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 شركة أسمنت نجران
 ودية()شركة مساهمة سع

 مراجعة( الموجزة )غيرإيضاحات حول القوائم المالية األولية 
  م2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(

 
 

 معلومات الشركة .1

سـ 1426  رمضا 5يخ ودية، تأسست بتارشركة أسمنت نجرا  )الشركة(، سي شركة مساسمة سعودية مدرجة في السوق المالية السع
و ماي 17سـ الموافق )1437شعبا   10وبتاريخ  ،5950010479م( بموجب السجل التجاري رقم 2005أكتوبر  9الموافق )
ربية إ  أسهم الشركة مدرجة في السوق المالية في المملكة الع .2446ة على الترخيص الصناعي رقم م( حصلت الشرك2016

لنقل صل الجنوب لو، شركة مالية المرحلية الموجزة الموحدة الشركة وشركتها التابعة المملوكة بالكاملالسعودية. تشمل سذه البيانات ال
 البري )يشار إليها مجتمعة باسم رالمجموعةر(.

 

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

 أسس اإلعداد .2

ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  الموحدة ية األوليةتم إعداد سذه القوائم المال ( والمعتمد في رلمالية األوليةالتقارير ار 34الموجزة )وفقا
قرأ الي يجب أ  توبالت  للمراجعي  والمحاسبي المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة م  الهيئة السعودية

 .م2020ديسمبر  31للشركة للسنة المنتهية في لموحدة امع القوائم المالية  بالتوافق
 

ما انالية السنوية الكاملة، القوائم الم الموضحة فيالموجزة ال تشمل المعلومات  الموحدة إ  اإلفصاحات في سذه القوائم المالية األولية
لمجموعة المالي ل هم المتغيرات في الوضعتساعد على فالموحدة لوايضاحات بارزة حول القوائم المالية اسات المحاسبية تشمل السي
 .م2020ديسمبر  31وأدائها منذ 

 

قرب ع األرقام تم تقريبها أليباللاير السعودي باعتبارسا العملة الوظيفية للشركة، جم الموجزة االولية الموحدة يتم عرض القوائم المالية
 لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك. ألف

 

 ديسمبر م  نفس السنة. 31يناير م  كل سنة ميالدية وتنتهي في  1كة م  تبدأ السنة المالية للشر
 

 

 السياسات المحاسبية الهامة .3

 الموحدة ليةلقوائم المااإعداد  الموجزة مع تلك المتبعة في الموحدة السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية تتوافق
 . م2021ديسمبر  31في  المنتهية للسنة للمجموعة السنوية

 

لسمنوية ا الموحمدة يمةال تشتمل القوائم المالية االولية الموحدة  الموجزة  على كافمة المعلوممات واالفصماحات المطلوبمة فمي القموائم المال
 ةاألوليم لمماليا . تم استخالص قائمة المركزم2020ديسمبر  31وينبغي ا  تقرأ مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في 

ربح أو الخسارة يا  ال. وقد تم اعتماد بم2020ديسمبر  31السنوية كما في  قارنة مع القوائم المالية الموجزةللفترة الم ة الموجزةالموحد
 الملكيمة ر فمي حقموقوقائممة التغيم ،الموحمدة المموجزةوقائمة التمدفقات النقديمة األوليمة  ،الموجزة الموحدة خر األوليةوالدخل الشامل اآل

 ي المنتهيممة فمم عمم  الفتممرة مراجعممةالغيممر للمجموعممة  الممموجزةالموحممدة  األوليممة المقممار  ممم  القمموائم الماليممة ،الممموجزةالموحممدة  األوليممة
 .م2020 يونيو 30

 

