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اإلمارات العربیة المتحدة دولة 

أعضاء مجلس إدارةإلى السادة  المرحلية الموجزةتقریر مراجعة البيانات المالية 
الوطنية (شركة مساهمة عامة)شركة االسمنت 

المقدمة 
المرفقة لشركة االسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة) ("الشركة")، والتي تتألف من    المرحلية الموجزةلقد راجعنا البيانات المالية  

والبيانات المرحلية ذات العالقة لألرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشامل   ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠بيان المركز المالي المرحلي كما في  
في حقوق الملكية  للتغيرات  ذات العالقة  والبيانات المرحلية  المنتهيتين في ذلك التاریخ    تسعة أشهرلفترتي الثالثة أشهر وال  األخرى 

یضاحات التفسيریة. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه المنتهية في ذلك التاریخ واإل  تسعة أشهرال والتدفقات النقدیة لفترة  
، إعداد التقاریر المالية المرحلية (المعيار المحاسبي الدولي  ٣٤وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم    المرحلية الموجزةالبيانات المالية  

الموجزة استنادًا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.). إن مسؤوليتنا هي إعطاء استنتاج حول هذه البيانات المالية المرحلية ٣٤رقم 

مجال المراجعة 
تمت مراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي رقم  باستثناء ما هو مذكور في الفقرة التالية، ف مهام المراجعة   ٢٤١٠قد  الذي ینطبق على 

المنشأة المستقل". تتألف مراجعة المعلومات المالية المرحلية "مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنجزة من قبل مدقق حسابات  
التحليلية   اإلجراءات  وتطبيق  والمحاسبية  المالية  األمور  عن  المسؤولين  األشخاص  من  رئيسية  بصورة  االستفسارات  طلب  من 

لمعایير التدقيق الدولية. وبناء   وإجراءات المراجعة األخرى. إن مجال عملية المراجعة أقل بكثير من مجال التدقيق الذي یتم وفقاً 
عليه فإنها ال تمكننا من الحصول على التأكيدات التي تطلعنا على جميع األمور الجـوهریة التي یمكن تحدیدها أثناء القيام بالتدقيـق.  

بناء على ذلك فإننا ال نبدي رأیًا بخصوص التدقيق. 

أساس االستنتاج المتحفظ
، فإن الشركة لدیها استثمار  ٢٠٢١  سبتمبر  ٣٠كما في    المرحلية الموجزةول البيانـات الماليـة  ح  ٩في اإلیضاح    هو مذكوركما  .١

ألف درهم. ولم  ٤١٬٨٦٨في حقوق الملكية غير المدرجة المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى بمبلغ 
كما في تاریخ التقریر المالي. ونتيجًة لذلك، لم نتمكن من  یتم تزویدنا بأدلة تدقيق كافية ومناسبة لدعم قياس   القيمة العادلة 

. ٢٠٢١ سبتمبر ٣٠تحدید ما إذا كان یلزم إجراء أي تعدیل على القيمة الدفتریة لالستثمار في 

  سبتمبر  ٣٠كما في ألف درهم   ٤٣٬٨١٩یتضمن مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على المدینين التجاریين واآلخرین بمبلغ .٢
والذي لم    ألف درهم  ٣٤٬٥٧٥) حول البيانات المالية المرحلية الموجزة مبلغ  ١٣كما تم اإلفصاح عنه في اإلیضاح (  ٢٠٢١

من تحدید ما إذا كان یلزم إجراء أي تعدیل على مبلغ مخصص خسائر  وبناًء عليه، لم نتمكن  .  نستلم تقييم اإلدارة بخصوصه
. ٢٠٢١ مبرسبت ٣٠االئتمان المتوقعة كما في 

االستنتاج المتحفظ 
استنادًا إلى    الموضحة أعاله،  األمورالتي قد نكون على درایٍة بها لوال    باستثناء التعدیالت على البيانـات الماليـة المرحلية الموجزة

المرفقة لم یتم إعدادها، من جميع النواحي   المرحلية الموجزةمراجعتنـا، لم یرد إلى علمنا ما یستوجب االعتقاد بأن البيانات المالية  
(التقاریر المالية المرحلية).  ٣٤الجوهریة، وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

عن ارنست ویونغ

موقعة من: 
وحيد أبو شرخأشرف 
شریك

٦٩٠رقم التسجيل: 

٢٠٢١نوفمبر   ١٠
دبي، اإلمارات العربية المتحدة 



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

٢٠٢١یونيو٣٠المنتهية في  التسعة أشهرلفترة  

.المرحلية الموجزةالمرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية  ٢٢إلى  ١تشكل اإلیضاحات من 
-٢ -

فترة الثالثة أشهر المنتهية في المنتهية في تسعة أشهرفترة ال
سبتمبر ٣٠سبتمبر ٣٠سبتمبر ٣٠سبتمبر ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمإیضاح 

(غير مدققة)(غير مدققة) (غير مدققة)(غير مدققة) 
١٠٦٬٦٢٧١٢٤٬٨٠٨٣٣٬٥٦٧٤٠٬٧٥٤اإلیرادات

)٣٧٣٬٤٨()٩٠٩٬٤٥()٧٤٩٬١٥٢()٨٢٦٬١٣٥(٣تكاليف مباشرة

)٧٬٦١٩()١٢٬٣٤٢()٢٧٬٩٤١()٢٩٬١٩٩(إجمالي الخسائر
٤٧٬٩٧٣٩٬٤٨٠٢٬٥٨٨٢٬٩٧٥تشغيلي آخردخل  

)٦٬٨٣٧()٥٬٠٢٠()١٨٬٠٢٠()١٥٬٧٢١(٥مصاریف إداریة وعمومية
)٩١١()٩٠١()٧٨٦٬٢()٧٩٥٬٢(مصاریف بيع وتوزیع

)١٢٬٣٩٢()١٥٬٦٧٥()٣٩٬٢٦٧()٣٩٬٧٤٢(الخسائر التشغيلية
٦٣٨٬٢٩٢٢٥٬٥٠٩٢٥٬٥٤٧٧٬٧٦٦دخل التمویل

