجلس اإلدارة
المهندس/ محمد بن مانع بن سلطان ابالعال
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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 نجــران  ــع لمركــز ســلطانة 240كــم شــمال شــرق مدين ــذي يقــع فــي المندفــن التاب ــع الرئيســي ال ويشــمل المشــروع المصن

وكذلــك وحــدة منفصلــة لطحــن األســمنت تقــع فــي مركــز عاكفــة علــى بعــد 70كــم مــن مدينــة نجــران علــى الطريــق المــؤدي 

إلــى منطقــة عســير.

وقــد جــاءت فكــرة التأســيس بعــد القيــام بعــدة دراســات واســتطالعات للتأكــد مــن تواجــد المــواد الخــام المالئمــة لصناعــة 

ــل والتوصيــف للمــواد الخــام واالســتعانة  ــج التحلي ــم الحصــول عليهــا مــن نتائ ــة التــي ت ــج اإليجابي ــاًء علــى النتائ األســمنت، وبن

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. 

www.najrancement.com

2 التقرير السنوي ا للعام المالي 2020



     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 شــمال شــرق مدينــة 

نجــران ووحــدة الطواحيــن بمركــز عاكفــة علــى بعــد 70كــم غــرب مدينــة نجــران التابعيــن إلمــارة منطقــة نجــران.
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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 مــن 16% إلــى 50% مــن إجمالــي 

الناتــج المحلــي غيــر النفطــي.

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.



الطاقة التصميمة بالطن
وسيلة اإلنتاج

سنوي يومي

5,115,000 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

%96 595,318 مبيعات األسمنت البورتالندي العادي

%3 21,214 مبيعات األسمنت البورتالندي المقاوم للكبريتات

%1 6,665  مبيعات األسمنت البورتالندي البوزوالني

%100 623,197 اإلجمالي

      رابعًا: الشركة التابعة لها: 

 الدولة محل
التأسيس

الدولة المحل 
الرئيس لعملياتها

 نشاطها
الرئيسي

 نسبة ملكية
الشركة فها رأس مالها اسم الشركة التابعة

المملكة المملكة
 النقل البري

للبضائع
%100 500،000 ريال سعودي

شركة وصل الجنوب
ذات مسؤولية محدودة 
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الجدول التالي يوضح الطاقة التصميمة إلنتاج الكلنكر واألسمنت: 



الحوكمة
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صالح بن ياسين عالف
نائب رئيس مجلس اإلدارة

      خامسًا: الحوكمة :

أواًل: تكوين مجلس اإلدارة 

محمد بن مانع بن سلطان ابالعال
رئيس مجلس اإلدارة

عبد الّله بن سالم الوسيمر
عضـــو

فهد بن عبدالّله الراجحي
عضـــو

 أيمن بن عبدالرحمن الشبل
عضـــو

وليد بن عبدالرحمن الموسى
عضـــو

وليد بن أحمد بامعروف
عضـــو

 علي بن حسين بن برمان اليامي
عضـــو

 عبدالسالم بن عبدالله الدريبي
عضــو

غير تنفيذيمستقلغير تنفيذي

مستقلتنفيذيغير تنفيذي

تنفيذيمستقلمستقل

الحوكمة
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أ( أعضــاء مجلس اإلدارة : 
مجلــس إدارة شــركة أســمنت نجــران هــو المســؤول عــن اإلســتراتيجية العامــة وتوجيــه أعمــال الشــركة. ويتكــون مجلــس إدارة 

أســمنت نجــران مــن تســعة أعضــاء تــم انتخابهــم فــي الجمعيــة العامــة العاديــة لمــدة ثــالث ســنوات. وبــدأت مدتهــا الثالثيــة 

فــي 09-08-2019 وتنتهــي فــي08 -08-2022م. 

الجدول التالي يوضح البيانات التفصيلية الخاصة باألعضاء الحاليين: 

الخـــبـــرات المـؤهـــالت الوظائف الحالية  الوظائف السابقة االسم

• خبرة )22( سنة في األشغال 
العسكرية في وزارة الدفاع 

والطيران

• 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.  

 العضو المنتدب
 – رئيس الخدمات
 المصرفية الخاصة

 للشرق األوسط في
 بنك اإلمارات دبي

الوطني

 العضو المنتدب و
 الرئيس التنفيذي –
شركة آرش المالية

 صالح بن
ياسين عالف

•  أكثر من )36( 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
 السابقة

الوظائف
االسم الحـــالية 

• خبــرة أكثــر مــن )20( ســنة فــي 
قطــاع البنــوك واالســتثمار، إعــادة 
هيكلــة شــركات، تأســيس مكاتــب 
تأهيــل  الثــروة،  إلدارة  عائليــة 
األجيــال القادمــة، وضــع سياســات 
واضحــة وشــفافة إلدارة الثــروة.

تنفيــذي  أعمــال  إدارة  ماجســتير   •
لألعمــال.  لنــدن  جامعــة  مــن 

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

التقييــم. 

 مدير إلدارة االئتمان
 في قسم األسواق
 العالمية في بنك

HSBC لندن، نائب مدير 
 إدارة المخاطرة في بنك

ساب

 مدير أول لالستثمارات
 وعضو مجلس إدارة

 في شركة عبدالرحمن
الموسى القابضة

 وليد بن
 عبدالرحمن
الموسى

• أكثــر مــن )9( ســنوات خبــرة فــي 
عضويــات مجالــس إدارات و لجــان 
مراجعــة لعــدة شــركات مســاهمة

ــال  ــرة مج ــر مــن 25 ســنة خب • أكث
االلتــزام  والمراجعــة،  المحاســبة 

الشــركات  وحوكمــة 

األمريكــي  المعهــد  زمالــة   •
)CPA(القانونييــن للمحاســبين 
اإلداري  المحاســب  زمالــة    •

  )CMA( المعتمــد 
الســعودية  الهيئــة  زمالــة   •
  )SOCPA( القانونيــن  للمحاســبين 
• زمالــة المراجــع الداخلــي المعتمــد 

  )CIA(
• مقيــم منشــآت اقتصاديــة معتمــد 

)ABV(
• ماجستير إدارة األعمال التنفيذية

)CFO( المدير المالي
في شركة األهلي 

تكافل

 شريك ومحاسب
 قانوني ومقيم معتمد

 وأمين إفالس في
 شركة  طالل أبو غزاله

وشركاه

 وليد بن أحمد
محمد بامعروف

• العديد من المناصب الفخرية 
وكذلك العديد من اللجان 

الوطنية والتجارية والجمعيات 
• رئيس مجلس اإلدارة وعضوية 
لعدة شركات ألكثر من 40 سنه 

• 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

ســنة   )12( مــن  أكثــر  خبــرة    •
شــملت مناصــب تنفيذيــة، عضوية 
مختلفــة،  ولجــان  ادارة  مجالــس 
األعمــال  وتطويــر  مشــاريع  إدارة 
 ، الدمــج واالســتحواذ  ، عمليــات 
إدارة االســتثمار ، تحســين الكفــاءة 
التشــغيلية وكفــاءة تخصيــص رأس 
المــال ، باإلضافــة إلــى العديــد مــن 

الــدورات التدريبيــة.

معتمــد  مالــي  محلــل  شــهادة   •
CFA

 –  MBA أعمــال  إدارة  ماجســتير   •
ســياتل جامعــة 

معلومــات  نظــم  بكالوريــوس   •
فهــد  الملــك  جامعــة   – إداريــة 

والمعــادن للبتــرول 

 مدير استثمار أول
 قسم االستثمار / 

 االندماج واالستحواذ –
مجموعة صافوال

 الرئيس التنفيذي
 لشركة أسمنت نجران

 عبدالسالم بن
 عبدالله الدريبي



التقرير السنوي ا للعام المالي 92020

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

الخبرات  الوظائف الوظائف السابقة المؤهالت
االسم الحالية م

- يتمتــع بخبــرة تزيــد عــن 16 عاًمــا فــي القطــاع 
مــن  العديــد  وتقلــد  المصرفــي   / المالــي 
المناصــب القياديــة فــي البنــوك الوطنيــة. 
الرعايــة  صناعــة  فــي  ســنوات   6 خبــرة   -
الصحيــة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة 
حيــث كان آخــر منصــب لــه هــو محلــل أول 

أمريكيــة. شــركة  فــي  لإليــرادات 
- خبــرة أكثــر مــن 6 ســنوات فــي العديــد مــن 
المناصــب غيــر التنفيذيــة كعضــو فــي عــدد 

ــان . ــس واللج مــن المجال
- حاليــا يعمــل مــع فريــق التأســيس بصفتــه 
المديــر المالــي إلنشــاء بنــك إســالمي رقمــي 

ــة الســعودية . ــد فــي المملكــة العربي جدي

إلعــداد  الدوليــة  المعاييــر  دبلــوم   •
التقاريــر الماليــة )IFRS(  مــن جمعيــة 
المعتمديــن  القانونييــن  المحاســبين 

)ACCA(
• ماجســتير إدارة أعمــال مــن جامعــة 
المتحــدة  بالواليــات  ايســترن  نــورث 

األمريكيــة.
• ماجســتير فــي الماليــة مــن جامعــة 
المتحــدة  بالواليــات  ايســترن  نــورث 

األمريكيــة.
• بكالوريــوس هندســة كيميائيــة مــن 

جامعــة الملــك فهــد. 

الســعودي  شــركة  فــي  ادارة  مجلــس  عضــو   •
الفرنســي للتأجيــر ورئيــس لجنــة المراجعــة المكلــف .
الســعودي  شــركة  فــي  المخاطــر  لجنــة  عضــو   -

للتأجيــر.  الفرنســي 
الماليــة  والرقابــة  المحاســبة  قســم  رئيــس   •
والمديــر المالــي المكلــف فــي البنــك الســعودي 

الفرنســي. 
ــي  ــة فــي شــركة األهل ــة المراجع • عضــو فــي لجن

الماليــة.
• نائــب الرئيــس التنفيــذي ورئيــس قســم المحاســبة 

فــي البنــك األهلــي التجــاري 
احــدى  فــي  اإليــرادات  لنظــام  محلليــن  كبيــر   •

االمريكيــة الشــركات 

ــك رقمــي  ــي لبن ــر المال - المدي
قبــل  مــن  التأســيس  تحــت 

لالســتثمارات.  الدرعيــة 

 عبداإلله
 بن ناصر
 الحرورة

 عضو لجنة
المراجعة

1

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

إدارة  مجلــس  عضويــة  يحمــل   •كمــا 
مســاهمة. شــركات  عــدة  ولجــان 

.)CPA( محاسب معتمد •
• ماجستير في علوم المحاسبة من 

جامعة اليونييس  األمريكية. 

• نائــب الرئيــس التنفيــذي للشــؤون الماليــة لشــركة 
أســمنت العربيــة .

الماليــة  الشــؤون  مديــر  مالي/نائــب  مراقــب   •
بجــدة. الدوليــة  المطــارات  لمشــاريع 

• مديــر مالــي لمجموعــة شــركة كابالت الســعودية 
بجدة. 

لمجموعــة  المالــي  المديــر   • 
الروتس  العربية. 

األمريكــي المعهــد  عضــو   • 
 للمحاسبين المعتمدين. 

•  عضــو شــركات مســاهمة 
فــي الغرفــة التجاريــة الصناعية 

بجــدة. 
• عضــو مجلــس إدارة شــركة 
فــي  لألســمنت  قطرانــة 

األردن. 
• عضــو مجلــس إدارة ورئيــس 
لجنــة مراجعــة لشــركة توريــد 

الخرســانة الجاهــزة.

 نبيه بن
 فخري

 الجهني

 عضو لجنة
 المراجعة

2

 
• يتمتــع بخبــرة تزيــد عــن 16عاًمــا فــي القطــاع 

المصرفي.

)التعليــم  العامــة  اإلدارة  •برنامــج 
التنفيــذي( ، كليــة هارفــارد لألعمــال ، 

ســطن بو
)التعليــم  االســتراتيجي  •الــذكاء 
ــارد لألعمــال ،  ــة هارف ــذي ( ، كلي التنفي

ســطن بو
جامعــة   ، )تســويق(  بكالوريــوس   •
  ، والمعــادن  للبتــرول  فهــد  الملــك 

الســعودية  العربيــة  المملكــة 

• رئيــس قســم اإلدخــار والقطــاع الجماعــي ، األهلــي 
كابيتــال. 

• رئيــس قســم الخدمــة المميــزة ، الخدمــات المصرفيــة 
لالفــراد ، البنــك األهلــي التجــاري. 

• مدير تطوير األعمال، مصرفية الشركات البنك األهلي 
التجاري

 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 داخل

شركة رابغ للتكرير 
والبتروكيماويات

 )بترو رابغ(

شركة ينبع الوطنية 
للبتروكيماويات )ينساب(

شركة اتحاد عذيب 
لالتصاالت

- - 0
 وليد بن أحمد محمد

بامعروف
7

ذات مسؤولية 
محدودة

داخل
شركة برمان و كانو 

للتعدين
تضامنية 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 

الحقــوق خــالل الســنة الماليــة األخيــرة:

أ ( مصلحة وحقوق أعضاء مجلس اإلدارة:

نسبة

التغيير 

 صافي

 التغيير

نهاية العام  بداية العام
اسم من تعود له المصلحة م

عدد األسهم عدد األسهم

%)95( )38،000( 2,000 40,000 محمد بن مانع ابالعال 1

- - 20,000 20,000 أيمن بن عبدالرحمن الشبل 2

%)9( )335( 3,384 3,719 فهد بن عبد الّله الراجحي 3

- - 1,264 1,264 عبدالله بن سالم الوسيمر 4

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

- - 68,000 68,000 وليد بن أحمد بامعروف 6

- - 10.000 10.000 علي بن حسين برمان اليامي * 7

- - 350 350 صالح بن ياسين عالف 8

%131 289,000 510,000 221,000 عبدالسالم بن عبدالله الدريبي 9

ــة العــام و 0 ســهم فــي  ــاًل عــن شــركة علــي حســين اليامــي وشــريكه للتجــارة والمقــاوالت والتــي تملــك 43.400 ســهما فــي بداي * أصالــة عــن نفســه وممث

نهايــة العــام. 

 ب( حقوق زوجات واألبناء القصر ألعضاء مجلس اإلدارة : 

 نسبة

التغيير

 صافي

 التغيير

نهاية العام  بداية العام
صلة القرابة 

زوجة ـ ابن ـ ابنه

اسم من تعود له 

المصلحة
م

عدد األسهم عدد األسهم

%81 14,545 32,394 17,849
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

%131 289,000 510,000 221,000 عبدالسالم بن عبدالله الدريبي*  1

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

قيمتها بالريال مدتها نوع الصفقة نوع عالقته بالشركة الطرف ذو عالقة

740,0٥4 عام بيع األسمنت 
شريك لعضو مجلس اإلدارة 

علي بن برمان اليامي
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 مراجعــي 

الحســابات. وقــد عينــت الشــركة جهــة استشــارية لتقــوم بأعمــال المراجعــة الداخليــة وتقييــم األداء لــإلدارات المختلفــة ورفــع 

تقاريرهــا إلــى لجنــة المراجعــة بصــورة دوريــة. 

عقدت اللجنة أربع اجتماعات ويوضع الجدول أدناه سجل حضور لجنة المراجعة للعام 2020م: 

 عدد االجتماعات 4 اجتماعات
طبيعة العضو االسم  االجتماع الرابعم

2020/10/25

 االجتماع الثالث

2020/07/26

 االجتماع الثاني

2020/04/22

 االجتماع األول

2020/02/23

√ √ √ √ 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
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• توصية لجنة المراجعة بشأن مدى الحاجة إلى تعيين مراجع داخلي في الشركة في حال عدم وجوده:

التزمت الشركة بمراجعة الحسابات الخارجية إلجراء التدقيق الداخلي للشركة.

• 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 

ــة  ــات التقديري رســم االســتراتيجيات والسياســات واألهــداف العامــة للشــركة بالتنســيق مــع مجلــس اإلدارة، مراجعــة الميزاني

ــكل الرأســمالي  ــق بالهي ــى مجلــس اإلدارة فيمــا يتعل ــات إل ــم توصي ــذي، تقدي ــس التنفي ــة المقدمــة مــن الرئي ــر الدوري والتقاري

األمثــل للشــركة ومراجعــة الخطــط والدراســات المتعلقــة بإعــادة هيكلــة أنشــطة الشــركة، إضافــة إلــى متابعــة تنفيــذ قــرارات 

مجلــس االدارة مــع ادارة الشــركة.

تتألف اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء من مجلس اإلدارة وعضو واحد من خارج المجلس وعقدت اللجنة سبع اجتماعات.  

ويوضع الجدول أدناه سجل حضور اللجنة التنفيذية للعام 2020م: 

عدد االجتماعات 7 اجتماعات
طبيعة

 العضو
االسم م

 االجتماع السابع

2020/12/27

 االجتماع السادس

2020/12/22

 االجتماع الخامس

2020/09/21

 االجتماع الرابع

2020/06/29

 االجتماع الثالث

2020/06/23

 االجتماع الثاني

2020/05/05

 االجتماع األول

2020/04/07

√ √ √ √ √ √ √ الرئيس  صالح بن ياسين عالف  1

√ √ √ √ √ √ √ عضو 2 وليد بن عبدالرحمن الموسى

√ √ √ √ √ √ √ عضو علي بن حسين برمان اليامي  3

√ √ √ √ √ √ √ عضو عبدالسالم بن عبدالله الدريبي 4

√ √ √ √ √ √ √ عضو من خارج 
المجلس محمد بن طالل النوري 5

ج( لجنة الترشيحات والمكافآت:

مــن أهــم مهــام اللجنــة هــي وضــع ضوابــط الترشــيح لعضويــة مجلــس اإلدارة والمناصــب التنفيذيــة بالشــركة وتقييــم األداء 

واقتــراح مكافــآت وتعويضــات أعضــاء المجلــس وكبــار التنفيذييــن ودراســة نقــاط القــوة والضعــف فــي المجلــس واقتــرح الحلول 

ــداء التوصيــات بشــأنها للمجلــس. إضافــة إلــى  لمعالجتهــا ودراســة أنظمــة المــوارد البشــرية المقترحــة مــن إدارة الشــركة وإب

المراجعــة الدوريــة لسياســة المكافــآت، وتقييــم مــدى فعاليتهــا فــي تحقيــق األهــداف المنشــودة منهــا وإلــى التوصيــة لمجلس 

اإلدارة بمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه وكبــار التنفيذييــن بالشــركة وفقــًا للسياســة المعتمــدة.
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عقدت اللجنة ثالث اجتماعات ويوضح الجدول أدناه سجل حضور لجنة الترشيحات والمكافآت للعام 2020م: 

عدد االجتماعات 3 اجتماعات
طبيعة العضو االسم م

 االجتماع الثالث
2020/12/23

 االجتماع الثاني
2020/06/24

 االجتماع األول
2020/03/01

√ √ √ الرئيس وليد بن أحمد بامعروف  1

√ √ X عضو عبدالله بن سالم الوسيمر 2

√ √ √ عضو علي بن حسين برمان اليامي 3

√ √ √ عضو فهد بن  عبدالّله الراجحي 4

ثانيــًا: الوســائل التــي اعتمــد عليهــا مجلــس اإلدارة فــي تقييــم أدائــه وأداء لجانــه وأعضائــه، والجهــة الخارجيــة التــي 

قامــت بالتقييــم وعالقتهــا بالشــركة، إن وجــدت: 

أعــدت لجنــة الترشــيحات والمكافــآت نمــوذج تقييــم أداء مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة فقــط داخليــًا دون االســتعانة بجهــة 

خارجيــة، حيــث شــارك أعضــاء المجلــس فــي عمليــة التقييــم مــن خــالل اإلدالء بآرائهــم، حيــث يتــم تحليــل نتائــج التقييــم بإشــراف 

لجنــة الترشــيحات والمكافــآت ثــم رفــع التوصيــات لمجلــس اإلدارة. 

