
شركة االسمنت الوطنية
(شركة مساهمة عامة)

)غير مدققة(المرحلية الموجزةالبيانات المالية 
٢٠٢٢مارس ٣١



 

كات األعضاء  ارنست ويونغ العالمية المحدودة  إحدى ال

+ ٩٧١  ٤  ٧٠١  ٠١٠٠ھاتف:
٩٧١  ٤  ٣٣٢  ٤٠٠٠ +

+ ٩٧١  ٤  ٣٣٢  ٤٠٠٤فاكس:
dubai@ae.ey.com

ey.com

ارنست ویونغ الشرق األوسط (فرع دبي)
٩٢٦٧  .ص.ب

الطابق األرضي  – بلیس  آي سي دي بروكفیلد
مركز دبي المالي العالمي  – شارع المستقبل

دبي 
اإلمارات العربیة المتحدة دولة 

تقریر مراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة إلى السادة مساهمي
شركة االسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)

المقدمة 
مارس   ٣١لقد راجعنا البيانات المالية المرحلية الموجزة المرفقة لشركة االسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة) ("الشركة") كما في 

كما في  ٢٠٢٢ بيان المركز المالي المرحلي  من  والتي تتألف  أو   ٢٠٢٢مارس    ٣١،  ذات العالقة لألرباح  والبيانات المرحلية 
الخسائر وبنود الدخل الشامل األخرى والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدیة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ذلك التاریخ  

اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي  واإلیضاحات التفسيریة. إن 
). إن مسؤوليتنا هي إعطاء استنتاج حول هذه البيانات ٣٤، إعداد التقاریر المالية المرحلية (المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٤رقم 

أعمال المراجعة التي قمنا بها. المالية المرحلية الموجزة استنادًا إلى 

مجال المراجعة 
الذي ینطبق على مهام المراجعة "مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنجزة   ٢٤١٠لقد تمت مراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي رقم  

االستفسارات بصورة رئيسية من من قبل مدقق حسابات المنشأة المستقل". تتألف مراجعة المعلومات المالية المرحلية من طلب  
األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى. إن مجال عملية  

ى التأكيدات  المراجعة أقل بكثير من مجال التدقيق الذي یتم وفقًا لمعایير التدقيق الدولية. وبناء عليه فإنها ال تمكننا من الحصول عل 
التي تطلعنا على جميع األمور الجـوهریة التي یمكن تحدیدها أثناء القيام بالتدقيـق. بناء على ذلك فإننا ال نبدي رأیًا بخصوص  

التدقيق. 

أساس االستنتاج المتحفظ
أدوات استثمارات في  الشركة لدیها  ، فإن  ٢٠٢٢مارس    ٣١حول البيانـات الماليـة المرحلية الموجزة كما في    ٩كما َوَرَد في اإلیضاح  

ألف درهم. ولم یتم تزویدنا  ٤١٬٨٦٨مصنفة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى بمبلغ مدرجة ملكية غير حقوق 
ا إذا كان بأدلة تدقيق كافية ومناسبة لدعم قياس القيمة العادلة كما في تاریخ التقریر المالي. ونتيجًة لذلك، لم نتمكن من تحدید م

. ٢٠٢٢مارس  ٣١یلزم إجراء أي تعدیل على القيمة الدفتریة لالستثمار في 

االستنتاج المتحفظ 
من تقریرنا، لم یرد إلى علمنا ما یستوجب   أساس االستنتاج المتحفظاستنادًا إلى مراجعتنـا، وباستثناء األمور الموضحة في الفقرة  

ي  االعتقاد بأن البيانات المالية المرحلية الموجزة المرفقة لم یتم إعدادها، من جميع النواحي الجوهریة، وفقًا للمعيار المحاسبي الدول 
(التقاریر المالية المرحلية). ٣٤رقم 

عن ارنست ویونغ

موقعة من: 
أشرف وحيد أبو شرخ

شریك
٦٩٠رقم التسجيل: 

٢٠٢٢مایو  ١٢
دبي، اإلمارات العربية المتحدة 



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

٢٠٢٢مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

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

الثالثة أشهر المنتهية في فترة 
مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهمإیضاح 

(غير مدققة)(غير مدققة) 

٣٨٬٩٩٢٤٥٬٥٠٩اإلیرادات
)٢١٣٥٣٬()٤١٧٤٨٬(٣تكاليف مباشرة

)٧٬٧٠٤()٩٬٤٢٥(خسائرإجمالي ال
٤٣٬٢٥١٢٬٦٧٢دخل تشغيلي آخر

)٥٬٦٧٢()٥٬٦٠٠(٥مصاریف إداریة وعمومية
)٩٥٩()٠٩٦١٬(مصاریف بيع وتوزیع

)١١٬٦٦٣()١٢٬٨٧٠(الخسائر التشغيلية
٦٤٬٤٧٥٦٬٣٥٥دخل التمویل

)١٬٣٣٨()٦٣٥(تكاليف التمویل
لدین بالقيمة العادلةمة العادلة ألدوات اصافي التغير في القي

٥٬١٣٨)١٬٧٧٩(٩من خالل األرباح أو الخسائر
القيمة العادلة ألدوات الدین بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل

-)٦٠٢٦٬(عند االستبعادإلى األرباح أو الخسائرالمعاد تصنيفها الشامل األخرى 

)٥٠٨١٬()٤١١١٧٬(الخسائر للفترة

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

أو الخسائر في الفترات الالحقة:
حقوق الملكيةصافي التغير في القيمة العادلة ألدوات 

٩٧٢٬٠٤٥٤٥٬٨٨٣بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 

التي قد ُیعادأورتصنيفها إلى األرباح أو الخسائالمعادالبنود
إلى األرباح أو الخسائر في فترات الحقة:تصنيفها 

