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 شركة أسمنت نجران
 كة مساهمة سعودية()شر

 مراجعة( الموجزة )غير الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية األولية
  م2021سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(
 

 

 معلومات الشركة .1

وـ 1426رمضاش  5ودية، تأسست بتاريخ ة الس)شركة أسمنت نجراش  الشركة(، وي شركة مساومة س)ودية مدرجة في السوق المالي
مايو  17وـ الموافق  1437ش)باش  10وبتاريخ  ،5950010479م( بموجب السجل التجاري رقم 2005أكتوبر  9الموافق  
إش أسهم الشركة مدرجة في السوق المالية في المملكة ال)ربية  .2446ة على الترخيص الصناعي رقم م( حصلت الشرك2016

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

 

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

 أسس اإلعداد .2

ً لم)يار المحاسبة الدولي رقم  الموحدة اد وذه القوائم المالية األوليةتم إعد ( والم)تمد في ةالتقارير المالية األوليةة 34الموجزة  وفقا
وبالتالي يجب أش تقرأ  للمراج)يش والمحاسبيش المملكة ال)ربية الس)ودية والم)ايير واإلصدارات األخرى الم)تمدة مش الهيئة الس)ودية

 .م2020ديسمبر  31للشركة للسنة المنتهية في الموحدة مع القوائم المالية  بالتوافق
 

انما القوائم المالية السنوية الكاملة،  الموضحة فيالموجزة ال تشمل الم)لومات  الموحدة إش اإلفصاحات في وذه القوائم المالية األولية
تساعد على فهم المتغيرات في الوضع المالي للمجموعة الموحدة لوايضاحات بارزة حول القوائم المالية اسات المحاسبية تشمل السي
 .م2020ديسمبر  31وأدائها منذ 

 

ع األرقام تم تقريبها ألقرب باللاير الس)ودي باعتباروا ال)ملة الوظيفية للشركة، جمي الموجزة االولية الموحدة يتم عرض القوائم المالية
 لاير س)ودي ما لم يذكر خالف ذلك. ألف

 

 ديسمبر مش نفس السنة. 31يناير مش كل سنة ميالدية وتنتهي في  1أ السنة المالية للشركة مش تبد
 

 بيان االمتثال  .3

 الموحدة الموجزة مع تلك المتب)ة في إعداد القوائم المالية الموحدة السياسات المحاسبية المتب)ة في إعداد القوائم المالية األولية تتوافق
 . م2020ديسمبر  31في  المنتهية للسنة للمجموعة السنوية

 

السةنوية  الموحةدة ال تشتمل القةوائم الماليةة االوليةة الموحةدة  المةوجزة علةى كافةة الم)لومةات واالفصةاحات المطلوبةة فةي القةوائم الماليةة
 ةاألولية لمركةز المةالي. تم اسةتخالص قائمةة ام2020ديسمبر  31وينبغي اش تقرأ مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في 

ربح أو الةة ات. وقةةد تةةم اعتمةةاد بيانةةم2020ديسةةمبر  31السةةنوية كمةةا فةةي  قارنةةة مةةع القةةوائم الماليةةة المةةوجزةالم لفتةةرة ة المةةوجزةالموحةةد
فةي حقةوق  اتروقائمة التغية ،الموحدة الموجزةوقائمة التدفقات النقدية األولية  ،الموجزة الموحدة خر األوليةالخسارة والدخل الشامل اآل

 ي عةش الفتةرة المنتهيةة فة مراج)ةةالغيةر للمجموعةة  الموجزةالموحدة  األولية المقارش مش القوائم المالية الموجزةالموحدة  األولية الملكية
 .م2020سبتمبر  30

 