ثالثًا: اإلدارة التنفيذية: 

أدناه تفاصيل اإلدارة التنفيذية وأدوارها ومؤهالتها وخبراتها الحالية: 

الخبرات  الوظائف السابقة المؤهالت
 الوظائف
 الحالية

االسم

شــملت  ســنة   )12( مــن  أكثــر  خبــرة 
مناصــب تنفيذيــة، عضويــة مجالــس ادارة 
ــر  ــان مختلفــة، إدارة مشــاريع وتطوي ولج
ــات الدمــج واالســتحواذ  األعمــال ، عملي
الكفــاءة  تحســين   ، االســتثمار  إدارة   ،
رأس  تخصيــص  وكفــاءة  التشــغيلية 
مــن  العديــد  إلــى  باإلضافــة   ، المــال 

التدريبيــة. الــدورات 

• ماجستير إدارة أعمال من جامعة 
سياتل الواليات المتحدة األمريكية.
)CFA( شهادة محلل مالي معتمد•

• 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. 
أســمنت  شــركة  إلــى  االنضمــام  قبــل 
نجــران، كان يعمــل فــي 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

اإلدارة  فــي  خبــرة  ســنة   30 مــن  أكثــر 
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 

*انتخــب األســتاذ/ عبدالســالم بــن عبداللــه الدريبــي )الرئيــس التنفيــذي لشــركة أســمنت نجــران( مــن قبــل الجمعيــة العامــة الغيــر عاديــة المنعقــدة بتاريــخ 19 يونيــو 
2019م ليصبــح عضــو مجلــس إدارة للــدورة الحاليــة والتــي بــدأت بتاريــخ 2019/08/09م وتنتهــي بتاريــخ 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 2020 م 

وفيمــا يلــي بيــان تفصيلــي عــن ســجل الحضــور خــالل العــام :

ــرة وأســماء أعضــاء  ــة األخي ــات العامــة للمســاهمين المنعقــدة خــالل الســنة المالي ــخ الجمعي ــان بتواري خامســًا: بي

مجلــس اإلدارة الحاضريــن لهــذه الجمعيــات: 

 19-Covid ُعقــدت الجمعيــة العامــة الســنوية للشــركة فــي 08 إبريــل 2020م فــي مقــر الشــركة بنجــران. نظــًرا لجائحــة كورونــا

وقيــود الســفر الالحقــة ، ُعقــد االجتمــاع باســتخدام وســائل االتصــال الحديثــة ويوضــح الجــدول أدنــاه ســجل حضــور أعضــاء مجلــس 

اإلدارة فــي الجمعيــة العامــة:

عدد االجتماعات )4(
االسم  االجتماع الرابعم

2020/12/23
 االجتماع الثالث

2020/09/22
 االجتماع الثاني
2020/06/24

 االجتماع األول
2020/04/08

√ √ √ √ محمد بن مانع ابا العال 1

√ √ √ √ أيمن بن عبدالرحمن الشبل  2

√ √ √ √ فهد بن عبد الله الراجحي 3

√ √ √ √ عبدالله بن سالم الوسيمر  4

√ √ √ √ وليد بن عبدالرحمن الموسى  5

√ √ √ √ وليد بن أحمد محمد بامعروف  6

√ √ √ √ علي بن حسين برمان اليامي  7

√ √ √ √ صالح بن ياسين عالف  8

√ √ √ √ عبدالسالم بن عبدالله الدريبي  9

الجمعية العامة العادية
االسم  2020/04/08م م

√ محمد بن مانع ابا العال 1

√ 2 أيمن بن عبدالرحمن الشبل

√ فهد بن عبد الله الراجحي 3

√ عبدالله بن سالم الوسيمر  4

√ وليد بن عبدالرحمن الموسى  5

√ وليد أحمد محمد بامعروف  6

√ علي بن حسين برمان اليامي  7

√ صالح بن ياسين عالف  8

√ عبدالسالم بن عبدالله الدريبي  9
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ســابعًا: اإلفصــاح عــن مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وفقــًا لمــا هــو منصــوص عليــه فــي المــادة 

الثالثــة والتســعين مــن الئحــة حوكمــة الشــركات:  

أواًل: سياسة مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة:

1( تقــوم لجنــة الترشــيحات والمكافــآت برفــع توصيــة لمجلــس اإلدارة بمكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة، وتحــدد الجمعيــة العامــة 

للشــركة مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة، وال يجــوز ألعضــاء مجلــس اإلدارة التصويــت علــى بنــد مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة 

فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة.

ــي يحصــل عليهــا كل مــن رئيــس  ــة الترشــيحات والمكافــآت يحــدد مجلــس اإلدارة المكافــأة الت ــة مــن لجن ــى توصي ــاًء عل 2( بن

ــس اإلدارة. ــررة ألعضــاء مجل ــأة المق ــى المكاف ــة إل ــس باإلضاف المجل

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 الممثليــن فــي 

حالــة تعييــن أعضــاء مجلــس إدارة جديــد، وذلــك بحســب تاريــخ التعييــن( .

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

ــة العامــة أن  ــس أو الجمعي ــي تعقــد فيهــا اجتماعــات المجل ــارج المــدن الت ــن يقيمــون خ ــس اإلدارة الذي 5( يحــق ألعضــاء مجل

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 ويتحملهــا 

ــة،  ــا خــالل الســنة المالي ــس اإلدارة المــراد تحقيقه ــل مجل ــى األهــداف المحــددة مــن قب ــس اإلدارة، باإلضافــة ال أعضــاء مجل

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

الجمعية العامة العادية 2020/04/08م 1

ملف أرباح 2020/10/01م 2

إجراءات الشركات  2020/12/31م 3
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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 باقــي لجــان المجلــس 
وأميــن ســر المجلــس وأمنــاء ســر اللجــان نظيــر حضورهــم جلســات  اللجــان وأيــة بــدالت أخــرى. 

2( يحــق ألعضــاء اللجــان المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة الذيــن يقيمــون خــارج المــدن التــي تعقــد فيهــا اجتماعــات اللجنــة أن يدفــع 
ــة العــرف وفقــا  ــة ومقبول ــى أن تكــون هــذه النفقــات معقول ــي  تكبدوهــا لحضــور االجتماعــات، عل ــع النفقــات الت لهــم جمي

لمعاييــر  األعمــال مثــل الســفر والوجبــات، وأماكــن اإلقامــة وغيرهــا مــن النفقــات التــي تكبدوهــا.
3( يراعــى أن تكــون المكافــآت عادلــة ومتناســبة مــع اختصاصــات العضــو واألعمــال والمســؤوليات التــي يقــوم بهــا ويتحملهــا 
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 التنفيذييــن 

المؤهليــن.
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۱ المبلــغ المعيــن فــي الجــدول أعــاله يمثــل المكافــأة الســنوية بنــاء علــى الفتــرة التــي قضاهــا العضــو فــي عضويــة مجلــس اإلدارة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2019م، والتــي تــم صرفهــا 

خــالل عــام 2020م بعــد أن تــم الموافقــة عليهــا مــن قبــل الجمعيــة العامــة المنعقــدة فــي 08 أبريــل 2020م.

۲ أعضاء انضموا للمجلس بتاريخ 09 أغسطس 2019.

۳ أعضاء انتهت عضويتهم في المجلس بتاريخ 08 أغسطس 2019.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة )ألف ريال(
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األعضاء المستقلين

- 91 - - - - - - - 91 - - - - 12 79 صالح ياسين 
عالف2

- 212 - - - - - - - 212 - - - - 12 200 وليد عبدالرحمن 
الموسى

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

- 212 - - - - - - - 212 - - - - 12 200 علي حسين برمان 
اليامي

- 121 - - - - - - - 121 - - - - - 121 تركي صالح 
الشنيفي3

- 848 - - - - - - - 848 - - - - 48 800 المجموع

األعضاء غير التنفيذيين

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

- 121 - - - - - - 121 - - - - - 121 د. ضيف الله عمر 
الغامدي 3

- 212 - - - - - - 212 - - - - 12 200 عبدالله سالم 
الوسيمر

- 212 - - - - - - 212 - - - - 12 200 فهد عبدالله 
الراجحي

- 1,017 - - - - - - 1017 200 - 60 - 36 721 المجموع

األعضاء التنفيذيين 

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

- 91 - - - - - - - 91 - - - - 12 79 عبدالسالم بن 
عبدالله الدريبي2

- 663 - - - - - - - 663 360 - - - 24 279 المجموع
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مكافآت كبــار التنفيذيين )ألف ريال(

المجموع الكلي
مجموع مكافآت 
التنفيذيين عن 

المجلس إن وجدت

مكافأة نهاية 
الخدمة

المكافآت 
المتغيرة  المكافآت الثابتة  اإلدارة التنفيذية  

5,184 - 280 923 3,981 المجموع 

•المكافآت الثابتة لألعضاء المبينة أعاله هي لعام 2019 والتي تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة بتاريخ 08 أبريل 2020 وصرفت بعد ذلك.

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

مكافآت أعـضـــاء اللجــــان )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

448 48 400 المجموع 

اللجنــة التنفيــذية 

41 21 20 صالح بن ياسين عالف 1

71 21 50 وليد بن عبدالرحمن الموسى  2

71 21 50 علي بن حسين اليامي  3

41 21 20 عبدالسالم بن عبدالله الدريبي  4

41 21 20 محمد بن طالل النوري )من خارج المجلس ( 5

30 - 30 ضيف الله بن عمر الغامدي  )الدورة السابقة( 6

30 - 30 فهد بن عبدالله الراجحي )الدورة السابقة( 7

325 105 220 المجموع 

لجنة الترشيحــات والمكـــافآت 

59 9 50 وليد بن أحمد بامعروف  1

56 6 50 عبدالله بن سالم الوسيمر  2

29 9 20 فهد بن عبدالله الراجحي  3

59 9 50 علي بن حسين بن برمان اليامي  4

30 - 30 تركي بن علي الشنيفي )الدورة السابقة( 5

233 33 200 المجموع 

لجنة الحوكمة والمسؤولية االجتماعية )ألغيت بتاريخ 2019/08/09(

30 - 30 أيمن بن عبدالرحمن الشبل  1

30 - 30 ولي بن أحمد بامعروف  2

30 - 30 وليد بن عبدالرحمن الموسى  3

90 - 90 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 2020/12/31م. 
**منــح أعضــاء لجنــة المراجعــة مكافــأة ماليــة قدرهــا مائــة ألــف )100.000( ريــال ســعودي عــن أعمــال الســنة الماليــة المنتهيــة 

فــي 2020/12/31م.
***منــح أعضــاء اللجــان مكافــأة ماليــة وقدرهــا خمســون ألــف )50.000( ريــال ســعودي عــن أعمــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 

2020/12/31م.

بدل حضور الجلسات :
يحصــل اعضــاء مجلــس االدارة واعضــاء اللجــان )مــن ضمنهــم اعضــاء مــن خــارج مجلــس اإلدارة( علــى مقابــل مالي 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 2020/12/31م. 

تاسعًا: أي عقوبـــة أو جـــزاء أو تدبيـــر احتـــرازي أو قيـــد احتياطـــي مفـــروض علـــى الشـــركة مـــن الهيئـــة أو مـــن أي جهـــة 
إشـرافية أو تنظيميـة أو قضائيـة، مـع بيـان أسـباب المخالفـة والجهـة الموقعـة لهـا وسـبل عالجهـا وتفـادي وقوعهـا 

فـي المسـتقبل. 

عاشرًا: نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:
ــة  ــة والمالي ــات التشــغيلية واإلداري ــة المراجعــة حــول العملي ــة للجن ــر الدوري ــم التقاري ــي للشــركة بتقدي • يقــوم المراجــع الداخل
للتحقــق مــن فعاليــة الرقابــة الداخليــة حيــث لــم تظهــر التقاريــر الدوريــة أي ضعــف جوهــري فــي نظــام المراقبــة الداخلية للشــركة.
• يقــوم المراجــع الخارجــي بتقييــم إجــراءات الرقابــة الداخليــة كجــزء مــن مهــام مراجعــة الشــركة، حيــث تــم الســماح لهــم باالطالع 

علــى جميــع محاضــر اجتماعــات مجلــس االدارة واللجــان المنبثقــة عــن المجلــس وتقارير المراجعــة الداخلية.

سبل عالجها وتفادي وقوعها 
في المستقبل

الجهة الموقعة للمخالفة أسباب المخالفة
العقوبة/ الجزاء

التدبير االحترازي/ القيد االحتياطي

التقيد باألنظمة الصادرة عن 
الوزارة 

وزارة الصناعة والثروة 
المعدنية 

 التأخير في سداد اإليجار 
السنوي 

 60،000
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الحادي عشر: إقرارات الشركة:
يقــر مجلــس إدارة أســمنت نجــران، وفقــا للمعلومــات المتوفــرة لديــه وبنــاء علــى تقرير مراجع حســابات الشــركة ومعطيات 

الســوق الحاليــة وكذلــك المؤشــرات المســتقبلية بما يلي: 
1( أن ســجالت الحســابات أعــدت بالشــكل الصحيــح حســب المعاييــر المحاســبة الصــادرة عــن المعتمــدة مــن الهيئــة الســعودية 

للمحاســبين القانونييــن .
2( أن نظام الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة ونفذ بفاعلية. 

3( أنه ال يوجد أي شك يذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطها بمشيئة الله.
4( أنــه ال توجــد أيــة أعمــال أو عقــود جوهريــة تكــون الشــركة طرفــًا فيهــا أو كان فيهــا مصلحــة ألحــد أعضــاء مجلــس االدارة وكبار 
التنفيذييــن أو ألي شــخص ذو عالقــة بــأي منهــم خــالل العــام المالــي 2020 م ســوى مــا ذكــر فــي البنــد )خامســًا/د/هـ( مــن هذا 

التقريــر والخــاص بالعقــود واألعمــال مــع أطــراف ذات عالقة.
5( 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 التقرير.

الثاني 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.

• 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: 
فــي يونيــو 2015 ، أصــدرت الشــركة صكــوًكا محليــة متوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية بقيمــة إجماليــة قدرهــا 400مليــون ريــال 

ســعودي وتــم طرحهــا عــن طريــق طــرح خــاص بالقيمــة االســمية وكان مســتحًقا للدفــع بتاريــخ 11-06-2020م. 
وفــي 12 ديســمبر 2019م ، قامــت الشــركة بإعــادة شــراء وإلغــاء جزئــي للصكــوك بمبلــغ إجمالــي قــدره 45مليــون ريــال ســعودي 

باســتخدام مــوارد الشــركة الخاصة.
ــال  ــة قدرهــا 355.000.000 ري ــخ 06-11-2020م نجحــت الشــركة فــي اســترداد الصكــوك القائمــة بالكامــل بقيمــة إجمالي بتاري
ســعودي. تــم تمويــل عمليــة الدفــع مــن خــالل توقيــع تســهيل ائتمانــي متوافــق مــع الشــريعة اإلســالمية مــع بنــك الجزيــرة.
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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 الماليــة باســتثناء األحــكام 

الــواردة أدنــاه:

أسباب عدم التطبيق متطلبات المادة الفقرة المادة

مادة استرشادية سيتم

تطبيقها مستقباًل

التقييم:
ــى  ــات الالزمــة للحصــول عل ــس اإلدارة الترتيب ــذ مجل يتخ
تقييــم جهــة خارجيــة مختصــة ألدائــه كل ثــالث ســنوات

هـ 41

مادة استرشادية سيتم

تطبيقها مستقباًل

التقييم:
التنفيذييــن تقييمــًا  يجــري أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر 

المجلــس  رئيــس  دوريــًا ألداء 
و 41

مادة استرشادية سيتم

تطبيقها مستقباًل
تشكيل لجنة إدارة المخاطر 70

مادة استرشادية
تجتمع لجنة إدارة المخاطر بصفة دورية كل )ستة 

أشهر( على األقل وكلما دعت الحاجة إلى ذلك
72

مادة استرشادية

تحفيز العاملين:
برامج منح العاملين أسهما في الشركة أو نصيبا من 

األرباح التي تحققها وبرامج التقاعد، وتأسيس صندوق 
مستقل لإلنفاق على تلك البرامج. 

2 85

مادة استرشادية
تحفيز العاملين:

إنشاء مؤسسات اجتماعية للعاملين في الشركة 
3 85

مادة استرشادية المسؤولية االجتماعية 87

مادة استرشادية

مبادرات العمل االجتماعي:
وضع مؤشرات قياس تربط أداء الشركة بما تقدمه 

من مبادرات في العمل االجتماعي ومقارنة ذلك 
بالشركات األخرى ذات النشاط المشابه

1 88

مادة استرشادية

مبادرات العمل االجتماعي:
وضع برامج توعية للمجتمع للتعريف بالمسؤولية 

االجتماعية للشركة
4 88

مادة استرشادية تشكيل لجنة حوكمة الشركات 95



أداء الشركة



       سادسًا: أداء الشركة: 

أواًل: األداء التشغيلي: 
االنتـــــاج : 

أ( الكلنكر:
يوجــد لــدى الشــركة ثالثــة خطــوط إنتــاج فــي مصنعهــا الرئيســي بطاقــة إجماليــة قدرهــا )15,500( طــن يوميــًا والتــي تســاوي 
)5،115,000( طــن ســنويًا. بلــغ إنتـــــــاج الشـــــركة مــن مــادة الكلنكــر للعــام 2020م ) 2,037,782(  طــن مقـــــارنة بكميــــــة 
ــام  ــالل ع ــب خ ــادة الطل ــة زي ــك نتيج ــادة قدرهــا )537,784( طــن وبنســبة )36 %( وذل ــام 2019 أي بزي )1,499,998( طــن للع
2020م حيــث قامــت الشــركة بتشــغيل خــط اإلنتــاج رقــم )3 ( بطاقــة إنتاجيــة قدرهــا )6,500( طــن يوميــًا. وقــد انخفــض رصيــد 

ــة مــع )2,029,226( طــن  للعــام 2019م.  ــى )1,189,681(  طــن مقارن ــة العــام 2020 م إل ــدى الشــركة بنهاي الكلنكــر ل

ــة أي ارتفــاع فــي الطلــب علــى األســمنت  ونظــرا لتوفــر مخــزون مرتفــع مــن الكلنكــر، فــإن الشــركة لديهــا القــدرة علــى تلبي
ــاج الكلنكــر لــم تســتخدم خــالل العــام،  ــر مســتغلة إلنت ــه يوجــد لــدى الشــركة طاقــة إنتاجيــة تصميميــة غي مســتقباًل، حيــث أن

ــة.  إضافــة إلــى طاقــة طحــن إضافي

ويوضح الرسم البياني التالي إنتاج الشركة من الكلنكر خالل الخمس سنوات من عام 2016 م إلى عام 2020م

إنتاج الكلنكر 
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ب( األسمنت: 
بلــغ إنتــاج الشــركة مــن األســمنت للعــام 2020 م )3,087,607(  طــن مقابــل )2,126,086(  طــن عــام 2019م بزيــادة قدرهــا 

)961,521( طــن مــا نســبته )45 %(.

 ويوضح الرسم البياني التالي إنتاج الشركة من األسمنت خالل الخمس سنوات من عام 2016 م إلى عام 2020م

إنتاج االسمنت
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ج( مخزون الكلنكر :
بلــغ مخــزون مــادة الكلنكــر كمــا فــي 2020/12/31م )1,189,681( طــن مقارنــة مــع )2,029,226( طــن مقارنــة طــن كمــا فــي 
2019/12/31م بانخفــاض قــدره )- 41 %( ويعــود الســبب فــي انخفــاض مخــزون الكلنكــر لزيــادة مبيعــات األســمنت عــن كميــة 

الكلنكــر المنتــج، ذلــك علــى الرغــم مــن قيــام الشــركة بزيــادة إنتاجهــا مــن الكلنكــر خــالل العــام. 

3,000,000

2,500,000

)طن(
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د( التسويق والمبيعات :
شــهد الطلــب علــى األســمنت فــي المملكــة انخفاًضــا مســتمًرا منــذ عــام 2016م وحتــى العــام 2019م. 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 2020م نمــو للطلــب المحلــي بمقــدار 42% وهــو أول نمــو ســنوي للطلــب منــذ 
عــام 2015م. فــي المقابــل تمكنــت الشــركة مــن تحقيــق مبيعــات إســمنت إجماليــة للعــام 2020م قدرهــا )3،066،539( طــن 

مقارنــة بـــ )2،137،410( طــن مــن األســمنت فــي عــام 2019م، بارتفــاع قــدره )929,129(  طــن، أي مانســبته )43 %(.