)١٬٧١٣()٦٠٢()٦٬٦٢٠()٢٬٧٩٠(تكاليف التمویل
دخل توزیعات األرباح من االستثمارات 

١٢٬٣٩٠٣٦٬١٧٩٣٬٥١١٢٬٩٦١في حقوق الملكية
صافي التغير في القيمة العادلة ألدوات 

الدین بالقيمة العادلة من خالل  
)٧٦٧٬٣(٧٣٩)١٨٠٬٤٨(٩٩٠٠٬٨األرباح أو الخسائر

)١٤٥٬٧(٥٢٠٬١٣)٣٧٩٬٣٢(٠٥٠٬١٧للفترة)الخسائراألرباح/ (

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

األرباح أو الخسائر في الفترات الالحقة:
صافي التغير في القيمة العادلة ألدوات 

حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل 
)٨٬٧٠٢(٦١٬٨٢٠)٤٩٬٧١٤(٩١٤٩٬٣٤٥بنود الدخل الشامل األخرى 

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

صافي التغير في القيمة العادلة ألدوات 
الدین بالقيمة العادلة من خالل  

١٨٤٬٢)٤٩٢٬١()٨١٦٬٣()٤٦٧(٩بنود الدخل الشامل األخرى 

الشاملبنود الدخل
)٥١٨٬٦(٣٢٨٬٦٠)٥٣٠٬٥٣(٨٧٨٬١٤٨األخرى للفترة(الخسائر الشاملة) 

الشاملإجمالي الدخل
)٦٦٣٬١٣(٨٤٨٬٧٣)٩٠٩٬٨٥(٩٢٨٬١٦٥للفترة(الخسائر الشاملة) 

ربحية السهم
)٠٢٠٬(٤٠٠٬)٩٠٬٠(١٨٥٠٬٠الربح األساسي والمخفف للسهم (درهم)





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

٢٠٢١سبتمبر ٣٠المنتهية في  التسعة أشهرلفترة  

. المرحلية الموجزةالمرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية ٢٢إلى ١تشكل اإلیضاحات من 

-٤ -

احتياطي القيمة
العادلة للموجودات 

المالية بالقيمة العادلةمبلغ
مجموعاألرباح بنود من خالل االحتياطي االحتياطي مكتتب به رأس 
حقوق الملكية غير الموزعةالدخل الشامل األخرى العام القانوني في األسهمالمال 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٣٥٨٬٨٠٠٢٦١٧٩٬٤٠٢٣١٣٬٣٢٣٤٩٧٬٨٥٢٧٬٨٣٢١٬٣٥٧٬٢٣٥(مدققة) ٢٠٢١ینایر ١الرصيد في 

١٧٬٠٥٠١٧٬٠٥٠-----للفترة األرباح
٨٧٨٬١٤٨-٨٧٨٬١٤٨----الشامل األخرى للفترة  الدخلبنود 

٨٧٨٬١٤٨٠٥٠٬١٧٩٢٨٬١٦٥----الشامل للفترة  الدخلإجمالي 

٣٥٨٬٨٠٠٢٦٤٠٢٬١٧٩٣١٣٬٣٢٣٧٣٠٬٦٤٦٨٨٢٬٢٤١٦٣٬٥٢٣١٬(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر٣٠في 

٣٥٨٬٨٠٠٢٦١٧٩٬٤٠٢٣١٣٬٣٢٣٥٠٣٬٠٤٨٧٣٬٧٨٠١٬٤٢٨٬٣٧٩(مدققة) ٢٠٢٠ینایر ١الرصيد في 

) ٣٢٬٣٧٩() ٣٢٬٣٧٩(-----للفترة الخسائر
) ٥٣٠٬٥٣(-) ٥٣٠٬٥٣(----األخرى للفترة ةالشاملالخسائربنود 

) ٨٥٬٩٠٩() ٣٢٬٣٧٩() ٥٣٬٥٣٠(----للفترة ةالشاملالخسائرإجمالي 

) ٨٨٠٬٣٥() ٣٥٬٨٨٠(-----توزیعات أرباح مدفوعة

٣٥٨٬٨٠٠٢٦٤٠٢٬١٧٩٣١٣٬٣٢٣٥١٨٬٤٤٩٥٢١٬٥٥٩٠٬٣٠٦١٬(غير مدققة) ٢٠٢٠سبتمبر٣٠في 



شركة االسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)
بيان التدفقات النقدیة المرحلي

٢٠٢١سبتمبر ٣٠المنتهية في  التسعة أشهرلفترة  

. المرحلية الموجزةالمرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية ٢٢إلى ١تشكل اإلیضاحات من 

-٥ -

المنتهية في أشهرتسعة الفترة 
سبتمبر ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهمإیضاح 

غير مدققة غير مدققة 
األنشطة التشغيلية

)٣٢٬٣٧٩(١٧٬٠٥٠للفترة)الخسائراألرباح/ (
التعدیالت للبنود التالية:

١٣٬٥٥٥١٣٬٩٨٣وإطفاءاستهالك 
التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية  

٤٨٬١٨٠)٨٬٩٠٠(الخسائرو بالقيمة العادلة من خالل األرباح  
)٢٣()١٦(ممتلكات وآالت ومعداتمن بيع أرباح

٦٬٤١٣٧٬٧٢٩تخفيض قيمة المخزون 
١٬٨٨٩١٬٠٤٩مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفين

)٣٦٬١٧٩()١٢٬٣٩٠(دخل توزیعات األرباح
)٢٥٬٥٠٩()٣٨٬٢٩٢(٦دخل التمویل

٧٩٠٬٢٦٢٠٬٦تكاليف التمویل
)١٦٬٥٢٩()١٧٬٩٠١(

التغيرات في رأس المال العامل:
)٢٣٬٠٦٤()٨٬٠١٤(المخزون 

١١٬٤٧٦٨٬٦٤٠ذمم مدینة تجاریة وأخرى 
٤٬٨٩٢٢٬٣٣٥ذمم دائنة تجاریة وأخرى 

٨٤٨-ودائع تأمين
)٢٧٬٧٧٠()٩٬٥٤٧(األنشطة التشغيليةالمستخدم فيالنقد  

)١٬٤٠١()٨٢٩(للموظفينمكافأة نهایة الخدمة المدفوعة
)١٧١٬٢٩()٣٧٦٬١٠(األنشطة التشغيليةفيةالمستخدمصافي التدفقات النقدیة 
األنشطة االستثماریة

)١٬٦٨٦()١٬١٧٦(شراء ممتلكات وآالت ومعدات
١٦٥١مبالغ محصلة من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

)٩٩٬٦١٧()١٣٬٦٠٦(موجودات ماليةاستثمارات في
١٠٦٬٠٧٣١٠٨٬٥١٣استحقاق / استبعاد موجودات ماليةمبالغ محصلة من 

