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 شركة أسمنت نجران
 )شركة مساهمة سعودية(

 مالية الموحدة القوائم الات حول إيضاح
  م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(
 

 
 معلومات الشركة .1

هـ 1426رمضان  5ودية، تأسست بتاريخ شركة أسمنت نجران )الشركة(، هي شركة مساهمة سعودية مدرجة في السوق المالية السع
م( 2016مايو  17هـ الموافق )1437شعبان  10وبتاريخ  ،5950010479جاري رقم م( بموجب السجل الت2005أكتوبر  9الموافق )

 إن أسهم الشركة مدرجة في السوق المالية في المملكة العربية السعودية.  .2446ة على الترخيص الصناعي رقم حصلت الشرك
 

  يتمثل النشاط الرئيسي للشركة إنتاج أسمنت بورتالندي عادي وأسمنت مقاوم لألمالح.
 

لشركة وشركتها التابعة المملوكة بالكامل، شركة وصل الجنوب للنقل البري )يشار إليها مجتمعة باسم لتشمل هذه البيانات المالية الموحدة 
 "المجموعة"(.

 

م( 2020 أغسطن 8الموافق ) هـ1441 ذو الحجة 23، تأسست بتاريخ ذو مسئولية محدودةشركة هي شركة وصل الجنوب للنقل البري 
 ترخيصم( حصلت الشركة على 2021 مارن 15الموافق ) هـ1442شعبان  2، وبتاريخ 5950119264موجب السجل التجاري رقم ب

 . 11/00007925رقم  النقل
 

 . التابعة في النقل البري للبضائع يتمثل النشاط الرئيسي للشركة

 
 أسس اإلعداد .2

 .(14-6 في )االيضاح اإيضاح تمما التكلفة التاريخية، باستثناء وفق مبدأ  االستمرارية تم إعداد القوائم المالية الموحدة على أسان
 

ع سعودي  ع األرقام تم تقريبها ألقرب أل ، جميللمجموعةبالع السعودي باعتبارها العملة الوظيفية  الموحدة يتم عرض القوائم المالية
 ما لم يذكر خال  ذلك.

 

 ديسمبر من نفن السنة. 31ير من كل سنة ميالدية وتنتهي في ينا 1تبدأ السنة المالية للشركة من 

 
 بيان االمتثال  .3

ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية 2021ديسمبر  31تم إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في  م وفقا
 يئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من اله

 
 المعايير والتفسيرات والتعديالت على المعايير الحالية .4

 معايير وتفسيرات وتعديالت جديدة لم تصبح سارية المفعول بعد   .أ
تبر سارية المفعول في هناك عدد من المعايير والتعديالت على المعايير والتفسيرات التي أصدرها مجلن معايير المحاسبة الدولية والتي تع

 :الفترات المحاسبية المستقبلية التي قررت الشركة عدم اعتمادها في وقت مبكر. وأهمها ما يلي
 

 تاريخ التطبيق ملخص المعيار الدولي

التحسينات السنوية على 
المعايير الدولية إلعداد 
التقارير المالية: دورة 

 م2020-م2018

تعديالت طفيفزة علزى  IASB)المحاسبة الدولية ) م، أصدر مجلن معايير2020في مايو 
، التطبيززق ألول مززرة للمعززايير الدوليززة إلعززداد 1المعيززار الززدولي إلعززداد التقززارير الماليززة 

، واألدوات الماليزة، ومعيزار المحاسزبة 9التقارير المالية، والمعيار الدولي للتقارير المالية 
حبة للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية الزراعة واألمثلة التوضيحية المصا 41الدولي 
 عقود اإليجار 16

 م2022يناير  1
 

اإلطار المفاهيمي 
للتقارير المالية 
)التعديالت على 

المعيار الدولي إلعداد 
 (3التقارير المالية 

تم اإلفصاح أدناه عن المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التي صدرت ولكنها غير 
ل حتى تاريخ البيانات المالية للشركة، تعتزم الشركة إعتماد هذه المعايير سارية المفعو

 والتفسيرات الجديدة والمعدلة، إن وجدت، عندما تصبح سارية.
 

( تعديالت على المعيار IASB) م أصدر مجلن معايير المحاسبة الدولي2020في مايو 
اهيمي للتقارير المالية دون لتحدي  اإلطار المف، 11.3الدولي إلعداد التقارير المالية 

 ل.اتغيير المتطلبات المحاسبية كدمج األعم
 

ات المحتملة لتزامات واإللتزامتقدم التعديالت إستثناًء من متطلبات اإلعترا  العام لإل
، المخصصات 37المكتسبة في تجميع االعمال ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم 

 .12تيبات إمتياز الخدمة العام رقم والمطلوبات واألصول  المحتملة وتر

 م2022يناير  1
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 شركة أسمنت نجران
 )شركة مساهمة سعودية(

 ات حول القوائم المالية الموحدة إيضاح
 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(
 

 
 )تتمة( لحاليةالمعايير والتفسيرات والتعديالت على المعايير ا. 4

 

 )تتمة( جديدة لم تصبح سارية المفعول بعدمعايير وتفسيرات وتعديالت أ. 
 

 تاريخ التطبيق ملخص المعيار الدولي

معيار المحاسبة الدولي 
الممتلكات واآلالت  16

 -)التعديل والمعدات 
المتحصل قبل حق 

 االستخدام(
 

( تعززديالت علززى IASB) م، أصززدر مجلززن معززايير المحاسززبة الدوليززة2020فززي مززايو 
، والتي تحظر على الشركة خصم المبالج المسزتلمة مزن بيزع 16معيار المحاسبة الدولي 

األصززنا  المنتجززة بينمززا تقززوم الشززركة بإعززداد األصززل لالسززتخدام المقصززود مززن تكلفززة 
الممتلكززات واآلالت والمعزززدات. بزززدالً مزززن ذلززك، سزززو  تعتزززر  الشزززركة بمتحصزززالت 

 كالي  ذات صلة في الربح أو الخسارة. المبيعات هذه وأي ت
 

 م2022يناير  1

معيار المحاسبة الدولي 
العقود  -)التعديل  37

 -ات لتزامالمحملة باإل
 تكلفة إتمام العقد(

 

( تعديالت على معيار IASBم أصدر مجلن معايير المحاسبة الدولية )2020في مايو 
لي  التي تتضزمنها الشزركة عنزد تقيزيم ، والتي تحدد التكاأ 68فقرة  37المحاسبة الدولي 

مززا إذا كززان العقززد سيتسززبب فززي خسززارة أم ال، وبالتززالي يززتم االعتززرا  بززا كعقززد محمززل 
. من المتوقع أن تزؤدي هزذه التعزديالت إلزى احتسزاب المزيزد مزن العقزود كعقزود لتزامباإل

المحملززة  ات ألنهزا تزيززد مزن نطزاق التكزالي  المدرجززة فزي تقيزيم العقزودلتزامزمحملزة باإل
 ات.لتزامباإل
 

 م2022يناير  1

لمعيار الدولي للتقارير ا
 4 المالية
 

 م2023يناير  1 تعديالت بخصوص تاريخ انتهاء صالحية نهج التأجيل. -عقود التأمين 

المعيار الدولي للتقارير 
 9المالية 

 . 9ومعيار  4تعديالت بخصوص التعديالت المتعلقة بالترابط بين معيار 
 

 م2023ر يناي 1

المعيار الدولي للتقارير 
 17 المالية
 

ً لمحاسبة عقود التأمين. قبل  17يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية  ً دوليا ً متسقا نهجا
، كان هناك تنور كبير في جميع أنحاء العالم 17المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

مين، حي  يسمح المعيار الدولي للتقارير فيما يتعلق بالمحاسبة واإلفصاح عن عقود التأ
بمواصلة اتبار العديد من مناهج المحاسبة السابقة )غير المعايير الدولية  4المالية 

تغييرات  17إلعداد التقارير المالية(. سينتج عن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 ألنظمة والعمليات الحالية. كبيرة للعديد من شركات التأمين، مما يتطلب تعديالت على ا

 

 م2023يناير  1

معيار المحاسبة 
 -)التعديل  1 الدولي

تصني  المطلوبات 
لمتداولة أو غير 

 متداولة(
 

م 2021قرر مجلن معايير المحاسبة الدولي في إجتماعاتزا المنعقزدة فزي يونيزو ويوليزو 
لخاضعة لشروط مثزل ات التزامفيما يتعلق بتصني  اإل 1تعديل معيار المحاسبة الدولي 

م لمدة عام 2020اإلفصاح عن المعلومات حول هذه الشروط وتأجيل تاريخ نفاذ تعديل 
 م.2024واحد على األقل حتى يناير 

 

لمززدة ال تقززل عززن اثنززي عشززر شززهراً بعززد فتززرة  لتزززامتتطلززب التعززديالت تأجيززل تسززوية اإل
التسزوية لمزدة إثنزي عشزر التقرير لتكون متاحة فزي فتزرة التقريزر و/أو الحزق فزي تأجيزل 

المنشزأة بشزروط محزددة.  لتززامشهراً على األقل بعد فترة التقرير والذي يخضع أيضاً إل
 .لتزامقدم التعديل توضيحاً حول معنى "المقاصة" لغرض تصني  اإل

 

 م2024يناير  1
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 شركة أسمنت نجران
 )شركة مساهمة سعودية(

 الموحدة ات حول القوائم المالية إيضاح
 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(
 

 
 )تتمة( المعايير والتفسيرات والتعديالت على المعايير الحالية. 4

 

 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة سارية المفعول في السنة الحالية .ب
ديالت الجديدة على المعايير السارية في السنة الحالية والتي لم تؤد إلى تغييرات في السياسات المحاسبية فيما يلي المعايير والتفسيرات والتع

 ولين لها أي تأثير على قوائمها المالية: للمجموعة
 

 تاريخ التطبيق ملخص المعيار الدولي

تعديالت  -معيار سعر الفائدة 
على المعيار الدولي  2المرحلة 

ومعيار  9 للتقارير المالية
 39المحاسبة الدولي 

 

توفر التعديالت الرئيسية اإلعفاء من متطلبات محاسبة التحوط المحددة. 
إلى سعر  IBORمن  تم تعديل المعايير لتتطلب التغيير ،باإلضافة إلى ذلك

 مرجعي بديل يتم احتسابا عن طريق تحدي  سعر الفائدة الفعلي.

 م2021يناير  1

ير المالية المعيار الدولي للتقار
امتيازات اإليجار  -)التعديل  16

ذات الصلة بجائحة كورونا 
 ("19 -كوفيد "
 

م أصدر مجلن معايير المحاسبة الدولية تعديالً على المعيار 2021في مارن 
الذي مدد إمتيازات اإليجار المتعلقة  16الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

م. يسري هذا التعديل من فترة التقرير 2021يونيو  30إلى ما بعد  19 -كوفيد ب
م. يُسمح بالتطبيق المبكر، بما في 2021أبريل  1السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 م.2021مارن  31ذلك في البيانات المالية غير المصرح بإصدارها في 

 م2021 ابريل 1

 
 

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة .5

ت فارولمصرادات واإلياعلى مبالج ر ثؤتت ضارافترات وايدتقدات وجتهال اعمدارة إلن امالموحدة لمالية م ائوالقداد اعب إلطيت
الموحدة، وقد تختل  لمالية م ائوالقداد اعإيخ رلمحتملة في تات اباولطلمن افقة عرلمت اإلفصاحاواعنها رح لمصت اباولطلموا وداتجولموا

 النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. 
 

