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  فترة الثالثة أشهر المنتهية في   أشهر المنتهية في فترة الستة  

 يونيو 30 يونيو  30 يونيو 30 يونيو  30  
  2020 2019 2020 2019 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم إيضاح 
 )غير مدققة( )غير مدققة(  )غير مدققة( )غير مدققة(   

 
  47,466  44,475  101,771  84,054  اإليرادات

  (399,50)  (45,585)  (919,105)  (376,104) 3 تكاليف مباشرة
 

  (2,933)  (1,110)  (4,148)  (20,322)  إجمالي الخسائر
  4,116   2,565  8,480  6,505 4 دخل تشغيلي آخر

  (5,742)  (5,552)  (11,217)  (11,183) 5 مصاريف إدارية وعمومية
  (820)  (1,443)  (1,608)  (1,875)  مصاريف بيع وتوزيع

 االنخفاض في قيمة الذمم خسائر 
  (,6734)  -  (155,9)  -  التجارية واألخرى المدينة   
 

  (10,052)  (5,540)  (17,648)  (26,875)  الخسائر التشغيلية
  9,998  8,776  18,050  17,743 6 دخل التمويل

  (5,447)  (1,978)  (10,800)  (4,907)  تكاليف التمويل
 دخل توزيعات األرباح من االستثمارات 

  6,190  25,603  31,093  33,218  في حقوق الملكية  
 صافي التغير في القيمة العادلة ألدوات 

 من خالل   الدين بالقيمة العادلة  
  (094,1)  556,7  040,17  (413,44) 8 األرباح أو الخسائر  
 

  (405)  34,417  735,37  (234,25)  )الخسائر(/ األرباح للفترة
 

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

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

 بالقيمة العادلة من خالل   حقوق الملكية  
   (45,443)  13,086  (13,904)  (41,012) 8 بنود الدخل الشامل األخرى   

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

 ألدوات  صافي التغير في القيمة العادلة
 بالقيمة العادلة من خالل  الدين   
  (1,222)  6,919  2,323  (6,000) 8 بنود الدخل الشامل األخرى   
 

 أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل
 إعادة -بنود الدخل الشامل األخرى   
 التصنيف إلى األرباح أو الخسائر  
  (061,1)  -  (061,1)  -  عند االستحقاق  
 

 الدخل / بنود )الخسائر الشاملة(
  (726,47)  005,20  (642,12)  (012,47)  الشامل األخرى للفترة  
 

 الدخل / إجمالي )الخسائر الشاملة(
  (131,48)  54,422  093,25  (246,72)  الشامل للفترة  
 

 ربحية السهم
  00,0  0.10  11,0  (07,0) 17 الربح األساسي والمخفف للسهم )درهم(
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  احتياطي القيمة   
   العادلة للموجودات   
   المالية بالقيمة العادلة مبلغ  

 مجموع األرباح االحتياطي االحتياطي من خالل بنود مكتتب به  رأس 
 حقوق الملكية غير الموزعة القانوني العام األخرى الدخل الشامل  في األسهم المال 

  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
   1,428,379  73,780  179,402  313,323  503,048  26  358,800 )مدققة( 2020يناير  1الرصيد في 

   (25,234)  (25,234)  -  -  -  -  - الخسائر للفترة
   (012,47)  -  -  -  (012,47)  -  - بنود الخسائر الشاملة األخرى للفترة 

   (72,246)  (25,234)  -  -  (47,012)  -  - إجمالي الخسائر الشاملة للفترة 
   (1,250)  (1,250)  -  -  -  -  - مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

   (880,35)  (880,35)  -  -  -  -  - (19توزيعات األرباح المدفوعة )إيضاح 
  003,91,31  416,11  179,402  313,323  036,456  26  358,800 )غير مدققة(  2020 يونيو 30في 

 
 

   1,502,000  32,686  179,402  316,517  614,569  26  358,800 )مدققة( 2019يناير  1الرصيد في 
   37,735  37,735  -  -  -  -  - األرباح للفترة

   (642,12)  -  -  -  (642,12)  -  - األخرى للفترة الخسائر الشاملةبنود 
   25,093  37,735  -  -  (12,642)  -  - إجمالي الدخل الشامل للفترة

   (880,35)  (686,32)  -  (194,3)  -  -  - (19توزيعات األرباح المدفوعة )إيضاح 
  ,213,4911  735,37  179,402  323,313  927,601  26  358,800 )غير مدققة( 2019 يونيو 30في 
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  أشهر المنتهية في الستةفترة    
  يونيو  30   
  2020 2019 