  تعديالت والتفسيرات التي يتم تطبيقها من المجموعةوالالجديدة المعايير  3-1
 

 ،39المحاسبة الدولي  ومعيار ،9التقارير المالية  إلعدادالدولي  المعيارعلى  تعديالت :2المرحلة  -سعر الفائدة  تصحيح قياس
 16التقارير المالية  إلعدادوالمعايير الدولية  4والمعايير الدولية للتقارير المالية  ،7ايير الدولية للتقارير المالية والمع
بس)ر فائدة  IBOR) ك بدال س)ر فائدة م)روض بيش البنوقارير المالية عندما يتم استإعفاءات مؤقتة تتناول آثار الت الت)ديالتتوفر 

 .(RFR) مش المخاطر خالبديل شبه 
 

 الوسائل ال)ملية التالية: الت)ديالتتشمل 
مل م)ها كتغييرات في مباشرة، ليتم الت)ا التصحيحوسيلة عملية تتطلب تغييرات ت)اقدية، أو تغييرات في التدفقات النقدية التي يتطلبها • 

 .س)ر الفائدة المتغير، بما ي)ادل الحركة في س)ر الفائدة في السوق
 .التحوط عالقةليتم إجراؤوا للتحوط مش التخصيصات ووثائق التحوط دوش وقف  IBOR تصحيحالتي يتطلبها  مسموحةتغييرات • 

كتحوط  RFRددة بشكل منفصل عندما يتم تخصيص أداة إلى تلبية المتطلبات المح االضطرارإعفاء مؤقت للمنشآت مش  توفير •
 لمكوش المخاطر.

 

في  الموجزة للمجموعة. ت)تزم المجموعة استخدام الوسائل ال)ملية الموحدة األوليةأي تأثير على البيانات المالية  الت)ديالتلم يكش لهذه 
 أصبحت قابلة للتطبيق. في حالالفترات المستقبلية 
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 نت نجرانشركة أسم
 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة( ةالموجزالموحدة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
  م2021سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(

 
 )تتمة( بيان االمتثال .3
 )تتمة( يير الجديدة والتعديالت والتفسيرات التي يتم تطبيقها من المجموعةالمعا 3-1
 

 م2021يونيو  30لما بعد  19-ذات الصلة بكوفيد اإليجارامتيازات  :16التقارير المالية  عدادإلعلى المعيار الدولي  تعديالت
تمديد الوسيلة ال)ملية ، لاإليجارل)قود  16التقارير المالية  العداد، عدل مجلس م)ايير المحاسبة الدولية الم)يار الدولي م2021في مارس 

 30 ب)دو في أحقة على المدفوعات المست اإليجارالتي تؤثر التخفيضات في مدفوعات  اإليجارللسما  للمستأجريش بتطبيقه على امتيازات 
التطبيق المبكر، بما في م مع السما  ب2021أبريل  1ب)د م. وذا الت)ديل ينطبق على التقارير السنوية للفترات التي تبدأ في أو 2022يونيو 

 م.2021مارس  31ذلك القوائم المالية غير المصر  بإصداروا في 
 

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

 مةاألحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الها .4

 راداتإليا غمبال على رثؤت تضارافتوا راتيدتقو داتجتهاا لعم دارةإلا شم الموحدة الموجزة ليةوألا لماليةا مئوالقا دادعإ بلطيت
 ليةوألا لماليةا مئوالقا دادعإ يخرتا في لمحتملةا تباولطلما شع فقةرلما تإلفصاحاوا عنها ر لمصا تباولطلموا وداتجولموا تفارولمصوا

  .لنتائج الف)لية عش وذه التقديراتوقد تختلف ا ،زةالموحدة الموج
 

لتي تم اماثلة لتلك مدة وي كانت االحكام الهامة التي اتخذتها االدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية غير المؤك
صادر الرئيسية المقامت المجموعة بمراج)ة  5ضا  م، وكما وو مبيش في إي2020ديسمبر  31الموحدة كما في وصفها في القوائم المالية 