ألدوات الدین  صافي التغير في القيمة العادلة
)١٢٥()٢٬٢٥١(٩بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 

الل بنود الدخلدین بالقيمة العادلة من خ القيمة العادلة ألدوات ال
-٦٠٢٦٬عند االستبعادإلى األرباح أو الخسائرالمعاد تصنيفها الشامل األخرى 

٣٩٦٧٦٬٧٥٨٤٥٬األخرى للفترةبنود الدخل الشامل 

٩٨٥٥٨٬٢٥٠٤٤٬إجمالي الدخل الشامل للفترة

ربحية السهم
)٠٠٤٠٬()٠٤٩٬٠(١٨هم (درهم)الربح األساسي والمخفف للس





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

٢٠٢٢مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

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

-٤ -

احتياطي القيمة
العادلة للموجودات 

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

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٣٥٨٬٨٠٠٢٦١٧٩٬٤٠٢٣١٣٬٣٢٣٨١٠٬٥١٤٥٦٬٨٠٣١٬٧١٨٬٨٦٨(مدققة) ٢٠٢٢ینایر ١الرصيد في 

) ١٧٬٤١١() ١٧٬٤١١(-----الخسائر للفترة 
٣٩٦٧٦٬-٣٩٦٧٦٬----بنود الخسائر الشاملة األخرى للفترة 

٩٨٥٥٨٬) ٤١١١٧٬(٣٩٦٧٦٬----إجمالي الخسائر الشاملة للفترة 

٨٠٠٣٥٨٬٢٦٤٠٢١٧٩٬٣٢٣٣١٣٬٩١٠٨٨٦٬٣٩٢٣٩٬٨٥٣٧٧٧٬١٬(غير مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١في 

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

) ١٬٥٠٨() ١٬٥٠٨(-----للفترة الخسائر
٧٥٨٤٥٬-٧٥٨٤٥٬----األخرى للفترة ةالشاملالخسائربنود 

٢٥٠٤٤٬) ٠٨٥١٬(٧٥٨٤٥٬----للفترة ةالشاملالخسائرإجمالي 

٨٠٠٣٥٨٬٢٦٤٠٢٬١٧٩٣٢٣٣١٣٬٦١٠٥٤٣٬٣٢٤٦٬٤٨٥٤٠١٬١٬(غير مدققة) ٢٠٢١مارس  ٣١في 



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

٢٠٢٢مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

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

-٥ -

فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهمإیضاح 

غير مدققة غير مدققة 
األنشطة التشغيلية

)١٬٥٠٨()١٧٬٤١١(الخسائر للفترة
التعدیالت للبنود التالية:

٤٬٤٥٠٤٬٥٤٥وإطفاءاستهالك 
التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية  

)٥٬١٣٨(١٬٧٧٩، صافيالخسائروأبالقيمة العادلة من خالل األرباح  
بنود التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من 
- ٦٬٦٠٢رالدخل الشامل األخرى المعاد إدراجها إلى األرباح أو الخسائ

١٬٨٢١١٬١٠٢تخفيض قيمة المخزون 
٣٢٣١٬١٢٤مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفين، بالصافي

)٦٬٣٥٥()٤٬٤٧٥(٦دخل التمویل
٦٣٥٣٣٨١٬تكاليف التمویل
)٤٬٨٩٢()٦٬٢٧٦(في رأس المال العاملية قبل التغيراتالخسائر التشغيل

التغيرات في رأس المال العامل:
١٠٬٦٨٠)١٬٩٤١(المخزون 

)١٬١٣٩()٩٬٩٥٧(ذمم مدینة تجاریة وأخرى 
)٣٬٩٧٩()٣٬٣٥٨(مبالغ مدفوعة مقدمًا وذمم مدینة أخرى 

٥٣١١٧٬)٠٢٨٤٬(ذمم دائنة تجاریة وأخرى 
١٧٬٨٢٣)٢٥٬٥٦٠(العملياتمن /في)  مالمستخد(نقد  ال

)٢٨٦()٦٧(مكافأة نهایة الخدمة المدفوعة
٥٣٧١٧٬)٦٢٧٢٥٬(من األنشطة التشغيلية/(المستخدم في)صافي التدفقات النقدیة

األنشطة االستثماریة
)١٦٧()٣٧٧(شراء ممتلكات وآالت ومعدات

)٤٬٩٤٥()٣٬٤٠٥(دات ماليةشراء موجو 
٧٬٩٧٧٥٦٬١٦٤استبعاد موجودات ماليةمبالغ محصلة من استحقاق / 

٤٬٤٧٥٦٬٣٥٥فوائد مقبوضة
)٠٠٠٦٥٬(٠٦١١٧٬مودعة(مصروفة)/ودیعة ثابتة

)٥٩٣٧٬(٧٣١٢٥٬األنشطة االستثماریة(المستخدمة في)  من /صافي التدفقات النقدیة 

شطة التمویليةناأل 
٦٥٬٠٠٠١٦٥٬٧١٠مبالغ محصلة من القروض البنكية

)١٩٤٬٠٧٠()٦٥٬٠٠٠(سداد القروض البنكية
)٩٥٠١٬()٦٣٥(تكاليف التمویل المدفوعة

)٣١٠٣٠٬()٦٣٥(صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة التمویلية
)٢٠٬٣٦٦()٥٣١(في النقدیة وشبه النقدیةالنقصصافي 

