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  دبي ،(  عامة مساهمة شركة)  لالسمنت الوطنية الشركة

 
 4132 مارس 13 في المنتهية للفترة الشامل المكثف المرحلي الدخل بيان

 
 
 
 
غير مدققة عن فترة   

أشهر المنتهية ثالثة 
 في
 4132مارس  13

غير مدققة عن فترة 
ثالثة أشهر المنتهية 

 في
 4131مارس  13

 بآالف الدراهم بآالف الدراهم مالحظات 
 817134 217.44  اإليرادات

 (.21788) (187444) 43 المبيعات تكلفة
 37823 87855  الربح إجمالي

 17411 4..17 44 األخرى اإليرادات
  37122 347.22 

 (7.54.) (57483) 41 العامة والمصاريف والبيع ، االدارة
 (35) (3)  تكلفة التمويل

 27355 17134  و المصاريف المالي الدخل قبل الربح
 .1.721 .11742 42 ( المصاريف/ ) المالي صافي الدخل

 247211 117313  للفترة الربح صافي
 لإلستثماراتالعادلة  القيمة في التغير صافي

 للبيع المتاحة
 4217344 (317133) 

 147142 4357344  للفترة الشامل الدخل إجمالي
 1734 1713 48 ( درهم) السهم على والمخفض األساسي العائد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 . جزءا من هذه البيانات المالية المرحلية المكثفة 43إلى  5تشكل المالحظات على الصفحات من 
 
1 



 

  دبي ،(  عامة مساهمة شركة)  لالسمنت الوطنية الشركة

 
 4132 مارس 13 في المنتهية للفترة المساهمين حقوق في التغيرات ةالمختصر ةالمرحلي اتبيانال
 
تطبيق حصة المال  رأس المال 

 المستحقة
احتياطي القيمة 

 العادلة
إحتياطي تحويل  اإلحتياطي القانوني اإلحتياطي العام

 األجنبية العمالت
إجمالي حقوق  األرباح المحتجزة

 المساهمين
 بآالف الدراهم بآالف الدراهم بآالف الدراهم بآالف الدراهم بآالف الدراهم بآالف الدراهم بآالف الدراهم بآالف الدراهم 

 3الرصيد كما في 
 4131يناير 

100.111 42 242.232 132.033 334.214 (33.424) 443.223 3.021.003 

 استبعاد عن نقل
 بيان إلى االستثمارات

 الشامل الدخل

- - (361.2) - - - - (361.2) 

الشامل  الدخل بيان
 للفترة

- - (116211) - - - .36.12 23612. 

 أرباح توزيعات
 الفترة خالل مدفوعة

- - - - - - (.16..1) (.16..1) 

 (351) (351) - - - - - - رسوم اإلدارة
 13 في كما الرصيد
 غير) 4131 مارس
 (مدقق

100.011 42 232.314 132.033 334.214 (33.424) 423.012 3.030.324 

 3 في كما الرصيد
 4132 يناير

2526211 3. .126.11 21.651. 1.16.13 (22615.) 2356151 162256..1 

 استبعاد عن نقل
 بيان إلى االستثمارات

 الشامل الدخل

- - 12363.2 - - - - 12363.2 

الشامل  الدخل بيان
 للفترة

- - (16152) - - - 226121 23622. 

 13الرصيد كما في 
غير ) 4132مارس 

 (مدقق

100.111 42 032.413 132.033 334.214 (10.302) 104.140 4.101.041 

 
 . جزءا من هذه البيانات المالية المرحلية المكثفة 43إلى  2تشكل المالحظات على الصفحات من 

2 



 
  دبي ،(  عامة مساهمة شركة)  لالسمنت الوطنية الشركة

 
  4132 مارس 13 في المنتهية للفترة النقدية التدفقات نع المختصرة المرحلية البيانات

 
غير مدققة عن فترة   

ثالثة أشهر المنتهية 
 في
 4132مارس  13

غير مدققة عن فترة 
ثالثة أشهر المنتهية 

 في
 4131مارس  13

 بآالف الدراهم بآالف الدراهم مالحظات 
    التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات

 249211 119313  للفترة الربح صافي
    :ل تعديالت

 19355 29114 5 اإلستهالك
 514 413  موظفينلل الخدمة نهاية مكافأة مخصص
 (139213) (119423) 42 (  صافي)  المالية والمصروفات اإليرادات

 المال رأس في التغيرات قبل التشغيل ربح
 العامل

 39613 39253 

    
 339614 (359333) 31 التغيير في المخزون

 (33) (29136) 33 أخرى و مدينة تجارية ذمم في تغيير
 29434 419363 34 عالقة ذات أطراف من المستحق في تغيير

 619316 (49431) 35 أخرى و دائنة تجارية ذمم في التغيير
 (49143) 329454 34 عالقة ذات ألطراف مستحق في تغيير
 (124) (436)  الخدمة نهاية مكافآت دفع

 339541 369444  التشغيلية األنشطة من الناتج النقد صافي
    

    االستثمارية األنشطة من النقدية التدفقات
 (19321) (414) 5 المعدات و واآلالت العقارات شراء

 (3339333) (619123) 3 للتسويق القابلة المالية األوراق في االستثمار
 المالية األوراق في االستثمار بيع من العائدات

 للتسويق القابلة
 419132 339334 

 449525 419641 42 أرباح توزيعات إيرادات
 329434 49533 42 ايرادات الفوائد

 369143 529651  االستثمارية األنشطة من النقد صافي
    

    التمويل أنشطة من النقدية التدفقات
 (339361) - 33 الفترة خالل مدفوعة أرباح توزيع

 (451) -  رسوم اإلدارة
 (349131) -  التمويلية األنشطة في المستخدم النقد صافي
 439352 319315  المكافئ والنقد النقد في الزيادة صافي
 119112 139341  الفترة بداية في المكافئ والنقد النقد
 549454 3149454  الفترة نهاية في المكافئ والنقد النقد