الدارة (، ت)تقد ا19-د كوفي السنوية نتيجة جائحة فيروس كورنا المستجد الموحدة لتقديرات عدم اليقيش التي تم الكشف عنها في القوائم المالية
 صل المجموعة، ستواةالسنويالموحدة وائم المالية اش جميع مصادر التقديرات غير المؤكدة تظل مماثلة لتلك التي تم االفصا  عنها في الق

 وستن)كس اي تغيرات مطلوبة في فترات التقارير المستقبلية. مراقبة الوضع
 

 مور هامة خالل الفترة أ .5

 19-تحديثات كوفيد
تصادي على مستوى في حدوث اضطرابات لألعمال والنشاط االق ،م2020ة( منذ أوائل عام 19-تسبب تفشي فيروس كورونا الجديد  ةكوفيد
 129,5لغ بي ربح تمكنت المجموعة مش الحفاظ على مركزوا المربح وحققت صاف ،ومع ذلك ،ال)الم بما في ذلك المملكة ال)ربية الس)ودية

ية في لمقارنة المنتهمليوش لاير س)ودي خالل فترة ا 120,5مقابل  م2021سبتمبر  30لاير س)ودي خالل الفترة الحالية المنتهية في مليوش 
ى إال أنه لم يؤثر عل ،االقتصادية واألعمال في جميع أنحاء ال)الم طةعلى األنش 19-تأثير وباء كوفيدم. وعلى الرغم مش 2020سبتمبر  30

 يةمملكة ال)ربر في القاعدة عمالئها في قطاع األسمنت الذي لم يتأثر بشكل كبي ما تمثلهالنشاط االقتصادي وأعمال المجموعة بالنظر إلى 
 الس)ودية.

 

 ا وستواصل التكيف بشكل استباقي مش أجل ضماش األداء األمثل للمجموعة.وتدرك اإلدارة التحديات التي تنتظر
 

ً جنب ،ت)تقد اإلدارة أش اإلجراءات المذكورة أعاله ارة، واق)ية ا مجلس اإلداتخذو إلى جنب مع االستراتيجيات والتدابير التشغيلية األخرى التي ا
 ا في الفترةملياتهعتحافظ بشكل ف)ال على ربحية المجموعة وتحسش قدرتها على تحقيق أربا  وتدفقات نقدية مستقبلية ومواصلة وم)قولة وس
 المستقبلية.

 

ود ي الوقت الحالي تُظهر التوق)ات أش المجموعة لديها موارد كافية لالستمرار في الوجفولكش  ،في التطور 19-قد يستمر تأثير كوفيد
ر إعداد البيانات المالية يستم ،. ونتيجة لذلكم2020ديسمبر  31وأش موقفها المستمر ال يزال غير متأثر إلى حد كبير ولم يتغير منذ  التشغيلي
 على أساس مبدأ االستمرارية.الموحدة 

 

أدائه  19-لتفشي كوفيد وقد يكوش ،عش كثب مع تقدم الموقف إلدارة ت)طل األعمال المحتمل 19-ستواصل المجموعة مراقبة تأثير كوفيد
 م.2021التشغيلي والمالي في عام 

  
 رير القطاعيلتقا .6

وب)ض  )وديةية الست)مل المجموعة في قطاع تشغيلي واحد يتمثل في صناعة وإنتاج األسمنت، وتمارس نشاطها بالكامل داخل المملكة ال)رب
لتاب)ة ليست ية للشركة االمال قطاعات أعمال مختلفة أو جغرافية. الم)لومات ، وبالتالي فإش الم)لومات المالية لم يتم فصلها إلىالدول الخارجية

 جوورية للقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للمجموعة بالنسبة للم)لومات القطاعية.
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 شركة أسمنت نجران
 )شركة مساهمة سعودية(

 مراجعة( ة )غيرالموجز الموحدة األولية إيضاحات حول القوائم المالية
 م 2021سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(

 
 الممتلكات، اآلالت والمعدات .7

 

  
 

 األراضي
حق أصول 

 استخدام

 
 