  تعديالت والتفسيرات التي يتم تطبيقها من المجموعةوالالجديدة المعايير  3-1
 

 ،39لدولية اومعايير المحاسبة  ،9التقارير المالية  إلعدادالمعايير الدولية  على تعديالت :2المرحلة  -سعر الفائدة  تصحيح قياس
 16التقارير المالية  إلعداد والمعايير الدولية 4والمعايير الدولية للتقارير المالية  ،7ايير الدولية للتقارير المالية والمع
بسعر فائدة  IBOR))ك بدال سعر فائدة معروض بي  البنوالمالية عندما يتم استإعفاءات مؤقتة تتناول آثار التقارير  التعديالتتوفر 

 .(RFR) م  المخاطر خالبديل شبه 
 

 الوسائل العملية التالية: التعديالتتشمل 
رات في ا كتغييمعه التعامل مباشرة، ليتم التصحيحوسيلة عملية تتطلب تغييرات تعاقدية، أو تغييرات في التدفقات النقدية التي يتطلبها • 

 .سعر الفائدة المتغير، بما يعادل الحركة في سعر الفائدة في السوق
 .لتحوطا عالقةليتم إجراؤسا للتحوط م  التخصيصات ووثائق التحوط دو  وقف  IBOR تصحيحالتي يتطلبها  مسموحةتغييرات • 

كتحوط  RFRكل منفصل عندما يتم تخصيص أداة إلى تلبية المتطلبات المحددة بش االضطرارإعفاء مؤقت للمنشآت م   توفير •
 لمكو  المخاطر.

 

 لعمليةم الوسائل ااستخدا أي تأثير على البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة. تعتزم المجموعة التعديالتلم يك  لهذه 
 أصبحت قابلة للتطبيق. في حالفي الفترات المستقبلية 
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 شركة أسمنت نجران
 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة( ةالموجزالموحدة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
  م2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 )تتمة( .السياسات المحاسبية الهامة3
 )تتمة( ديالت والتفسيرات التي يتم تطبيقها من المجموعةالمعايير الجديدة والتع 3-1

 
 م2021يونيو  30لما بعد  19-ذات الصلة بكوفيد اإليجارامتيازات  :16التقارير المالية  عدادإلعلى المعيار الدولي  تعديالت

تمديد الوسيلة العملية ، لاإليجارلعقود  16التقارير المالية  العداد، عدل مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي م2021في مارس 
 30 و قبلفي أحقة على المدفوعات المست اإليجارالتي تؤثر التخفيضات في مدفوعات  اإليجارطبيقه على امتيازات للسماح للمستأجري  بت

التطبيق المبكر، بما في م مع السماح ب2021أبريل  1م. سذا التعديل ينطبق على التقارير السنوية للفترات التي تبدأ في أو بعد 2022يونيو 
 م.2021مارس  31مصرح بإصدارسا في ذلك القوائم المالية غير ال

 

 .الفترة وبالتالي لم تتأثر بهذا التعديل خالللم تحصل المجموعة، بصفتها المستأجر، على أي امتياز إيجار 

 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة .4

 راداتإليا غمبال على رثؤت تضارافتوا راتيدتقو داتجتهاا لعم دارةإلا  م الموحدة الموجزة ليةوألا لماليةا مئوالقا دادعإ بلطيت
 ليةوألا لماليةا مئوالقا دادعإ يخرتا في لمحتملةا تباولطلما  ع فقةرلما تإلفصاحاوا عنها رحلمصا تباولطلموا وداتجولموا تفارولمصوا

  .لنتائج الفعلية ع  سذه التقديراتوقد تختلف ا ،الموحدة الموجزة
 

لتي تم اماثلة لتلك مدة سي ذتها االدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية غير المؤككانت االحكام الهامة التي اتخ
صادر الرئيسية المقامت المجموعة بمراجعة  5م، وكما سو مبي  في إيضاح 2020ديسمبر  31الموحدة كما في وصفها في القوائم المالية 

(، تعتقد االدارة 19-)كوفيد السنوية نتيجة جائحة فيروس كورنا المستجد الموحدة عنها في القوائم المالية لتقديرات عدم اليقي  التي تم الكشف
 صل المجموعة، ستواةالسنويالموحدة ا  جميع مصادر التقديرات غير المؤكدة تظل مماثلة لتلك التي تم االفصاح عنها في القوائم المالية 