٠٤٦١٤٬١٥٥٣٨٬بدایة الفترةالنقدیة وشبه النقدیة في  
١٥٥١٥١٣٬٧٨٩١٧٬النقدیة وشبه النقدیة في نهایة الفترة



شركة االسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)
المرحلية الموجزةیضاحات حول البيانات المالية إ

٢٠٢٢مارس  ٣١

-٦ -

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

،  ٤٠٤١إن الشركة مدرجة في سوق دبي المالي. إن العنوان المسجل للشركة هو ص.ب  لتأسيس شركة إسمنت في إمارة دبي.  ١٩٦٨أبریل  ١٠
ي، اإلمارات العربية المتحدة. دب

٢٠١٥لسنة  ٢انون االتحادي رقم ، الذي یلغي ویحل محل الق٢٠٢١لسنة  ٣٢صدر المرسوم بالقانون االتحادي رقم  ،٢٠٢١سبتمبر ٢٠في
طبق متطلباته  ت الجدید وسوف  القانون حاليًا بمراجعة  الشركة قوم  ت .  ٢٠٢٢ینایر  ٢ودخل حيز التنفيذ بتاریخ  بشأن الشركات التجاریة (وتعدیالته)،  

تنفيذ. في موعد ال یتجاوز سنة واحدة من تاریخ دخول المرسوم بقانون الجدید حيز ال

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

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

-٣٤وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  ٢٠٢٢مارس  ٣١ة في  لفترة الثالثة أشهر المنتهيالمرحلية الموجزةتم إعداد هذه البيانـات الماليـة  
التقاریر المالية المرحلية. 

المطلوبة في البيانات المالية السنویة، وینبغي أن تقرأ جنبًا إلى  ال تشتمل البيانات المالية المرحلية الموجزة على كافة المعلومات واإلفصاحات
. ٢٠٢١دیسمبر ٣١ركة كما في جنب مع البيانات المالية السنویة للش

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

الموجزة وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخية، باستثناء االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل بنود  المرحلية  ات المالية  ذه البيان یتم عرض ه
ت المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، والتي یتم قياسها بالقيمة العادلة. الدخل الشامل األخرى واالستثمارا

سيرات والتعدیالت الجدیدة المتبعة من قبل الشركة یير والتفالمعا٢-٢

مماثلة لتلك المتبعة عند إعداد البيانات المالية السنویة للشركة المرحلية الموجزةإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية  
تباع  . لم تقم الشركة باال٢٠٢٢ینایر١ة الساریة المفعول كما في  ، باستثناء اتباع المعایير الجدید٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  

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

للشركة.المرحلية الموجزة، إال أنها ال تؤثر على البيانات المالية ٢٠٢٢تطبق العدید من التعدیالت ألول مرة في سنة 



شركة االسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)
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٢٠٢٢مارس  ٣١
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المحاسبية (تتمة)أسس إعداد البيانات المالية والتغيرات في السياسات -٢

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

٣٧التعدیالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم –تكاليف الوفاء بعقد –العقود المحملة بالتزامات 
تفادیها بسبب العقد) للشركةا (أي التكاليف التي ال یمكن  تكاليف التي ال یمكن تفادیهات هو عقد تتجاوز فيه الإن العقد المحمل بالتزام

المتعلقة بالوفاء بالتزاماتها بموجب العقد المزایا االقتصادیة المتوقع الحصول عليها من العقد. 

المنشأة تضمين التكاليف  أو یتسبب في خسائر، فإنه یتطلب من  زامات  لت با كان العقد محمل  إذاتحدد التعدیالت بأنه في حالة تقييم فيما  
من المتعلقة مباشرة بعقد لتقدیم البضائع والخدمات وتشتمل على كل من التكاليف اإلضافية (أي، تكاليف العمالة والمواد المباشرة) والجزء  

إلشراف عليها). تنفيذ العقد وكذلك تكاليف إدارة العقود واالتكاليف المرتبط مباشرًة بأنشطة العقد (أي، االستهالك المستخدم في

ب العقد.إن التكاليف العمومية واإلداریة ال ترتبط مباشرًة بالعقد، ویتم استثنائها إال إذا كانت یتم تحميلها صراحًة على الطرف المقابل بموج 

٣التقاریر المالية رقم التعدیالت على المعيار الدولي إلعداد–اإلشارة إلى اإلطار التصوري 
نسخة الشارة إلى  مجلس معایير المحاسبة الدولية باإلصادرة عن  اإلشارة إلى نسخة سابقة من اإلطار التصوري  تستبدلهذه التعدیالت  إن

.في متطلباتها كبيردون تغيير ٢٠١٨الحالية الصادرة في مارس 

دمج األعمال لتفادي إصدار أرباح أو خسائر  ٣یر المالية رقم  معيار الدولي إلعداد التقار التعدیالت استثناًء لمبدأ التثبيت الوارد في التضيف
رقم   الدولي  المحاسبي  المعيار  نطاق  ضمن  تكون  قد  التي  الطارئة  والمطلوبات  للمطلوبات  الناتجة  المحتملة  الثاني"  م األحكا ٣٧"اليوم 

الرسوم،  -رات المعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية  ) الصادر عن لجنة تفسي٢١م (والمطلوبات الطارئة والموجودات الطارئة أو التفسير رق
والتفسير رقم ٣٧في المعيار المحاسبي الدولي رقم  األحكام الواردةن تطبق  أاالستثناء من المنشآت  یستوجب.إذا تم تكبدها بشكٍل منفصل

تحدید ما اذا كان بغرض  والي، بدًال من اإلطار التصوري،  التقاریر المالية، على الت الصادر عن لجنة تفسيرات المعایير الدولية إلعداد٢١
.یوجد التزام حالي في تاریخ االستحواذ

توضيح أن الموجودات الطارئة غير مؤهلة  بغرض  ٣كما اضافت التعدیالت فقرة جدیدة إلى المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  
.االستحواذللتثبيت في تاریخ 

نه ال یوجد موجودات ومطلوبات طارئة ضمن نطاق نظرًا أل،  للشركةليس لهذه التعدیالت أي تأثير على البيانـات الماليـة الموجزة المرحلية  
هذه التعدیالت التي نشأت خالل الفترة. 