تقد تم تقييم التقديرات واألحكام بشكل مستمر وهي تستند إلى الخبرة التاريخية وعوامل أخرى، بما في ذلك توقع األحدا  المستقبلية التي يعي
الظرو . ان مجاالت عدم التأكد في التقديرات الجوهرية والتعديالت الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية والتي هذه أنها معقولة في ظل 

 بها في القوائم المالية الموحدة المرفقة هي كما يلي: المعتر ون لها تأثير جوهري على المبالج يك

 
 األحكام 5-1

 : الموحدةفيما يلي األحكام الصادرة عند تطبيق السياسات المحاسبية التي لها أهم التأثيرات على المبالج المعتر  بها في القوائم المالية 
 

 والمعدات واآلالتكات أ( أجزاء مكونات الممتل

يتم استهالك موجودات المجموعة المصنفة ضمن فئة الممتلكات واآلالت والمعدات على أسان القسط الثابت على مدى أعمارها اإلنتاجية 
وال بد من  االقتصادية. عند تحديد العمر اإلنتاجي االقتصادي لألصل، يتم تقسيما إلى أجزاء هامة بحي  يتم استهالك كل جزء بشكل مستقل،

وعية التأكد من المكونات الرئيسية لألصل، وأثناء تحديد أهمية المكون تأخذ اإلدارة في االعتبار األهمية الكمية للمكون وكذلك العوامل الن
 مثل الفرق في العمر اإلنتاجي بالمقارنة مع األصل األساسي وطريقة االستهالك ودورة االستبدال / جدول الصيانة.

 

 رات واالفتراضاتالتقدي 5-2

مالية تتضمن االفتراضات الرئيسية، التي تتعلق بالمصادر المستقبلية والرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات في تاريخ إعداد القوائم ال
الفترات المالية عنها مخاطر جوهرية تتسبب في تعديالت جوهرية على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل  ينتجالموحدة والتي قد 

حدة. وعلى الالحقة كما هو مبين أدناه. لقد استندت المجموعة في افتراضاتها وتقديراتها على المعايير المتوافرة عند إعداد القوائم المالية المو
ن سيطرة المجموعة. أي حال، قد تتغير الظرو  الحالية واالفتراضات حول التطورات المستقبلية وفقاً لمتغيرات وأحوال السوق الخارجة ع

 إن مثل هذه التغيرات تنعكن في االفتراضات حال وقوعها. 
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 شركة أسمنت نجران
 )شركة مساهمة سعودية(

 القوائم المالية الموحدة ات حول إيضاح
  م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(

 
 )تتمة( االفتراضات المحاسبية الهامةاألحكام والتقديرات و.  5

 )تتمة( التقديرات واالفتراضات 5-2

 

 ات منافع الموظفينإلتزام( أ

ل خدمتهم يتم احتساب صافي التزام المجموعة فيما يتعلق بمنافع الموظفين عن طريق تقدير مبلج المنافع المستقبلية التي حصل عليها الموظفين مقاب

ويتم خصم القيمة العادلة ألية أصول. يتم تحديد القيمة الحالية لاللتزام  ،ة، يتم خصم هذه المزايا لتحديد قيمتها الحاليةفي الفترات الحالية والسابق

والتي تعتر   ،بناًء على التقييم االكتواري في تاريخ قائمة المركز المالي من قبل خبير اكتواري مستقل باستخدام طريقة الوحدة االئتمان المتوقعة

ية ترة خدمة على أنها أدت إلى نشوء وحدة إضافية من استحقاقات الموظفين. يتم قيان االلتزام بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلبكل ف

لعالوة دل المقدرة. تعتمد معدالت الخصم المستخدمة لتحديد القيمة الحالية لاللتزام بموجب خطة المزايا المحددة على معدل السندات الحكومية المع

 المخاطر اإلضافية التي تعكن عوائد السوق على سندات الشركات عالية الجودة وذات االستحقاق المماثل.

 

  ات المحتملة لتزامواإلالمخصصات ب( 

 اتها المحتملة لتحديد احتمالية وحجم تدفق المصادر.لتزامتجري اإلدارة تقييمات منتظمة إل

 

 الت والمعدات( األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلج

خذ في تحدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاجية التقديرية للممتلكات واآلالت والمعدات الحتساب االستهالك. يتم تحديد هذه التقديرات بعد األ

اجية بشكل سنوي ويتم تعديل االعتبار االستعمال المتوقع لألصل أو التل  الطبيعي. تقوم اإلدارة بمراجعة القيم المتبقية للموجودات واألعمار اإلنت

 مصاري  االستهالك المستقبلية حيثما تعتقد اإلدارة بأن األعمار اإلنتاجية تختل  عن التقديرات السابقة.

 
 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم المدينة التجارية( د

ة. تستخدم المجموعة معلومات محتملة ومعقولة، والتي تستند إلى عند تحديد مخصص الذمم المدينة تقوم المجموعة بتقدير خسارة االئتمان المتوقع

سارة افتراضات العوامل والتغيرات المستقبلية على الحركة االقتصادية المختلفة وكي  ستؤثر هذه العوامل والتغيرات على بعضها البعض. ان الخ

لسداد. وهي تستند إلى الفرق بين التدفق النقدي التعاقدي المستحق والتي الناتجة عن التخل  عن السداد هي تقدير للخسارة الناشئة من التخل  عن ا

 مع األخذ في االعتبار التدفقات النقدية من الضمانات والجدارة االئتمانية المتكاملة. ،يتوقع المقرض استالمها

 
 هـ( مخصص استخراج المواد 

(. تقوم المجموعة بوضع تقديرات 3المعدنية في المملكة العربية السعودية )الملحق تقوم الشركة األم باستغالل المواد الخام بموجب نظام الموارد 

 وتوقعات تتعلق بكميات المواد الخام المستغلة ودفع رسوم مقابل استغالل الموقع بناًء على هذه التقديرات.

 
 ( وجود المخزون و

بن وحديد خام( وأعمال تحت التنفيذ بشكل رئيسي من كلنكر مخّزن يتكون المخزون من المواد الخام المشتراة )حجر جيري ورمل ومعادن وج

توفرة في على شكل أكوام في ساحات وهناجر مقامة لهذا الغرض. بما أن وزن هذا المخزون ال يمكن تقديره عملياً، تقوم اإلدارة بتقييم الكميات الم

لى وحدات احجام باستخدام زاوية االستقرار والكثافة. عند القيام بذلك، تقوم قياسات االكوام وتحويل القياسات إ ىنهاية السنة من خالل الحصول عل

ا على اإلدارة بتعيين مثمن مستقل لتقدير الكميات بواسطة استخدام احتسابات قياسات علمية محددة وتطبيق طريقة تحويل الكثافة التي تم تطبيقه

 مخزون مماثل في صناعة االسمنت.
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 ت نجرانشركة أسمن
 )شركة مساهمة سعودية(

 ات حول القوائم المالية الموحدة إيضاح
 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(

 
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة .6

  ساس التوحيد أ 6-1

 تتحقق السيطرة عندما تقوم المجموعة بما يلي:

 ى الشركة المستثمر بها.القدرة على السيطرة عل 

 .نشوء حق في العوائد المتغيرة نتيجة إلرتباطها بالمنشأة المسثمر بها 

 .القدرة عى استخدام سيطرتها بغرض التأثير على عوائد االستثمار 
 

لظرو  تشير إلى حدو  تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على أي من المنشآت المستثمر بها أم ال، وإذا ما كانت الحقائق وا
 تغيرات على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة المشار إليها أعاله.

 

عندما تقل حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة في أي من المنشآت المستثمر بها عن أغلبية حقوق التصويت بها، يكون للمجموعة السيطرة على 
افية لمنحها قدرة عملية لتوجيا األنشطة ذات الصلة بالمنشأة المستثمر بها بشكل منفرد. تلك المنشأة المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت ك

 تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة الحقائق والظرو  ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان للمجموعة حقوق التصويت في الشركة المستثمر فيها
 لمنحها السيطرة،

 

 :تشمل تلك الحقائق والظرو  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 واألطرا  األخرى 

 الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى، و 

 شير إلى أن المجموعة لها، أو ليست لديها، القدرة الحالية على توجيا األنشطة ذات الصلة وقت الحاجة التخاذ أية حقائق وظرو  إضافية قد ت
 قرارات، بما في ذلك كيفية التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة.

 

نما تتوق  تلك العملية عندما تفقد المجموعة تبدأ عملية توحيد الشركة التابعة عندما تتمكن المجموعة من السيطرة على تلك الشركة التابعة، بي
السيطرة على الشركة التابعة. وعلى وجا الخصوص، يتم تضمين إيرادات ومصاري  الشركة التابعة المستحوذة أو المستبعدة خالل السنة في 

 خ فقدان السيطرة على الشركة التابعة.قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل الموحدة من تاريخ استحواذ المجموعة على السيطرة حتى تاري
الدخل الشامل  إجماليإن قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األخرى موزعة على مساهمي المجموعة. إن 

  .للشركات التابعة موزر على مساهمي المجموعة
 

 متى تطلب ذلك، لكي تتالئم سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة من قبل المجموعة. يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة،
معامالت يتم إستبعاد جميع المعامالت بما في ذلك الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصاري  والتدفقات النقدية الناتجة عن ال

 بين شركات المجموعة عند التوحيد.
 

 ي حصص ملكية المجموعة في الشركة التابعة الحاليةالتغييرات ف
التغييرات في حصص ملكية المجموعة في الشركة التابعة والتي ال تؤدي إلى فقدان المجموعة للسيطرة على الشركة التابعة يتم احتسابها 

ة لتعكن التغيرات في حصصها ذات الصلة في كمعامالت حقوق ملكية. يتم تعديل القيم الدفترية لحقوق المجموعة وحقوق الملكية غير المسيطر
االعترا  با  الشركة التابعة. أي فرق بين المبلج الذي يتم تعديل الحقوق غير المسيطرة على أساسا والقيمة العادلة للمقابل المدفور أو المستلم يتم

 مباشرة في حقوق الملكية وينسب إلى مساهمي المجموعة.
 

ويتم احتسابها على أنها  الموحدةالربح أو الخسارة  قائمةيتم االعترا  باألرباح أو الخسائر في  ،على شركة تابعةعندما تفقد المجموعة السيطرة 
( القيمة الدفترية السابقة للموجودات )بما في ذلك 2و ) محتجزة القيمة العادلة للمقابل المستلم والقيمة العادلة ألي مبلج فائدة إجمالي( 1الفرق بين )
ً ات الشركة التابعة وأي حصص غير مسيطرة. يتم المحاسبة عن جميع المبالج المعتر  بها سابقإلتزاموالشهرة(  في الدخل الشامل اآلخر فيما  ا

الربح أو  قائمةيتعلق بتلك الشركة التابعة كما لو أن المجموعة قد قامت باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة للشركة التابعة )أي 
المالي  للتقريرالمعاد تصنيفها أو تحويلها إلى فئة أخرى من حقوق الملكية كما هو محدد / مسموح با من قبل المعايير الدولية  ةالموحد الخسارة

 المعمول بها(.
 