 طلوبة في فترات التقارير المستقبلية.وستنعكس اي تغيرات م مراقبة الوضع
 

 مور هامة خالل الفترة أ .5

 19-تحديثات كوفيد
في حدوث اضطرابات لألعمال والنشاط االقتصادي على مستوى  ،م2020ر( منذ أوائل عام 19-تسبب تفشي فيروس كورونا الجديد )ركوفيد
 93.8لغ بي ربح جموعة م  الحفاظ على مركزسا المربح وحققت صافتمكنت الم ،ومع ذلك ،العالم بما في ذلك المملكة العربية السعودية

 30قارنة المنتهية في مليو  لاير سعودي خالل فترة الم 73.1مقابل  م2021يونيو  30لاير سعودي خالل الفترة الحالية المنتهية في مليو  
شاط إال أنه لم يؤثر على الن ،ألعمال في جميع أنحاء العالمالقتصادية واا على األنشطة 19-تأثير وباء كوفيدم. وعلى الرغم م  2020يونيو 

 ودية .لعربية السعمملكة اقاعدة عمالئها في قطاع األسمنت الذي لم يتأثر بشكل كبير في ال ما تمثلهاالقتصادي وأعمال المجموعة بالنظر إلى 
 

 ضما  األداء األمثل للمجموعة. ا وستواصل التكيف بشكل استباقي م  أجلستدرك اإلدارة التحديات التي تنتظر
 

ً جنب ،تعتقد اإلدارة أ  اإلجراءات المذكورة أعاله ارة، واقعية ا مجلس اإلداتخذس إلى جنب مع االستراتيجيات والتدابير التشغيلية األخرى التي ا
 ا في الفترةملياتهعقبلية ومواصلة ومعقولة وستحافظ بشكل فعال على ربحية المجموعة وتحس  قدرتها على تحقيق أرباح وتدفقات نقدية مست

 المستقبلية.
 

ود ي الوقت الحالي تُظهر التوقعات أ  المجموعة لديها موارد كافية لالستمرار في الوجفولك   ،في التطور 19-قد يستمر تأثير كوفيد
ر إعداد البيانات المالية يستم ،ونتيجة لذلك. م2020ديسمبر  31التشغيلي وأ  موقفها المستمر ال يزال غير متأثر إلى حد كبير ولم يتغير منذ 

 على أساس مبدأ االستمرارية.الموحدة 
 

أدائه  19-وقد يكو  لتفشي كوفيد ،ع  كثب مع تقدم الموقف إلدارة تعطل األعمال المحتمل 19-ستواصل المجموعة مراقبة تأثير كوفيد
 م.2021التشغيلي والمالي في عام 

  
 رير القطاعيلتقا .6

تالي عودية، وبالية السوعة في قطاع تشغيلي واحد يتمثل في صناعة وإنتاج األسمنت، وتمارس نشاطها بالكامل داخل المملكة العربتعمل المجم
م المالية سرية للقوائيست جوفإ  المعلومات المالية لم يتم فصلها إلى قطاعات أعمال مختلفة أو جغرافية. المعلومات المالية للشركة التابعة ل

 الموحدة الموجزة للمجموعة بالنسبة للمعلومات القطاعية. األولية
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 شركة أسمنت نجران
 )شركة مساهمة سعودية(

 ة )غير المراجعة(األولية الموجزالموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 م 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(

 
 

 ممتلكات، اآلالت والمعداتال. 7
 

 
 
 

 األراضي
حق أصول 

 استخدام

 
 

 المباني

المحاجر واآلالت 
والمعدات 

 األخرى

 
 

 المركبات

األثاث 
والتركيبات 
والمعدات 
 المكتبية

 
 

 حاسب آلي

األصول المحتفظ 
بها )األصول 
 االستراتيجية(

األعمال 
الرأسمالية 
 تحت التنفيذ

 
 

 اإلجمالي

 التكلفة
 

 
        