ومــن الجديــر بالذكــر أن مبيعــات الشــركة توجهــت لتغطيــة احتياجــات الســوق المحلــي للملكــة بشــكل رئيســي اضافــة 
ــن  ــار والموزعي ــع المباشــر للتج ــى سياســة البي ــة اليمــن الشــقيقة وتعتمــد الشــركة عل ــى دول ــات إل ــر بعــض الكمي ــى تصدي إل
والمســتهلكين. علمــًا أن الشــركة لديهــا رخصــة تصديــر لألســمنت والصــادرة لهــا مــن وزارة التجــارة واالســتثمار برقــم )178/ت( 

ــخ 1441/10/24هـــ.  تاري
قامــت الشــركة بتصديــر )269،639( طــن مــن األســمنت إلــى اليمــن حتــى 31 ديســمبر 2020م بزيــادة قدرهــا 63% مقارنــة 
ــي مبيعــات الشــركة للعــام 2020م.  ــر نحــو )9%( مــن إجمال ــل مبيعــات التصدي ــر فــي العــام الماضــي، وتمث بمبيعــات التصدي

 ويوضح الرسم البياني التالي مبيعات الشركة خالل الخمس سنوات من عام 2016 م إلى عام 2020 م
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ثانيًا: األداء المالي: 

إيضاح الفروقات الجوهرية في النتائج التشغيلية لعامي 2019 م  وعام 2020 م :

مقارنة نتائج األعمال:

نسبة التغيير
%

التغيير
)ألف ريال(

2019
)ألف ريال(

2020
)ألف ريال(

البيــــــان

%50 206,791 416,406 623,197  المبيعات/ اإليرادات

%26 )76,087( )297,192( )373,279(  تكلفة المبيعات/ اإليرادات

%110 130,704 119,214 249,918  مجمل الربح

%17- )272( 1,566 1,294  إيرادات تشغيلية- أخرى

%6- 3,873 )61,118( )57,245(  مصروفات تشغيلية ـ أخرى

%225 134,305 59,662 193,967  صافي الربح قبل الزكاة

%268- 16,480 )6,147( 10,333 )مصروف( / دخل الزكاة 

%282 150,785 53,515 204,300 صافي ربح )خسارة( السنة

%75 )454( )604( )1,058( الدخل )الخسارة( الشامل للفترة

%284 150,331 52,911 203,242 إجمالي الدخل )الخسارة( الشامل للفترة

2016م 2017م 2018م 2019م 2020م البيــــــان

631,197 346,244 278,413 416,406 623,197  اإليرادات

)425,808( )299,325( )292,366( )297,192( )373,279(   تكلفة اإليرادات

205,389 46,912 )13,953( 119,214 249,918  مجمل الدخل

)73,672( )62,629( )62,156( )61,118( )57,245(  مجموع المصاريف اإلدارية والتسويقية والتمويلية والعامة

7,525 5,150 16 1,566 1,294 )مصاريف( / إيرادات أخرى، بالصافي

139,242 )10,560( )76,093( 59,662 193,967 صافي الربح قبل الزكاة 

)13.500( )11.300( )7,407( )6.147( 10,333  الزكاة الشرعية

125,742 )21,860( )83,500( 53,515 204,300 صافي دخل )خسارة( السنة 

- )1,211( 1,893 )604( )1,058( الدخل )الخسارة( الشامل للفترة 

125,742 )23,071( )81,607( 52,911 203,242 إجمالي الدخل )الخسارة( الشامل للفترة

0.74 )0.13( )0.49( 0.31 1.20 ربحية )خسارة( السهم  األساسية

0.74 )0.14( )0.48( 0.31 1.20 ربحية )خسارة( السهم  المخفضة



ويوضح الرسم البياني التالي تطور صافي المبيعات وصافي األرباح )الخسائر( 
خالل خمس سنوات من عام 2016 م إلى عام 2020م

أصول الشركة وخصومها ونتائج أعمالها في السنوات المالية الخمس األخيرة:
يوضح الرسم البياني التالي تطور األصول وحقوق الملكية خالل خمس سنوات من عام 2016 م إلى عام 2020م 

 

صافي المبيعات وصافي األرباح )الخسائر(
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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 9%  مــن مبيعاتهــا خــارج المملكــة 

حيــث حصلــت  الشــركة علــى رخصــة تصديــر األســمنت رقــم 178/ت تاريــخ 1441/10/24هـــ والصــادرة مــن وزارة التجــارة 

2019م 2020م
المنطقة الجغرافية

النسبة المئوية 
اإليرادات

)األلف ريال(
 النسبة المئوية

اإليرادات 

)األلف ريال(

%32 131,912 %28 174,200  منطقة نجران

%53 219,093 %52 324,959  المنطقة الجنوبية

%15 65,402 %20 124,038 المناطق األخرى + التصدير

%100 416,406 %100 623,197 اإلجمــالي

التقرير السنوي ا للعام المالي 292020

2016م 
المعايير 
الدولية

2017م 2018م 2019م 2020م البيــــــان

546,002 505,976 439,328 389,304 495,080  األصول المتداولة

2,321,748 2,225,220 2,138,151 2,089,140 2,023,682  األصول غير المتداولة

2,867,750 2,731,196 2,577,479 2,487,444 2,518,762 إجمالي األصول

189,812 176,947 128,222 438,197 144,856  الخصوم المتداولة

621,109 525,366 515,629 65,708 317,985 الخصوم غير المتداولة 

810,921 702,313 643,851 503,905 462,841 إجمالي الخصوم

     حقوق المساهمين 

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

103,059 103,059 103,059 108,411 128,841 االحتياطي القانوني 

253,770 225,823 130,569 175,128 227,080  األرباح المبقاة

2,056,829 2,028,882 1,933,628 1,983,539 2,055,921 مجموع حقوق المساهمين

2,867,750 2,731,196 2,577,479 2,487,444 2,518,762  المطلوبات وحقوق المساهمين



ــك( وكشــف  ــر ذل ــب أم غي ــد الطل ــة الســداد عن ــت واجب ــى الشــركة )ســواء أكان ــأي قــروض عل المعلومــات المتعلقــة ب
ــال( :  ــف ري ــي 2020م )باألل ــام المال ــالل الع ــة للشــركة خ ــة اإلجمالي بالمديوني

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

329,500 329,500 25,500 5 سنوات  355,000 بنك الجزيرة * )1(

* بتاريــخ 26-04-2020م الموافــق 09-09-1441 هـــ وقعــت شــركة أســمنت نجــران علــى تســهيل ائتمانــي متوافــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية مــع بنــك الجزيــرة بمبلــغ 

إجمالــي قــدره 355.000.000 ريــال ســعودي لالســترداد الكامــل والنهائــي لصكــوك الشــركة المســتحقة فــي 11 -06-2020 م.

المساهمات االجتماعية: 

تؤمــن الشــركة بالــدور اإليجابــي فــي المجتمــع الــذي تعمــل فيــه. باإلضافــة إلــى ذلــك ، تهتــم الشــركة بالســالمة البيئيــة وصحــة 

الموجوديــن بالقــرب مــن عملياتهــا حيــث تــم تحســين برنامــج المراقبــة البيئيــة لشــركة أســمنت نجــران ليتوافــق مــع المعاييــر 

التنظيميــة البيئيــة الجديــدة بــأن قامــت الشــركة بتركيــب أجهــزة مراقبــة عبــر اإلنترنــت فــي المصنــع ووحــدة الطواحيــن.

وإيمانــا منــا بواجبهــا الوطنــي ، واستشــعارا لمســؤوليتها المجتمعيــة تجــاه وطننــا الغالــي ، ودعــم جهــود حكومتنــا الرشــيدة ، 

وتقديــرا لجهــود أبطــال الصحــة فــي مواجهــة جائحــة فيــروس كورونــا الجديــد )كوفيــد -19( ، تــم دعــم صنــدوق الوقــف الصحــي 

لحســاب مكافحــة جائحــة فيــروس كورونــا المســتجد )كوفيــد-19( بمبلــغ مليــون ريــال.

ــم التبرعــات  ــم تقدي ــث ت ــران حي ــة المرخصــة فــي منطقــة نج ــات الخيري ــة والجمعي تســاهم الشــركة فــي الخدمــات االجتماعي

النقديــة والعينيــة لعــدد مــن األنشــطة الخيريــة واالجتماعيــة. خــالل عــام 2020 ، حيــث قدمــت تبرعــات نقديــة وعينيــة لعــدد مــن 

الجمعيــات الخيريــة واألنشــطة االجتماعيــة المرخــص لهــا مــن قبــل الدولــة بإجمالــي مبلــغ وقــدره )775,000( ضمــن سياســة 

المســؤولية االجتماعيــة المعتمــدة لــدى الشــركة و كمــا يلــي:

•  جمعية نور النسائية لخدمة ذوي اإلعاقة .   

•  السلة الرمضانية  .  

• اليوم العالمي للدفاع المدني .  

•  مركز إمارة المندفن .  

• إمارة منطقة نجران – لجنة إطالق سراح سجناء الحق الخاص .  

• المشاركة مع القوات البرية السعودية في تأمين أكياس إسمنت للحد الجنوبي .  

• 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

2020

 المستحق حتى نهاية الفترة بيان المدفوعات
 المالية السنوية ولم يسدد

المسدد

يتضمــن بنــد المســتحقات الغير 
المخصــص  المبلــغ  مســددة 
وســيتم  2020م   عــام  عــن 
ســداده فــي حيــن اســتحقاقه. 

تخضع الشركة ألنظمة الهيئة 
العامة للزكاة والدخل 7,721 6,391 الزكاة 

يتضمــن بنــد المســتحقات الغير 
المخصــص  المبلــغ  مســددة 
وســيتم  م   2020 عــام  عــن 
ســداده فــي حيــن اســتحقاقه. 

تخضع الشركة ألنظمة الهيئة 
العامة للزكاة والدخل

7,410 43,417 الضريبة 

-
تخضع الشركة لنظام التأمينات 

االجتماعية 509 6,003
المؤسسة العامة

 للتأمينات االجتماعية 

-

تقوم الشركة بتجديد اإلقامات 
للعمالة التابعة لها وكذلك 
تأشيرات الخروج والعودة 

0 1,491
تكاليف تأشيرات

 وجوازات 
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المستقبلية
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      سابعًا: المخاطر والنظرة المستقبلية: 
أواًل: المعلومات المتعلقة بأي مخاطر تواجهها الشركة:   

يبــذل مجلــس اإلدارة جهــودًا كبيــرة فــي ســبيل إرســاء دعائــم قويــة لمســاندة الشــركة فــي القيــام بأعمالهــا وتنميــة 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 التقييــم المســتمر للتأكــد مــن ســالمة 

وحمايــة موجــودات الشــركة وعليــه يؤكــد مجلــس اإلدارة حســب المعلومــات المتوفــرة لديــه أنــه ال 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 يتــم   

الســعودية(. )ارامكــو  الســعودية  العربيــة  الزيــت  شــركة  مــن  حصــري  بشــكل  توفيــره 

• المنافســة بيــن شــركات األســمنت نتيجــة للتوســعات فــي الطاقــة اإلنتاجيــة فــي الشــركات القائمة ودخول شــركات   

جديــدة فــي ظــل تراجــع الطلــب المحلــي علــى األســمنت

• 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. 

ــواع مــن المخاطــر : مخاطــر معــدل الربــح ومخاطــر  ــة أن تتكــون عوامــل الســوق الرئيســية التــي تتعــرض لهــا الشــركة مــن ثالث

العمــالت ومخاطــر أســعار أخــرى. 

أ(مخاطر معدل الربح: 

ــة بســبب  ــألدوات المالي ــة المســتقبلية ل ــات النقدي ــة للتدفق ــب فــي القيمــة العادل ــح هــي مخاطــر التقل ــدل الرب مخاطــر مع

التغيــرات فــي معــدالت الربــح فــي الســوق. تقــوم المجموعــة بتخفيــف مخاطــر التعــرض لهــذا النــوع مــن المخاطــر مــن خــالل 

التركيــز علــى االحتفــاظ باألرصــدة لــدى البنــوك. كمــا فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي، تتعــرض المجموعــة لمخاطــر معــدل الربــح 

علــى قروضهــا.

خالل عامي 2020 و2019، كانت قروض المجموعة بأسعار متغيرة مقومة بالريال السعودي.

تقــوم المجموعــة بتحليــل مخاطــر أســعار الفائــدة علــى أســاس ربــع ســنوي. يتــم إجــراء تحليــل الحساســية مــن خــالل تطبيــق 

ــدة. يتــم اســتخدام ســيناريوهات مختلفــة مــع األخــذ فــي  تقنيــة محــاكاة لاللتزامــات التــي تمثــل مراكــز رئيســية لتحمــل الفائ

ــل والتحــوط. ــل البدي ــة والتموي ــل وتجــدد المراكــز الحالي ــار إعــادة التموي االعتب
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ب( مخاطر العمالت: 
تبــدأ 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 ألن معظــم معامــالت وأرصــدة الشــركة 
األساســية بالريــال الســعودي أوالــدوالر 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:  
 تمثــل مخاطــر اإلئتمــان الخســارة المحاســبية التــي ســيتم االعتــراف بهــا فــي تاريــخ التقريــر إذا أخفقــت األطــراف المقابلــة فــي 
األداء كمــا هــو متعاقــد عليــه. تنســب مخاطــر االئتمــان التــي تتعــرض لهــا المجموعــة فــي المقــام األول إلــى األمــوال الســائلة 
والذمــم المدينــة. يتــم إيــداع األرصــدة النقديــة لــدى البنــوك الكبــرى ذات الوضــع اإلئتمانــي الجيــد. بينمــا يمثــل عــدد قليــل مــن 
العمــالء جــزًءا كبيــًرا مــن كل مــن اإليــرادات وأرصــدة الذمــم المدينــة. فقــد قــدم هــؤالء العمــالء ضمانــات مالئمــة تضمــن 
ســداد مديونياتهــم. جميــع العمــالء الرئيســيين هــم عمــالء بــارزون فــي المملكــة العربيــة الســعودية وال يوجــد ســبب يشــير إلــى 

حــدوث خســارة فــي اإليــرادات مــن قبــل هــذه األطــراف.

• 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 اإلئتمــان 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.
لــدى الشــركة تســهيل ائتمانــي متوافــق مــع أحــكام الشــريعة اإلســالمية مــع بنــك الجزيــرة بمبلــغ إجمالــي قــدره 329,500,000 

ريــال ســعودي لالســترداد الكامــل والنهائــي لصكــوك الشــركة المســتحقة فــي 11 -06-2020 م.

ثانيًا: وصف لخطط وقرارات الشركة المهمة والتوقعات المستقبلية:

أ( المشاريع الرأسمالية:
قــرر مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 27 نوفمبــر 2019م، قامــت شــركة أســمنت نجــران بتأســيس شــركة تابعــة 
ــخ  ــري« بموجــب الســجل التجــاري رقــم 5950119264 الصــادر عــن وزارة التجــارة بتاري باســم »شــركة وصــل الجنــوب للنقــل الب
ــرد تشــغيلها،  ــى رخصــة التشــغيل مــن وزارة النقــل. بمج ــة للحصــول عل ــة النهائي ــا الشــركة فــي المرحل 23- 12-1441هـــ. حالي
ــا لتصديــر األســمنت ونقــل المــواد  ستســاعد أســمنت نجــران علــى تقليــل االعتمــاد علــى الناقــالت الخارجيــة المســتخدمة حالًي

الخــام  الوقــود الــالزم لتشــغيل المصنــع.
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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 إنتاجيــة )6,500( طــن فــي اليــوم خــالل عــام 2020م. 

ج( برامج التوطين :
يعتبــر توطيــن الوظائــف مــن أهــم أهــداف الشــركة وفــي ســبيل تحقيــق ذلــك تبــذل الشــركة أقصــى جهودهــا لزيــادة توظيــف 
ــى  ــات عل ــة، حيــث تعمــل الشــركة بالتعــاون مــع معاهــد التدريــب والكلي ــة واإلداري ــف الفني الســعوديين فــي مختلــف الوظائ

توفيــر التدريــب العملــي للســعوديين ومــن ثــم تأهيلهــم إلحاللهــم فــي الوظائــف المشــغولة بغيــر الســعوديين. 
رغــم الظــروف والتحديــات االســتثنائية التــي فرضتهــا جائحــة كرونــا إال أن الشــركة ألتزمــت بتنفيــذ خطــة التوطيــن وتمكنــت مــن 

رفــع نســبة توطيــن الوظائــف مــن )41.7%( كمــا فــي نهايــة عــام 2019م إلــى )49.8 %( كمــا فــي نهايــة عــام 2020م. 
نشــعر بالمســؤولية والفخــر فــي زيــادة القاعــدة المعرفيــة للقــوى العاملــة الســعودية. يتــم ذلــك مــن خــالل ضمان تقديــم برامج 
المهــارات األكاديميــة والتقنيــة والمهنيــة والتجاريــة لتلبيــة احتياجــات الشــركة الحاليــة والمســتقبلية، إمــا مــن خــالل مرافــق 
الشــركة الخاصــة أو مــن خــالل مراكــز التدريــب الخارجيــة. وتعتبــر هــذه إحــدى الخطــط اإلســتراتيجية للشــركة حيــث قامــت الشــركة 
ــأدوار  ــام ب ــوا مــن القي ــى يتمكن ــن حت ــن الســعوديين الفنيي ــر للموظفي ــذ برنامــج تطوي ــب لموظفيهــا وتنفي ــر خطــة تدري بتطوي
أكبــر فــي المســتقبل مــن خــالل برامــج التدريــب المتخصصــة وخطــط العمــل القائمــة علــى تقييــم األداء الســنوي والمهــارات. 
باإلضافــة إلــى ذلــك تبنــت الشــركة برنامًجــا بمســمى »جــدارات« لتأهيــل الموظفيــن الســعوديين للمناصــب الفنيــة واإلداريــة 
ــن فــي المعاهــد  ــر للعاملي ــا وبرامــج الكمبيوت ــا وخارجي ــة داخلي ــم اللغــة اإلنجليزي العليا.كمــا تســتثمر الشــركة فــي برامــج تعلي
المتخصصــة داخــل الســعودية ممــا يدعــم عمليــات الشــركة. كمــا تســتفيد الشــركة مــن برامــج صنــدوق تنميــة المــوارد البشــرية 
)هــدف( لتأهيــل الموظفيــن الســعوديين مــن خــالل مشــاركتهم فــي برامــج الشــهادات المهنيــة المتخصصــة حســب طبيعــة 

عملهــم.
رؤية شركة أسمنت نجران لتمكين المرأة السعودية – 2021م : 

أطلقــت الشــركة برنامــج التوظيــف الــذي يهــدف إلــى خلــق فــرص عمــل للمــرأة بمــا يتناســب مــع مؤهالتهــا واخــذًا بعيــن االعتبــار 
ــة  ــق توظيــف وتدريــب الموظفــات الســعوديات فــي مجــاالت وظيفي ــة وذلــك عــن طري ــة الصناعي ظــروف العمــل فــي البيئ
مختلفــة فــي جميــع مواقــع الشــركة وذلــك لدعــم سياســات تمكيــن المــرأة وفــق رؤيــة 2030. وتنفيــذا لهــذا البرنامــج قامــت 

الشــركة بتوظيــف أول دفعــة مــن الــكادر النســائي فــي ينايــر 2021م.

د( إدارة التعامل مع جائحة كوفيد-19 )فيروس كورونا(:
فــي مطلــع عــام 2020 ظهــر فيــروس كورونــا )كوفيــد 19( كجائحــة عالميــة، وأعلنــت منظمــة الصحــة العالميــة حالــة الطــوارئ 
نتيجــة انتشــار كوفيــد- 19 فــي مناطــق جغرافيــة متعــددة حــول العالــم، ممــا تســبب فــي اضطرابــات فــي األنشــطة التجاريــة 
واالقتصاديــة، تــم اإلبــالغ عــن انتشــار كوفيــد- 19 فــي المملكــة العربيــة الســعودية فــي مــارس 2020، ممــا أدى إلــى إغــالق 
المــدن الكبــرى. إن هــذه الجائحــة هــي صدمــة مجتمعيــة عالميــة فريــدة مــن نوعهــا فــي حياتنــا، وحفاظــا علــى ســالمة و صحــة 
منســوبي الشــركة وأخــذا بعيــن االعتبــار اســتمرار أعمــال الشــركة أنشــأت االدارة التنفيذيــة فريــق إدارة األزمــات منــذ تفشــي 
هــذا الوبــاء فــي مــارس - 2020 لتنفيــذ اإلرشــادات الحكوميــه واالحتــرازات المعتمــدة والبروتوكــوالت المتعــارف عليهــا عالمًيــا. 
وللــه الحمــد تمكنــت الشــركة مــن تجــاوز تلــك األزمــة دون تأثيــر علــى صحــة وســالمة العامليــن ودون أي تأثيــر فــي عمليتهــا 

التشــغيلية.



حــقـوق المســـاهمين 
وآلية التواصل معهم
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      ثامنًا: 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 
ــا  ــى موقعه ــوات للتواصــل مــع المســاهمين عل ــدة قن ــرى. علمــا ان الشــركة وفــرت ع ــات اخ ــا او اي مقترح الشــركة وأدائه

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.
ــن احتياطــي اتفاقــي  ــاح لتكوي ــد نســبه مــن صافــي األرب ــس اإلدارة تحدي ــراح مجل ــى اقت ــاء عل ــة بن ــة العامــة العادي 2( للجمعي

ــى الشــركة . يخصــص بمــا يعــود بالنفــع عل
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 

ــة مــا يكــون قائمــًا مــن هــذه المؤسســات. ــي الشــركة أو لمعاون ــة لعامل مؤسســات اجتماعي
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 

ــي يحضرهــا العضــو. الجلســات الت
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 للتعليمات 

التــي تصدرهــا وزارة التجــارة واالســتثمار وهيئــة الســوق المالية.

إجمالي الربح

نسب األرباح المخقترح 
توزيعها في نهاية السنة

نسب األرباح التي تم
توزيعها خالل السنة 

البيان

سيحدد الحقًا 2020/10/15م  تاريخ الصرف

%15 %7.5 %7.5 النسبة

255مليون ريال  127.5مليون ريال 127.5مليون ريال اإلجمالي 
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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 2020/12/31م. 
2( التصويت على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م .

3( التصويت على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2020/12/31م.
4( التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي 2020 م.

ــاًء علــى توصيــة لجنــة المراجعــة، وذلــك لفحــص  5( التصويــت علــى تعييــن مراجــع الحســابات للشــركة مــن بيــن المرشــحين بن
ــع األول للســنة  ــة 2021م والرب ــث  والســنوية للســنة المالي ــي والثال ــع الثان ــة للشــركة للرب ــم المالي ــق القوائ ومراجعــة وتدقي

ــه.  ــد أتعاب ــة 2022 وتحدي المالي
6( التصويــت علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بتوزيــع أربــاح نقديــة علــى المســاهمين عــن النصــف الثانــي مــن عــام 2020م بواقــع 
ــال، علــى أن تكــون  ــال للســهم والتــي تمثــل 7.5% مــن القيمــة األســمية للســهم وباجمالــي مبلــغ 127.5مليــون ري )0.75( ري
أحقيــة أربــاح النصــف الثانــي لمســاهمي الشــركة المالكيــن لألســهم يــوم انعقــاد الجمعيــة و المقيديــن فــي ســجل مســاهمي 
الشــركة لــدى مركــز ايــداع األوراق الماليــة بنهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة للشــركة, وبذلــك يصبــح 
اجمالــي األربــاح الموزعــة والمقتــرح توزيعهــا عــن عــام 2020 م  هــو )1.5( ريــال للســهم والتــي تمثــل 15% مــن القيمــة االســمية 

للســهم وباجمالــي 255 مليــون ريــال , وســيتم اإلعــالن عــن تاريــخ توزيــع األربــاح الحقــًا .
7( التصويــت علــى صــرف مبلــغ )2,900,000( مليونــان وتســعمائة ألــف ريــال ســعودي كمكافــأة ألعضــاء مجلــس اإلدارة بواقــع 
)300,000( ثالثمائــة ألــف ريــال ســعودي لــكل عضــو إضافــة إلــى المكافــأة اإلضافيــة بواقــع )200,000( ريــال ســعودي  لرئيــس 

المجلــس عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2020/12/31 م.
8( التصويــت علــى األعمــال والعقــود 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  وبنفــس 

الشــروط واألســعار التــي تتبعهــا الشــركة مــع عمالئهــا اآلخريــن. 
9( التصويــت علــى األعمــال والعقــود 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 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 2020م مبلــغ )740,000( 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 عــن 
ــذًا لنظــام  ــة الصــادرة تنفي ــط واإلجــراءات التنظيمي ــخ االســتحقاق والصــرف وفقــًا للضواب ــد تاري ــي 2021م، وتحدي العــام المال

الشــركات وذلــك بمــا يتناســب مــع وضــع الشــركة المالــي وتدفقاتهــا النقديــة وخططهــا التوســعية واالســتثمارية. 