-)٤٥٬٠٠٠(ودیعة ثابتة
١٢٬٣٩٠٣٦٬١٧٩ةتوزیعات أرباح مقبوض

٤٣٩٬٨٤٠٧٬١١فوائد مقبوضة
١٣٦٬٦٧٨٤٧٬٥٤من األنشطة االستثماریةالناتجة صافي التدفقات النقدیة 

األنشطة التمویلية
٢٤٥٬٠٠٠٦٥٬٠٠٠محصلة من القروض البنكيةمبالغ 

)٨١٬٣١٢()٣٣٤٬٠٧٠(سداد القروض البنكية
)٦٬٦٢٠()٣٬٦٣٧(تكاليف التمویل المدفوعة
)٣٥٬٨٨٠(-توزیعات أرباح مدفوعة

٢٩٬٨٥٣١٤٬١٠٢فوائد مقبوضة
٥٨٩٬٤٠-الزميلةتسویات مستلمة من الشركة 

)١٢١٬٤()٨٥٤٬٦٢(التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة التمویليةصافي 
٢١٬٥٥٥)٦٬٠٩٤(الزیادة في النقدیة وشبه النقدیة(النقص)/ صافي 

١٥٥٬٣٨٢٣٬٩٨٦النقدیة وشبه النقدیة في بدایة الفترة
١٥٠٦١٬٣٢٥٤١٬٤٥النقدیة وشبه النقدیة في نهایة الفترة



شركة االسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)
المرحلية الموجزةإیضاحات حول البيانات المالية 

٢٠٢١سبتمبر٣٠

-٦ -

نبذة عن الشركة واألنشطة الرئيسية -١
إن شركة اإلسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)، دبي ("الشركة") هي شركة مسجلة بموجب مرسوم صادر عن صاحب السمو حاكم دبي في  

في دولة اإلمارات العربية المتحدة في شأن  ٢٠١٥) لسنة  ٢دخل القانون االتحادي رقم (لتأسيس شركة إسمنت في إمارة دبي.  ١٩٦٨أبریل  ١٠
إن الشركة مدرجة في سوق  . ١٩٨٤) لسنة ٨ليحل محل القانون االتحادي السابق رقم (٢٠١٥یونيو ٢٨ة حيز التنفيذ بتاریخ الشركات التجاری

، دبي، اإلمارات العربية المتحدة. ٤٠٤١دبي المالي. إن العنوان المسجل للشركة هو ص.ب 

والمنتجات المتعلقة باإلسمنت.إن النشاط الرئيسي للشركة هو تصنيع وبيع اإلسمنت 

. ٢٠٢١نوفمبر ١٠من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ المرحلية الموجزةتمت الموافقة على البيانـات الماليـة 

أسس إعداد البيانات المالية والتغيرات في السياسات المحاسبية -٢
أسس إعداد البيانات المالية ١-٢

- ٣٤وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٢٠٢١سبتمبر٣٠المنتهية في تسعة أشهراللفترة المرحلية الموجزةتم إعداد هذه البيانـات الماليـة 
التقاریر المالية المرحلية. 

لمالية السنویة، وینبغي أن تقرأ جنبًا إلى  ال تشتمل البيانات المالية المرحلية الموجزة على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في البيانات ا
. ٢٠٢٠دیسمبر ٣١جنب مع البيانات المالية السنویة للشركة كما في 

بدرهم اإلمارات العربية المتحدة ("درهم") وهو العملة المستخدمة من قبل الشركة والتي تعرض بها المرحلية الموجزةیتم إعداد البيانات المالية 
بياناتها المالية، ویجري تقریب جميع األرقام إلى أقرب ألف درهم إال إذا أشير لغير ذلك. 

تثناء االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل بنود  الموجزة وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخية، باسالمرحلية  یتم عرض هذه البيانات المالية  
. ، والتي یتم قياسها بالقيمة العادلةالدخل الشامل األخرى واالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

بشأن ٢٠١٥لسنة  ٢ون االتحادي رقم  والذي ینص على تعدیل بعض أحكام القان٢٠٢٠لسنة  ٢٦إن المرسوم بالقانون االتحادي رقم  
. تقوم الشركة حاليًا بمراجعة ٢٠٢١ینایر  ٢ودخلت التعدیالت حيز التنفيذ بتاریخ  ٢٠٢٠سبتمبر  ٢٧الشركات التجاریة قد تم إصداره بتاریخ  

نفيذ. األحكام الجدیدة وسوف تطبق متطلباتها في موعد ال یتجاوز سنة واحدة من تاریخ دخول التعدیالت حيز الت

المعایير والتفسيرات والتعدیالت الجدیدة المتبعة من قبل الشركة ٢-٢

مماثلة لتلك المتبعة عند إعداد البيانات المالية السنویة للشركة المرحلية الموجزةإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية  
. لم تقم الشركة باالتباع  ٢٠٢١ینایر  ١، باستثناء اتباع المعایير الجدیدة الساریة المفعول كما في  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  

ولها بعد.المبكر ألیة معایير أو تفسيرات أو تعدیالت أخرى صادرة ولكن لم یسر مفع

للشركة.المرحلية الموجزةعلى البيانات المالية ليس لها أي تأثير جوهري ، إال أنه ٢٠٢١تطبق العدید من التعدیالت ألول مرة في سنة 
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٢٠٢١سبتمبر٣٠

-٧ -

أسس إعداد البيانات المالية والتغيرات في السياسات المحاسبية (تتمة)-٢

الجدیدة المتبعة من قبل الشركة (تتمة) المعایير والتفسيرات والتعدیالت ٢-٢

لسعر الفائدة   المعياریة  المقارنة  تشكيل  رقم  :  ٢المرحلة  -إعادة  المالية  التقاریر  الدولي إلعداد  المعيار  على  والمعيار  ٩التعدیالت 
والمعيار الدولي  ٤لتقاریر المالية رقم  والمعيار الدولي إلعداد ا٧والمعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  ٣٩المحاسبي الدولي رقم  

١٦إلعداد التقاریر المالية رقم 
التقاریر المالية عند استبدال سعر الفائدة بين البنوك (إیبور) بمعدل فائدة بدیل خاٍل من تعالج التأثيرات على توفر التعدیالت إعفاءات مؤقتة 

المخاطر تقریبًا. 