١٦المحاسبي الدولي رقم على المعيار التعدیالت –المبالغ المحصلة قبل االستخدام المقصود -والمعدات واآلالت الممتلكات 
والمعدات، أي مبالغ محصلة من بيع البنود والتي  واآلالتتحظر التعدیالت على المنشآت الخصم من تكاليف أي بند من بنود الممتلكات  

وبدًال من ذلك، تقوم المنشأة  رة.تنتج أثناء إیصال بند الموجودات إلى موقعه وحالته الالزمة حتى یتسنى تشغيله بالشكل المقصود من قبل اإلدا
ح أو الخسائر. بتثبيت المبالغ المحصلة من بيع هذه البنود، وتكاليف إنتاج هذه البنود، ضمن األربا 

كات نظرًا ألنه لم تكن هناك مبيعات لهذه البنود التي تنتج من الممتلللشركة  تأثير على البيانات المالية الموجزة المرحليةلهذه التعدیالتليس  
.والمعدات المتوفرة لالستخدام في أو بعد بدایة أقرب فترة یتم عرضها واآلالت
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البيانات المالية والتغيرات في السياسات المحاسبية (تتمة)أسس إعداد -٢

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

التي تقوم باتباع  الشركة التابعة  – ة للمعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية االتباع ألول مر ١المالية رقم المعيار الدولي إلعداد التقاریر
المعيار ألول 

لقياس فروقات المعامالت ١(أ) من المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  ١٦-یسمح التعدیل للشركة التابعة التي تختار تطبيق الفقرة د
األم، بناًء على تاریخ انتقال الشركة األم إلى المعایير الدولية في البينات المالية الموحدة للشركةراكمة باستخدام المبالغ المعلن عنها  المت

عليها  اء تعدیالت على إجراءات التوحيد وعلى تأثير دمج اإلعمال للشركات التابعة التي تستحوذ ، في حالة لم یتم إجر إلعداد التقاریر المالية
(أ) من المعيار الدولي  ١٦-أو المشروع المشترك التي تختار تطبيق الفقرة دالشقيقةكما یتم تطبيق هذا التعدیل على الشركة  .الشركة األم

. ١إلعداد التقاریر المالية رقم 

.شركة تابعةأيللشركة نظرًا ألن ليس لها تأثير على البيانات المالية الموجزة المرحليةالتعدیالت هذهلليس 

بالمائة للتوقف عن تثبيت المطلوبات  ١٠الرسوم في اختبار نسبة  –األدوات المالية  -٩المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  
المالية 

ف اختالًفا جوهرًیا  تتضمنها المنشأة عند تقييم ما إذا كانت شروط بند المطلوبات المالية الجدید أو المعدل تختلیوضح التعدیل الرسوم التي  
تتضمن هذه الرسوم فقط تلك المدفوعة أو المقبوضة بين المقترض والمقرض، بما في ذلك الرسوم عن شروط بند المطلوبات المالية األصلي.

حاسبي  ليس هناك تعدیل مماثل مقترح للمعيار المإما المقترض أو المقرض بالنيابة عن بعضهما البعض.المدفوعة أو المقبوضة من قبل  
التثبيت والقياس. األدوات المالية:٣٩الدولي رقم 

خالل للشركةلية  نظرًا لعدم وجود تعدیالت على األدوات الما للشركةليس لهذه التعدیالت أي تأثير على البيانـات الماليـة الموجزة المرحلية  
الفترة. 

القيمة العادلة الضرائب على قياسات -الزراعة  ٤١المعيار المحاسبي الدولي رقم 
بأن تستثني المنشآت التدفقات النقدیة للضرائب  ٤١من المعيار المحاسبي الدولي رقم  ٢٢المذكورة في الفقرة  اتهذا التعدیل المتطلبیلغي

. ٤١جودات ضمن نطاق المعيار المحاسبي الدولي رقم عند قياس القيمة العادلة للمو 

نطاق المعيار المحاسبي الدولي  ضمنألنه ليس لها موجودات  للشركة نظرًا  رحليةالمالية الموجزة المتأثير على البيانات  هذه التعدیالتلليس  
. كما في تاریخ التقریر المالي٤١رقم 

قياس القيم العادلة ٣-٢

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

ر مصنفة ضمن ة من خالل األرباح أو الخسائواالستثمارات بالقيمة العادلبالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى  اتاالستثمار 
. لم تكن هناك أي تحویالت بين المستوى األول والمستوى الثاني والمستوى الثالث المستویات األول والثاني والثالث من تسلسل القيمة العادلة

من قياسات القيمة العادلة خالل الفترة. 
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٢٠٢٢مارس  ٣١

-٩ -

التكاليف المباشرة -٣
نتهية في الثالثة أشهر المفترة 

مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم

(غير مدققة)(غير مدققة) 