رئيس مجلس اإلدارة 
المهندس/ محمد بن مانع بن سلطان ابالعال



القـــــوائم
المـــاليـــة
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الرأي:
لقــد راجعنــا القوائــم الماليــة الموحــدة لشــركة إســمنت نجــران )المجموعــة(، والتــي تشــمل قائمــة المركــز المالــي كمــا فــي 31 ديســمبر 
2020، قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر وقائمــة التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة، وقائمــة التدفقــات النقديــة للســنة المنتهية 
فــي ذلــك التاريــخ، واإليضاحــات المرفقــة مــع القوائــم الماليــة الموحــدة، بمــا فــي ذلــك ملخــص للسياســات المحاســبية الهامــة واإليضاحات 

التفســيرية األخــرى. 
وفــي رأينــا، فــإن القوائــم الماليــة الموحــدة المرفقــة تعــرض بعــدل، مــن جميــع الجوانــب الجوهريــة، المركــز المالــي للشــركة كمــا فــي 31 
ديســمبر 2020 وأدائهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ، وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمدة في 

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 هــذه المعاييــر 
تــم توضيحهــا فــي تقريرنــا ضمــن قســم مســؤوليات المراجــع حــول مراجعــة القوائــم الماليــة الموحــدة. ونعتقــد أن أدلــة المراجعــة التــي تــم 

الحصــول عليهــا كافيــة ومناســبة كأســاس إلبــداء رأينــا. 

االستقالل :
إننــا مســتقلون عــن المجموعــة وذلــك وفقــًا لقواعــد ســلوك وآداب المهنــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية المتعلقــة 

بمراجعتنــا للقوائــم الماليــة. كمــا وفينــا أيضــًا بمتطلبــات ســلوك وآداب المهنــة األخــرى طبقــًا لتلــك القواعــد.

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

تلــك األمــور.  فيمــا يلــي وصــف  لــكل أمــر مــن أمــور المراجعــة الرئيســة وكيفيــة معالجتهــا:

اإلجراءات المتخذة تجاه أمور المراجعة الرئيسة أمور المراجعة الرئيسة

تضمنت إجراءاتنا لتقييم وجود المخزون وتقييمه 
ما يلي:

- حضور الجرد الميداني الذي قامت به المجموعة.
- تقييم كفاءة وقدرة وموضوعية المساح الخارجي.

- مراجعة تقرير جرد المخزون للمساح الخارجي.
المتعلقــة  اإلفصاحــات  وكفايــة  اكتمــال  مــدى  تقييــم   -

الموحــدة. الماليــة  القوائــم  فــي  بالمخــزون 
- التأكــد مــن تســجيل جميــع تســويات المخــزون فــي القوائــم 

الماليــة الموحــدة.
وكيفيــة  كوفيــد-19  جائحــة  علــى  المترتبــة  اآلثــار  تقييــم   -
للقيــود  الخاضعــة  المخــزون  جــرد  ورقابــة  اإلدارة  اســتجابة 

المخــزون. موقــع  علــى  المفروضــة 
- تقييــم مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى زيــادة مخاطــر 
الغــش أو األخطــاء نظــرًا للقيــود المفروضــة. التأكــد مــن بقــاء 
موظفــي المراجعــة حتــى انتهــاء عمليــة الجــرد وحصولهــم 
ــة. ــرق ذات الصل ــة مــن الف ــرد الموقع ــع أوراق الج ــى جمي عل

تقييم المخزون وحضور جرد المخزون:
كمــا هــو مبيــن فــي إيضــاح رقــم 9 ، تبلــغ القيمــة الدفتريــة 
للبضاعــة فــي المخــزون 128.327 مليــون ريــال ســعودي والتــي 
تتضمــن كميــات مــن الكلنكــر والبوكســيت وخــام الحديــد والحجر 
الجيــري التــي يتــم تكديســها بشــكل عــام فــي ســاحات مفتوحــة 
ويتــم قيــاس الكميــات المتوفــرة مــن خــالل طــرف مســتقل. ثم 
يتــم تطبيــق هــذه القياســات علــى متوســط الســعر المرجــح فــي 
نظــام تقديــر التكاليــف للوصــول إلــى القيمــة النهائيــة للمخــزون.

المملكــة  فــي  كوفيــد-19  جائحــة  النتشــار  اســتجابة  أيًضــا 
العربيــة الســعودية ، نفــذت المجموعــة إجــراءات صارمــة لألمــن 
البيولوجــي والنظافــة علــى مواقــع المخــزون مــن خــالل خفــض 
عــدد الموظفيــن وتقييــد الحــركات وزيــادة مــدة الجــرد الميداني.

نظــًرا ألهميــة أرصــدة المخــزون والتقديــرات ذات الصلــة ، وبمــا 
أن الحضــور إلــى جــرد المخــزون إلزامــي بموجــب معاييــر المراجعــة 
الدوليــة ، فــإن مــا ورد أعــاله يعتبــر مــن أمور المراجعة الرئيســية.

       تقرير مراجع الحسابات المستقل حول القوائم المالية الموحدة 
 إلى السادة مساهمي شركة إسمنت نجران                    )شركة مساهمة سعودية(
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المعلومات األخرى 
إن اإلدارة هــي المســؤولة عــن المعلومــات االخــرى. تتألــف المعلومــات األخــرى مــن المعلومــات المدرجــة فــي التقريــر الســنوي للشــركة. 

لكنهــا التتضمــن القوائــم الماليــة الموحــدة وتقريرنــا حولهــا، والتــي مــن المتوقــع توفيرهــا لنــا بعــد تاريــخ تقريرنــا هــذا.
إن رأينا حول القوائم المالية الموحدة ال يغطي المعلومات األخرى، ولن نبدي أي نوع من أنواع التأكيد عليها.

وفيمــا يتعلــق بمراجعتنــا للقوائــم الماليــة، تقتصــر مســؤوليتنا علــى قــراءة المعلومــات األخــرى الموضحــة أعــاله، وعنــد القيــام بذلــك، نأخــذ 
بعيــن االعتبــار مــا إذا كانــت المعلومــات األخــرى ال تتوافــق بصــورة جوهــري مــع القوائــم الماليــة الموحــدة أو مــع المعلومــات التــي تــم 
الحصــول عليهــا خــالل عمليــة المراجعــة، أو خالفــًا لذلــك تتضمــن تحريفــات جوهريــة. عندمــا نقــرأ المعلومــات األخــرى ويتبيــن لنــا وجــود تحريف 

جوهــري فيهــا، فإنــه يتعيــن علينــا اإلبــالغ بذلــك..

مسؤوليات اإلدارة والمكلفين بالحوكمة عن القوائم المالية الموحدة
إن اإلدارة هــي المســؤولة عــن إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة وعرضهــا العــادل، وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي 
ــكام نظــام  ــن وأح ــة الســعودية للمحاســبين القانونيي ــرى المعتمــدة مــن الهيئ ــر واإلصــدارات األخ ــة الســعودية، والمعايي المملكــة العربي
الشــركات، وهــي المســؤولة عــن الرقابــة الداخليــة التــي تراهــا اإلدارة ضروريــة، لتمكينهــا مــن إعــداد قوائــم ماليــة خاليــة مــن تحريــف جوهــري 

ســواء بســبب غــش أو خطــأ.  

اإلجراءات المتخذة تجاه أمور المراجعة الرئيسة أمور المراجعة الرئيسة

لتقييــم  بهــا  قمنــا  التــي  المراجعــة  إجــراءات  تضمنــت 
يلــي: مــا  باإليــرادات  االعتــراف 

- تقييــم سياســة اعتــراف المجموعــة باإليــرادات وامتثالهــا 
للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 15. 

- تقييــم تصميــم وتنفيــذ الرقابــة الداخليــة المتعلقــة باالعتراف 
باإليرادات.

- تــم إجــراء اختبــارات علــى عينــة مــن معامــالت البيــع الفرديــة 
والمســتندات  المبيعــات  وأوامــر  المبيعــات  فواتيــر  وتتبــع 
األخــرى ذات الصلــة. عــالوة علــى ذلــك ، فيما يتعلــق بالعينات 
ــرادات  التــي تــم اختبارهــا ، تــم التحقــق مــن أن االعتــراف باإلي

ــا للشــروط التعاقديــة. يتــم وفًق
- إجــراء تحليــل اإليــرادات مــن أجــل تحديــد أي اتجاهــات غيــر 

عاديــة.
- تــم أخــذ عينــة مختــارة مــن المعامــالت التــي تمــت قبــل 
االعتــراف  فتــرة  علــى  للموافقــة  بعــده  ومــا  العــام  نهايــة 
ــورة  ــرادات للتحقــق مــن صحــة مســتندات التســليم وفات باإلي

النقــل وإقــرار العميــل عنــد التســليم.

اإلعتراف باإليرادات:
ريــال  مليــون   623.197 قدرهــا  إيــرادات  المجموعــة  حققــت 
 .2020 ديســمبر   31 فــي  المنتهيــة  الســنة  خــالل  ســعودي 
ــرادات المكتســبة فــي الوقــت الــذي يتــم  ويتــم االعتــراف باإلي
فيــه نقــل الســيطرة علــى البضائــع إلــى العميــل بشــكل عــام 
ــك مــن اإلدارة  ــب ذل ــه ، يتطل ــاًء علي ــع. وبن ــد تســليم البضائ عن
فــي  نقلهــا  يتــم  البضائــع  علــى  الســيطرة  أن  حقيقــة  إثبــات 
وقــت اإلرســال وفًقــا للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 15. 
تــؤدي المصطلحــات التــي تعــرف متــى يتــم نقــل الســيطرة إلــى 
العميــل باإلضافــة إلــى الحجــم المرتفــع وقيمــة المعامــالت إلــى 
نشــوء مخاطــر حــول إذا ماتــم االعتــراف باإليــرادات فــي الوقــت 

والفتــرة الصحيحتيــن.

وبنــاًء علــى ذلــك ، نظــًرا للمخاطــر الهامــة المرتبطــة بتحقــق 
ــر المالــي رقــم  ــار الدولــي للتقري ــا لشــروط المعي ــرادات وفًق اإلي
ــاره  ــم اعتب ــرادات مــن العقــود مــع العمــالء« ، فقــد ت 15 »اإلي

مــن أمــور المراجعــة الرئيســية.

تضمنــت إجراءاتنــا للتحقــق مــن األداء فيمــا يتعلــق بهــذا 
األمــر مــا يلــي:

- التحقــق مــن األمــوال التــي تــم الحصــول عليهــا وشــروط 
وأحــكام القــروض مــن كشــف الحســاب المصرفــي واتفاقيــة 

القــرض.
- التحقــق مــن الســداد النهائــي للصكــوك مــن البنــك والتحقق 

مــن صحــة التصفيــة النهائيــة مــن حملــة الصكوك. 
ــد  ــة القــرض والتأكي ــواردة فــي اتفاقي - مراجعــة التعهــدات ال
علــى أن المجموعــة لــم تخــل بــأي مــن هــذه التعهــدات كمــا 

فــي نهايــة الســنة.

التمويل الجديد وسداد الصكوك:
حصلــت المجموعــة علــى تمويــل جديــد مــن بنــك الجزيــرة بمبلــغ 
التســوية  مبلــغ  نفــس  لســداد  ســعودي  ريــال  مليــون   355

النهائيــة للصكــوك خــالل عــام 2020.

نظــًرا ألهميــة األمــوال والوثائــق ذات الصلــة ، يعتبــر مــا ورد 
ــاًء علــى ذلــك ، نظــًرا  أعــاله مــن أمــور المراجعــة الرئيســية. وبن
للمخاطــر الهامــة المرتبطــة بتحقــق اإليــرادات وفًقــا لشــروط 
المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 15 »اإليــرادات مــن العقود 
مــع العمــالء« ، فقــد تــم اعتبــاره مــن أمــور المراجعــة الرئيســية.
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ــر قــدرة المجموعــة علــى البقــاء كمنشــأة مســتمرة وعــن  ــة الموحــدة، فــإن اإلدارة هــي المســؤولة عــن تقدي ــم المالي ــد إعــداد القوائ عن
اإلفصــاح بحســب مقتضــى الحــال، عــن األمــور ذات العالقــة باالســتمرارية، واســتخدام أســاس االســتمرارية فــي المحاســبة، مــا لــم تكــن 
هنــاك نيــة لتصفيــة المجموعــة أو إيقــاف عملياتهــا، أو ليــس هنــاك خيــار واقعــي بخــالف ذلــك. والمكلفــون بالحوكمــة هــم المســؤولون 

عــن اإلشــراف علــى عمليــة التقريــر المالــي فــي المجموعــة.

مسؤوليات المراجع عن مراجعة القوائم المالية الموحدة
تتمثــل أهدافنــا فــي الوصــول إلــى تأكيــد معقــول عمــا إذا كانــت القوائــم الماليــة الموحــدة 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 المملكــة العربيــة 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 الموحــدة. 
وكجــزء مــن المراجعــة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للمراجعــة المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، فإننــا نمــارس الحكم المهنــي ونحافظ 

علــى نزعــة الشــك المهنــي خــالل المراجعــة. وعلينــا أيضًا:
- تحديــد مخاطــر التحريفــات الجوهريــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة وتقديرهــا ســواء بســبب غــش أو خطــأ، وتصميــم وتنفيــذ إجــراءات 
مراجعــة اســتجابًة لتلــك المخاطــر، والحصــول علــى أدلــة مراجعــة كافيــة ومناســبة لتوفيــر أســاس لرأينــا. 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.
- الحصــول علــى فهــم للرقابــة الداخليــة ذات الصلــة بالمراجعــة، مــن أجــل تصميــم إجــراءات مراجعــة مناســبة للظــروف، وليــس بغــرض إبــداء 

رأي فــي فاعليــة الرقابــة الداخليــة للشــركة. 
- تقويــم مــدى مناســبة السياســات المحاســبية المســتخدمة، ومــدى معقوليــة التقديــرات المحاســبية واإلفصاحــات ذات العالقــة التــي 

قامــت 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 المجموعــة علــى البقاء كمنشــأة مســتمرة. 
ــا إلــى اإلفصاحــات ذات العالقــة الــواردة فــي  وإذا خلصنــا إلــى وجــود عــدم تأكــد جوهــري، فإننــا مطالبــون بــأن نلفــت االنتبــاه فــي تقريرن
القوائــم الماليــة الموحــدة، 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 المجموعــة 

عــن البقــاء كمنشــأة مســتمرة. 
- تقويــم العــرض العــام، وهيــكل ومحتــوى القوائــم الماليــة الموحــدة، بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات، ومــا إذا كانــت القوائــم الماليــة الموحــدة 

تعبــر عــن المعامــالت واألحــداث التــي تمثلهــا بطريقــة تحقــق عرضــًا عــادال.
- الحصــول علــى أدلــة مراجعــة كافيــة ومناســبة فيمــا يتعلــق بالمعلومــات الماليــة للمنشــآت أو األنشــطة التجاريــة داخــل المجموعــة، إلبداء 
رأي حــول القوائــم الماليــة الموحــدة. كمــا أننــا مســؤولون عــن التوجيــه واإلشــراف والقيــام بعمليــة المراجعــة للشــركة. ونظــل المســؤولين 

الوحيديــن عــن رأينــا. 
لقــد أبلغنــا المكلفيــن بالحوكمــة فيمــا يتعلــق، مــن بيــن أمــور أخــرى، بالنطــاق والتوقيــت المخطــط للمراجعــة والنتائــج المهمــة للمراجعــة، 
ــان  ــن بالحوكمــة ببي ــا أيضــًا المكلفي ــة اكتشــفناها خــالل المراجعــة. لقــد زودن ــة الداخلي ــك أي أوجــه قصــور مهمــة فــي الرقاب بمــا فــي ذل
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 الموحــدة 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 النظامية والتنظيمية األخرى:
ــن المراجــع فــي تقريــره مايكــون قــد تبيــن لــه مــن مخالفــات ألحــكام النظــام أو أحــكام  تتطلــب المــادة )135( مــن نظــام الشــركات أن ُيضمِّ
نظــام الشــركة األســاس. وخــالل مســار مراجعتنــا الحاليــة للقوائــم الماليــة الموحــدة، لــم يتبيــن لنــا مخالفــة الشــركة ألحــكام نظــام الشــركات 

أو أحــكام نظــام الشــركة األســاس.
عن الخراشي وشركاه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
سليمان عبدالله الخراشي

ترخيص رقم )91( الرياض في :   16 رجب 1442هـ    |        28 فبراير 2021م



التقرير السنوي ا للعام المالي 432020

31 ديسمبر
إيضــــاح

2019 2020
)إعادة تصنيف(

الموجودات

 الموجودات غير المتداولة:
2,085,065  2,019,611 7 الممتلكات، اآلالت والمعدات

4,075  4,071 8 أصول غير ملموسة
2,089,140 إجمالي الموجودات الغير متداولة 2,023,682 

 الموجودات المتداولة:
112,657  112,659 9 قطع غيار وعدد وأدوات

210,224  133,716 10 بضاعة معدة للبيع
33,469  30,356 11 ذمم تجارية  مدينة
19,802  46,780 12 مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

22,152  171,569 13 النقد والنقد المكافئ
398,304 إجمالي الموجودات المتداولة 495,080 

2,487,444 إجمالي الموجودات 2,518,762 

حقوق الملكية والمطلوبات

 حقوق الملكية:
1,700,000 1,700,000 1 رأس المال
108,411 احتياطي نظامي 128,841 

175,128 أرباح مبقاة 227,080 
1,983,539 إجمالي حقوق الملكية 2,055,921 

 المطلوبات

 المطلوبات غير المتداولة:
29,222  33,438 14 مخصص منافع الموظفين

6,486  6,047 15 الجزء غير المتداول من إلتزامات اإليجار

30,000  278,500 16 القروض طويلة األجل
65,708 إجمالي المطلوبات غير المتداولة 317,985 

  المطلوبات المتداولة:
19,241  8,721 17 مخصص الزكاة الشرعية

425  439 15 الجزء المتداول من إلتزامات اإليجار
370,908  51,542 16 الجزء المتداول من القروض طويلة األجل
4,232 دفعات مقدمة من العمالء وأطراف ذات عالقة 6,467 
26,045 ذمم تجارية دائنة 45,025 

17,346  32,662 18 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى
438,197 إجمالي المطلوبات المتداولة 144,856 
503,905 إجمالي المطلوبات 462,841 

2,487,444 إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات 2,518,762 

إن اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )32( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

       

        قائمة المركز المالي الموحدة
                              شركة أسمنت نجران                                  )شركة مساهمة سعودية(

كما في 31 ديسمبر 2020م                                   )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(



www.najrancement.com

44 التقرير السنوي ا للعام المالي 2020

31 ديسمبر
إيضــــاح

2019 2020

)إعادة تصنيف(

 416,406  623,197 19 صافي المبيعات

)297,192( )373,279( 20 تكلفة المبيعات

إجمالي الربح  249,918  119,214 

)7,663( )13,068( 21 مصروفات البيع والتوزيع

)26,233( )28,215( 22 مصروفات إدارية وعمومية

الربح التشغيلي للسنة 208,635  85,318 

)27,222( )15,962( 23 تكلفة التمويل

إيرادات أخرى  1,294  1,566 

صافي ربح السنة قبل الزكاة الشرعية 193,967  59,662 

)6,147(  10,333 17 )مصروف( / دخل الزكاة الشرعية

صافي ربح السنة بعد الزكاة الشرعية 204,300  53,515 

الدخل الشامل اآلخر:

بنود ال يمكن إعادة تصنيفها الحقا في قائمة الربح أو الخسارة

)604( )1,058( 14 إعادة قياس مخصص منافع الموظفين

الدخل الشامل اآلخر )1,058( )604(

إجمالي الدخل الشامل للسنة 203,242  52,911 

ربحية السهم األساسي )ريال سعودي(

صافي ربح السنة 1.20  0.31 

إجمالي الدخل الشامل للسنة 1.20  0.31 

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

إن اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )32( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

       

        قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة
                              شركة أسمنت نجران                                  )شركة مساهمة سعودية(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م                 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(



التقرير السنوي ا للعام المالي 452020

اإلجمالي أرباح مبقاة احتياطي نظامي رأس المال

1,933,628 130,569 103,059 1,700,000 الرصيد في 1 يناير 2019

53,515 53,515 - - صافي الربح للسنة

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

)604( )604( - - ) الخسارة ( الشاملة اآلخرى للسنة

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

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

 204,300  204,300 - - صافي الربح للسنة

-  )20,430(  20,430 - المحول لإلحتياطي النظامي

 )127,500(  )127,500( توزيعات أرباح

 )1,058(  )1,058( - - )الخسارة( الشامل اآلخر للسنة

 )3,360(  )3,360( - - مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 2,055,921  227,080  128,841 1,700,000 الرصيد في 31 ديسمبر 2020