د االعترا  األولي للمحاسبة تعتبر القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ با في الشركة التابعة السابقة في تاريخ فقدان السيطرة بمثابة القيمة العادلة عن
 .التكلفة عند االعترا  األولي باستثمار في شركة زميلة أو مشرور مشترك ،عند االقتضاء ،9 رقم الالحقة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي
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 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة. 6

  
 متداول / غير متداول  -التصنيف  6-2

تداول عندما متداول. يكون األصل مر بعرض الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي استنادا إلى التصني  متداول / غي المجموعةتقوم 
 يكون:
 تحقق أو لديها نية لبيعا أو استهالكا خالل الدورة التشغيلية العادية.يمن المتوقع أن  -
 محتفظ با لغرض المتاجرة. -
 تحقق خالل اثني عشرة شهرا بعد فترة التقرير، او يمن المتوقع أن  -
 ات  خالل أثني عشرة شهرا على األقل بعد فترة التقرير.لتزاما لسداد اإلالنقد والنقد المكافئ ما لم يكن هناك قيود على تحويلا أو استخدام -
 

 تصن  جميع الموجودات األخرى على أنها غير متداولة. 
 

 ات  على أنها متداولة عندما يكون:لتزامتصن  اإل
 من المتوقع أن يتم تسويتها ضمن النشاط التشغيلي االعتيادي. -
 تاجرة.محتفظ بها بشكل أساسي لغرض الم -
 من المقرر أن يتم تسويتها خالل اثني عشره شهرا بعد فترة التقرير، أو  -
 لمدة اثني عشرة شهرا على األقل بعد فترة التقرير. لتزامال يوجد حق غير مشروط لتأجيل تسوية اإل -

 ات  األخرى على أنها غير متداولة.لتزامجميع اإل المجموعةتصن  
 

 قياس القيمة العادلة 6-3
السوق  قيمة العادلة هو المبلج الذي يتم استالما عند بيع إحدى الموجودات أو دفعا لتحويل إحدى المطلوبات في معاملة منظمة بين المشاركين فيال

 بتاريخ القيان. يستند قيان القيمة العادلة على افتراض أن المعاملة لبيع الموجودات أو لتحويل بند المطلوبات تحد  إما:
 الرئيسي لبند الموجودات أو بند المطلوبات؛ أو  في السوق -أ
 في حال عدم وجود السوق الرئيسي، في السوق األكثر مالئمة لبند الموجودات أو بند المطلوبات. -ب

 .قابال للوصول إليا من قبل المجموعةيجب أن يكون الوصول إلى السوق الرئيسي أو السوق األكثر مالئمة 
 

لبند الموجودات أو بند المطلوبات باستخدام االفتراضات التي سو  يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير بند يتم قيان القيمة العادلة 
 الموجودات أو ببند المطلوبات، على افتراض أن المشاركين في السوق يتصرفون على أسان مصلحتهم االقتصادية.

 

ن االعتبار قدرة المشارك في السوق على تحقيق مزايا اقتصادية باستخدام بند الموجودات إن قيان القيمة العادلة للموجودات غير المالية يأخذ بعي
بأعلى وأفضل استخدام لا أو عن طريق بيعا إلى مشارك آخر في السوق الذي سو  يستخدم بند الموجودات بأعلى وأفضل استخدام لا. تستخدم 

فر لها بيانات كافية لقيان القيمة العادلة، وزيادة استخدام المدخالت القابلة للمالحظة ذات أساليب التقييم المناسبة في الظرو  والتي تتو المجموعة
 الصلة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة.

 

ضمن التسلسل الهرمي  إن جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قيان القيمة العادلة لها أو اإلفصاح عنها في القوائم المالية الموحدة يتم تصنيفها
 للقيمة العادلة، والمشروحة كما يلي، استناداً إلى الحد األدنى من المدخالت الالزم لقيان القيمة العادلة ككل:

 أسعار السوق المتداولة )غير معدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة؛ -1المستوى  -

 األدنى من المدخالت الالزم لقيان القيمة العادلة وملحوظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛  أساليب تقييم تستخدم الحد -2المستوى  -

أساليب تقييم أخرى تستخدم الحد األدنى من المدخالت الالزم لقيان القيمة العادلة ولكن ال تستند إلى بيانات السوق القابلة  -3المستوى  -
 للمالحظة.

 

أو  1تر  بها في القوائم المالية الموحدة بالقيمة العادلة على أسان متكرر باستخدام مؤشرات المستوى بالنسبة للموجودات والمطلوبات المع
ما إذا كانت التحويالت قد حدثت بين المستويات في التسلسل الهرمي عن طريق إعادة تقييم التصني  )بناًء على  المجموعةتحدد  ،2المستوى 

 لقيمة العادلة ككل( في نهاية كل فترة تقرير.أدنى مستوى من المدخالت( مهم لقيان ا
 

بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أسان طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات  المجموعةلغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، قامت 
 والمطلوبات ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح اعاله.

 ق ثابتة بقيم مخفضة استنادا إلى طريقة معدل الفائدة الفعلي.تسجل القروض ذات آجال استحقا
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 ت ومعداتالممتلكات وآ 6-4
ً يتم إثبات الممتلكات واآلالت والمعدات، فيما عدا األرض التي ال تستهلك، بالتكلفة ناقص القيمة المتراكمة، إن  هبوطاالستهالك المتراكم وخسائر  ا

ستهالك على أسان العمر اإلنتاجي وجدت. تعتبر نفقات اإلصالح والصيانة مصروفات، في حين يتم رسملة نفقات التحسينات. يتم احتساب اال
ً لطريقة القسط المتناقص بعد األخذ بعين االعتبار القيمة التخريدية للموجودات. تقوم  بمراجعة مدى مالءمة معدل  المجموعةالمقدر لألصل وفقا
 .االستهالك / اإلطفاء والعمر اإلنتاجي والقيم التخريدية المستخدمة لتسجيل االستهالك على أسان سنوي

 

 إن المعدالت السنوية المقدرة الستهالك الموجودات الرئيسة هي كما يلي:
 

 ول ــــاألص  نسبة االستهالك 

 األرض  ال تستهلك

 مباني   2,5٪
 المصنع واآلالت والمعدات   ٪15٪ ـ 4
 مركبات   ٪25٪ ـ 10
 أثا  وتركيبات ومعدات مكتبية  ٪12,5٪ ـ 10
 أجهزة حاسب آلي   15٪
 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ   تستهلكال 

 

دات المذكورة تتضمن األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ جميع التكالي  المتكبدة )بما في ذلك الدفعات المقدمة( التي لم يتم تصنيفها كأحد فئات الموجو
ا يتم إكمال اختبارات األداء ذات الصلة بصورة مرضية. ال أعاله. يتم إعادة تصني  األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ كممتلكات، آالت ومعدات عندم

 يتم احتساب االستهالك لألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ.
 

 قيمة الممتلكات واآلالت والمعداتفي  الهبوط 6-5
ديد فيما إذا كان هناك أي مؤشر على بمراجعة القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات لتح المجموعةعند إعداد القوائم المالية الموحدة تقوم 

القيمة، وفي حالة وجود مثل هذا المؤشر يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل لتحديد مدى  هبوطأن تلك الموجودات قد تعرضت لخسارة 
رداد تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة القيمة )إن وجدت(، وعندما ال يكون من الممكن تقدير القيمة القابلة لالست هبوطالخسارة الحاصلة بسبب 

 لالسترداد للوحدة المولدة للنقد التي ينتمي إليها األصل.
إلى القيمة القابلة  إذا تم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو )الوحدة المولدة للنقد( بأقل من قيمتا الدفترية، يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل

في القيمة  الهبوطالقيمة مباشرة في قائمة األرباح أو الخسائر. عندما يتم عكن خسارة  هبوطحدة المولدة للنقد(، ويتم االعترا  لالسترداد او )الو
التي  يمة الدفتريةالحقا، يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل إلى التقدير المعدل لقيمتها القابلة لالسترداد، ولكن بحي  ال تزيد القيمة الدفترية عن الق

 كان من الممكن تحديدها في حالة عدم وجود أي اعترا  في الخسارة في قيمة األصل )وحدة توليد النقد( في السنوات السابقة. يتم االعترا 
 .الموحدة والدخل الشامل األخرالخسارة أو  الربحفي القيمة كإيرادات مباشرة في قائمة  الهبوطبعكن خسارة 

 

 الموجودات غير الملموسة  6-6
دات غير تم رسملة جميع التكالي  المدفوعة إلقتناء الموجودات غير الملموسة. يتم إثباتها بالتكلفة ناقصا اإلطفاء المتراكم. يتم إطفاء الموجو

 الملموسة للشركة على مدى العمر اإلنتاجي المقدر باستخدام طريقة القسط الثابت.
موسة البرامج والتراخيص. يتم رسملة تراخيص برامج الكمبيوتر على أسان التكلفة المتكبدة للحصول على وتشمل الموجودات غير المل

 البرمجيات المحددة ووضعها في الخدمة. يتم تحميل اإلطفاء على قائمة الربح أو الخسارة على أسان القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي
دام. يتم االعترا  بالتكلفة المرتبطة باالحتفاظ ببرامج الحاسب اآللي كمصرو  عند تكبدها بينما يتم المقدر من تاريخ توفر البرنامج لالستخ

 معايير معينة. تحقيقرسملة تكلفة التطوير عند 
االعمار المحددة طفاء الموجودات غير الملموسة ذات إيتم  يتم تقييم االعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة إما كقيمة محددة أو غير محددة.

قيمة  هبوطالقيمة عندما يكون هناك مؤشر على  هبوطعلى مدى االعمار اإلنتاجية االقتصادية الخاصة بها باستخدام طريقة القسط الثابت وتقييم 
وم الشركة باختبار الموجودات غير الملموسة. تتم مراجعة طرق اإلطفاء والقيم المتبقية واالعمار اإلنتاجية المقدرة على االقل سنوياً. تق

ً سنوي الموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي غير المحدد لإلضمحالل من خالل مقارنة قيمتها القابلة لإلسترداد مع قيمتها الدفترية إما أو  ا
من إلغاء االعترا   قيمتها. يتم قيان المكاسب أو الخسائر الناتجة هبطتعندما يكون هناك مؤشر على أن الموجودات غير الملموسة قد 

اد بالموجودات غير الملموسة بالفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل ويتم إثباتها في قائمة الربح أو الخسارة عند استبع
كانت  إذالرخصة، وما يتم تحديد فترات اإلطفاء للتراخيص في المقام األول بالرجور الى فترة التراخيص غير المنتهية، وشروط تجديد ا األصل.

