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ي اه ادة م قل إلى ال ات ال ا ققي ال تق م
ة عامة) اه ة م ة (ش ة االس ال ش

ل  ق تق ح ةت ال انات ال ال

أ ف ال ال

ةلق  ـــ فقة ل ة ال ال انات ال ا ال ة عامة)دقق ـــاه ة م ة (شـــ ان ال  االســـ ال ألف م ب ي ت ة") وال ـــ ("ال
ا في  الي  ــ  ٣١ال ــــــــــ انات  ٢٠٢٠د ة ل ذات العالقةوال ق فقات ال ة وال ل ق ال ات في حق غ ــــــــــــامل وال خل ال ل

ارخ  ة في ذل ال ه ة ال ة الهامة.لل اس اسات ال ا في ذل مل ال ة،  ال انات ال ل ال احات ح واإل

ا  ة "، في رأی ة في فق ض ر ال لة لألم ات ال أث اء ال فاس أ ال اء ال نا أساس إب ة   ،" م تق ال انات ال إن ال
فقة  ة، ع ال ال ه احي ال افة ال رة عادلة، م  ــــــــ الي تع  ة ال ــ ــــــ ــ  ٣١ا في   لل ــــــ ، وع ٢٠٢٠د

ة. ال قار ال اد ال ة إلع ول عای ال ارخ وفقًا لل ة في ذل ال ه ة ال ة لل ق فقاتها ال الي وت أدائها ال

أ اء ال ف أساس إب ال

اح .١ نا في اإل ا ذ ا في  ١٢ك ـــة،  ال انـــات ال ل ال ق ، ٢٠٢٠د  ٣١ح ار في حق یها اس ة ل فإن ال
لغ   ــــــــامل األخ  خل ال د ال ة العادلة م خالل ب الق فة  ــــــــ رجة ال ة غ ال ل . ول  ٤١٬٨٦٨ال ألف دره

، ل ن  ل ًة ل الي. ون ق ال ا في تارخ ال ة العادلة  اس الق ع ق ة ل اســــــ ة وم اف ق  أدلة ت نا  و ی ت
ار في م ت ة لالس ف ة ال یل على الق اء أ تع م إج ان یل .٢٠٢٠د  ٣١ی ما إذا 

اح .٢ نا في اإل ا ذ لغ  ١٤و ض  ح ق ة  ـة، قام ال ال انـات ال ل ال ها  ٣١٦٬٠٠٠ح ألف دره إلى ش
ع ف ل ســاب م ال یها ســ قة ل ــق ة ال ــ غ م أن ال قة. على ال ــق وض، ول ی ال اد الق امات ســ ال فاء  ي ال

د  امل على أســـــــــــــاس وج ال ل  ـــــــــــــ ض قابل لل ى اآلن، فإن اإلدارة تع الق ض ح ة الق ی اتفاق هاء م ت االن
ض  ة الق اب اتفاق ل غ قة وفي  ــق ـ ة ال ــ ـ ـــاب لل ع ال ل ال ـــ ة ل ض. ون ة مقابل الق ــ اسـ ة وم اف انات  ــ ضـ

اب  دة وغ اك أ ال ان ه ی ما إذا  نة، ل ن م ت ه قة ال ــــــــق ة ال ــــــــ دات ال ج ی ل ي ح تق رســــــــ
الي. ق ال ض في تارخ ال لغ الق ة ل ف ة ال اؤه على الق ب إج ل ة م فاض في الق ان

ج   ا  ات ول ــ ــــ ة. إن م ول ق ال عای ال ا وفقًا ل ق ق ا ب عای تللق ق ة " ال ها في فق ــ ضــــ ققي ت ت ة م ول ــ ــــ م
ة ال انات ال ق ال ات ع ت ــــا ن ع ال قل ــ ــ . ن م ق ا ال ة" م ه ــ ــ ــ   ال اســ ي لل ه ك ال ــل ــ اع ال وفقًا لق

ن  ة) القان قالل ــ ـــــــ ة لالســ ول عای ال ا في ذل ال ــلة ( ـــــــ ــ ة ذات ال ه ات ال ات أخالق ل انات  إلى جان م ا لل ق ق ب
ة ال اع في دولة اإل ال ات ولق ل ه ال ة األخ وفقًا له ا األخالق ات ول ـــ ــــــ ــ ع م ا ج ف ـــــــــ ة، وق اســ ة ال مارات الع

ق   قادنا أن أدلة ال اع . و اســ ة لل ول ة ال عای األخالق ل ال ــادرة ع م ن ال اســ القان ي لل ه ك ال ــل ال
ي  ا ال اء رأی ا األساس إلب ف ل ة ل اس ة وم اف ها  ا عل ل ف ح ة.ال ال انات ال ل ال ح



ي اه ادة م قل إلى ال ات ال ا ققي ال تق م
ة عامة)  اه ة م ة (ش ة االس ال ة)ش (ت

ل  ق تق ح ةت ال انات ال ة) ال (ت

ر األخ  األم
ة في  ه ة ال ـ ا في ولل ة  ـ ة لل ال انات ال ق ال ـ  ٣١ت ت ، وال أب  ٢٠١٩د ات آخ ـا ق ح ل م م ق

ـة  ـال ـانـات ال ل تلـ ال ًال ح ـًا معـ ـة غ رأ ل ق ال ـار في حق ــ ـاق تق االســــــــــــ وضــــــــــــــة على ن ف د ال ـالق عل  ـا ی ف
ة العادلة م خال الق ف  ـــــــــ ــ رجة ال ة ال ـــــــــ ــ ح لل ض ال ة الق فاض في ق ـــــــــامل األخ واالن ــ خل ال د ال ل ب

قة ــق ل ال ــاح أث ، ق ها في اإل ص عل ــ ارخ  ٤-٢إعادة اإلدراج ال ة، ب ال انات ال ل ال . ون ٢٠٢٠مارس  ٢٦ح
ة في  ه ة ال ة لل ال انات ال ق ال ل ت ا ح ل م ٢٠٢٠د  ٣١رأی قارنة.وال  ل مات ال عل

ق الهامة ر ال أم
ة   ــة للف ــال ــانــات ال ــا لل ق ق ــة في تــ ــان لهــا أك أه ي،  ه ــا ال ي، في رأی ر ال ق الهــامــة هي تلــ األم ــ ر ال إن أم

ة " ة في فق ضـــ ر ال الف األم دنا أنه،  ة. وق ح ال فال أ ال اء ال نا، ل ت أســـاس إب ر " م تق اك أ أم ه
نا. ها في تق اح ع م اإلف ق هامة أخ یل ت

مات األخ  عل ال
اردة في تق  مات ال عل مات األخ م ال عل ألف ال ل اإلدارةت اتم ا ققي ال ة وتق م ال انات ال الف ال  ، 

ا  اص ب مات األخ ال عل ة ع ال ول ل اإلدارة ال .. وت

ةإن  ال انات ال ل ال ا ح ا ال لال  رأی مات األخ ون عل ق  ال اج ت لها ن أ اس .ح

مات األخ  عل ان ال ا إذا  ق م مات األخ وال عل اءة ال ا في ق ول ل م ة، ت ال انات ال ا لل ق ق عل ب ا ی وف
ة  ال انات ال ه مع ال ل ج قة  ق أو الأو غ م اء ال ها أث ا عل ل ي ح فة ال و أنها ت ع اًء ی أخ

ة.  ه اجج ا إلى اس صل اًء على وفي حال ت اءات ، ب ا باإلج ي ق مات ها ال عل ة في تل ال ه اًء ج اك أخ ، أن ه
، ف ا اإلشارة إلى ذلاألخ د.إنه عل ا ال ه في ه لغ ع ا ما ن ی . ول ل

ة ا ول ةم ال انات ال ه ال ق ع ه ة ال إلدارة ول
ض العادل  اد والع ولة ع اإلع ة لإن اإلدارة م ع ام ال ة واألح ال قار ال اد ال ة إلع ول عای ال ة وفقًا لل ال انات ال ل

ة و   م ام األساسي لل اد رق (ال ن االت ة  ٢القان ة ا  ٢٠١٥) ل ة في دولة اإلمارات الع اخل ة ال قا ة، وع ال ل
ة انات مال اد ب ورة إلع ها اإلدارة ض ي تع أ ال ال أو خ ًة الح ان ذل ن اًء  ة، س ه اء ج ة م أخ .خال

رة   ة تق ق ول ل اإلدارة م ة، ت ال انات ال اد ال ةع إع اح،   ال ارة واإلف أ االس ار على أساس م على االس
اس ا ه م ال ك اصلة أع ر ذات العالقة  ة، ع األم ارة  ال أ االس ام م ارة واس أ االس على أساس م

ان ا ة إال إذا  اس ة  كأساس لل ف ةإلدارة ت ت الها   ال قاف أع یل واقعي    ،أو إ یها أ ب لأو ل ل ام ب .س الق

ق  ة ال ل ل ة ت ال قار ال اد ال ة إع ل اف على ع ة اإلش ول ة.م لل



ي اه ادة م قل إلى ال ات ال ا ققي ال تق م
ة عامة)  اه ة م ة (ش ة االس ال ة)ش (ت

ل  ق تق ح ةت ال انات ال ة) ال (ت

ة ال انات ال ق ال ات ع ت ا ققي ال ة م ول م
ا إن   اف ة  يه  أه ال انات ال ان ال ل ما إذا  لة ح ات معق ل على تأك الي،  ،ال ة،   ل إج ه اء ال ة م األخ خال

ان اًء  ة. ون  ذل س ال انات ال ل ال ا ح ات ال ی رأی ا ققي ال ار تق م أ، وص ال أو خ ًة الح ن
ارة ع م  لة هي ع عق ات ال أك عای م ال عالٍ ال اؤه وفقًا ل ق ال ت إج أن ال انًا  ها ل ض ات، ل أك

دها.  ة ع وج ه اء ال ًا األخ ف دائ ف  ة س ول ق ال أ وق ال ًة الت اء ن أ، وتع األخ ال أو خ ح
دةً  ف ، م ث قع أن ت ان م ال ة إذا  ه عةً  ج لٍ أو م ارات ،  ل على الق ي  معق م وال ة لل اد  یاالق

اًء على  اذها ب هات ة. ه ال انات ال ال

ار ق ال  في إ ة ال ل ة  تي  ع ه ام ال اء األح إج م  ة، نق ول ق ال عای ال قاء وفقًا ل ي    مع إ ه أ ال ال خالل م
ة ل ا یلي: ع م  ا نق  . ق ال

ا · ی وتق م انت اًء  ة، س ال انات ال ة في ال ه اء ال ف  ذل األخ أ، وت وت ال أو خ ًة الح ن
ف ة ل ة ومالئ اف ق  ل على أدلة ت ، وال ا ل ال ة ل اس ق ال اءات ال ا  إج ل  ل ا ح اء رأی أساس إلب

اتج  ه ال أ ال اف ال م اك ا ع ة. إن م ال انات ال ال ال ة ع م  أعلىع االح ات ا ال ال
اء و أو األخ ا أو ال ال ق ی ال ًا ألن االح ع، ن ف ال ة. ال اخل ة ال قا اوز ال أو ال أو ت

ل على · امال وف،  فه ل ة لل اس ق م اءات ت ة ل إج ال انات ال ق ال ي ب ع ة ال اخل ة ال قا ال
ة ن ل فعال اء رأ ح ف إب ة ا ول به اخل ة ال قا ةم ال .لل

ي · احات ذات العالقة ال ة واإلف اس ات ال ی ق ة ال ل عة وم معق ة ال اس اسات ال تق م مالءمة ال
بها اإلدارة.قام 

اج اال· ل س ام اإلدارة لح ة قة ام مالءمة اس اس ق وفقًا لل اًء على أدلة ال ، ب ارة وتق أ االس
م  اك ع ان ه ها، ما إذا  ل عل ي ت ال ي ق تلقي  م  قال وف ال اث أو ال األح عل  ا ی ه ف ج

رة  ل ق ك ح ةال م  على ال اك ع ا إلى أن ه صل ارة. إذا ت أ االس الها على أساس م اصلة أع  قم
احات ذات  ا إلى اإلف اص ب ات ال ا ققي ال اه في تق م ا أن نلف االن ع عل ، فإنه ی ه لةج في  ال

ة ال انات ال ة.  ال اف احات غ  ه اإلف ان ه ا إذا  یل رأی ا  وتعأو تع ي اس ق ال ا على أدلة ال جات
ا. إال أن األح اص ب ات ال ا ققي ال ار تق م ى تارخ إص ها ح ا عل ل ة ق اح ل ق وف ال ث أو ال

قف  ةت في ت ار  ال ارة.وفقًا لع االس أ االس
ض · احات، العامتق الع ا في ذل اإلف ة،  ال انات ال ل وم ال ة وه ال انات ال ان ال ل  وما إذا  ت

اث  عامالت واألح ةال ة. ال ال انات ال ض العادل لل ق الع ل 

اصل مع   قن ة ال ة،   ل ه ق ال ائج ال ق ون ي ال لل م ار ال اق واإل ، ال ٍر أخ ص، م ب أم
ة في ن ه ب ج قاا ا في ذل أ ع .م ال ق ة ال ل دها خالل ع ة ن اخل ة ال

م  ا نق قك ة ال ارًا لل ي  إق ه ك ال ل اع ال ا لق ل ا ق ام أن ةف  قالل االس عل  ا ی افة ف لغه   العالقات، ون
قالل ث على اس أنها ت ل  ل معق ق  ي ق ُع ر األخ ال اا، واألم لةذات  وال ت، ال .في حال وج

ي  ر ال قوم ب األم ة ال ها لل ی، ی اإلبالغ ع ق  ی ت ة في ت ان أك أه ي ن أنها  ر ال تل األم
ة ال انات ال ة ال ة،  للف ال لال ر عت و صف تل األم م ب ق الهامة. ونق ر ال ات  في أم ا ققي ال تق م

ة،  ا األم للعامة أو، في حاالت نادرة للغا اح ع ه ع اإلف ائح ت ن أو الل ان القان ا إال إذا  اص ب أنه   ن ال
نا  ا األم في تق اح ع ه م اإلف اوزع قع أن ت اع ح إنه م ال ل ال ل معق ل  ام ب ة للق ل ائات ال  ف

ة العامة  ل ة عال ات ا  ال احه .اإلف



تقریر مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي
(تتمة)شركة االسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة) 

تقریر حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 

وفقًا لمتطلبات ، " من تقریرنا أساس إبداء الرأي المتحفظباستثناء التأثيرات المحتملة لألمور الموضحة في فقرة "كما نشير، 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة، إلى ما یلي: ٢٠١٥) لسنة ٢القانون االتحادي رقم (

لقد حصلنا على جميع المعلومات التي رأیناها ضروریة ألغراض تدقيقنا؛)١
) لسنة ٢القانون االتحادي رقم (لقد تم إعداد البيانات المالية، من كافة النواحي الجوهریة، وفقًا لألحكام المعنية من  )٢

؛للشركةفي دولة اإلمارات العربية المتحدة، والنظام األساسي  ٢٠١٥
بسجالت محاسبية منتظمة؛  الشركةتحتفظ )٣
؛للشركةتتفق المعلومات المالية الواردة في تقریر مجلس اإلدارة مع السجالت المحاسبية )٤
ضمن  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١األوراق المالية خالل السنة المنتهية في  وأفي األسهم الشركة تم ادراج استثمارات )٥

حول البيانات المالية؛ ١٢ إیضاح
العالقة والشروط التي اعتمدت عليها؛ ذات األطرافمع  الجوهریة المعامالت ١٤اإلیضاح بين ی)٦
، خالل تقد خالف الشركةالعتقاد بأن استنادًا إلى المعلومات التي تم توفيرها لنا، لم یسترع انتباهنا ما یستوجب ا)٧

 ٢٠١٥) لسنة  ٢، أي من األحكام المعنية من القانون االتحادي رقم (٢٠٢٠دیسمبر    ٣١السنة المالية المنتهية في  
 اعلى وجه قد یكون له تأثير جوهري على أنشطته للشركةفي دولة اإلمارات العربية المتحدة أو النظام األساسي 

؛ و٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ا في المالي كم ا أو مركزه
مساهمات اجتماعية خالل السنة.لم یتم تقدیم أي )٨

عن إرنست ویونغ

أشرف أبو شرخ
شریك

٦٩٠رقم القيد: 

٢٠٢١مارس  ٣٠
دبي، اإلمارات العربية المتحدة



شركة االسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)
بيان األرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشامل األخرى 

٢٠٢٠دیسمبر٣١المنتهية في للسنة

المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية.٢٩إلى ١یضاحات من تشكل اإل
-٦-

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهمإیضاح

معاد إدراجها*
٤١٨٣٬٠٨٧١٩٠٬٧٧٤من عقود العمالءاإلیرادات

)٢٠٢٬٤٧٩()٢١٠٬٥٤٣(٥تكاليف مباشرة

)١١٬٧٠٥()٢٧٬٤٥٦(إجمالي الخسائر
٦١٨٬٠٣٩١٧٬٠٠٣دخل آخر

)٢٩٬٨٣٠()٢٦٬٩٠٠(٧مصاریف إداریة وعمومية
)٣٬٤٣٩()٩٬١٦٨(٨مصاریف بيع وتوزیع

االنخفاض في قيمة الذمم ر خسائعكس 
١٩٬٧٤٢-١٦، بالصافيالتجاریة واألخرى المدینة 

)٨٬٢٢٩()٤٥٬٤٨٥(الخسائر التشغيلية
٩٣٣٬٠٠٠٣٤٬٠٤٦التمویلدخل 

)١٧٬٩٣٤()٧٬٩٩٨(تكاليف التمویل
دخل توزیعات األرباح من االستثمارات 

٣٦٬٤٧٢٣٦٬٧٥٠في حقوق الملكية
التغير في القيمة العادلة ألدوات فيصا 

من خالل  الدین بالقيمة العادلة
٤٨٬٣٢٧)١٩٬٣٧٨(١٢األرباح أو الخسائر

٩٢٬٩٦٠)٣٬٣٨٩(للسنة(الخسائر)/ األرباح 

بنود (الخسائر الشاملة)/ الدخل الشامل األخرى 
البنود التي لن یتم إعادة تصنيفها إلى  

ي الفترات الالحقة:سائر فأو الخ األرباح 
صافي التغير في القيمة العادلة ألدوات 

بالقيمة العادلة من خالل  حقوق الملكية
)١٠٠٬٥٥٤()٢٬٣١٧(١٢بنود الدخل الشامل األخرى 

إلى األرباح  البنود التي قد ُیعاد تصنيفها 
أو الخسائر في فترات الحقة:

ألدوات صافي التغير في القيمة العادلة
بالقيمة العادلة من خالل  الدین 

٣٬٨٣٨)٣٬٠٢٤(١٢بنود الدخل الشامل األخرى 

أدوات الدین بالقيمة العادلة من خالل
إعادة-بنود الدخل الشامل األخرى 

التصنيف إلى األرباح أو الخسائر
)١٣٤(-عند االستحقاق

)٩٦٬٨٥٠()٥٬٣٤١(للسنةاألخرى بنود الخسائر الشاملة

)٣٬٨٩٠()٨٬٧٣٠(للسنةإجمالي الخسائر الشاملة

ربحية السهم
.٢٦٠).٠١٠(٢٢الربح األساسي والمخفف للسهم (درهم)

إلعادة اإلدراج.٤-٢*راجع إیضاح 





شركة االسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)
بيان التغيرات في حقوق الملكية 

٢٠٢٠دیسمبر٣١المنتهية في لسنة ل

المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية.٢٩إلى ١تشكل اإلیضاحات من 

-٨-

احتياطي القيمة
(الخسائرالعادلة للموجودات

المتراكمة)/المالية بالقيمة العادلةمبلغ
مجموعاألرباحبنودمن خالل االحتياطياالحتياطيب به مكتترأس
حقوق الملكيةغير الموزعةالدخل الشامل األخرى العامالقانونيفي األسهمالمال

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
–٢٠١٩ینایر ١في كما الرصيد 

٣٥٨٬٨٠٠٢٦١٧٩٬٤٠٢٣١٦٬٥١٧٦٠٠٬٥٦٩٣٢٬٦٨٦١٬٤٨٨٬٠٠٠كما أعلن عنه سابقاً 

)٤٦٬٣٨٥()٤٥٬٨٥٩()٥٢٦(----)٢٩و٤-٢تعدیل على تصحيح الخطأ (إیضاحي 

١٬٤٤١٬٦١٥)١٣٬١٧٣(٣٥٨٬٨٠٠٢٦١٧٩٬٤٠٢٣١٦٬٥١٧٦٠٠٬٠٤٣معاد إدراجه–٢٠١٩ینایر ١الرصيد كما في 