إن اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )32( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

       

        قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
                              شركة أسمنت نجران                                  )شركة مساهمة سعودية(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م                 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(

       



www.najrancement.com

46 التقرير السنوي ا للعام المالي 2020

31 ديسمبر إيضاح
2019 2020

التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية:
)إعادة تصنيف(

الربح قبل الزكاة 193,967  59,662 
التعديالت لـتسوية صافي الربح / )الخسارة( لصافي التدفق النقدي من األنشطة التشغيلية:

 77,328  76,143 7 االستهالك
 50  48 8 اإلطفاء

 )14( )مكاسب( / خسائر  بيع ممتلكات، آالت ومعدات 253 
 )1,404(  - مخصص مطالبات محتملة – الصافي

- مخصص المخزون المتقادم والنقص في المخزون 1,500 
 )413( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها - صافي 293 

 27,222  15,962 23 تكلفة التمويل
-  207 معدل الخصم على التزامات اإليجار
-  6,203 تسوية مخصصات الزكاة عن العام السابق

 3,285  3,473 14 مخصص منافع الموظفين
صافي التغير في األنشطة التشغيلية قبل رأس المال العامل 298,049  165,716 

التغيرات رأس المال العامل:
 )2,660( ذمم تجارية مدينة 2,160 
 3,060  )1,503( قطع غيار وعدد وأدوات
 56,921  76,508 بضاعة معدة للبيع
 )5,918(  )28,757( مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

دفعات مقدمة من العمالء 2,235  180 
 318 ذمم تجارية دائنة 20,759 

مستحقات وأرصدة دائنة أخرى 15,429  2,196 
النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 384,880  219,813 
 )7,392(  )6,391( 17 المسدد من الزكاة
 )26,341(  )15,412( مصروفات تمويلية مسددة
 )1,439(  )1,230( 14 منافع الموظفين المسددة
صافي التدفق النقدي الناتج من األنشطة التشغيلية 361,847  184,641 

التدفق النقدي من األنشطة االستثمارية:
)21,161(  )9,484( 7 شراء الممتلكات، آالت والمعدات

)45( )45( 8 شراء أصول غير ملموسة
)115(  )948( الحركة في قطع الغيار )اإلستراتيجية( ألعمال الصيانة الرأسمالية
)2(  )510( إضافات إلى مشاريع تحت التنفيذ
272 - متحصالت من بيع ممتلكات، آالت ومعدات

)21,051(  )10,987( صافي النقد )المستخدم في( األنشطة االستثمارية
التدفق النقدي من األنشطة التمويلية:

-  355,000 متحصالت من القرض طويل/قصير األجل
)150,000( )425,500( المسدد من القروض طويلة األجل

)412(  )632( المسدد من التزامات االيجار
- )127,401( توزيعات أرباح  مسددة

)3,050(  )2,910( مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المسددة
)153,462( )201,443( صافي التدفق النقدي )المستخدم في( األنشطة التمويلية

10,128 صافي التغير في النقد والنقد المكافئ 149,417 
12,024 النقد والنقد المكافئ ــ رصيد بداية السنة 22,152 
22,152  171,569 13 النقد والنقد المكافئ ـــ رصيد نهاية السنة

إن اإليضاحات المرفقة من )1( إلى )32( جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة

       

        قائمة التدفقات النقدية الموحدة
                              شركة أسمنت نجران                                  )شركة مساهمة سعودية(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م                 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(
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1.معلومات عن الشركة:
تتألــف شــركة أســمنت نجــران )»الشــركة«( وشــركتها التابعــة )يشــار إليهــا مجتمعــة باســم »المجموعــة«( مــن الشــركة وشــركتها التابعــة 

المملوكــة بنســبة 100% والتــي تحمــل اســم »شــركة وصــل الجنــوب للنقــل البــري«.
ــر 2005( بموجــب الســجل التجــاري رقــم  الشــركة هــي شــركة مســاهمة ســعودية تــم تســجيلها فــي 5 رمضــان 1426 )الموافــق 9 أكتوب
5950010479. فــي 10 شــعبان 1437 )الموافــق 17 مايــو 2016( ، تــم منــح الشــركة رخصــة صناعيــة رقــم 1001003286 والتــي تــم تحديثهــا 

العــام الماضــي. يتمثــل النشــاط الرئيســي بإنتــاج أســمنت بورتالنــدي عــادي وأســمنت مقــاوم لألمــالح.
يبلغ رأس مال المجموعة 1,700,000,000 ريال سعودي مقسمة إلى 170 مليون سهم بقيمة 10 رياالت للسهم الواحد.

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

2. بيان االلتزام:
تــم إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة 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 
ــع الشــركات المســاهمة  ــر 2017 لجمي ــذ 1 يناي ــن.  وهــي ســارية المفعــول من ــة الســعودية للمحاســبين القانونيي ــل الهيئ إبالغهــا مــن قب

الســعودية.

3. عملة العرض والنشاط: 
يتــم عــرض القوائــم الماليــة الموحــدة بالريــال الســعودي باعتبارهــا العملــة الوظيفيــة وعملــة العــرض للشــركة، جميــع األرقــام تــم تقريبهــا 

ألقــرب ألــف ريــال ســعودي مــا لــم يذكــر خــالف ذلــك.

4.اعتماد التعديالت والتفسيرات الجديدة على المعايير الدولية للتقرير المالي:
)1( المعايير والتعديالت والتفسيرات سارية المفعول اعتباًرا من 1 يناير 2020

اعتمدت الشركة المعايير والتعديالت أدناه لفترات إعداد التقارير السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2020
• تعريف األعمال )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 3(.  

• حوافز اإليجار المتعلقة بجائحة كوفيد-19 )تعديالت المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16(.  

تعريف األعمال )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 3(
كانــت التعديــالت علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 3 ســارية بشــكل إلزامــي لفتــرات التقاريــر التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2020. 

نظــًرا ألن الشــركة لــم تقــم بــأي اســتحواذ خــالل الفتــرة، وبالتالــي لــم يكــن هنــاك أي تأثيــر لهــذا التعديــل علــى الشــركة.

حوافز اإليجار المتعلقة بجائحة كوفيد-19 )تعديالت المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 16(
اعتبــاًرا مــن 1 يونيــو 2020، تــم تعديــل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 16 لتوفيــر وســيلة عمليــة لمحاســبة المســتأجرين عــن حوافــز 

اإليجــار التــي تنشــأ كنتيجــة مباشــرة لجائحــة كوفيــد- 19 وتلبيــة المعاييــر التاليــة:
- يــؤدي التغيــر فــي مدفوعــات اإليجــار إلــى تعديــل المقابــل لعقــد اإليجــار الــذي يكــون إلــى حــد كبيــر نفــس أو أقــل مــن مقابــل عقــد اإليجــار 

الــذي يســبق التغيــر مباشــرة.

       

       إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
                              شركة أسمنت نجران                                  )شركة مساهمة سعودية(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م                 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(
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-إن التخفيض في مدفوعات اإليجار يؤثر فقط على المدفوعات األصلية المستحقة في أو قبل 30 يونيو 2021.
- ال يوجد أي تغيير جوهري على شروط وأحكام عقد اإليجار.

يمكــن احتســاب حوافــز اإليجــار التــي تفــي بهــذه المعاييــر وفًقــا للمنفعــة العمليــة ، ممــا يعنــي أن المســتأجر ال يقيــم مــا إذا كان حوافــز 
اإليجــار تفــي بتعريــف تعديــل عقــد اإليجــار. يطبــق المســتأجرون متطلبــات أخــرى فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 16 فــي المحاســبة 

عــن حوافــز اإليجــار.
نظًرا ألن الشركة لم تحصل على أي حوافز متعلقة بمدفوعات اإليجار، بالتالي لم يكن هناك أي تأثير من التعديل على الشركة.

المعايير األخرى
المعاييــر الجديــدة التــي تــم تطبيقهــا فــي القوائــم الماليــة الموحــدة الســنوية للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020 ، ولكــن لــم 

يكــن لهــا تأثيــر جوهــري علــى الشــركة هــي:
• معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 1 عــرض القوائــم الماليــة الموحــدة ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم 8 السياســات المحاســبية والتغيــرات 

فــي التقديــرات المحاســبية واألخطــاء )تعديــل - مبــادرة اإلفصــاح - تعريــف األهميــة النســبية(  
• التعديالت على إطار مفاهيم التقرير المالي.

)ب (المعايير والتعديالت والتفسيرات الصادرة ولكنها لم تدخل بعد حيز التنفيذ ولم تعتمدها الشركة مبكرًا:
هنــاك عــدد مــن المعاييــر والتعديــالت علــى المعاييــر والتفســيرات التــي أصدرهــا مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة والتــي تعتبــر ســارية 

المفعــول فــي الفتــرات المحاســبية المســتقبلية والتــي قــررت الشــركة عــدم تطبيقهــا فــي وقــت مبكــر.

التعديالت التالية سارية المفعول للفترة التي تبدأ في 1 يناير 2021:
• إحــالل معــدل الفائــدة المرجعــي - »المرحلــة 2« )تعديــالت علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 9 ، ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم 

39 والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 7( ؛
التعديالت التالية سارية المفعول للفترة التي تبدأ في 1 يناير 2022:

• العقود غير المجدية - تكلفة الوفاء بالعقد )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 37(.
• الممتلكات واآلالت والمعدات: العائدات قبل االستخدام المقصود )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 16(

•التحســينات الســنوية علــى المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي دورة 2018-2020 )التعديــالت علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 1 و 
9 و 16 ومعيــار المحاســبة الدولــي رقــم 41(؛ و

•التعديالت الواردة في إطار مفاهيم التقرير المالي )تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 3(.
ال تتوقــع الشــركة أن يكــون ألي معاييــر أخــرى صــادرة عــن مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة ، والتــي لــم تدخــل حيــز التنفيــذ بعــد، تأثيــر 

جوهــري علــى الشــركة.

       

       إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
                              شركة أسمنت نجران                                  )شركة مساهمة سعودية(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م                 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(
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4. اعتماد التعديالت والتفسيرات الجديدة على المعايير الدولية للتقريرالمالي )تتمة(:
التعديالت التالية سارية المفعول للفترة التي تبدأ في 1 يناير 2023:

المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 17 - عقــود التأميــن )ســاري المفعــول مــن 1 ينايــر 2023( - فــي يونيــو 2020 ، أصــدر مجلــس 
معاييــر المحاســبة الدوليــة تعديــالت علــى المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 17 ، بمــا فــي ذلــك تأجيــل تاريــخ الســريان إلــى 1 ينايــر 

2023. إيضــاح رقــم 6 التقديــرات واألحــكام المحاســبية الهامــة.
فــي ينايــر 2020 ، أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة تعديــالت علــى معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 1 ، والتــي توضــح المعاييــر 
المســتخدمة لتحديــد مــا إذا كانــت المطلوبــات مصنفــة علــى أنهــا متداولــة أو غيــر متداولــة. توضــح هــذه التعديــالت أن التصنيــف 
الحالــي أو غيــر المتــداول يعتمــد علــى مــا إذا كان للمنشــأة الحــق فــي نهايــة فتــرة التقريــر فــي تأجيــل تســوية االلتــزام لمــدة ال تقــل 

عــن اثنــي عشــر شــهًرا بعــد فتــرة التقريــر.
توضــح التعديــالت أيًضــا أن »التســوية« تشــمل تحويــل النقــد أو البضائــع أو الخدمــات أو أدوات حقــوق الملكيــة مــا لــم ينشــأ االلتــزام 
بتحويــل أدوات حقــوق الملكيــة مــن خاصيــة التحويــل المصنفــة كأداة حقــوق ملكيــة بشــكل منفصــل عــن عنصــر االلتــزام ألداة ماليــة 
مركبــة. كانــت التعديــالت ســارية المفعــول فــي األصــل للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2022 ، ومــع ذلــك ، فــي 

مايــو 2020 ، تــم تأجيــل تاريــخ الســريان إلــى فتــرات التقاريــر الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2023.

)ج ( التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقرير المالي دورة 2020-2018:
- المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 9 ، »األدوات الماليــة« - يوضــح الرســوم التــي تتضمنهــا الشــركة عنــد إجــراء »اختبــار 10 

ــي. ــزام مال ــراف بالت ــاء االعت ــم مــا إذا كان ســيتم إلغ ــل تقيي ــة« مــن أج بالمائ
- المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 16 ، »عقــود اإليجــار« - إزالــة احتمــال حــدوث التبــاس فيمــا يتعلــق بحوافــز اإليجــار مــن خــالل 

تعديــل المثــال التوضيحــي 13 المرفــق فــي المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 16.
-معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 41 ، »الزراعــة« موائمــة متطلبــات قيــاس القيمــة العادلــة فــي معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 41 

مــع تلــك الموجــودة فــي المعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي األخــرى.

5. السياسات المحاسبية الهامة:
إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة موضحة أدناه:

5-1 أساس إعداد التقارير المالية 
تــم إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة علــى أســاس االســتمرارية وفًقــا لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة فيمــا عــدا مخصــص المنافــع 
ــة  ــان المتوقع ــدة اإلئتم ــة وح ــا لطريق ــة لاللتزامــات المســتقبلية وفًق ــم تســجيله بالقيمــة الحالي ــذي يت ــن وال ــددة للموظفي المح

والتزامــات عقــود اإليجــار التــي يتــم خصمهــا باســتخدام معــدل الخصــم المناســب. 
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5-2 أساس التوحيد
تتكــون القوائــم الماليــة الموحــدة الخاصــة بشــركة أســمنت نجــران والشــركات التابعــة لهــا )المجموعــة( كمــا هــو مفصــل فــي إيضــاح 

رقــم 1. تتحقــق الســيطرة عندمــا تقــوم المجموعــة بمــا يلــي:
• القدرة على السيطرة على الشركة المستثمر بها.  

• نشوء حق في العوائد المتغيرة نتيجة إلرتباطها بالمنشأة المسثمر بها.  
• القدرة عى استخدام سيطرتها بغرض التأثير على عوائد االستثمار.  

تقــوم المجموعــة بإعــادة تقييــم مــا إذا كانــت تســيطر علــى أي مــن المنشــآت المســتثمر بهــا أم ال، وإذا مــا كانــت الحقائــق 
والظــروف تشــير إلــى حــدوث تغيــرات علــى واحــد أو أكثــر مــن عناصــر الســيطرة المشــار إليهــا أعــاله.

عندمــا تقــل حقــوق التصويــت الخاصــة بالمجموعــة فــي أي مــن المنشــآت المســتثمر بهــا عــن أغلبيــة حقــوق التصويــت بهــا، يكــون 
ــه  ــة لتوجي ــة لمنحهــا قــدرة عملي ــت كافي ــك المنشــأة المســتثمر بهــا عندمــا تكــون حقــوق التصوي ــى تل للمجموعــة الســيطرة عل
األنشــطة ذات الصلــة بالمنشــأة المســتثمر بهــا بشــكل منفــرد. تأخــذ المجموعــة بعيــن االعتبــار كافــة الحقائــق والظــروف ذات الصلــة 

عنــد تقييــم مــا إذا كان للمجموعــة حقــوق التصويــت فــي الشــركة المســتثمر فيهــا لمنحهــا الســيطرة،

تشمل تلك الحقائق والظروف ما يلي:
عندمــا تقــل حقــوق التصويــت الخاصــة بالمجموعــة فــي أي مــن المنشــآت المســتثمر بهــا عــن أغلبيــة حقــوق التصويــت بهــا، يكــون 
ــه  ــة لتوجي ــة لمنحهــا قــدرة عملي ــت كافي ــك المنشــأة المســتثمر بهــا عندمــا تكــون حقــوق التصوي ــى تل للمجموعــة الســيطرة عل
األنشــطة ذات الصلــة بالمنشــأة المســتثمر بهــا بشــكل منفــرد. تأخــذ المجموعــة بعيــن االعتبــار كافــة الحقائــق والظــروف ذات الصلــة 

عنــد تقييــم مــا إذا كان للمجموعــة حقــوق التصويــت فــي الشــركة المســتثمر فيهــا لمنحهــا الســيطرة،

تشمل تلك الحقائق والظروف ما يلي:
• حجم حقوق التصويت التي تمتلكها المجموعة بالنسبة لحجم ومدى ملكية حاملي حقوق التصويت اآلخرين 

• حقوق التصويت المحتملة التي تمتلكها المجموعة وحاملي حقوق التصويت اآلخرين واألطراف األخرى
• الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى، و

• أيــة حقائــق وظــروف إضافيــة قــد تشــير إلــى أن المجموعــة لهــا، أو ليســت لديهــا، القــدرة الحاليــة علــى توجيــه األنشــطة ذات الصلــة 
وقــت الحاجــة التخــاذ قــرارات، بمــا فــي ذلــك كيفيــة التصويت فــي اجتماعات المســاهمين الســابقة.

تبــدأ عمليــة توحيــد الشــركة التابعــة عندمــا تتمكــن المجموعــة مــن الســيطرة علــى تلــك الشــركة التابعــة، بينمــا تتوقــف تلــك العملية 
عندمــا تفقــد المجموعــة الســيطرة علــى الشــركة التابعــة. وعلــى وجــه الخصــوص، يتــم تضميــن إيــرادات ومصاريــف الشــركة التابعــة 
المســتحوذة أو المســتبعدة خــالل الســنة فــي قائمــة الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل الموحــدة مــن تاريــخ اســتحواذ المجموعــة 

علــى الســيطرة حتــى تاريــخ فقــدان الســيطرة علــى الشــركة التابعــة.
إن قائمــة الربــح أو الخســارة الموحــدة وكل عنصــر مــن عناصــر الدخــل الشــامل األخــرى موزعــة علــى مســاهمي المجموعــة. إن 

ــة.  ــى مســاهمي المجموع ــة مــوزع عل ــل الشــامل للشــركات التابع ــي الدخ إجمال
ــم سياســاتها المحاســبية مــع تلــك  ــى تطلــب ذلــك، لكــي تتالئ ــة للشــركات التابعــة، مت ــم المالي ــى القوائ ــم إجــراء تعديــالت عل يت
ــة  ــات وحقــوق الملكي ــع المعامــالت بمــا فــي ذلــك الموجــودات والمطلوب ــم إســتبعاد جمي ــل المجموعة.يت المســتخدمة مــن قب

ــد. ــد التوحي ــن شــركات المجموعــة عن ــة الناتجــة عــن المعامــالت بي ــف والتدفقــات النقدي ــرادات والمصاري واإلي
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5. السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(:
التغييرات في حصص ملكية المجموعة في الشركة التابعة الحالية

التغييــرات فــي حصــص ملكيــة المجموعــة فــي الشــركة التابعــة والتــي ال تــؤدي إلــى فقــدان المجموعــة للســيطرة علــى الشــركة 
التابعــة يتــم احتســابها كمعامــالت حقــوق ملكيــة. يتــم تعديــل القيــم الدفتريــة لحقــوق المجموعــة وحقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة 
لتعكــس التغيــرات فــي حصصهــا ذات الصلــة فــي الشــركة التابعــة. أي فــرق بيــن المبلــغ الــذي يتــم تعديــل الحقــوق غيــر المســيطرة 
علــى أساســه والقيمــة العادلــة للمقابــل المدفــوع أو المســتلم يتــم االعتــراف بــه مباشــرة فــي حقــوق الملكيــة وينســب إلــى 
مســاهمي المجموعــة. عندمــا تفقــد المجموعــة الســيطرة علــى شــركة تابعــة ، يتــم االعتــراف باألربــاح أو الخســائر فــي قائمــة الربــح 
أو الخســارة الموحــدة ويتــم احتســابها علــى أنهــا الفــرق بيــن )1( إجمالــي القيمــة العادلــة للمقابــل المســتلم والقيمــة العادلــة ألي 
مبلــغ فائــدة محتجــزة و )2( القيمــة الدفتريــة الســابقة للموجــودات )بمــا فــي ذلــك الشــهرة( والتزامــات الشــركة التابعــة وأي حصــص 
غيــر مســيطرة. يتــم المحاســبة عــن جميــع المبالــغ المعتــرف بهــا ســابًقا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر فيمــا يتعلــق بتلــك الشــركة التابعــة 
كمــا لــو أن المجموعــة قــد قامــت باســتبعاد الموجــودات أو المطلوبــات ذات الصلــة للشــركة التابعــة )أي قائمــة الربــح أو الخســارة 
الموحــدة المعــاد تصنيفهــا أو تحويلهــا إلــى فئــة أخــرى مــن حقــوق الملكيــة كمــا هــو محــدد / مســموح بــه مــن قبــل المعاييــر الدوليــة 

للتقريــر المالــي المعمــول بهــا(.
تعتبــر القيمــة العادلــة ألي اســتثمار محتفــظ بــه فــي الشــركة التابعــة الســابقة فــي تاريــخ فقــدان الســيطرة بمثابــة القيمــة العادلــة 
عنــد االعتــراف األولــي للمحاســبة الالحقــة بموجــب المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 9 ، عنــد االقتضــاء ، التكلفــة عنــد االعتــراف 

األولــي باســتثمار فــي شــركة زميلــة أو مشــروع مشــترك .