 التراخيص تعتمد على تقنيات محددة. يتم تحميل اإلطفاء على قائمة الربح أو الخسارة على أسان القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية
 المقدرة من بداية الخدمات ذات الصلة.
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 بما في ذلك قطع الغيار الرأسمالية المخزون 6-7
باستخدام طريقة المتوسط المرجح. يتم تحميل قطع الغيار تظهر قيمة المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. يتم قيان التكلفة 

ن والمواد االستهالكية األخرى على المصاري  عند الشراء. ويتم رسملة قطع الغيار الهامة التي لها عمر إنتاجي يزيد عن سنة واحدة كجزء م
ون التام واإلنتاج تحت التشغيل تتضمن التكلفة نسبة من . في حالة المخزعند بدء استخدامها الممتلكات والمنشآت والمعدات التي تنتمي إليها

 المصاري  الصناعية غير المباشرة وفقا للطاقة اإلنتاجية االعتيادية.
في القيمة الدفترية. صافي القيمة القابلة للتحقق  هبوطبشكل منتظم بمراجعة صافي القيمة القابلة للتحقق للمخزون بهد  عكن أي  المجموعةتقوم 

 البيع المقدر في سياق العمل االعتيادي ناقصا التكالي  المقدرة لإلتمام والتكالي  التقديرية للبيع.هي سعر 
 

 الذمم التجارية المدينة 6-8
ً األداء ناقص إلتزامتظهر الذمم التجارية المدينة بسعر المعاملة المتعلق ب بتقييم مخصص  المجموعةمخصص الديون المشكوك في تحصيلها. تقوم  ا

مصفوفة مخصصة لقيان  المجموعةيون المشكوك في تحصيلها باستخدام نموذج خسائراالئتمان المتوقعة على مدى عمر الموجودات. تستخدم الد
وذج خسائر قوائم الشراء اإلئتماني للذمم التجارية المدينة من العمالء بينما يتم تأمين العمالء الحكوميين وشبا الحكوميين وهي غير مدرجة في نم

 ئتمان المتوقعة.اإل
تُحسب معدالت الخسارة باستخدام طريقة )معدل االسترداد( على أسان احتمال وجود مستحق يتقدم خالل المراحل المتعاقبة من االنحرا  إلى 

ن الماضيين. بالنسبة الشطب المتصل بجدول التقادم للمستحقات المعلقة. معدالت الخسارة تستند إلى تجربة خسارة اإلئتمان الفعلية على مدى العامي
ما للمخصصات مقابل الذمم المدينة المحددة، يتم إجراء تحليل للمستهلك من قبل العميل في نهاية كل فترة تقرير. يتم عكن المخصصات فقط عند

ج خسائر اإلئتمان المتوقعة القيمة، مبل هبوطفي الربح أو الخسارة، كمكاسب أو خسائر  المجموعةيتم استرداد المبالج المستحقة من العمالء وتدرج 
ً )أو العكن( المطلوب لتعديل مخصص الخسارة في تاريخ التقرير إلى المبلج المطلوب ليتم االعترا  با وفق لهذا المعيار. عندما تكون الذمم  ا

الخسارة، بناًء على المعايير التجارية المدينة غير قابلة للتحصيل، يتم شطبها مقابل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها في قائمة الربح أو 
 .المجموعةالمحددة في سياسة 

 

من بعض العمالء الدفع مقدما قبل استالم البضاعة، حي  يتم استالم الدفعات من العمالء وقبل تسليمهم البضاعة خالل  المجموعةتتطلب سياسية 
 ء وتدرج ضمن المطلوبات المتداولة.الفترة المشمولة بالتقرير، حي  يتم تصني  الدفعات على أنها مستحقات للعمال

الحق في مطالبة أي طر  ثال  مثل إعانات الكلنكر أو الرسوم الجمركية المستردة، يتم إدراج المبلج المتفق علية كذمم  للمجموعةعندما يكون 
 مدينة أخرى وإيرادات أخرى بالصافي بعد خصم أي مخصصات.

 

 النقد وما في حكمه 6-9
حكما في قائمة التدفقات النقدية النقد في الصندوق والرصيد لدى البنوك )الحسابات الجارية واإليداعات والودائع( يتضمن النقد وما في 

والتي تستحق كحد أقصى خالل ثالثة  ةواالستثمارات قصيرة األجل ذات السيولة العالية والتي تخضع لمخاطر غير جوهرية للتغيرات في القيم
 .المجموعةسييلها على حساب أشهر ولين هناك قيود على ت

 

 المقاصة  6-10
امي ملزم تتم المقاصة ما بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويتم إدراج المبلج الصافي في قائمة المركز المالي عندما يكون هناك حق نظ

 مطلوبات في آن واحد.جراء المقاصة كما توجد نية للتسوية على أسان الصافي أو تحقق الموجودات وتسوية الإفي 
 

 الزكاة  6-11
بالمملكة العربية السعودية. يجب أن يكون تقديم  يتم احتساب مخصص الزكاة وفقا لألنظمة الزكوية التي تصدرها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

الضرائب  المجموعةزكاة والضرائب. تستقطع المخصصات الواردة في القوائم المالية الموحدة وفقاً لقواعد الباإلقرارات واإلفصاح عنها الخاصة 
على معامالت معينة مع أطرا  غير مقيمة كما هو مطلوب بموجب نظام الضرائب في المملكة العربية السعودية. يتم تسجيل ضريبة االستقطار 

 المتعلقة بالمدفوعات األجنبية على الخدمات كمطلوبات متداولة.
 

 الدائنة الدائنون التجاريون والحسابات 6-12
 يتم قيان الحسابات الدائنة بالقيمة العادلة، بالصافي بعد الخصم التجاري. حي  تضا  المكاسب والخسائر الناتجة عن المطلوبات بالعمالت

 األجنبية والتي تتعلق بسعر الصر  إلى القيمة الدفترية من المطلوبات ذات الصلة.
 

 المخصصات والمطلوبات األخرى 6-13
نظامي أو ضمني حالي نتيجة أحدا  سابقة، ومن المحتمل أن يتطلب تدفق خارج من  إلتزامبالمخصصات عندما يكون على الشركة  يتم االعترا 

. حي  تتم مراجعة المخصصات في تاريخ لتزامويمكن إجراء تقدير موثوق لمبلج هذا اإل إلتزامالمنشأة لموارد تنطوي على منافع اقتصادية لتسوية 
 المالي ويتم تعديلها لتعكن أفضل التقديرات الحالية.قائمة المركز 
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 ات خطط المنافع المحددة ــ منافع الموظفين لتزامإ 6-14
فيما يتعلق بخطط المنافع المحددة  المجموعة إلتزام. يحتسب صافي للمجموعةيتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بناء على السياسة الداخلية 

 ظفون في الفترات الحالية والسابقة.بشكل منفصل لكل خطة من خالل تقدير مبلج المنافع المستقبلية التي اكتسبها المو
مقابل يتم إعادة قيان التي تتضمن األرباح والخسائر االكتوارية، واالعترا  بها مباشرة في قائمة المركز المالي مع تسجيل قيد مدين او دائن 

ادة القيان الى الربح أو الخسارة في الفترات األرباح المبقاة من خالل الدخل الشامل اآلخر، في الفترة التي تحد  فيها. ال يتم إعادة تصني  إع
 الالحقة.

 

ات المنافع المحددة تحت بند "تكالي  التشغيل" و"المصاري  العمومية واإلدارية" في إلتزامباالعترا  بالتغيرات التالية في  المجموعةتقوم 
 حساب الربح أو الخسارة:

 ي  الخدمة السابقة والمكاسب والخسائر من التخفيضات والتسويات غير الروتينية.تكالي  الخدمة التي تشمل تكالي  الخدمة الحالية وتكال 

 .مصاري  الفوائد 
 

 المنافع المحددة سنويا من قبل خبير اكتواري مؤهل باستخدام طريقة وحدة اإلئتمان المتوقعة. إلتزاميتم حساب 
 

 ( عقود اإليجار16ير المالي رقم )المعيار الدولي للتقر 6-15
ما إذا كان العقد يعد عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار.  المجموعةأو بعد ذلك، تدرن  2019يناير  1بة ألي عقود جديدة يتم إبرامها في بالنس

يق يُعرَّ  عقد اإليجار بأنا "عقد، أو جزء من عقد، يُنقل حق السيطرة على إستخدام األصل )األصل األساسي( لفترة زمنية مقابل عوض". لتطب
 ذا التعري ، تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان العقد يفي بثالثة تقييمات رئيسية وهي:ه

 يحتوي العقد على أصل محدد، يتم تحديده صراحةً في العقد أو يتم تحديده ضمني ً من خالل تحديده في الوقت الذي يتم فيا إتاحة األصل  ا
 .موعةللمج

  دية بشكل كبير من استخدام األصل المحدد طوال فترة االستخدام، مع مراعاة حقوقها الحصول على جميع المزايا االقتصا موعةللمجيحق
 ضمن النطاق المحدد للعقد.

  بتقييم ما إذا كان لها الحق في توجيا "كيفية وألي  المجموعةتوجيا استخدام األصول المحددة خالل فترة االستخدام. تقوم  موعةللمجيحق
 رة االستخدام.غرض" يتم استخدام األصل خالل فت

ً يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات من عقد اإليجار مبدئي ات وتكلفة التمويل. يتم لتزاموقياسها بالقيمة الحالية. يتم توزيع كل دفعة إيجار بين اإل ا
اإلنتاجي لألصل أو مدة عقد تحميل تكلفة التمويل على الربح أو الخسارة على مدة عقد اإليجار. يتم إطفاء حق استخدام األصل على مدار العمر 

 ، على أسان القسط الثابت.راإليجار، أيهما أقص

  بناًء على مؤشر أو  ةاإليجار من مدفوعات ثابتة )بما في ذلك مواد ثابتة(، مدفوعات متغير إلتزامتتكون مدفوعات اإليجار المدرجة في قيان
لمدفوعات الناشئة عن خيارات معينة ومن المؤكد ممارستها. يتم خصم معدل، والمبالج المتوقع دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية وا

مدفوعات اإليجار باستخدام معدل االقتراض اإلضافي، وهو المعدل الذي يتعين على المستأجر دفعا القتراض األموال الالزمة للحصول على 
 أصل بقيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة بشروط وأحكام مماثلة.

 للمدفوعات المقدمة وزيادة العائد. يتم إعادة قياسها لتعكن أي إعادة تقييم أو تعديل، أو إذا كانت  لتزامن المبدئي، سيتم تخفيض اإلبعد القيا
 هناك تغييرات في المدفوعات الثابتة المضمنة.