٢٧٬٢٨١٢٨٬٣٤٤تكلفة المواد
١٠٬٤٤٢١٤٬٣٠٦الخدمات وتكاليف المصنع األخرى 

٤٬٨٢٨٥٬٣٨٢تكاليف الموظفين
٤٬٠٤٥٤٬٠٧٩استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

١٨٢١٬١٠٢١٬تخفيض قيمة المخزون 

٤١٧٤٨٬٢١٣٥٣٬

الدخل التشغيلي اآلخر -٤
فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم

(غير مدققة)(غير مدققة) 

٢٬٠٢٤١٬١٠٣بيع خردة ومواد أخرى غير متاجر بها 
٨٠٤٧٨٠دخل إیجار من عقارات استثماریة

٤٠٢٤٤٠ر آخردخل إیجا 
٢١٣٤٩أخرى 

٢٥١٬٣٦٧٢٢٬

المصاریف االداریة والعمومية-٥
فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم

(غير مدققة)(غير مدققة) 

٣٬٧٠٦٣٬٨٥٥تكاليف الموظفين
٥٥٥٥١٩مصاریف مكتبية
٢٥٥٣١٣وآالت ومعداتاستهالك ممتلكات

١٥٠١٥٠إطفاء موجودات غير ملموسة
١٤١١٢٤رسوم بنكية

٣٩٤٠خدمات
٧٥٤٦٧١أخرى 

٦٠٠٥٬٦٧٢٥٬
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٢٠٢٢مارس  ٣١

-١٠ -

دخل التمویل -٦

فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم

(غير مدققة)(غير مدققة) 

٢٬٩١٥٣٬١٨٥زميلةالمقدم للشركة الائد على القرض الفو دخل  
٥٦٠١٬١٧٠٣٬دخل الفوائد على االستثمارات في الموجودات المالية (أدوات الدین)

٤٧٥٤٬٣٥٥٦٬

الممتلكات واآلالت والمعدات -٧
٢٠٢١مليون درهم ( ٠٬٣٧والمعدات بمبلغ ، فإن اإلضافات إلى الممتلكات واآلالت ٢٠٢٢مارس ٣١خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

مليون درهم).٤٬٤-٢٠٢١مليون درهم (٤٬٣بلغت رسوم االستهالك للفترة مبلغ و ) مليون درهم٠٬١٧-

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

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

وفقًا للتقييم  مليون درهم)٣٧-٢٠٢١مليون درهم (٣٨تقدر القيمة السوقية العادلة للعقارات االستثماریة، بما في ذلك األراضي، بمبلغ  
. اعتمد التقييم على تقييم ألسعار السوق للعقارات المماثلة، واستنادًا إلى اإلیجارات المستقبلية ٢٠٢٢ي أجرته اإلدارة في مارس  الداخلي الذ

من تسلسل القيمة العادلة وفقًا لمدخالت التقييم المستخدمة. ٣تم تصنيفها ضمن المستوى 

ات الماليةاالستثمارات في الموجود-٩
دیسمبر٣١مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 
الموجودات المتداولة

٤٢٬٩٩٨٤٩٬٢٦٩االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 
٦١١٧٬٤٩٩٨٬االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

٦٠٩٥٠٬٧٦٨٥٧٬
الموجودات غير المتداولة

١٬١٨٧٬٤٣٠١٬١١٥٬٨٦٩االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 
٩٥٣٢٨٬٩١٢٢٩٬االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

٣٨٣٢١٦٬١٬٧٨١١٤٥٬١٬
٩٩٢٢٦٦٬١٬٥٤٩٢٠٣٬١٬
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٢٠٢٢مارس  ٣١

-١١ -

(تتمة)ستثمارات في الموجودات الماليةاال-٩

فيما یلي فئات االستثمارات في الموجودات المالية: 
دیسمبر٣١مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 
١٬١٣٣٬٦٣٨١٬٠٦١٬٥٩٣بالقيمة العادلة–االستثمارات في حقوق الملكية المدرجة 

٩١٬٤٨٦١٠٠٬٠٨٨يمة العادلةبالق–الدین  أدوات 
٨٦٨٤١٬٨٦٨٤١٬بالقيمة العادلة*–أدوات حقوق الملكية غير المدرجة 

٩٩٢٢٦٦٬١٬٥٤٩٢٠٣٬١٬

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

في بلد االستثمار. وبناًء غير المواتيةع ا وضالشركة من االستعانة بجهة تقييم أخرى لتحدید القيمة العادلة لالستثمار بشكل موثوق بسبب األ
ألف درهم).٤١٬٨٦٨-٢٠٢١(كما في تاریخ التقریر المالي  ألف درهم  ٤١٬٨٦٨اإلدارة، تم تحدید القيمة العادلة بمبلغ  امألحكعليه، وطبقًا  

بمبلغ   المالية  الموجودات  في  استثمارات  رهن  (٩٥٨٬٠٥٩تم  درهم  مق٩٣٥٬٢٧٣-٢٠٢١ألف  البنوك  لدى  درهم)  القروض ألف  ابل 
والسلفيات.

ارات في الموجودات المالية خالل الفترة كانت كما یلي:إن الحركة في االستثم

(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١الثالثة أشهر المنتهية في 
أدوات حقوق أدوات الدینأدوات الدین

الملكية بالقيمة العادلة بالقيمة العادلة بالقيمة العادلة 
من خالل بنود من خاللبنود من خالل 

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

٦١٬٦٧٧٣٨٬٤١١١٬١٠٣٬٤٦١١٬٢٠٣٬٥٤٩في بدایة الفترة 
٣٬٤٠٥-٣٬٤٠٥-االضافات 

)٧٬٩٧٧(-)٣٬٤٧٣()٤٬٥٠٤(المستحق/ المسترد 
٠٤٥٧٢٬٠١٥٦٨٬)٧٧٩١٬()٢٥١٢٬(التغير في القيمة العادلة 

٩٢٢٥٤٬٥٦٤٣٦٬٥٠٦١٧٥٬١٬٩٩٢٢٦٦٬١٬في نهایة الفترة 
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المرحلية الموجزةیضاحات حول البيانات المالية إ

٢٠٢٢مارس  ٣١

-١٢ -

(تتمة)االستثمارات في الموجودات المالية-٩

(غير مدققة) ٢٠٢١مارس ٣١الثالثة أشهر المنتهية في 
أدوات حقوق أدوات الدین أدوات الدین 
لملكية بالقيمة العادلة ابالقيمة 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

٨٤٬٢٩٥١٠٤٬٦٥٢٧٨٣٬٢٢٥٩٧٢٬١٧٢في بدایة الفترة 
٤٬٩٤٥-٤٬٩٤٥-االضافات 

) ٥٦٬١٦٤(-) ٥٦٬١٦٤(-تحق/ المسترد المس
١٣٨٥٬٨٨٣٤٥٬٨٩٦٥٠٬) ١٢٥(التغير في القيمة العادلة 

١٧٠٨٤٬٥٧١٥٨٬١٠٨٨٢٩٬٨٤٩٩٧١٬في نهایة الفترة 

الموجودات المالية حسب المنطقة الجغرافية:فيما یلي االستثمارات في 
دیسمبر٣١مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمرهمألف د

(مدققة)(غير مدققة) 

٩٦٠٬٩٨٦٩٢٠٬٧٥٦اإلمارات العربية المتحدة
٢٤٤٬٥٠٣٢١٤٬٩٧٤المملكة العربية السعودیة

٦١٬٥٠٣٦٧٬٨٢٠دول أخرى 
١٬٢٦٦٬٩٩٢١٬٢٠٣٬٥٥٠

زميلة استثمار في شركة - ١٠

٪) في شركة أسمنت بربر المحدودة، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة ٢٥٬٤٣-٢٠٢١٪ (٢٥٬٤٣یمثل االستثمار في شركة زميلة نسبة  
الشركة في شركة أسمنت  مسجلة في جمهوریة السودان. یتمثل النشاط الرئيسي للشركة الزميلة في تصنيع وبيع األسمنت. یتم احتساب حصة  

بربر المحدودة. باستخدام طریقة حقوق الملكية في البيانات المالية. 

كة خالل الفترات السابقة باحتساب االستثمارات بعد األخذ باالعتبار تأثير التضخم المفرط واستخدام السياسات المحاسبية الموحدة قامت الشر 
بالكامل في الشركة الزميلة وليس  لالستثمارتكوین مخصص  بالشركة لة. باإلضافة إلى ذلك، قامت أثناء إعداد البيانات المالية للشركة الزمي

تجاه الخسائر بما یتجاوز القيمة االسمية ألسهم حقوق الملكية المحتفظ بها. إضافي تزام عليها ال



شركة االسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)
المرحلية الموجزةیضاحات حول البيانات المالية إ

٢٠٢٢مارس  ٣١

-١٣ -

القرض المستحق من الشركة الزميلة- ١١

قرض بالدرهم اإلماراتي تم منحه للشركة الزميلة ویستحق السداد في أكتوبر ٢٠٢٢مارس  ٣١مليون درهم في  ٣١٦یمثل القرض بمبلغ  
٪ ٣أشهر زائداً ٣بسعر إیبور لمدة . یتم احتساب سعر الفائدة على هذا القرض بعد بتسویة هذا القرضالشركة الزميلة قملم ت، ولكن ٢٠١٩
سنویًا. 

اإلدارة بإجراء تقييم النخفاض قيمة القرض كما قامت بتقييم قدرة الشركة الزميلة على سداد القرض بناًء على عوامل محددة تشمل نمط قامت
وما بعدها، ووجود ضمانات كافية مقابل القرض والتعدیل المقترح التفاقية القرض مع خطة السداد الُمعدلة،  فترة التقاریر الماليةل  السداد خال

. 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 القرض٢٠٢٢مارس  ٣١ها العادلة مبلغ القرض فيقيمت

. المالي

المخزون - ١٢
دیسمبر٣١مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 

١٥٬١٩١١٢٬٤٨٤األعمال قيد التنفيذ
١٠٬٢٦٤١٣٬٤٨٥مواد خام

٣٬٧٧١٣٬٠١٦بضاعة جاهزة
٩٦٠٬٢١٠٨١٢٢٬مواد استهالكية وقطع غيار

١٨٦٥١٬٠٦٦٥١٬

الذمم المدینة التجاریة واألخرى - ١٣
دیسمبر٣١مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 

الذمم المدینة التجاریة
٩٣٬٦٧٧٨٥٬٣٤٠مالء خارجيينذمم مدینة من ع

٢٬٣٤٥١٬٧٨٨)١٤(إیضاح  أطراف ذات عالقة
)٢٤٤٩٬()٢٤٤٩٬(ناقصًا: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

٨٦٬٧٧٨٧٧٬٨٨٤

١٬٨٤٩٩٣٤)١٤مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة (إیضاح  
٤٩٦٣٬٣٤٨٣٬ذمم مدینة أخرى 

١٢٣٩٢٬١٦٦٨٢٬



شركة االسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)
المرحلية الموجزةیضاحات حول البيانات المالية إ

٢٠٢٢مارس  ٣١

-١٤ -

معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة - ١٤

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

. وفيما یلي المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة: ليست ذات عالقةطراف الحصول عليها من أ

المعامالت الجوهریة مع األطراف ذات عالقة:أ.  
فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم

(غير مدققة)(غير مدققة) 
زميلةالشركة ال

٢٬٩١٦٣٬١٨٥فوائددخل  
أطراف أخرى ذات عالقة

١٬٠٣٤١٬٣٣٣بيع اإلسمنت
)٧٤()١٧(شراء مواد وخدمات

تعویضات موظفي اإلدارة العليا ب.  

ة كانت على النحو التالي: إن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وغيرهم من موظفي اإلدارة العليا خالل الفتر 
أشهر المنتهية في فترة الثالثة  
مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم

(غير مدققة)(غير مدققة) 
٨٣٥٨٣٠الرواتب والمزایا األخرى قصيرة األجل

٤٤٤٤مكافأة نهایة الخدمة
٨٧٩٨٧٤

قة المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالج.  
دیسمبر٣١مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 
٣١٬٤٠٩٣٠٬٤٩٤الشركة الزميلة

)٥٦٠٢٩٬()٥٦٠٢٩٬(ناقصًا: فائدة معلقة
١٬٨٤٩٩٣٤

:أخرى تجاریةذمم مدینة
٣٤٥٢٬٧٨٨١٬أطراف أخرى ذات عالقة

١٩٤٤٬٧٢٢٢٬



شركة االسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)
المرحلية الموجزةیضاحات حول البيانات المالية إ

٢٠٢٢مارس  ٣١

-١٥ -

العالقة (تتمة)معامالت وأرصدة األطراف ذات - ١٤
مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة د.  

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 
١٧١٨أطراف أخرى ذات عالقة

النقدیة وشبه النقدیة- ١٥

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درهمدرهمألف 
(مدققة)(غير مدققة) 

٤٦٥٢٧٧النقد في الصندوق 
٥٢٬٩٣٩٧٠٬٠٠٠*ودیعة ثابتة–أرصدة نقدیة لدى البنوك  
٠٥٠١٣٬٧٦٩١٣٬حسابات جاریة–أرصدة نقدیة لدى البنوك  

٦٦٬٤٥٤٨٤٬٠٤٦األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق 

)٠٠٠٧٠٬()٩٣٩٥٢٬(*تةناقصًا: ودیعة ثاب

٥١٥١٣٬٠٤٦١٤٬نقدیة وشبه نقدیة

*إن الودائع الثابتة تترتب عليها فائدة باألسعار التجاریة والتي تستحق بعد سنة واحدة.

القروض البنكية - ١٦

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 

١٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠)١قروض مرابحة (
٠٠٠١١٥٬٠٠٠١١٥٬)٢قروض قصيرة األجل (

١٢٥٬٠٠٠١٢٥٬٠٠٠
)٠٠٠١١٥٬()٠٠٠١١٥٬(ناقصًا: الجزء المتداول

٠٠٠١٠٬٠٠٠١٠٬الجزء غير المتداول



شركة االسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)
المرحلية الموجزةیضاحات حول البيانات المالية إ

٢٠٢٢مارس  ٣١

-١٦ -

(تتمة)القروض البنكية- ١٦

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

رهم) كما في تاریخ التقریر ألف د١٠٬٠٠٠-٢٠٢١ألف 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 

مقابل في السنوات السابقة. یتم الحصول على اتفاقية المرابحة  . حصلت الشركة على هذا القرض وتم تقدیمه لشركتها الزميلةسنویة
.درهم)ألف ٣٨٨٬٢٧٩-٢٠٢١(ألف درهم كما في تاریخ التقریر٣٨٥٬٥٨٣رهن أسهم مدرجة بقيمة عادلة تبلغ 

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

مقابل رهن أسهم مدرجة بقيمة عادلة مضمونة اتفاقية المرابحة إن . ٢٠٢١سنویًا، والذي تم تسویته مبكرًا خالل ٪١٬٥السعودیة زائدًا 
درهم). ألف ٢١٤٬٩٧٤-٢٠٢١ألف درهم (٢٤٤٬٥٠٣تبلغ 

مليون درهم لمتطلبات رأس المال ١٨٥قصيرة األجل بموجب تسهيل بنكي متجدد من بنك محلي بحد أقصى  تم الحصول على قروض)٢(
جاریة. یتم العامل. تبلغ فترة أي قرض یتم الحصول عليه بموجب هذا التسهيل سنة واحدة. یخضع القرض لفائدة وفقًا للمعدالت الت

ى التي تم الحصول عليها من البنك، مقابل رهن أسهم ملكية مدرجة بقيمة الحصول على هذا التسهيل، إلى جانب التسهيالت األخر 
.درهم)ألف٣٣٢٬٠٢٩- ٢٠٢١(ألف درهم كما في تاریخ التقریر٣٢٧٬٩٧٢عادلة تبلغ 

دائنون تجاریون وآخرون - ١٧

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 

١٥٬٣٠٥١٩٬٥٢٠تجاریةذمم دائنة
١٦٬٧٨٠١٦٬٧٨٠توزیعات أرباح مستحقة الدفع
٥٬٠٦٩٥٬٠٦٩مستحقات لمكافآت الموظفين