 المباني

المحاجر 
واآلالت 
والمعدات 

 األخرى

 
 

 المركبات

األثاث 
والتركيبات 
والمعدات 
 المكتبية

 
 

 حاسب آلي

ل األصو
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  مراج)ة( يناير 1رصيد 

 47,978 23,447 6,241 172 105 1,992 15,834 187 - - ضافات خالل الفترةا

 (378) - - (49) - (329  - - - - ستب)ادات خالل الفترةا

 - (23,560  (4,751  - - - 28,311 - - - المحول خالل الفترة

 3,188,664 198 37,360 4,788 13,601 41,427 1,918,034 1,163,391 7,302 2,563  غير مراج)ة(م 2021 سبتمبر  30الرصيد 

           

           راكماالستهالك المت

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

 (55,416) - - (176) (328  (2,036) (37,309  (15,172) (395  - ضافات خالل الفترةا

 363 - - 34 - 329 - - - - ستب)ادات خالل الفترةا

 (1,176,506) - - (3,279) (9,750) (22,374) (772,677) (367,017) (1,409) -  غير مراج)ة( م2021سبتمبر  30الرصيد 

           

           صافي القيمة الدفترية

 2,012,158 198 37,360 1,509 3,851 19,053 1,145,357 796,374 5,893 2,563  غير مراج)ة( م2021سبتمبر  30
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 جرانشركة أسمنت ن
 )شركة مساهمة سعودية(

 مراجعة(ة )غير الموجز الموحدة األولية إيضاحات حول القوائم المالية
 م 2021سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(

 
 )تتمة( الممتلكات، اآلالت والمعدات. 7

 

 
 
 

 األراضي
حق أصول 

 استخدام

 
 

 المباني

حاجر الم
واآلالت 
والمعدات 

 األخرى

 
 

 المركبات

األثاث 
والتركيبات 
والمعدات 
 المكتبية

 
 

 حاسب آلي

األصول المحتفظ 
بها )األصول 
 االستراتيجية(

األعمال 
الرأسمالية 

تحت 
 التنفيذ

 
 

 اإلجمالي

 التكلفة

 

 

 3,130,963 1,630 35,620 4,462 13,169 39,330 1,863,683 1,163,204 7,302 2,563 ر  مراج)ة(يناي 1رصيد         

 10,942 510 948 203 327 1,275 7,679 - - - ضافات خالل الفترةا

 (841) - - - - (841  - - - - ستب)ادات خالل الفترةا

 - (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   مراج)ة( م2020ديسمبر  31الرصيد 

           

           االستهالك المتراكم

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

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

 588 - - - - 588 - - - - ستب)ادات خالل الفترةا

 (1,121,453) - - (3,137) (9,422) (20,667) (735,368) (351,845) (1,014) -  مراج)ة( م2020 ديسمبر 31الرصيد 

           

           صافي القيمة الدفترية

 2,019,611 311 35,870 1,528 4,074 19,097 1,138,521 811,359 6,288 2,563    مراج)ة( م2020ديسمبر  31
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 شركة أسمنت نجران
 )شركة مساهمة سعودية(

 مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير
 م 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(

 
 )تتمة( اآلالت والمعداتالممتلكات، . 7

أشةهر  التسة)ة، تتمثةل الحركةة فةي الممتلكةات واآلالت والم)ةدات خةالل فتةرة المةوجزةألغراض إعداد قائمةة التةدفقات النقديةة األوليةة الموحةدة 
 فيما يلي: سبتمبر 30المنتهية في 

 
 قطع غيار وعدد وأدوات.  8

 
 سبتمبر 30

 م2021
 

 ديسمبر 31
 م2020

 117,982  117,387 غير م)دة للبيع  -قطع غيار 
 (5,323)  (5,323)  مواد بطيئة الحركة يخصم: مخصص 