 3,141,064 311 35,870 4,665 13,496 39,764 1,873,889 1,163,204 7,302 2,563 يناير  1رصيد 

 35,818 14,539 4,494 44 87 455 16,199 - - - اإلضافات خالل الفترة

 (172) - - - - (172) - - - - اإلستبعادات خالل الفترة

 - - (1,713) - - - 1,713 - - - المحول خالل الفترة

 3,176,710 14,850 38,651 4,709 13,583 40,047 1,891,801 1,163,204 7,302 2,563 م 2021يونيو 30الرصيد 

           

           االستهالك المتراكم

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

 (36,097) - - (114) (216) (1,074) (24,371) (10,059) (263) - اإلضافات خالل الفترة

 172 - - - - 172 - - - - اإلستبعادات خالل الفترة

 (1,157,378) - - (3,251) (9,638) (21,569) (759,739) (361,904) (1,277) - م2021يونيو  30الرصيد 

           

           صافي القيمة الدفترية

 2,019,332 14,850 38,651 1,458 3,945 18,478 1,132,062 801,300 6,025 2,563 م2021يونيو  30
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 شركة أسمنت نجران
 )شركة مساهمة سعودية(

 ة )غير المراجعة(األولية الموجزالموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
 م 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 الت السعودية()جميع المبالغ بآالف الريا

 
 
 )تتمة( الممتلكات، اآلالت والمعدات. 7
 

 
 
 

 األراضي
حق أصول 

 استخدام

 
 

 المباني

المحاجر واآلالت 
والمعدات 

 األخرى

 
 

 المركبات

األثاث 
والتركيبات 
والمعدات 
 المكتبية

 
 

 حاسب آلي

األصول المحتفظ 
بها )األصول 
 االستراتيجية(

األعمال 
الرأسمالية 
 تحت التنفيذ

 
 

 إلجماليا

 التكلفة
 

 
        

 3,130,963 1,630 35,620 4,462 13,169 39,330 1,863,683 1,163,204 7,302 2,563 يناير  1رصيد 

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

 (841) - - - - (841) - - - - اإلستبعادات خالل الفترة

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

 3,141,064 311 35,870 4,665 13,496 39,764 1,873,889 1,163,204 7,302 2,563 م 2021يونيو 30الرصيد 

           

           االستهالك المتراكم

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

 (76,143) - - (261) (456) (3,017) (51,045) (20,862) (502) - ضافات خالل الفترةاإل

 588 - - - - 588 - - - - اإلستبعادات خالل الفترة

 (1,121,453) - - (3,137) (9,422) (20,667) (735,368) (351,845) (1,014) - م2021يونيو  30الرصيد 

           

           صافي القيمة الدفترية

 2,019,611 311 35,870 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(

 مراجعة( الموجزة )غيرإيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
 م 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية()

 
 )تتمة( الممتلكات، اآلالت والمعدات. 7

أشمهر  ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية األولية الموحدة المختصمرة، تتمثمل الحركمة فمي الممتلكمات واآلالت والمعمدات خمالل فتمرة السمتة
 يونيو فيما يلي: 30المنتهية في 

 

 
 دد وأدواتقطع غيار وع.  8

 
 يونيو 30

 م2021
 

 ديسمبر 31
 م2020

 117,982  119,242 غير معدة للبيع  -قطع غيار 
 (5,323)  (5,323)  يخصم: مخصص التقادم

 113,919  112,659 
 

 35.87م: 2020دي )لاير سعو مليو  38.65 يتم تصنيف قطع الغيار االستراتيجية والمحتفظ بها لالستخدام الرأسمالي المستقبلي والبالغ 8-1
 .مليو  لاير سعودي( ضم  الممتلكات، اآلالت والمعدات

 

 

 .  بضاعة معدة للبيع9
 يونيو 30 

 م2021
 ديسمبر 31 

 م2020

 102,268  66,873 االنتاج تحت التشغيل
 18,195  17,309 المواد الخام، الوقود ومواد التغليف

