
 

 
 

 
  
 
  
  
  
  

    
  
  
 

  شركة أسمنت اليمامة 
  شركة مساهمة سعودية 

  القوائم المالية األولية المختصرة (غير مدققة) 
  م ٢٠٢٢  مارس ٣١  أشهر المنتهية في ثالثةاللفترة 

القوائم المالية   لفحص المستقل المراجع  وتقرير 
 المختصرة األولية 



الصفحة  المحتويات 

 القوائم المالية األولية المختصرة  لفحص مراجع المستقلالتقرير  ١

٢   (غير مدققة)  األولية المختصرة  قائمة المركز المالي

٣  (غير مدققة) األولية المختصرة  قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر

٤  (غير مدققة) األولية المختصرة المساهمينقائمة التغيرات في حقوق 

 (غير مدققة) األولية المختصرة قائمة التدفقات النقدية ٥

١٥-٦  األولية المختصرة (غير مدققة)  إيضاحات حول القوائم المالية
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 شركة مساهمة سعودية 

  األولية المختصرة (غير مدققة)  القوائم الماليةإيضاحات حول 
    م٢٠٢٢ مارس ٣١المنتهية في  الثالثة أشهر لفترة
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  :معلومات عامة .١
 
  تأسيس الشركة ١-١

) بتاريخ ١٥إن شركة أسمنت اليمامة ("الشركة")، هي شركة مساهمة سعودية، تأسست بموجب المرسوم الملكي رقم (
  هـ. ١٣٧٩/ ١٨/٤بتاريخ  ١٠١٠٠٠١٥٧٨التجاري رقم  هـ وتم تسجيلها بمدينة الرياض بموجب السجل ١٣/٣/١٣٨١

  
 طبيعة نشاط الشركة  ٢-١

يتمثل طبيعة نشاط الشركة في إنتاج اإلسمنت بورتالند عادي وأسمنت مقاوم لألمالح واسمنت كلنكر واسمنت تشطيب 
 هـ. ١٤٣٩/ ٠٩/ ٢٢) تاريخ ٢٣٧٠بترخيص صناعي رقم (

  
  رأس مال الشركة ٣-١

اسمنت   السعودية.شركة  المالية  السوق  في  مدرجة  عامة  مساهمة  رأسمالها   اليمامة شركة  مليون لایر   ٢٬٠٢٥يبلغ 
سهم بقيمة اسمية تبلغ عشرة رياالت للسهم الواحد، وهي مملوكة بالكامل ألفراد   ٢٠٢٬٥٠٠٬٠٠٠سعودي مقسمة إلى  

 ومؤسسات عامة.
  

    
 أسس اإلعداد:  .٢
 
  المطبقةالمعايير المحاسبية  ١-٢

ً   للشركة  األولية المختصرة  أعدت القوائم المالية   المعتمد ) "التقرير المالي األولي"  ٣٤محاسبة الدولي رقم (ر الايلمع  طبقا
السعودية وال تتضمن القوائم المالية األولية المختصرة كافة المعلومات واإلفصاحات الالزمة في    في المملكة العربية 

م.  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١وينبغي قرائتها جنباً إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للشركة كما في  القوائم المالية السنوية،  
م ال تمثّل بالضرورة مؤشراً للداللة  ٢٠٢٢مارس    ٣١باإلضافة إلى أن نتائج العمليات للفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

  م. ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١على نتائج عمليات السنة التي تنتهي في 
 

  قياس أساس ال ٢-٢
المالية  القوائم  المختصرة  أعدت  استمرارية   األولية  ومفهوم  االستحقاق  أساس  وباستخدام  التاريخية  التكلفة  لمبدأ  وفقاً 
المالية بالقيمة العادلة    ستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واال  ستثماراتالنشاط، باستثناء اال

 ستثماراتاالالدخل الشامل اآلخر (بالنسبة إلى    والتي يتم إثباتها بالقيمة العادلة من خالل  رةأو الخسا  من خالل الربح
 ستثماراتاال(بالنسبة إلى    قائمة األرباح أو الخسائر  ) ومن خالل المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

العادلة من خالل الربح أو الخسارة لطريقة   )المالية بالقيمة  واالستثمارات في شركات زميلة والتي يتم تسجيلها وفقاً 
  حقوق الملكية.