 112,064  112,659 
 

 35,87م: 2020لاير س)ودي   مليوش 37,36 يتم تصنيف قطع الغيار االستراتيجية والمحتفظ بها لالستخدام الرأسمالي المستقبلي والبالغ 8-1
 .س)ودي( ضمش الممتلكات، اآلالت والم)دات مليوش لاير

 
 .  بضاعة معدة للبيع9

 سبتمبر 30 

 م2021

 ديسمبر 31 

 م2020

 102,268  73,514 االنتاج تحت التشغيل
 18,195  25,848 المواد الخام، الوقود ومواد التغليف

 7,864  6,065 اإلنتاج التام
 5,389  3,623 لطريقوقود في ا

 
109,050  133,716 

 
 الذمم المدينة التجارية.  10

 مدينون تجاريون 10-1

 
 سبتمبر 30

  م2021

 ديسمبر 31

 م2020

 43,147  33,314 ذمم تجارية مدينة
 (11,650)  (1,803)   تمانية المتوق)ة ئمخصص الخسائر االيخصم: 

 31,511  31,497 

 (1,141)  (735) حوافز مستحقة لل)مالءيخصم: 

صافي -ينة ذمم تجارية مد  30,776  30,356 
 

 يوم. 90إلى  30فوائد ووي بشكل عام بشروط سداد مش  يةإش الذمم المدينة التجارية ال تخضع أل
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 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة  
 سبتمبر

 م2021  
 غير مراجعة

 م2020  
 اجعةغير مر

 56,994  55,416 استهالك 
 (5,644)  (18,290) ممتلكات وآالت وم)دات اضافات

 (290)  (6,241) لمحتفظ بها  األصول االستراتيجية(الحركة على األصول ا
 (227)  (23,447) اضافات االعمال الرأسمالية تحت التنفيذ



 

 

 شركة أسمنت نجران
 )شركة مساهمة سعودية(

 مراجعة( إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )غير
 م 2021 سبتمبر 30ي أشهر المنتهية ف التسعةلفترة 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(

 
 )تتمة( الذمم المدينة التجارية.  10

 

  تمانية المتوقعة ئالخسائر االحركة مخصص  10-2

 
 سبتمبر 30

  م2021

 ديسمبر 31

 م2020

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

 715  207 / السنة  خالل الفترة مكوش مخصص

 (422)  (10,054) ديوش مشطوبة خالل الفترة / السنة

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

 

 رأس المال. 11
 

ديسمبر  31لاير س)ودي لكل سهم. جميع األسهم صادرة ومدفوعة بالكامل   10بقيمة أسمية  سهممليوش  170 مشرأسمال الشركة  يتكوش
 لاير س)ودي لكل سهم(. 10بقيمة اسمية  مليوش سهم 170م: 2020

 

 القروض. 12

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

 
 سبتمبر 30

 م2021

 

 ديسمبر 31

 م2020

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

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

 329,500  304,000 صافي المبلغ الرئيسي
للفترة / للسنةالفوائد المستحقة   2,215  542 

 306,215  330,042 
 (51,542)  (53,215) 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 مليوش لاير 355وق)ت الشركة اتفاقيات تسهيالت بنكية بمبلغ م 2020خالل ال)ام 
إضافة إلى  فوائد القرض مش خالل سايبورتم تحديد يتم سداد القرض في خمس سنوات مش خالل عشر دف)ات نصف سنوية.  .م2020يونيو 
مصنع المجموعة وم)داتها وسند ألمر على المبلغ الف)لي المسحوب. تم سحب روش ويتم ضماش التسهيالت مش خالل ٪. 1.4ربح قدره  وامش

 .مبلغ التسهيالت بالكامل
 

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

 القرض اتفاقيةوط شر 12-3
 اتفاقيةقد يؤدي الى اعادة التفاوض. تقوم االدارة بمراقبة ومتاب)ة شروط  بهذه الشروط أي اخالل إش . تحتوي اتفاقية القرض على عدة شروط