 ألف درهم ألف درهم إيضاح 
 غير مدققة غير مدققة   

 األنشطة التشغيلية
  37,735   (25,234)  )الخسائر(/ األرباح للفترة
 التعديالت للبنود التالية:

  8,552   9,153  7 استهالك ممتلكات وآالت ومعدات  
 التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية    

  (17,040)  44,413  8 بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر    
  (5)  -   الثابتةخسائر من بيع الموجودات   
  9,155   -  12 المتوقعة االئتمانخسائر مخصص   
      -   8,002  3 تخفيض قيمة المخزون   
  680   547   مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين، بالصافي  
  (31,093)  (33,218)  دخل توزيعات األرباح  
  (18,050)  (17,743) 6 دخل التمويل  
  800,10   907,4   تكاليف التمويل  

  (9,173)   734  
 التغيرات في رأس المال العامل:

  (14,669)  (17,693)  المخزون   
  36,458   9,920   ذمم مدينة تجارية وأخرى   
  2,305   7,954   ذمم دائنة تجارية وأخرى   
       -   (980,8)  ودائع تأمين  

  24,828   (17,972)  الناتج من األنشطة التشغيلية)المستخدم في(/ النقد 
   (677)  (677)  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين  

  151,24   (649,18)  من األنشطة التشغيليةالناتجة  في(/ ة)المستخدم صافي التدفقات النقدية
 

 األنشطة االستثمارية
  (2,213)  (1,543) 7 شراء ممتلكات وآالت ومعدات

  5   166   ومعداتمبالغ محصلة من بيع ممتلكات وآالت 
  (11,779)  ( 46,367) 8 موجودات مالية استثمارات في

  40,252   56,705  8 مبالغ محصلة من استحقاق / استبعاد موجودات مالية
  31,093   33,218   ةتوزيعات أرباح مقبوض

   536,7   376,20   فوائد مقبوضة
  894,64   555,62   االستثماريةصافي التدفقات النقدية من األنشطة 

 
 األنشطة التمويلية

  63,658   65,000  15 مبالغ محصلة من القروض البنكية
  (43,068)  (81,331) 15 سداد القروض البنكية

  (14,383)  (8,790)  تكاليف التمويل المدفوعة
   (880,35)  (880,35)  توزيعات أرباح مدفوعة

   (673,29)  (001,61)  النقدية المستخدمة في األنشطة التمويليةصافي التدفقات 
   59,372   (17,095)  الزيادة في النقدية وشبه النقدية)النقص(/ صافي 

   175,24   23,986   النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة
  547,83   891,6  13 النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة
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 واألنشطة الرئيسيةنبذة عن الشركة  -1
 

إن شركة اإلسمنت الوطنية )شركة مساهمة عامة(، دبي )"الشركة"( هي شركة مسجلة بموجب مرسوم صادر عن صاحب السمو حاكم دبي في  
العربية المتحدة.  في دولة اإلمارات  2015لسنة  2لتأسيس شركة إسمنت في إمارة دبي، ووفقًا ألحكام القانون االتحادي رقم   1968أبريل  10

 ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة. 4041إن الشركة مدرجة في سوق دبي المالي. إن العنوان المسجل للشركة هو ص.ب 
 

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

 .2020أغسطس  13من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  المرحلية الموجزةتمت الموافقة على البيانـات الماليـة 
 
 
 أسس إعداد البيانات المالية والتغيرات في السياسات المحاسبية -2
 
 أسس إعداد البيانات المالية  2-1
 

 - 34وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة  المرحلية الموجزةتم إعداد هذه البيانـات الماليـة 
 التقارير المالية المرحلية.

 
المطلوبة في البيانات المالية السنوية، وينبغي أن تقرأ جنبًا إلى   ال تشتمل البيانات المالية المرحلية الموجزة على كافة المعلومات واإلفصاحات

 .2019ديسمبر  31جنب مع البيانات المالية السنوية للشركة كما في 
 

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

 
وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو من   المرحلية الموجزةيتم إعداد البيانات المالية 

والذي تم قياسه باستخدام طريقة محاسبة  زميلةخرى، والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة، واالستثمار في الشركة الخالل بنود الدخل الشامل األ
 حقوق الملكية.