 

 االحتياطي النظامي  6-16
من صافي الربح  ٪10لشركة، تقوم الشركة بتكوين احتياطي نظامي بنسبة وفقا لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي ل

 من رأن المال المصدر.  ٪30حتى يبلج االحتياطي 
 

 ات المحتملةلتزاماألصول واإل 6-17
قدير موثوق لمبلج فقط من خالل أحدا  مستقبلية أو عندما ال يمكن إجراء ت لتزامالمحتمل عندما يتم تأكيد وجود اإل لتزاميتم اإلفصاح عن اإل

ً ات. ال يتم اإلعترا  بالموجودات المحتملة، ولكن يتم اإلفصاح عنها عندما يكون تدفق المنافع االقتصادية مرجحلتزاماإل  .ا
 

 
 

19/37 



 

 شركة أسمنت نجران
 )شركة مساهمة سعودية(

 ات حول القوائم المالية الموحدة إيضاح
 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 المبالغ بآالف الرياالت السعودية( )جميع

 
 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة. 6

 

 بااليراداتاالعتراف  6-18
بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو المستحق عندما يحصل العميل على السيطرة  15يتم قيان المبيعات بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

ا، أي عند اإلقرار باستالم السلع. يتم االعترا  بالمبيعات عند استكمال إلتزام األداء حي  يتم نقل المخاطر والمنافع على البضائع في وقت م
د مشاركة الهامة للملكية إلى العميل، ويكون استرداد المقابل محتمالً، ويمكن تقدير التكالي  المرتبطة بالبضائع المرتجعة بشكل موثوق، وال توج

ارة على البضائع، كما أن يكون من الممكن قيان مقدار اإليرادات بشكل موثوق. تقان المبيعات صافية من العائدات والخصومات مستمرة لإلد
 التجارية.

 ال يتم اعتبار أي عنصر من عناصر التمويل موجوداً حي  أن المبيعات تتم إما نقداً أو على أسان اإلئتمان بما يتفق مع ممارسات السوق.
 

 رجمة العمالت األجنبية ت 6-19
. ويتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية باستخدام أسعار للمجموعةيتم عرض القوائم المالية الموحدة بالع السعودي )العملة الوظيفية( 

ملة والترجمة في نهاية الصر  السائدة وقت حدو  المعاملة، يتم تسجيل المكاسب أو خسائر صر  العمالت األجنبية الناتجة عن تسوية المعا
 الفترة وفقا ألسعار الصر  السائدة في ذلك التاريخ ويتم االعترا  بها في حساب الربح أوالخسارة. 

 

 تكلفة اإليرادات  6-20
لفة المواد، يتم احتساب تكلفة اإليرادات على أسان تكلفة إنتاج الوحدات المباعة والمحملة بجميع التكالي  المباشرة الفعلية والتي تتضمن تك

 ومستلزمات اإلنتاج، وتكلفة العمالة، واستهالك األصول الثابتة المباشرة، باإلضافة إلى حصة من المصاري  غير المباشرة.
 

 المصروفات  6-21
قل )تتضمن ، بما في ذلك تكالي  الموظفين وتكالي  النالمجموعةتتضمن مصاري  البيع والتوزيع التكالي  المتكبدة في توزيع وبيع منتجات 

 حوافز المنطقة(. يتم تصني  جميع مصاري  التشغيل األخرى كمصاري  عمومية وإدارية.
 

 ربحية السهم  6-22
 يتم احتساب ربحية السهم بقسمة صافي ربح/)خسارة( السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة كما في نهاية السنة.

 

 توزيعات األرباح والتخصيص  6-23
 يتم االعترا  توزيعات األرباح والمخصصات لالحتياطيات في القوائم المالية الموحدة في الفترة التي وافق عليها مجلن إدارة الشركة.

 

 المعلومات القطاعية 6-24
بما في ذلك اإليرادات التي تمارن أنشطة األعمال التي قد تكسبها اإليرادات وتكبدها المصاري ،  المجموعةالقطار التشغيلي هو أحد مكونات 

األخرى. تتم مراجعة النتائج التشغيلية لقطاعات التشغيل بشكل منتظم من قبل  المجموعةوالمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع أي من مكونات 
ر معلومات مالية منفصلة التخاذ القرارات حول الموارد التي سيتم تخصيصها للقطار وتقييم أدائها والتي تتوف بالمجموعةصانع القرار التشغيلي 

 عنها.
 

 تاريخ التسوية المحاسبية 6-25
ي يتم فيا يتم االعترا  بجميع عمليات الشراء والمبيعات بالطرق العادية للموجودات المالية وغير المعتر  بها في تاريخ التسوية، أي التاريخ الذ

بحساب أي تغيير في القيمة العادلة بين تاريخ المتاجرة  المجموعةية تقوم تسليم األصل إلى الطر  المقابل. عند تطبيق تاريخ التسوية المحاسب
ت وتاريخ التسوية بنفن الطريقة التي يتم بها احتساب الموجودات المستحوذ عليها. عمليات الشراء أو البيع العادية للمشتريات أو المبيعا

 تم تحديده عموما بموجب اللوائح أو العر  السائد في السوق.للموجودات المالية التي تتطلب تسليم الموجودات ضمن إطار زمني ي
 

 األدوات المالية 6-26
 الموجودات المالية

لى إحدى الفئات الموضحة أدناه، اعتماداً على الغرض الذي تم شراء األصل من أجلا. بخال  الموجودات إأصولها المالية  المجموعةتصن  
 لكل فئة هي كما يلي: للمجموعةن السياسة المحاسبية المالية في العالقة المؤهلة للتحوط، فإ

 

 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (أ)
ية" تشتمل هذه الفئة على مشتقات نقدية ومشتقات غير نقدية حي  تعوض القيمة الزمنية القيمة الجوهرية السلبية )انظر قسم "المطلوبات المال

(. يتم إدراجها في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة مع االعترا  بالتغيرات في القيمة العادلة في قائمة للمشتقات غير النقدية المصنفة كمطلوبات
أي موجودات محتفظ بها للمتاجرة وال  المجموعةالدخل الشامل في بند دخل أو مصروفات التمويل. كما في تاريخ قائمة المركز المالي، لين لدى 

 ى أنها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تصن  أي موجودات مالية عل
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 شركة أسمنت نجران
 )شركة مساهمة سعودية(

 ات حول القوائم المالية الموحدة إيضاح
 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(

 
 )تتمة( ملخص السياسات المحاسبية الهامة. 6

 

 )تتمة( ألدوات الماليةا 6-26

 )تتمة( الموجودات المالية
 
 التكلفة المطفأة (ب)

تنشأ هذه الموجودات بشكل أساسي من مخصص السلع والخدمات للعمالء )على سبيل المثال، الذمم التجارية المدينة من األطرا  ذات العالقة 
ً (، ولكنها تتضمن أيضاألخرى واألطرا  ً أنواع ا لية حي  يكون الهد  هو االحتفاظ بهذه الموجودات من أجل تحصيل أخرى من الموجودات الما ا

ً التدفقات النقدية التعاقدية. التدفقات النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات أصل المبلج والفوائد. يتم االعترا  بها مبدئي ً بالقيمة العادلة مضاف ا إليها  ا
ً دار، ويتم إدراجها الحقتكالي  المعاملة المنسوبة مباشرة إلى اإلقتناء أو اإلص ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، ناقص ا  ا

 في القيمة. الهبوطمخصص 
 

المقاسة بالتكلفة المطفأة على ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى ونقد وما في حكما في قائمة المركز  للمجموعةتتضمن الموجودات المالية 
 .الموحدة المالي
 

لدى البنوك واالستثمارات األخرى قصيرة األجل عالية  الطلبضمن النقد وما في حكما على النقد في الصندوق والودائع المحتفظ بها عند يت
السحب على المكشو  من البنوك. تظهر  -السيولة مع فترات استحقاق أصلية مدتها ثالثة أشهر أو أقل، وألغراض قائمة التدفقات النقدية 

 . الموحدة على المكشو  من البنوك ضمن القروض والتسهيالت في المطلوبات المتداولة في قائمة المركز الماليالمسحوبات 
 

 القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (ج)
مصنفة بالقيمة العادلة أي أدوات مالية  المجموعةتمثل استثمارات في كيانات متداولة وغير متداولة. كما في تاريخ قائمة المركز المالي، لين لدى 

 من خالل الدخل الشامل اآلخر.
 

 المطلوبات المالية
. بخال  المطلوبات المالية في عالقة التحوط لتزامعلى الغرض من إقتناء اإل اً مطلوباتها المالية إلى واحدة من فئتين، اعتماد المجموعةتصن  

 فئة هي كما يلي: لكل للمجموعةالمؤهلة )انظر أدناه(، فإن السياسة المحاسبية 
 القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 

المالية" للمشتقات النقدية  الموجوداتتشتمل هذه الفئة على مشتقات غير نقدية حي  ال تعوض القيمة الزمنية القيمة الجوهرية السلبية )انظر "
مة(. يتم إدراجها في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة مع االعترا  والمشتقات غير النقدية حي  تعوض القيمة الزمنية السلبية الجوهرية القي

للمتاجرة  بالتغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل. كما في تاريخ قائمة المركز المالي، لم يكن لدى المجموعة أي مطلوبات محتفظ بها
 خالل الربح أو الخسارة. ولم تحدد أي مطلوبات مالية على أنها بالقيمة العادلة من

 

 مطلوبات مالية أخرى
 تشمل المطلوبات المالية األخرى البنود التالية:

 يتم االعترا  بقروض البنوك واألطرا  ذات العالقة مبدئي ً بالقيمة العادلة بالصافي بعد خصم أي تكالي  معاملة مرتبطة مباشرة بإصدار  ا
ً ات الحقلتزاماألداة. يتم قيان هذه اإل لتي تحمل فائدة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، والتي تضمن أن أي مصروفات وا ا

مالي، تشمل  إلتزامالمدرج في قائمة المركز المالي. ألغراض كل  لتزامفائدة على مدى فترة السداد تكون بمعدل ثابت على رصيد اإل
 إلتزامق الدفع عند االسترداد، باإلضافة إلى أي فائدة أو قسيمة مستحقة الدفع أثناء وجود مصروفات الفائدة تكالي  المعاملة وأي قسط مستح

 قائم.