االستثناءات التالية التي تسمح بها المعایير: تتضمن التعدیالت 

 على التدفقات النقدیة المطلوبة مباشرًة بموجب إعادة تشكيل المقارنة المعياریة، استثناء من متطلبات إجراء تغييرات تعاقدیة أو تغييرات
معدل الفائدة في السوق. والتي یتم التعامل معها على أنها تغييرات على معدل فائدة متغير، والتي تعادل تغيرًا في

 ووثائق تشكيل المقارنة المعياریة لسعر الفائدة بين البنوك على تعيينات التحوط  بموجب إعادة  إجراؤها  بالتغييرات المطلوب  السماح 
التحوط دون إیقاف عالقة التحوط. 

  تخصيص إحدى أدوات معدل الفائدة الخالي من تقدیم إعفاء مؤقت للمنشآت من استيفاء المتطلبات القابلة للتحدید بشكٍل منفصل عند
المخاطر كتحوط من أحد عناصر المخاطر. 

التي تسمح بها المعایير في  االستثناءاتالموجزة للشركة. تنوي الشركة استخدام  المرحلية  ليس لهذه التعدیالت أي تأثير على البيانـات الماليـة  
الفترات المستقبلية إذا أصبحت ساریة المفعول.

قياس القيم العادلة ٣-٢

ية التي تُقاس ُتدرج جميع الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة أو التكلفة التاریخية باستثناء االستثمارات في الموجودات المال
قيمتها المدرجة في تاریخ اعداد التقاریر. إن  بالقيمة العادلة. إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف بصورة جوهریة عن 

واالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مصنفة ضمن بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى  اتاالستثمار 
ي تحویالت بين المستوى األول والمستوى  . لم تكن هناك أ )٢١(راجع إیضاح  المستویات األول والثاني والثالث من تسلسل القيمة العادلة

الثاني والمستوى الثالث من قياسات القيمة العادلة خالل الفترة. 

التكاليف المباشرة -٣

المنتهية في تسعة أشهرالفترة 
سبتمبر ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

(غير مدققة)(غير مدققة) 

٦٢٬٢٨٢٧٤٬٧٥٩تكلفة المواد
٤٠٬٧٢٨٤٤٬٩٨٩الخدمات وتكاليف المصنع األخرى 

١٤٬٢٤٥١٣٬٠٣٥تكاليف الموظفين
١٢٬١٥٨١٢٬٢٣٧)٧(إیضاح استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

٤١٣٬٦٧٢٩٬٧تخفيض قيمة المخزون 

٨٢٦٬١٣٥٧٤٩٬١٥٢
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٢٠٢١سبتمبر٣٠

-٨ -

الدخل التشغيلي اآلخر -٤
المنتهية في تسعة أشهرالفترة 

سبتمبر ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

(غير مدققة)(غير مدققة) 

٣٬٥٦٢٥٬٠٩٢بيع خردة ومواد أخرى غير متاجر بها 
٢٬٤١٧٢٬٠٨٤دخل إیجار من عقارات استثماریة

١٬٤٠٢٢٬٠١١دخل إیجار آخر
٥٩٢٢٩٣أخرى 

٩٧٣٬٧٤٨٠٬٩

المصاریف االداریة والعمومية-٥
المنتهية في تسعة أشهرالفترة 

سبتمبر ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

(غير مدققة)(غير مدققة) 

١٠٬٥١٣١٠٬٢٥٧تكاليف الموظفين
٢٬٠٢٢١٬٩٩٥مصاریف مكتبية

١٬٧٥٠-أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
٩٤٧١٬٢٩٦)٧(إیضاح وآالت ومعداتاستهالك ممتلكات 

٤٥٠٤٥٠إطفاء موجودات غير ملموسة
٣٢٦٢٥٥رسوم بنكية

٨١٦٨٤فروق أسعار الصرف
١٬٣٨٢١٬٣٣٣أخرى 

٧٢١٬١٥٠٢٠٬١٨

دخل التمویل -٦
المنتهية في تسعة أشهرالفترة 

سبتمبر ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠
درهمألف ألف درهم

(غير مدققة)(غير مدققة) 
٩٬١٤٦١٤٬١٠٢زميلةدخل الفوائد على القرض المقدم للشركة ال

-٢٠٬٧٠٧)١٤معلقة تم صرفها (إیضاح  فائدة
٤٣٩٬٨٤٠٧٬١١دخل الفوائد على االستثمارات في الموجودات المالية (أدوات الدین)

٢٩٢٬٣٨٥٠٩٬٢٥
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٢٠٢١سبتمبر٣٠

-٩ -

الممتلكات واآلالت والمعدات -٧
٢٠٢٠مليون درهم (١٬١٨، فإن اإلضافات إلى الممتلكات واآلالت والمعدات بمبلغ  ٢٠٢١سبتمبر٣٠المنتهية في  تسعة أشهرالخالل فترة  

درهم١٬٦٩- بمبلغ  مليون  والموجودات  الفترة٠٬٤٢)  خالل  استبعادها  تم  درهم  درهم)٠٬٠٥١-٢٠٢٠(مليون  رسوم  مليون  بلغت   .
مليون درهم).١٣٬٥٣-٢٠٢٠مليون درهم (١٣٬١١االستهالك للفترة مبلغ 

العقارات االستثماریة-٨
م احتساب تمثل العقارات االستثماریة قطع األراضي والفلل المنشأة عليها. لم یتم شراء أو بيع أي عقارات استثماریة خالل الفترة الحالية ولم یت

استهالك نظرًا ألن الموجودات تم استهالكها بالكامل. ال تستهلك األراضي. أي 

مليون درهم) وفقًا  ٣٧-٢٠٢٠(تقریباً مليون درهم٣٧تقدر القيمة السوقية العادلة للعقارات االستثماریة، بما في ذلك األراضي، بمبلغ  
في   اإلدارة  أجرته  الذي  الداخلي  التقریرللتقييم  اإلیجارات .  تاریخ  إلى  واستنادًا  للعقارات المماثلة،  ألسعار السوق  اعتمد التقييم على تقييم 
من تسلسل القيمة العادلة وفقًا لمدخالت التقييم المستخدمة.٣المستقبلية تم تصنيفها ضمن المستوى 

االستثمارات في الموجودات المالية-٩
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمدرهمألف 

(مدققة)(غير مدققة) 
الموجودات المتداولة

١٢٬٤٠٥١٥٬٤٧٢االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 
٠١٤٬٣٨٩٥٬٦٧االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

٤١٩٬١٥٣٦٧٬٨٣
المتداولةالموجودات غير 

٩٨٦٬١١٩٨٥٣٬٧٤٢االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 
٩٤٥٬٣٥٠٦٣٬٣٥االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