  
  عملة العرض والنشاط  ٣-٢

باللایر السعودي وهي عملة النشاط والعرض بالنسبة للشركة، كافة األرقام تم    األولية المختصرة  يتم إعداد القوائم المالية
  تقريبها ألقرب لایر، إال إذا تم اإلشارة لغير ذلك. 

  
  السياسات المحاسبية الهامة ٤-٢

  مارس  ٣١المنتهية في    الثالثة أشهر  لفترة  األولية المختصرة  في إعداد القوائم المالية  طبقةالم  المحاسبية  إن السياسات
هناك عدد من التعديالت في    .م ٢٠٢١  رديسمب  ٣١المنتهية في  ة  سنللهي نفسها المطبقة في القوائم المالية    م٢٠٢٢

من   اعتباراً  أيضاً  تسري  األولية  ٢٠٢٢يناير    ١المعايير  المالية  القوائم  هذه  في  جوهري  تأثير  لها  ليس  ولكن  م، 
  المختصرة.
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 :(تتمة) أسس اإلعداد .٢
  

  التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة  ٥-٢
التي تؤثر على   التقديرات واألحكام واالفتراضات  المختصرة من اإلدارة وضع  المالية األولية  القوائم  إعداد  يتطلب 
المبالغ المفصح عنها من اإليرادات والمصروفات واألصول والمطلوبات واإلفصاحات المرتبطة بها واإلفصاح عن  

االفتراضات والتقديرات نتائج تتطلب إجراء تعديل جوهري   االلتزامات المحتملة، وقد ينشأ عن عدم التيقن حيال هذه
على القيمة الدفترية لألصول أو المطلوبات التي تتأثر في الفترات المستقبلية. وتجري مراجعة التقديرات واالفتراضات 

لتقدير وفي أي  على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يُعّدل فيها ااألساسية بصورة مستمرة. ويُعترف بالتعديالت  
  فترات مستقبلية تتأثر بهذه التعديالت.

للشركة والمصادر الرئيسية لعدم   وقد كانت التقديرات الهامة التي اعتمدتها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية 
  م. ٢٠٢١ديسمبر  ٣١التيقن حيال التقدير هي ذاتها كما هي ُمبيّنة في القوائم المالية للسنة المنتهية في 

  
 

 : ممتلكات وآالت ومعدات .٣
  

  م ٢٠٢١ ديسمبر ٣١    م ٢٠٢٢ مارس ٣١  
 ) مدققة (    ) غير مدققة(  

  ٦٤٬٠٤١٬٧٥٦  ممتلكات وآالت ومعدات 
 

٦٥٬٣٧٩٬٦٢٦  

    يضاف: 
  

  

  ٣٦٠٬٠٧٨٬٥٠٦  قطع غيار آالت وأفران 
 

٣٤٦٬٧٢٩٬١٠٩  

  )٧٨٬٤١٣٬٣٥٠(  مخصص تقادم قطع غيار آالت وأفران
 

)٧٧٬١٦٣٬٣٥٠(  

  ٢٨١٬٦٦٥٬١٥٦  غيار آالت وأفران صافي قطع 
 

٢٦٩٬٥٦٥٬٧٥٩  

  ٣٤٥٬٧٠٦٬٩١٢ 
 

٣٣٤٬٩٤٥٬٣٨٥ 
 

مليون لایر سنوياً كانت    ٥بناًء على قرار مجلس اإلدارة بتكوين مخصص لتقادم قطع غيار اآلالت والمعدات بمبلغ   *
  حركة المخصص على النحو التالي:

 
 م ٢٠٢١ ديسمبر ٣١    م ٢٠٢٢ مارس ٣١  
  (مدققة)     مدققة) (غير   

 ٧٢٬١٦٣٬٣٥٠  ٧٧٬١٦٣٬٣٥٠  السنة الفترة/   ولأرصيد 

  ٥٬٠٠٠٬٠٠٠   ١٬٢٥٠٬٠٠٠  السنة الفترة/مكون خالل 

  -    -   السنة الفترة/مستخدم خالل 

 ٧٧٬١٦٣٬٣٥٠  ٧٨٬٤١٣٬٣٥٠  السنة الفترة/خر آرصيد 
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 :ممتلكات وآالت ومعدات (تتمة) ١-٣
  