 الذمم التجارية الدائنة والمطلوبات النقدية األخرى قصيرة األجل، والتي يتم االعترا  بها مبدئي ً ً بالقيمة العادلة ويتم إدراجها الحق ا بالتكلفة  ا
 الفائدة الفعلي. المطفأة باستخدام طريقة معدل

 
 رير القطاعيلتقا .7

وبعض  تعمل المجموعة في قطار تشغيلي واحد يتمثل في صناعة وإنتاج األسمنت، وتمارن نشاطها بالكامل داخل المملكة العربية السعودية
لومات المالية للشركة التابعة ليست ، وبالتالي فإن المعلومات المالية لم يتم فصلها إلى قطاعات أعمال مختلفة أو جغرافية. المعالدول الخارجية

 جوهرية للقوائم المالية الموحدة للمجموعة بالنسبة للمعلومات القطاعية.
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 ركة أسمنت نجرانش
 )شركة مساهمة سعودية(

 القوائم المالية الموحدة ات حول إيضاح
  م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 دية()جميع المبالغ بآالف الرياالت السعو

 
 ممتلكات، اآلالت والمعداتال .8

 

 
 
 

 األراضي
أصول حق 
 استخدام

 
 

 المباني

المحاجر 
واآلالت 
والمعدات 
 األخرى

 
 

 المركبات

األثاث 
والتركيبات 
والمعدات 
 المكتبية

 
 

 حاسب آلي

األعمال 
الرأسمالية 
 تحت التنفيذ

 
 

 جمالياإل

 التكلفة
 

 
       

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

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

 (461) - (49) - (412) - - - - استبعادات 

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

 3,157,969 221 4,793 13,686 43,014 1,922,999 1,163,391 7,302 2,563 م 2021ديسمبر  31الرصيد 

          

          االستهالك المتراكم

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

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

 433 - 34 - 399 - - - - استبعادات 

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

          

          صافي القيمة الدفترية

 1,963,093 221 1,460 3,832 20,075 1,137,816 791,354 5,772 2,563 م 2021ديسمبر  31
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 شركة أسمنت نجران
 دية()شركة مساهمة سعو

 القوائم المالية الموحدة ات حول إيضاح
  م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(

 
 )تتمة( الممتلكات، اآلالت والمعدات .8

 

 
 
 

 األراضي
أصول حق 
 استخدام

 
 

 المباني

المحاجر 
واآلالت 
والمعدات 
 األخرى

 
 

 المركبات

األثاث 
والتركيبات 

معدات وال
 المكتبية

 
 

 حاسب آلي

األعمال 
الرأسمالية 
 تحت التنفيذ

 
 

 جمالياإل

 التكلفة

 

 

 3,095,343 1,630 4,462 13,169 39,330 1,863,683 1,163,204 7,302 2,563 م2020يناير  1رصيد        

 10,692 510 203 327 1,275 8,377 - - - اضافات 

 (841) -  - (841) - - - - استبعادات 

 - (1,829) - - - 1,829 - - - المحول 

 3,105,194 311 4,665 13,496 39,764 1,873,889 1,163,204 7,302 2,563 م 2020ديسمبر  31الرصيد 

          

          االستهالك المتراكم

 (1,045,898) - (2,876) (8,966) (18,238) (684,323) (330,983) (512) - م2020يناير  1رصيد 

 (76,143) - (261) (456) (3,017) (51,045) (20,862) (502) - اضافات 

 588 - - - 588 - - - - استبعادات 

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

          

          صافي القيمة الدفترية

 1,983,741 311 1,528 4,074 19,097 1,138,521 811,359 6,288 2,563 م 2020ديسمبر  31
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 شركة أسمنت نجران
 )شركة مساهمة سعودية(

 القوائم المالية الموحدة ات حول إيضاح
  م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(

 
 
 تمة(. الممتلكات، اآلالت والمعدات )ت8

 

 

 فيما يلي توزيع مصاري  االستهالك بين تكلفة التشغيل لإليرادات ومصاري  البيع والتوزيع والمصاري  العمومية واإلدارية: 8-1

 
 

 
 ديسمبر 31

 م2021

 ديسمبر 31 

 م2020

  72,988   71,416 تكلفة اإليرادات

  2,140   1,727 البيع والتوزيع مصاري 

  1,015   713 إدارية وعمومية مصاري 

  76,143   73,856 جمالياإل

 
 
 أصول غير ملموسة .9
 

  
 

  
 ديسمبر 31

 م2021

 ديسمبر 31 

 م2020

 التكلفة
  

 8,721  8,766 يناير 1الرصيد اإلفتتاحي في  

 45  49 اإلضافات خالل السنة

 8,766  8,815 ديسمبر 31الرصيد النهائي في 

    اإلطفاء المتراكم

 4,646  4,695 يناير 1تتاحي في الرصيد اإلف

 49  26 اإلطفاء خالل السنة

 4,695  4,721 ديسمبر 31الرصيد في 

 4,071  4,094 صافي القيمة الدفترية

 

 
 * يتم اضافة مصاري  االطفاء على المصاري  العمومية واإلدارية. 
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 شركة أسمنت نجران
 )شركة مساهمة سعودية(

 القوائم المالية الموحدة ات حول إيضاح
 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(

 
 قطع غيار وعدد وأدوات .10

 

 ديسمبر 31

 م2021
 

 ديسمبر 31

 م2020

 153,852  155,321 غير معدة للبيع  -قطع غيار 

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

 149,998  148,529 

 

آالت ومن ممتلكات  م2019 و م2020مليون ع سعودي للسنوات  35.9خالل السنة قامت االدارة باعادة تصني  قطع الغيار بمبلج * 
 .(30 إيضاحلى قطع غيار وعدد وأدوات )إومعدات 

 

 
 
 بضاعة معدة للبيع .11

 ديسمبر 31 

 م2021

 ديسمبر 31 

 م2020

 18,195  23,002 التغلي  المواد الخام، الوقود ومواد

 5,389  46 لطريقوقود في ا

 102,268  90,404 االنتاج تحت التشغيل

 7,864  5,875 اإلنتاج التام

 

119,327  133,716 

 
 
 المدينة التجارية الذمم  .12

 مدينون تجاريون 12-1

 

 ديسمبر 31

  م2021

 ديسمبر 31

 م2020

 43,147  30,459 ذمم تجارية مدينة

 (11,650)  (1,803)   تمانية المتوقعة ئخصص الخسائر االميخصم: 

 28,656  31,497 

 (1,141)  (435) حوافز مستحقة للعمالءيخصم: 

صافي -ذمم تجارية مدينة   28,221  30,356 

 

 يوم. 90إلى  30إن الذمم المدينة التجارية ال تخضع ألية فوائد وهي بشكل عام بشروط سداد من 
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 شركة أسمنت نجران
 )شركة مساهمة سعودية(

 القوائم المالية الموحدة ات حول إيضاح
  م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(

 
 .  الذمم المدينة التجارية )تتمة(12
 

  تمانية المتوقعة ئالخسائر االحركة مخصص  12-2

 

 ديسمبر 31
  م2021

 مبرديس 31

 م2020

 11,357  11,650 الرصيد في بداية السنة 

 715  232 مخصص مكون خالل السنة 

 (422)  (10,079) صافي - ديون مشطوبة خالل السنةرد 

 11,650  1,803 الرصيد في نهاية السنة

 

 

 مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى .13

 
 ديسمبر 31

 م2021

 ديسمبر 31 

 م2020

 26,155  27,014 ينالمدفور مقدما للمورد

 8,655  10,217 المصاري  المدفوعة مقدما 

 1,915  2,690 لصافيا -رسوم جمركية مستردة 

 10,055  2,806 (1-13رقم  إيضاح) -أرصدة مدينة أخرى 

 46,780  42,727 جمالياإل

 
 عأل   1,209 :م2020ع سعودي )ل  أ 400تتضمن األرصدة المدينة األخرى على قطع غيار تحت التخليص الجمركي بمبلج  13-1

 سعودي(.
 
 
 النقد والنقد المكافئ .14

 
 ديسمبر 31

 م2021

 ديسمبر 31 

 م2020
    

 258  197 نقد في الصندوق 

 26,189  21,893 (                                                                  1-14رقم  إيضاح) -أرصدة لدى البنوك 

 145,122  60,000 (                                                                          2-14رقم  إيضاح) -ع مرابحة قصيرة األجل ودائ

 171,569  82,090 جمالياإل

 
ع أل   1,107 :م2020ع سعودي )أل   1,118 بمبلج تتضمن األرصدة لدى البنوك توزيعات أرباح لم يتم المطالبة بها 14-1

 سعودي(.

 
 ٪.1,30٪ إلى 0,86بمتوسط معدل عائد يتراوح بين تتمثل في استثمارات تم ايداعها لدى بنوك محلية  14-2
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 شركة أسمنت نجران
 )شركة مساهمة سعودية(

 ات حول القوائم المالية الموحدة إيضاح
 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 آالف الرياالت السعودية()جميع المبالغ ب

 
 ات المنافع المحددة للموظفينإلتزام .15

ً تدير الشركة خطة المنافع المحددة غير الممولة لموظفيها وفقز لمزا يقتضزيا نظزام العمزل السزعودي. إن الحركزة فزي مخصصزات نهايزة الخدمزة  ا
 ديسمبر هي كما يلي: 31للسنة المنتهية في 

 

 
 إيضاح

 ديسمبر 31 

 م2021

 رديسمب 31 

 م2020

 29,222  33,438   الرصيد في بداية السنة                                              

 3,473  3,693   تكلفة الخدمة الحالية

 915  702   تكلفة العائد

 4,388  4,395   المبلغ المعترف به في حساب الربح أو الخسارة

 1,058  644  1-15 خرل الشامل اآلالمعتر  بها في الدخ )الخسارة (إعادة قيان

 (1,230)  (1,628)   المنافع المسددة خالل السنة

 33,438  36,849   في نهاية السنةالرصيد 

 
 ديسمبر: 31خر للسنة المنتهية في في الدخل الشامل اآل التزامات المنافع المحددة للموظفينإعادة قياس خسائر فيما يلي  15-1

 

 
 ديسمبر 31

 م2021

 ديسمبر 31 

 م2020

  359   (232) تأثير التغيرات في االفتراضات المالية
  -   (33) غرافيةوتأثير التغيرات في االفتراضات الديم

  699   909 تأثير تعديالت التجربة

  1,058   644 جمالياإل

 
 أهم االفتراضات االكتوارية  15-2
 

 فيما يلي أهم االفتراضات االكتوارية
 

 ات االكتوارية األساسية:االفتراض

 
ديسمبر  31

 م2021
ديسمبر  31 

 م2020

 ٪2,05  ٪2,50 معدل الخصم المستخدم 

    
 ٪2,50  ٪2,50 النمو المستقبلي في الراتب )للسنتين المقبلتين(

 ٪1,85  ٪2,30 النمو المستقبلي في الراتب )طويل االجل(

 متوسط  متوسط  معدل الدوران

 وغرافية:االفتراضات الديم
 60  60 سن التقاعد
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 شركة أسمنت نجران
 )شركة مساهمة سعودية(

 ات حول القوائم المالية الموحدة إيضاح
 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(

 
 ات المنافع المحددة للموظفين )تتمة(إلتزام. 15
 

 تحليل الحساسية 15-3
 التغيرات المحتملة المعقولة فيما يتعلق بأحد االفتراضات االكتوارية ذات الصلة، مع االحتفاظ بافتراضات أخرى ثابتة، كان من شأنها أن

 االستحقاقات المحددة بالمبالج المبينة أدناه: إلتزامتؤثر على 
 

 م2020ديسمبر  31  م2021ديسمبر  31 

 النقص  الزيادة  النقص  الزيادة 

 34,973  32,018  38,449  35,364 ٪(0,5معدل حركة الخصم )

 32,363  34,584  35,604  38,175 ٪(0,5معدل حركة النمو المستقبلي في الراتب )

 

 
 

 اإليجارات .16

 
ديسمبر  31

2021 
ديسمبر  31 

2020 

 439  451 ات اإليجارإلتزامالجزء المتداول من 

 6,047  5,597 جارات اإليإلتزاممتداول من الالجزء غير 

 6,486  6,048     الرصيد في نهاية السنة
 

 ات اإليجار من قبل الموجودات ذات الصلة.إلتزام ضمانيتم 
 

 حسب تاريخ استحقاقها: م2021ديسمبر  31فيما يلي تحليل الحد األدنى لمدفوعات اإليجار المستقبلية في 
 