٠٦٤٬١٬٠٢٢٨٠٥٬٨٨٨
٤٨٣٬٠٣٧١٬١٧٢٬٩٧٢

المالية: فيما یلي فئات االستثمارات في الموجودات 

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 
٨٩٤٬٣٦٨٧٤١٬٣٥٦بالقيمة العادلة–االستثمارات في حقوق الملكية المدرجة 

١٠١٬٢٤٧١٨٨٬٩٤٨بالقيمة العادلة–أدوات الدین  
٨٦٨٤١٬٤١٬٨٦٨العادلة*بالقيمة  –أدوات حقوق الملكية غير المدرجة 

٤٨٣٬٠٣٧١٬٩٧٢٬١٧٢
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٢٠٢١سبتمبر٣٠

-١٠ -

االستثمارات في الموجودات المالية (تتمة)-٩

* لدى الشركة استثمار في أدوات حقوق ملكية غير مدرجة في مصنع أسمنت تحت اإلنشاء خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة. یتم قيد  
من تسلسل القيمة العادلة. لم تتمكن ٣بنود الدخل الشامل األخرى ویصنف على أنه ضمن المستوى  االستثمار بالقيمة العادلة من خالل  

في بلد االستثمار. وبناًء غير المواتيةع ا وضالشركة من االستعانة بجهة تقييم أخرى لتحدید القيمة العادلة لالستثمار بشكل موثوق بسبب األ
ألف درهم).٤١٬٨٦٨-٢٠٢٠(كما في تاریخ التقریر المالي  ألف درهم  ٤١٬٨٦٨اإلدارة، تم تحدید القيمة العادلة بمبلغ  ألحكامعليه، وطبقًا  

البنوك مقابل ألف درهم) لدى٦٤٨٬٤٧٠-٢٠٢٠دیسمبر  ٣١ألف درهم (٧٦٢٬٢٠٦تم رهن استثمارات في الموجودات المالية بمبلغ  
. )١٦(إیضاح القروض والسلفيات

إن الحركة في االستثمارات في الموجودات المالية خالل الفترة كانت كما یلي:

(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر٣٠المنتهية في تسعة أشهرالفترة 
أدوات حقوق أدوات الدینأدوات الدین

الملكية بالقيمة العادلة بالقيمة العادلة بالقيمة العادلة 
من خالل بنود من خاللمن خالل بنود 

المجموع الدخل الشامل األخرى األرباح أو الخسائر الدخل الشامل األخرى 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٨٤٬٢٩٥١٠٤٬٦٥٢٧٨٣٬٢٢٥٩٧٢٬١٧٢في بدایة الفترة 
٩٬٩٣٩٣٬٦٦٧١٣٬٦٠٦-اإلضافات خالل الفترة 

)١٠٦٬٠٧٣(-)٨٤٬٥٣٢()٢١٬٥٤١(المستحق/ المسترد 
٩٠٠٬٨٣٤٥٬١٤٩٧٧٨٬١٥٧)٤٦٧(التغير في القيمة العادلة 

٢٨٧٬٦٢٩٥٩٬٣٨٢٣٧٬٩٣٦٤٨٣٬٠٣٧١٬في نهایة الفترة 

(غير مدققة) ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠فترة التسعة أشهر المنتهية في 
أدوات حقوق أدوات الدین أدوات الدین 
الملكية بالقيمة العادلة بالقيمة العادلةبالقيمة العادلة
من خالل بنود من خالل من خالل بنود 

المجموع الدخل الشامل األخرى األرباح أو الخسائر الدخل الشامل األخرى 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٧٠٬٤١٥٢٠٥٬١٨٠٧٨٣٬٩٤٢١٬٠٥٩٬٥٣٧في بدایة الفترة 
٢٠٬٠٠١٧٦٬٦٩٢٢٬٩٢٤٩٩٬٦١٧اإلضافات خالل الفترة 

) ١٠٨٬٥١٣(-) ١٠٤٬٣٨٨() ٤٬١٢٥(المستحق/ المسترد 
) ١٠١٬٧١٠() ٤٩٬٧١٤() ٤٨٬١٨٠() ٣٬٨١٦(التغير في القيمة العادلة 

٨٢٬٤٧٥١٢٩٬٣٠٤٧٣٧٬١٥٢٩٤٨٬٩٣١في نهایة الفترة 
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٢٠٢١سبتمبر٣٠

-١١ -

االستثمارات في الموجودات المالية (تتمة)-٩

فيما یلي االستثمارات في الموجودات المالية حسب المنطقة الجغرافية:

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 

٧٣١٬٥٤٤٦٨٣٬٨٤٢اإلمارات العربية المتحدة
٢٣٩٬٠٨٣١٦٥٬٤٨٥المملكة العربية السعودیة

٨٥٦٬٦٦١٢٢٬٨٤٥دول أخرى 

٤٨٣٬٠٣٧١٬٩٧٢٬١٧٢

زميلة استثمار في شركة - ١٠

٪) في شركة أسمنت بربر المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ٢٥٬٤٣-٢٠٢٠٪ (٢٥٬٤٣یمثل االستثمار في شركة زميلة نسبة  
جمهوریة السودان. یتمثل النشاط الرئيسي للشركة الزميلة في تصنيع وبيع األسمنت. یتم احتساب حصة الشركة في شركة أسمنت  مسجلة في  

بربر المحدودة. باستخدام طریقة حقوق الملكية في البيانات المالية. 

التضخم المفرط واستخدام السياسات المحاسبية الموحدة قامت الشركة خالل الفترات السابقة باحتساب االستثمارات بعد األخذ باالعتبار تأثير  
س عليها  أثناء إعداد البيانات المالية للشركة الزميلة. باإلضافة إلى ذلك، قامت الشركة بشطب تكلفة استثمارها بالكامل في الشركة الزميلة ولي

بها. التزام تجاه الخسائر بما یتجاوز القيمة االسمية ألسهم حقوق الملكية المحتفظ 

القرض المستحق من الشركة الزميلة- ١١

قرض بالدرهم اإلماراتي تم منحه للشركة الزميلة ویستحق السداد في أكتوبر ٢٠٢١سبتمبر٣٠مليون درهم في  ٣١٦یمثل القرض بمبلغ  
٣بسعر إیبور لمدة  . یتم احتساب سعر الفائدة على هذا القرض  ومع ذلك، لم تقم الشركة الزميلة بتسویة هذا القرض حتى اآلن،  ٢٠١٩