 أراضي  

  
 مباني ومرافق 

  
 االت ومعدات 

وسائل نقل    
 وانتقال 

  
 عدد وادوات 

اثاث ومعدات   
 مكاتب 

 
 اإلجمالي 

               التكلفة: 
(مدققة) م٢٠٢٢يناير  ١في   ٤٬١٧٠٬٨٤٦٬٨٨١  ٤٠٬١٥١٬٤٨٨   ١١٬٥٢٢٬٥٨٠  ٢٦٬٠٨٣٬٨٢٠  ٢٬٨٣٦٬٠٥١٬٩٧١  ١٬٢٤٤٬٨٠٢٬٥١٢   ١٢٬٢٣٤٬٥١٠ 

ة فتراإلضافات خالل ال  -    -   -   -  -  ٢٠٬٦٩٤  ٢٠٬٦٩٤ 
 (٩٦٬١٢٨٬٢٧٣)  (١١٧٬٨٨٤)   -  -    ) ٩٦٬٠١٠٬٣٨٩(    -    - إستبعادات خالل الفترة 

 ٤٬٠٧٤٬٧٣٩٬٣٠٢  ٤٠٬٠٥٤٬٢٩٨  ١١٬٥٢٢٬٥٨٠  ٢٦٬٠٨٣٬٨٢٠  ٢٬٧٤٠٬٠٤١٬٥٨٢  ١٬٢٤٤٬٨٠٢٬٥١٢   ١٢٬٢٣٤٬٥١٠  (غير مدققة) م٢٠٢٢ مارس ٣١في 
               مجمع االهالك: 

 ٤٬١٠٥٬٤٦٧٬٢٥٥  ٣٢٬٢٩٣٬٥٧٨  ٩٬٣١٠٬٤٥٦  ٢٤٬٤٩٥٬٣٨٠  ٢٬٨٣٢٬٦٤٥٬٠٣٧  ١٬٢٠٦٬٧٢٢٬٨٠٤   -  (مدققة) م٢٠٢٢يناير  ١في  
المحّمل خالل الفترة    -   ١٬٣٥٨٬٥٦٤  ٥٩٨٬٠٢٠  ١٠٥٬١٨٠  ١٣٤٬٦٧٩  ١٨١٬٧١٩  ٣٣٨٬٩٦٦ 

 (٩٦٬١٢٨٬٢٧٣)  (١١٧٬٨٨٤)  -  -  ) ٩٦٬٠١٠٬٣٨٩(  -  - إستبعادات خالل الفترة 
 ٤٬٠١٠٬٦٩٧٬٥٤٦  ٣٢٬٧٧٣٬٧١٤  ٩٬٤١٥٬٦٣٦  ٢٤٬٦٣٠٬٠٥٩  ٢٬٧٣٦٬٨١٦٬٣٦٧  ١٬٢٠٧٬٠٦١٬٧٧٠   -    م (غير مدققة)٢٠٢٢ مارس  ٣١في 

               صافي القيمة الدفترية  
 ٦٤٬٠٤١٬٧٥٦  ٧٬٢٨٠٬٥٨٤  ٢٬١٠٦٬٩٤٤  ١٬٤٥٣٬٧٦١  ٣٬٢٢٥٬٢١٥  ٣٧٬٧٤٠٬٧٤٢   ١٢٬٢٣٤٬٥١٠   م (غير مدققة)٢٠٢٢ مارس ٣١في 

 ٦٥٬٣٧٩٬٦٢٦  ٧٬٨٥٧٬٩١٠  ٢٬٢١٢٬١٢٤  ١٬٥٨٨٬٤٤٠  ٣٬٤٠٦٬٩٣٤  ٣٨٬٠٧٩٬٧٠٨   ١٢٬٢٣٤٬٥١٠   م (مدققة)٢٠٢١ ديسمبر ٣١في 

  
. المرفقة األولية المختصرة الملحقة به مقامة على أرض مملوكة للشركة، ولم يتم تقييمها بالقيمة العادلة في تاريخ القوائم الماليةإن مصنع الشركة والمباني والخدمات  *
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 موجودات غير ملموسة:  .٤
 

  تتمثل الموجودات غير الملموسة في قيمة رخص وبرامج حاسب آلي كما يلي:
  

 م ٢٠٢١ ديسمبر ٣١  م ٢٠٢٢ مارس ٣١  
 ) مدققة(  ) مدققةغير (  

        التكلفة: 