 جمالياإل  سنوات 5أكثر من   اتسنو 5-1من   أقل من سنة م:2021ديسمبر  31كما في 

 7,255  3,461  3,162  632 الحد األدنى لمدفوعات اإليجار

 1,207  257  769  181 مصرو  الفائدة للفترات المستقبلية يخصم:

 6,048  3,204  2,393  451 صافي القيمة الحالية

 

 جمالياإل  واتسن 5أكثر من   سنوات 5-1من   أقل من سنة م:2020ديسمبر  31كما في 

 7,854  4,061  3,161  632 الحد األدنى لمدفوعات اإليجار

 1,368  415  760  193 مصرو  الفائدة للفترات المستقبلية يخصم:

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

 
 
 رأس المال .17

ديسمبر  31سهم. جميع األسهم صادرة ومدفوعة بالكامل )ع سعودي لكل  10سمية إبقيمة  سهممليون  170يتكون رأسمال الشركة من 
 ع سعودي لكل سهم(. 10مليون سهم بقيمة اسمية  170م: 2020
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 شركة أسمنت نجران
 )شركة مساهمة سعودية(

 ات حول القوائم المالية الموحدة إيضاح
 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 السعودية( )جميع المبالغ بآالف الرياالت

 
 طويلة األجل القروض .18

 يتم عرض القروض طويلة األجل من البنوك التجارية كما يلي:

 

 ديسمبر 31

 م2021

 

 ديسمبر 31

 م2020

 400,000  329,500 المبلج الرئيسي، الرصيد االفتتاحي

 355,000  - مسحوبات خالل السنة

 (425,500)  (51,000) ناقص: تسديدات / استردادات خالل السنة

 329,500  278,500 صافي المبلج الرئيسي

 542  515 الفوائد المستحقة  للسنة

 279,015  330,042 

 (51,542)  (51,515) ناقص: المحول الى المطلوبات المتداولة

 278,500  227,500 الرصيد كما في نهاية السنة 

 
 تورق 18-1

مليون ع مع بنك الجزيرة السترداد كامل الصكوك المستحقة في  355نكية بمبلج م وقعت الشركة اتفاقيات تسهيالت ب2020خالل العام 
تم تحديد فوائد القرض من خالل سايبور إضافة إلى م. يتم سداد القرض في خمن سنوات من خالل عشر دفعات نص  سنوية. 2020يونيو 

ومعداتها وسند ألمر على المبلج الفعلي المسحوب. تم سحب مصنع المجموعة رهن ويتم ضمان التسهيالت من خالل ٪. 1.4هامش ربح قدره 
 .مبلج التسهيالت بالكامل

 

ان القيمزة الدفتريزة للقزروض قصزيرة  حتزى تاريخزا. هامليزون ع سزعودي. لزم يزتم إسزتخدام 85لدى الشركة إتفاقيات تسزهيالت إئتمانيزة بمبلزج 
 األجل مسعرة بالع السعودي

 
 القرض اتفاقيةشروط  18-2

 اتفاقيزةقد يؤدي الى اعادة التفاوض. تقوم االدارة بمراقبة ومتابعة شزروط بهذه الشروط . إن أي اخالل تحتوي اتفاقية القرض على عدة شروط
 السزنةخزالل  القزرض، لزم يكزن هنزاك أي عزدم امتثزال لشزروط لهزذه الشزروطالقرض بشزكل شزهري. وتتخزذ اإلدارة إجزراءات لضزمان االمتثزال 

  .م2021 ديسمبر 31المنتهية في 
 

 جميع القروض أعاله متوافقة مع الشريعة اإلسالمية.

 
 الوضع الزكوي  .19

 فيما يلي حركة الزكاة المستحقة على المجموعة:

 

 م وقامزت الشزركة بزدفع المطلوبزات 2020ديسزمبر  31إقراراتها الزكوية الى هيئة الزكزاة والضزريبة والجمزارك للسزنوات حتزى كة رلشقدمت ا
م 2014م وكزذلك للسزنوات مزن 2011م إلزى 2006لهذه السنوات بناء على االقرارات الزكوية. تم الحصول على الزربط النهزائي لألعزوام مزن 

 م.2020إلى 
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 ديسمبر 31 

 م2021

 ديسمبر 31

 م2020

 19,241 8,721 الرصيد في بداية السنة

 (4,130) 5,463  المكون )عكن( خالل السنة

 (6,390) (8,050) المدفور خالل السنة

 8,721 6,134 الرصيد في نهاية السنة



 

 

 شركة أسمنت نجران
 )شركة مساهمة سعودية(

 القوائم المالية الموحدة ات حول إيضاح
  م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(

 
 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى .20

 
 ديسمبر 31

 م2020  م2021 
    

 15,848  15,631 حقوق امتياز استغالل المواد الخام 

 11,361  21,132 أخرىأرصدة دائنة 

 4,346  7,898 مستحقة مصاري 

 31,555  44,661 جمالياإل

 
 
 ، صافيالمبيعات .21
 

 معلومات مفصلة عن االيرادات 21-1
 

 االقسام
 

 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 م2020  م2021 

المنتجبناء على      

 623,197  581,553 اسمنت

 623,197  581,553 مجموع اإليرادات

    

    بناء على العميل

 623,197  581,553 عمالء الشركات

 623,197  581,553 مجموع االيرادات

    

    بناء على االسواق الجغرافية 

 577,673  548,275 محلي

 45,524  33,278 تصدير

ت مجموع االيرادا  581,553  623,197 

 
 مبيعات البضائع -ات األداء إلتزام 21-2

ً األداء عند تسليم البضائع ويكون السداد مستحق إلتزاميتم الوفاء ب ً بشكل عام مقدم ا ً يوم 90أو في غضون  ا  لتسليم.امن  ا
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 شركة أسمنت نجران
 )شركة مساهمة سعودية(

 لية الموحدة القوائم الماات حول إيضاح
  م2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(

 
 تكلفة المبيعات .22

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في     

 م2021  إيضاح  
 

 م2020

      

 62,083   79,075   تكلفة المواد

 57,446   71,193  1-22 رواتب ومزايا الموظفين وتكالي  أخرى ذات صلة

 وقود وطاقة
 

 62,654  49,236 

 إصالحات وصيانة
 

 28,238   24,279 

 التشغيل واإلدارة مصاري 
 

 17,340  16,428 

 72,988  71,416  1-8 االستهالك

 مصاري  التصنيع األخرى
 

 7,530  7,889 

 1,500  -   مخصص المخزون بطيء الحركة

  
 337,446  291,849 

 السنةداية ب -ذ وبضاعة تامة الصنع أعمال تحت التنفي
 

 111,060  192,490 

 السنةهاية ن -أعمال تحت التنفيذ وبضاعة تامة الصنع 
 

 (97,272)  (111,060) 

 تكلفة المبيعات
 

 351,234  373,279 
 

 ع سعودي(. مليون 3,6: م2020ع سعودي ) مليون 2,4موظفين بمبلج ال منافعوالمنافع مستحقات  تشمل الرواتب واألجور 22-1
   

فزي  انخفزاض الطلزبغيل بعض خطزوط اإلنتزاج خزالل السزنة، بسزبب غير مباشرة خاصة بعدم تش مصاري تتضمن تكلفة المبيعات  22-2
 ع سعودي(. 24,5: م2020ع سعودي ) 23,3السوق بمبلج 

 
 البيع والتوزيع مصاريف .23

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في    

 م2021  إيضاح     
 

 م2020

      

 6,872  6,801  1-23 رواتب ومزايا الموظفين وتكالي  أخرى ذات صلة           

 2,140  1,727  1-8 االستهالك

 12  2,610   تكلفة نقل االسمنت

 715  232   خسارة انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية

 1,222  1,710   مصاري  السفر

 1,123  547   تكلفة التصدير

 984  704   أخرى

 جمالياإل
 

 14,331  13,068 

 
 (.ع سعودي  لأ 613 م:2020ع سعودي )ل  أ 303 تشمل الرواتب واألجور والمنافع مستحقات تقاعد الموظفين بمبلج 23-1
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 شركة أسمنت نجران
 )شركة مساهمة سعودية(

 ات حول القوائم المالية الموحدة إيضاح
 م 2021ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(

 

 
 عمومية وإدارية مصاريف .24

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في    

 م2021  إيضاح     
 

 م2020

 19,747  21,663  1-24 رواتب ومزايا الموظفين وتكالي  أخرى ذات صلة           

 1,435  1,184   الصيانة مصاري 

 3,360  4,862  30 ت أعضاء مجلن االدارةآمكاف

 1,142  2,003   خدمات قانونية ومهنية

 1,064  739  9 و 1-8 االستهالك واإلطفاء

 763  776   الرسوم التنظيمية

 255  313   مصاري  السفر

 1,622  587   التبرعات

 204  416   تقنية المعلومات

 53  118   رسوم بنكية

 رىخأ

 

 2,385  1,930 

 جمالياإل

 

 35,046  31,575 

 
  سعودي(.عل  أ 918 :م2020ع سعودي )ل  أ 934تشمل الرواتب واألجور والمنافع مستحقات تقاعد الموظفين بمبلج  24-1

 
 
 صافي  -يرادات أخرى إ)مصاريف(  .25

 م2021     
 

 م2020

 -  5,960 عكن مخصص ذمم مدينة

 1,083  1,333 بحة ايرادات عوائد مرا

 211  858 أخرى

 -  (10,000) مخصص مقابل غرامات وجزاءات 

 (1,849)  1,294 

 
 
 ات المحتملةلتزاماإل .26

وضمانات حسن ل وفواتير تحصي ةتمادات مستنديعإمن  م2021 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة المجموعةات القائمة على لتزامبلغت اإل
 .عودي(سع  أل  1,734: م2020ديسمبر  31) أل  ع سعودي 400ما قيمتا جموعة االعتيادية والمرتبطة بأنشطة المتنفيذ 
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 شركة أسمنت نجران
 )شركة مساهمة سعودية(

 ات حول القوائم المالية الموحدة إيضاح
 م 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(

 
 
 العالقة واألرصدة  ذات عامالت مع األطرافالم  .27

رن عليها و يُماأتمثل األطرا  ذات العالقة كبار المساهمين وأعضاء مجلن اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة بالمجموعة ومنشآت مدارة 
 م.2021ر ديسمب 31المنتهية في  السنةتأثير هام من قبل هذه األطرا ، فيما يلي بيان بالمعامالت الجوهرية التي تمت خالل 

 

 

 بدالت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 
 

ات يات ومسئوليم صالحمن كبار الموظفين والتنفيذيين في اإلدارة وأعضاء مجلن اإلدارة الذين لديه تتكون اإلدارة العليا للمجموعة (أ
 تخطيط وتوجيا أنشطة المجموعة واالشرا  عليها. 