 
 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المتبعة من قبل الشركة  2-2
 

مماثلة لتلك المتبعة عند إعداد البيانات المالية السنوية للشركة  المرحلية الموجزةإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية 
تباع . لم تقم الشركة باال2020يناير  1، باستثناء اتباع المعايير الجديدة السارية المفعول كما في 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 المبكر ألية معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى صادرة ولكن لم يسر مفعولها بعد.
 للشركة. المرحلية الموجزة، إال أنها ال تؤثر على البيانات المالية 2020تطبق العديد من التعديالت والتفسيرات ألول مرة في سنة 

 
 تعريف األعمال   - 3رقم  التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية

أنه حتى تعتبر األنشطة أعمااًل، يجب أن تتضمن مجموعة األنشطة  3توضح التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
وضح التعديالت بحد أدنى، أحد المدخالت وعملية جوهرية والتي تسهم معًا بشكٍل جوهري في القدرة على إنتاج مخرجات. كما ت  ،والموجودات

أنه يمكن أن توجد األعمال دون أن تتضمن كافة المدخالت والعمليات المطلوبة إلنتاج المخرجات. ليس لهذه التعديالت أي تأثير على 
 للشركة، لكنها قد تؤثر على الفترات المستقبلية إذا ما دخلت الشركة في أي عمليات دمج أعمال. المرحلية الموجزةالبيانـات الماليـة 

 
والمعيار المحاسبي الدولي رقم   9والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    7التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

 ية لسعر الفائدة : إعادة تشكيل المقارنة المعيار 39
يقدم التثبيت والقياس عدد  -األدوات المالية    39والمعيار المحاسبي الدولي رقم   9التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

ئدة. تتأثر عالقة التحوط من اإلعفاءات والتي تنطبق على جميع عالقات التحوط والمتأثرة مباشرة بإعادة تشكيل المقارنة المعيارية لسعر الفا 
ط بشأنه إذا أدت إعادة التشكيل إلى تقديرات غير مؤكدة بشأن توقيت و/أو حجم التدفقات النقدية المستندة إلى المقارنة المعيارية للبند المتحو 

نها ليس لديها أي عالقات تحوط ألسعار للشركة نظرًا أل  المرحلية الموجزةأو أداة التحوط. ليس لهذه التعديالت أي تأثير على البيانـات الماليـة  
  الفائدة.
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 أسس إعداد البيانات المالية والتغيرات في السياسات المحاسبية )تتمة( -2
 
 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المتبعة من قبل الشركة )تتمة(  2-2
 

 : تعريف األمور الجوهرية8والمعيار المحاسبي الدولي رقم  1التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
حذفها أو إساءة استخدامها أو التعتيم عنها قد يؤثر تقدم التعديالت تعريفًا جديدًا لألمور الجوهرية ينص على أن "المعلومات جوهرية إذا كان  

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

أن حد اإلفصاح سوف يعتمد على طبيعة ودرجة أهمية المعلومات، سواًء منفردة أو باالقتران مع معلومات أخرى، في توضح التعديالت 
خدمون سياق البيانات المالية. يعنبر الخطأ في المعلومات جوهريًا إذا كان من المتوقع أن يؤثر بشكٍل معقول على القرارات التي يتخذها المست

للشركة وال يتوقع أن يكون لها أي تأثير على الشركة في  المرحلية الموجزةالتعديالت أي تأثير على البيانـات الماليـة  الرئيسيون. لم يكن لهذه
 المستقبل.

 
 2018مارس  29اإلطار التصوري إلعداد التقارير المالية الصادر بتاريخ 

حل المفاهيم أو المتطلبات المذكورة في أي معيار آخر. إن الغرض  إن اإلطار التصوري ليس معيارًا وال تحل أي من المفاهيم المذكورة فيه م
من اإلطار التصوري هو مساعدة مجلس المعايير المحاسبية الدولية في وضع المعايير ومساعدة معّدي المعايير في وضع سياسات محاسبية 

 تفسير المعايير.متوافقة في حالة عدم وجود معيار منطبق، إلى جانب مساعدة جميع األطراف في فهم و 
 

يتضمن اإلطار التصوري المعدل بعض المفاهيم الجديدة، ويقدم تعريفات محّدثة ومعايير تثبيت للموجودات والمطلوبات ويوضح بعض 
 المفاهيم الهامة.

 
 للشركة. المرحلية الموجزةليس لهذه التعديالت أي تأثير على البيانـات الماليـة 

 
 العادلة قياس القيم   2-3
 

ية التي تُقاس ُتدرج جميع الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة أو التكلفة التاريخية باستثناء االستثمارات في الموجودات المال
د التقارير. إن بالقيمة العادلة. إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها المدرجة في تاريخ اعدا

إن  من تسلسل القيمة العادلة. و الثاني و الثالثاالستثمار بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى مؤهل للمستوى األول 
لمستوى  لم تكن هناك أي تحويالت بين المستوى األول وا  الثانياالستثمار بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مؤهل للمستوى 

 الثاني والمستوى الثالث من قياسات القيمة العادلة خالل الفترة.
 