  ٦٬٨٤٨٬٦٠٠   ١٣٬٥١٧٬٥١٤  بداية الفترة/السنة في الرصيد 

 ٦٬٦٦٨٬٩١٤  -  خالل الفترة/السنة  المحول من أعمال رأسمالية تحت التنفيذ

  -   ٩٤٬٠٠٠ السنة الفترة/إضافات خالل 

  ١٣٬٥١٧٬٥١٤   ١٣٬٦١١٬٥١٤  نهاية الفترة/السنة في الرصيد 

        اإلطفاء: مجمع 

  ١٬١٢٣٬٨٥٢   ٣٬٢٧١٬٦١٢  بداية الفترة/السنة في الرصيد 

 ٢٬١٤٧٬٧٦٠  ٦٨٠٬٥٧٦  السنة الفترة/خالل   إطفاء

  ٣٬٢٧١٬٦١٢   ٣٬٩٥٢٬١٨٨     نهاية الفترة/السنة في الرصيد 

 ١٠٬٢٤٥٬٩٠٢  ٩٬٦٥٩٬٣٢٦  صافي القيمة الدفترية 
 

 
 : يجار اإلحق استخدام أصول والتزامات عقود  .٥
 

م ٢٠٢٢ مارس ٣١  م ٢٠٢١ ديسمبر ٣١    
) غير مدققة(  ) مدققة(    

    حق استخدام أصول
    التكلفة: 

 ٥,٤٤٩٬١٩٢  ٦,٨١١٬٦٣٧  بداية الفترة/السنة في الرصيد 

السنة الفترة/إضافات خالل   -  ١,٣٦٢٬٤٤٥ 

 ٦,٨١١٬٦٣٧  ٦٬٨١١٬٦٣٧  الفترة/السنة نهاية في الرصيد 

    مجمع اإلستهالك:

 ٢,٧٢٤٬٧٤٣  ٤,٠٨٧٬٠٤٣  بداية الفترة/السنة في الرصيد 

 ١,٣٦٢٬٣٠٠  ٣٤٠٬٥٧٥ المحّمل خالل الفترة/السنة 

 ٤,٠٨٧٬٠٤٣  ٤٬٤٢٧٬٦١٨  نهاية الفترة/السنة في الرصيد 

 ٢,٧٢٤٬٥٩٤  ٢٬٣٨٤٬٠١٩ صافي القيمة الدفترية 
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 :(تتمة) يجاراإلحق استخدام أصول والتزامات عقود  .٥
 

م ٢٠٢٢ مارس ٣١  م ٢٠٢١ ديسمبر ٣١    
 (مدققة)   (غير مدققة)   
يجار اإلعقود التزامات      

    القيمة الحالية لاللتزام: 

 ٢,٧٦٧٬٠٥٠  ٢,٨٥٠٬٢٧٠  بداية الفترة/السنة في الرصيد 

السنة الفترة/فوائد خالل   ٨٣,٢٢٠  ١٥٬١٥٢ 

السنة الفترة/المسدد خالل   (١٬٤٤٤٬٠٠٠)  - 

 ٢,٨٥٠٬٢٧٠  ١٬٤٢١٬٤٢٢    نهاية الفترة/السنة في الرصيد 
    

يجاراإلعقود متداول من التزامات الجزء ال  ١,٤٣٦٬٢٥١  ١٬٤٢١٬٤٢٢ 

يجار اإلعقود متداول من التزامات  الجزء غير ال  -  ١,٤١٤٬٠١٩ 

 ٢,٨٥٠٬٢٧٠  ١٬٤٢١٬٤٢٢ 
 
 

 بالصافي:   –إستثمارات فى شركات زميلة  .٦
 
 

نسبه    
  الملكية

  م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١    م ٢٠٢٢مارس  ٣١

  (مدققة)     (غير مدققة)   

الشركة السعودية اليمنية (مساهمة يمنية 
  ٧٥٬٠٦٠٬٠٠٠  %  ٢٠  مقفلة)

 
٧٥٬٠٦٠٬٠٠٠  

  (٧٥٬٠٦٠٬٠٠٠)   (٧٥٬٠٦٠٬٠٠٠)    مخصص هبوط أستثمارات 
شركة األسمنت  صافي االستثمار في 

  -    اليمنية السعودية
 

-  

  ٣٧٬٢٩٢٬٨٧٧    ٣٩٬٣١٣٬٤٦٧  %  ٣٣٫٣٣  شركة منتجات صناعة األسمنت المحدودة

    ٣٧٬٢٩٢٬٨٧٧    ٣٩٬٣١٣٬٤٦٧  
  

 
 مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:  استثمارات .٧

 
نسبه    

  الملكية
  م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١    م ٢٠٢٢مارس  ٣١