٩٢٬٩٦٠٩٢٬٩٦٠-----معاد إدراجه-سنةاألرباح لل

)٩٦٬٨٥٠(-)٩٦٬٨٥٠(----معاد إدراجه-للسنةبنود الخسائر الشاملة األخرى 

)٣٬٨٩٠(٩٢٬٩٦٠)٩٦٬٨٥٠(----معاد إدراجه-للسنةإجمالي الخسائر الشاملة 

)٨٨٠٬٣٥()٣٢٬٦٨٦(-)٣٬١٩٤(---)١٨توزیعات األرباح (إیضاح 

٣٥٨٬٨٠٠٢٦١٧٩٬٤٠٢٣١٣٬٣٢٣٥٠٣٬١٩٣٤٧٬١٠١١٬٤٠١٬٨٤٥معاد إدراجه–٢٠١٩دیسمبر٣١في كما 

)٣٬٣٨٩()٣٬٣٨٩(-----الخسائر للسنة

)٣٤١٥٬(-)٥٬٣٤١(----للسنةاألخرى الخسائر الشاملةبنود 

)٨٬٧٣٠()٣٬٣٨٩()٥٬٣٤١(----للسنةةالشاملالخسائر إجمالي 
)٨٨٠٬٣٥()٣٥٬٨٨٠(-----)١٨توزیعات األرباح (إیضاح 

٢٠٢٠٣٥٨٬٨٠٠٢٦١٧٩٬٤٠٢٣١٣٬٣٢٣٤٩٧٬٨٥٢٧٬٨٣٢١٬٣٥٧٬٢٣٥دیسمبر٣١في كما 



شركة االسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)
دیةبيان التدفقات النق

٢٠٢٠دیسمبر٣١المنتهية في لسنة ل

المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية.٢٩إلى ١تشكل اإلیضاحات من 

-٩-

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهممألف درهإیضاح

*ا معاد إدراجه

األنشطة التشغيلية
٩٢٬٩٦٠)٣٬٣٨٩(للسنة(الخسائر)/ األرباح 

التعدیالت للبنود التالية:
١٨٬٦٧٣١٧٬٠٦٧وإطفاء غير الملموساستهالك ممتلكات وآالت ومعدات

التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية  
)٤٨٬٣٢٧(١٢١٩٬٣٧٨ل األرباح والخسائربالقيمة العادلة من خال

)١٬٣٥٩()٢٥(ممتلكات وآالت ومعداتمن بيع ربح
)١٩٬٧٤٢(-١٦، صافيالمتوقعةخسائر االئتمانمخصص عكس

١٥٣٬٢٤٧٨٬٦٧٦تخفيض قيمة المخزون 
٢٠١٬٤٧٤١٬٣٦٢مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفين، بالصافي

)٣٦٬٧٥٠()٣٦٬٤٧٢(دخل توزیعات األرباح
)٣٤٬٠٤٦()٣٣٬٠٠٠(دخل التمویل

٧٬٩٩٨١٦٬٥٦٥تكاليف التمویل
)٣٬٥٩٤()٢٢٬١١٦(

التغيرات في رأس المال العامل:
)١٥٬١٢٥(٨٬٠٤٩المخزون 

٤١٬٤٢٠١٦٬٨٩٧وأخرى ودفعات مقدمةذمم مدینة تجاریة
)١٧٤١٨٬()١٧٠(ة تجاریة وأخرى دائنذمم 

)١٩٬٩٩٦(٢٧٬١٨٣األنشطة التشغيلية(المستخدم في)/الناتج منالنقد
)١٬٦٤٨()٢٬٢٢٧(٢٠مكافأة نهایة الخدمة المدفوعة للموظفين

)٢١٬٦٤٤(٢٤٬٩٥٦األنشطة التشغيلية(المستخدمة في)/منالناتجة صافي التدفقات النقدیة

نشطة االستثماریةألا
)٤٬٢٩٩()١٬٨٥٩(١٠شراء ممتلكات وآالت ومعدات

٤٩١٬٤٠٨ومعداتممتلكات وآالت مبالغ محصلة من بيع 
)٧٩٬٥٤٤() ٩٩٬٧٠٩(١٢موجودات ماليةاستثمارات في

١٢١٩٩٬٥٩١١١١٬٥٨١مبالغ محصلة من استحقاق / استبعاد موجودات مالية
٣٦٬٤٧٢٣٦٬٧٥٠ةقبوضتوزیعات أرباح م

٣٣٬٠٠٠٩٥٬٤٢٦فوائد مقبوضة
-٨٤٨ودائع تأمين

١٦٨٬٣٩٢١٦١٬٣٢٢التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریةصافي 

األنشطة التمویلية
٦٥٬٠٠٠٣٤٤٬٧٠٠مبالغ محصلة من القروض البنكية

)٤٣٢٬٨٥٤()١٩٥٬٣٦٧(سداد القروض البنكية
)١٥٬٦٧٨()١٢٬٦٣٢(تكاليف التمویل المدفوعة

)٣٦٬٠٣٥()٣٦٬١٨٠(مدفوعةتوزیعات أرباح 
)١٣٩٬٨٦٧()١٧٩٬١٧٩(صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة التمویلية

)١٨٩(١٤٬١٦٩في النقدیة وشبه النقدیة(النقص)/الزیادة صافي 
٢٣٬٩٨٦٢٤٬١٧٥السنةبدایة النقدیة وشبه النقدیة في 

١٧٣٨٬١٥٥٢٣٬٩٨٦السنةالنقدیة وشبه النقدیة في نهایة 

إلعادة اإلدراج.٤-٢*راجع إیضاح 



شركة االسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)
إیضاحات حول البيانات المالية

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

١٠

األنشطة-١

مسـاهمة عامة)، دبي ("الشـركة")، هي شـركة مسـجلة بموجب مرسـوم صـادر عن صـاحب السـمو حاكم دبي شـركة االسـمنت الوطنية (شـركة  
ــمنت في إمارة دبي١٩٦٨ل أبری١٠في  ــنة  ٢ووفقًا ألحكام القانون االتحادي رقم لتأســــيس شــــركة أســ دولة اإلمارات العربية في ٢٠١٥لســ

ــوق دبي ــوق دبي المالي ("ســــ ــجل للشــــــركة هو ص.ب:  المتحدة. ان الشــــــركة مدرجة في ســــ ، دبي، اإلمارات  ٤٠٤١المالي"). العنوان المســــ
العربية المتحدة.

ــوم القان ــدر مرسـ ــنة  ٢٦ون االتحادي رقمصـ ــنة ٢بتعدیل بعض أحكام القانون االتحادي رقم ٢٠٢٠لسـ بشـــأن الشـــركات التجاریة  ٢٠١٥لسـ
سوف جدیدة و الحكام األبصدد مراجعة حاليًا الشركة  إن . ٢٠٢١نایر ی٢ودخلت التعدیالت حيز التنفيذ اعتبارًا من  ٢٠٢٠سبتمبر ٢٧في 

ت حيز التنفيذ.سنة واحدة من تاریخ دخول التعدیالتطبق متطلباتها في موعد ال یتجاوز

یتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تصنيع وبيع اإلسمنت والمنتجات المتعلقة باإلسمنت.

.٢٠٢١مارس ٢٣تم اعتماد البيانات المالية للشركة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ 

الهامةالسياسات المحاسبية-٢

ات الماليةأسس إعداد البيان١-٢

المحاسبية الدوليةیتم اعداد هذه البيانات المالية للشركة وفقًا للمعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية الصادرة عن مجلس المعایير 
.والمتطلبات المطبقة وفقًا لقوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة

العملة المســتخدمة وعملة العرض لدى الشــركة ویتم تقریب كافة القيم إلى  حدة، باعتبارهتم عرض البيانات المالية بدرهم اإلمارات العربية المت
أقرب ألف إال إذا أشير لغير ذلك.

ــتثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخســــائر أو من خالتم إعداد ل البيانات المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخية باســ
ية.لدخل الشامل األخرى التي تم قياسها بالقيمة العادلة، واالستثمار في الشركة الشقيقة التي تم قياسها باستخدام محاسبة حقوق الملكبنود ا

المحاسبيةواإلفصاحات التغيرات في السياسات ٢-٢

المعایير الجدیدة والمعدلة والتفسيرات 
ـــركة ألول مرة بتطبيق بعض المعایير والتع لم .٢٠٢٠ینایر ١تبدأ في أو بعد دیالت، والتي یســـــري مفعولها للفترات الســـــنویة التيتقوم الشــ

معایير أو تفسيرات أو تعدیالت أخرى صادرة ولكن لم یسر مفعولها بعد.تقم الشركة باالتباع المبكر ألیة 

تعریف األعمال -٣التعدیالت على المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم 
مجموعة األنشطة أنه حتى تعتبر األنشطة أعماًال، یجب أن تتضمن ٣عدیالت على المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم التتوضح

والموجودات، بحد أدنى، أحد المدخالت وعملية جوهریة والتي تسهم معًا بشكٍل جوهري في القدرة على إنتاج مخرجات. كما توضح التعدیالت 
لى وجد األعمال دون أن تتضمن كافة المدخالت والعمليات المطلوبة إلنتاج المخرجات. ليس لهذه التعدیالت أي تأثير عأنه یمكن أن ت

البيانـات الماليـة للشركة، لكنها قد تؤثر على الفترات المستقبلية إذا ما دخلت الشركة في أي عمليات دمج أعمال.



شركة االسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)
إیضاحات حول البيانات المالية

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

١١

الهامة (تتمة) السياسات المحاسبية-٢

(تتمة)المحاسبيةواإلفصاحات التغيرات في السياسات ٢-٢

(تتمة)المعایير الجدیدة والمعدلة والتفسيرات 

والمعيار المحاسبي الدولي رقم ٩والمعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  ٧التعدیالت على المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  
المعياریة لسعر الفائدة : إعادة تشكيل المقارنة ٣٩

ــبي الدولي رقم ٩التعـدیالت على المعيـار الدولي إلعداد التقـاریر المـاليـة رقم  یقـدم التثبـيت والقيـاس  -األدوات المـالـية ٣٩والمعـيار المحـاســــــــــــ
عر الفائدة. تتأثر عالقة عدد من اإلعفاءات والتي تنطبق على جميع عالقات التحوط والمتأثرة مباشـــــرة بإعادة تشـــــكيل المقارنة المعياریة لســـــ 

ـــــــــأن تو  ـــــــــكيل إلى تقدیرات غير مؤكدة بشــ ـــــــــتندة إلى المقارنة المعياریة للبند  التحوط إذا أدت إعادة التشــ قيت و/أو حجم التدفقات النقدیة المســ
یها أي عالقات تحوط المتحوط بشــأنه أو أداة التحوط. ليس لهذه التعدیالت أي تأثير على البيانــــــــــــــــات الماليــــــــــــــــة للشــركة نظرًا ألنها ليس لد

ألسعار الفائدة.

: تعریف األمور الجوهریة٨لمعيار المحاسبي الدولي رقم وا١التعدیالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
ا قد یؤثر تقدم التعدیالت تعریفًا جدیدًا لألمور الجوهریة ینص على أن "المعلومات جوهریة إذا كان حذفها أو إساءة استخدامها أو التعتيم عنه

ة لألغراض العامة على أساس تلك البيانات المالية، والتي بشكل معقول على القرارات التي یتخذها المستخدمون األساسيون للبيانات المالي
تقدم معلومات مالية حول منشأة محددة تقوم بإعداد التقاریر المالية". 

ومات أخرى، في جة أهمية المعلومات، سواًء منفردة أو باالقتران مع معلتوضح التعدیالت أن حد اإلفصاح سوف یعتمد على طبيعة ودر 
مالية. یعنبر الخطأ في المعلومات جوهریًا إذا كان من المتوقع أن یؤثر بشكٍل معقول على القرارات التي یتخذها المستخدمون سياق البيانات ال

اليـة للشركة وال یتوقع أن یكون لها أي تأثير على الشركة في المستقبل.الرئيسيون. لم یكن لهذه التعدیالت أي تأثير على البيانـات الم

٢٠١٨مارس ٢٩ي إلعداد التقاریر المالية الصادر بتاریخ اإلطار التصور 
الغرض  إن اإلطار التصوري ليس معيارًا وال تحل أي من المفاهيم المذكورة فيه محل المفاهيم أو المتطلبات المذكورة في أي معيار آخر. إن  

ومساعدة معّدي المعایير في وضع سياسات محاسبية من اإلطار التصوري هو مساعدة مجلس المعایير المحاسبية الدولية في وضع المعایير  
متوافقة في حالة عدم وجود معيار منطبق، إلى جانب مساعدة جميع األطراف في فهم وتفسير المعایير. 

معایير تثبيت للموجودات والمطلوبات ویوضح بعض  اهيم الجدیدة، ویقدم تعریفات محّدثة و یتضمن اإلطار التصوري المعدل بعض المف
مفاهيم الهامة. ال

ليس لهذه التعدیالت أي تأثير جوهري على البيانـات الماليـة للشركة.

-Covidيروس كورونا المســـــتجد (الخصـــــومات االیجاریة المرتبطة بف-١٦التعدیالت على المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم 
19(
-)Covid-19المحاسبية الدولية الخصومات االیجاریة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (، أصدر مجلس المعایير ٢٠٢٠مایو ٢٨في 

تطبيق إرشادات لخاللمستأجرین من في التخفيف على االتعدیالت تساعد.١٦التعدیالت على المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم 
الخصومات االیجاریة الناشئة كنتيجة مباشرة التعدیل على عقود اإلیجار الحتساببشأن ١٦المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم 

بـ ةط، قد یختار المستأجر عدم تقييم الخصومات االیجاریة المرتب. وكأحد االستثناءات التي یسمح بها المعيارCovid-19وباء تفشي ل
Covid-19  تأجر الذي یقوم بهذا االختيار باحتساب أي تغيير في دفعات اإلیجار یقوم المسعقد اإلیجار.على  تعدیل  باعتبارها من المؤجر

التغيير بموجب المعيار الدولي احتساب ) بنفس طریقة Covid-19ناتج عن الخصومات االیجاریة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (
ار.عقد اإلیج على تعدیالً یمثل ر ، إذا لم یكن التغيي١٦قاریر المالية رقم إلعداد الت

ليس لهذا التعدیل أي تأثير على البيانـات ویسمح باالتباع المبكر..٢٠٢٠یونيو  ١لفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد  على ایطبق التعدیل  
الماليـة للشركة.



شركة االسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)
إیضاحات حول البيانات المالية

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

١٢

تمة) الهامة (تالسياسات المحاسبية-٢

(تتمة)المحاسبيةواإلفصاحات التغيرات في السياسات ٢-٢

المعایير الصادرة ولكن لم یسر مفعولها بعد 
ع أن هناك العدید من المعایير والتفسيرات التي صدرت، لكن لم یسر مفعولها بعد، حتى تاریخ إصدار البيانـات الماليـة للشركة والتي ال یتوق

الي لم یتم إدراجها في هذه البيانـات الماليـة.لى البيانـات الماليـة للشركة عندما تصبح ساریة المفعول، وبالتیكون لها أي تأثير جوهري ع

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٣-٢

االستثمار في الشركة الشقیقة 
رة على المشاركة في القرارات المتعلقة  إن الشركة الشقیقة ھي منشأة یكون للشركة تأثیر جوھري علیھا. إن التأثیر الجوھري ھو القد

المالیة والتشغیلیة للشركة المستثمر فیھا، ولكن لیس سیطرة أو سیطرة مشتركة على ھذه السیاسات. بالسیاسات 

ثمار الشركة  إن االعتبارات المتخذة عند تحدید التأثیر الجوھري مماثلة لتلك الالزمة لتحدید السیطرة على الشركات التابعة. یتم احتساب است
وق الملكیة.في شركتھا الشقیقة باستخدام طریقة حق

ثبیت بموجب طریقة حقوق الملكیة، فإن االستثمارات في الشركة الشقیقة تثبت في البدایة بالتكلفة. یتم تعدیل القیمة المدرجة لالستثمارات لت
ادراجھا في ستحواذ. إن الشھرة المتعلقة بالشركة الشقیقة یتم التغیرات في حصة الشركة من صافي موجودات الشركة الشقیقة منذ تاریخ اال

المبلغ المدرج لالستثمارات وال یتم اختبارھا بخصوص االنخفاض في القیمة بشكل منفصل.

للشركة  ویعكس بیان األرباح أو الخسائر حصة الشركة في نتائج العملیات في الشركة الشقیقة. إن أي تغیر في بنود الدخل الشامل األخرى
لشامل األخرى للشركة. باإلضافة إلى ذلك، عندما یكون ھناك تغیر تم تثبیتھ مباشرة في حقوق المستثمر فیھا یعرض كجزء من بنود الدخل ا

لخسائر الملكیة للشركة الشقیقة، تقوم الشركة بتثبیت حصتھا من أي تغیرات، عند االقتضاء، في بیان التغیرات في حقوق الملكیة. إن األرباح وا
الشركة والشركة الشقیقة یتم حذفھا بحدود حصة الشركة في الشركة الشقیقة. غیر المحققة الناتجة من المعامالت ما بین 

و إن اجمالي حصة الشركة من أرباح أو خسائر الشركة الشقیقة یظھر في بیان األرباح أو الخسائر خارج األرباح التشغیلیة، ویمثل األرباح أ
الضریبة.الخسائر بعد 

نفس فترة إعداد التقاریر المالیة للشركة. وعند الضرورة، یتم إجراء التعدیالت لجعل السیاسات المحاسبیة تعد البیانات المالیة للشركة الشقیقة ل
متوافقة مع تلك السیاسات الخاصة بالشركة.



شركة االسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)
إیضاحات حول البيانات المالية

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

١٣

الهامة (تتمة) السياسات المحاسبية-٢
(تتمة)ھامةملخص السیاسات المحاسبیة ال٣-٢

(تتمة) االستثمار في الشركة الشقیقة

بعد استخدام طریقة حقوق الملكیة، تحدد الشركة ما إذا كان من الضروري تثبیت خسارة انخفاض في القیمة على استثمارھا في شركتھا 
قیمة االستثمار في الشركة الشقیقة. وفي الشقیقة. وتحدد الشركة، بتاریخ كل تقریر مالي، ما إذا كان یوجد دلیل موضوعي على االنخفاض في

قیمتھا الة وجود مثل ھذا الدلیل، تقوم الشركة بحساب مبلغ االنخفاض في القیمة على أنھ الفرق بین المبلغ القابل لالسترداد للشركة الشقیقة وح 
ح أو الخسائر.المدرجة، ثم یتم تثبیت الخسارة تحت بند "الحصة من أرباح الشركة الشقیقة" في بیان األربا 

على الشركة الشقیقة، تقوم الشركة بقیاس وتثبیت أي استثمارات محتفظ بھا بقیمتھا العادلة. إن أي فروقات بین  عقب خسارة التأثیر الجوھري
ھا والمبالغ المحصلة القیمة المدرجة للشركة الشقیقة عند خسارة التأثیر الجوھري أو السیطرة المشتركة والقیمة العادلة لالستثمارات المحتفظ ب

یتھا ضمن األرباح أو الخسائر.من االستبعاد یتم تثب

التصنيفات المتداولة مقابل التصنيفات غير المتداولة
ــركةتقوم  ــ ــتنادًا إلى التصــــــنيف المتداول/غير المتداول. یعتبر بند الموجودات الشــ بعرض الموجودات والمطلوبات في بيان المركز المالي اســــ

ما یكون:متداوًال عند
 لبيعه أو استهالكه في الدورة التشغيلية العادیةمتوقع تحقيقه أو هناك النية
محتفظ به بشكل رئيسي لغرض المتاجرة
 شهرًا بعد فترة إعداد التقاریر المالية١٢متوقع تحقيقه خالل
أو
ــداد بند مطلوبات ع ــبه نقدیة إال إذا كان مقيدًا من أن یحول أو یســــتخدم لســ ــهرًا بعد فترة ١٢لى األقل لفترة نقدیة أو شــ إعداد التقاریر  شــ

المالية.

یتم تصنيف جميع الموجودات األخرى على أنها غير متداولة.