لفتةرة خةالل ا القةرض، لةم يكةش ونةاك أي عةدم امتثةال لشةروط لهةذه الشةروطالقرض بشكل شةهري. وتتخةذ اإلدارة إجةراءات لضةماش االمتثةال 
  .م2021 سبتمبر 30ي المنتهية ف

 

 جميع القروض أعاله متوافقة مع الشري)ة اإلسالمية.
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 شركة أسمنت نجران
 )شركة مساهمة سعودية(

 مراجعة( الموجزة )غيرالموحدة إيضاحات حول القوائم المالية األولية 
  م2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 الغ بآالف الرياالت السعودية()جميع المب

 
 الوضع الزكوي . 13

 

 فيما يلي حركة الزكاة المستحقة على المجموعة:

 
ة قيقاً على الزكاة للسنم وفقاً لتقديرات اإلدارة والتي قد ال تمثل مؤشراً د2021 سبتمبر 30تم احتساب الزكاة عش الفترة المنتهية في 

 م.2021ديسمبر  31المنتهية في 
 

بدفع المطلوبات  وقامت الشركةم 2020ديسمبر  31ويئة الزكاة والضريبة والجمارك للسنوات حتى  ىية الإقراراتها الزكو كةرلشقدمت ا
 م.2020ديسمبر  31لهذه السنوات بناء على االقرارات الزكوية. تم االنتهاء مش الربوطات الزكوية حتى 

 
 ، صافي.  المبيعات14

 

 معلومات مفصلة عن االيرادات 14-1
 

 االقسام
 

 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  ةللتسع

 م2020  م2021 

على المنتج بناء     

 436,787  441,895 اسمنت

اإليراداتمجموع   441,895  436,787 

    

على العميل بناء     

 436,787  441,895 عمالء الشركات

االيراداتمجموع   441,895  436,787 

    

على االسواق الجغرافية  بناء     

 408,394  414,215 محلي

 28,393  27,680 تصدير

 436,787  441,895 مجموع االيرادات 

 
 مبيعات البضائع -لتزامات األداء ا 14-2

ً يتم الوفاء بالتزام األداء عند تسليم البضائع ويكوش السداد مستحق ً بشكل عام مقدم ا ً يوم 90أو في غضوش  ا  لتسليم.امش  ا
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 سبتمبر 30 
 م2021

 غير مراجعة

 ديسمبر 31
 م2020
 مراجعة

 19,241 8,721 الرصيد في بداية الفترة / السنة

 (4,130  5,400  خالل الفترة / السنة عكس( المكوش 

 (6,390) (7,414) رة / السنةالمدفوع خالل الفت

 8,721 6,707 الرصيد في نهاية الفترة / السنة



 

 

 جرانشركة أسمنت ن
 )شركة مساهمة سعودية(

 مراجعة( الموجزة )غير الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية األولية
 م 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(

 
 لتزامات المحتملةاال. 15

 

وضمانات حسش حصيل وفواتير الت ةتمادات مستنديمش اع م2021 سبتمبر 30في للفترة المنتهية  المجموعةبلغت االلتزامات القائمة على 
 . س)ودي(لاير ألف 1,734 :م2020ديسمبر  31   ألف لاير س)ودي 217ما قيمته والمرتبطة بأنشطة المجموعة االعتيادية التنفيذ 

 
 العالقة واألرصدة  ذات المعامالت مع األطراف. 16

رس عليها و يُماأبار المساوميش وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة بالمجموعة ومنشآت مدارة تمثل األطراف ذات ال)القة ك
 م.2021 بتمبرس 30ي فلمنتهية أشهر ا التس)ةتأثير وام مش قبل وذه األطراف، فيما يلي بياش بالم)امالت الجوورية التي تمت خالل فترة 

 

 

 بدالت وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 
 

ومسئوليات  الحياتتتكوش اإلدارة ال)ليا للمجموعة مش كبار الموظفيش والتنفيذييش في اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة الذيش لديهم ص (أ
 طيط وتوجيه أنشطة المجموعة واالشراف عليها. تخ