سنویًا. ٪٣أشهر زائداً 

ط قامت اإلدارة بإجراء تقييم النخفاض قيمة القرض كما قامت بتقييم قدرة الشركة الزميلة على سداد القرض بناًء على عوامل محددة تشمل نم
ة،  وما بعدها، ووجود ضمانات كافية مقابل القرض والتعدیل المقترح التفاقية القرض مع خطة السداد الُمعدلفترة التقاریر الماليةالسداد خالل  

. وبناًء على هذا التقييم، وحقيقة أن القرض مضمون مقابل رهن الموجودات التي تتجاوز السنة الحاليةوالتي من المتوقع االنتهاء منها خالل 
كما في تاریخ التقریر  ، خلصت اإلدارة إلى عدم حدوث انخفاض في قيمة رصيد القرض٢٠٢١سبتمبر٣٠قيمتها العادلة مبلغ القرض في  

. المالي



شركة االسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)
المرحلية الموجزةإیضاحات حول البيانات المالية 

٢٠٢١سبتمبر٣٠

-١٢ -

المخزون - ١٢

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 

٢٦٬٢٨٤١٨٬٩٠٣األعمال قيد التنفيذ
٨٬٤٤١١٢٬٧٠٩مواد خام

٢٬٠٧٣٢٬٩١٨بضاعة جاهزة
٨٨٧٢١٬٢٢٬٥٥٤مواد استهالكية وقطع غيار

٦٨٥٬٥٨٥٧٬٠٨٤

الذمم المدینة التجاریة واألخرى - ١٣

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 

الذمم المدینة التجاریة
٨٢٬٧٢٠٨١٬٣٣٢ذمم مدینة من عمالء خارجيين

٢٬٤٩٠١٥٬٢٥١)١٤(إیضاح  أطراف ذات عالقة
٣٤٥٬٢-)١٤عالقة (إیضاح  يمبالغ مستحقة من طرف ذ

٨٥٬٢١٠٩٨٬٩٢٨
)٤٣٬٨١٩()٤٣٬٨١٩(ناقصًا: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

٤١٬٣٩١٥٥٬١٠٩
١٨٥٣٬٣٬٥٢٢ذمم مدینة أخرى 

٥٧٦٬٤٤٥٨٬٦٣١

العالقة معامالت وأرصدة األطراف ذات - ١٤

تجري الشركة، أثناء سير األعمال العادیة، معامالت متاجرة وتمویل مع منشآت تندرج ضمن تعریف "طرف ذي عالقة" كما هو وارد في  
. تعتقد اإلدارة أن شروط معامالت المتاجرة ال تختلف بشكٍل جوهري عن شروط تلك المعامالت التي تم  ٢٤المعيار المحاسبي الدولي رقم  

. وفيما یلي المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة: ليست ذات عالقةليها من أطراف الحصول ع



شركة االسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)
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٢٠٢١سبتمبر٣٠

-١٣ -

معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة (تتمة)- ١٤
المعامالت الجوهریة مع األطراف ذات عالقة:أ.  

المنتهية في تسعة أشهرالفترة 
سبتمبر ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمدرهمألف 

(غير مدققة)(غير مدققة) 
زميلةالشركة ال
٢٩٬٨٥٣١٤٬١٠٢معلقة تم صرفها)فائدة(بما في ذلك دخل فوائد

أطراف أخرى ذات عالقة
٢٬٣٨٠١٤٬٦١٣بيع اإلسمنت

)١٬٩٣٨()٢٠٥(شراء مواد وخدمات

تعویضات موظفي اإلدارة العليا ب.  

أعضاء مجلس اإلدارة وغيرهم من موظفي اإلدارة العليا خالل الفترة كانت على النحو التالي: إن مكافآت 
المنتهية في تسعة أشهرالفترة 

سبتمبر ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

(غير مدققة)(غير مدققة) 
٢٬٣٥٩٤٬١٣٦الرواتب والمزایا األخرى قصيرة األجل

١٣١١٣١نهایة الخدمةمكافأة  
٤٩٠٬٢٢٦٧٬٤

المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة ج.  
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 
٢٩٬٥٦٠٥٢٬٦١٢الشركة الزميلة

)٥٠٬٢٦٧()٥٦٠٬٢٩(*ناقصًا: فائدة معلقة
-٢٬٣٤٥

٤٩٠٬٢٢٥١٬١٥أطراف أخرى ذات عالقة
٤٩٠٬٢٥٩٦٬١٧

،  المرحلي ضمن دخل التمویل في بيان الدخل الشاملوتسجيلهمن الفوائد المعلقة  درهمألف  ٢٠٬٧٠٧* خالل الفترة الحالية، تم صرف مبلغ  
فيما یتعلق بالفائدة المعلقة سابقًا. ویمثل األموال المستلمة من الشركة الزميلة للشركة 

مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة د.  
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 
١٨١٨أطراف أخرى ذات عالقة
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٢٠٢١سبتمبر٣٠

-١٤ -

النقدیةالنقدیة وشبه - ١٥

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 

٤٨٥٣٦٩النقد في الصندوق 
٣١٬٥٧٦٣٧٬٧٨٦حسابات جاریة–أرصدة نقدیة لدى البنوك  
٥٬٤٦٠٥٬٤٦٠ودائع تأمين–أرصدة نقدیة لدى البنوك  
-٬٠٠٠٤٥ع ثابتةائود–أرصدة نقدیة لدى البنوك  

٨٢٬٥٢١٤٣٬٦١٥األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق 
)٥٬٤٦٠()٥٬٤٦٠(ناقصًا: ودائع تأمين

-)٬٠٠٠٤٥(أشهر٣ع ثابتة تستحق مبدئيًا بعد أكثر من ائناقصًا: ود

٠٦١٬٣٢١٥٥٬٣٨نقدیة وشبه نقدیة

القروض البنكية - ١٦

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 

١٠٬٠٠٠٥٩٬٠٧٠)١قروض مرابحة (
٠٠٠٬١١٥٠٠٠٬١٥٥)٢قروض قصيرة األجل (

١٢٥٬٠٠٠٢١٤٬٠٧٠
)٥٣٥٬١٧٤()٠٠٠٬١١٥(ناقصًا: الجزء المتداول

٠٠٠٬١٠٥٣٥٬٣٩الجزء غير المتداول

ألف درهم) ١٩٦٬٦٠٠ألف دوالر أمریكي (ما یعادل  ٥٣٬٥٠٠أبرمت الشركة اتفاقية مرابحة مع بنك إسالمي محلي بإجمالي مبلغ  )١(
حيث قامت الشركة بعمل تسویات مبكرة ،  ٢٠٢٣مستحق السداد على عشرة أقساط نصف سنویة على مدى خمس سنوات تنتهي في  