 7,864  8,173 اإلنتاج التام
 5,389  1,510 لطريقوقود في ا

 
93,865  133,716 

 

 
 الذمم المدينة التجارية.  10

 مدينون تجاريون 10-1

 
 يونيو 30

  م2021
 ديسمبر 31

 م2020

 43,147  43,392 ذمم تجارية مدينة
 (11,650)  (11,907) في القيمة   سبوطمخصص يخصم: 

 31,485  31,497 

 (1,141)  (614) حوافز مستحقة للعمالءيخصم: 

صافي -ذمم تجارية مدينة   30,871  30,356 
 

 يوم. 90إلى  30فوائد وسي بشكل عام بشروط سداد م   يةإ  الذمم المدينة التجارية ال تخضع أل
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 يونيو 30هية في لفترة الستة أشهر المنت 

 م2021  
 غير مراجعة

 م2020  
 غير مراجعة

 37,607  36,097 استهالك 
 2,865  18,498 ممتلكات وآالت ومعدات اضافات

 234  2,781 الحركة على األصول المحتفظ بها لالستخدام في المستقبل
 201  14,539 اضافات االعمال الرأسمالية تحت التنفيذ



 

 

 شركة أسمنت نجران
 )شركة مساهمة سعودية(

 مراجعة( الموجزة )غيرإيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
 م 2021يونيو  30المنتهية في لفترة الستة أشهر 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(

 

 
 )تتمة( الذمم المدينة التجارية.  10

 

 القيمة هبوطحركة مخصص  10-2

 
 يونيو 30

  م2021
 ديسمبر 31

 م2020

 11,357  11,650 / السنة  الرصيد في بداية الفترة

 715  283 / السنة  خالل الفترة مكو  مخصص

 (422)  (26) يو  مشطوبة خالل الفترة / السنةد

/ السنة الرصيد في نهاية الفترة  1,9071  11,650 

 
 

 رأس المال. 11
 

ديسمبر  31لاير سعودي لكل سهم. جميع األسهم صادرة ومدفوعة بالكامل ) 10بقيمة أسمية  سهممليو   170 م رأسمال الشركة  يتكو 
 لاير سعودي لكل سهم(. 10ة مليو  سهم بقيمة اسمي 170م: 2020

 
 

 القروض. 12

 قروض طويلة االجل 12-1
 يتم عرض القروض طويلة األجل م  البنوك التجارية كما يلي:

 
 يونيو 30

  م2021
 ديسمبر 31

 م2020

الرصيد االفتتاحي ،المبلغ الرئيسي  329,500  400,000 
 355,000  - مسحوبات خالل الفترة / السنة

/ السنة استردادات خالل الفترة ناقص: تسديدات /  (25,500)  (425,500) 

 329,500  304,000 صافي المبلغ الرئيسي
للفترة / للسنةالفوائد المستحقة   473  542 

 304,473  330,042 
 (51,542)  (51,473) ناقص: المحول الى المطلوبات المتداولة

 278,500  253,000  نهاية الفترة / السنة الرصيد كما في

 
 تورق 12-2

السترداد كامل الصكوك المستحقة في  مع بنك الجزيرة مليو  لاير 355وقعت الشركة اتفاقيات تسهيالت بنكية بمبلغ م 2020خالل العام 
فوائد القرض م  خالل سايبور إضافة إلى تم تحديد يتم سداد القرض في خمس سنوات م  خالل عشر دفعات نصف سنوية.  .م2020يونيو 

مصنع المجموعة ومعداتها وسند ألمر على المبلغ الفعلي المسحوب. تم سحب رس  ويتم ضما  التسهيالت م  خالل ٪. 1.4ربح قدره  مشسا
 .مبلغ التسهيالت بالكامل

 

 سمعودي مليمو  لاير 35مليمو  لاير سمعودي و  50لدى الشركة إتفاقيات تسهيالت إئتمانية مع بنك الجزيرة والبنك السعودي الفرنسمي بمبلمغ 
 على التوالي ومضمونة بسند ألمر. لم يتم إستخدام سذه التسهيالت حتى تاريخه.