 882م مبلغ 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التس)ةبلغت ت)ويضات أعضاء مجلس اإلدارة واللجاش المنبثقة المستحقة خالل فترة  (ب
 لاير س)ودي(. ألف 315م: 2020 سبتمبر 30لاير س)ودي   ألف
 

  تتكوش ت)ويضات كبار موظفي اإلدارة مما يلي:

 
 األرباح. توزيعات 17

 

  127،5 بمبلةغلةى توزيةع أربةا  وةـ ع1443صةفر  15م الموافةق 2021سةبتمبر  22 تاريخ عقد فيأوصى مجلس االدارة باجتماعه الذي 
 (.وـ1443 ربيع األول 11م  الموافق 2021 اكتوبر 17دف)ها في  يتمس)ودي لكل سهم(  لاير 0,75لاير س)ودي  مليوش 

 
 بمبلةغ  (، علةى توزيةع أربةاـوة1442ش شة)با 18 الموافةق  م2021مارس  31ن)قد في لماة في اجتماع الجم)ية ال)مومي وافق المساوموش

 (.ـو1442رمضاش  1 الموافق  م2021أبريل  13سهم( تم دف)ها في س)ودي لكل  لاير 0,75س)ودي   لايرمليوش  127,5
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 أشهر المنتهية التسعةلفترة  

 برسبتم 30في 

 م2021 

 غير مراجعة

 م2020

 غير مراجعة

 (1,69) (1,33) زميلة -شركة يال ال)ربية 

 أشهر المنتهية التسعةلفترة  

 سبتمبر 30في 

 م2021 

 غير مراجعة

 م2020

 غير مراجعة

 4,160 6,128 منافع موظفيش قصيرة األجل 

 332 245 منافع ما ب)د التوظيف

 6,373 4,492 



 

 

 شركة أسمنت نجران
 )شركة مساهمة سعودية(

 غير مراجعة()الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة 
 م 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 )جميع المبالغ بآالف الرياالت السعودية(

 
 األدوات المالية .18

 القيمة العادلة لألدوات المالية 18-1
ات المالية والمطلوبات المالية ال)ادلة للموجود مات القيمةيتضمش م)لوالدفترية والقيم ال)ادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية، بما في ذلك مستوياتها في التسلسل الهرمي للقيمة ال)ادلة. ال  قيمةيبيش الجدول التالي ال

 وي تقدير م)قول للقيمة ال)ادلة. لدفتريةالتي ال تقاس بالقيمة ال)ادلة إذا كانت القيمة ا
 

 م2021 سبتمبر 30 

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية 

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

 -  -  -  -  30,776  30,776  - ذمم تجارية مدينة
 -  -  -  -  194,317  194,317  - والنقد المكافئنقد ال

 -  225,093  225,093  -  -  -  - 

              المطلوبات المالية
 -  -  -  -  306,215  306,215  - تسهيالت بنكية وقروض

 -  -  -  -  55,963  55,963  - ذمم دائنة
 -  -  -  -  22,700  22,700  - مستحقات وأرصدة دائنة أخرى 

 -  384,878  384,878  -  -  -  - 
              

 م2020ديسمبر  31 

 القيمة ال)ادلة  القيمة الدفترية 

 المجموع  3درجة   2درجة   1درجة   المجموع  ةالتكلفة المطفأ  القيمة ال)ادلة الموجودات المالية 

 -  -  -  -  30,356  30,356  - ذمم تجارية مدينة
 -  -  -  -  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  - مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

 -  402,276  402,276  -  -  -  - 

 
 القوائم الماليةاعتماد . 19

 

 وـ.1443ربيع األول  26الموافق م 2021نوفمبر  01اعتمدت وذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة مش قبل مجلس إدارة الشركة بتاريخ 
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