 
 

 . جزءا من هذه البيانات المالية المرحلية المكثفة 43إلى  6تشكل المالحظات على الصفحات من 
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 دبي،( عامة مساهمة شركة)  الوطنية لإلسمنت شركةال
 4132 مارس 13 في المنتهية فترةلا عن المختصرة المرحلية المالية البياناتمالحظات حول 

 
 واألنشطة الحالة.  3
 

 صاحب عن صادرال مرسوملل وفقا مسجلة ،" (الشركة) " دبي ،( عامة مساهمة شركة)  لالسمنت وطنيةال الشركة
 4 رقم االتحادي القانون حكامأل فقا و دبي إمارة في األسمنت شركة تأسيس 3364 أبريل 31 في دبي حاكم السمو
 .المتحدة العربية اإلمارات دبي، ،2123 رقم  ب ص هو للشركة المسجل العنوان. (وتعديالته) 3342 لسنة

 
 األوراق في أيضا الشركة تستثمرو . الصلة ذات االسمنت منتجات و االسمنت وبيع تصنيع هو للشركة الرئيسي النشاط
 .4115 عام منذ المالي دبي سوق في الشركة سرد يتمو . المشتقة والمنتجات االستثمارية المالية

 
و تمت الموافقة على  4132 مارس 13 في المنتهية أشهر الثالثة لفترة المختصرة المرحلية المالية البيانات اعتماد تم

 . 4132 مايو 32 بتاريخ اإلدارة مجلس قبل من إصدارها
 

 .ذلك خالف على ينص لم ما المتحدة العربية اإلمارات دراهم آالفب المختصرة المرحلية المالية البيانات هذه عرض يتم
 
 اإلعداد أساس.  4
 

 المرحلية المالية للبيانات المالية للتقارير الدولية للمعايير وفقا ختصرةالم المرحلية المالية القوائم هذه إعداد تم
 المالية البيانات هذه تشمل ال. (المرحلية المالية بالتقارير الخاص 12 رقم الدولي المحاسبة معيار)  المختصرة
 المالية القوائم مع قراءتها يجب و الكاملة السنوية المالية للبيانات المطلوبة المعلومات كافة المختصرة المرحلية
 .4131 ديسمبر 13 في المنتهية لسنةعن ا للشركة

 
 والمعدلة الجديدة المعايير اعتماد.  1
 

 4132 يناير 3 من عتباراإ التعديالت و والتفسيرات جديدةال معاييرالتسري 
 

 تطبيقل يكن لم. المالية البيانات هذه في والمعدلة الجديدة الدولية المالية التقارير معاييرمن  ذكره يلي ما اعتماد تم وقد
 قد ولكن السابقة والسنوات الحالية السنة في المدرجة المبالغ على جوهري تأثير أي والمعدلة الجديدة المعايير هذه
 .المستقبلية الترتيبات أو لمعامالتل المحاسبة على تؤثر

 
 (43 رقم الدولي المحاسبي المعيار و، 34 رقمو  ،31 رقم للتقارير الدولي المعيار على التعديالت) االستثمار كيانات •
 

 المالية القوائم تحت االستثمار كيان تعريف تستوفي التي للكيانات التوحيد شرط من استثناء التعديالت هذه توفر
 بالقيمة التابعة الشركات لحساب االستثمار يتطلب الكيانات لتوحيد االستثناء. 31 رقمالمعيار الدولي للتقارير الموحدة
 تتأهل شركة في االستثمار لعدم نظرا الشركة، على تأثير لها ليس التعديالت هذه. الخسارة أو الربح خالل من العادلة

  .    31المعيار الدولي للتقارير رقم  تحت لالستثمار
  
 14 رقم الدولي المحاسبة معيار على تعديالت - المالية المطلوبات و المالية الموجودات مقاصة •
 

 طهيرتل المتزامن غير تسوية آليات ومعايير " مقاصةلل ملزم قانوني حق حاليا لديها"  معنى التعديالت هذهتوضح 
 .الشركة على تأثير لها ليس التعديالت هذه. للمقاصة التأهل في األماكن

  
 13 رقم الدولي المحاسبة معيار على تعديالت - التحوط محاسبة مواصلة و المشتقات ستبدالإ •
 

 معايير لبيت التحوط أداة بوصفها معينة لمشتقات تجديدال عند التحوط محاسبة وقف من عفاءاإل التعديالت هذه توفر
 .السابقة أو الحالية الفترة خالل امشتقاته تجدد لم الشركة أن حيث الشركة على تأثير لها ليس التعديالت هذه. معينة

 
 
 
6 
  



 دبي،( عامة مساهمة شركة)  الوطنية لإلسمنت شركةال
 (تتمة) 4132  مارس 13 في المنتهية فترةعن ال المختصرة المرحلية المالية البياناتمالحظات حول 

 
 (تتمة) والمعدلة الجديدة المعايير اعتماد.  1
 
 16 رقم الدولي المحاسبة معيار على تعديالت - المالية غير الموجودات لغامب إفصاحات إسترداد •
 

 على العادلة القيمة قياس 31 رقم  الدولية المالية التقارير لمعايير المقصودة غير العواقب أزالت التعديالت هذه
 هذهتتطلب  ذلك، إلى باإلضافة.  األصول قيمة انخفاض 16 رقم الدولي المحاسبي المعيار بموجب المطلوبة اإلفصاحات
 انخفاض بخسارة االعتراف تم النقد التي توليد وحدات أو للموجودات لالسترداد القابلة المبالغ عن اإلفصاح التعديالت