أل  ع  882ج م مبل2021ديسمبر  31المنتهية في  السنةبلغت تعويضات أعضاء مجلن اإلدارة واللجان المنبثقة المستحقة خالل  (ب
 أل  ع سعودي(. 315م: 2020ديسمبر  31) سعودي

 

 تتكون تعويضات كبار موظفي اإلدارة مما يلي: 

 
 

 األرباحتوزيعات  .28

يزون مل127,5 بمبلج أرباح توزيع على هـ1443صفر  15م الموافق 2021 سبتمبر 22 تاريخ عقد فيا الذي باجتماع االدارة مجلن أوصى
 هـ(.1443ربيع األول  11م )الموافق 2021اكتوبر  17دفعها في  تمع سعودي لكل سهم(  0,75ع سعودي )

 

 بمبلزجح (، علزى توزيزع أربزاـهز1442ن شزعبا 18)الموافزق  م2021مزارن  31نعقد في لماة في اجتمار الجمعية العمومي وافق المساهمون
 (.ـه1442رمضان  1)الموافق  م2021أبريل  13سهم( تم دفعها في سعودي لكل  ع 0,75سعودي ) عمليون  127,5

 

 127,5 هزـ علزى توزيزع أربزاح بمبلزج1442صزفر  5م الموافزق 2020سزبتمبر  22أوصى مجلزن االدارة باجتماعزا الزذي عقزد فزي تزاريخ 
 هـ(.1442صفر  28م )الموافق 2020اكتوبر  15ع سعودي لكل سهم( تم دفعها في  0,75مليون ع سعودي )

 
 األدوات المالية .29

بين مختل   مناسب تقوم المجموعة بتمويل عملياتها الرئيسة من خالل حقوق الملكية وإدارة رأن المال العامل بهد  الحفاظ على مزيج
تتمثل  سيولة.د من التعرض للمخاطر. وبصورة عامة تتمثل المخاطرفي مخاطر السوق، مخاطر االئتمان ومخاطر المصادر التمويل للح

المالية  ذه المطلوباتي من هالمطلوبات المالية الرئيسة على المجموعة من الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى، إن الغرض الرئيس
رية لمدينة التجالذمم اليات المجموعة. ولدى المجموعة موجودات مالية مختلفة تتمثل في االستثمارات وفي اهو توفير التمويل الالزم لعم

 خرى.أدائنة  ات مالية مختلفة مثل التمويل طويل األجل، والذمم الدائنة التجارية وذممإلتزاموالذمم األخرى. وعلى المجموعة 
 

 المجموعة، والتي تنشأ عنها مخاطر األدوات المالية، هي كما يلي: األدوات المالية الرئيسية المستخدمة من قبل
 ذمم تجارية مدينة (أ)
 النقد والنقد المكافئ (ب)
 ذمم تجارية وأرصدة دائنة أخرى (ج)
 تمويل طويل األجل (د)
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 عالقةي من أطراف ذو ا  دفعات مقدم المعامالت خالل السنة 

 م2020 م2021 م2020 م2021 

 2 - - - بيعاتم -شركة أماك 

 2 1 740 165 بيعاتم -شركة يال العربية 

   1 4 

 ديسمبر 31في  لسنة المنتهيةل 

 م2020 م2021 

 9,209 10,247 منافع موظفين قصيرة األجل 

 280 316 منافع ما بعد التوظي 

 10,563 9,489 



 

 شركة أسمنت نجران
 )شركة مساهمة سعودية(

 ات حول القوائم المالية الموحدة إيضاح
 م 2021 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(

 
 

 )تتمة( األدوات المالية.  29
 

  األدوات المالية بحسب الفئة

 
 التكلفة المطفأة

 ديسمبر 31 

 م2020  م2021 

    الموجودات المالية
  30,356   28,221 ذمم تجارية مدينة
  171,569   82,090 النقد والنقد المكافئ

  201,925   110,311 اإلجمالي

    
 التكلفة المطفأة 

 ديسمبر 31 

 م2020  م2021 

    المطلوبات المالية
  330,042  279,015 قروض طويلة األجل
  45,025  44,744 ذمم تجارية دائنة

 1,107  1,118 توزيعات أرباح مستحقة
 27,209  36,763 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

 403,383  361,640 اإلجمالي

 
 تتعرض المجموعة من خالل عملياتها للمخاطر المالية التالية:

 مخاطر السوق -
 مخاطر اإلئتمان؛ و -
 مخاطر السيولة -
 

 مخاطر السوق 
لرئيسة امل السوق اتكون عوتهي مخاطر التقلب في القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب التغيرات في السوق. 

 ومخاطر العمالت ومخاطر أسعار أخرى. سعر الفائدةلتي تتعرض لها المجموعة من ثالثة أنوار من المخاطر: مخاطر ا

 
 سعر الفائدةا( مخاطر 
في  ةسعرالفائدي فلتغيرات هي مخاطر التقلب في القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المالية بسبب ا سعر الفائدةمخاطر 
وك. كما في دى البن. تقوم المجموعة بتخفي  مخاطر التعرض لهذا النور من المخاطر من خالل التركيز على االحتفاظ باألرصدة لالسوق

 على قروضها. الفائدة سعرتاريخ قائمة المركز المالي، تتعرض المجموعة لمخاطر 
  السعودي.، كانت قروض المجموعة بأسعار متغيرة مقومة بالعم2020و م2021خالل عامي 

ات لتزاماة لإلية محاكتقوم المجموعة بتحليل مخاطر أسعار الفائدة على أسان ربع سنوي. يتم إجراء تحليل الحساسية من خالل تطبيق تقن
لية لمراكز الحااوتجدد  التي تمثل مراكز رئيسية لتحمل الفائدة. يتم استخدام سيناريوهات مختلفة مع األخذ في االعتبار إعادة التمويل

 والتمويل البديل والتحوط. 

 
 ب( مخاطر العمالت 

ية المقومة ت المالتنشأ مخاطر العمالت األجنبية من احتمال تأثير التغيرات في أسعار صر  العمالت على قيمة الموجودات والمطلوبا
و  السعودي أبالع مجموعة األساسيةبالعمالت األجنبية. وال تعتقد اإلدارة أن مخاطر العمالت جوهرية الن معظم معامالت وأرصدة ال

 .الدوالر األمريكي، والذي سعر صرفا مثبت مع الع السعودي، توجد بعض المعامالت باليورو ولكنها ليست جوهرية

 
 ج( مخاطر أسعار أخرى

ر السوق. رات في أسعاالتغي ية بسببمخاطر األسعار األخرى هي مخاطر التقلب في القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألدوات المال
 ال تتعرض المجموعة إلى أي مخاطر أخرى.

 

 
34/37 



 

 شركة أسمنت نجران
 )شركة مساهمة سعودية(
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 ()تتمة األدوات المالية.  29
 

 مخاطر اإلئتمان
 بسبتتة مالية. لى خسارتتمثل مخاطر االئتمان في عدم وفاء الطر  المقابل بالتزاماتا بموجب أداة مالية أو عقد مع العميل مما يؤدي إ

بنوك ية لدى القدألرصدة النوالذمم المدينة. يتم إيدار االسائلة في المقام األول إلى األموال  المجموعةمخاطر االئتمان التي تتعرض لها 
الء هؤالء العم نة. قدمذات الوضع االئتماني الجيد. بينما يمثل عدد قليل من العمالء جزًءا كبيًرا من اإليرادات وأرصدة الذمم المدي
 جدية وال يوالسعود ضمانات مالئمة لضمان إمكانية سداد مديونايتهم. جميع العمالء الرئيسيين هم عمالء بارزون في المملكة العربية

 مؤشر إلى أنا ستكون هناك خسارة في اإليرادات من قبل هؤالء االطرا 
 
 

 الحد األقصى لمخاطر المجموعة اإلئتمانية هي كما يلي:
 

 

 ديسمبر 31

 م2020  م2021 

 30,356  28,221 ذمم تجارية مدينة

 46,780  42,727 مدفوعات مقدمة وذمم مدينة أخرى

 171,569  82,090 النقد والنقد المكافئ

 248,705       153,038 جمالياإل

  
ينة من تاريخ تجارية المدلذمم العند تحديد قابلية استرداد الذمم التجارية المدينة، تأخذ المجموعة في االعتبار أي تغيير في جودة اإلئتمان ل

 منح اإلئتمان في البداية حتى نهاية فترة التقرير.

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

 

 

 ديسمبر 31

 م2020  م2021 

 30,626  23,179 غير مستحقة بعد

 278  5,249 يوم 90 -1

 62  - يوم 180 -91

 -  - يوم 360 -181

 12,181  2,031 يوم 360أكثر من 

 43,147  30,459 جمالياإل

 
 ديسمبر: 31في القيمة كما في  وطهبوقد بلج مخصص ال

 

 ديسمبر 31

 م2020  م2021 

ً  360أكثر من   11,650  1,803 يوما
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 )تتمة( األدوات المالية .29

 القيمة العادلة لألدوات المالية 29-1

مطلوبات المالية دات المالية والة العادلة للموجوومات القيممعل الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. ال يتضمن قيمةيبين الجدول التالي ال
 هي تقدير معقول للقيمة العادلة. لدفتريةالتي ال تقان بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة ا

 

 م2021 ديسمبر 31 

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 

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

 -  -  -  -  28,221  28,221  - ية مدينةذمم تجار
 -  -  -  -  82,090  82,090  - النقد والنقد المكافئ

 -  110,311  110,311  -  -  -  - 

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

 -  -  -  -  44,744  44,744  - ذمم دائنة
 -  -  -  -  36,763  36,763  - قات وأرصدة دائنة أخرى مستح

 -  360,522  360,522  -  -  -  - 
              

 م2020ديسمبر  31 

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 

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

 -  -  -  -  30,356  30,356  - رية مدينةذمم تجا
 -  -  -  -  171,569  171,569  - النقد والنقد المكافئ

 -  201,925  201,925  -  -  -  - 

              المطلوبات المالية
 -  -  -  -  330,042  330,042  - تسهيالت بنكية وقروض

 -  -  -  -  45,025  45,025  - ذمم دائنة
 -  -  -  -  27,209  27,209  - ستحقات وأرصدة دائنة أخرىم

 -  402,276  402,276  -  -  -  - 
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 أرقام المقارنة تصنيف  اعادة .30

 

 كما يلي: ألرقام المقارنةعلى البيانات المالية  تصني القامت االدارة باعادة  ،خالل السنة

  م2020ديسززمبر  31مليززون ع سززعودي كمززا فززي  35,9إعززادة تصززني  األصززول المحززتفظ بهززا )األصززول االسززتراتيجية( بمبلززج 

ً قمليون ع سعودي( المصنفة ساب 35,6: م2019)  ممتلكات، آالت ومعدات إلى قطع غيار وعدد وأدوات. ا

   م2020 للعزاممليون ع سزعودي  3,4مكافآت أعضاء مجلن اإلدارة بمبلج م بمصرو  2020تعديل قائمة الربح والخسارة للعام 

ً المصنفة سابق  سزارة الموحزدةالربح أو الخضمن قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة إلى مصاري  عمومية وإدارية في قائمة  ا

 .مينحقوق المساه إجماليمليون ع سعودي دون أي تأثير على  200,9مما نتج عنا انخفاض الربح إلى 

 
 
 اعتماد القوائم المالية .31

 

 هـ.1443 رجب 26م الموافق 2022 فبراير 27 اعتمدت هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلن إدارة الشركة بتاريخ
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