  ) مدققة (    ) غير مدققة(  
          استثمار في أسهم 

شركة    -شركة التصنيع وخدمات الطاقة  
  مساهمة مقفلة 

٤٧٠٬٢٤٩٬٨٦٦   ٤٧٠٬٢٤٩٬٨٦٦  % ٥٫٦٣  

    ٤٧٠٬٢٤٩٬٨٦٦    ٤٧٠٬٢٤٩٬٨٦٦  

          استثمار في صناديق عقارية 

  ٤٨٬٧٧٢٬٤١١    ٤٩٬٢١٩٬٠٤٥    صناديق عقارية 

    ٥١٩٬٠٢٢٬٢٧٧    ٥١٩٬٤٦٨٬٩١١  



  سمنت اليمامة أشركة 
 شركة مساهمة سعودية 

  األولية المختصرة (غير مدققة) إيضاحات حول القوائم المالية
    م٢٠٢٢ مارس ٣١المنتهية في  ثالثة أشهرلفترة ال

 بالريال السعودي) (المبالغ المدرجة 

 

- ١١ - 
 

  معامالت مع أطراف ذوى العالقة:  .٨
  

يتم التعامل مع األطراف ذات العالقة في نطاق العمل االعتيادي للشركة ويتم تحديد قيمة تلك المعامالت بالقيمة 
  العادلة وتتمثل فيما يلي:

  

 م ٢٠٢١ ديسمبر ٣١    م ٢٠٢٢ مارس ٣١  طبيعة العالقة   

  ) مدققة (    ) غير مدققة(    

          عالقة: مستحق من أطراف ذات 

  ٨٩٠٬٧٨٢   ٩٢٠٬٨٩٠  شركه زميله   الشركة السعودية اليمنية (مساهمة يمنية مقفلة) 

   ٨٩٠٬٧٨٢    ٩٢٠٬٨٩٠  
  

          مستحق إلى أطراف ذات عالقة: 

شركة منتجات صناعة األسمنت (ذات مسئولية  
  محدودة) 

  ١٬٨٤٢٬٣٠٠    ٣٬٢٧٧٬٥٠٠  شركه زميله 

    ١٬٨٤٢٬٣٠٠   ٣٬٢٧٧٬٥٠٠  

 

األولية   المعامالت الجوهرية مع األطراف ذات العالقة المؤثرة على قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخرإن  
  كما يلي: المختصرة

  

  م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١    م ٢٠٢٢مارس  ٣١  طبيعة المعاملة   

 ) مدققة (    ) غير مدققة(    

شركة منتجات صناعة األسمنت (ذات  
  مسئولية محدودة) 

  ١٦٬٣٠٢٬٣٦٨   ٦٬٦٧٢٬٣٠٠  اكياس شركه 

شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني  
  (شركة مساهمة سعودية) 

  ١٣٬٥٤٥٬٩٨٢   ٣٬١٩٥٬٦١٨  شراء بوليصة تأمين

مدفوعات بالنيابة   الشركة السعودية اليمينة
  عنها 

٢٥٢٬٤٤٤   ٣٠٬١٠٨  

شركة االتصاالت المتنقلة السعودية  
  "زين" 

  ١٬٥٤٣٬٨٧٩   ٧٧٧٬٢٧٦  خدمات اتصاالت 

 

 رئيس مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني هو عضو في مجلس إدارة الشركة. 
 رئيس مجلس إدارة شركة زين هو عضو في مجلس إدارة الشركة.

. عضو مجلس إدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني هو عضو في مجلس إدارة الشركة  
 
 

 مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:  استثمارات .٩
 

م ٢٠٢٢ مارس ٣١  م ٢٠٢١ ديسمبر ٣١    
) غير مدققة(  ) مدققة (    
    

 ٣٢٬٣٤٦٬٤٩٧    ٥٢٬٤٩٢٬٣٥٤ صناديق مرابحة 

 ٣٢٬٣٤٦٬٤٩٧   ٥٢٬٤٩٢٬٣٥٤ 
 

  



  سمنت اليمامة أشركة 
 شركة مساهمة سعودية 

  األولية المختصرة (غير مدققة) إيضاحات حول القوائم المالية
    م٢٠٢٢ مارس ٣١المنتهية في  ثالثة أشهرلفترة ال