 .للشركة تأثير أي لها ليس تالتعديال هذه. الفترة هذه خالل عكسه أو القيمة
 
   ضرائبال فرض 43 رقم لجنة معايير التقارير المالية الدولية  تفسير •
 

 4132 يناير 3 بعد أو في تبدأ التي السنوية الفترات علىفعال  43 تفسير لجنة معايير التقارير المالية الدولية رقم
 التدفقات من وغيرها التشريع، ظل في الحكومات تفرضها التي الرسوم جميع على نطبقي و هو. رجعي بأثر ويطبق

   ( الدخل ضرائب 34 رقم الدولي المحاسبة معيار المثال، سبيل على) األخرى المعايير نطاق ضمن هي التي الخارجة
 .القوانين خرق على أخرى عقوبات أو غرامات و
 

 بتشغيل يقوم الذي النشاط يبدأليس قبل أن  سابق وقت في ضريبة أي عن يعترف بالمسؤولية اكيان أن تفسيريوضح ال
 كان إذا فقط تدريجيا تستحق ضريبةال مسؤولية أن أيضا ويوضح. ويحدث الصلة، ذات التشريعات حددتها كما السداد،
 عند ضريبةيتم تشغيل ال. الصلة ذات للتشريعات وفقا الزمن، من فترة مدى على يحدث الدفع بتشغيل يقوم الذي النشاط

 تفسير. المحددة العتبة من األدنى الحد إلى التوصل يتم أن قبل مسؤولية أنه ال به المسلم ومن عتبة،لل األدنى الحد بلوغ
 . المرحلية المالية البيانات في تطبقيتطلب ال نفسها المبادئ هذه

 
 ظل في الحكومات تفرضها التي الجبايات الديه يوجد ال الشركة أن حيث الشركة على تأثير لها ليس التعديالت هذه

 .السابقة أو الحالية الفترة خالل التشريع
 

 . اآلن حتى فعاال ليس ولكنه إصداره تم الذي آخر تعديل أو تفسيرألي  ،سابق وقت في معيار أي الشركة و لم تعتمد
 
 الهامة المحاسبية السياسات.  2
 

 البيانات في المطبقة تلك مع المختصرة المرحلية المالية المعلومات هذه إعداد في المطبقة المحاسبية السياساتتتوافق 
 . 4131 ديسمبر 13 في المنتهية لسنةعن ا للشركة السنوية المالية

 
 أقرب إلى مقربة ،( " درهمال" ) المتحدة العربية اإلمارات بدرهم المختصرة المرحلية المالية البيانات هذه عرض تم

 المالية واألدوات المالية األوراق في باالستثمار يتعلق ما باستثناء التاريخية التكلفة مبدأ أساس على إعدادها تم و ألف
 . العادلة بالقيمة تدرج والتي المشتقة،

 
 المعدات و واآلالت الممتلكات.  5
 

 يقرب ما إلى المعدات و واآلالت الممتلكات إلى اإلضافات بلغت 4132 مارس 13 في المنتهية أشهر الثالثة فترة خالل
 مليون 291 إلى للفترة االستهالك تكلفةو تصل . الفترة هذه خالل أصول أي من التخلص تملم ي و درهم مليون 194 من

 .درهم
 
 ستثماريةإلا عقاراتال.  6
 

 أو إستثمارية عقارات أية شراء تملم ي. األرض تلك على شيدت التي الفيالت و األراضي ستثماريةإلا عقاراتتمثل ال
 .بالكامل استهلكت حيث أن األصول قد ستهالكإ أي لم يتم تحميل و الحالية الفترة خالل بيعها

 
 لدى األراضي، ذلك في بما االستثمارية، للعقارات العادلة السوقية القيمة في كبير تغير هناك يكن لم الفترة خالل

  . 4131 ديسمبر 13 في المنتهية لسنةعن ا للشركة السنوية المالية البيانات معمقارنتها نفسها 
3 

 



 دبي،( عامة مساهمة شركة)  الوطنية لإلسمنت شركةال
 (تتمة)4132 مارس 13 في المنتهية فترةعن ال المختصرة المرحلية المالية البياناتمالحظات حول 

 
 
 المالية األوراق في االستثمار.  3
 
 
 غير مدققة 

 4132مارس  13
 مدققة 

 4131ديسمبر  13
 بآالف الدراهم بآالف الدراهم 

 391529332 395319434 اإلستثمارات غير المتداولة
 39433 39133 اإلستثمارات المتداولة

 395339363 391559131 
  

 التي(  األسهم و الدين سندات)  المالية األوراق في للبيع متاحة استثمارات المتداولة غير االستثمارات تمثل
 الحالية الشركة استثمارات تشمل. المالي المركز بيان تاريخ من واحدة سنة من ألكثر اإلحتفاظ بها إلى تهدف

 .للبيع متاحة ستثماراتكإ و التي تم اإلحتفاظ بها للتسويق القابلة المالية األوراق في االستثمارات
 

 :العادلة بالقيمة المالية األوراق في االستثمار تفكك و نبين أدناه
 
  
 غير مدققة 

 4132مارس  13
 مدققة 

 4131ديسمبر  13
 بآالف الدراهم بآالف الدراهم 

 4329533 391639115 سندات حقوق المساهمين
 2619444 2519362 السندات األخرى

 395339363 391559131 
 
 

 :يلي كما هي العادلة بالقيمة للبيع المتاحة االستثمارات في الحركة
 
 
 غير مدققة 

 4132مارس  13
 مدققة 

 4131ديسمبر  13
 بآالف الدراهم بآالف الدراهم 

 391639525 391559131 افتتاح الرصيد
 1539133 619123 إضافات
 (1429646) (429663) استرداد/ تصرف 