 
 التكاليف المباشرة  -3
 

  أشهر المنتهية في الستةفترة   
  يونيو  30  

  2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  
 )غير مدققة( )غير مدققة(   

 
  58,226  50,585  تكلفة المواد

  28,896  28,804  األخرى الخدمات وتكاليف المصنع 
  -  8,002  تخفيض قيمة المخزون 

  11,289  8,826  تكاليف الموظفين
  508,7  159,8  (7استهالك ممتلكات وآالت ومعدات )إيضاح 

 
  376,104  919,105  
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 الدخل التشغيلي اآلخر -4
 

  أشهر المنتهية في الستةفترة   
  يونيو  30  

  2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  
  )غير مدققة( )غير مدققة(   

  4,195  3,318  بيع خردة ومواد أخرى غير متاجر بها 
  1,795  1,477  دخل إيجار من عقارات استثمارية

  2,070  1,460  دخل إيجار آخر
  420  250  أخرى 

 
  505,6  480,8  

 
 
 المصاريف االدارية والعمومية -5
 

  أشهر المنتهية في الستةفترة   
  يونيو  30  

  2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  
  )غير مدققة( )غير مدققة(   

  7,501  6,973  تكاليف الموظفين
  1,409  1,374  مصاريف مكتبية

  1,043  1,136  (7استهالك ممتلكات وآالت ومعدات )إيضاح 
  142  178  بنكيةرسوم 

  296  605  فروق صرف العمالت األجنبية
  826  917  أخرى 

 
  183,11  217,11  

 
 
 دخل التمويل -6
 

  أشهر المنتهية في الستةفترة   
  يونيو  30  

  2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  
  )غير مدققة( )غير مدققة(   

  9,243  10,443  زميلةدخل الفوائد على القرض المقدم للشركة ال
  7,536  7,300  دخل الفوائد على االستثمارات في الموجودات المالية )أدوات الدين(
 –أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 

  1,061  -  أرباح االستحقاق المعاد تصنيفها من بنود الدخل الشامل األخرى   
  210     -  التغير في القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة

 
  743,17  050,18  
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  الممتلكات واآلالت والمعدات  -7

الفترة )مليون درهم  1,54مبلغ ضافات إلى الممتلكات واآلالت والمعدات بلغت اإل، 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةخالل فترة 
 30)الفترة المنتهية في  خالل الفترةمليون درهم  0,17بمبلغ تم استبعاد موجودات و مليون درهم(  2,21 - 2019يونيو  30المنتهية في 

 8,55 - 2019يونيو  30الفترة المنتهية في مليون درهم ) 9,3. بلغت رسوم االستهالك للفترة مبلغ مليون درهم( 0,03 – 2019يونيو 
 مليون درهم(.

 
 
  االستثمارات في الموجودات المالية -8

 ديسمبر 31 يونيو  30  
  2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  
  )مدققة( )غير مدققة(   

 الموجودات المتداولة
  9,238  15,920  االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 

  91,651  248,89  االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 

  168,105  100,889  
 

 الموجودات غير المتداولة
  845,119  792,039  االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 

  113,529  60,567  االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 

  606,852  958,648  
 

  774,957  1,059,537  
 

  فيما يلي فئات االستثمارات في الموجودات المالية:
 ديسمبر 31 يونيو  30  
  2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  
 )مدققة( )غير مدققة(   

 
  742,074  701,062  بالقيمة العادلة –االستثمارات في حقوق الملكية المدرجة 

  275,595  214,844  بالقيمة العادلة –أدوات الدين 
  41,868  868,41  بالتكلفة –أدوات حقوق الملكية غير المدرجة 

 
  774,957  1,059,537  

 
* لدى الشركة استثمار في أدوات حقوق ملكية غير مدرجة في مصنع أسمنت تحت اإلنشاء خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة. يتم قيد 

من تسلسل القيمة العادلة. لم تتمكن  3الشامل األخرى ويصنف على أنه ضمن المستوى االستثمار بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل 
الشركة من االستعانة بجهة تقييم أخرى لتحديد القيمة العادلة لالستثمار بشكل موثوق بسبب الوضع السياسي واالقتصادي القائم في بلد 

 31ألف درهم )  41,868وطبقًا لتقدير اإلدارة، تم تحديد القيمة العادلة بمبلغ  االستثمار الذي يؤثر على خطة ومراحل المشروع. وبناًء عليه،  
 ألف درهم(، على أنها تمثل القيمة الدفترية. 41,868 - 2019ديسمبر 