ألف درهم) كما في تاریخ التقریر ٢٠٬٠٠٠-٢٠٢٠ألف درهم (١٠٬٠٠٠د المتبقي البالغ  خالل السنوات السابقة، وسيتم تسویة الرصي
، وُیستحق السداد في شكل أقساط ربع  ٪١٬٩٥أشهر زائدًا ٣المالي عند االستحقاق. یترتب على التسهيل معدل ربح بسعر إیبور لمدة 

في السنوات السابقة. یتم الحصول على اتفاقية المرابحة مقابل . حصلت الشركة على هذا القرض وتم تقدیمه لشركتها الزميلةسنویة
.درهم)ألف ٢٩٣٬٤٦٦-٢٠٢٠(ألف درهم كما في تاریخ التقریر٣٠٢٬٥٤٢رهن أسهم مدرجة بقيمة عادلة تبلغ 

درهم ف  أل ٥٨٬٥٠٠ریال سعودي (ما یعادل  ألف  ٦٠٬٠٠٠مع بنك إسالمي بمبلغ إجمالي  آخرحصلت الشركة على قرض مرابحة
سعر الفائدة بين بنوك وبمعدل ربح ب،  ٢٠٢٢أقساط سنویة على مدى ثالث سنوات تنتهي في  ثالثة  إماراتي) مستحق السداد على  

ألف ٣٩٬٠٧٠-٢٠٢٠(٢٠٢١سبتمبر٣٠المنتهية في  تسعة أشهرالسنویًا، والذي تم تسویته مبكرًا خالل  ٪١٬٥السعودیة زائدًا  
مقابل مضمونة اتفاقية المرابحة إن القرض المذكور على سداد التسهيالت القائمة. عوائد . تؤثر درهم كان مستحقًا مقابل هذا التسهيل)
درهم).ألف ١٣٢٬٢٦٦-٢٠٢٠ألف درهم (١٩٥٬٦٩٢رهن أسهم مدرجة بقيمة عادلة تبلغ 
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٢٠٢١سبتمبر٣٠

-١٥ -

القروض البنكية (تتمة)- ١٦
مليون درهم لمتطلبات رأس المال ١٨٥تم الحصول على قروض قصيرة األجل بموجب تسهيل بنكي متجدد من بنك محلي بحد أقصى  )٢(

العامل. تبلغ فترة أي قرض یتم الحصول عليه بموجب هذا التسهيل سنة واحدة. یخضع القرض لفائدة وفقًا للمعدالت التجاریة. یتم 
بقيمة الحصول على هذا التسهيل، إلى جانب التسهيالت األخرى التي تم الحصول عليها من البنك، مقابل رهن أسهم ملكية مدرجة  

.ألف درهم)٢٢٢٬٧٣٨- ٢٠٢٠(ألف درهم كما في تاریخ التقریر٢٦٣٬٩٧٢عادلة تبلغ 

دائنون تجاریون وآخرون - ١٧

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 

٢٠٬٩٢٦١٨٬٢٤٨ذمم دائنة تجاریة
١٦٬٧٨٠١٦٬٧٨٠توزیعات أرباح مستحقة الدفع

١٨١٨)١٤مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة (إیضاح  
٩٬٩٢١٨٬٠١٠مصاریف مستحقة وذمم دائنة أخرى 

٥٬٠٠٦٥٬٠٠٦مستحقات لمكافآت الموظفين
١٬٢٧٣٩٧٠دفعات مقدمة
٢٠٨١٬٠٥٥فوائد مستحقة

١٣٢٬٥٤٥٠٬٠٨٧

ربحية السهم - ١٨
بمبلغ خسارة–٢٠٢٠ألف درهم (١٧٬٠٥٠للفترة العائدة إلى مساهمي الشركة وقدرها  األرباحیتم احتساب الربح األساسي للسهم بتقسيم  

ألف سهم).٣٥٨٬٨٠٠-٢٠٢٠ألف سهم (٣٥٨٬٨٠٠ألف درهم)، على المعدل المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة وقدره ٢٥٬٢٣٤

الشركة بإصدار أي أدوات مالية قد یكون لها تأثير مخفف على ربحية السهم عند استخدامها. لم تقم 
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٢٠٢١سبتمبر٣٠

-١٦ -

تقاریر القطاعات- ١٩
) االستثمارات في األوراق  ٢) تصنيع وبيع اإلسمنت والمنتجات ذات العالقة، و١تتكون أنشطة الشركة من قطاعي أعمال رئيسيين هما:  

: . وفيما یلي التفاصيل الخاصة بإیرادات ونتائج وموجودات ومطلوبات كل قطاعزميلةوالشركة الالمالية والعقارات 

المنتهية في تسعة أشهرال فترة المنتهية في تسعة أشهرالفترة 
(غير مدققة) ٢٠٢٠سبتمبر٣٠(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر ٣٠

المجموع االستثمارات اإلسمنتالمجموع االستثمارات اإلسمنت 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١٢٤٬٨٠٨-١٠٦٬٦٢٧١٢٤٬٨٠٨-١٠٦٬٦٢٧اإلیرادات
) ١٤٠٬٥١٢(-) ١٤٠٬٥١٢()١٢٣٬٦٦٨(-)١٢٣٬٦٦٨(التكاليف المباشرة 

) ١٣٬٩٨٣(-) ١٣٬٩٨٣()١٣٬٥٥٥(-)١٣٬٥٥٥(واإلطفاء االستهالك
مصاریف إداریة وبيعية

)١٩٬٠٦٠(-) ١٩٬٠٦٠()١٧٬١١٩(-)١٧٬١١٩(وعمومية
٥٬٥٥٦٢٬٤١٧٧٬٩٧٣٧٬٣٩٦٢٬٠٨٤٩٬٤٨٠الدخل التشغيلي اآلخر 

) ٦٬٦٢٠() ١٬٦٨٤() ٤٬٩٣٦()٢٬٧٩٠()٢٨٣()٢٬٥٠٧(تكاليف التمویل 
٢٥٬٥٠٩٢٥٬٥٠٩-٣٨٬٢٩٢٣٨٬٢٩٢-دخل التمویل 