 (39161) (39151) إعادة تصنيف التعديالت في التصرف باإلستثمارات
 4329261 3449421 تغييرات في القيمة العادلة 

 395339363 391559131 
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 دبي،( عامة مساهمة شركة)  الوطنية لإلسمنت شركةال 
 (تتمة)4132 مارس 13 في المنتهية فترةعن ال المختصرة المرحلية المالية البياناتمالحظات حول 

 
 
 (تتمة) المالية األوراق في االستثمار.  3
 

 432926: 4131) درهممليون  344942 من العادلة القيمة مكاسبب شركةال اعترفت قد الفترة، هذه خالل
 الدخل بيان إلى المساهمين حقوق من تصنيفهابإعادة  األخرى الشامل الدخل بنودب تاعترفو ،(درهم مليون

 .اآلن حتى استبعادها يتم لم الستثماراتا الشامل،
 

مليون  51931: 4131 ديسمبر 13) درهم مليون 51913 االستثمارات تشمل ،4132 مارس 13 في
 عن جوهريا تختلف ال االستثمارات لهذه العادلة القيمة فإن اإلدارة، رأي في. بالتكلفة تظهر والتي( درهم

 .الدفترية قيمتها
 

   درهم مليون 131933 إلى وصلت للتسويق القابلة المالية األوراق في االستثمارات ،4132 مارس 13 في
 أو لمصلحة الشركة ألحد مدراء الشخصي سمباإل عقد الذي و( درهم مليون 162911: 4131 ديسمبر 13) 

 .للشركة منفعة
 
مليون  633931 إلى تصل باستثمارات: درهم مليون 144 من قرض مقابل البنك تم رهن عقاري لدى و

 .( مليون درهم 623: 4131 ديسمبر 13) درهم
 
         لالستثمارات السوق أسعار في للتغيرات نتيجة الناشئة السوق مخاطر على الحساسية تحليل أوضح و
 43رقم  مالحظةال في األجنبية العمالت صرف أسعار في للتقلبات نتيجة الناشئة األجنبية العمالت مخاطر و

 .المالية األدوات عن
 

 :اهأدن بالتكلفة المالية األوراق في االستثمار تفكك نبين أدناه
 
 غير مدققة 

 4132مارس  13
 مدققة 

 4131ديسمبر  13
 بآالف الدراهم الدراهمبآالف  

 3439445 3439445 سندات حقوق المساهمين
 2349151 2219231 سندات أخرى

 6659661 6459434 
  

 : يلي كما هي للبيع المتاحة االستثمارات في بالتكلفة الحركات
 
  
 غير مدققة 

 4132مارس  13
 مدققة 

 4131ديسمبر  13
 بآالف الدراهم بآالف الدراهم 

 6549544 6459434 الرصيدافتتاح 
 1539133 619123 إضافات
 (1429643) (661942) تصرف

 6659661 6459434 
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 دبي،( عامة مساهمة شركة)  الوطنية لإلسمنت شركةال
 (تتمة)4132 مارس 13 في المنتهية فترةعن ال المختصرة المرحلية المالية البياناتمالحظات حول 

  
 ( تتمة) المالية األوراق في االستثمار.  3
 

 :يلي كما للبيع متاحة استثمارات من التخلص على( الخسارة/ )  الربح تفريق
 
 
 غير مدققة 

 4132مارس  13
 مدققة 

 4131ديسمبر  13
 بآالف الدراهم بآالف الدراهم 

 سعر بين الفرق إلى عزىي التصرف على المحقق الربح
 لالستثمارات الدفترية والقيمة البيع

(432) - 

 (36194) (39151) إعادة تصنيف التعديالت على التصرف باإلستثمارات
 (12393) (36194) 
 

 :يلي كما للبيع المتاحة لالستثمارات الجغرافي التوزيع
 
 
 غير مدققة 

 4132مارس  13
 مدققة 

 4131ديسمبر  13
 بآالف الدراهم بآالف الدراهم 

 3229141 391339131 اإلمارات العربية المتحدة
 4639414 4639633 المملكة العربية السعودية

 3519365 3319113 البلدان األخرى
 395339363 391559131 
 
 
 زميلة شركة في استثمار.  4
 

 وليهمسؤ ذات شركه وهي المحدودة، بربر أسمنت شركة في٪ 44932 حصة تمثل زميلة شركة في االستثمار
 بلغت وقد. األسمنت وبيع تصنيع هو الزميلة للشركة الرئيسي النشاط. السودان جمهورية في مسجلة محدوده

 4131 ديسمبر 13 على طريقة حقوق المساهمين الزميلة الشركة موجودات صافي في الشركة حصة
 . 4131 ديسمبر 13 في كما اإلدارة حسابات إلى استنادا

 
 حيث اإلمارات درهم الى السوداني الجنيه من المالية البيانات تحويل بسبب األجنبي النقد احتياطي إنشاء تم

 3و درهم اإلمارات   سودانيال جنيهال بين التحويل معدل كانو . الوظيفية العملة هو السوداني الجنيهأن 
 ديسمبر 13 في درهم 1962=  جنيه 3 الى وانتقل 4134 ديسمبر 13 في درهم 1941= جنيه سوداني 

 .االختالفاتصافي  كسليع الصرفتذبذب  احتياطي إنشاء تم وبالتالي،. 4131
 

 على الزميلة الشركة موجوداتصافي  حسابات و. اتاالستثمار في تصرف أو إضافة هناك ليس الفترة خالل
 .سنوي أساس على ساهمينالم حقوق طريقة
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 دبي،( عامة مساهمة شركة)  الوطنية لإلسمنت شركةال
 (تتمة)4132 مارس 13 في المنتهية فترةعن ال المختصرة المرحلية المالية البياناتمالحظات حول 

  
 شركة زميلة منمستحق  قرض.  3
 

 ست فترة مدى على قسطا عشرة ثالث في ستردادلإل هو قابل و لشركة زميلة أعطي قرض المبلغ هذا ويمثل
 األجل طويل قرض شروط نفسب القرض هذا على الفائدة سعر تم تحميل و. 4131 أكتوبر من ابتداء سنوات

 هذا مقابل البنك إلتزامات 32 يرجى مراجعة المالحظة رقم. ٪  1925+ إيبور أشهر 6 هو الذي البنك من
 .القرض

 
 المخزون.  31

 
 غير مدققة 

 4132مارس  13
 مدققة 

 4131ديسمبر  13
 بآالف الدراهم بآالف الدراهم 

 449444 339613 مواد خام
 339214 119413 تقدم سير العمل
 29141 19113 بضاعة منجزة

 429264 429363 إاستهالك و قطع غيار
 (39344) (39344) مخصص آيل الى القدم

 339331 569133 
  

 أخرى و مدينة تجارية ذمم.  33
 
 غير مدققة 

 4132مارس  13
 مدققة 

 4131ديسمبر  13
 بآالف الدراهم بآالف الدراهم 

 569133 569353 التجاريةالذمم المدينة 
 (69111) (69111) مخصص الديون المعدومة

 519353 519133 
 69343 49333 مقدما و ذمم مدينة أخرى

 319464 319464 مقدما مقابل اإلستثمار
 216 49544 المدفوعات و المستحقات األخرى

 3159254 3139144 
 
 

 صلةال ذات األطراف إفصاحات.  34
 

 تعريف ضمن تندرج التي األطراف مع المعامالت تمويلو  تجارة في، المعتاد عملها سياق في شركة،تدخل ال
 إلى/  من المستحقة األرصدةإن  و. 42 رقم الدولي المحاسبة معيار في وارد هو كما" الصلة ذات الطرف"

    مضمونة غير المختصرة، المرحلية المالية البيانات في منفصل بشكل عنها الكشف تم والتي األطراف، هذه
 يمكن كان التي تلك عن جوهريا تختلف ال التجارية المعامالت شروط أن اإلدارة تعتقدو . الطلب عند تسدد و

 .صلة ذات أطراف من عليها الحصول
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 (تتمة)4132 مارس 13 في المنتهية فترةعن ال المختصرة المرحلية المالية البياناتمالحظات حول 

 
  

 (تتمة) الصلة ذات األطراف إفصاحات.  34
 
 

 :يلي كما هي الفترة خالل الصلة ذوي األطرافأبرز  مع المعامالت
 
 
 غير مدققة 

 4132مارس  13
 غير مدققة

 4131مارس  13
 بآالف الدراهم بآالف الدراهم 

   :مع أطراف ذوي صلة أخرى
 69432 39241 إسمنتبيع  -
 39653 449443 شراء مواد و خدمات -

   
   :رئيسيينمع أفراد إدارة 

 351 351 مرتبات و فوائد أخرى قصيرة األمد -
 23 23 مكافأة نهاية الخدمةتحميل  -
 29334 59146 مكافأة نهاية الخدمة في نهاية الفترة -
 451 - رسوم المدراء -

 
  

 :يلي كما هي الصلة ذوي األطراف أرصدة
 
 
 غير مدققة 

 4132مارس  13
 مدققة 

 4131ديسمبر  13
 بآالف الدراهم بآالف الدراهم 

 49314 369336 الى أطراف ذوي صلة آخرين -
   

   :الذمم المدينة
 139335 359131 آخرين –من أطراف ذوي صلة  -
 259111 539123 قرض قصير األمد –من أطراف ذوي صلة  -
 1219111 1219111 قرض طويل األمد –من أطراف ذوي صلة  -
 459645 429613 من أطراف ذوي صلة آخرين -
 69115 49514 من مدير -
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 دبي،( عامة مساهمة شركة)  الوطنية لإلسمنت شركةال
 (تتمة)4132 مارس 13 في المنتهية فترةعن ال المختصرة المرحلية المالية البياناتمالحظات حول 

 
 
 

 ونقد البنوك لدى أرصدة.  31
 
 
 غير مدققة 

 4132مارس  13
 مدققة 

 4131ديسمبر  13
 بآالف الدراهم بآالف الدراهم 

 551 654 نقدا باليد
 139131 3149411 الحسابات الجارية لدى بنوك

 3149454 139341 
 
 
 

 البنك من قرض.  32
 
 

 221 امجموعهتسهيالت مصرفية  و٪  1925+ إيبور أشهر 6 من بفائدة البنك من القرض هذا ويمثل
 لتمويل الشركة قبل من القرض هذا على الحصول يتم. درهم منها مليون 231 تم سحب ،درهم مليون

 الرجوع يرجى. سنوات ست فترة مدى على متساويا قسطا عشر ةثالث في القرض يسدد. الزميلة شركاتها
 للحصول 3 المالحظة رقم و القرض هذا مقابل مرهونةال االستثمارات تفاصيل على لإلطالع 3 رقم يضاحاإل

 .القرض هذا ضد المنتسبين من مستحق قرض على
 
 

 أخرى و دائنة تجارية ذمم.  35
 
 
 غير مدققة 

 4132مارس  13
 مدققة 

 4131ديسمبر  13
 بآالف الدراهم بآالف الدراهم 

 39114 59553 الدائنة التجارية الذمم
 339334 329161  أخرى دائنة وأرصدة مستحقات

 243 533 دفعات مقدما
 49111 49111  اإلدارة مجلس أعضاء أتعاب

 449145 449122 ارباح مستحقة الدفع
 229461 519636 
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 دبي،( عامة مساهمة شركة)  الوطنية لإلسمنت شركةال
 (تتمة)4132 مارس 13 في المنتهية فترةعن ال المختصرة المرحلية المالية البياناتمالحظات حول 

 
   

 المال رأس.  36
 
 غير مدققة 

 4132مارس  13
 مدققة 

 4131ديسمبر  13
 بآالف الدراهم بآالف الدراهم 

 1549411 1549411 رأس المال الصادر و المدفوع
 درهم لكل منها 3سهم بقيمة  15494119411

  
 العادلة القيمة احتياطي.  33

 
 القابلة المالية األوراق في ستثماراتلإل العادلة القيمة في المتراكمة التغيرات في االحتياطي هذا يمثل

 :يلي كما هي العادلة القيمة احتياطي في التغير. للتسويق
 
 غير مدققة 

 4132مارس  13
 مدققة 

 4131ديسمبر  13
 بآالف الدراهم بآالف الدراهم 

 2469632 6319333 إفتتاح الرصيد
 4329261 3449421 تغييرات القيمة العادلةصافي الحركة في 

 (39161) (15193) إعادة التصنيف التعديالت في التصرف باإلستثمارات
 3139432 6319333 
 
  

 العام حتياطياإل.  34
 

 إلى نقلهال األرباح صافي من٪ 31 يخصص الشركة، تأسيسعقد  من 53/4 المادة في مطلوب هو كما
 بلغ إذا أو اإلدارة مجلس اقتراح على بناء العادية العامة الجمعية من بقرار وقفها يمكنو .  العام االحتياطي

 الجمعية قبل من المعين لغرضل االحتياطي هذا ستخدامإ يجوزو . للشركة المدفوع المال رأس من٪  31
 .االستعراض قيد الفترة خالل القبيل هذا من نقل أي يحرز لم. اإلدارة مجلس اقتراح على بناء العادية العامة

 
 قانونيال حتياطيإلا.  33

 
يخصص  ،(وتعديالته) 3342 لسنة 4رقم  االتحادي القانون و للشركة االساسي النظام من 53/3 للمادة وفقا

هذه  مثل و يمكن وقف. للتوزيع غير القابل حتياطيلإل سنة كل الشركة ربح صافي من٪  31 عن يقل ال ما
 . المدفوع المال رأس من٪ 51 القانوني االحتياطي يبلغ عندما تخصيصال
 

 هذاحيث أن  4132 مارس 13 في المنتهية أشهر الثالثة لفترة القانوني لالحتياطي تخصيص أي يحرز لم
 .المدفوع المال رأس من٪ 51 يعادل االحتياطي
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 (تتمة)4132 مارس 13 في المنتهية فترةعن ال المختصرة المرحلية المالية البياناتمالحظات حول 

 
 

 حصص األرباح توزيع.  41
 
 

 قبل من(  الواحد للسهم فلس 1945)   ،4131 لعام درهم مليون 4393 قدرها نقدية أرباح توزيع اقتراح تم
 فلس 1941) إماراتي درهممليون  33936 قدرها أرباح توزيع اقترح ،4134 عام في. الشركة إدارة مجلس

 .و الموافقة عليها المساهمين قبل من( سهم لكل
 
 

 المبيعات تكلفة.  43
 
 
 غير مدققة 

 4132مارس  13
 مدققة 

 4131 مارس13
 ثالثة أشهر المنتهية ثالثة أشهر المنتهية 
 بآالف الدراهم بآالف الدراهم 

 449631 39336  المواد نفقات
 319164 369415  األخرى والمصانع المرافق تكاليف
 69443 59136  الموظفين تكاليف

 19615 19325 اإلستهالك
 159444 219553 
 
 
 

 أخرى إيرادات.  44
 
 
 غير مدققة 

 4132مارس  13
 مدققة 

 4131 مارس13
 ثالثة أشهر المنتهية ثالثة أشهر المنتهية 
 بآالف الدراهم بآالف الدراهم 

 663 411  من إستثمار العقارات اإليجار إيرادات
 39634 39441  األخرى اإليجار إيرادات

 633 361  والخردةات المشتقة المنتج بيع من الدخل
 443 315 األخرى اإليرادات

 19334 19411 
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 العامة والمصاريف البيع اإلدارة.  41
 
 
 غير مدققة 

 4132مارس  13
 مدققة 

 4131 مارس13
 ثالثة أشهر المنتهية ثالثة أشهر المنتهية 
 بآالف الدراهم بآالف الدراهم 

 19311 19363 مرتبات و مكافآت الموظفين
 313 243 سكن الموظفين

 432 331 رسوم الترخيص
 263 462 التأمين

 11 54 اإلتصاالت
 39154 363 التصليحات و الصيانة

 26 63 السفر و مصاريف المواصالت
 311 316 مصاريف قانونية و مهنية

 314 62 الكهرباء و الماء
 141 161 اإلستهالك

 214 444 رسوم البنوك
 342 431 أخرى

 69453 39364 
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 المالي الدخل.  42
 
 
 غير مدققة 

 4132مارس  13
 مدققة 

 4131 مارس13
 ثالثة أشهر المنتهية المنتهيةثالثة أشهر  
 بآالف الدراهم بآالف الدراهم 

   :دخل الفائدة
 329434 49533 قابلة للتسويق أوراق ماليةإستثمار في  -

 449525 419641 دخل حصص األرباح
 139213 149332 الدخل المالي

   :خسارة في التصرف في إستثمارات موجودة للبيع
 - (39123) تحويل من حقوق المساهمين -

 - (39123) مصاريف مالية 
 139213 119423 الشامل الدخل بيان في به المعترف المالي الدخل

 
 
 

 السهم ربحية.  45
 
 
 غير مدققة 

 4132مارس  13
 غير مدققة

 4131 مارس 13
 بآالف الدراهم بآالف الدراهم 

 249211 119313  التي تعزى للمساهمين األرباح صافي
 1549411 1549411  األسهم لعدد المرجح المتوسط

 1934 1913 السهم ربحية
 
 
  

 القطاعية التقارير.  46
 

 ذات المنتجات بيع و االسمنت و التحويلية الصناعة ة،الرئيس األعمال قطاعات من اثنين الشركة أنشطة تشمل
 تفاصيل قدمت وقد. المشتقة والمنتجات للتسويق القابلة المالية األوراق في واالستثمار االسمنتب الصلة

 .43 رقم الصفحة في القطاع مطلوبات و القطاع وموجودات القطاع نتيجة القطاع، إيرادات
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 دبي،( عامة مساهمة شركة)  الوطنية لإلسمنت شركةال
 (تتمة)4132 مارس 13 في المنتهية فترةعن ال المختصرة المرحلية المالية البياناتمالحظات حول 

 
 المالية األدوات 43

 
 المال رأس مخاطر إدارة

 
 العائد تعظيم مع مستمرة كمنشأة االستمرار على قادرة أنهاتدل على  طريقةب الشركة قبل من المال رأس إدارة تتم

 .للمساهمين
 

 من تتألف ن ومساهميلل العائدة الملكية حقوق و المعادل النقد و والنقد القروض من الشركة مال رأس هيكليتكون 
 . المحتجزة األرباح و واالحتياطيات صادرال المال رأس

 
 السوق مخاطر إدارة

 
 ،(العملة مخاطر) األجنبية العمالت صرف أسعار في للتغيرات المالية المخاطر إلى األول المقام في الشركة تتعرض
 (.أخرى أسعار مخاطر) السوق وأسعار( الفائدة أسعار مخاطر) الفائدة وأسعار

 
 في التغيرات بسبب تتقلب سوف مالية ألداة المستقبلية النقدية التدفقات أو العادلة القيمة تقلب مخاطر هي العملة مخاطر
 . األجنبية العمالت صرف أسعار

 
 بسبب تتقلب سوف مالية ألداة المستقبلية النقدية التدفقات أو العادلة القيمة تقلب مخاطر هي الفائدة أسعار مخاطر

 . السوق في الفائدة أسعار في التغيرات
 

 بسبب تتقلب سوف مالية ألداة المستقبلية النقدية التدفقات أو العادلة القيمة تقلب مخاطر هي أخرى أسعار مخاطر
 عوامل أو للشركة، الفردية المالية لألداة محددة عوامل عن ناتجة التغيرات هذه كانت سواء السوق أسعار في التغيرات

 .السوق في المتداولة المماثلة المالية األدوات جميع على تؤثر
 

 األجنبية العمالت مخاطر إدارة
 

 بشكل الشركة تتعرض. الصرف سعر لتقلبات التعرض نشأي هنا، ومن.  األجنبية بالعمالت معينةمعامالت  شركةال تتعهد
 أي يعتبرال  وبالتالي (" درهمال" ) اماراتى درهم مقابل االمريكي الدوالر ربط تم وقد. األمريكي الدوالر إلى رئيسي

 .موجودا صرف خطر
 

 الفائدة أسعار مخاطر إدارة
 

 وعقود للبيع المتاحة االستثمارات ،(الودائع ذلك في بما) البنوك لدى النقد على الفائدة أسعار لمخاطر الشركة تتعرض
 .الفائدة أسعار مبادلة

 
 المتغيرات جميع واحتجزت أساس، نقطة 51 أو أقل أعلى للبيع المتاحة االستثمارات على الفائدة أسعار كانت إذا

 .(درهم 329254:  4131 مارس 1)  درهم 249555 بمقدار ينقص أو يزيد قد الشركة أرباح فإن ثابتة، األخرى
 
 األخرى األسعار مخاطر دارةإ
 

 في ستثماراتاإل وتعقد. ابه الخاصة األسهم في االستثمارات على السوق في أخرى سعارأ لمخاطر الشركة تتعرض
 .نشاطالب تداولها يتم و ال الطويل المدى على عموما الملكية حقوق أدوات

 
 :٪31 أدنى/  أعلى السوق في األسهم أسعاركانت  إذا
 
 .درهم مليون 316931بمقدار   ينخفض/  يزيد أن شأنه من للبيع متاحة االستثمارية القيمة احتياطي •
 . للبيع متاحة كاستثمارات األسهم في االستثمارات تصنف حيث الربح ال يتأثر أن •
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 دبي،( عامة مساهمة شركة)  الوطنية لإلسمنت شركةال
 (تتمة)4132 مارس 13 في المنتهية فترةعن ال المختصرة المرحلية المالية البياناتمالحظات حول 

 
 ( تتمة) المالية األدوات.  43

 
 االئتمان مخاطر إدارة

 
 بعدم اآلخر للطرف مالية خسارة يسبب سوف مالية داةأل واحد طرف من التي المخاطر هي االئتمان مخاطر
 .بالتزاماته الوفاء

 
 لدى واألرصدة ثابتة ودائع من أساسا تتكون والتي المالية األصول من االئتمان لمخاطر الشركة تتعرض
الشركة  تتعرض. الصلة ذات واالستثمارات األطراف من مستحق األخرى، و التجارية المدينة الذمم البنوك،
 بالغملل مخصصعمل  يجوز و االئتمان لتقييمو يكون موضوعا  التجارية المدينة الذمم على االئتمان لمخاطر

 تعرضها شرن بسبب االئتمان مخاطر من كبير تركيز ألي الشركة تتعرض ال. لالسترداد قابلةال غيرالمقدرة 
 .المالية المؤسسات على

 
 السيولة مخاطر إدارة

 
 المطلوباتب المرتبطة بالتزاماتها الوفاء صعوبةفي  كيانال يواجهها سوف التي المخاطر هي السيولة مخاطر
 .المالية

 
 ةالقصير السيولة و التمويل متطلبات إلدارة المناسبة السيولة مخاطر إدارة إطار الشركة بنيت وقد

 كافية حتياطياتإ على الحفاظ خالل من السيولة مخاطر بإدارة الشركة تقوم. الطويل المدى على و ةوالمتوسط
 .الفعلية النقدية التدفقات توقعات و المستمرة المراقبة خالل من المصرفية التسهيالت و
 

 الفئة حسب المالية األدوات
 
 غير مدققة 

 4132مارس  13
 مدققة 

 4131ديسمبر  13
 بآالف الدراهم الدراهمبآالف  

   الموجودات المالية
 391559131 395339363 إستثمارات موجودة للبيع

    :المدينة والذمم القروض
 3119636 3149316  وأخرى مدينة تجارية ذمم -
 339215 249416 صلة ذات أطراف من المستحقة -
 1449111 1329123  زميلة لشركات قرض -
 139341 3149454 البنوك لدى وأرصدة النقد

   
   المطلوبات المالية

   مطلوبات مالية أخرى
 519636 229461 ذمم تجارية دائنة و أخرى -
 49314 369336 مستحق ألطراف ذوي صلة -

 1449111 1239321 القروض المصرفية
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 دبي،( عامة مساهمة شركة)  الوطنية لإلسمنت شركةال
 (تتمة)4132 مارس 13 في المنتهية فترةعن ال المختصرة المرحلية المالية البياناتمالحظات حول 

  
 

 الرأسمالية وااللتزامات المحتملة المطلوبات.  44
 
 غير مدققة 

 4132مارس  13
 مدققة 

 4131ديسمبر  13
 بآالف الدراهم بآالف الدراهم 

 19313 19313 الضمان خطابات
 19231 231 االعتماد خطابات

 
  

 التشغيلية اإليجار عقود.  43
 

 كمستأجر اإليجار عقود
 
. لموظفينا سكنل السكنية الشقق تقع حيث التشغيلية اإليجار عقود بموجب يضاأر قطع الشركة استأجرت قدل

 ما وعادة. التاريخ ذلك بعد اإليجار عقد لتجديد خيار وجود مع واحدة، سنة لمدة العقود هذه تشغيلعادة يكون 
 .السوق يجاراتإ عكسيل اإليجار عقد تجديد يتم

 
 مؤجرك اإليجار عقود

 
 تشغيلعادة يكون . اإليجار إيرادات لكسب التشغيلي التأجير أساس على سكنية فيال أجرت قد الشركة كانت
 عقد تجديد يتم ما وعادة. التاريخ ذلك بعد اإليجار عقد لتجديد خيار وجود مع واحدة، سنة لمدة العقود هذه

 .السوق يجاراتإ عكسيل اإليجار
 

 المقارنة أرقام.  11
 

 المرحلية المالية القوائم هذه في المتبعة العرض طريقة مع لتتفق المقارنة أرقام بعض تصنيف إعادة تم
 .الموجزة

 
 الالحقة األحداث.  13

 
 للسهم فلس إماراتي 1945)  درهم مليون 4393 و قدرها المقترحة األرباح توزيعات على المساهمون وافق

 المساهمون وافق ذلك، على عالوةو . 4132 أبريل 3 بتاريخ المنعقد العمومية الجمعية اجتماع في( الواحد
 .للشركة المحتجزة األرباح في الخاص االحتياطي إلى درهم مليون 35931 مبلغ  نقلعلى  أيضا
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 دبي ،(  عامة مساهمة شركة)  لالسمنت الوطنية الشركة

 ( تتمة) 4132 مارس 13 في المنتهية أشهر الثالثة لفترة المختصرة المرحلية المالية البيانات
 
 

 4132 مارس 13 في كما الجزء تقرير
 
 ( مدققة غير) 4131 مارس 13 في المنتهية أشهر الثالثة فترة ( مدققة غير) 4132 مارس 13 في المنتهية أشهر الثالثة فترة 

إستثمار في األوراق  اإلسمنت 
المالية و المنتجات 

 المشتقة

إستثمار في األوراق  اإلسمنت اإلجمالي
المالية و المنتجات 

 المشتقة

 اإلجمالي

 بآالف الدراهم بآالف الدراهم بآالف الدراهم بآالف الدراهم بآالف الدراهم بآالف الدراهم 

 317717 .1.721 717134 37.17. .11742 217.44 القطاع إيرادات

 2.73.4 .1.21 37723 1.7231 .11742 ..777 ناتج القطاع

 17411 - - 4..17 - - اإليرادات األخرى

 (4..7.) - - (7474.) - - موزعة غير نفقات

 247211 - - 117313 - - السنة ربح صافي

 377317.74 ..73..371 ...74.7 471.17443 3773373.3 7.37341 القطاع موجودات

أسهم  في االستثمار
 المستثمرين

- - .17227 - - .37..3 

 2377342 - - 1317342 - - األصول األخرى

 471.37177 ..73..371 ...74.7 477477474 3773373.3 7.37341 الموجودات إجمالي

 32.7731 - 32.7731 4..4.7 - 4..4.7 مطلوبات القطاع

 2317111 - - 1447111 - - األخرىالمطلوبات 

 7.17731 - 32.7731 4..2.27 - 4..4.7 المطلوبات إجمالي

 3417472 33.7333 17321 1477. .1712. 414 مصاريف رأس المال

 17377 - 17377 27114 - 27114 االستهالك
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