 
ألف درهم( لدى البنوك مقابل  711,580 - 2019ديسمبر  31ألف درهم ) 661,941تم رهن استثمارات في الموجودات المالية بمبلغ 

 (.15ض والسلفيات )إيضاح القرو 
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 االستثمارات في الموجودات المالية )تتمة( -8
 

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

  )غير مدققة(  2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةفترة   
  أدوات حقوق  الدينأدوات  أدوات الدين 
  الملكية بالقيمة العادلة  بالقيمة العادلة  بالقيمة العادلة  
  من خالل بنود  من خالل من خالل بنود  

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

 
  1,059,537  783,942  205,180  70,415 في بداية الفترة

  46,367  -  42,060  4,307 االضافات خالل الفترة
  (56,705)  -  (53,012)  (3,693) المستحق/ المسترد

  (425,91)  (012,41)  (413,44)  (000,6) التغير في القيمة العادلة
 

  774,957  930,742  815,149  029,65 في نهاية الفترة 
 
 

 االستثمارات في الموجودات المالية حسب المنطقة الجغرافية:فيما يلي 
 

 ديسمبر 31 يونيو  30  
  2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  
 )مدققة( )غير مدققة(   

 
  585,084  564,651  اإلمارات العربية المتحدة
  156,990  136,411  المملكة العربية السعودية

  317,463  712,256  دول أخرى 
 

  774,957  1,059,537  
 
 
 زميلةاستثمار في شركة  -9
 

٪( في شركة أسمنت بربر المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة 25,43 - 2019٪ )25,43يمثل االستثمار في شركة زميلة نسبة 
احتساب حصة الشركة في شركة أسمنت  مسجلة في جمهورية السودان. يتمثل النشاط الرئيسي للشركة الزميلة في تصنيع وبيع األسمنت. يتم  

 بربر المحدودة. باستخدام طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية.
 

حدة قامت الشركة خالل الفترات السابقة باحتساب االستثمارات بعد األخذ باالعتبار تأثير التضخم المفرط واستخدام السياسات المحاسبية المو 
لشركة الزميلة. باإلضافة إلى ذلك، قامت الشركة بشطب تكلفة استثمارها بالكامل في الشركة الزميلة وليس عليها أثناء إعداد البيانات المالية ل

 التزام تجاه الخسائر بما يتجاوز القيمة االسمية ألسهم حقوق الملكية المحتفظ بها.
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 القرض المستحق من الشركة الزميلة - 10

 
قرض بالدرهم اإلماراتي تم منحه للشركة الزميلة ويستحق السداد في أكتوبر  2020 يونيو 30مليون درهم في  316يمثل القرض بمبلغ 

% سنويًا. يحمل القرض 5,85، ولكن تعثرت الشركة الزميلة عن سداد عدة دفعات. يتم احتساب سعر الفائدة على هذا القرض بمعدل  2019
 ركة الزميلة.رهن على موجودات الش

 
ط قامت اإلدارة بإجراء تقييم النخفاض قيمة القرض كما قامت بتقييم قدرة الشركة الزميلة على سداد القرض بناًء على عوامل محددة تشمل نم

والتي من  السداد خالل السنة وما بعدها، ووجود ضمانات كافية مقابل القرض والتعديل المقترح التفاقية القرض مع خطة السداد الُمعدلة،
. وبناًء على هذا التقييم، وحقيقة أن القرض مضمون مقابل رهن الموجودات التي تتجاوز قيمتها العادلة 2020المتوقع االنتهاء منها خالل 

 ، خلصت اإلدارة إلى عدم حدوث انخفاض في قيمة رصيد القرض.2020 يونيو 30مبلغ القرض في 
 
 

 المخزون  - 11
 

 ديسمبر 31 يونيو  30  
  2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  
 )مدققة( )غير مدققة(   

 
  11,472  16,806  مواد خام

  32,792  36,569  األعمال قيد التنفيذ
  1,837  1,851  بضاعة جاهزة

  22,279  22,845  مواد استهالكية وقطع غيار
 

  78,071  68,380  
 
 

 الذمم المدينة التجارية واألخرى  - 12
 
 

 ديسمبر 31 يونيو  30  
  2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  
 )مدققة( )غير مدققة(   

 
 الذمم المدينة التجارية

  93,204  95,233  ذمم مدينة من عمالء خارجيين   
  47,916  27,100  (14مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة )إيضاح    
  (43,819)  (43,819)  ناقصًا: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة   
 

  78,514  97,301  
  2,451  ,0583  ذمم مدينة أخرى 

 
  572,81  99,752  
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 النقدية وشبه النقدية - 13

 ديسمبر 31 يونيو  30  
  2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  
  )مدققة( مدققة( )غير   

  516  278  النقد في الصندوق 
  23,470  11,506  حسابات جارية –أرصدة نقدية لدى البنوك 
  6,308  288,15  ودائع تأمين –أرصدة نقدية لدى البنوك 

 
  30,294  27,072  األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق 

  (6,308)  (15,288)  ناقصًا: ودائع تأمين
  -   (893,4)  ناقصًا: سحب على المكشوف من البنوك*

 
   23,986  891,6  نقدية وشبه نقدية

ألف درهم وتترتب عليه فائدة باألسعار  30,000حصلت الشركة خالل الفترة على تسهيل على المكشوف من بنك محلي بحد يبلغ * 
 التجارية.

 
 

  معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة - 14
األطراف ذات عالقة المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا لدى الشركة والشركات التي تحت السيطرة أو تمثل 

  السيطرة المشتركة أو التي تتأثر بشكل جوهري بتلك األطراف. تؤخذ موافقة إدارة الشركة على سياسات التسعير وشروط الدفع المتعلقة بهذه
  المعامالت.

 المعامالت الجوهرية مع األطراف ذات عالقة:أ.  
  أشهر المنتهية في الستةفترة   
  يونيو  30  

  2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  
 )غير مدققة( )غير مدققة(   

 زميلةالشركة ال
   9,243  10,443  دخل فوائد

 أطراف أخرى ذات عالقة
  15,632  6,080  بيع اإلسمنت

   (4,390)  (1,896)  وخدماتشراء مواد 
  تعويضات موظفي اإلدارة العليا ب.  

  إن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وغيرهم من موظفي اإلدارة العليا خالل الفترة كانت على النحو التالي:
  أشهر المنتهية في الستةفترة   
  يونيو  30  

  2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  
 مدققة()غير  )غير مدققة(   

 
  1,614  1,690  الرواتب والمزايا األخرى قصيرة األجل

  87  87  مكافأة نهاية الخدمة
 

  777,1  701,1   
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 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة )تتمة( - 14

 
  المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة ج.  

 ديسمبر 31 يونيو  30  
  2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  
  )مدققة( )غير مدققة(   

  34,398  13,490  الشركة الزميلة   
  13,518  610,13  أطراف أخرى ذات عالقة   
 

  100,27  47,916  
 

 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة د.  
 

 ديسمبر 31 يونيو  30  
  2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  
  )مدققة( )غير مدققة(   

  2,167  823,1  أطراف أخرى ذات عالقة
 
 

  القروض البنكية  - 15
 ديسمبر 31 يونيو  30  
  2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  
  )مدققة( )غير مدققة(   

  165,667  84,336  (1قروض مرابحة )
  115,000  180,000  (2قروض قصيرة األجل )

 
  264,336  280,667  

  (134,740)  (079,219)  المتداولناقصًا: الجزء 
 

  145,927  257,45  الجزء غير المتداول
 
ألف درهم(  196,600ألف دوالر أمريكي )ما يعادل  53,500أبرمت الشركة اتفاقية مرابحة مع بنك إسالمي محلي بإجمالي مبلغ  (1)

، باإلضافة إلى فائدة وفقًا للمعدالت السائدة 2023مستحق السداد على عشرة أقساط نصف سنوية على مدى خمس سنوات تنتهي في 
ألف درهم مقابل هذه  45,257% لمدة ثالثة أشهر. كما في تاريخ التقرير، تم استحقاق مبلغ 1,95بين بنوك اإلمارات )ايبور( زائدًا 

الحصول على اتفاقية المرابحة مقابل التسهيالت. حصلت الشركة على هذا القرض وتم تقديمه لشركتها الزميلة في السنوات السابقة. يتم  
 درهم( كما في تاريخ التقرير.ألف  303,839 - 2019ألف درهم ) 289,144رهن أسهم مدرجة بقيمة عادلة تبلغ 

 
درهم إماراتي( ألف    58,500ريال سعودي )ما يعادل  ألف    60,000حصلت الشركة على قرض مرابحة مع بنك إسالمي بمبلغ إجمالي   (2)

، باإلضافة إلى سعر الفائدة بين بنوك 2022أقساط نصف سنوية على مدى ثالث سنوات تنتهي في ثالثة مستحق السداد على 
تؤثر سحوبات ألف درهم مستحق السداد مقابل هذا التسهيل.  39,078كما في تاريخ التقرير، كان هناك مبلغ %. 1,5السعودية زائدًا 