 
 شروط عقد القرض 12-3

أي اخالل بشروط عقد القرض قد يؤدي الى اعادة التفاوض. تقوم االدارة بمراقبة ومتابعة شروط عقد إ  تحتوي القروض على عدة شروط. 
القمروض  اءات لضما  االمتثال في حالة حدوث خلل محتمل، لم يك  سناك أي عمدم امتثمال لشمروطالقرض بشكل شهري. وتتخذ اإلدارة إجر

  .م2021يونيو  30ي خالل الفترة المنتهية ف
 

 .اإلسالميةجميع القروض أعاله متوافقة مع الشريعة 
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 شركة أسمنت نجران
 )شركة مساهمة سعودية(

 مراجعة( لموجزة )غيراإيضاحات حول القوائم المالية األولية 
  م2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(

 
 

 الوضع الزكوي . 13
 

 فيما يلي حركة الزكاة المستحقة على المجموعة:

 
المنتهية  على الزكاة للسنةيقاً م وفقاً لتقديرات اإلدارة والتي قد ال تمثل مؤشراً دق2021يونيو  30م احتساب الزكاة ع  الفترة المنتهية في ت

 م.2021ديسمبر  31في 
 

 ويكزلا ضعهاة وم وأنهت الشرك2020ديسمبر  31إقراراتها الزكوية الي سيئة الزكاة والضريبة والجمارك للسنوات حتى  كةرلشقدمت ا
لضريبة والجمارك ئة الزكاة وام، استلمت الشركة م  سي2018 ريسمبد 31 في لمنتهيةا لسنةا حتىسيئة الزكاة والضريبة والجمارك  مع

لم يصدر ربط م القفال سذه السنوات وتم ارسال المعلومات وتحت المراجعة و2020و  م2019الزكاة لعامي  ع طلب معلومات إضافية 
 تاريخه لتلك السنوات. ىحت

 
 

 صافي، االيرادات . 14
 

 معلومات مفصلة عن االيرادات 14-1
 

 االقسام
 

 يونيو 30ي للستة أشهر المنتهية ف 

 م2020  م2021 

على المنتج بناء     

 277,833  316,009 اسمنت

اإليراداتمجموع   316,009  277,833 

    

على العميل بناء     

 277,833  316,009 عمالء الشركات

االيراداتمجموع   316,009  277,833 

    

على االسواق الجغرافية  بناء     

 264,033  292,893 محلي

 13,800  23,116 تصدير

 277,833  316,009 مجموع االيرادات 

 
 مبيعات البضائع -لتزامات األداء ا 14-2

ً يتم الوفاء بالتزام األداء عند تسليم البضائع ويكو  السداد مستحق ً بشكل عام مقدم ا ً يوم 90أو في غضو   ا  لتسليم.ام   ا
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 يونيو 30 
 م2021

 غير مراجعة

 ديسمبر 31
 م2020
 مراجعة

 19,241 8,721 الرصيد في بداية الفترة / السنة
 (4,130) 3,400  خالل الفترة / السنة)عكس( المكو  

 (6,390) (7,414) المدفوع خالل الفترة / السنة

 8,721 4,707 الرصيد في نهاية الفترة / السنة



 

 

 شركة أسمنت نجران
 ة()شركة مساهمة سعودي

 مراجعة( الموجزة )غيرإيضاحات حول القوائم المالية األولية 
 م 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(

 
 

 لتزامات المحتملةاال. 15
 

وضمانات حس  يل وفواتير التحص ةنديتمادات مستم  اع م2021يونيو 30للفترة المنتهية في  المجموعةبلغت االلتزامات القائمة على 
 .لاير سعودي( ألف 1,734 :م2020) لاير سعودي ألف 254ما قيمته التنفيذ 

 
 