 بالريال السعودي) (المبالغ المدرجة 

 

- ١٢ - 
 

 :طويلة األجل قروض .١٠
  

  م ٢٠٢١ ديسمبر ٣١  م ٢٠٢٢ مارس ٣١  
 ) مدققة (  ) غير مدققة(  

  ٦١٥٬٠٠٠٬٠٠٠    ٦١٥٬٠٠٠٬٠٠٠  صندوق التنمية الصناعية السعودي
 ٥٦٣٬١٩٠٬٠٩١   ٥٦٣٬١٩٠٬٠٩١  مصرف الراجحي 

 -    ٥٦٣٬٠٠٠٬٠٠٠  البنك األهلي السعودي 
  اإلجمالي

  مقسما على النحو التالي: 
١٬١٧٨٬١٩٠٬٠٩١    ١٬٧٤١٬١٩٠٬٠٩١  

 -   ٥٦٣٬١٩٠٬٠٩١  متداول من قروض طويلة األجل الجزء ال
 ١٬١٧٨٬١٩٠٬٠٩١  ١٬١٧٨٬٠٠٠٬٠٠٠  متداول من قروض طويلة األجل الجزء غير ال
  ١٬١٧٨٬١٩٠٬٠٩١    ١٬٧٤١٬١٩٠٬٠٩١ 

  
  : صندوق التنمية الصناعية السعودي

  ٩٠٠حصلت الشركة على تمويل طويل األجل متوافق مع الضوابط الشرعية بقيمة    م، ٢٠١٦  ديسمبر  ٣٠بتاريخ  
مليون لایر سعودي من صندوق التنمية الصناعية السعودي بغرض تمويل إنشاء مصنع أسمنت اليمامة الجديد في  

المصن الرياض وذلك بضمان رهن أصول  التابعة إلمارة منطقة  الشمالية بمحافظة الخرج  الجديد  منطقة الحالل  ع 
    .م٢٠٢١دفعة نصف سنوية اعتبارا من عام   ١٢باإلضافة إلى سندات ألمر على أن يتم سداد القرض على 

  
  

  الراجحي: مصرف
مع    م،٢٠٢١مارس    ٢٥بتاريخ   إسالمية  مرابحة  اتفاقية  الشركة  الشريعة  الراجحي    مصرفوقعت  مع  متوافقة 

لم يستخدم منه سوي     مليون لایر سعودي  ٨٦٣ بنكية جزئية بمبلغركة بموجبها على تسهيالت اإلسالمية تحصل الش
البنك االهلى وسامبا  ٥٦٣مبلغ   مارس    ٣٠والذي تم سداده بالكامل يوم    مليون لایر سعودي بغرض سداد قرض 

  وفقاً لما يلي:  م٢٠٢١
   مارس  سنوية اعتبارا مندفعات نصف    ٦  هذه التسهيالت مضمونة بسندات ألمر على أن يتم سداد القرض علىان 

٢٠٢٣ . 
جل مع األ  ةقصير  تسهيالت مع اإلبقاء على ال  م٢٠٢٢بريل  أ  ٣  بتاريخ  بالكامل  جحيتم سداد قيمة قرض مصرف الرا 

 .ألمر اتوالذي يستخدم حسب الطلب بضمان سند مصرف الراجحي
  

  البنك األهلي السعودي :
السعودي متوافقة مع الشريعة  م وقعت الشركة اتفاقية  ٢٠٢٢مارس    ٣١بتاريخ   مرابحة إسالمية مع البنك األهلي 

لایر سعودي لم يستخدم    ١٬٨٤٢٬٥٠٠٬٠٠٠سالمية تحصل الشركة بموجبها على تسهيالت بنكية جزئية بمبلغ   اإل
  ٣  بتاريخوالذى تم سداده بالكامل    مصرف الراجحي مليون لایر سعودي بغرض سداد قرض    ٥٦٣منه سوى مبلغ  

 .)١٩(إيضاح رقم  م٢٠٢٢أبريل 
   مارس  دفعات نصف سنوية اعتبارا من  ٦  هذه التسهيالت مضمونة بسندات ألمر على أن يتم سداد القرض علىان 

 . م٢٠٢٣
 
 
 
 
 
 
 
 

  
   



  سمنت اليمامة أشركة 
 شركة مساهمة سعودية 

  األولية المختصرة (غير مدققة) إيضاحات حول القوائم المالية
    م٢٠٢٢ مارس ٣١المنتهية في  ثالثة أشهرلفترة ال