 84,783القرض المذكور على سداد التسهيالت القائمة. يتم الحصول على اتفاقية المرابحة مقابل رهن أسهم مدرجة بقيمة عادلة تبلغ 
درهم( كما في تاريخ التقرير. 90,365 - 2019ألف درهم )
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 القروض البنكية )تتمة( - 15

 
 145,2 - 2019مليون درهم ) 185الحصول على قروض قصيرة األجل بموجب تسهيل بنكي متجدد من بنك محلي بحد أقصى تم  (3)

مليون درهم( لمتطلبات رأس المال العامل. تبلغ فترة أي قرض يتم الحصول عليه بموجب هذا التسهيل سنة واحدة. يخضع القرض 
على هذا التسهيل، إلى جانب التسهيالت األخرى التي تم الحصول عليها من البنك، مقابل لفائدة وفقًا للمعدالت التجارية. يتم الحصول  
 درهم( كما في تاريخ التقرير. 317,377 - 2019ألف درهم ) 288,014رهن أسهم ملكية مدرجة بقيمة عادلة تبلغ 

 
 

 الذمم الدائنة التجارية واألخرى  - 16
 

 ديسمبر 31 يونيو  30  
  2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  
 )مدققة( )غير مدققة(   

 
  10,969  12,862  ذمم دائنة تجارية

  17,080  17,080  توزيعات أرباح مستحقة الدفع
  5,689  1,806  فوائد مستحقة

  4,937  4,938  مستحقات لمكافآت الموظفين
  2,167  1,823  (14مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة )إيضاح 

  1,284  1,519  مقدمةدفعات 
  13,065  117,23  مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى 

 
  145,63  55,191  

 
 

 ربحية السهم - 17
 

أرباح بمبلغ  – 2019ألف درهم ) 25,234يتم احتساب الربح األساسي للسهم بتقسيم الخسائر للفترة العائدة إلى مساهمي الشركة وقدرها 
 ألف سهم(.  358,800  -  2019ألف سهم )  358,800ألف درهم(، على المعدل المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة وقدره  37,735

 
 دار أي أدوات مالية قد يكون لها تأثير مخفف على ربحية السهم عند استخدامها.لم تقم الشركة بإص
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 تقارير القطاعات - 18

 
( االستثمارات في األوراق 2( تصنيع وبيع اإلسمنت والمنتجات ذات العالقة، و1تتكون أنشطة الشركة من قطاعي أعمال رئيسيين هما: 

 :. وفيما يلي التفاصيل الخاصة بإيرادات ونتائج وموجودات ومطلوبات كل قطاعزميلةالمالية والعقارات والشركة ال
 

  أشهر المنتهية فيالستة فترة    أشهر المنتهية في الستةفترة   
  )غير مدققة( 2019 يونيو 30   )غير مدققة(  2020 يونيو 30  
 المجموع االستثمارات اإلسمنت المجموع  االستثمارات  اإلسمنت  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 
  101,771  -  101,771  84,054  -  84,054 اإليرادات

  (98,410)  - ( 98,410)  (96,217)  - (96,217) التكاليف المباشرة
  (7,508)  -  (7,508)  (8,159)  -  (8,159) االستهالك

 مصاريف إدارية وبيعية
  (12,826)  -  (12,826)  (13,058)  -  (13,058) وعمومية   

  (9,155)  (9,243)  88  -  -  - مصاريف االنخفاض في القيمة
  8,480  1,796  6,684  5,505  1,477  5,028 الدخل التشغيلي اآلخر

  (10,800)  (5,507)  (5,293)  (4,907)  -  (4,907) تكاليف التمويل
  18,050  18,050  -  17,743  17,743  - دخل التمويل

  31,093  31,093  -  33,218  33,218  - دخل توزيعات األرباح
  17,040  17,040  -  (44,413)  (44,413)  - أخرى 

 
  37,735  53,229  (15,494)  (25,234)  8,025 (33,259) )خسائر(/ أرباح القطاع

 
 

  )مدققة( 2019ديسمبر  31   )غير مدققة(  2020 يونيو 30  
 المجموع االستثمارات اإلسمنت المجموع  االستثمارات  اإلسمنت  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 
 1,754,716  1,378,461  376,255  1,644,948 1,276,698  368,250 موجودات القطاع*

 356,631   165,667  190,964  353,017  269,229  83,788 القطاعمطلوبات 
 

 * ال يتم تخصيص األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق إلى القطاعات الفردية، حيث يتم إدارتها واستخدامها عند الحاجة.
 

 ، موضحة أدناه:إعداد التقارير القطاعية، 8إن المعلومات اإلضافية حسب متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 
 معلومات عن القطاعات الجغرافية (أ
 

داخل دولة  2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةوفترة  2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةإن جميع مبيعات الشركة لفترة 
 اإلمارات العربية المتحدة.

 
 العمالء الرئيسيين (ب
 

ثالثة عمالء( بلغت إيراداتهم أكثر من  – 2019، كان لدى الشركة ثالثة عمالء )2020 يونيو 30أشهر المنتهية في الستة خالل فترة 
 % من إجمالي إيرادات الشركة. 10
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 توزيعات األرباح -19

 
  0,1ألف درهم )بواقع    35,880، تم اإلعالن عن توزيع أرباح نقدية بمبلغ  2020ابريل  20خالل اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ  

 35,880فلس للسهم بإجمالي مبلغ  0,1 – 2019) 2019فلس للسهم( وتمت الموافقة عليها من قبل مساهمي الشركة فيما يتعلق بسنة 
 .2020مايو  7(. وتم دفع توزيعات األرباح بتاريخ 2018ألف درهم تتعلق بسنة 

 
 

 المطلوبات الطارئة وااللتزامات الرأسمالية  - 20
 

 ديسمبر 31 يونيو  30  
  2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  
 )مدققة( )غير مدققة(   

 
  3,009  3,009  ضمانات بنكية

 
 

  القيم العادلة لألدوات المالية  - 21
 تتألف األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية.

 
البنوك والذمم المدينة التجارية وذمم القروض المدينة والمبالغ المستحقة من  تتألف الموجودات المالية من النقد في الصندوق واألرصدة لدى 

م أطراف ذات عالقة والموجودات المالية بالقيمة العادلة. وتتألف المطلوبات المالية من القروض والسلفيات التي تترتب عليها فوائد والذم
 قة.الدائنة التجارية واألخرى والمبالغ المستحقة ألطراف ذات عال

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

 
 تسلسل القيمة العادلة 

  تستخدم الشركة التسلسل التالي للتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية بأسلوب التقييم:
  األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة.األسعار المتداولة )غير معدلة( في المستوى األول:  
أساليب أخرى للتقييم حيث تكون جميع المدخالت التي لها تأثير جوهري على القيمة العادلة المسجلة ملحوظة، بشكل مباشر  المستوى الثاني:

  أو غير مباشر، و
 القيمة العادلة المسجلة التي ال تستند إلى بيانات السوق الملحوظة. أساليب تقييم تستخدم مدخالت لها تأثير جوهري علىالمستوى الثالث: 

 
 المجموع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول  )غير مدققة(  2020 يونيو 30

  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل

  807,959  41,868  65,029  701,062 بنود الدخل الشامل األخرى   
  149,815   -  149,815       - المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 
  774,957  41,868  844,214  062,701 اإلجمالي
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 لألدوات المالية )تتمة(القيم العادلة  - 21

 
 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول )مدققة( 2019ديسمبر  31

  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 

  854,357  41,868  63,912  748,577 بنود الدخل الشامل األخرى   
  205,180      -  205,180       - الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 
  1,059,537  41,868  269,092  748,577 اإلجمالي

 
 

 إدارة المخاطر - 22
 

يستمر الوضع الراهن لتفشي فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك استجابة الحكومة والجمهور للتحديات، في التقدم ويتطور بسرعة.  لذلك، 
يظل مدى ومدة تأثير هذه الظروف غير مؤكد ويعتمد على التطورات المستقبلية التي ال يمكن التنبؤ بها بشكٍل دقيق في هذه المرحلة، وال 

 .  المرحلية الموجزةراء تقدير موثوق لمثل هذا التأثير في تاريخ اعتماد هذه البيانات المالية يمكن إج 
 

روس وقد وضعت الشركة في اعتبارها األثر المحتمل )استنادًا إلى أفضل المعلومات المتوفرة( للتقديرات غير المؤكدة التي تسبب فيها وباء في
 في اعتبارها الدعم االقتصادي واإلجراءات التخفيفية التي اتخذتها الحكومات.، كما وضعت (Covid-19)كورونا المستجد 

 
 وبصرف النظر عن ذلك، يمكن لهذه التطورات أن تؤثر على النتائج المالية والتدفقات النقدية والمركز المالي للشركة في المستقبل.

 
 

 معلومات المقارنة - 23
 

المقارنة في بيان األرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشامل األخرى المرحلي حتى تتوافق مع عرض الفترة تم إعادة تصنيف بعض معلومات 
 الحالية. لم يكن إلعادة التصنيف هذه أي تأثير على النتائج المعلنة سابقًا.
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