5-3 مبدأ االستمرارية
يتــم إجــراء تحليــل مثــل كفايــة الســيولة والمبيعــات والتنبــؤ بالتدفقــات النقديــة لتحديــد الشــرط أو األحــداث التــي تــؤدي الــى عــدم 
التاكــد إمــا بشــكل منفصــل أو إجمالــي 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 قدمــًا نحــو مرحلــة الرصــد المســتمرة لخطــط العمــل. 

وخــالل العــام الحالــي، تمتلــك الشــركة مــوارد ماليــة كافيــة لمواصلــة تحقيــق آفــاق نمــو مرتفعــة فــي المســتقبل القريــب. 

5-4 التصنيف – متداول / غير متداول 
تقــوم المجموعــة 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 والنقــد المكافــئ مــا لــم يكــن هنــاك قيــود علــى تحويلــه أو اســتخدامه لســداد االلتزامــات  خــالل أثنــي عشــرة شــهرا علــى 
األقــل بعــد فتــرة التقريــر.

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

تصنف المجموعة 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:
أ- في السوق الرئيسي لبند الموجودات أو بند المطلوبات . 

ب- في حال عدم وجود السوق الرئيسي، في السوق األكثر مالئمة لبند الموجودات أو بند المطلوبات.
يجب أن يكون الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق األكثر مالئمة 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 

ــة. مصلحتهــم االقتصادي
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 ســوف يســتخدم 
بنــد الموجــودات بأعلــى وأفضــل اســتخدام لــه. تســتخدم الشــركة أســاليب التقييــم المناســبة فــي الظــروف والتــي تتوفــر لهــا بيانــات 
كافيــة لقيــاس القيمــة العادلــة، وزيــادة اســتخدام المدخــالت القابلــة للمالحظــة ذات الصلــة وتقليــل اســتخدام المدخــالت غيــر القابلة 

للمالحظة.
إن جميــع الموجــودات والمطلوبــات التــي يتــم قيــاس القيمــة العادلــة لهــا أو اإلفصــاح عنهــا فــي القوائــم الماليــة الموحــدة 
يتــم تصنيفهــا ضمــن التسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة، والمشــروحة كمــا يلــي، اســتنادًا إلــى الحــد األدنــى مــن المدخــالت 

الــالزم لقيــاس القيمــة العادلــة ككل:
- 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 القابلــة للمالحظــة.

بالنســبة للموجــودات والمطلوبــات المعتــرف بهــا فــي القوائــم الماليــة الموحــدة بالقيمــة العادلــة علــى أســاس متكــرر باســتخدام 
ــن المســتويات فــي التسلســل  ــت بي ــالت قــد حدث ــت التحوي مؤشــرات المســتوى 1 أو المســتوى 2 ، تحــدد المجموعــة مــا إذا كان
الهرمــي عــن طريــق إعــادة تقييــم التصنيــف )بنــاًء علــى أدنــى مســتوى مــن المدخــالت( مهــم لقيــاس القيمــة العادلــة ككل( فــي 

نهايــة كل فتــرة تقريــر.
لغــرض اإلفصــاح عــن القيمــة العادلــة، قامــت المجموعــة 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.
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أجهزة 
حاسب آلي 

أثاث وتركيبات 
ومعدات مكتبية

مركبات
معدات
 المحاجر

المصنع واآلالت 
والمعدات

مباني األصول

%15 10% ـ %12,5 10% ـ %25 %15 4% ـ %5 %2.5  نسبة
 االستهالك

5. السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(:
5-6 ممتلكات وآالت ومعدات

ــا االســتهالك المتراكــم  ــي ال تســتهلك، بالتكلفــة ناقًص ــكات واآلالت والمعــدات، فيمــا عــدا األرض الت ــات الممتل ــم إثب يت
وخســائر انخفــاض القيمــة المتراكمــة، إن وجــدت. تعتبــر نفقــات اإلصــالح والصيانــة مصروفــات، فــي حيــن يتم رســملة نفقات 
ــًا لطريقــة القســط المتناقــص  ــى أســاس العمــر اإلنتاجــي المقــدر لألصــل وفق ــم احتســاب االســتهالك عل التحســينات. يت
بعــد األخــذ بعيــن االعتبــار القيمــة التخريديــة للموجــودات. تقــوم المجموعــة بمراجعــة مــدى مالءمــة معــدل االســتهالك / 

اإلطفــاء والعمــر اإلنتاجــي والقيــم التخريديــة المســتخدمة لتســجيل االســتهالك علــى أســاس ســنوي.

إن المعدالت السنوية المقدرة الستهالك الموجودات الرئيسة هي كما يلي:

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

قيــد التنفيــذ.
االنخفاض في قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات:

عنــد إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة تقــوم المجموعــة 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 
ــر القيمــة القابلــة لالســترداد لألصــل لتحديــد مــدى الخســارة الحاصلــة بســبب انخفــاض القيمــة )إن  هــذا المؤشــر يتــم تقدي
وجــدت(، وعندمــا ال يكــون مــن الممكــن تقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد تقــوم الشــركة بتقديــر القيمــة القابلــة لالســترداد 

للوحــدة المولــدة للنقــد التــي ينتمــي إليهــا األصــل.
ــض  ــم تخفي ــة، يت ــه الدفتري ــد( بأقــل مــن قيمت ــدة للنق ــدة المول ــة لالســترداد لألصــل أو )الوح ــر القيمــة القابل ــم تقدي إذا ت
ــراف بخســارة انخفــاض  ــم االعت ــدة للنقــد(، ويت 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 الربــح 

أو الخســارة والدخــل الشــامل األخــر الموحــدة.

5-7 الموجودات غير الملموسة 
تــم رســملة جميــع التكاليــف المدفوعــة إلقتنــاء الموجــودات غيــر الملموســة. يتــم إثباتها بالتكلفــة ناقصا اإلطفــاء المتراكم. 

يتــم إطفــاء الموجــودات غيــر الملموســة للشــركة علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي المقــدر باســتخدام طريقة القســط الثابت.
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وتشــمل الموجــودات 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 الربــح أو الخســارة 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 عنــد لتلبيــة معاييــر معينــة.
يتــم تقييــم االعمــار اإلنتاجيــة للموجــودات غيــر الملموســة إمــا كقيمة محــددة أو غير محــددة. يتم إطفاء الموجودات غير 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. تقــوم الشــركة باختبــار الموجــودات غيــر الملموســة ذات العمــر اإلنتاجــي غيــر المحــدد 
لإلضمحــالل مــن خــالل مقارنــة قيمتهــا القابلــة لإلســترداد مــع قيمتهــا الدفتريــة إمــا ســنوًيا أو عندمــا يكــون هنــاك مؤشــر علــى أن 
الموجــودات غيــر الملموســة قــد انخفضــت قيمتهــا. يتــم قيــاس المكاســب أو الخســائر الناتجــة مــن إلغــاء االعتــراف بالموجــودات غيــر 
الملموســة بالفــرق بيــن صافــي متحصــالت البيــع والقيمــة الدفتريــة لألصــل ويتــم إثباتهــا فــي قائمــة الربــح أو الخســارة عنــد اســتبعاد 
األصــل. يتــم تحديــد فتــرات اإلطفــاء للتراخيــص فــي المقــام األول بالرجــوع الــى فتــرة التراخيــص غيــر المنتهية، وشــروط تجديــد الرخصة، 
ومــا إذا كانــت التراخيــص تعتمــد علــى تقنيــات محــددة. يتــم تحميــل اإلطفــاء علــى قائمــة الربــح أو الخســارة علــى أســاس القســط 

الثابــت علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة مــن بدايــة الخدمــات ذات الصلــة.

5-8 المخزون بما في ذلك قطع الغيار الرأسمالية
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 المصاريــف عنــد الشــراء. ويتم رســملة قطع الغيــار الهامة 
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.
ــزون بهــدف عكــس أي انخفــاض فــي القيمــة  ــة للتحقــق للمخ ــة صافــي القيمــة القابل ــة بشــكل منتظــم بمراجع تقــوم المجموع
الدفتريــة. صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق هــي ســعر البيــع المقــدر فــي ســياق العمــل االعتيــادي ناقصــا التكاليــف المقــدرة لإلتمــام 

والتكاليــف التقديريــة للبيــع.

5-9 الذمم التجارية المدينة
تظهــر الذمــم التجاريــة المدينــة بســعر المعاملــة المتعلــق بالتــزام األداء ناقًصــا مخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا. تقــوم 
الشــركة بتقييــم مخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا باســتخدام نموذج خســائراالئتمان المتوقعة على مدى عمــر الموجودات. 
تســتخدم الشــركة مصفوفــة مخصصــة لقيــاس قوائــم الشــراء اإلئتمانــي للذمــم التجاريــة المدينــة مــن العمــالء بينمــا يتــم تأميــن 

العمــالء الحكومييــن وشــبه الحكومييــن وهــي غيــر مدرجــة فــي نمــوذج خســائر اإلئتمــان المتوقعــة.
ُتحســب معــدالت الخســارة باســتخدام طريقــة )معــدل االســترداد( علــى أســاس احتمــال وجــود مســتحق يتقــدم خــالل المراحــل 
ــة  ــى تجرب ــدالت الخســارة تســتند إل ــة. مع ــادم للمســتحقات المعلق ــدول التق ــى الشــطب المتصــل بج ــراف إل ــة مــن االنح المتعاقب
خســارة اإلئتمــان 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 المجموعــة فــي الربــح أو الخســارة، كمكاســب أو خســائر انخفــاض القيمــة، مبلــغ خســائر اإلئتمــان المتوقعــة )أو 
العكــس( المطلــوب لتعديــل مخصــص الخســارة فــي تاريــخ التقريــر. إلــى المبلــغ المطلــوب ليتــم االعتــراف بــه وفًقــا لهــذا المعيــار. 
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5. السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(:
عندمــا تكــون الذمــم التجاريــة المدينــة غيــر قابلــة للتحصيــل، يتــم شــطبها مقابــل مخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا فــي 

قائمــة الربــح أو الخســارة، بنــاًء علــى المعاييــر المحــددة فــي سياســة المجموعــة.
تتطلــب سياســية المجموعــة مــن بعــض العمــالء الدفــع مقدمــا قبــل اســتالم البضاعــة، حيــث يتــم اســتالم الدفعــات مــن العمــالء 
ــر، حيــث يتــم تصنيــف الدفعــات علــى أنهــا مســتحقات للعمــالء وتــدرج  وقبــل تســليمهم البضاعــة خــالل الفتــرة المشــمولة بالتقري

ضمــن المطلوبــات المتداولــة.
عندمــا يكــون للمجموعــة الحــق فــي مطالبــة أي طــرف ثالــث مثــل إعانــات الكلنكــر أو الرســوم الجمركيــة المســتردة، يتــم إدراج المبلغ 

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

5-10 النقد وما في حكمه
ــة  ــوك )الحســابات الجاري ــدى البن ــد ل ــدوق والرصي ــة النقــد فــي الصن يتضمــن النقــد ومــا فــي حكمــه فــي قائمــة التدفقــات النقدي
واإليداعــات والودائــع( واالســتثمارات قصيــرة األجــل ذات الســيولة العاليــة والتــي تخضــع لمخاطــر غيــر جوهريــة للتغيــرات فــي القيــم 

والتــي تســتحق كحــد أقصــى خــالل ثالثــة أشــهر وليــس هنــاك قيــود علــى تســييلها علــى حســاب المجموعــة.

5-11 المقاصة 
تتــم المقاصــة مــا بيــن الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة ويتــم إدراج المبلــغ الصافــي فــي قائمــة المركــز المالــي عندمــا 
يكــون هنــاك حــق نظامــي ملــزم فــي أجــراء المقاصــة كمــا توجــد نيــة للتســوية علــى أســاس الصافــي أو تحقــق الموجــودات وتســوية 

المطلوبــات فــي آن واحــد.

5-12 الزكاة وضريبة الدخل 
يتــم احتســاب مخصــص الــزكاة وفقــا لألنظمــة الزكويــة التــي تصدرهــا الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بالمملكــة العربيــة الســعودية. 
ــد  ــًا لقواع ــدة وفق ــة الموح ــم المالي ــواردة فــي القوائ ــا الخاصــة يالمخصصــات ال ــرارات واإلفصــاح عنه ــم اإلق يجــب أن يكــون تقدي
ــوب بموجــب  ــر مقيمــة كمــا هــو مطل ــة مــع أطــراف غي ــى معامــالت معين ــب عل ــب. تســتقطع المجموعــة الضرائ ــزكاة والضرائ ال
نظــام الضرائــب فــي المملكــة العربيــة الســعودية. يتــم تســجيل ضريبــة االســتقطاع المتعلقــة بالمدفوعــات األجنبيــة علــى الخدمــات 

ــة. ــات متداول كمطلوب

5-13 الدائنون التجاريون والحسابات الدائنة
ــث تضــاف المكاســب والخســائر الناتجــة عــن  ــاري. حي ــة، بالصافــي بعــد الخصــم التج ــة بالقيمــة العادل ــاس الحســابات الدائن ــم قي يت

ــة. ــات ذات الصل ــة مــن المطلوب ــى القيمــة الدفتري ــق بســعر الصــرف إل ــي تتعل ــة والت ــات بالعمــالت األجنبي المطلوب

5-14 المخصصات والمطلوبات األخرى
يتــم االعتــراف بالمخصصــات عندمــا يكــون علــى الشــركة التــزام نظامــي أو ضمنــي حالــي نتيجــة أحــداث ســابقة، ومــن المحتمــل أن 
يتطلــب تدفــق خــارج مــن المنشــأة لمــوارد تنطــوي علــى منافــع اقتصاديــة لتســوية التــزام ويمكــن إجــراء تقديــر موثــوق لمبلــغ هــذا 

االلتــزام. حيــث تتــم مراجعــة المخصصــات فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي ويتــم تعديلهــا لتعكــس أفضــل التقديــرات الحاليــة.
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5-15 التزامات خطط المنافع المحددة ــ منافع الموظفين 
يتــم احتســاب مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن بنــاء علــى السياســة الداخليــة للمجموعــة. يحتســب صافــي التــزام المجموعــة فيمــا 
يتعلــق بخطــط المنافــع المحــددة بشــكل منفصــل لــكل خطــة مــن خــالل تقديــر مبلــغ المنافــع المســتقبلية التــي اكتســبها الموظفــون 

فــي الفتــرات الحاليــة والســابقة.
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 تصنيــف إعــادة 

القيــاس الــى الربــح أو الخســارة فــي الفتــرات الالحقــة.
تقــوم الشــركة باالعتــراف بالتغيــرات التاليــة فــي التزامــات المنافــع المحــددة تحــت بنــد »تكاليــف التشــغيل« و«المصاريــف العموميــة 

واإلداريــة« فــي حســاب الربــح أو الخســارة:
• 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 اإلئتمان 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 أو ينطــوي 
ف عقــد اإليجــار بأنــه »عقــد، أو جــزء مــن عقــد، ُينقــل حــق الســيطرة علــى إســتخدام األصــل )األصــل األساســي(  علــى عقــد إيجــار. ُيعــرَّ
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.
يتــم تســجيل الموجــودات والمطلوبــات مــن عقــد اإليجــار مبدئًيــا وقياســها بالقيمــة الحاليــة. يتــم توزيع كل دفعــة إيجار بيــن االلتزامات 
وتكلفــة التمويــل. يتــم تحميــل تكلفــة التمويــل علــى الربــح أو الخســارة علــى مــدة عقــد اإليجــار. يتــم إطفــاء حــق اســتخدام األصــل على 

مــدار العمــر اإلنتاجــي لألصــل أو مــدة عقــد اإليجــار، أيهمــا أقصــر، علــى أســاس القســط الثابت.
تتكــون مدفوعــات اإليجــار المدرجــة فــي قيــاس التــزام اإليجــار مــن مدفوعــات ثابتــة )بمــا فــي ذلــك مــواد ثابتــة(، مدفوعــات متغيــرة 
بنــاًء علــى مؤشــر أو معــدل، والمبالــغ المتوقــع دفعهــا بموجــب ضمــان القيمــة المتبقيــة والمدفوعــات الناشــئة عــن خيــارات معينــة 
ومــن المؤكــد ممارســتها. يتــم خصــم مدفوعــات اإليجــار باســتخدام معــدل االقتــراض اإلضافــي، وهــو المعــدل الــذي يتعيــن علــى 
ــكام  ــة بشــروط وأح ــة مماثل ــة اقتصادي ــة فــي بيئ ــى أصــل بقيمــة مماثل ــراض األمــوال الالزمــة للحصــول عل المســتأجر دفعــه القت
ــد. يتــم إعــادة قياســها لتعكــس أي  ــادة العائ ــزام للمدفوعــات المقدمــة وزي ــة. بعــد القيــاس المبدئــي، ســيتم تخفيــض االلت مماثل

إعــادة تقييــم أو تعديــل، أو إذا كانــت هنــاك تغييــرات فــي المدفوعــات الثابتــة المضمنــة.
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5. السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(:
5-17 االحتياطي النظامي 

وفقــا لنظــام الشــركات فــي المملكــة العربيــة الســعودية والنظــام األساســي للشــركة، تقــوم الشــركة بتكويــن احتياطــي نظامــي 
بنســبة 10% مــن صافــي الربــح 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 االلتــزام المحتمــل عندمــا يتــم تأكيــد وجــود االلتــزام فقــط مــن خــالل أحــداث مســتقبلية أو عندمــا ال يمكــن إجــراء 
تقديــر موثــوق لمبلــغ االلتزامــات. ال يتــم اإلعتــراف بالموجــودات المحتملــة، ولكــن يتــم اإلفصــاح عنهــا عندمــا يكــون تدفــق المنافــع 

االقتصاديــة مرجًحــا.

5-19 االعتراف بالمبيعات
يتــم قيــاس المبيعــات بموجــب المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 15 بالقيمــة العادلــة للمقابــل المســتلم أو المســتحق عندمــا 
يحصــل العميــل علــى الســيطرة علــى البضائــع فــي وقــت مــا، أي عنــد اإلقــرار باســتالم الســلع. يتــم االعتــراف بالمبيعــات عند اســتكمال 
التــزام األداء حيــث يتــم نقــل المخاطــر والمنافــع الهامــة للملكيــة إلــى العميــل، ويكــون اســترداد المقابــل محتمــاًل، ويمكــن تقديــر 
ــع، كمــا أن يكــون مــن  ــع المرتجعــة بشــكل موثــوق، وال توجــد مشــاركة مســتمرة لــإلدارة علــى البضائ التكاليــف المرتبطــة بالبضائ

الممكــن قيــاس مقــدار اإليــرادات بشــكل موثــوق. تقــاس المبيعــات صافيــة مــن العائــدات والخصومــات التجاريــة.
ــى أســاس اإلئتمــان بمــا يتفــق مــع  ــم إمــا نقــًدا أو عل ــل موجــوًدا حيــث أن المبيعــات تت ــار أي عنصــر مــن عناصــر التموي ــم اعتب ال يت

ممارســات الســوق.

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

الربــح أوالخســارة. 

5-21 تكلفة اإليرادات 
يتــم احتســاب تكلفــة اإليــرادات علــى أســاس تكلفــة إنتــاج الوحــدات المباعــة والمحملــة بجميــع التكاليــف المباشــرة الفعليــة والتــي 
تتضمــن تكلفــة المــواد، ومســتلزمات اإلنتــاج، يتــم احتســاب تكلفــة اإليــرادات علــى أســاس تكلفــة إنتــاج الوحــدات المباعــة محملــة 
ــة، واســتهالك  ــاج، وتكلفــة العمال ــة، والتــي يجــب أن تشــمل تكلفــة المــواد، ومســتلزمات اإلنت ــع التكاليــف المباشــرة الفعلي بجمي

األصــول الثابتــة المباشــرة، باإلضافــة إلــى حصــة مــن المصاريــف غيــر المباشــرة.

5-22 المصروفات 
تتضمــن مصاريــف البيــع والتوزيــع التكاليــف المتكبــدة فــي توزيــع وبيــع منتجــات الشــركة، بمــا فــي ذلــك تكاليــف الموظفيــن وتكاليــف 

النقــل )تتضمــن حوافــز المنطقــة(. يتــم تصنيــف جميــع مصاريــف التشــغيل األخــرى كمصاريــف عموميــة وإدارية.
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5-23 ربحية السهم 
يتــم احتســاب ربحيــة الســهم بقســمة صافــي ربح/)خســارة( الســنة علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة كمــا فــي 

نهاية الســنة.

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

إدارة الشــركة.

5-25 المعلومات القطاعية
القطــاع التشــغيلي هــو أحــد مكونــات الشــركة التــي تمــارس أنشــطة األعمــال التــي قــد تكســبها اإليــرادات وتكبدهــا المصاريــف، بمــا 

فــي ذلــك اإليــرادات والمصروفــات المتعلقــة بالمعامــالت مــع أي مــن مكونــات الشــركة األخــرى. تتــم 
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 الماليــة وغيــر المعتــرف بهــا فــي تاريــخ 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.