 بالريال السعودي) (المبالغ المدرجة 

 

- ١٣ - 
 

 : نقديةالغير  معامالتال .١١
 
  م ٢٠٢٢مارس ٣١  

  (غير مدققة) 
 م ٢٠٢١ مارس ٣١  

  مدققة) غير (
     

بالقيمة العادلة من   مالية استثمارات ن مغير محققة  أرباح
  خالل الدخل الشامل اآلخر 

-   ١٨٧٬٣٣٥٬٤٢٦ 

محول من مخصص التزامات موظفين الى اعمال  
  التنفيذ  رأسمالية تحت

١٩١٬٨٤٤   ٩٩٨٬٣١٤ 

  
 

 : القيمة العادلة لألدوات المالية .١٢
  

الموجودات أو دفعه لتحويل إحدى المطلوبات في معاملة  الذي يتم استالمه عند بيع إحدى  العادلة هو المبلغ  القيمة 
منظمة بين المشاركين في السوق بتاريخ القياس. تتكون األدوات المالية للشركة من الموجودات المالية والمطلوبات 

  المالية.  
مدينة  ذمم مدينة تجارية ودفعات مقدمة للموردين وأرصدة  نقد وما في حكمه،  تتكون الموجودات المالية للشركة من ال

  مستحق من أطراف ذات عالقة. أخرى و
  خرى. أ دائنة أرصدة  مستحقات الى أطراف ذات عالقة و تجارية و دائنةتتكون المطلوبات المالية من ذمم 

  ها المدرجة بها، إال إذا أشير إلى غير ذلك. إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمت 
  
  

 إدارة المخاطر:  .١٣
 

  مخاطر االئتمان 
تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.  

بالعمالء وذلك بوضع حدود   المتعلقة  بإدارة مخاطر االئتمان  الشركة  المدينة  تلتزم  الذمم  لكل عميل ومراقبة  ائتمان 
  القائمة.

  
  مخاطر أسعار العموالت الخاصة

تتعلق مخاطر أسعار العموالت الخاصة في المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة للتغير في أسعار العموالت 
تها المرتبطة بعموالت خاصة  السائدة في السوق، وتخضع الشركة لمخاطر أسعار العموالت الخاصة بشأن موجودا

  المتمثلة بودائع المرابحة والتسهيالت االئتمانية. 
  

  مخاطر السيولة 
تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها الشركة في توفير األموال الالزمة للوفاء بالتعهدات المتعلقة باألدوات 

مالي ما بسرعة بمبلغ يعادل قيمته العادلة. تقوم الشركة  المالية. تنتج مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع أصل  
بإدارة المخاطر المتعلقة بالسيولة وذلك من خالل االحتفاظ بأرصدة نقدية لدى البنوك والتأكد من إمكانية الحصول على  

  التسهيالت الكافية، إذا تطلب األمر، لتغطية التزاماتها قصيرة األجل بشكل مستمر. 
يوماً من تاريخ البيع وأن يتم تسديد قيمة المشتريات    ٦٠إلى    ٣٠قيمة المبيعات خالل فترة من  تتضمن شروط تحصيل  

  يوماً من تاريخ الشراء.  ٦٠إلى  ٣٠خالل فترة من 
  

  مخاطر العمالت
تمثل مخاطر العمالت الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. 

الشركة للتقلبات في أسعار الصرف األجنبي خالل دورة أعمالها العادية. لم تقم الشركة بأية معامالت هامة تخضع  
  .ةفتربعمالت عدا اللایر السعودي والدوالر األمريكي واليورو خالل ال

 



  سمنت اليمامة أشركة 
 شركة مساهمة سعودية 

  األولية المختصرة (غير مدققة) إيضاحات حول القوائم المالية
    م٢٠٢٢ مارس ٣١المنتهية في  ثالثة أشهرلفترة ال

 بالريال السعودي) (المبالغ المدرجة 

 

- ١٤ - 
 

 ة: فترحصة السهم من الربح لل .١٤
 

 وبيانه كما يلي:الفترة على المعدل المرجح لعدد األسهم خالل للفترة تم احتساب الربح للسهم الواحد بقسمة الربح 
 

  م ٢٠٢١ مارس ٣١    م ٢٠٢٢ مارس ٣١  
  ) غير مدققة(    ) غير مدققة(  
        

 ٥٤٬٨٧٠٬٧٨٥   ٢٩٬٦١٦٬٣٦٣  العائدة لمساهمي الشركةللفترة الربح 
  ٢٠٢٬٥٠٠٬٠٠٠   ٢٠٢٬٥٠٠٬٠٠٠  األسهم المتوسط المرجح لعدد 

 ٠٫٢٧ ٠٫١٥  ةفترنصيب السهم من الربح لل* 
  
  لم يكن هنالك أسهم قائمة مخفضة خالل السنة، لذلك فإن العائد المخفض للسهم الواحد يساوي العائد األساسي للسهم.* 

  
  

   :التوزيع الجغرافي .١٥
 

العربية السعودية ما عدا االستثمارات في شركة االسمنت اليمنية  إن كل موجودات ومطلوبات الشركة تقع في المملكة 
  السعودية والتي مقرها الرئيسي في اليمن. 

  
 

    :المعلومات القطاعية .١٦
 

إن أعمال الشركة الرئيسية تتمثل في منتج واحد محلياً وبالتالي فهي ال تقدم تقارير عن قطاعات التشغيل في منتجات 
  جغرافية مختلفة. متعددة أو مناطق 

  
 

 أحداث جوهرية: .١٧
  

الجديد ( العالم بما في ذلك  ٢٠٢١) في أوائل عام  -١٩Covidتسبب تفشي فيروس كورونا  م وانتشر على مستوى 
المملكة العربية السعودية في تعطيل العديد من الشركات واألنشطة االقتصادية. وترى إدارة الشركة ان هذه الجائحة  

ة عدم  م. ونظراً لحال ٢٠٢٢مارس    ٣١كما في    األولية المختصرة  ليس لها تأثير جوهري علي قائمة المركز المالي 
  التأكد الراهنة بشأن المستقبل ستستمر اإلدارة في تقييم التأثير بناًء على التطورات المستقبلية.

  
 

   



  سمنت اليمامة أشركة 
 شركة مساهمة سعودية 

  األولية المختصرة (غير مدققة) إيضاحات حول القوائم المالية
    م٢٠٢٢ مارس ٣١المنتهية في  ثالثة أشهرلفترة ال

 بالريال السعودي) (المبالغ المدرجة 

 

- ١٥ - 
 

 :ارتباطات والتزامات محتملة .١٨
  

تدخل الشركة في ارتباطات متعلقة بمصروفات رأسمالية جوهرية وبصورة اساسية فيما يتعلق بمشروع إنشاء مصنع    -أ
مليون لایر سعودي    ٢٩٤:  م٢٠٢٢  مارس  ٣١ات المصروفات الرأسمالية القائمة كما في  اليمامة الجديد. بلغت ارتباط

 مليون لایر سعودي).  ٣١٢:  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١(كما في 
  

مليون لایر    ٥٨تتمثل التزامات محتملة في قيمة خطابات الضمان الصادرة للغير من قبل الشركة وقد بلغت قيمتها     - ب
لایر    مليون   ٥٩م:  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١كما في  نظير خدمات من الغير مقابل (  م ٢٠٢٢  مارس   ٣١سعودي كما في  

 خطابات ضمان). سعودي
  

 
 األحداث بعد فترة التقرير   .١٩

 
فإنه  ١٠كما هو مبين باإليضاح رقم ( الشركة اتفاقية ٢٠٢٢مارس    ٣١بتاريخ  ) "قروض طويلة األجل"،  م وقعت 

سالمية تحصل الشركة بموجبها على تسهيالت بنكية مرابحة إسالمية مع البنك األهلي السعودي متوافقة مع الشريعة اإل
لم يستخدم منه سوى مبلغ    ١٬٨٤٢٬٥٠٠٬٠٠٠جزئية بمبلغ    مليون لایر سعودي بغرض سداد    ٥٦٣لایر سعودي 

  .)١٠(إيضاح رقم  م٢٠٢٢أبريل  ٣ بتاريخوالذى تم سداده بالكامل  مصرف الراجحي قرض 
 

 
  : األولية المختصرة  اعتماد القوائم المالية .٢٠

 
المالية   القوائم  هذه  المختصرةاعتمدت  الشركة    األولية  إدارة  مجلس  قبل                 الموافق م  ٢٠٢٢  أبريل   ١٨بتاريخ  من 

  . هــ١٤٤٣ رمضان ١٧
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