یعتبر بند المطلوبات متداوًال إذا كان:
متوقع تسویته خالل الدورة التشغيلية العادیة
محتفظ به بشكل رئيسي لغرض المتاجرة
 يةعد فترة إعداد التقاریر المالشهرًا ب١٢مستحق السداد خالل
وأ
 شهرًا بعد فترة إعداد التقاریر المالية.١٢ال توجد هناك حقوق غير مشروطة لتأجيل تسویة بند المطلوبات على األقل لمدة

بتصنيف جميع المطلوبات األخرى على أنها غير متداولة.الشركةتقوم 

قياس القيمة العادلة
دوات المالية بالقيمة العادلة في كل تاریخ بيان المركز المالي.  ألابعضبقياسالشركةتقوم 



شركة االسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)
إیضاحات حول البيانات المالية

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

١٤

الهامة (تتمة) السياسات المحاسبية-٢
(تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة٣-٢

(تتمة)قياس القيمة العادلة

بند مطلوبات ما في معاملة منتظمة بين المشـاركين إن القيمة العادلة هي السـعر الذي سـيتم قبضـه لبيع بند موجودات ما أو المدفوع لتحویل
اس القيمة العادلة على افتراض بأن المعاملة لبيع بند الموجودات أو لتحویل المطلوبات تحدث إما:  في السوق بتاریخ القياس. یستند قي

لسوق الرئيسي لبند الموجودات أو بند المطلوبات،في ا
أو
دات أو المطلوبات.وق األكثر تفضيًال لبند الموجو في غياب السوق الرئيسي، في الس

.الشركةإن السوق الرئيسي أو األكثر تفضيًال یجب أن یكون في متناول 

ـــوق عند تســــــــعير بند یتم قياس القيمة العادلة لبند الموجودات أو المطلوبات  ـــتخدام االفتراضــــــــات التي یســــــــتخدمها المشــــــــاركون في الســـــ باســـــ
على افتراض أن المشاركين في السوق یتصرفون حسب مصلحتهم االقتصادیة.الموجودات أو المطلوبات،

توليد مزایا اقتصــــادیة باســــتخدام بند إن قياس القيمة العادلة لبند الموجودات غير المالي یأخذ بعين االعتبار قدرة المشــــارك في الســــوق على 
ر في الســوق الذي ســوف یســتخدم بند الموجودات بأعلى وأفضــل  الموجودات بأعلى وأفضــل اســتخدام له أو عن طریق بيعه إلى مشــارك آخ 

استخدام له.

دة اســتخدام المدخالت الملحوظة ذات أســاليب تقييم تناســب الظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، لزیا الشــركةتســتخدم 
قصى حد.العالقة إلى أقصى حد وتقليل استخدام المدخالت غير الملحوظة إلى أ

ة إن جميع الموجودات والمطلوبات التي یتم قياس القيمة العادلة لها أو اإلفصــاح عنها في البيانات المالية یتم تصــنيفها ضــمن تســلســل القيم
ي، استنادا إلى الحد األدنى من المدخالت األساسية لقياس القيمة العادلة ككل:العادلة، والمشروحة كما یل

 ة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة.وق المتداول: أسعار الس١المستوى
 ــتخدم الحد األدنى من المدخالت الالزم لقياس القيمة العادلة ٢المســـتوى ــاليب تقييم تسـ ــورة مباشـــرة أو غير : أسـ (مدخالت ملحوظة بصـ

مباشرة)،
 ر ملحوظة).الت الالزم لقياس القيمة العادلة (مدخالت غي: أساليب تقييم تستخدم الحد األدنى من المدخ ٣المستوى

كانت التحویالت قد  بخصوص الموجودات والمطلوبات المثبتة في البیانات المالیة بالقیمة العادلة على أساس متكرر، تحدد الشركة فیما إذا
جوھریة لقیاس القیمة العادلة ككل) في والتي تكون توى تمت بین مستویات في التسلسل بإعادة تقییم التصنیف (استنادًا إلى مدخالت أدنى مس

نھایة كل فترة إلعداد التقاریر المالیة.

.عقار االستثماريوالالمالیة غیر المتداولةیشترك مثمنون خارجیون في عملیة تقییم الموجودات الجوھریة، مثل الموجودات 



شركة االسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)
إیضاحات حول البيانات المالية

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

١٥

الهامة (تتمة) السياسات المحاسبية-٢
(تتمة)لمحاسبیة الھامةسیاسات املخص ال٣-٢

(تتمة)قياس القيمة العادلة
ومخاطر بند الموجودات أو  لغرض اإلفصاح عن القیمة العادلة، حددت الشركة فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبیعة وخصائص  

بند المطلوبات ومستوى تسلسل القیمة العادلة. 

اإلیرادات من عقود العمالء
الشركة عقود العمالء عندما تحول السیطرة على البضائع أو الخدمات إلى العمالء بمبلغ یعكس المبلغ الذي تتوقع الیرادات منیتم تثبیت ا

بشكل عام أنھا تعمل كطرف رئیسي في ترتیبات إیراداتھا، ألنھا عادة الشركة دمات. استنتجت الحصول علیھ مقابل ھذه البضائع أو الخ 
خدمات قبل تحویلھا إلى العمیل.تسیطر على السلع أو ال

أحكام وتقدیرات وافتراضات محاسبیة ھامة متعلقة باإلیرادات من عقود العمالء. ال توجد أي 

بیع البضاعة
شیید البناء والتأعمالالجانبیة والصلب الخام المستخدم في  الجدار  وألواح  اإلسمنت والمنتجات المتعلقة باإلسمنتیتم تثبیت اإلیرادات من بیع  

رة ت الذي تنتقل فیھ السیطرة على بند الموجودات إلى العمیل، والذي یكون عمومًا عند استالم البضائع من قبل العمالء. وتكون فتفي الوق
.عقب التسلیمیوماً ١٢٠إلى ٣٠من االئتمان العادیة 

ت أداء منفصلة والتي یجب تخصیص جزء من سعر المعاملة  بعین االعتبار ما إذا كانت ھناك وعود أخرى في العقد تمثل التزاما الشركة  تأخذ  
فائدة بمعدالت ي اعتبارھا آثار المبلغ المتغیر ووجود فتضع الشركة (على سبیل المثال، التسلیم). عند تحدید سعر معاملة بیع البضاعة، لھا 

. )والمبلغ المستحق الدفع إلى العمیل (إن ُوجدالنقديجوھریة والمقابل غیر 

التوصیلخدمات
من الموردین التوصـيلالتي تكون عادًة مرتبطة مع بيع البضـاعة إلى العميل. ویمكن الحصـول على خدمات التوصـيل خدمات الشـركةتقدم 

اآلخرین، وال تقوم بإجراء تخصيص أو تعدیل جوهري على البضاعة.

ــاعة مع  تتألف  ــاعة و نقلرًا ألن وعود ي أداء نظمن التزامالتوصـــيل، خدمات العقود، التي یرتبط بها بيع البضـ التوصـــيل  تقدیم خدمات البضـ
بتخصـيص سـعر المعاملة اسـتنادًا إلى أسـعار البيع الشـركةتكون منفصـلة بشـكٍل قابل للتحدید. وبناًء عليه، تقوم تنفذ بشـكل فردي و یمكن أن 

.التوصيلالفردیة النسبية للبضاعة وخدمات 

العميل.إلى نقل البضاعة /توصيل الذي یكون عمومًا عند وبيع البضاعة في الوقت،التوصيل دمات بتثبيت اإلیرادات من خ الشركةوتقوم 

عقودالأرصدة 
الذمم المدینة التجاریة

ــول على مبلغ غير مشــــــروط (أي، یلزم مرور الوقت فقط قبل تاریخ اســــــتحقاق دفع المبلغ). الشــــــركةیمثل بند الذمم المدینة حق  في الحصــــ
التثبيت األولي والقياس الالحق.-ت المحاسبية للموجودات المالية في فقرة األدوات المالية انظر السياسا 

العقودمطلوبات 
مقابله على المبلغ (أو الجزء المستحق الشركة، والذي حصلت ما ات إلى عميلهو التزام بتحویل البضاعة أو الخدمالعقودإن بند مطلوبات 

العقدبتحویل البضاعة أو الخدمات إلى العميل، یتم تثبيت بند مطلوبات الشركةم العميل بدفع المبلغ قبل قيام من المبلغ) من العميل. إذا قا 
بالتنفيذ بموجب العقد.الشركةعند الدفع أو استحقاق الدفع (أیهما أقرب). یتم تثبيت مطلوبات العقود كإیرادات عندما تقوم 



شركة االسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)
إیضاحات حول البيانات المالية

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

١٦

ة) الهامة (تتمالسياسات المحاسبية-٢
(تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة٣-٢

العمالت األجنبية
ــجل المعامالت بالعمالت األجنبية مبدئيًا من قبل  تكون الذي تاریخ الوفقًا لســــــعر الصــــــرف الفوري للعملة المســــــتخدمة المعنية بالشــــــركة تســــ

المعاملة فيه مؤهلة للتثبيت ألول مرة.

المستخدمة بتاریخ إعداد التقریر.ية وفقًا لسعر الصرف الفوري للعملةالنقدیة المصنفة بالعمالت األجنبیتم تحویل الموجودات والمطلوبات 

ــتثناء البنود النقدیة التي تم تعيينها  كجزء من إن الفروقات الناتجة من تســـویة أو تحویل البنود النقدیة تثبت في بيان األرباح أو الخســـائر باسـ
ــافي اســـتثمار  أجنبية. یتم تثبيت هذه الفروقات في بنود الدخل الشـــامل األخرى حتى یتم اســـتبعاد صـــافي  بعملة في عملية الشـــركةتحوط صـ

ـــوم الضــــرائب واالئتمان العائد إلى فروقات اال ســــتثمار في الوقت الذي یتم تصــــنيف المبلغ المتراكم في بيان األرباح أو الخســــائر. تســــجل رسـ
 في بنود الدخل الشامل األخرى.سعر الصرف على هذه البنود النقدیة أیضاً 

توزیعات األرباح النقدیة
ت أرباح عندما یتم اعتماد التوزیع ولم یعد التوزیع حسب قرار الشركة. ویتم اعتماد التوزیع عند تقوم الشركة بتثبيت بند مطلوبات لدفع توزیعا 

ق الملكية.الموافقة عليه من قبل المساهمين. یتم تثبيت مبلغ التوزیع مباشرة في حقو 

الموجودات الثابتة
ــائ ـــتهالك المتراكم وخســـ ــًا االســ ر االنخفاض المتراكم في القيمة، إن وجد. إن تلك التكلفة تشـــــتمل یتم إظهار الموجودات الثابتة بالتكلفة ناقصـــ

ـــاء طویلة األجل في حال تم تلبي ــــــــ ـــــــــــاریع اإلنشــ ة معيار التثبيت. عندما على تكلفة إحالل جزء من الموجودات الثابتة وتكاليف القروض لمشــ
م الشـركة باسـتهالك تلك األجزاء بشـكٍل منفصـل بناًء على  یكون اسـتبدال أجزاء من الموجودات الثابتة ضـروریًا خالل فترات زمنية معينة، تقو 

إحالل في حال تلبية أعمار االســتخدام المحددة لها. وبالمثل، عند إجراء فحص رئيســي، یتم تثبيت التكلفة ضــمن المبلغ المدرج للموجودات ك
یتم إظهار األعمال الرأســمالية  ســائر عند حدوثها.معيار التثبيت. یتم تثبيت جميع تكاليف الصــيانة والتصــليح األخرى ضــمن األرباح أو الخ 

قيد التنفيذ بالتكلفة ناقصًا خسائر االنخفاض المتراكم في القيمة، إن وجد.

وجودات كما یلي:ابت على مدى األعمار المقدرة الستخدام المیحتسب االستهالك على أساس طریقة القسط الث

سنة١٤إلى ٣المباني  
سنة٢٥إلى ٣والمكائناآلالت 

سنوات٧إلى ٤ومعداتأثاث وتركيبات
سنوات٣سيارات

ــتبعـاد (أي الـتاریخ الـذي یتم التوقف عن تثبـيت بـند الموجودات الثـابـتة كبـند موجودات ثـابـتة أو أي جزء جوهري مثبـت في البـدایـة عنـد االســــــــــــ
من غير المتوقع تحقيق مزایا اقتصــــادیة مســــتقبلية من اســــتخدامه أو اســــتبعاده. إن أیة یحصــــل فيه المســــتلم على الســــيطرة) أو عندما یكون 

ـــب باعتبارها الفرق بين ـصــــ أرباح أو خـســــ  ـــلة من ائر ناتجة من التوقف عن تثبيت بند الموجودات كبند موجودات (تحتســ افي المبالغ المحصــ
ح أو الخسائر عند التوقف عن تثبيت بند الموجودات كبند موجودات.  االستبعاد والقيمة المدرجة لبند الموجودات) تدرج في بيان األربا 

مســــتقبًال، إن كان ذلك ة للموجودات الثابتة وأعمار االســــتخدام وطریقة االســــتهالك في نهایة كل ســــنة مالية وتعدیلها یتم مراجعة القيم المتبقي
مالئمًا.
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الهامة (تتمة) السياسات المحاسبية-٢
(تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة٣-٢

عقود اإلیجار

الشركة كمستأجر
إیجار من ها مدةالتي لإعفاء تثبيت عقود اإلیجار قصـــيرة األجل على عقود اإلیجار قصـــيرة األجل (أي عقود اإلیجار تقوم الشـــركة بتطبيق 

كما یطبق أیضـًا إعفاء تثبيت الموجودات منخفضـة القيمة على عقود شـهرًا أو أقل ابتداًء من تاریخ بدء العقد وال تتضـمن خيار الشـراء).١٢
الموجودات یتم تثبيت دفعات عقد اإلیجار على عقود اإلیجار قصــــيرة األجل وعقود إیجار تي تعتبر منخفضــــة القيمة.اإلیجار للموجودات ال

قد اإلیجار.منخفضة القيمة كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة ع

الشركة كمؤجر
یتم تصـــنيف اإلیجار إلى عقد إیجار تمویلي إذا عقد إیجار تشـــغيلي.یتم تصـــنيف عقد اإلیجار في تاریخ بدایة العقد كعقد إیجار تمویلي أو 

الملكية إلى المستأجر.تم النقل الجوهري لجميع مخاطر ومزایا 

تقوم الشــــــــــــــركة في بدایة فترة عقد اإلیجار التمویلي بتســــــــــــــجيل الذمم المدینة عن عقد اإلیجار التمویلي في بيان المركز المالي بمبلغ یعادل
مار المؤجر یســــتند تثبيت دخل التمویل على نمط یعكس معدل العائد الدوري الثابت على صــــافي اســــتثثمار في عقد اإلیجار.صــــافي االســــت

في عقد اإلیجار التمویلي.

ــبيًا على أســــاس القســــط الثابعقد االیجار التشــــغيلي هو أي عقد ایجار عدا عقد االیجار التمویلي. ت  یتم معالجة دخل اإلیجار الناتج محاســ
التشغيلية.على مدى فترات اإلیجار، ویتم تضمينه في الدخل اآلخر في بيان األرباح أو الخسائر نظرًا لطبيعته غير 

تكاليف االقتراض
والذي یحتاج بالضــرورة إلى فترة كبيرة من الوقت ليصــبح  بند موجوداتإن تكاليف االقتراض العائدة مباشــرة إلى اســتحواذ أو إنشــاء أو إنتاج 

تراض األخرى في الفترة  . یتم صــرف جميع تكاليف االقبند الموجوداتجاهز لالســتخدام المقصــود منه أو البيع یتم رســملتها كجزء من تكلفة 
منشأة فيما یتعلق باقتراض األموال.تظهر فيها. تتألف تكاليف االقتراض من الفائدة والتكاليف األخرى التي تتكبدها الالتي

العقارات االستثماریة
العقارات االستثماریة، في بيان المركز یتم قياس العقارات االستثماریة في البدایة بالتكلفة وتشمل تكاليف المعاملة. بعد التثبيت األولي، تدرج

قيمة. یتم حســاب االســتهالك على أســاس القســط الثابت، الذي یعكس في الالمالي، بالتكلفة ناقصــًا أي اســتهالك متراكم وأي انخفاض متراكم
ــادیة المســـتقبلية للموجودات بواســـطة الشـــركة على مدى أع مار االســـتخدام المقدرة لها البالغة  النموذج الذي ُیتوقع به اســـتهالك المزایا االقتصـ

سنوات.١٠

االســـتهالك في نهایة كل ســـنة، ویتم احتســـاب أي أثر للتغيرات في التقدیرات في تتم مراجعة أعمار االســـتخدام المقدرة والقيم المتبقية وطریقة 
المستقبل.

أو عندما یتم سحب فيها المستلم على السيطرة) یخ الذي یحصل(أي في التار استبعادها إما عند العقارات االستثماریةالتوقف عن تثبيتیتم 
االستبعاد. إن الفرق بين صافي عوائد استبعادها اقتصادیة مستقبلية من مزایا یتوقع وجود المن االستخدام بشكل دائم و العقارات االستثماریة

ـــــــــــائریتم إثباته في لبند الموجودات والمبلغ المدرج  ـــــــــــمينه في .التوقف عن التثبيتة في فتر األرباح أو الخســ ویتم تحدید المبلغ الذي یتم تضــ
ـــــــــعر المعاملة في المعيار الدولي إلعداد األرباح أو الخســـــــــــائر الناتجة عن التوقف عن تثبيت العقار االســـــــــــتثماري وفقًا لمتطلبات تحدید ســ
.١٥التقاریر المالية رقم 

فقط عندما یكون هناك تغيير في االستخدام.إلى (أو من) العقارات االستثماریةیتم عمل تحویالت 
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التثبيت األولي والقياس الالحق-األدوات المالية 
حقوق ملكية لمنشأة أخرى.إن األداة المالية هي أي عقد ینشأ عنه موجودات مالية لمنشأة ما ومطلوبات مالية أو أداة 

الموجودات المالية)١

التثبيت األولي والقياس 
قًا بـالتكلفـة المطفـأة والقيمـة العـادلـة من خالل بنود الـدخـل الشـــــــــــــــامـل الح ا ھیتم تصنیف الموجودات المالیة عند الثبيـت األولي، کما یتم قیاس

القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.و األخرى، 

ــنيیتوقف ف الموجودات المالية عند التثبيت األولي على خصــــــــــــائص التدفقات النقدیة التعاقدیة لبند الموجودات المالي ونموذج أعمال تصــــــــــ
بعض بتطبيق الشــــركةالخاص بإدارتها. باســــتثناء الذمم المدینة التجاریة التي ال تحتوي على عنصــــر تمویل جوهري أو التي قامت الشــــركة

ــتثناءات ال ــأنها مح بهتي یســــ االســ ــركة، تقوم ا المعيار بشــ مبدئيًا بقياس بند الموجودات المالية بقيمته العادلة زائدًا، في حالة لم یتم قياســــه الشــ
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخســـائر، تكاليف المعامالت. إن الذمم المدینة التجاریة التي ال تحتوي على عنصـــر تمویل جوهري أو

ــأنها،بتطبيق ةالشـــركالتي قامت  ــها بســـعر المعاملة المحدد بموجب المعيار الدولي  بعض االســـتثناءات التي یســـمح بها المعيار بشـ یتم قياسـ
. یرجى الرجوع إلى السياسات المحاسبية في فقرة اإلیرادات من عقود العمالء.١٥إلعداد التقاریر المالية رقم 

لمطفأة أو القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشــــــامل األخرى، یجب أن تنتج عن لفة ابالتكلكي یتم تصــــــنيف الموجودات المالية وقياســــــها 
أصـل  المسـتحق. یشـار إلى هذا التقييم باسـم اختبار دفعات أصـل الدینوالفوائد على أصـل الدینالتدفقات النقدیة التي هي عبارة عن دفعات 

ت المالية ذات التدفقات النقدیة التي ليســت فقط مدفوعات ألصــل الدین والفائدة  وجودان المإوالفوائد ویتم إجراؤه على مســتوى األدوات.الدین
.یتم تصنيفها وقياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، بصرف النظر عن نموذج األعمال

ــير نموذج أعمال  ة من أجل انتاج التدفقات النقدیة. یحدد نموذج إلدارة الموجودات المالية إلى كيفية إدارتها لموجوداتها الماليالشــــــــــــركةیشــــــــــ
ـــوف تنتج عن تحصــــيل التدفقات النقدیة التعاقدیة أو بيع الموجودات المالية أو كليهما.العمل ما إذا كانت إن الموجودات التدفقات النقدیة سـ

ــمن نموذج األعمالالمالية التي تم تصـــــــنيفه ــها بالتكلفة المطفأة یتم االحتفاظ بها ضـــــ والذي یكون الهدف منه االحتفاظ بالموجودات ا وقياســـــ
ل التدفقات النقدیة التعاقدیة في حين أن الموجودات المالية التي تم تصــــنيفها وقياســــها بالقيمة العادلة من خالل بنود المالية من أجل تحصــــي

اقدیة والبيع.االحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال بهدف تحصيل التدفقات النقدیة التعالدخل الشامل األخرى یتم 

إن المشتریات أو المبيعات للموجودات المالية التي تستلزم توصيل الموجودات ضمن إطار زمني موضوع وفقًا للقوانين أو العرف السائد في 
لموجودات.بشراء أو بيع بند االشركةلمتاجرة، أي التاریخ الذي التزمت فيه السوق (المشتریات بالطریقة العادیة) یتم تثبيتها بتاریخ ا

القياس الالحق

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة ( أدوات الدین)
ـــــــــعرقیاس الموجودات المالیة بالتکلفة المطفأة الحًقا باستخدام طریقةیتم وتخضع لالنخفاض في القیمة. یتم تثبيت األرباح  الفائدة الفعليســ

ثبيت أو التعدیل أو االنخفاض في قيمة بند الموجودات.والخسائر في األرباح أو الخسائر عندما یتم التوقف عن ت

والقرض لشركة شقيقة والمبالغ المستحقة من أطراف ذات واألخرى الذمم المدینة التجاریةللشركةتكلفة المطفأة تتضمن الموجودات المالية بال
.عالقة

(أدوات الدین)الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 
خرى، یتم تثبيت دخل الفوائد أو خســــائر إعادة تقييم صــــرف العمالت بالنســــبة ألدوات الدین بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشــــامل األ

اســــــة األجنبية وخســـــــائر االنخفاض في القيمة أو العكوســـــــات في بيان األرباح أو الخســـــــائر، وُتحتســـــــب بنفس طریقة الموجودات المالية المق
امل األخرى. وعند التوقف عن التثبيت، ُیعاد إدراج التغير  بالتكلفة المطفأة. ویتم تثبيت باقي متغيرات القيمة العادلة ضــــــمن بنود الدخل الـشـــــ 

التراكمي في القيمة العادلة المثبت في بنود الدخل الشامل األخرى إلى األرباح أو الخسائر.