5-27 األدوات المالية
الموجودات المالية :

تصنــف المجموعــة أصولهــا الماليــة ‘لــى إحــدى الفئــات الموضحــة أدنــاه، اعتمــاًدا علــى الغــرض الــذي تــم شــراء األصــل مــن أجلــه. 
بخــالف الموجــودات الماليــة فــي العالقــة المؤهلــة للتحــوط، فــإن السياســة المحاســبية للشــركة لــكل فئــة هــي كمــا يلــي:

أ . القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
تشــتمل هــذه الفئــة علــى مشــتقات نقديــة ومشــتقات غيــر نقديــة حيــث تعــوض القيمــة الزمنيــة القيمــة الجوهريــة الســلبية )انظــر 
قســم »المطلوبــات الماليــة« للمشــتقات غيــر النقديــة المصنفــة كمطلوبــات(. يتــم إدراجهــا فــي قائمــة المركــز المالــي بالقيمــة 
العادلــة مــع االعتــراف بالتغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي قائمــة الدخــل الشــامل فــي بنــد دخــل أو مصروفــات التمويــل. كمــا فــي 
تاريــخ قائمــة المركــز المالــي، ليــس لــدى المجموعــة أي موجــودات محتفــظ بهــا للمتاجــرة وال تصنــف طواعيــة أي موجــودات ماليــة 

علــى أنهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة. 
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ب. التكلفة المطفأة
تنشــأ هــذه الموجــودات بشــكل أساســي مــن مخصــص الســلع والخدمــات للعمــالء )علــى ســبيل المثــال، الذمــم التجاريــة المدينــة 
مــن األطــراف ذات العالقــة واألطــراف الثالثــة(، ولكنهــا تتضمــن أيًضــا أنواًعــا أخــرى مــن الموجــودات الماليــة حيــث يكــون الهــدف هــو 
االحتفــاظ بهــذه الموجــودات مــن أجــل تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة. التدفقــات النقديــة التعاقديــة هــي فقــط مدفوعــات 
أصــل المبلــغ والفوائــد. يتــم االعتــراف بهــا مبدئًيــا بالقيمــة العادلــة مضاًفــا إليهــا تكاليــف المعاملــة المنســوبة مباشــرة إلــى اإلقتنــاء 
ــدة الفعلــي، ناقًصــا مخصــص االنخفــاض فــي  ــا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائ أو اإلصــدار، ويتــم إدراجهــا الحًق
القيمة.تتضمــن الموجــودات الماليــة للمجموعــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة علــى ذمــم تجاريــة مدينــة وذمــم مدينــة أخــرى ونقــد 

ومــا فــي حكمــه فــي قائمــة المركــز المالــي.
ــد االســتدعاء لــدى البنــوك واالســتثمارات  ــع المحتفــظ بهــا عن يتضمــن النقــد ومــا فــي حكمــه علــى النقــد فــي الصنــدوق والودائ
األخــرى قصيــرة األجــل عاليــة الســيولة مــع فتــرات اســتحقاق أصليــة مدتهــا ثالثــة أشــهر أو أقــل، وألغــراض قائمــة التدفقــات النقديــة 
ــوك ضمــن القــروض والتســهيالت فــي  ــى المكشــوف مــن البن ــر المســحوبات عل ــوك. تظه ــى المكشــوف مــن البن - الســحب عل

المطلوبــات المتداولــة فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــدة. 

ج. القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
تمثــل اســتثمارات فــي كيانــات متداولــة وغيــر متداولــة. كمــا فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي، ليــس لــدى المجموعــة أي أدوات 

ماليــة مصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر.

المطلوبات المالية
تصنــف الشــركة مطلوباتهــا الماليــة إلــى واحــدة مــن فئتيــن، اعتمــاًدا علــى الغــرض مــن إقتنــاء االلتــزام. بخــالف المطلوبــات الماليــة 

فــي عالقــة التحــوط المؤهلــة )انظــر أدنــاه(، فــإن السياســة المحاســبية للممجموعــة لــكل فئــة هــي كمــا يلــي:
ــة  ــة حيــث ال تعــوض القيمــة الزمني ــر نقدي ــة علــى مشــتقات غي ــح أو الخســارة تشــتمل هــذه الفئ ــة مــن خــالل الرب القيمــة العادل
القيمــة الجوهريــة الســلبية )انظــر »المطلبــوات الماليــة« للمشــتقات النقديــة والمشــتقات غيــر النقديــة حيــث تعــوض القيمــة الزمنية 
الســلبية الجوهريــة القيمــة(. يتــم إدراجهــا فــي قائمــة المركــز المالــي بالقيمــة العادلــة مــع االعتــراف بالتغيــرات فــي القيمــة العادلــة 
فــي قائمــة الدخــل الشــامل. كمــا فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي، لــم يكــن لــدى المجموعــة أي مطلوبــات محتفــظ بهــا للمتاجــرة 

ولــم تحــدد أي مطلوبــات ماليــة علــى أنهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة.

مطلوبات مالية أخرى
تشمل المطلوبات المالية األخرى البنود التالية:

يتــم االعتــراف بقــروض البنــوك واألطــراف ذات العالقــة مبدئًيــا بالقيمــة العادلــة بالصافــي بعــد خصــم أي تكاليــف معاملــة مرتبطــة 
مباشــرة بإصــدار األداة. يتــم قيــاس هــذه االلتزامــات الحًقــا والتــي تحمــل فائــدة بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة 
الفعلــي، والتــي تضمــن أن أي مصروفــات فائــدة علــى مــدى فتــرة الســداد تكــون بمعــدل ثابــت علــى رصيــد االلتــزام المــدرج فــي 
قائمــة المركــز المالــي. ألغــراض كل التــزام مالــي، تشــمل مصروفــات الفائــدة تكاليــف المعاملــة األوليــة وأي قســط مســتحق الدفــع 
عنــد االســترداد، باإلضافــة إلــى أي فائــدة أو قســيمة مســتحقة الدفــع أثنــاء وجــود التــزام قائــم. الذمــم التجاريــة الدائنــة والمطلوبــات 
النقديــة األخــرى قصيــرة األجــل، والتــي يتــم االعتــراف بهــا مبدئًيــا بالقيمــة العادلــة ويتــم إدراجهــا الحًقــا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام 

طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي.
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6. األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية لتقدير عدم التأكد
إن إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالي المعتمدة فــي المملكة العربية الســعودية والمعايير 
ــرات  ــكام وتقدي ــب مــن اإلدارة اســتخدام أح ــن، يتطل ــة الســعودية للمحاســبين القانونيي ــرى المعتمــدة مــن الهيئ واإلصــدارات األخ
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 لــإلدارة عــن األحــداث أو الظــروف الحاليــة فقــد تختلــف النتائــج الفعليــة عــن هــذه التقديــرات.

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 الموحــدة المرفقــة هــي كمــا يلــي:

األحكام ..
فيمــا يلــي األحــكام الصــادرة عنــد تطبيــق السياســات المحاســبية التــي لهــا أهــم التأثيــرات علــى المبالــغ المعتــرف بهــا فــي القوائــم 

الماليــة الموحــدة: 
• االعتــراف باإليــرادات - األحــكام المتعلقــة بطبيعــة وتوقيــت الوفــاء بااللتــزام بمــا فــي ذلــك شــروط الدفــع الهامــة وسياســات 
االعتــراف باإليــرادات ذات الصلــة. يــؤدي ذلــك إلــى اتخــاذ قــرار بشــأن مــا إذا كان ســيتم االعتــراف باإليــرادات مــع مــرور الوقــت او فــي 

وقــت معيــن. 

•  التقديرات واالفتراضات
فيمــا يلــي االفتراضــات الرئيســية المتعلقــة بالمســتقبل، والمصــادر الرئيســية األخــرى للتقديــرات غيــر المؤكــدة فــي تاريخ قائمــة المركز 
المالــي، والتــي تنطــوي علــى مخاطــر هامــة تــؤدي إلــى تعديــل جوهــري علــى القيــم الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات خــالل الســنة 

الماليــة التالية:
- مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة.  

- مخصص المخزون بطيء الحركة.  
- العمر االقتصادي المقدر والقيمة التخريدية للممتلكات واآلالت والمعدات.  

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

- مبدأ اإلستمرارية.  
- تأثير جائحة كوفيد- 19.   
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• مخصص المنافع المحددة

عند تقدير االلتزام بموجب نظام المنافع المحددة، تضع اإلدارة افتراضات اكتوارية رئيسية كما هو موضح في إيضاح رقم 4.

•  المخصصات وااللتزامات المحتملة
تجري اإلدارة تقييمات بشكل دوري اللتزاماتها المحتملة لتحديد احتمالية وحجم تدفق الموارد.

• العمر االقتصادي للممتلكات والمعدات 
ــرات االســتخدام المتوقــع  ــى تقدي ــذي يســتند إل ــى مــدى عمرهــا اإلنتاجــي المقــدر، وال ــكات والمعــدات عل ــم اســتهالك الممتل يت

ــة. ــر جوهري ــر غي ــة ألنهــا تعتب ــم تنظــر اإلدارة فــي أي قيمــة متبقي ــآكل المــادي المتوقــع. ل لألصــل والت

• أثر جائحة كوفيد – 19، 
تــم اإلفصــاح عــن أثــر جائحــة كوفيــد - 19علــى عمليــات المجموعــة فــي إيضــاح رقــم 29.  عنــد تقييــم أثــر الجائحــة، أصــدرت المجموعــة 
ــرى.  ــر بســهولة مــن مصــادر أخ ــي ال تظه ــة لألصــول وااللتزامــات الت ــغ الدفتري ــرات وافتراضــات هامــة بشــأن المبال ــا وتقدي أحكام
وتســتند التقديــرات واالفتراضــات المرتبطــة بهــا إلــى خبــرة إدارة المجموعــة بعــد النظــر فــي جميــع العوامــل ذات الصلــة. وقــد تختلــف 

النتائــج الفعليــة عــن هــذه التقديــرات.

• إحتساب مخصص خسائر اإلئتمان
ــر خســارة االئتمــان المتوقعــة. تســتخدم المجموعــة  عنــد تحديــد مخصــص الخســارة علــى الذمــم المدينــة، تقــوم المجموعــة بتقدي
معلومــات مســتقبلية معقولــة ويمكــن دعمهــا، والتــي تســتند إلــى افتراضــات للحركــة المســتقبلية لمختلــف العوامــل االقتصاديــة 
وكيفيــة تأثيــر هــذه العوامــل علــى بعضهــا البعــض. الخســارة فــي حالــة التخلــف عــن الســداد هــي تقديــر للخســارة الناتجــة عــن التخلــف 
عــن الســداد. وهــي تســتند إلــى الفــرق بيــن التدفــق النقــدي التعاقــدي المســتحق وتلــك التــي يتوقــع المقــرض اســتالمه، مــع األخــذ 

فــي االعتبــار التدفقــات النقديــة مــن الضمانــات والدعــم االئتمانيــة المتكامــل.  
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التكلفـــة:

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 1 يناير 2020

 10,942  510  948  203  327  1,275  7,679 - - - اإلضافات خالل السنة

)841( - - - - )841( - - - - اإلستبعادات خالل السنة

- )1,829( )698( - - -  2,527 - - - المحول خالل السنة

 3,141,064  311  35,870  4,665  13,496  39,764  1,873,889 1,163,204 7,302 2,563 الرصيد في 31 ديسمبر 2020

االستهالك المتراكم:

1,045,898 - - 2,876 8,966 18,238 684,323 330,983 512 - الرصيد في 1 يناير 2020

 76,143 - -  261  456  3,017  51,045  20,862  502 - المحمل على السنة

)588( - - - - )588( - - - - اإلستبعادات خالل السنة

 1,121,453 - -  3,137  9,422  20,667  735,368  351,845  1,014 - الرصيد في 31 ديسمبر 2020 

صافي القيمة الدفترية:

 2,019,611  311  35,870  1,528  4,074  19,097  1,138,521  811,359   6,288 2,563 31 ديسمبر 2020 

 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 

7. الممتلكات، اآلالت والمعدات:

       

       إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
                              شركة أسمنت نجران                                  )شركة مساهمة سعودية(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م                 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(
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7.الممتلكات، اآلالت والمعدات )تتمة(:
7-1 فيمــا يلــي توزيــع مصاريــف االســتهالك بيــن تكلفــة التشــغيل لإليــرادات ومصاريــف البيــع والتوزيــع والمصاريــف العموميــة 

واإلداريــة:

8. أصول غير ملموسة:

31 ديسمبر

2019 2020

تكلفة اإليرادات 72,988  75,634 

مصروفات البيع والتوزيع 2,140  834 

مصروفات إدارية وعمومية 1,015  860 

اإلجمالي 76,143  77,328 

31 ديسمبر

2019 2020

التكلفة:

8,676 الرصيد اإلفتتاحي في 1 يناير 8,721 

45 اإلضافات خالل السنة 45 

8,721 الرصيد النهائي في 31 ديسمبر 8,766 

اإلطفاء المتراكم:

4,596 الرصيد اإلفتتاحي في 1 يناير 4,646 

50 اإلطفاء خالل السنة 48 

4,646 الرصيد في 31 ديسمبر 4,694 

4,075 صافي القيمة الدفترية 4,071 

يتم إضافة مصاريف اإلطفاء ضمن المصاريف العمومية واإلدارية.

9.قطع غيار وعدد وأدوات: 

31 ديسمبر

2019 2020

116,657 قطع غيار مستهلكة ـ غير معدة للبيع 117,982 

)4,000( يخصم: مخصص التقادم )5,323(

112,657  الرصيد بالصافي 112,659 

       

       إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
                              شركة أسمنت نجران                                  )شركة مساهمة سعودية(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م                 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(
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9-1  وكانت حركة مخصص التقادم على النحو التالي:

يتم تصنيف قطع الغيار الرأسمالية والمحتفظ بها لالستخدام الرأسمالي المستقبلي والبالغ 35,870 ريال سعودي )2019: 

35,620 ريال سعودي( ضمن الممتلكات، اآلالت والمعدات.

31 ديسمبر

2019 2020

4,000 الرصيد في بداية السنة  4,000 

- يضاف: المكون خالل السنة 1,500 

4,000 الرصيد في نهاية السنة  5,500 

- يخصم: شطب قطع غيار للسنة 177

الرصيد في نهاية السنة 5,323 4,000

10. بضاعة معدة للبيع:
31 ديسمبر

2019 2020

15,329 المواد الخام، الوقود ومواد التغليف 18,195 

3,116 وقود في الطريق 5,389

185,158 اإلنتاج تحت التشغيل 102,268 

6,621 اإلنتاج التام 7,864 

210,224 اإلجمالي 133,716 

31 ديسمبر

2019 2020

ذمم تجارية مدينة ـ تعتبر سلع 43,147  45,308 

يخصم: مخصص االنخفاض في القيمة )11,650( )11,357(

يخصم: حوافز مستحقة للعمالء )1,141( )482(

33,469 ذمم تجارية مدينة ـ صافي 30,356 

إن الحركة في مخصص اإلنخفاض في القيمة هو كالتالي:

31 ديسمبر

2019 2020

الرصيد بداية السنة 11,357  11,770 

7 يضاف: المكون خالل السنة  715 

11,777  12,072 

 

420 يخصم: المسترد خالل السنة 422

11,357 الرصيد في نهاية السنة 11,650 

11. ذمم تجارية مدينة:

       

       إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
                              شركة أسمنت نجران                                  )شركة مساهمة سعودية(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م                 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(
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13. النقد والنقد المكافئ:
31 ديسمبر

2019 2020

357 نقد في الصندوق  258 

11,795 أرصدة لدى البنوك – )إيضاح رقم 1.13( 26,189 

10,000 ودائع مرابحة قصيرة األجل – )إيضاح رقم 2.13( 145,122 

22,152 اإلجمالي 171,569 

13-1 تتضمن األرصدة لدى البنوك توزيعات أرباح لم يتم المطالبة بها 1,107 ريال سعودي )2019: 1,008 ريال سعودي(.

13-2  تمثل هذه االستثمارات المودعة لدى الراجحي المالية وبنك الجزيرة بمتوسط معدل عائد يتراوح بين 0.86% إلى 

 .%1.06

14. مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين:
ــه نظــام العمــل الســعودي. إن الحركــة فــي  ــا لمــا يقتضي ــة لموظفيهــا وفًق ــر الممول ــر المجموعــة خطــة المنافــع المحــددة غي تدي

ــة الخدمــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر هــي كمــا يلــي: مخصصــات نهاي

31 ديسمبر إيضــــاح
2019 2020

25,629 29,222 الرصيد في بداية السنة                                              

3,285 تكلفة الخدمة الحالية 3,473 

1,143 تكلفة العائد 915 

4,428 المبلغ المعترف به في حساب الربح أو الخسارة 4,388 

604  1,058 1-14
إعادة قياس الربح / )الخسارة ( المعترف بها 

 في الدخل الشامل االخر

)1,439( المنافع )المسددة( خالل السنة )1,230(

29,222 الرصيد في نهاية السنة 33,438 

12. مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى:
31 ديسمبر

2019 2020

 5,827 26,155 المدفوع مقدما للموردين

9,758 8,655 المصاريف المدفوعة مقدما

 1,514 1,915 رسوم جمركية مستردة - الصافي

 2,703 10,055 أرصدة مدينة أخرى

19,802 اإلجمالي 46,780 

12-1 تتضمن األرصدة المدينة األخرى على قطع غيار تحت التخليص الجمركي بمبلغ 1،209 ريال سعودي )2019: ال شيء(. 

       

       إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
                              شركة أسمنت نجران                                  )شركة مساهمة سعودية(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م                 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(
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14-2 أهم االفتراضات االكتوارية 
فيما يلي أهم االفتراضات االكتوارية :

31 ديسمبر

2019 2020

االفتراضات االكتوارية األساسية

%3.05 %2.05 معدل الخصم المستخدم

%3.00 %2.50 النمو المستقبلي في الراتب )للسنتين المقبلتين(

%2.85 %1.85 النمو المستقبلي في الراتب )طويل االجل(

متوسط متوسط معدل الدوران

االفتراضات الديموغرافية

60 60  سن التقاعد

14-1 فيما يلي إعادة قياس المكاسب المحققة في الدخل الشامل األخر للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020:

31 ديسمبر

2019 2020

تأثير التغيرات في االفتراضات المالية 359  556 

تأثير تعديالت التجربة 699  48 

604 اإلجمالي 1,058 

14-3 تحليل الحساسية
التغيــرات المحتملــة المعقولــة فيمــا يتعلــق بأحــد االفتراضــات االكتواريــة ذات الصلــة، مــع االحتفــاظ بافتراضات أخــرى ثابتة، كان 

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

31 ديسمبر 2019 31 ديسمبر 2020

النقص الزيادة النقص الزيادة

30,587 27,958 34,973 32,018 معدل حركة الخصم )%0.5(

28,146 30,370 32,363 34,584 معدل حركة النمو المستقبلي في الراتب )%0.5(

       

       إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
                              شركة أسمنت نجران                                  )شركة مساهمة سعودية(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م                 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(
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14-4 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.

15. اإليجــارات:
31 ديسمبر 2019 31 ديسمبر 2020

425 439 الجزء المتداول من إلتزامات اإليجار

6,486 6,047 الجزء الغير متداول من إلتزامات اإليجار

6,911 6,486 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 2020:

الحد األدنى لمدفوعات اإليجار 633  3,161  4,061  7,855 

 1,369  415  760 194 يخصم:مصروف الفائدة للفترات المستقبلية 

صافي القيمة الحالية 439  2,401  3,646  6,486 

       

       إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
                              شركة أسمنت نجران                                  )شركة مساهمة سعودية(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م                 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(

       

اإلجمالي أكثر من 5 سنوات من 1-5 سنوات أقل من سنة كما في 31 ديسمبر 2020:

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

1,576 537 832 207 يخصم:مصروف الفائدة للفترات المستقبلية 

6,911 4,156 2,330 425 صافي القيمة الحالية
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       إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
                              شركة أسمنت نجران                                  )شركة مساهمة سعودية(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م                 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(

16. القروض طويلة األجل:

   اإلجمالي
صكوك البنك

السعودي الفرنسي  بنك الجزيرة

إيضاح
2-16

إيضاح
16-1)ب(

إيضاح
16-1 ) أ (

المبلغ الرئيسي اعتبارا من 1 يناير 2020  -  45,000  355,000  400,000 

 355,000 - -  355,000 يضاف: السحوبات خالل السنة

 755,000  355,000  45,000  355,000  

 )425,500(  )355,000(  )45,000(  )25,500(  ناقص: تسويات مبكرة / االسترداد / المدفوعات
خالل السنة

 329,500  -    -    329,500 صافي المبلغ الرئيسي

 542 - -  542 الفوائد المستحقة للسنة

 330,042  -    -    330,042 إجمالي التزام القرض

 )51,542(  -    -    )51,542( ناقصًا: المحول إلى المطلوبات المتداولة

 278,500  -    -    278,500 الرصيد في 31 ديسمبر 2019 
)الجزء غير المتداول من القرض(

16-1 )أ( التورق: 
وقعــت المجموعــة علــى اتفاقيــة تمويــل بمبلــغ إجمالــي 355،000 ريــال ســعودي الســترداد كامــل الصكوك المســتحقة فــي يونيو 
2020. وســيتم تســديد القــرض علــى مــدى خمــس ســنوات مــن خــالل عشــر أقســاط نصــف ســنوية. التســهيالت تحمــل معــدل 
فائــدة 1.40% + ســايبور. يتــم ضمــان التســهيالت مــن خــالل الدفعــة األولــى لعائــدات التأميــن علــى مصنــع المجموعــة ومعداتهــا 

وســند ألمــر علــى المبلــغ الفعلــي المســحوب. تــم ســحب مبلــغ التســهيالت بالكامــل.
كما يجري التفاوض على تسهيالت نقدية متعددة األغراض بقيمة 50،000 ريال سعودي.