 العالقة واألرصدة  ذات المعامالت مع األطراف. 16
رس عليها ماو يُ أتمثل األطراف ذات العالقة كبار المساسمي  وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة بالمجموعة ومنشآت مدارة 

 م.2021ونيو ي 30ي لمنتهية فالستة أشهر اتأثير سام م  قبل سذه األطراف، فيما يلي بيا  بالمعامالت الجوسرية التي تمت خالل فترة 

 

 
 بدالت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 

 
ومسئوليات  الحياتتتكو  اإلدارة العليا للمجموعة م  كبار الموظفي  والتنفيذيي  في اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة الذي  لديهم ص (أ

 تخطيط وتوجيه أنشطة المجموعة واالشراف عليها. 

 ألف 400م مبلغ 2021يونيو  30للجا  المنبثقة المستحقة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في بلغت تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وا (ب
 لاير سعودي(.ال شيء م: 2020و ينيو 30لاير سعودي )

 
 تتكو  تعويضات كبار موظفي اإلدارة مما يلي: 

 
 

 األرباح. توزيعات 17
 

بقيمة أرباح  (، على توزيعـس1442  شعبا 18)الموافق  م2021مارس  31نعقد في لماة في اجتماع الجمعية العمومي وافق المساسمو 
 (.ـس1442رمضا   1)الموافق  م2021أبريل  13سهم( تم دفعها في سعودي لكل  لاير 0,75سعودي ) لايرمليو   127,5
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 لفترة الستة أشهر المنتهية 

 يونيو 30في 

 م2021   

 غير مراجعة 

 م2020  

 غير مراجعة 

 740,050 165,000 زميلة -شركة يال العربية 

 لفترة الستة أشهر المنتهية 

 يونيو 30في 

 م2021   

 غير مراجعة 

 م2020  

 ةغير مراجع 

 3,250 4,825 منافع موظفي  قصيرة األجل 

 162 173 منافع ما بعد التوظيف

 4,998 3,412 



 

 

 شركة أسمنت نجران
 )شركة مساهمة سعودية(

 غير مراجعة() الموجزةإيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
 م 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 ت السعودية()جميع المبالغ بآالف الرياال

 
 األدوات المالية .18

 القيمة العادلة لألدوات المالية 18-1
مالية والمطلوبات المالية دات الة العادلة للموجوومات القيممعل الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. ال يتضم  قيمةيبي  الجدول التالي ال

 سي تقدير معقول للقيمة العادلة. لدفتريةالتي ال تقاس بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة ا
 

 م2021يونيو  30 

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 

 المجموع  3درجة   2درجة   1درجة   المجموع  ةالتكلفة المطفأ  القيمة العادلة المالية  لموجوداتا

 -  -  -  -  30,871  30,871  - مدينو  تجاريو  
 -  -  -  -  143,463  143,463  - والنقد المكافئنقد ال

 -  174,334  174,334  -  -  -  - 

              المطلوبات المالية
 -  -  -  -  304,473  304,473  - تسهيالت بنكية وقروض

 -  -  -  -  56,342  56,342  - ذمم دائنة
 -  -  -  -  13,159  13,159  - مستحقة ومطلوبات أخرى مصاريف

 -  373,974  373,974  -  -  -  - 
              

 م2020ديسمبر  31 

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 

 عالمجمو  3درجة   2درجة   1درجة   المجموع  ةالتكلفة المطفأ  القيمة العادلة الموجودات المالية 

 -  -  -  -  30,356  30,356  - مدينو  تجاريو  
 -  -  -  -  171,569  171,569  - والنقد المكافئنقد ال

 -  201,925  201,925  -  -  -  - 

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

 -  -  -  -  45,025  45,025  - ذمم دائنة
 -  -  -  -  27,209  27,209  - مستحقة ومطلوبات أخرى مصاريف

 -  402,276  402,276  -  -  -  - 

 
 القوائم الماليةاعتماد . 19

 

 سـ.1442 ذو الحجة 24الموافق  م2021غسطس أ 03اعتمدت سذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة م  قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ 
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