.االستثمارات في أدوات الدین المتداولةعادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى لقيمة المصنفة با للشركة الدین الأدوات تتضمن 
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(تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة٣-٢

(تتمة)التثبيت األولي والقياس الالحق-األدوات المالية 

(تتمة)الماليةالموجودات )١

الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى (أدوات حقوق الملكية)
أن تختار تصــــنيف اســــتثماراتها في حقوق الملكية بشــــكل غير قابل إللغاء كأدوات حقوق ملكية مصــــنفة للشــــركةعند التثبيت األولي، یمكن 

ـــــــــام ـــــــــتوفي تعریف حقوق الملكية بموجب المعيار المحاســـــــــــبي الدولي رقم بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشــ ٣٢ل األخرى عندما تســ
یتم تحدید التصنيف على أساس كل أداة على حدة.األدوات المالية: العرض وغير محتفظ بها للمتاجرة. و 

خســــــائر. یتم تثبيت توزیعات األرباح كدخل آخر في إن األرباح والخســــــائر من هذه الموجودات المالية ال ُیعاد إدراجها أبدا إلى األرباح أو ال
من هذه المبالغ المحصـلة كاسـترداد جزء من تكلفة الشـركةفعة الخاصـة بها باسـتثناء عندما تسـتفيد  بيان األرباح أو الخسـائر عند اسـتحقاق الد

خرى. إن أدوات حقوق الملكية المصــــــــنفة بالقيمة بند الموجودات المالية، وفي هذه الحالة یتم تثبيت هذه األرباح في بنود الدخل الشــــــــامل األ
العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى ال تخضع لتقييم االنخفاض في القيمة.

غير المدرجة في هذه الفئة.المدرجة و تصنيف غير قابل لإللغاء الستثماراتها في حقوق الملكية الشركة ختارت وقد ا

سائرعادلة من خالل األرباح أو الخ الموجودات المالية بالقيمة ال
ــافي  إن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخســــــــــائر یتم إدراجها في بيان المركز الم الي بالقيمة العادلة مع تثبيت صــــــــ

.األرباح أو الخسائرالتغيرات في القيمة العادلة في بيان 

والفائدة على  أصــل الدینقدیة والتي ليســت فقط مدفوعات لتي لها بنود تعاقدیة ینشــأ عنها تدفقات نتتضــمن هذه الفئة أدوات الدین المتداولة ا
النقدیة ليست مستحقة في تواریخ محددة أو كالهما.المستحق أو أن هذه التدفقات أصل الدین

التوقف عن التثبيت 
ق جزء من الموجودات المــاليــة أو جزء من مجموعــة موجودات مــاليــة یتم في البــدایــة التوقف عن تثبيــت الموجودات المــاليــة (أو حيثمــا ینطب

) عندما:للشركةة) كموجودات مالية (بمعنى شطبها من بيان المركز المالي مماثل

تنتهي الحقوق في الحصول على التدفقات النقدیة من بند الموجودات؛ أو
 ت النـقدیـة ت أو عـندمـا تـأخـذ على عـاتقهـا االلتزام ـبدفع التـدفقـا حقوقهـا الســــــــــــــتالم التـدفقـات النقـدیـة من بنـد الموجوداالشــــــــــــــركـةتحول

بشـــكل فعلي جميع المخاطر  الشـــركةالمســـتلمة بالكامل دون تأخير جوهري لطرف ثالث بموجب ترتيب "تمریر"؛ وإما (أ) أن تحول 
ـــركة) ال تكون والمزایا المتعلقة ببند الموجودات، أو (ب ع مخاطر ومزایا بند الموجودات، إالقد حّولت وال احتفظت فعليًا بجميالشــــ
أنها حّولت السيطرة على بند الموجودات

ــتالم التدفقات النقدیة من بند موجودات أو تبرم اتفاقية تمریر، فإنها تقوم بتقييم ما إذا احتفظت بمخاطر  الشــــــــركةوعندما تحّول  حقوقها الســــــ
م تقم بشكٍل فعلي إما بتحویل أو االحتفاظ بجميع المخاطر والمزایا المتعلقة ببند ا لوإذالملكية أم ال، وإلى أي مدى كان هذا االحتفاظ.ومزایا 

الموجودات ولم تقم بتحویل السـيطرة على بند الموجودات، تواصـل الشـركة تثبيت بند الموجودات المحّول إلى حد اسـتمرار مشـاركتها فيه. في 
مطلوبات المرتبط به على أساس تبط بذلك. یتم قياس بند الموجودات المحول و بند الالحالة، تقوم الشركة أیضًا بتثبيت بند مطلوبات مر تلك

یعكس الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بها الشركة.

وأقصى  لبند الموجودات المدرجة األصلية المحول یتم قياسه حسب القيمةبند الموجودات إن االرتباط المستمر الذي یأخذ شكل ضمان على 
سداده أیهما أقل.الشركةلى مبلغ یجب ع



شركة االسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)
إیضاحات حول البيانات المالية

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

٢٠

الهامة (تتمة) السياسات المحاسبية-٢
(تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة٣-٢

(تتمة)التثبيت األولي والقياس الالحق-األدوات المالية 

(تتمة)الموجودات المالية)١

ةاالنخفاض في القيم
یر المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. المتوقعة لكافة أدوات الدین غبتثبیت مخصص خسائر االئتمان الشركة تقوم 

استالمھا الشركةتستند خسائر االئتمان المتوقعة إلى الفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة وفًقا للعقد وجمیع التدفقات النقدیة التي تتوقع
. تشتمل التدفقات النقدیة المتوقعة على التدفقات النقدیة من بیع الضمانات المحتفظ لمعدل الفائدة الفعلي األصليوالتي یتم خصمھا بسعر تقریبي

بھا أو التعزیزات االئتمانیة األخرى التي تعتبر جزًءا ال یتجزأ من الشروط التعاقدیة.

جوھریة في المخاطر االئتمانیة منذ  ئتمان في حال عدم وجود زیادة مرحلتین. بالنسبة لتعرضات االیتم تثبیت خسائر االئتمان المتوقعة على 
لخسائر االئتمانیة التي تنتج عن حاالت التعثر المحتملة خالل األشھر عن اخسائر االئتمان المتوقعة لتكوین مخصصالتثبیت األولي، یتم 
حدث لھا زیادة جوھریة في المخاطر لك التعرضات االئتمانیة التي شھرًا). بالنسبة لت١٢ة خالل  المتوقعخسائر االئتماناالثني عشر المقبلة (

االئتمانیة منذ التثبیت األولي، یلزم وجود مخصص خسارة للخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر المتبقي للتعرض، بغض النظر عن 
. عمر االستخدام)توقیت التعثر (خسائر االئتمان المتوقعة على مدى

بتتبع التغیرات في  الشركة طریقة مبسطة في حساب خسائر االئتمان المتوقعة. لذلك، ال تقوم الشركة ة التجاریة، تطبق ذمم المدینبالنسبة لل
في تاریخ مخاطر االئتمان، ولكن بدال من ذلك تقوم بتثبیت مخصص خسائر على أساس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر االستخدام

مصفوفة مخصصات بناًء على الخبرة السابقة لخسائر االئتمان، وتم تسویتھا للعوامل المستقبلیة الخاصة الشركة  وضعت  كل تقریر مالي. وقد
بالمدینین والبیئة االقتصادیة.

ضة. وفي كل  تبسیط مخاطر االئتمان المنخفبالنسبة ألدوات الدین بالقیمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى، تطبق الشركة منھجیة
تقوم الشركة بتقییم ما إذا كانت أداة الدین تعتبر ذات مخاطر ائتمان منخفضة باستخدام جمیع المعلومات المعقولة والمساعدة تاریخ تقریر مالي،

اخلي ألداة الدین. وعالوة تقییم التصنیف االئتماني الدالتي تتوفر دون تكلفة أو جھد ال داعي لھما. وعند إجراء ھذا التقییم، تقوم الشركة بإعادة
٣٠ذلك، ترى الشركة أنھ كان ھناك زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان عندما تتجاوز الدفعات التعاقدیة تواریخ استحقاقھا بأكثر من على
یوماً. 

ف ت المتداولة التي تحتفظ بتصنیالشامل األخرى فقط من السنداتتألف أدوات الدین لدى الشركة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل بنود الدخل
ائتماني جید، ومن ثم تعتبر استثمارات ذات تصنیف ائتماني منخفض. إن من سیاسة الشركة قیاس خسائر االئتمان المتوقعة على ھذه األدوات 

سائر االئتمان وئھا، سوف یستند المخصص على خ شھرًا. ومع ذلك، في حالة وجود زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان منذ نش١٢على 
لحیاة. تستخدم الشركة التصنیفات االئتمانیة المعلنة لتحدید ما إذا كانت أداة الدین لدیھا زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان المتوقعة مدى ا

ولتقییم خسائر االئتمان المتوقعة.

االت، قد تعتبر الشركة  تعاقدیة. ومع ذلك، في بعض الح عندما یتأخر سداد الدفعات التعتبر الشركة بند الموجودات المالي متخلف عن السداد
بند الموجودات المالي متخلف عن السداد عندما تشیر المعلومات الداخلیة أو الخارجیة إلى أنھ من غیر المحتمل أن تحصل الشركة على 

شطب بند الموجودات المالي عندما ال تكون ھناك  م یتئتمانیة تحتفظ بھا الشركة.المبالغ التعاقدیة القائمة بالكامل قبل احتساب أي تعزیزات ا
توقعات استرداد معقولة للتدفقات النقدیة التعاقدیة.

(تتمة)الماليةالمطلوبات )٢

التثبيت األولي والقياس
ــائر یتم تصــــــنيف المطلوبات المالية، عند التثبيت األولي، كمطلوبات مالية بالقيمة  والقروض والســــــلفيات  العادلة من خالل األرباح أو الخســــ

الدفع أو المشتقات المصنفة كأدوات تحوط ضمن تحوط فعال، حسب االقتضاء.والمبالغ المستحقة

ف المعامالت یتم تثبيت جميع المطلوبات المالية في البدایة بالقيمة العادلة و، في حالة القروض والســــلفيات والذمم الدائنة، بعد خصــــم تكالي
العائدة لها مباشرة.

والقروض والســـــلفيات بما في ذلك والمبالغ المســـــتحقة ألطراف ذات عالقة على ذمم دائنة تجاریة وأخرى للشـــــركةل المطلوبات المالية تمتشـــــ 
السحب على المكشوف من البنوك.
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٢١

الهامة (تتمة) السياسات المحاسبية-٢

(تتمة)المحاسبية الهامةملخص السياسات ٣-٢

(تتمة)حقبيت األولي والقياس الالالتث-األدوات المالية 

(تتمة)الماليةالمطلوبات )٢

القياس الالحق
یعتمد القياس الالحق للمطلوبات المالية على تصنيفها كما یلي:

المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
ـــــــائر على المطلوبات المالية المحتفظ بها للمتاجرة المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوتشـــــــــتمل  والمطلوبات المالية  الخســ

یتم تصــــــنيف المطلوبات المالية على أنها محتفظ بها للمتاجرة  المصــــــنفة عند التثبيت األولي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخســــــائر.
یب.تم االستحواذ عليها لغرض إعادة الشراء على المدى القر في حال

ال تحتفظ الشركة بالمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في تاریخ التقریر المالي.

القروض والسلفيات
تم لتكلفة المطفأة باســـتخدام طریقة ســـعر الفائدة الفعلي. ویبعد التثبيت األولي، یتم قياس القروض والســـلفيات التي تترتب عليها فوائد الحقًا با 

التوقف عن تثبيت المطلوبات وكذلك من خالل عملية إطفاء سعر الفائدة الفعلي.تثبيت األرباح والخسائر ضمن األرباح أو الخسائر عند

والتكاليف التي تشـــــكل جزءًا ال یتجزأ من ســـــعر تحتســـــب التكلفة المطفأة باألخذ في االعتبار أي خصـــــم أو عالوة على االســـــتحواذ والرســـــوم
ي بيان األرباح أو الخسائر.لفعلي. یدرج إطفاء سعر الفائدة الفعلي كتكاليف تمویل فالفائدة ا

.ویتم تصنيف جميع المطلوبات المالية للشركة ضمن هذه الفئةینطبق هذا التصنيف عادًة على القروض والسلفيات التي تترتب عليها فائدة

التوقف عن التثبيت 
المطلوبــات أو إلغــائــه أو انتهــاء بنــد االلتزام المرتبط باإلعفــاء من مــالي عنــد كبنــد مطلوبــات لي ا مــ التوقف عن تثبيــت بنــد مطلوبــات یتم 

أو أن الشـــــروط المتعلقة فعليًا مالي حالي بآخر من نفس المقرض على أســـــاس شـــــروط مختلفة بند مطلوبات عند القيام بإحالل صـــــالحيته.
ـــــــــــلي توقف عن تثبيت بند المطلوبات اإلحالل أو التغيير على أنه امل مع هذا، یتم التعفعلياً موجود قد تم تعدیلها ببند مطلوبات  كبند األصــ

.األرباح أو الخسائريت الفرق في المبالغ المدرجة ذات العالقة في بيان مالي جدید ویتم تثببند مطلوبات أصلي وتثبيت مطلوبات 

الماليةتسویة األدوات )٣
ــویة الموجودات المالية والمطل ـــــــ ــافي المبلغ في یتم تســ بيان المركز المالي فقط إذا كان هناك حق قانوني ملزم حاليًا  وبات المالية ویدرج صـــــــــ

داد على أساس الصافي أو لتحقيق الموجودات وسداد المطلوبات بالتزامن.لتسویة المبالغ المثبتة وتوجد نية للس
المخزون 

حتى وصـول كل منتج إلى موقعه وشـكله الحاليالمنفقة بالتكلفة وصـافي القيمة الممكن تحقيقها أیهما أقل. إن التكاليف المخزون یتم إظهار 
كما یلي:یتم معالجتها محاسبياً 

المتوسط المرجحتكلفة الشراء على أساس -المواد الخام
 المرجحالمتوسط تكلفة الشراء على أساس -قطع الغيار والمواد االستهالكية
 إلى كفاءة التشغيل العادیةاستناداً ونسبة من مصاریف التصنيع تكلفة المواد المباشرة -عمال قيد التنفيذواألالبضاعة الجاهزة
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٢٢

الهامة (تتمة) المحاسبيةالسياسات -٢

(تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة٣-٢

(تتمة)الحقالتثبيت األولي والقياس ال-األدوات المالية 

المخزون (تتمة)
لإلنجاز والتكاليف المقدرة التكاليف المقدرة ناقصـــًا أثناء ســـير األعمال العادیةالتقدیري البيع صـــافي القيمة الممكن تحقيقها إلى ســـعر یســـتند 

.الالزمة إلتمام البيع

االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة 
مراجعة المبالغ المدرجة لموجوداتھا لتقییم فیما إذا كان یوجد مؤشر بأن تلك الموجودات قد انخفضت تقوم الشركة بتاریخ كل تقریر مالي ب

المؤشر، تقوم الشركة بتقدیر المبلغ الممكن تحصیلھ لبند الموجودات. إن المبلغ الممكن تحصیلھ لبند الموجودات  قیمتھا. في حالة وجود مثل ھذا  
ات ناقصًا التكالیف للبیع وقیمة االستخدام لھ أیھما أعلى.  وعند تقییم قیمة االستخدام، فإن التدفقات النقدیة یمثل القیمة العادلة لبند الموجود

رة العائدة لبند الموجودات یتم تخفیضھا إلى القیمة الحالیة لھا باستخدام أسعار الخصم قبل الضریبة التي تعكس تقییمات السوق  المستقبلیة المقد
زمنیة للنقود والمخاطر المحددة لبند الموجودات.الحالیة للقیمة ال

درجة، فإنھ یتم تخفیض المبلغ المدرج لبند الموجودات إلى إذا تم تقدیر المبلغ الممكن تحصیلھ لبند الموجودات على أنھ أقل من القیمة الم
المبلغ الممكن تحصیلھ.  یتم تثبیت خسائر االنخفاض في القیمة مباشرة في بیان الدخل.

الممكن تحصیلھ ولكن  عندما یتم عكس خسائر االنخفاض في القیمة الحقاً، یتم زیادة القیمة المدرجة لبند الموجودات إلى التقدیر المعدل للمبلغ  
لقیمة فقط إلى الحد الذي ال یتجاوز فیھ مبلغ الزیادة المدرج القیمة المدرجة التي سیتم تحدیدھا، شریطة أن لم یكن ھناك خسائر انخفاض في ا

خل.تم تثبیتھا لبند الموجودات في السنوات السابقة. إن عكس خسائر االنخفاض في القیمة یتم تثبیتھ مباشرة في بیان الد

موجودات غیر ملموسة
وجودات غیر والحقاً للتثبیت األولي، یتم إدراج المیتم قیاس الموجودات غیر الملموسة المستحوذة بشكل منفصل بالتكلفة عند التثبیت األولي.

الملموسة بالتكلفة ناقصاً أي إطفاء متراكم واي خسائر متراكمة لالنخفاض في القیمة.

سنوات وتقییمھا سنوات٥مدة  وسة ذات األعمار المحددة یتم إطفاؤھا على مدى العمر االقتصادي المقدر لالستخدام لإن الموجودات غیر الملم
یتم تثبیت مصاریف اإلطفاء شر بأن بند الموجودات غیر الملموس قد انخفضت قیمتھ.بخصوص االنخفاض في القیمة عندما یوجد مؤ
محددة في بیان األرباح أو الخسائر.بخصوص الموجودات غیر الملموسة ذات أعمار

مستقبلیة من استخدامھ یتم التوقف عن تثبیت بند موجودات غیر ملموسة عند االستبعاد أو عندما یكون من غیر المتوقع تحقیق مزایا اقتصادیة  
.یتم إدراج أي ربح أو خسائر ناتجة عن استبعاد بند الموجودات ضمن األرباح أو الخسائرأو استبعاده.

النقدیة وشبھ النقدیة 
لتي تستحق لغرض بیان التدفقات النقدیة، تتألف النقدیة وشبھ النقدیة من النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك والودائع القصیرة األجل ا

في األصل خالل ثالثة أشھر أو أقل. 

المخصصات 
نتيجة حدث سـابق، من المرجح أن یلزم تدفق خارج للموارد الشـركةالمخصـصـات عند وجود التزام حالي (قانوني أو ضـمني) على تثبيتیتم 

زام.التي تتضمن مزایا اقتصادیة ضروریًا لتسدید االلتزام ویمكن عمل تقدیر معقول لمبلغ االلت



شركة االسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)
إیضاحات حول البيانات المالية

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

٢٣

الهامة (تتمة) السياسات المحاسبية-٢
(تتمة)السياسات المحاسبية الهامةملخص ٣-٢

مكافأة نهایة الخدمة للموظفين
وطول مدة خدمة الموظفين خضـوعًا  الموظف . تسـتند المبالغ المسـتحقة الدفع على راتب الوافدینمكافأة نهایة الخدمة للموظفين تقدم الشـركة
مدى فترة الخدمة.حسب لتكاليف المتوقعة لهذه المزایا تستحق اد األدنى من فترة الخدمة. إلتمام الح 

وتحتسـب كنسـبة مئویة من رواتب الموظفين.  برنامج معاشـات التقاعد الحكومي مسـاهمات فيالشـركةبخصـوص الموظفين المواطنين، تقدم 
صاریف عند استحقاقها.على هذه المساهمات والتي تحّمل للمالشركةتقتصر التزامات 

المطلوبات الطارئة
مزایا  للموارد المتضــــــمنة تدفق خارج ما لم یكن من المســــــتبعد الطارئة في البيانات المالية. یتم اإلفصــــــاح عنها فقط المطلوبات ال یتم تثبيت 

التدفق الداخل للمزایا االقتصادیة مرجحًا.عندما یكون ا الطارئ في البيانات المالية لكن یفصح عنهالموجودات بنداقتصادیة. ال یتم تثبيت

تصحيح الخطأ٤-٢

ــتثماریة لتمویل جزئي  ــلت الشــــركة على تمویل من بنوك اســ ــتحواذحصــ ــتثماراتها في الســ المالية. خالل الســــنة، حددت اإلدارة  الموجوداتاســ
البيانات المالية.إدراجه، قامت بإعادة التسهيالت التمویلية المتعلقة بالفترات السابقة، وبناًء عليلكتخطأ في محاسبة 

:كما یليكل بند من بنود البيانات المالية المتأثرة للفترات السابقة، إدراجتم تصحيح الخطأ من خالل إعادة 

األثر على حقوق الملكية (زیادة/(نقص)) في حقوق الملكية

ینایر١دیسمبر٣١
٢٠١٩٢٠١٩

ألف درهمألف درهم
)٩٬٦٩٣()٢٬٢٧٢(ات في الموجودات الماليةاالستثمار 

)٣٦٬٦٩٢()٢٤٬٢٦٢(سلفيات البنوك

)٤٦٬٣٨٥()٢٦٬٥٣٤(األثر على حقوق الملكية

األرباح أو الخسائر (زیادة/(نقص)) في األرباحاألثر على بيان 

دیسمبر٣١
٢٠١٩

ألف درهم
١٩٬١٨٠موجودات الماليةالتغير في القيمة العادلة لالستثمارات في ال

١٩٬١٨٠األثر على األرباح



شركة االسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)
إیضاحات حول البيانات المالية

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

٢٤

الهامة (تتمة) السياسات المحاسبية-٢
تصحيح الخطأ (تتمة)٤-٢

ربحية السهم(زیادة/(نقص)) في ربحية السهماألثر على 

دیسمبر٣١
٢٠١٩
درهم

٠.٠٥الربح األساسي والمخفف للسهم

الدخل الشامل األخرى (زیادة/(نقص)) األثر على بنود

دیسمبر٣١
٢٠١٩

ألف درهم

٦٧١بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى صافي التغيير في القيمة العادلة ألدوات الدین 

(زیادة/(نقص)) التدفقات النقدیةاألثر على بيان 
دیسمبر٣١

٢٠١٩
ألف درهم

٢٠٬٧٦٩التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریةصافي 
)٢٠٬٧٦٩(صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلية

-التدفقات النقدیةاألثر على 

.٢٩ح في اإلیضا إدراجها والمبالغ واألرصدة المعاد سابقاً تم اإلفصاح عن تسویة كاملة للمعلومات المالية المبلغ عنها 

األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبية الهامة-٣
ـــات التي تؤثر على المبـالغ للشــــــــــــــركـةإن إعـداد البيـانـات المـاليـة  المعلنـة لإلیرادات  یتطلـب من اإلدارة إجراء األحكـام والتقـدیرات واالفتراضــــــــــــ

ــاریف وا ــــــاحات المرفقة لموجودات والمطلوبات والمصــــــ ــاح عن المطلوبات الطارئواإلفصــ ــات  و ة. واإلفصــــــ إن عدم التأكد حول هذه االفتراضــــــ
في فترات مستقبلية.ةلموجودات أو المطلوبات المتأثر لیل جوهري على المبلغ المدرج والتقدیرات قد یؤدي إلى نتائج تستلزم إجراء تعد



شركة االسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)
إیضاحات حول البيانات المالية

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

٢٥

(تتمة) األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبية الهامة-٣
التقدیرات واالفتراضات 

ضــــات الرئيســــية التي تتعلق بالمســــتقبل والمصــــادر الرئيســــية األخرى للتقدیرات غير المؤكدة بتاریخ بيان المركز المالي، التي لدیها إن االفترا
ةالشـرك تعتمد  . تم بيانها أدناه،تؤدي لتعدیل جوهري في المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات خالل السـنة المالية القادمةجوهریة مخاطر 
ضـاتها وتقدیراتها على المعایير المتوفرة عند إعداد البيانات المالية. إن الظروف واالفتراضـات الحالية حول التطورات المسـتقبلية، مع في افترا

ــيطرة  ــركةذلك، یمكن أن تتغير بســــبب التغيرات في الســــوق أو الظروف التي تنتج خارج ســ . تنعكس تلك التغيرات في االفتراضــــات عند الشــ
ثها.حدو 

خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدینة التجاریة  مخصص
جدول مخصـــصـــات لحســـاب خســـائر االئتمان المتوقعة للذمم المدینة التجاریة. تســـتند معدالت المخصـــصـــات إلى عدد أیام الشـــركةتســـتخدم 

).ونةمضمونة وغير مضم،أيالتأخر عن السداد لمجموعات مختلفة من العمالء التي لها أنماط خسائر مماثلة (

بمعایرة الجدول لتعدیل تجربة خســائر الشــركة. ســتقوم للشــركةة المالحظة یســتند جدول المخصــصــات في البدایة إلى معدالت التعثر الســابق
عاماالئتمان السـابقة بناًء على معلومات مسـتقبلية. على سـبيل المثال، إذا كان من المتوقع أن تتدهور الظروف االقتصـادیة المتوقعة خالل ال

ـــــــــــ  ـــــــــــابقة. في تاریخ كل المقبل، مما قد یؤدي إلى زیادة عدد حاالت التعثر في قطاعي اإلنـشـ اءات والعقارات، یتم تعدیل معدالت التعثر الســ
تقریر، یتم تحدیث معدالت التعثر السابقة المالحظة ویتم تحليل التغيرات في التقدیرات المستقبلية.

قعة هو تقدیر جوهري. إن قيمة بقة المالحظة والظروف االقتصادیة المتوقعة وخسائر االئتمان المتو إن تقييم الترابط بين معدالت التعثر السا 
صة  خسائر االئتمان المتوقعة حساسة للتغيرات في الظروف والحاالت االقتصادیة المتوقعة. قد ال تكون الخبرة السابقة لخسائر االئتمان الخا 

ة بخسائر االئتمان المتوقعة على  ا تمثل التعثر الفعلي للعميل في المستقبل. إن المعلومات المتعلقوالتنبؤ بالظروف االقتصادیة أیًض بالشركة
.٢٧مبينة في اإلیضاح للشركةالذمم المدینة التجاریة 

المخزون االنخفاض في قيمة 
، یتم إجراء تقدیر لصـافي  اً أو متقادماً قدیمزون المخ صـبح یالتكلفة وصـافي القيمة الممكن تحقيقها أیهما أقل. عندما ببالمخزون یتم االحتفاظ 

التقدیر بصـــورة فردیة. إن المبالغ التي ليســـت جوهریة بصـــورة فردیة هذا  فردیة، یتم بصـــورة القيمة الممكن تحقيقها. بالنســـبة للمبالغ الجوهریة 
ــــص وفقًا لنوع جماعية ولكنها قدیمة أو متقادمة، یتم تقييمها بصــــــورة  ــتناداً ودرجة العمر أو التقادمالمخزون ویؤخذ مخصــ ــ ألســــــعار البيع اســ

التاریخية.

ــــــــص للمخزون  ٦٨٬٣٨٠–٢٠١٩ألف درهم (٥٧٬٠٨٤بتاریخ التقریر المالي، بلغ إجمالي المخزون  ألف درهم)، ولم یتم تكوین أي مخصــ
ــلة فع. إن أي فرق المخزون)تخفيضللمعلومات حول ١٥(راجع االیضــــاح ال شــــيء)–٢٠١٩بطيء الحركة ( ليًا في بين المبالغ المحصــ

فترات مستقبلية والمبالغ المتوقعة سيتم تثبيته في بيان الدخل.

الموجودات الثابتةلالستخدام واستهالك األعمار المقدرة 
المتوقع افقة مع النمط بإجراء مراجعة دوریة لألعمار المقدرة لالستخدام وطریقة االستهالك للتأكد من فترة وطریقة االستهالك متو دارة اإلتقوم 

للمزایا االقتصادیة من هذه الموجودات.

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
عادلة ینشــــأ االنخفاض في القيمة عندما یزید المبلغ المدرج لبند موجودات أو وحدة منتجة للنقد عن المبلغ القابل للتحصــــيل، باعتباره قيمته ال

تشـغل اإلدارة متخصـصـين من أطراف ثالثة لتحدید القيمة العادلة لموجوداتها الثابتة.االسـتخدام، أیهما أعلى.يمة ناقصـًا تكاليف االسـتبعاد وق
یعتمد تقدیر القيمة العادلة هذا على تكلفة االستبدال لبند موجودات لمرافق واستهالك مساویة، بما في ذلك تقادم المخزون.



شركة االسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)
إیضاحات حول البيانات المالية

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

٢٦

اإلیرادات من عقود العمالء-٤
المعلومات المفصلة لإلیرادات ١-٤

فيما یلي المعلومات الخاصة بفصل إیرادات الشركة من العقود مع العمالء:

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم

فصل بيع البضاعة أو الخدمات 
١٨١٬٨٤٤١٨٧٬٢٨٥بيع البضاعة (المثبت في وقٍت معين)

٢٤٣١٬٤٨٩٣٬خدمات التوصيل (المثبتة في وقٍت معين)

٠٨٧١٨٣٬٧٧٤١٩٠٬

نوع البضاعة/ الخدمة
١٣٣٬٨٣٧١٧٨٬٦٣٨البضاعة الجاهزة (بما في ذلك التوصيل)

٢٥٠٤٩٬١٣٦١٢٬البضاعة شبه الجاهزة والمواد الخام (بما في ذلك التوصيل)

٠٨٧١٨٣٬٧٧٤١٩٠٬
األسواق الجغرافية
١٣٦٬٨٥٧١٨١٬٣١٧المتحدةاإلمارات العربية 

٢٣٠٤٦٬٤٥٧٩٬الدول األخرى 

٠٨٧١٨٣٬٧٧٤١٩٠٬

أرصدة العقود٢-٤

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم

٨١٬٣٣٢٩٣٬٢٠٤)١٦الذمم المدینة التجاریة (إیضاح 
١٥٬٢٥١١٣٬٥١٨)١٦(إیضاح لمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة ا

٩٧٠١٬٢٨٤)٢١لمقدمة (إیضاح الدفعات ا–مطلوبات العقود 

ــتحقــاقهــا عـادًة من  یومـًا. إن الـذمم المــدینــة التجــاریـة بمبلغ ١٢٠إلى ٣٠إن الـذمم المــدینــة التجــاریـة ال تترتـب عليهــا فوائـد وتكون فترة اســــــــــــ
ألف درهم) مضمونة مقابل الضمانات البنكية.٥٦٬٨٩٢-٢٠١٩(ألف درهم٥٤٬١٧٥

لقاء بيع البضاعة وتقدیم الخدمات.األجل المقبوضة قصيرة الدفعات المقدمة من مطلوبات المقاوالت تتألف



شركة االسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)
إیضاحات حول البيانات المالية

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

٢٧

اإلیرادات من عقود العمالء (تتمة) -٤
التزامات األداء٣-٤

:الشركةفيما یلي ملخص للمعلومات الخاصة بالتزامات أداء 

البضاعةبيع 
.تاریخ البيعیومًا من ١٢٠إلى ٣٠ُیستحق خالل نقدًا أو عمومًا فع یكون الدیتم استيفاء التزام األداء عند استالم البضاعة، و 

العقود المجمعة لبيع البضاعة وخدمات التوصيل
تاریخ التسليم.یومًا من ١٢٠إلى ٣٠خالل الدفع عمومًا ُیستحق األداء عقب تسليم البضاعة و یتم استيفاء التزام 

التكاليف المباشرة-٥
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهم

١٢٤٬٥٠٧١٠٦٬٩٤٨تكلفة المواد
٥١٬٠٨٢٥٣٬٥٧٨الخدمات وتكاليف المصنع األخرى 

١٥٬٣٧٩١٨٬١٠٦تكلفة العمالة
١٦٬٣٢٨١٥٬١٧١)١٠استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات (إیضاح 

٢٤٧٣٬٦٧٦٨٬تخفيض المخزون 

٥٤٣٢١٠٬٤٧٩٢٠٢٬

الدخل اآلخر-٦
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهم

٦٬٣٣٥٧٬٦١٤بيع خردة ومواد أخرى غير متاجر بها 
-٥٬٨٨٧)١٤إعادة تحميل إلى طرف ذي عالقة (إیضاح 

٢٬٩٣٠٣٬٥٠٨)١١(إیضاح دخل إیجار من عقارات استثماریة
٢٬٥٣٢٣٬٦٤٠دخل إیجار آخر

٢٥١٬٣٥٩األرباح من بيع الممتلكات واآلالت والمعدات
٣٣٠٨٨٢أخرى 

٠٣٩١٨٬٠٠٣١٧٬

مصاریف إداریة وعمومية-٧
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهم

١٦٬٥٤١٢٠٬٠٩٩ومزایا الموظفينرواتب 
١٬٦٥٩١٬٧٤٦إصالح وصيانة

١٬٣٩٣١٬٦٢٢)١٠استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات (إیضاح 
-٦٠٠إطفاء موجودات غير ملموسة

٩٨٢١٬٠٨١رسوم بنكية
٥٠٥١٬٠١٧أتعاب مهنية وقانونية

٢٢٠٥٬٢٦٥٤٬مصاریف أخرى 

٩٠٠٢٦٬٨٣٠٢٩٬



شركة االسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)
إیضاحات حول البيانات المالية

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

٢٨

مصاریف بيع وتوزیع-٨

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم

٢٬٨٤١٢٬٠١٣مبيعات وتسویق
٥٬٩٧٥١٬١٥٢مواصالت

٣٥٢٢٧٤)١٠(إیضاح استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات 

١٦٨٩٬٤٣٩٣٬

دخل التمویل  -٩

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم

١٦٬٧٥١١٨٬٤٨٦)١٤(إیضاح الفوائد على القرض المقدم للشركة الشقيقةدخل 
١٦٬٢٤٩١٥٬٤٢٦دخل الفوائد على االستثمارات في الموجودات المالية (أدوات دین)

–القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى استثمارات الدیون ب
١٣٤-بنود الدخل الشامل األخرى معاد تصنيفه من الربح من االستحقاق 

٠٠٠٣٣٬٠٤٦٣٤٬



شركة االسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)
إیضاحات حول البيانات المالية

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

٢٩

الموجودات الثابتة-١٠
أعمال رأسماليةأثاث

المجموعقيد التنفيذسياراتومعدات مكتبية ومكائنالت آالمباني
ألف درهم ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمرهمألف د

:التكلفة
٢٠١٩٣٦٬٢٠٨٩٣٦٬٧٠٨١٧٬٤٢٠٥٤٬١٤٠٦٦٬٧٧٩١٬١١١٬٢٥٥ینایر ١في 

٢٥٥٨٧١٬٦٢١٢٬٠٦٦٤٬٢٩٩-إضافات
)٢٬٠٤٢(-)١٬٩٥٠()٦٨()٢٤(-االستبعادات
-)٥٬٠٦٢(--٥٬٠٦٢-التحویالت

)٠٠٠٣٬()٠٠٠٣٬(----تحویل إلى موجودات غير ملموسة

٢٠١٩٣٦٬٢٠٨٩٤١٬٧٧١١٧٬٩٣٩٥٣٬٨١١٦٠٬٧٨٣١٬١١٠٬٥١٢دیسمبر ٣١في 
٢٨٤٢١٥٧٩٥٥٦٥١٬٨٥٩-إضافات

)٢١٥(-)٤٥()١٧٠(--استبعادات
------تحویالت

٢٠٢٠٢٠٨٬٣٦٠٥٥٩٤٢٬٩٨٤١٧٬٥٦١٥٤٬٣٤٨٦١٬١٥٦١١٢٬١٬دیسمبر ٣١في 

االستهالك المتراكم:
٨٩١٬٦٥٦-٢٠١٩٣٠٬٤٣١٧٩٢٬٤٥٠١٧٬٠١٦٥١٬٧٥٩ینایر ١في 

١٧٬٠٦٧-٥٧٦١٤٬٦٤٨٤٢٣١٬٤٢٠)١-١٠(إیضاح للسنة
)٩٩٤١٬(-)٩٥٠١٬()٢٠()٢٤(-استبعادات

٩٠٦٬٧٢٩-٢٠١٩٣١٬٠٠٧٨٠٧٬٠٧٤١٧٬٤١٩٥١٬٢٢٩دیسمبر ٣١في 
١٨٬٠٧٣-٥٧٦١٥٬٤٩٧٣٥٣١٬٦٤٧)١-١٠(إیضاح للسنة

)١٩١(-)٤٤()١٤٧(--استبعادات

٦١١٩٢٤٬-٢٠٢٠٥٨٣٣١٬٧١٥٨٢٢٬٦٢٥٬١٧٨٣٢٥٢٬دیسمبر ٣١في 

:صافي القيمة المدرجة
٢٠٢٠٦٢٥٤٬٤٨٤١١٩٬٣٥٩٧٢٩١٬٣٤٨٦١٬٥٤٥١٨٧٬دیسمبر ٣١في 

٢٠١٩٢٠١٥٬٦٩٧١٣٤٬٥٢٠٥٨٢٢٬٧٨٣٦٠٬٧٨٣٢٠٣٬دیسمبر ٣١في 



شركة االسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)
إیضاحات حول البيانات المالية

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

- ٣٠ -

(تتمة) الموجودات الثابتة-١٠

االستهالك١-١٠

كما یلي:األرباح أو الخسائر االستهالك في بيان يص تخصتم 
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهم
١٦٬٣٢٨١٥٬١٧١)٥التكلفة المباشرة (إیضاح 

١٬٣٩٣١٬٦٢٢)٧إداریة وعمومية (إیضاح مصاریف
٣٥٢٢٧٤)٨بيع وتوزیع (إیضاح مصاریف

٠٧٣١٨٬٠٦٧١٧٬

ة قيد التنفيذاألعمال الرأسمالي٢-١٠

المتوقع االنتهاء تتألف األعمال الرأســمالية قيد التنفيذ بشــكٍل رئيســي من مشــروع اســترجاع الحرارة من النفایات والذي یتعلق بمصــنع الشــركة  
.٢٠٢١منه في 

معلومات أخرى ٣-١٠

تقع المباني واآلالت والمكائن على قطعة أرض مؤجرة من حكومة دبي.

ستثماریةالعقارات اال-١١

قطعة األرض ألف درھم والفلل المستھلكة بالكامل والمقامة على ٢٬٩٢٤تتألف العقارات االستثماریة من قطعة أرض بقیمة مدرجة قدرھا 
ألف درھم، والمحتفظ بھا ألغراض اإلیجار وزیادة رأس المال. لم تكن ھناك أي حركات في العقارات ١٦٬٥٧٥بتكلفة مبدئیة قدرھا 

.٢٠١٩و٢٠٢٠دیسمبر ٣١یة خالل السنتین المنتھیتین في االستثمار

أو إلجراء ليس لدى الشركة أیة قيود على إمكانية تسييل عقاراتها االستثماریة أو التزام تعاقدي لشراء أو بناء أو تطویر العقارات االستثماریة 
تحسينات.وأصيانة وأإصالحات 

فيما یخص العقارات االستثماریة:تم تثبيت المبالغ التالية في بيان الدخل 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمدرهمألف 

٢٬٩٣٠٣٬٥٠٨)٦دخل اإلیجارات (إیضاح 
)٢٤٧()٢٣٢(المصاریف التشغيلية المباشرة

٦٩٨٢٬٢٦١٣٬

مليون ٣٧عليه، تم تقييم العقارات بمبلغ قدره بناءً . و تاریخ التقریر الماليلتحدید القيمة العادلة للعقارات في اإلدارة بتنفيذ تقييم داخلي قامت 
مليون درهم).٤٥–٢٠١٩(٢٠٢٠درهم في نهایة سنة



شركة االسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)
إیضاحات حول البيانات المالية

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

- ٣١ -

العقارات االستثماریة (تتمة) -١١

أساليب التقييم
یتم وجب هذه الطریقة، وبم).المســـتوى الثالث من التســـلســـل(االســـتثمار""تقييم طریقة نهج باســـتخدام من قبل اإلدارة یتم قياس قيمة العقارات 

ــنوي دخلتقدیر ـــــ ـــــــاریفویتم خصـــــــــممن إیجار العقار فترة زمنية على مدى  أو المتوقع حالياً المقبوضاإلیجار الســ ـــــــاریفأو  المصــ المصــ
العرضية لملكية العقار للحصول على صافي الدخل السنوي. ثم یتم رسملة صافي الدخل السنوي هذا بمعدل رسملة مناسب.

ــلة على أســــــاس معدلیتم اختيار م ــتثمارعدل الرســــــملة ذات الصــــ ــ ــتمد من مقارنات (المتوقع عائد االســ ــــتثماریة المســــ األخرى العقارات االســ
رأس المال وضمان الدخل وسهولة البيع.قيمة عوامل مثل المخاطر وزیادة باالعتباراألخذمع المعني العقارلنوع ) المماثلة

ليةاالستثمارات في الموجودات الما-١٢
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهم
معاد إدراجها 

الموجودات المالية المتداولة
١٥٬٤٧٢٩٬٢٣٨األخرى االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل 
٨٩٥٦٧٬٧١٢٩٧٬االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

٨٣٬٣٦٧١٠٦٬٩٥٠

)٧٩٦٦٬(-تمویل مقابل االستثمارات*ناقصًا: ال

٣٦٧٨٣٬١٥٤١٠٠٬

الموجودات المالية غير المتداولة
٨٥٣٬٧٤٢٨٤٨٬٥٧٠بنود الدخل الشامل األخرى االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

٠٦٣٣٥٬٢٥٣١٤١٬االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
٨٨٨٬٨٠٥٩٨٩٬٨٢٣

)٧١٢٣٢٬(-ناقصًا: التمویل مقابل االستثمارات*
٨٠٥٨٨٨٬١١١٩٥٧٬
١٧٢٩٧٢٬٢٦٥٠٥٧٬١٬

.على االتفاقية التعاقدیة مع البنكبناءً المعني بند الموجوداتاستبعاد*تتم تسویة التمویل مقابل االستثمارات على أساس الصافي في وقت 

في الموجودات المالية:وفيما یلي تصنيف االستثمارات
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهم
معاد إدراجها 

٧٤١٬٣٥٦٧٤٢٬٠٧٤بالقيمة العادلة–أدوات حقوق الملكية المتداولة 
١٨٨٬٩٤٨٣١٢٬٨٣١بالقيمة العادلة–أدوات الدین 

٨٦٨٤١٬٨٦٨٤١٬بالقيمة العادلة–أدوات حقوق الملكية غير المتداولة 
٢١٧٩٧٢٬٧٧٣٠٩٦٬١٬

تتضــمن أدوات حقوق الملكية المصــنفة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشــامل األخرى االســتثمارات في أســهم الشــركات المدرجة وغير  
من المدرجة. تحتفظ الشـركة بحصـص غير مسـيطرة في هذه الشـركات. تم تصـنيف هذه االسـتثمارات بشـكٍل غير قابل لإللغاء بالقيمة العادلة 

دخل الشامل األخرى نظرًا ألن الشركة تعتبر هذه االستثمارات استراتيجية في طبيعتها.  خالل بنود ال
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- ٣٢ -

االستثمارات في الموجودات المالية (تتمة) -١٢
المتداولة. كات تتضــمن أدوات الدین بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشــامل األخرى االســتثمارات في الســندات الحكومية وســندات الشــر 

یتم تحدید القيم العادلة الستثمارات الدین هذه بالرجوع إلى عروض األسعار المعلنة في سوق نشطة.

لعادلة تتضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر االستثمارات في أسهم أدوات الدین المدرجة. یتم تحدید القيم ا
إلى عروض األسعار المعلنة في سوق نشطة.جوع لهذه األدوات بالر 

ــــــمبر ٣١في  ــویق بمبلغ  ٢٠٢٠دیســــ ــــــتثمارات في أوراق مالية قابلة للتســــــــ درهم) ألف٦٬٥٥١-٢٠١٩درهم (ألف٢٧٢، كانت هناك اســــ
محتفظ بها باالسم الشخصي للمدیر العام للشركة لصالح الشركة.

ــتثمــارات في الموجودات المــاليــة بمبل درهم) لــدى البنوك مقــابــل القروض ألف٧١١٬٥٨٠–٢٠١٩درهم (ألف٦٤٨٬٤٧١غ وتم رهن اســــــــــــ
).١٩والسلفيات (إیضاح 

ــاء خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة. ــنع أســــمنت قيد اإلنشــ ــتثمار، من خالل أداة حقوق ملكية غير مدرجة، في مصــ یتم لدى الشــــركة اســ
ــتثمار بالقيمة العادلة من خالل  ــتوى  بنو إدراج االسـ ــنف كمسـ ــلســـل القيمة العادلة.٣د الدخل الشـــامل األخرى ویصـ لم تكن الشـــركة ضـــمن تسـ

وبناًء عليه، .في بلد االسـتثمارغير المواتقادرة على االسـتعانة بمقيم خارجي لتحدید القيمة العادلة لالسـتثمار بشـكل معقول بسـبب الوضـع 
ألف درهم).٤١٬٨٦٨-٢٠١٩ألف درهم كما في تاریخ إعداد التقریر (٤١٬٨٦٨بمبلغ لة واستنادًا إلى حكم اإلدارة، تم تحدید القيمة العاد

إن الحركة في مختلف فئات االستثمارات في الموجودات المالية خالل السنة كانت كما یلي:

٢٠٢٠دیسمبر ٣١السنة المنتهية في 
أدوات حقوق أدوات الدینأدوات الدین

الملكية بالقيمة قيمة العادلة بالالعادلة بالقيمة 
العادلة من من خاللمن خالل بنود 
خالل بنود الدخلاألرباح الدخل الشامل 

المجموعالشامل األخرى أو الخسائر األخرى 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٧٣٬٨٦٦٢٣٨٬٩٦٥٧٨٣٬٩٤٢١٬٠٩٦٬٧٧٣في بدایة السنة
٢٠٬٠٩٢٧٦٬٦٩٢٢٬٩٢٥٩٩٬٧٠٩ل السنةاإلضافات خال

)١٩٩٬٥٩١()١٬٣٢٥()١٩١٬٦٢٧()٦٬٦٣٩(المستحق / المسترد
)٧١٩٢٤٬()٣١٧٢٬()٣٧٨١٩٬()٠٢٤٣٬(التغير في القيمة العادلة

٢٩٥٨٤٬٦٥٢١٠٤٬٢٢٥٧٨٣٬١٧٢٩٧٢٬في نهایة السنة

(معاد إدراجها)٢٠١٩دیسمبر ٣١في السنة المنتهية
أدوات حقوق أدوات الدینأدوات الدین

الملكية بالقيمةبالقيمة العادلةبالقيمة العادلة
العادلة منمن خاللمن خالل بنود
خالل بنود الدخلاألرباحالدخل الشامل

المجموعالشامل األخرى أو الخسائراألخرى 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٩٠٬٤٠٥٢٠٢٬٢٩٨٨٨٤٬٤٩٦١٬١٧٧٬١٩٩في بدایة السنة
٧٩٬٥٤٤-١٦٬٨٣٥٦٢٬٧٠٩اإلضافات خالل السنة

)١١١٬٥٨١(-)٧٤٬٣٦٩()٣٧٬٢١٢(المستحق / المسترد
)٣٨٩٤٨٬()٥٤٥١٠٠٬(٨٣٨٣٬٣٢٧٤٨٬القيمة العادلةالتغير في 

٨٦٦٧٣٬٩٦٥٢٣٨٬٩٤٢٧٨٣٬٧٧٣٠٩٦٬١٬في نهایة السنة



شركة االسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)
إیضاحات حول البيانات المالية

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

- ٣٣ -

االستثمارات في الموجودات المالية (تتمة) -١٢

وفيما یلي االستثمارات في الموجودات المالية جغرافيًا:
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهم
معاد إدراجها 

٦٨٣٬٨٤٢٥٨٥٬٠٨٤اإلمارات العربية المتحدة
١٦٥٬٤٨٥١٥٦٬٩٩٠السعودیة

٨٤٥١٢٢٬٦٩٩٣٥٤٬الدول األخرى 

١٧٢٩٧٢٬٧٧٣٬٠٩٦١٬

ستثمار في شركة شقيقةاال-١٣

) في شركة باربر سیمنت كومباني لیمتد، وھي شركة ذات  ٪٢٥٫٤٣-٢٠١٩(٪٢٥٫٤٣یمثل االستثمار في شركة شقیقة حصة بنسبة 
جمھوریة السودان. إن النشاط الرئیسي للشركة الشقیقة ھو تصنیع وبیع اإلسمنت. وتتم معالجة حصة الشركة  مسؤولیة محدودة مسجلة في 
ي لیمتد محاسبیاً باستخدام طریقة حقوق الملكیة في البیانات المالیة.في شركة باربر سیمنت كومبان

مراعاة أثر االقتصاد مفرط التضخم، وباستخدام سیاسات بعدراالستثما السابقة، قامت الشركة بالمعالجة المحاسبیة على الفتراتوخالل 
ة إلى ذلك، قامت الشركة بشطب تكلفة استثمارھا في الشركة الشقیقة  محاسبیة موحدة عند إعداد البیانـات المالیـة للشركة الشقیقة. باإلضاف

یة ألسھم حقوق الملكیة. تجاه الخسائر، بما یتجاوز القیمة االسمإضافي بالكامل ولیس علیھا أي التزام 

إفصاحات األطراف ذات العالقة-١٤

اإلدارة وموظفي اإلدارة العلیا لدى الشركة والشركات التي تحت السیطرة تمثل األطراف ذات عالقة المساھمین الرئیسیین وأعضاء مجلس 
الشركة على سیاسات التسعیر وشروط الدفع المتعلقة  أو السیطرة المشتركة أو التي تتأثر بشكل جوھري بتلك األطراف. تؤخذ موافقة إدارة

بھذه المعامالت. 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة ١-١٤

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم

الشركة الشقيقة
١٦٬٧٥١١٨٬٤٨٦)٩دخل الفوائد (إیضاح 

-٥٬٨٨٧)٦(إیضاح إعادة تحميل 

أطراف أخرى ذات عالقة
١٨٬٦٩٣٣٠٬٠٨٠اإلیرادات

)٩٠٥٩٬()٠٠٩٢٬(المشتریات



شركة االسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)
إیضاحات حول البيانات المالية

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

- ٣٤ -

(تتمة) إفصاحات األطراف ذات العالقة-١٤

العالقة أرصدة الطرف ذي ٢-١٤
المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم

الحسابات الجاریة
٥٢٬٦١٢٨٤٬٦٦٥الشركة الشقيقة

)٢٦٧٥٠٬()٢٦٧٥٠٬(ناقصًا: فائدة معلقة

٢٬٣٤٥٣٤٬٣٩٨الشركة الشقيقة
٢٥١١٥٬٥١٨١٣٬أطراف أخرى ذات عالقة

٥٩٦١٧٬٩١٦٤٧٬

المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهم
الحسابات الجاریة

١٨١٦٧٢٬أطراف أخرى ذات عالقة

طراف ذات العالقة أحكام وشروط المعامالت مع األ
. إن األرصدة القائمة في نھایة  المتفق علیھا من قبل االدارةیتم إبرام معامالت البیع إلى والشراء من األطراف ذات العالقة بناًء على شروط 

أو مستلمة بخصوص  ویتم سدادھا نقدًا. ال توجد ضمانات مقدمة(بخالف القرض إلى شركة شقیقة) السنة غیر مضمونة وال تترتب علیھا فائدة
أیة ذمم مدینة أو دائنة خاصة باألطراف ذات العالقة.

مكافآت موظفي اإلدارة العلیا ٣-١٤

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم

٣٬١٨٠٣٬٢٠٣الرواتب والمكافآت قصيرة األجل األخرى 
١٧٥١٧٥مكافآت نهایة الخدمة

٣٥٥٣٬٣٧٨٣٬

الشقیقة ركة القرض المستحق من الش٤-١٤

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم

٠٠٠٬٣١٦٠٠٠٬٣١٦رصيد القرض



شركة االسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)
إیضاحات حول البيانات المالية

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

- ٣٥ -

(تتمة) إفصاحات األطراف ذات العالقة-١٤

القرض المقدم إلى الشركة الشقیقة (تتمة) ٤-١٤

في الشـقيقة وهو قابل لالسـترداد قرضـًا بالدرهم االماراتي تم منحه إلى الشـركة٢٠٢٠دیسـمبر ٣١مليون درهم في ٣١٦بمبلغ یمثل القرض
ــداد العدید من الدفعات٢٠١٩أكتوبر  ــقيقة قد تخلفت عن ســـ . ویتم احتســـــاب ســـــعر الفائدة على هذا القرض ، ومع ذلك، إال أن الشـــــركة الشـــ
. للسنة٪ ٥.٨٥بنسبة 

عوامل محددة تتضـــمن القرض اســـتنادًا إلىعلى ســـداد  وقامت بتقييم قدرة الشـــركة الشـــقيقة أجرت اإلدارة تقييما لالنخفاض في قيمة القرض،
ـــداد خالل فترة ـــداد وتم اقتراح تعدیلأوراق مالية كافية مقابل القرض، وتوفرالتقریر وبعدها، إعدادنمط الســــــ التفاقية القرض مع جدول الســــــ

مضـمون مقابل رهن على موجودات . وبناًء على هذا التقييم وحقيقة أن القرض٢٠٢١خالل عام أن یتم تشـكيلهالمعدل، والذي من المتوقع 
ــــــمبر ٣١بقيمة عادلة تتجاوز مبلغ القرض كما في  ــــــيد ٢٠٢٠دیســ ــــــتنتجت اإلدارة بأنه ال یلزم إجراء أي انخفاض في القيمة على رصــ ، اســ

كما في تاریخ إعداد التقریر المالي.القرض

المخزون -١٥

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم

١٢٬٧٠٩١١٬٤٧٢المواد الخام
١٨٬٩٠٣٣٢٬٧٩٢األعمال قيد التنفيذ

٢٬٩١٨١٬٨٣٧البضائع الجاهزة
٥٥٤٢٢٬٢٧٩٢٢٬المواد االستهالكية وقطع الغيار

٠٨٤٥٧٬٣٨٠٦٨٬

ألف درهم) من الســلع التامة الصــنع ومخزون األعمال قيد ٨٬٦٧٦-٢٠١٩ألف درهم (٣٬٢٤٧خالل الســنة، قامت الشــركة بتخفيض مبلغ 
نفيذ باعتباره الفرق بين التكلفة وصافي القيم الممكن تحقيقها لهذه المخزونات.الت

المدینون التجاریون واآلخرون -١٦

٢٠٢٠٢٠١٩
درهمألف ألف درهم

مدینون تجاریون 
٣٣٢٨١٬٢٠٤٩٣٬عمالء خارجيين

٢٥١١٥٬٥١٨١٣٬أطراف ذات عالقة
٣٤٥٢٬٣٩٨٣٤٬)١٤(إیضاحمبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة

٩٨٬٩٢٨١٤١٬١٢٠
)٨١٩٤٣٬()٨١٩٤٣٬(ناقصًا: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

٥٥٬١٠٩٩٧٬٣٠١

٥٢٢٣٬٤٥١٢٬أخرى ذمم مدینة 
٦٣١٥٨٬٧٥٢٩٩٬



شركة االسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)
إیضاحات حول البيانات المالية

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

- ٣٦ -

المدینون التجاریون واآلخرون (تتمة) -١٦
ــاح عن مزید من المعلومات حول شــــروط  ــاح االئتمان والضــــمانیتم االفصــ ، في حين تم ٤مقابل أرصــــدة الذمم المدینة التجاریة في اإلیضــ

.٢٧اإلفصاح عن المعلومات حول التعرضات االئتمانية في اإلیضاح 

خالل السنة كان على النحو التالي:  خسائر االئتمان المتوقعة إن الحركة في مخصص 
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهم

٤٣٬٨١٩٦٣٬٥٦١ینایر١في 

)٧٤٢١٩٬(-خسائر االئتمان المتوقعةعكس مخصص 

٨١٩٤٣٬٨١٩٤٣٬

النقدیة وشبه النقدیة-١٧

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم

٣٦٩٥١٦النقد في الصندوق 
٣٧٬٧٨٦٢٣٬٤٧٠الحسابات الجاریة–األرصدة لدى البنوك 
٤٦٠٥٬٣٠٨٦٬تأمينودائع –األرصدة لدى البنوك 

٤٣٬٦١٥٣٠٬٢٩٤األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق 
)٣٠٨٦٬()٤٦٠٥٬(ناقصًا: ودائع تأمين

١٥٥٣٨٬٩٨٦٢٣٬النقدیة وشبه النقدیة

واالحتياطياترأس المال-١٨

رأس المال ١-١٨

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم

:دفوع بالكاملالمصرح به والمصدر والم
٨٠٠٬٣٥٨٨٠٠٬٣٥٨درهم للسهم١سهمًا بواقع ٠٠٠٬٨٠٠٬٣٥٨

المصدر مقابل النقد:
٠٠٠٬٩٢٠٠٠٬٩٢درهم للسهم١سهمًا بواقع ٠٠٠٬٠٠٠٬٩٢

أسهم منحة صادرة من خالل رسملة األرباح غير الموزعة:
٨٠٠٬٢٦٦٨٠٠٬٢٦٦درهم للسهم١سهمًا بواقع ٠٠٠٬٨٠٠٬٢٦٦



شركة االسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)
إیضاحات حول البيانات المالية

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

- ٣٧ -

واالحتياطيات (تتمة) رأس المال-١٨

رأس المال (تتمة) ١-١٨

كما في تاریخ التقریر المالي، یتألف رأس المال من أســهم حقوق الملكية العادیة. وإن جميع األســهم المصــدرة مدفوعة بالكامل. ویحق لحملة
ـــول  ــــهم حقوق الملكية العادیة الحصـــ ـــوت واحد  على توزیعات أرباح وفقًا لما یتم اإلعالن عأســ ـــویت بصـــ نه من وقٍت آلخر، ویحق لهم التصـــ

مقابل كل سهم خالل اجتماعات الجمعية العمومية للشركة. تحتل جميع األسهم نفس المرتبة فيما یتعلق بالموجودات المتبقية للشركة.

االحتیاطي القانوني ٢-١٨
ــنة ٢النظام األســــاســــي للشــــركة والقانون االتحادي رقم (من ١-٥٧وفقًا للمادة  في دولة اإلمارات العربية المتحدة، یجب تحویل  ٢٠١٥) لســ

من رأس المال. لم یتم إجراء أي ٪٥٠من صــــافي أرباح الشــــركة بحد أدنى إلى االحتياطي القانوني حتى یصــــبح االحتياطي مســــاویًا ٪١٠
ـــل ـبالفعـل إلى تحویـل إلى االحتيـاطي القـانوني ألن اال ـــــــــ هـذا االحتـياطي غير قـابـل للتوزیع إال في ٪ من رأس المـال. إن ٥٠حتـياطي قـد وصــ

الحاالت التي یسمح بها القانون المذكور أعاله.

االحتیاطي العام ٣-١٨
قاف هذا التحویل  من صـافي أرباح الشـركة إلى احتياطي عام. وقد تم إی٪١٠من النظام األسـاسـي للشـركة، یجب تحویل ٢-٥٧وفقًا للمادة 

مومية بناًء على اقتراح مقدم من مجلس اإلدارة.بموجب قرار صادر عن الجمعية الع

ویجب استخدام هذا االحتياطي فقط لألغراض المحددة من قبل الجمعية العمومية وبناًء على اقتراح مقدم من مجلس اإلدارة

العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى احتیاطي القیمة العادلة للموجودات المالیة بالقیمة٤-١٨
خل لتغيرات في القيمة العادلة ألدوات الدین وحقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى یتم تثبيتها في بنود الدإن ا

التوقف عن تثبيت أدوات الدین وحقوق الملكية هذه، عقب الشامل األخرى وتدرج تحت بند احتياطي القيمة العادلة ضمن حقوق الملكية.
الدین، وُتحول إلى ن أي خسائر أو أرباح معلنة سابقًا كاحتياطي قيمة عادلة ضمن حقوق الملكية في بيان الدخل للسنة ألدواتیتم تضمي

األرباح غير الموزعة بالنسبة ألدوات حقوق الملكية.

توزیعات األرباح ٥-١٨
ــنویة المنعقـدة بـتاریخ  ٠.١٠ألف درهم (بواقع ٣٥٬٨٨٠نقـدیة بمبلغ ، تم اقتراح توزیع أرباح٢٠٢٠أبریل ٢٠خالل الجمعيـة العمومـية الســــــــــــ

درهم لكل ســــــهم وبإجمالي قدره ٠.١٠-٢٠١٩(٢٠١٩مت الموافقة عليها من قبل مســــــاهمي الشــــــركة فيما یتعلق بســــــنة درهم للســــــهم) وت
تم دفع ).االحتياطي العاممن خالل الرصــــــــــــــيد في ألف درهم تم توزیعه٣٬١٩٤ها مبلغمن٢٠١٨ألف درهم فيما یتعلق بســــــــــــــنة  ٣٥٬٨٨٠

.٢٠٢٠مایو ٧توزیعات األرباح في 

ض البنكيةالقرو -١٩
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهم
معاد إدراجها 

٥٩٬٠٧٠١٦٥٬٦٦٧)١قروض مرابحة (
١٥٥٬٠٠٠١١٥٬٠٠٠)٢قروض قصيرة األجل (

٢٦٢٢٤٬-)٣(سلفيات أخرى 
٢١٤٬٠٧٠٣٠٤٬٩٢٩

)٠٠٢١٥٩٬()٥٣٥١٧٤٬(ناقصًا: الجزء المتداول

٥٣٥٣٩٬٩٢٧١٤٥٬الجزء غير المتداول



شركة االسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)
إیضاحات حول البيانات المالية

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

- ٣٨ -

القروض البنكية (تتمة) -١٩

درھم)  ألف١٩٦٫٦٠٠دوالر أمریكي (بما یعادل  ألف٥٣٬٠٠٠أبرمت الشركة اتفاقیة مرابحة مع مصرف إسالمي محلي بإجمالي مبلغ  ) ١(
ر ایبور +  أشھ٣معدل ربحو٢٠٢٣مستحق السداد على عشرة أقساط نصف سنویة خالل فترة خمس سنوات ویستحق السداد في سنة 

وقد حصلت الشركة على ھذا ألف درھم مستحق مقابل ھذا التسھیل. ٢٠٬٠٠٠كما في تاریخ إعداد التقریر، كان مبلغ . سنویاً ٪١٫٩٥
اتفاقیة المرابحة مقابل رھن ألسھم متداولة بقیمة عادلة بمبلغ  ضمان. وقد تم في السنوات السابقةوقدمتھ إلى شركتھا الشقیقة القرض

كما في تاریخ إعداد التقریر.درھم)ألف٣٠٣٫٨٣٩–٢٠١٩درھم (ألف٢٩٣٬٤٦٦

ألف ٥٨٫٥٠٠ألف لایر سعودي (ما یعادل ٦٠٫٠٠٠حصلت الشركة على قرض مرابحة آخر لدى بنك إسالمي بمبلغ إجمالي قدره 
٪ سنویاً. كما ١٫٥بسعر سایبور +  األرباح  ومعدل  ٢٠٢٢درھم) یتم سداده على ثالث أقساط سنویة على مدى ثالث سنوات تستحق في  

على سداد التسھیالت  ستؤثر عائدات القرض المذكور ألف درھم مستحق مقابل ھذا التسھیل.٣٩٬٠٧٠في تاریخ إعداد التقریر، كان مبلغ  
ألف ٩٠٬٣٦٥-٢٠١٩ألف درھم (١٣٢٬٢٦٦اتفاقیة المرابحة مقابل رھن ألسھم متداولة بقیمة عادلة بمبلغ ضمانوقد تم الحالیة.

درھم) كما في تاریخ إعداد التقریر.

ملیون درھم  ١٨٥أقصى وتم الحصول على قروض قصیرة األجل بموجب تسھیل بنكي متجدد تم الحصول علیھ من بنك محلي بحد) ٢(
واحدة.  لمتطلبات رأس المال العامل. تبلغ مدة كل قرض تم الحصول علیھ بموجب ھذا التسھیل سنةملیون درھم) ١٤٥٫٢-٢٠١٩(

. وقد تم الحصول على ھذا التسھیل، باإلضافة إلى ٪٢٬٢٥إلى ٪١٫٢٥ھامش أشھر ایبور + ٣معدل بتترتب على التسھیل فائدة 
درھم  ألف٢٢٢٬٧٣٨مقابل رھن ألسھم متداولة بقیمة عادلة بمبلغ وضمانھا التسھیالت األخرى التي تم الحصول علیھا من البنوك،

.كما في تاریخ إعداد التقریردرھم)٣١٧٬٣٧٧–٢٠١٩(

ھذه القروض فائدة  تترتب علىمالیة. موجوداتحصلت الشركة على قروض قصیرة األجل من بنك استثماري لشراء استثمارات في ) ٣(
.ةالحالیالسنة) وتم تسویتھا بالكامل في سنویاً ٪ ٤٫٣١٪ إلى ٣٫٨١-٢٠١٩(سنویاً ٪ ٣٫٦٤٪ إلى ٣٫٣٥بمعدل 

.٢٠١٩و٢٠٢٠دیسمبر ٣١التفاقيات المالية المطلوبة بموجب التسهيالت البنكية كما في امتثلت الشركة با 

مكافأة نهایة الخدمة للموظفين-٢٠

في بیان المركز المالي ھي كما یلي:المدرجإن الحركة في المخصص 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم

٢٠٬٧٧٣٢١٬٠٥٩ینایر١في المخصص 
١٬٤٧٤١٬٣٦٢السنةالمخصص خالل

)٦٤٨١٬()٢٢٧٢٬(عةالمدفو مكافأة نهایة الخدمة 

٠٢٠٢٠٬٧٧٣٢٠٬دیسمبر٣١في المخصص 



شركة االسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)
إیضاحات حول البيانات المالية

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

- ٣٩ -

التجاریون واآلخرون الدائنون -٢١

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم

١٨٬٢٤٨١٠٬٩٦٩دائنون تجاریون 
١٦٬٧٨٠١٧٬٠٨٠الدفعتوزیعات أرباح مستحقة 

١٬٠٥٥٥٬٦٨٩مستحقة الدفعفائدة
٥٬٠٠٦٤٬٩٣٧مستحقات لمكافآت الموظفين

١٨٢٬١٦٧)١٤مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة (إیضاح 
٩٧٠١٬٢٨٤دفعات مقدمة

٠١٠٨٬٠٦٥١٣٬المصاریف المتكبدة والذمم الدائنة األخرى 

٠٨٧٥٠٬١٩١٥٥٬

ربحية السهم-٢٢

ربح معاد –٢٠١٩ألف درهم (٣٬٣٨٩اســــي للســــهم بتقســــيم الخســــائر للســــنة العائدة إلى مســــاهمي الشــــركة وقدرها یتم احتســــاب الربح األســــ 
ــنةالمرجح لعدد األســــــــــهم القائمة خالل المتوســــــــــطألف درهم)، على ٩٢٬٩٦٠بمبلغ إدراجه -٢٠١٩ألف ســــــــــهم (٣٥٨٬٨٠٠وقدره الســــــــ

).ألف سهم٣٥٨٬٨٠٠

مالية قد یكون لها تأثير مخفف على ربحية السهم عند استخدامها.لم تقم الشركة بإصدار أي أدوات 

المطلوبات الطارئة وااللتزامات-٢٤

االلتزامات الرأسمالية
ال شيء).-٢٠١٩، لم یكن لدى الشركة أي التزامات رأسمالية (٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 

التجاریةااللتزامات 
).ال شيء–٢٠١٩ركة أي التزامات تتعلق بشراء المخزون (، لم یكن لدى الش٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 

المطلوبات الطارئة

ألف درهم).٣٬٠٠٩-٢٠١٩ألف درهم (١٬٨٩٩، إن الضمانات البنكية للشركة بمبلغ ٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 



شركة االسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)
إیضاحات حول البيانات المالية

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

- ٤٠ -

القيم العادلة-٢٥

ســـــــلفيات قصـــــــيرة األجلوالمدینين التجاریين والدائنين التجاریين حددت اإلدارة بأن القيم العادلة لألرصـــــــدة لدى البنوك والنقد في الصـــــــندوق 
والموجودات والمطلوبات المتداولة األخرى تقارب مبالغها المدرجة إلى حٍد كبير نظرًا لالستحقاقات قصيرة األجل لهذه األدوات.

تســاوي تقریبًا قيمتها العادلة نظرًا ألنها تترتب ٢٠٢٠دیســمبر ٣١اإلدارة على أن القيمة الدفتریة للقروض طویلة األجل كما في ینص تقييم 
ة عليها معدالت فائدة متغيرة والتي تعكس األســــــعار الســــــائدة في الســــــوق للقروض والســــــلفيات المماثلة. نتيجًة لذلك، فإن قيم التدفقات النقدی

ة الحالية.لمستقبلية على تلك القروض والسلفيات ال تختلف كثيرًا عن قيمتها الدفتریالمخصومة ا

تم استخدام األساليب واالفتراضات التالية لتقدیر القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية:

ــقيقة من قبل الشـــــــركة بناًء على م عایير مثل ســـــــعر الفائدة وعوامل  تم تقييم القرض طویل األجل بمعدل ثابت المقدم للشـــــــركة الشـــــ
نية للطرف المقابل وخصـائص مخاطر بند الموجودات الممول. واسـتنادًا إلى هذا التقييم،  المخاطر الخاصـة بالدولة والمالءة االئتما 

فإنه تؤخذ مخصصات في االعتبار للخسائر المتوقعة للذمم المدینة.

 عروض األسعار بتاریخ تقدیم التقریر.إن القيم العادلة للسندات المتداولة تستند إلى

دیســــــــــــمبر ٣١كما في هي التقدیر األنســــــــــــب للقيمة العادلة في حقوق الملكية غير المدرجة الســــــــــــتثمارحددت اإلدارة بأن تكلفة ا
كافية عن الشركة المستثمر فيها  ، نظرًا لعدم وجود معلومات مالية حدیثة٢٠٢٠

 وأدوات الدین المتداولة.للشركةتوجد سوق نشطة لالستثمارات في حقوق الملكية المدرجة

لسل قياس القيمة العادلة لموجودات الشركة المدرجة بالقيمة العادلة.یوضح الجدول التالي تس

اإلجماليالمستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول ٢٠٢٠دیسمبر ٣١
درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف 

أدوات حقوق الملكية المتداولة بالقيمة العادلة من 
٧٤١٬٣٥٦--٧٤١٬٣٥٦خالل بنود الدخل الشامل األخرى 
٤١٬٨٦٨٤١٬٨٦٨--أدوات حقوق الملكية غير المتداولة

أدوات الدین المتداولة بالقيمة العادلة من 
٨٥٬٩٩٠-٨٥٬٩٩٠-خالل بنود الدخل الشامل األخرى 

أدوات الدین المتداولة بالقيمة العادلة من 
٩٥٨١٠٢٬-٩٥٨١٠٢٬-خالل األرباح أو الخسائر

٣٥٦٧٤١٬٩٤٨١٨٨٬٨٦٨٤١٬١٧٢٩٧٢٬اإلجمالي



شركة االسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)
إیضاحات حول البيانات المالية

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

- ٤١ -

القيم العادلة (تتمة) -٢٥

(تتمة)االستثمار في حقوق الملكية غير المدرجة

اإلجماليالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولمعاد إدراجه-٢٠١٩دیسمبر٣١
همدر ألف درهمألف درهمألف درهمألف 

أدوات حقوق الملكية المتداولة بالقيمة العادلة من 
٧٤٢٬٠٧٤--٧٤٢٬٠٧٤الشامل األخرى خالل بنود الدخل 

٤١٬٨٦٨٤١٬٨٦٨--أدوات حقوق الملكية غير المتداولة
أدوات الدین المتداولة بالقيمة العادلة من 

٧٣٬٨٦٦-٧٣٬٨٦٦-خالل بنود الدخل الشامل األخرى 
أدوات الدین المتداولة بالقيمة العادلة من 

٩٦٥٢٣٨٬-٩٦٥٢٣٨٬-خالل األرباح أو الخسائر

٠٧٤٧٤٢٬٨٣١٣١٢٬٨٦٨٤١٬٧٧٣٠٩٦٬١٬اإلجمالي



شركة االسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)
إیضاحات حول البيانات المالية

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

٤٢

المعلومات القطاعية-٢٦

) االســــتثمارات في األوراق المالية والعقارات والشــــركة الشــــقيقة. وفيما یلي التفاصــــيل الخاصــــة  ٢ات العالقة، و) تصــــنيع وبيع اإلســــمنت والمنتجات ذ١تتكون أنشــــطة الشــــركة من قطاعي أعمال رئيســــيين هما: 
بإیرادات ونتائج وموجودات ومطلوبات كل قطاع:

(معاد إدراجها)٢٠١٩دیسمبر ٣١السنة المنتهية في ٢٠٢٠دیسمبر ٣١السنة المنتهية في 
المجموعاالستثمارات اإلسمنت وع المجماالستثماراتاإلسمنت
ألف درهمألف درهم ألف درهم ألف درهمألف درهمألف درهم

١٩٠٬٧٧٤-١٨٣٬٠٨٧١٩٠٬٧٧٤-١٨٣٬٠٨٧اإلیرادات من عقود العمالء
)١٨٧٬٣٠٨(-)١٨٧٬٣٠٨()١٩٤٬٢١٥(-)١٩٤٬٢١٥(التكاليف المباشرة (باستثناء االستهالك)

)٢٨٬٢٠٨(-)٢٨٬٢٠٨()٢٥٬٥٠٧(-)٢٥٬٥٠٧(إداریة وعمومية* (باستثناء االستهالك)یف مصار 
)٣٬١٦٥(-)٣٬١٦٥()٨٬٨١٦(-)٨٬٨١٦(بيع وتوزیع (باستثناء االستهالك)مصاریف 
)١٧٬٠٦٧(-)١٧٬٠٦٧()١٨٬٠٧٣(-)١٨٬٠٧٣(االستهالك

١٩٬٧٤٢١٩٬٧٤٢----ة على الذمم المدینة التجاریة واألخرى عكس خسارة االنخفاض في القيم
١٥٬١٠٩٢٬٩٣٠١٨٬٠٣٩١٣٬٤٩٥٣٬٥٠٨١٧٬٠٠٣دخل آخر 

٣٤٬٠٤٦٣٤٬٠٤٦-٣٣٬٠٠٠٣٣٬٠٠٠-دخل تمویل
)١٧٬٩٣٤()٨٬١٦٦()٩٬٧٦٨()٧٬٩٩٨(-)٧٬٩٩٨(تكاليف تمویل

٣٦٬٧٥٠٣٦٬٧٥٠-٣٦٬٤٧٢٣٦٬٤٧٢-ع األرباح من استثمارات حقوق الملكيةدخل توزی
بالقيمة العادلةصافي التغير في القيمة العادلة ألدوات الدین 

٣٢٧٤٨٬٣٢٧٤٨٬-)٣٧٨١٩٬()٣٧٨١٩٬(-من خالل األرباح أو الخسائر 

٢٠٧١٣٤٬٩٦٠٩٢٬)٢٤٧٤١٬()٣٨٩٣٬(٠٢٤٥٣٬)٤١٣٥٦٬((خسائر)/ أرباح القطاع

٣٠٦٬٧٠١١٬٢٩١٬٠٩٦١٬٥٩٧٬٧٩٧٣٧٦٬٢٥٥١٬٣٧٦٬١٨٩١٬٧٥٢٬٤٤٤موجودات القطاع**

٢٢٥٬١٠٧٥٩٬٠٧٠٢٨٤٬١٧٧١٩٠٬٩٦٤١٨٩٬٩٢٩٣٨٠٬٨٩٣مطلوبات القطاع

٩٩٢٤٬-٨٥٩١٬٢٩٩٤٬-٨٥٩١٬المصاریف الرأسمالية



شركة االسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)
إیضاحات حول البيانات المالية

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

٤٣

المعلومات القطاعية (تتمة) -٢٦

األسمنت حيث أن غالبية الموظفين یتعلقون بالقطاع المذكورتصنف رواتب ومكافآت الموظفين ضمن قطاع *

* ال یتم تخصیص األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق إلى القطاعات الفردیة، حیث یتم إدارتھا واستخدامھا عند الحاجة.*

إعداد التقاریر القطاعیة، موضحة أدناه:، ٨لومات اإلضافیة حسب متطلبات المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم إن المع

معلومات حول القطاعات الجغرافیة)أ

ألف درھم  ١٣٦٬٨٥٧، بلغت اإلیرادات من العمالء للشركة داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١خالل السنة المنتھیة في  
ألف٤٦٬٢٣٠ة اإلمارات العربیة المتحدة (العمالء األجانب) ألف درھم) وبلغت اإلیرادات من العمالء خارج دول١٨١٬٣١٧–٢٠١٩(

درھم). ألف٩٬٤٥٧–٢٠١٩درھم (

تقع جمیع ممتلكات وآالت ومعدات وموجودات الشركة غیر الملموسة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.

عمالء الرئیسیینال) ب

من إجمالي إیرادات ٪١٠) بلغت إیراداتھم أكثر من  عمیلین–٢٠١٩(یلین، كان لدى الشركة عم٢٠٢٠دیسمبر  ٣١خالل السنة المنتھیة في  
الشركة.

إدارة المخاطر-٢٧

ــية للشـــركة من القروض والســـلفيات التي تترتب عليها فوائد والمب ــتحقة ألطراف ذات عالقة والدائنين  تتكون المطلوبات المالية الرئيسـ الغ المسـ
تتألف الموجودات المالية الرئيســية للشــركة .الشــركةالمالية هو تمویل عمليات المطلوبات. إن الغرض الرئيســي من هذه التجاریين واآلخرین

ــدة لدى البنوك التي تنتج مباشــــرًة عن عمليا  ــندوق واألرصــ كما تحتفظ الشــــركة باســــتثمارات في تها.من الذمم المدینة التجاریة والنقد في الصــ
ق الملكية والقرض المقدم لشركة شقيقة.أدوات الدین وأدوات حقو 

یقوم تتعرض الشـــركة لمخاطر الســـوق ومخاطر االئتمان ومخاطر الســـيولة. وتتولى اإلدارة العليا للشـــركة اإلشـــراف على إدارة هذه المخاطر.
سياسات إلدارة كل من هذه المخاطر التي تتلخص أدناه.مجلس اإلدارة بمراجعة والموافقة على ال

مخاطر السوق 
ـــوق. وتتألف   ـــبب التغيرات في أســــــعار الســـ ـــوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدیة المســــــتقبلية لألداة المالية بســـ إن مخاطر الســـ

ــــعار الفائدة ومخاطر العمخاطر الســــــوق من ثالثة أنواع ــــعار األخرى، مثل مخاطر  من المخاطر: مخاطر أســ مالت األجنبية ومخاطر األســ
ـــتثمارات في الدیون   ــوق القروض ألجل والودائع لدى البنوك واالســ ـــمن األدوات المالية التي تتأثر بمخاطر الســـ ــعار حقوق الملكية. وتتضــ أســـ

واالستثمارات في حقوق الملكية.

.٢٠١٩و٢٠٢٠دیسمبر ٣١ي كما في ت الحساسية في األقسام التالية بالمركز المالوتتعلق تحليال

مخاطر أسعار الفائدة
ــعار اتلتدفقات النقدیة المســــــتقبلية لألداة المالية نتيجة حصــــــول تغير أو اإن مخاطر أســــــعار الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة  ــ في أســ

التزامات الدیون طویل األجل  بق بصــورة أســاســية تعلیلتغيرات في أســعار الفائدة في الســوق المخاطر الشــركة إن تعرض . في الســوق الفائدة
بالشركة.الخاصة ذات معدالت الفائدة المتغيرة 



شركة االسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)
إیضاحات حول البيانات المالية

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

٤٤

(تتمة) إدارة المخاطر-٢٧

مخاطر السوق (تتمة)

(تتمة)مخاطر أسعار الفائدة

حساسية سعر الفائدة المتغير
على هذا الجزء المتأثر من القروض والسـلفيات.في أسـعار الفائدةمعقولة بصـورة یوضـح الجدول التالي حسـاسـية التعرض للتغيرات الممكنة 

، كما یلي:من خالل التأثير على قروض بأسعار فائدة متغيرةالشركة أرباح تتأثر مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة، 

ر علىالتأثيالزیادة/النقص
األرباح للسنةفي نقاط األساس

ألف درهم

٢٠٢٠
)١٬٠٧٠(٥٠+سلفيات القروض وال

٥٠١٬٠٧٠-القروض والسلفيات 

٢٠١٩
)١٬٤٠٣(٥٠+القروض والسلفيات
٥٠١٬٤٠٣-القروض والسلفيات

ل  تم تحدید تحليل الحســـــاســـــية المبين أعاله على أســـــاس التعرض ألســـــعار الفائدة للســـــلفيات بتاریخ إعداد التقریر المالي. وقد تم إعداد التحلي
٥٠مقياس زیادة أو انخفاض بمعدل اســتخداممبالغ القائمة بتاریخ إعداد التقریر المالي كانت قائمة طوال الســنة. یتم على افتراض أن هذه ال

ســــعار قطة أســــاس عند اإلبالغ عن مخاطر أســــعار الفائدة داخليًا لموظفي اإلدارة العليا ویمثل تقييم اإلدارة للتغيرات الممكنة والمعقولة في أن
الفائدة.

لعمالت األجنبيةمخاطر ا
المســـــــتقبلية ألحد التعرضـــــــات نتيجًة للتغيرات في أســـــــعار إن مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدیة 

الصــــرف األجنبي. وإن تعرض الشــــركة لمخاطر التغيرات في أســــعار صــــرف العمالت األجنبية یتعلق بشــــكل رئيســــي باألنشــــطة التشــــغيلية 
الموجودات المالية والشركة الشقيقة).شركة (عند تحدید اإلیرادات أو المصاریف بعملة أجنبية) وكذلك األنشطة االستثماریة (االستثمار فيلل

ال تتعرض الشركة ألي مخاطر جوھریة للعمالت األجنبیة نظرًا ألن معظم معامالتھا مصنفة بالدرھم اإلماراتي والریال السعودي والدوالر 
كًال من الدرھم اإلماراتي والریال السعودي بالدوالر األمریكي.حیث یرتبطمریكي، األ

أسعار األسهممخاطر 
إن مخاطر أسعار األسهم تمثل مخاطر انخفاض القيمة العادلة لألسهم نتيجة للتغيرات في مستویات مؤشرات األسهم وقيمة األسهم الفردیة. 

صــة بالشــركة معرضــة لمخاطر أســعار الســوق الناتجة من عدم التأكد حول القيمة المســتقبلية لألوراق  الخا وغير المدرجةإن األســهم المدرجة
المالية االستثماریة.

حقوق الملكيــة المــدرجــة في واتوفيمــا یلي التــأثير على حقوق الملكيــة (احتيــاطي القيمــة العــادلــة) النــاتج عن التغير في القيمــة العــادلــة ألد
، نظرًا للتغيرات المحتملة ٢٠١٩و٢٠٢٠دیسمبر ٣١بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى كما في ورصة مختلف أسواق الب

المعقولة في أسعار تلك األسهم المدرجة التي تحتفظ بها الشركة، مع ثبات جميع المتغيرات األخرى:
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(تتمة) إدارة المخاطر-٢٧

مخاطر السوق (تتمة)

)(تتمةألسهممخاطر أسعار ا
٢٠٢٠٢٠١٩

التأثير علىالتأثير على 
حقوق الملكيةالزیادة/النقصحقوق الملكية النقص 

(احتياطي القيمةأسعارفي (احتياطي القيمة أسعارفي 
العادلة)السوق %العادلة) السوق % 

ألف درهمألف درهم
مؤشر السوق 

)٢١٬٨٨٣(٪٥)٢١٬١٣٦(٪٥سوق دبي المالي
)٧٬٣٥٩(٪٥)٧٬٦٥٧(٪٥سوق أبوظبي لألوراق المالية

)٧٬٨٥٠(٪٥)٨٬٢٧٤(٪٥السوق المالية السعودیة (تداول)

مخاطر االئتمان
ــارة مـاليـة.  تتعرض مخـاطر االئتمـان هي مخـاطر عـدم وفـاء طرف مقـابـل بـالتزامـاتـه بموجـب أداة مـاليـة أو عقـد عمالء، ممـا یؤدي إلى خســــــــــــ

تمان من أنشــطتها التشــغيلية (الذمم المدینة التجاریة في األســاس) ومن أنشــطتها التمویلية (بما في ذلك الودائع المحتفظ  الشــركة لمخاطر االئ
بها لدى البنوك والقرض المقدم لشركة شقيقة.

الذمم المدینة التجاریة
والحصــول  ألفراد ومراقبة الذمم المدینة القائمةالعمالء بوضــع حدود ائتمان للعمالء اتســعى الشــركة للحد من مخاطرها االئتمانية بخصــوص 

كما تقوم الشـركة بإدارة مخاطرها االئتمانية من خالل التعامل مع قاعدة عمالء متنوعة إلى حٍد .على الضـمانات البنكية والضـمانات األخرى 
مليون درهم للشـــركة، ٢أكثر من عمالء) یدین كل منهم ب١٢-٢٠١٩ل (عمي١٣، كان لدى الشـــركة ٢٠٢٠دیســـمبر ٣١كما في كبير.

) من إجمالي الذمم المدینة التجاریة.٪٨٤-٢٠١٩(٪٨٠ویمثلون حوالي 

ــتند  ــفوفة المخصــــــصــــــات لقياس خســــــائر االئتمان المتوقعة. تســــ یتم إجراء تحليل النخفاض القيمة في كل تاریخ تقریر مالي باســــــتخدام مصــــ
ـــداد ـــات إلى عدد أیام التأخر عن الســــ ـــصــــ ـــبيل المثال،  معدالت المخصــــ ــائر مماثلة (على ســــ لمجموعات مختلفة من العمالء لها أنماط خســـــ

مضـــمونة). یعكس الحســـاب النتيجة األكثر احتماًال وقيمة الوقت مقابل المال ومعقولية المعلومات الداعمة مضـــمونة ومضـــمونة جزئيًا وغير
وتوقعات الظروف االقتصادیة المستقبلية.  المتاحة في وقت التقریر المالي عن األحداث السابقة والظروف الحالية

ية في بيان المركز المالي.تقتصر مخاطر االئتمان على القيم المدرجة للموجودات المال

م تحتفظ الشـركة بضـمانات بنكية وشـيكات بتواریخ آجلة كضـمان. وتعتبر هذه الضـمانات جزًا ال یتجزأ من الذمم المدینة التجاریة للشـركة، وتت
نة التجاریة  ) من الذمم المدی٪٦٨–٢٠١٩(٪٦٦، كانت نســـــبة ٢٠٢٠دیســـــمبر ٣١ا عند حســـــاب االنخفاض في القيمة. كما في مراعاته

للشركة مغطاة بضمانات بنكية.

فيما یلي المعلومات المتعلقة بالتعرض لمخاطر االئتمان على الذمم المدینة التجاریة للشركة باستخدام مصفوفة مخصصات:

عدد األیام المتأخرة٢٠٢٠دیسمبر٣١
أكثر من١٢٠-٩٠٩١-٣١أقل من  

اإلجماليیوماً ١٢٠یوماً یوماً یوماً ٣٠متداولة
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٪٥٤.٨٪١٠.١٪١.٣٪٠.٩٪٠.٦معدل خسائر االئتمان المتوقعة
٢٢٬٧٨٢١٦٬٠٧٩٣٥٬٢٠٢٥٬٦٥٠١٦٬٨٧٠٩٦٬٥٨٣*لمقدر عند التعثرإجمالي المبلغ المدرج ا

١٤١١٤٩٤٧٥٥٧١٩٬٢٤٤١٠٬٥٨٠المتوقعةخسائر االئتمان 
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(تتمة) إدارة المخاطر-٢٧

(تتمة)االئتمانمخاطر 

الذمم المدینة التجاریة (تتمة)

عدد األیام المتأخرة٢٠١٩دیسمبر ٣١
أكثر من١٢٠-٩٠٩١-٣١أقل من  

اإلجماليیوماً ١٢٠یوماً یوماً یوماً ٣٠متداولة
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٪١٩.٤٪١١.٦٪١.١٪١.٠٪٠.٤معدل خسائر االئتمان المتوقعة
٢٢٬٧٨٢١٦٬٠٧٩١٩٬٧٩٨٦٬٩٣٧٤١٬١٢٦١٠٦٬٧٢٢*إجمالي المبلغ المدرج المقدر عند التعثر

٩٤١٦٥٢١٨٨٠٢٧٬٩٦٥٩٬٢٤٤خسائر االئتمان المتكبدة

.*استبعاد القيمة الدفتریة وخسائر االئتمان المتوقعة على أرصدة الذمم المدینة التجاریة لغير المتاجرة

األدوات المالية واألرصدة لدى البنوك
السمعة.وص الودائع لدى البنوك عن طریق التعامل فقط مع البنوك جيدة تحد الشركة من مخاطر االئتمان لدیها بخص

ـــة بالشــــــركة  قامت الشــــــركة باالســــــتثمار في ســــــندات الدین المتداولة التي لدیها مخاطر ائتمان منخفضــــــة نســــــبيًا. تتألف أدوات الدین الخاصـــ
ــندا ـــــــ ـــــــــامل األخرى فقط من الســ ــنفة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشــ ـــــــ ــنيفات جيدة، وبالتالي تعتبر المصــ ـــــــ ت المتداولة التي لها تصــ

لم تقم الشـركة بتثبيت مخصـص لخسـائر االئتمان المتوقعة على أدوات الدین الخاصـة بها المصـنفة ات منخفضـة المخاطر االئتمانية. اسـتثمار 
.على أنها غير جوهریةبالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 

ةمخاطر السيول
التسهيالت البنكية. تتطلب شروط البيع األموال الكافية المحققة داخليًا و من خالل ضمان توافرلدیها بالحد من مخاطر السيولة الشركةتقوم 
ـــركة لدى  ــویة الذمم الدائنة التجاریة عادًة خالل من تاریخ البيع.یوماً ١٢٠إلى ٣٠دفع المبالغ خالل الشــــ یومًا من١٢٠إلى ٣٠ویتم تســـــ

.تاریخ الشراء

على تواریخ السـداد التعاقدیة وأسـعار دیسـمبر، بناءً ٣١كما في للشـركة  لخص الجدول أدناه اسـتحقاقات المطلوبات المالية غير المخصـومة ی
الفائدة الحالية في السوق.

أكثر من٥إلى ١٢١إلى ٦٦أقل من ٢٠٢٠دیسمبر ٣١
المجموعسنوات ٥سنواتشهراأشهر 
ألف درهمألف درهمألف درهمدرهمألف رهمألف د

٤٩٬١١٧---٤٩٬١١٧آخرون تجاریون و دائنون 
٢٧٠٢١٧٬-٢٣٧١٧٦٬٥٠٣٥٣٠٤٠٬سلفيات تترتب عليها فوائد

٣٨٧٢٦٦٬-٣٥٤٢٢٥٬٥٠٣٥٣٠٤٠٬االجمالي

أكثر من٥إلى ١٢١إلى ٦٦أقل من معاد إدراجها-٢٠١٩دیسمبر ٣١
المجموعسنوات٥سنواتشهراشهرأ

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٥٣٬٩٠٧---٥٣٬٩٠٧آخرون تجاریون و دائنون 
٢٧٤٣٢٣٬-٠٣٢١٤٠٬٨١٧٢٦٬٤٢٥١٥٦٬سلفيات تترتب عليها فوائد

١٨١٣٧٧٬-٩٣٩١٩٣٬٨١٧٢٦٬٤٢٥١٥٦٬االجمالي



شركة االسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)
إیضاحات حول البيانات المالية

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

٤٧

(تتمة) المخاطرإدارة -٢٧

إدارة رأس المال
قيمة وزیادة تحتفظ بنســـــــب رأســـــــمالية جيدة من أجل دعم أعمالها الشـــــــركةهو ضـــــــمان أن الشـــــــركةإن الهدف الرئيســـــــي من إدارة رأس مال 

.حد ممكنألقصىلمساهمينا

ــمالتدیر الشـــــركة تم إجراء أي تغييرات في األهداف التعدیالت الالزمة عليه في ضـــــوء التغيرات في ظروف العمل. لم یتجري و ها هيكل رأســـ
یتألف رأس المال من رأس المال المســـاهم .٢٠١٩دیســـمبر ٣١و٢٠٢٠دیســـمبر ٣١في تينالمنتهيالســـنتين والســـياســـات والعمليات خالل 

ــمبر ٣١ألف درهم كمـا في ١٬٣٥٧٬٢٣٥واالحتيـاطيـات واألرـباح غير الموزعـة، ویقـاس بمبلغ  ألف١٬٤٠١٬٨٤٥–٢٠١٩(٢٠٢٠دیســــــــــــ
).معاد إدراجهدرهم

١٩-كوفيد- ٢٨

) واإلجراءات التي اتخذتها مختلف الحكومات على مستوى العالم، بما ١٩-إن األزمة االقتصادیة الناجمة عن وباء كورونا العالمي (كوفيد
السفر وتدابير أخرى أدت إلى بعض العربية المتحدة، للسيطرة على انتشار الوباء، مثل اإلغالق والقيود على  في ذلك حكومات دولة اإلمارات  

بدأ مجلس اإلدارة واإلدارة بالقيام .٢٠٢٠االضطرابات في العمليات التجاریة للشركة، خاصًة خالل الفترة من شهر مارس إلى شهر أغسطس  
اء.فيها للحفاظ على مستویات عالية من الصحة والسالمة استجابة النتشار الوببعدة إجراءات داخل الشركة وبين موظ

، ومع استمرار ازدیاد تأثير الجائحة، فإن الشركة قد تواجه مخاطر وشكوكًا إضافية، وذلك في حال اتخاذ إجراءات ٢٠٢٠دیسمبر ٣١بعد 
.طاتالسلأخرى من قبل 

الوقت الحالي، مثل  كد ویعتمد على التطورات المستقبلية التي ال یمكن توقعها بشكٍل دقيق في ال یزال مدى هذه التأثيرات ومدتها غير مؤ 
نظرًا لعدم التأكد بشأن الظروف االقتصادیة معدل انتقال اإلصابة بفيروس كورونا ونطاق إجراءات االحتواء التي تم اتخاذها ومدى فعاليتها.

هذه التطورات أن وبصرف النظر عن ذلك، یمكن لا في تاریخ اعتماد هذه البيانـات الماليـة.الجاریة، ال یمكن عمل تقدیر معقول لألثر كم
.٢٠٢١تؤثر على النتائج المالية والتدفقات النقدیة والوضع المالي للشركة في سنة 

معلومات المقارنة- ٢٩

باإلضافة إلى ذلك، تم إعادة تصنيف بعض ).٤-٢(إیضاح  ٢٠١٩دیسمبر  ٣١البيانات المالية كما في وللسنة المنتهية في  إعادة إدراجم  ت
فيما یلي ملخص إعادة اإلدراج وإعادة التصنيف التي تم إجراؤها نة في بيان الدخل الشامل لتتوافق مع عرض السنة الحالية.  المعلومات المقار 
ة:على أرقام المقارن

أرصدة معادكما أعلن عنه ٢٠١٩دیسمبر٣١
إدراجهاإعادة تصنيف التعدیل سابقاً 

درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف 
األرباح أو الخسائربيان

-)١٥٬٦٤٤(-١٥٬٦٤٤دخل تشغيلي آخر
١٥٬٦٤٤١٧٬٠٠٣-١٬٣٥٩دخل آخر

العادلة ألدوات الدینصافي التغير في القيمة 
٣٢٧٤٨٬-١٤٧٢٩٬١٨٠١٩٬بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

٩٦٠٩٢٬-٧٨٠٧٣٬١٨٠١٩٬األرباح للسنة
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٤٨

(تتمة)معلومات المقارنة- ٢٩

أرصدة معادكما أعلن عنه ٢٠١٩دیسمبر٣١
إدراجهاإعادة تصنيف التعدیل سابقاً 

درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف 
بنود الدخل الشامل األخرى بيان 

٩٢٬٩٦٠-٧٣٬٧٨٠١٩٬١٨٠الربح للسنة
وات الدین بالقيمة  صافي التغير في القيمة العادلة ألد

٨٣٨٣٬-١٦٧٣٬٦٧١العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 

)٨٩٠٣٬(-٨٥١١٩٬)٧٤١٢٣٬(الخسائر الشاملةإجمالي 

المركز الماليبيان 
موجودات غير متداولة

٩٥٧٬١١١-)١٬٥٣٧(٩٥٨٬٦٤٨االستثمارات في الموجودات المالية

متداولةموجودات 
١٥٤١٠٠٬-)٧٣٥(٨٨٩١٠٠٬االستثمارات في الموجودات المالية

٧٣٨٧٨٢٬١٬-)٢٧٢٢٬(٠١٠٧٨٥٬١٬الموجودات إجمالي 

حقوق الملكية
احتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة

٥٠٣٬١٩٣-٥٠٣٬٠٤٨١٤٥العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 
١٠١٤٧٬-)٦٧٩٢٦٬(٧٨٠٧٣٬األرباح غير الموزعة

٨٤٥٤٠١٬١٬-)٥٣٤٢٦٬(٣٧٩٤٢٨٬١٬الملكيةحقوق إجمالي 

المطلوبات المتداولة
٠٠٢١٥٩٬-٧٤٠١٣٤٬٢٦٢٢٤٬البنوكسلفيات 

٨٩٣٣٨٠٬-٦٣١٣٥٦٬٢٦٢٢٤٬المطلوبات إجمالي 

أرصدة معادكما أعلن عنه ٢٠١٩ینایر١
إدراجهاإعادة تصنيف التعدیل سابقاً 

درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف 
المركز الماليبيان 

موجودات غير متداولة
١٬٠٧٣٬٨١٧-) ٩٬١٦٥(١٬٠٨٢٬٩٨٢االستثمارات في الموجودات المالية

موجودات متداولة
٥٣٥٥٥٬-)٥٢٨(٠٦٣٥٦٬لماليةاالستثمارات في الموجودات ا

٠٨٩٩٤٧٬١٬-)٦٩٣٩٬(٧٨٢٩٥٦٬١٬الموجودات إجمالي 
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(تتمة)معلومات المقارنة- ٢٩

أرصدة معادكما أعلن عنه ٢٠١٩ینایر١
إدراجهاإعادة تصنيف التعدیل سابقاً 

درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف 

يةحقوق الملك
بالقيمةاحتياطي القيمة العادلة للموجودات المالية 

٦٠٠٬٠٤٣-)٥٢٦(٦٠٠٬٥٦٩العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 
)١٧٣١٣٬(-)٨٥٩٤٥٬(٦٨٦٣٢٬األرباح غير الموزعة

٦١٥٤٤١٬١٬-)٣٨٥٤٦٬(٠٠٠٤٨٨٬١٬حقوق الملكيةإجمالي 

اولةالمطلوبات المتد
٩٢٤٣٦٨٬-٢٣٢٣٣٢٬٦٩٢٣٦٬البنوكسلفيات 

٤٧٤٥٠٥٬-٧٨٢٤٦٨٬٦٩٢٣٦٬المطلوبات إجمالي 