16-1 )ب( التورق: 
مبلــغ القــرض القائــم مقابــل التســهيالت الخاصــة بتمويــل مشــروع نظــام اســتغالل الطاقــة الحراريــة المفقــودة التي تمثل أقســاط 

مســتحقة فــي ديســمبر 2020 ومــارس 2021 ويونيــو 2021 تــم تســويته مســبًقا فــي يونيو 2020.
باإلضافــة إلــى ذلــك، لــدى المجموعــة تســهيالت نقديــة متعــددة األغــراض بقيمــة 35،000 ريــال ســعودي متاحــة وجــاري العمــل 

علــى تجديدهــا. 

16-2 صكوك:
ــراء  ــم التعامــل مــع اإلج ــال ســعودي بالكامــل. ت ــغ 355،000 ري نجحــت المجموعــة فــي اســترداد قيمــة الصكــوك القائمــة بمبل

ــر الدفــع. ــة الصكــوك ومدي ــل حمل ــل وكي ــة مــن قب ــة الصكــوك فــي القضي النظامــي إللغــاء حقــوق حمل
جميــع القــروض المذكــورة أعــاله هــي قــروض متوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية. تحتــوي القروض المذكــورة أعاله علــى تعهدات 
معينــة يتــم مراقبتهــا شــهرًيا مــن قبــل اإلدارة. قــد يــؤدي اإلخــالل المحتمــل أو المســتقبلي للعهــود إلــى إعــادة التفــاوض واإلدارة 
بشــكل اســتباقي تتأكــد مــن اإلجــراءات المناســبة المتخــذة. خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020، لــم يكــن هنــاك عــدم 

إخــالل ألي مــن هــذه العهــود.
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                              شركة أسمنت نجران                                  )شركة مساهمة سعودية(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م                 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(

17.مخصص الزكاة الشرعية:

31 ديسمبر1.17 مخصص الزكاة

2019 2020

6,147 الفترة الحالية 7,721 

- )18,054( الفترات السابقة

-  - مؤجل - الفترة الحالية

6,147 )10,333(

2.17 الحركة على مخصص الزكاة الشرعية

17-3 الموقف الزكوي:
تــم تقديــم اإلقــرارات الزكويــة مــن قبــل المجموعــة لجميــع الســنوات حتــى 31 ديســمبر 2019. تــم إنهــاء الوضــع الزكــوي مــع الهيئــة 
العامــة للــزكاة والدخــل للســنوات مــن 2006 إلــى 2011 وكذلــك للســنوات مــن 2014 إلــى 2018. تــم اســتالم ربــط نهائــي للســنوات 
مــن 2015 إلــى 2017 وكانــت نتيجــة التعديــالت وفقــًا للربــط مبلــغ 6،203 ريــال ســعودي، وتــم اســتالم المبلــغ فــي ينايــر 2021. نتيجــة 

لذلــك، قامــت المجموعــة بتعديــل مخصصــات الــزكاة للســنوات مــن 2014 إلــى 2018 بمبلــغ 11،851 ريــال ســعودي.

18.مستحقات وأرصدة دائنة أخرى:

31 ديسمبر

2019 2020

10,924  حقوق امتياز استغالل المواد الخام 15,848 

4,786 أرصدة دائنة أخرى 11,361 

1,008  توزيعات أرباح مستحقة 1,107 

مصروفات مستحقة 4,346  628 

17,346  اإلجمالي 32,662 

31 ديسمبر

2019 2020

20,486 الرصيد في بداية السنة 19,241 

6,147  )4,130( المكون خالل العام

)7,392(  )6,391( المدفوع خالل السنة

19,241 الرصيد في نهاية السنة 8,721 
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       إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
                              شركة أسمنت نجران                                  )شركة مساهمة سعودية(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م                 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(

19. المبيعات:
31 ديسمبر

2019 2020

 مبيعات السلع 623,197 416,406 

19-1 توزيع المبيعات
31 ديسمبرأ /  بناًء على المنتج

2019 2020

 416,406  623,197 أسمنت

ب / بناًء على العميل
31 ديسمبر

2019 2020

العمالء الحكوميين وشبه الحكوميين -  - 

 416,406  623,197 أخرى

31 ديسمبرج /  بناًء على األسواق الجغرافية

2019 2020

محلي  577,673 392,134 

24,272 تصدير 45,524
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31 ديسمبر
إيضاح

2019 2020

)إعادة تصنيف(

42,997 تكلفة المواد 62,083 

50,415  57,446 1-20 رواتب ومزايا الموظفين وتكاليف أخرى ذات صلة

39,503 وقود وطاقة 49,236 

16,033 إصالحات وصيانة 24,279 

12,096 مصروفات التشغيل واإلدارة 16,428 

75,634  72,988 1-7 االستهالك

7,839 مصاريف أخرى 7,889 

)179( - تسويات على فروقات المخزون

- مخصص المخزون بطيء الحركة 1,500 

 244,338  291,849 

245,344 أعمال تحت التنفيذ  و بضاعة تامة الصنع - بداية الرصيد 192,490 

)192,490( )111,060( أعمال تحت التنفيذ و بضاعة تامة الصنع -  نهاية الرصيد

تكلفة المبيعات 373,279  297,192 

20.تكلفة المبيعات:

       

       إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
                              شركة أسمنت نجران                                  )شركة مساهمة سعودية(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م                 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(

20-1 تشــمل الرواتــب واألجــور والمنافــع مســتحقات مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن بمبلــغ 3,566 ريــال ســعودي )2019: 3,035 
ريــال ســعودي(.

  
20-2 تتضمــن تكلفــة المبيعــات مصروفــات غيــر مباشــرة خاصــة بعــدم تشــغيل بعــض خطــوط اإلنتــاج خــالل الســنة، بســبب التباطــؤ في 

الســوق بمبلغ 24,491 ريال ســعودي )2019: 33,570 ريال ســعودي(.
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21.مصروفات البيع والتوزيع:
31 ديسمبر

إيضاح
2019 2020

)إعادة تصنيف(

 5,246  6,872 1-21            رواتب ومزايا الموظفين وتكاليف أخرى ذات صلة

 834  2,140 1-7 االستهالك

تكلفة نقل االسمنت 12  54 

7 715 خسائر االنخفاض في الذمم المدينة

 225  1,222 مصاريف السفر

تكلفة التصدير 1,123  618 

أخرى 984  679 

 7,663 13,068 اإلجمالي

21-1  تشمل الرواتب واألجور والمنافع مستحقات تقاعد الموظفين بمبلغ 613 ريال سعودي )2019: 522 ريال سعودي(.

22. مصروفات عمومية وإدارية:

31 ديسمبر
إيضاح

2019 2020

)إعادة تصنيف(

 17,998  19,747 22-1            رواتب ومزايا الموظفين وتكاليف أخرى ذات صلة

مصروفات الصيانة 1,435  1,323 

خدمات قانونية ومهنية 1,142  1,060 

االستهالك واإلطفاء 1-7 و 8 1,063  910 

الرسوم التنظيمية 763  833 

مصاريف السفر  255    668  

التبرعات 1,622  606 

تقنية المعلومات 204  150 

رسوم بنكية 53  79 

اخرى 1,931  2,606 

اإلجمالي 28,215  26,233 

22-1 تشمل الرواتب واألجور والمنافع مستحقات تقاعد الموظفين بمبلغ 918 ريال سعودي )2019 871 ريال سعودي(.

       

       إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
                              شركة أسمنت نجران                                  )شركة مساهمة سعودية(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م                 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(
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23. تكلفة التمويل:  
31 ديسمبر

2019 2020

)إعادة تصنيف(

الفوائد على القروض 5,997  6,309 

الفوائد على الصكوك 6,264  19,757 

مصاريف وعموالت  بنكية 3,701  1,156 
اإلجمالي 15,962  27,222 

24. االلتزامات المحتملة:
بلغــت االلتزامــات القائمــة علــى المجموعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 مــن اعتمــادات مســتنديه وفواتيــر التحصيــل 1,734 ريــال 

ســعودي )2019: 1,439 ريــال ســعودي( وضمانــات حســن التنفيــذ مبلــغ ال شــئ ريــال ســعودي، )2019: ال شــئ ريــال ســعودي(.

25. 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 هــام مــن قبــل هــذه األطــراف. تــم تنفيــذ المعامــالت مــع األطــراف ذات 
العالقــة فــي ســياق العمــل االعتيــادي بشــروط متفــق عليهــا بيــن الطرفيــن. فيمــا يلــي المعامــالت ذات الصلــة مــع األطــراف 

ذات العالقــة خــالل الســنة واألرصــدة ذات الصلــة:

25-1 دفعات مقدمة من أطراف ذات عالقة

31 ديسمبر

2019 2020

2 2 شركة أماك - زميلة

1 2 شركة يال العربية - زميلة

3 4 اإلجمالي

31 ديسمبر

2019 2020

المبيعات:

236 740 شركة يال العربية

23 - شركة أماك

259 740 اإلجمالي

25-2  معامالت مع أطراف ذات عالقة

       

       إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
                              شركة أسمنت نجران                                  )شركة مساهمة سعودية(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م                 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(
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31 ديسمبر

2019 2020

3,636 الرواتب 3,614 

المكافآت الدورية والسنوية 1,128  1,799  

البدالت 3,131  3,286 

منافع نهاية الخدمة 280  22 

8,743 اإلجمالي 8,153 

26. التقارير القطاعية:
لــدى المجموعــة قطــاع تشــغيلي واحــد لصناعــة االســمنت ومشــتقاته وتمــارس المجموعــة نشــاطها فــي المملكــة العربيــة 

الســعودية. باإلضافــة إلــى ذلــك، يتــم دفــع مبلــغ كبيــر مــن مطلوبــات المجموعــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

27. إدارة المخاطر المالية واألهداف والسياسات:
تقــوم المجموعــة بتمويــل عملياتهــا الرئيســة مــن خــالل حقــوق الملكيــة وإدارة رأس المــال العامــل بهــدف الحفــاظ علــى مزيــج 
مناســب بيــن مختلــف مصــادر التمويــل للحــد مــن التعــرض للمخاطــر. وبصــورة عامــة تتمثــل المخاطرفــي مخاطــر الســوق، مخاطــر 
االئتمــان ومخاطــر الســيولة. تتمثــل المطلوبــات الماليــة الرئيســة علــى المجموعــة مــن الذمــم التجاريــة الدائنــة والذمــم الدائنــة 
األخــرى، إن الغــرض الرئيســي مــن هــذه المطلوبــات الماليــة هــو توفيــر التمويــل الــالزم لعمليــات المجموعــة. ولــدى المجموعــة 
موجــودات ماليــة مختلفــة تتمثــل فــي االســتثمارات وفــي الذمــم المدينــة التجاريــة والذمــم األخــرى. وعلــى المجموعــة التزامات 

ماليــة مختلفــة مثــل التمويــل طويــل األجــل، والذمــم الدائنــة التجاريــة وذمــم دائنــة أخــرى.
األدوات المالية الرئيسية المستخدمة من قبل المجموعة، والتي تنشأ عنها مخاطر األدوات المالية، هي كما يلي:

) أ ( ذمم تجارية مدينة  
)ب ( النقد والنقد المكافئ  

) ج ( ذمم تجارية وأرصدة دائنة أخرى  
) د ( تمويل طويل األجل  

25-3 فيما يلي تعويضات الرئيس التنفيذي وكبار التنفيذيين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة لها:

       

       إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
                              شركة أسمنت نجران                                  )شركة مساهمة سعودية(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م                 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(
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27. إدارة المخاطر المالية واألهداف والسياسات:
األدوات المالية بحسب الفئة

 التكلفة المطفأة

31 ديسمبر

2019 2020

الموجودات المالية 

ذمم تجارية مدينة 30,356  33,469 

النقد والنقد المكافئ 171,569  22,152 

اإلجمالي 201,925  55,621 

 التكلفة المطفأة

31 ديسمبر

2019 2020

المطلوبات المالية 

تمويل طويل األجل 330,042 400,908

ذمم تجارية دائنة 45,025  26,045

17,346 32,662 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

444,299 407,729 اإلجمالي

تتعرض المجموعة من خالل عملياتها للمخاطر المالية التالية:
- مخاطر السوق                         - مخاطر اإلئتمان                - مخاطر السيولة

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

العمــالت ومخاطــر أســعار أخــرى.

ا( مخاطر معدل الربح
ــة المســتقبلية لــألدوات الماليــة بســبب  ــة للتدفقــات النقدي مخاطــر معــدل الربــح هــي مخاطــر التقلــب فــي القيمــة العادل
التغيــرات فــي معــدالت الربــح فــي الســوق. تقــوم المجموعــة بتخفيــف مخاطــر التعــرض لهــذا النــوع مــن المخاطــر مــن خــالل 
التركيــز علــى االحتفــاظ باألرصــدة لــدى البنــوك. كمــا فــي تاريــخ قائمــة المركــز المالــي، تتعــرض المجموعــة لمخاطــر معــدل 

الربــح علــى قروضهــا.
خالل عامي 2020 و2019، كانت قروض المجموعة بأسعار متغيرة مقومة بالريال السعودي.

       

       إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
                              شركة أسمنت نجران                                  )شركة مساهمة سعودية(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م                 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(
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ــة  تقــوم المجموعــة بتحليــل مخاطــر أســعار الفائــدة علــى أســاس ربــع ســنوي. يتــم إجــراء تحليــل الحساســية مــن خــالل تطبيــق تقني
محــاكاة لاللتزامــات التــي تمثــل مراكــز رئيســية لتحمــل الفائــدة. يتــم اســتخدام ســيناريوهات مختلفــة مــع األخــذ فــي االعتبــار إعــادة 

التمويــل وتجــدد المراكــز الحاليــة والتمويــل البديــل والتحــوط. 

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 المجموعــة 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. ال تتعــرض المجموعــة إلــى أي مخاطــر أخــرى.

مخاطر االئتمان
تتمثــل مخاطــر اإلئتمــان الخســارة المحاســبية التــي ســيتم االعتــراف بهــا فــي تاريــخ التقريــر إذا أخفقــت األطــراف المقابلــة فــي األداء 
كمــا هــو متعاقــد عليــه. تنســب مخاطــر االئتمــان التــي تتعــرض لهــا المجموعــة فــي المقــام األول إلــى األمــوال الســائلة والذمــم 
المدينــة. يتــم إيــداع األرصــدة النقديــة لــدى البنــوك الكبــرى ذات الوضــع اإلئتمانــي الجيــد. بينمــا يمثــل عــدد قليــل مــن العمــالء جــزًءا 
كبيــًرا مــن كل مــن اإليــرادات وأرصــدة الذمــم المدينــة. فقــد قــدم هــؤالء العمــالء ضمانــات مالئمــة تضمــن ســداد مديونياتهــم. جميع 
العمــالء الرئيســيين هــم عمــالء بــارزون فــي المملكــة العربيــة الســعودية وال يوجــد ســبب يشــير إلــى حــدوث خســارة فــي اإليــرادات مــن 

قبــل هــذه األطــراف. 

31 ديسمبر

2019 2020

 33,469  30,356 ذمم تجارية مدينة

 19,802 46,780 مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

النقد والنقد المكافئ 171,569 22,152 

  75,423 248,705 اإلجمالي

الحد األقصى لمخاطر المجموعة اإلئتمانية هي كما يلي:

       

       إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
                              شركة أسمنت نجران                                  )شركة مساهمة سعودية(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م                 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(
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31 ديسمبر

2019 2020

1- 90 يوم 30,904  24,830 

 4,655 - 91- 180 يوم

181- 360 يوم 62  1,490   

اكثر من 360 يوم 531  2,976 

33,951 اإلجمالي 31,497 

وقد بلغ مخصص اإلنخفاض في القيمة كما في 31 ديسمبر 2020:

31 ديسمبر

2019 2020

11,357 اكثر من 360 يوم 11,650 

11,357 اإلجمالي 11,650 

27. إدارة المخاطر المالية واألهداف  والسياسات )تتمة(:
ــر فــي جــودة اإلئتمــان للذمــم  ــار أي تغيي ــة، تأخــذ المجموعــة فــي االعتب ــة المدين ــة اســترداد الذمــم التجاري ــد قابلي ــد تحدي عن

ــر. ــرة التقري ــة فت ــة حتــى نهاي ــح اإلئتمــان فــي البداي ــخ من ــة مــن تاري ــة المدين التجاري

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

31 ديسمبر

2019 2020

النقد والنقد المكافئ 171,569 22,152

القروض 330,042 400,908

6,911 التزامات اإليجار 6,486

صافي الدين 164,959  385,667 

       

       إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
                              شركة أسمنت نجران                                  )شركة مساهمة سعودية(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م                 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(
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في تاريخ قائمة المركز المالي، كان تحليل نسبة المديونية من قبل اإلدارة على النحو التالي:

31 ديسمبر

2019 2020

1,983,539 حقوق الملكية 2,055,921

503,905 المطلوبات 462,841

2,487,444 إجمالي رأس المال العامل 2,518,762 

%19 %8 معدل صافي الدين إلى حقوق الملكية

%20.26 %18.38 معدل المديونية

%90.90 %341.77 معدل السيولة

التعرض لمخاطر السيولة
فيما يلي جدول استحقاق قروض المطلوبات المالية على المجموعة:

كما في 31 ديسمبر 2020
اإلجمالي 1- 5 سنوات من 3-12 شهر اقل من 3 أشهر المطلوبات المالية

330,042  278,500  51,542 - تمويل طويل األجل

 45,025 -  45,025 - ذمم تجارية دائنة

 32,662 -  32,662 - مستحقات وأرصدة دائة

 407,729  278,500  129,229 - اإلجمالي

كما في 31 ديسمبر 2020

اإلجمالي 1- 5 سنوات من 3-12 شهر اقل من 3 أشهر المطلوبات المالية

400,908  30,000  370,908 - تمويل طويل األجل

 26,045 -  26,045 - ذمم تجارية دائنة

 17,346 -  17,346 - مستحقات وأرصدة دائة

444,299  30,000  444,299 - اإلجمالي

       

       إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
                              شركة أسمنت نجران                                  )شركة مساهمة سعودية(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م                 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(

تعتقــد اإلدارة أن القيــم العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة للشــركة والتــي يتــم قياســها بالتكلفــة المطفــأة ال تختلــف 
جوهرًيــا عــن قيمهــا الدفتريــة.
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29.تأثير جائحة كوفيد- 19:
ــة الطــوارئ  ــة حال ــة، وأعلنــت منظمــة الصحــة العالمي ــد 19( كجائحــة عالمي ــا )كوفي ــروس كورون ــع عــام 2020 ظهــر في فــي مطل

الصحــة العامــة محــل االهتمــام الدولــي فــي 30 ينايــر 2020. انتشــر كوفيــد- 19 عبــر مناطــق جغرافيــة متعــددة حــول العالــم، ممــا 

تســبب فــي اضطرابــات فــي األنشــطة التجاريــة واالقتصاديــة تــم اإلبــالغ عــن انتشــار كوفيــد- 19 فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

فــي مــارس 2020، ممــا أدى إلــى إغــالق المــدن الكبــرى. قامــت المجموعــة بتقييــم التأثيــرات المتعلقــة بـــجائحة كوفيــد- 19 فيمــا 

يتعلــق بالعمليــات الحاليــة والمســتقبلية. بنــاًء علــى التقييــم الــذي تــم إجــراؤه، تــم االعتــراف بالتعديــالت عنــد الضــرورة فــي هــذه 

القوائــم الماليــة الموحــدة. ونظــًرا لكــون الوضــع متغيــًرا وســريع التطــور، فــإن التقديــرات واالفتراضــات واألحــكام التــي تقــوم بهــا 

المجموعــة فيمــا يتعلــق بالمبالــغ الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات كمــا هــي معروضــة فــي هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة 

تمثــل أفضــل تقديــر لهــا فــي ظــل الظــروف الحاليــة.

30.أحداث الحقة:
فــي رأي اإلدارة، لــم تكــن هنــاك أحــداث الحقــة أخــرى هامــة منــذ نهايــة الســنة مــن شــأنها أن تؤثــر جوهريــًا علــى المركــز المالــي 

للشــركة كمــا هــو مبيــن فــي هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة.

28.الطاقة اإلنتاجية واإلنتاج ـ الكلنكر:

اإلنتاج الفعلي  الطاقة اإلنتاجية

2019 2020 2019 2020

)طن متري( )طن متري(

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

458 50 990 990 على مستوى 330 يوم خط اإلنتاج )2(

1,042 1,987 2,145 2,145 على مستوى 330 يوم خط اإلنتاج )3(

1,500 2,037 5,115 5,115

       

       إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
                              شركة أسمنت نجران                                  )شركة مساهمة سعودية(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م                 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(
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31 ديسمبر 2019
 آالف الرياالت

السعودية السبب إلى من

قائمة الدخل الشامل الموحدة 

1,143 واقعية تكلفة التمويل تكلفة المبيعات

381 واقعية تكلفة المبيعات مصروفات عمومية وإدارية

93 واقعية مصروفات عمومية وإدارية مصروفات بيع وتوزيع

32. اعتماد مجلس اإلدارة:
اعتمدت هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس إدارة المجموعة بتاريخ 25 فبراير 2021.

31 ديسمبر 2019
 آالف الرياالت

السعودية السبب إلى من

قائمة الدخل الشامل الموحدة

3,116 واقعية بضاعة في المخزون ذمم تجارية دائنة

       

       إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
                              شركة أسمنت نجران                                  )شركة مساهمة سعودية(

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م                 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(

31.األرقام المقارنة:
تم إعادة ترتيب / تصنيف بعض معلومات المقارنة لتتوافق مع طريقة العرض المعتمدة في السنة الحالية.

فيما يلي إعادة ترتيب وتصنيف األرصدة الهامة:




