


























 اسمنت اليمامة شركة 
 شركة مساهمة سعودية 

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية المختصرة )غير مدققة( 
 م 2021سبتمبر  30في تين أشهر المنتهيالتسعة  تي الثالثة أشهر ولفتر

 )المبالغ المدرجة باللاير السعودي( 
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 قروض طويلة األجل:  .10
 

 م 2020 ديسمبر 31  م 2021 سبتمبر  30 
 ( مدققة )  ( غير مدققة) 

 745,000,000  745,000,000 صندوق التنمية الصناعية السعودي 
 563,190,091  - سامبا البنك األهلي التجاري ومجموعة  

 -  563,190,091 الراجحي  مصرف 
 1,308,190,091  1,308,190,091 اإلجمالي 

    مقسما على النحو التالي: 
 -  130,000,000 جزء متداول من قروض طويلة األجل 

 1,308,190,091  1,178,190,091 جزء غير متداول من قروض طويلة األجل 
 1,308,190,091  1,308,190,091 

  

مليون لاير    900حصلت الشركة على تمويل طويل األجل متوافق مع الضوابط الشرعية بقيمة    2016    ديسمبر  20بتاريخ  
سعودي من صندوق التنمية الصناعية السعودي بغرض تمويل إنشاء مصنع أسمنت اليمامة الجديد في منطقة الحالل الشمالية  

لرياض وذلك بضمان رهن أصول المصنع الجديد باإلضافة إلى سندات ألمر على أن يتم بمحافظة الخرج التابعة إلمارة منطقة ا
مليون لاير سعودي خالل عام    155تم سداد مبلغ قدره    .م2020دفعة نصف سنوية اعتبارا من عام    12سداد القرض على  

 م. 2020
 الراجحي:  مصرف 
مع    م، 2021مارس    25بتاريخ   إسالمية  مرابحة  اتفاقية  الشركة  اإلسالمية  الراجحي    مصرف وقعت  الشريعة  مع  متوافقة 

مليون    563لم يستخدم منه سوي مبلغ      مليون لاير سعودي  863  تحصل الشركة بموجبها على تسهيالت بنكية جزئية بمبلغ
البنك الهلى يوم    سامبامجموعة  و  التجاري   لاير سعودي بغرض سداد قرض  بالكامل  تم سداده    م 2021مارس    30والذي 

 وفقاً لما يلي: 

على ان   • القرض  سداد  يتم  أن  على  ألمر  بسندات  مضمونة  التسهيالت  من   6  هذه  اعتبارا  سنوية  نصف    مارس   دفعات 
2023 . 
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القيمة العادلة هو المبلغ الذي يتم استالمه عند بيع إحدى الموجودات أو دفعه لتحويل إحدى المطلوبات في معاملة منظمة بين  
 المشاركين في السوق بتاريخ القياس. تتكون األدوات المالية للشركة من الموجودات المالية والمطلوبات المالية.  

أخرى  مدينة  ذمم مدينة تجارية ودفعات مقدمة للموردين وأرصدة  شركة من النقد وما في حكمه،  تتكون الموجودات المالية لل
أرصدة  مستحقات الى أطراف ذات عالقة وتجارية و  دائنةتتكون المطلوبات المالية من ذمم    مستحق من أطراف ذات عالقة. و

 جوهرية عن قيمتها المدرجة بها، إل إذا أشير إلى غير ذلك. إن القيمة العادلة لألدوات المالية ل تختلف بصورة  خرى. أدائنة 
 

 إدارة المخاطر:  .12
 

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

 بوضع حدود ائتمان لكل عميل ومراقبة الذمم المدينة القائمة. بإدارة مخاطر الئتمان المتعلقة بالعمالء وذلك 
 مخاطر أسعار العموالت الخاصة 

تتعلق مخاطر أسعار العمولت الخاصة في المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية نتيجة للتغير في أسعار العمولت السائدة  
بش الخاصة  العمولت  أسعار  لمخاطر  الشركة  وتخضع  السوق،  بودائع  في  المتمثلة  بعمولت خاصة  المرتبطة  موجوداتها  أن 

 المرابحة والتسهيالت الئتمانية. 
 مخاطر السيولة 

المالية.   باألدوات  المتعلقة  بالتعهدات  للوفاء  الالزمة  توفير األموال  الشركة في  تواجهها  التي  تمثل مخاطر السيولة الصعوبات 
بيع أصل مالي ما بسرعة بمبلغ يعادل قيمته العادلة. تقوم الشركة بإدارة المخاطر  تنتج مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على  

المتعلقة بالسيولة وذلك من خالل الحتفاظ 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 خالل    60إلى    30ط تحصيل قيمة المبيعات خالل فترة من  تتضمن شرو 
 يوماً من تاريخ الشراء.  60إلى  30فترة من 

 مخاطر العمالت 