٣٦٬١٧٩٣٦٬١٧٩-١٢٬٣٩٠١٢٬٣٩٠-دخل توزیعات األرباح 
التغير في القيمة العادلة ألدوات 

الدین بالقيمة العادلة من 
) ١٨٠٬٤٨() ١٨٠٬٤٨(-٩٠٠٬٨٩٠٠٬٨-خالل األرباح أو الخسائر 

) ٣٧٩٬٣٢(٩٠٨٬١٣) ٢٨٧٬٦٤(٧١٦٬٦١٠٥٠٬١٧)٦٦٦٬٤٤(القطاع (خسائر)/ أرباح 

(غير مدققة) ٢٠٢٠دیسمبر٣١(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر ٣٠
المجموع االستثمارات اإلسمنتالمجموع االستثمارات اإلسمنت 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٨٤٬٤٤٧١٬٣٥٦٬٤٠٧١٬٦٤٠٬٨٥٤٣٠٦٬٧٠١١٬٢٩١٬٠٩٦١٬٥٩٧٬٧٩٧القطاع* موجودات 
١٩٠٬٢١٢١٠٬٠٠٠٢٠٠٬٢١٢٢٢٥٬١٠٧٥٩٬٠٧٠٢٨٤٬١٧٧مطلوبات القطاع 
١٬٨٥٩-١٬١٧٦١٬٨٥٩-١٬١٧٦مصاریف رأسمالية

إن المعلومات القطاعات الفردیة، حيث یتم إدارتها واستخدامها عند الحاجة.* ال یتم تخصيص األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق إلى  
، موضحة أدناه:إعداد التقاریر القطاعية، ٨اإلضافية حسب متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم 

معلومات عن القطاعات الجغرافية - أ

داخل دولة ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠وفترة التسعة أشهر المنتهية في ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠المنتهية في  إن جميع مبيعات الشركة لفترة التسعة أشهر  
اإلمارات العربية المتحدة. 

العمالء الرئيسيين )ب

٪ ١٠عمالء) بلغت إیراداتهم أكثر من ٣–٢٠٢٠عمالء (٣، كان لدى الشركة ٢٠٢١سبتمبر ٣٠خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  
لي إیرادات الشركة.من إجما 



شركة االسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)
المرحلية الموجزةإیضاحات حول البيانات المالية 

٢٠٢١سبتمبر٣٠

-١٧ -

المطلوبات الطارئة وااللتزامات الرأسمالية - ٢٠

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 

٨٩٩٬١٨٩٩٬١ضمانات بنكية

القيم العادلة لألدوات المالية - ٢١
المالية والمطلوبات المالية. تتألف األدوات المالية من الموجودات 

من  تتألف الموجودات المالية من النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك والذمم المدینة التجاریة وذمم القروض المدینة والمبالغ المستحقة
لتي تترتب عليها فوائد والذمم أطراف ذات عالقة والموجودات المالية بالقيمة العادلة. وتتألف المطلوبات المالية من القروض والسلفيات ا 

الدائنة التجاریة واألخرى والمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة. 

إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف بصورة جوهریة عن قيمتها المدرجة.

تسلسل القيمة العادلة 
العادلة لألدوات المالية بأسلوب التقييم:تستخدم الشركة التسلسل التالي للتحدید واإلفصاح عن القيمة 

األسعار المتداولة (غير معدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة. المستوى األول: 

ملحوظة، بشكل مباشر  أساليب أخرى للتقييم حيث تكون جميع المدخالت التي لها تأثير جوهري على القيمة العادلة المسجلة  المستوى الثاني:
أو غير مباشر، و

أساليب تقييم تستخدم مدخالت لها تأثير جوهري على القيمة العادلة المسجلة التي ال تستند إلى بيانات السوق الملحوظة.المستوى الثالث:  

المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول (غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر ٣٠
ألف درهمألف درهمألف درهمدرهمألف 

بالقيمة العادلة من خالل أدوات حقوق ملكية مدرجة
٨٩٤٬٣٦٩--٨٩٤٬٣٦٩بنود الدخل الشامل األخرى 

٤١٬٨٦٨٤١٬٨٦٨--أدوات حقوق ملكية غير مدرجة 
أدوات دین مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

٦٢٬٢٨٧-٦٢٬٢٨٧-بنود الدخل الشامل األخرى 
أدوات دین مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

٩٥٩٬٣٨-٩٥٩٬٣٨-األرباح أو الخسائر 

٣٦٩٬٨٩٤٢٤٦٬١٠١٤١٬٨٦٨٤٨٣٬٠٣٧١٬اإلجمالي 



شركة االسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)
المرحلية الموجزةإیضاحات حول البيانات المالية 

٢٠٢١سبتمبر٣٠

-١٨ -

القيم العادلة لألدوات المالية (تتمة)- ٢١

العادلة (تتمة) تسلسل القيمة  

المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول (مدققة) ٢٠٢٠دیسمبر ٣١
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
٧٤١٬٣٥٦--٧٤١٬٣٥٦بنود الدخل الشامل األخرى 

٤١٬٨٦٨٤١٬٨٦٨--مدرجة أدوات حقوق ملكية غير 
أدوات دین مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

٨٥٬٩٩٠-٨٥٬٩٩٠-بنود الدخل الشامل األخرى 
أدوات دین مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

٩٥٨٬١٠٢-٩٥٨٬١٠٢-األرباح أو الخسائر 

٣٥٦٬٧٤١٩٤٨٬١٨٨٤١٬٨٦٨١٧٢٬٩٧٢اإلجمالي 

إدارة المخاطر- ٢٢

تطور. لذلك، یظل الیستمر الوضع الراهن لتفشي فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك استجابة الحكومة والجمهور للتحدیات، في التقدم و 
مدى ومدة تأثير هذه الظروف غير مؤكد ویعتمد على التطورات المستقبلية التي ال یمكن التنبؤ بها بشكٍل دقيق في هذه المرحلة، وال یمكن

.   المرحلية الموجزةإجراء تقدیر موثوق لمثل هذا التأثير في تاریخ اعتماد هذه البيانات المالية 

جائحة وقد وضعت الشركة في اعتبارها األثر المحتمل (استنادًا إلى أفضل المعلومات المتوفرة) للتقدیرات غير المؤكدة التي تسبب فيها  
، كما وضعت في اعتبارها الدعم االقتصادي واإلجراءات التخفيفية التي اتخذتها الحكومات.١٩-كوفيد

ن تؤثر على النتائج المالية والتدفقات النقدیة والمركز المالي للشركة في المستقبل. وبصرف النظر عن ذلك، یمكن لهذه التطورات أ
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