١٬٦٨٣١٬٠٥٣دفعات مقدمة
٢٣٠٢٠٧فوائد مستحقة

١٧١٨)١٤(إیضاح  عالقةمبالغ مستحقة إلى أطراف ذات 
٦٨٨٧٬٣١٥٨٬مصاریف مستحقة وذمم دائنة أخرى 

٧٧٢٤٦٬٨٠٠٥٠٬

ربحية السهم - ١٨
بمبلغ  خسارة–٢٠٢١ألف درهم (١٧٬٤١١یتم احتساب الربح األساسي للسهم بتقسيم الخسائر للفترة العائدة إلى مساهمي الشركة وقدرها  

ألف سهم). ٣٥٨٬٨٠٠-٢٠٢١ألف سهم (٣٥٨٬٨٠٠ألف درهم)، على المعدل المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة وقدره ١٬٥٠٨

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



شركة االسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)
المرحلية الموجزةیضاحات حول البيانات المالية إ

٢٠٢٢مارس  ٣١

-١٧ -

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 

فترة الثالثة أشهر المنتهية في فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
(غير مدققة) ٢٠٢١مارس ٣١(غير مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١

المجموع االستثمارات سمنتاإلالمجموع االستثمارات اإلسمنت 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٤٥٬٥٠٩-٣٨٬٩٩٢٤٥٬٥٠٩-٣٨٬٩٩٢اإلیرادات
) ٤٩٬١٣٤(-) ٤٩٬١٣٤()٤٤٬٣٧٢(-)٤٤٬٣٧٢(التكاليف المباشرة 

) ٤٬٣٩٢(-) ٤٬٣٩٢()٤٬٣٠٠(-)٤٬٣٠٠(االستهالك
مصاریف إداریة وبيعية

)  ٦٬٣١٨(-) ٦٬٣١٨()٦٬٤٤١(-)٦٬٤٤١(وعمومية
٢٬٤٤٧٨٠٤٣٬٢٥١١٬٨٩٢٧٨٠٢٬٦٧٢الدخل التشغيلي اآلخر 

) ١٬٣٣٨() ٣٥٣() ٩٨٥()٦٣٥()١٠٦()٥٢٩(تكاليف التمویل 
٦٬٣٥٥٦٬٣٥٥-٤٬٤٧٥٤٬٤٧٥-دخل التمویل 

العادلة التغير في القيمة
١٣٨٥٬١٣٨٥٬-)٣٨١٨٬()٣٨١٨٬(-للموجودات المالية، صافي 

) ٥٠٨١٬(٩٢٠١١٬) ٤٢٨١٣٬()٤١١١٧٬()٢٠٨٣٬()٢٠٣١٤٬((خسائر)/ أرباح القطاع 

(غير مدققة) ٢٠٢١دیسمبر٣١(غير مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١
المجموع االستثمارات اإلسمنتالمجموع ت االستثمارااإلسمنت 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٣١٨٬٣٨١١٬٥٨٥٬٩١٦١٬٩٠٤٬٢٩٧٣٠٩٬٠١٩١٬٥٢٢٬٤٧٣١٬٨٣١٬٤٩٢موجودات القطاع* 
١٨٢٬٨٩٨١٠٬٠٠٠١٩٢٬٨٩٨١٨٦٬٦٧٠١٠٬٠٠٠١٩٦٬٦٧٠مطلوبات القطاع 
١٬٢٤٢-٣٧٧١٬٢٤٢-٣٧٧مصاریف رأسمالية

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

دناه: ، موضحة أإعداد التقاریر القطاعية، ٨إن المعلومات اإلضافية حسب متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم 

معلومات عن القطاعات الجغرافية - أ

داخل دولة ٢٠٢١مارس  ٣١وفترة الثالثة أشهر المنتهية في  ٢٠٢٢مارس  ٣١إن جميع مبيعات الشركة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
اإلمارات العربية المتحدة. 

العمالء الرئيسيين )ب

من ٪١٠) بلغت إیراداتهم أكثر من عمالء٣–٢٠٢١(عميلين، كان لدى الشركة٢٠٢٢مارس  ٣١خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
إجمالي إیرادات الشركة.
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٢٠٢٢مارس  ٣١

-١٨ -

القيم العادلة لألدوات المالية - ٢٠
تتألف األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية. 

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

ة. الدائنة التجاریة واألخرى والمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالق

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

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

للموجودات أو المطلوبات المماثلة. لنشطة األسعار المتداولة (غير معدلة) في األسواق االمستوى 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

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

المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول (غير مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

بالقيمة العادلة من خالل أدوات حقوق ملكية مدرجة
١٬١٣٣٬٦٣٨--١٬١٣٣٬٦٣٨بنود الدخل الشامل األخرى 

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

٥٤٬٩٢٢-٥٤٬٩٢٢-بنود الدخل الشامل األخرى 
أدوات دین مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

٥٦٤٣٦٬-٥٦٤٣٦٬-األرباح أو الخسائر 

٦٣٨١٣٣٬١٬٤٨٦٩١٬٨٦٨٤١٬٩٩٢٢٦٦٬١٬اإلجمالي 

المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول (مدققة) ٢٠٢١دیسمبر ٣١
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

العادلة من خالل أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة 
١٬٠٦١٬٥٩٣--١٬٠٦١٬٥٩٣بنود الدخل الشامل األخرى 

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

٦١٬٦٧٧-٦١٬٦٧٧-بنود الدخل الشامل األخرى 
العادلة من خالل أدوات دین مدرجة بالقيمة 

٤١١٣٨٬-٤١١٣٨٬-األرباح أو الخسائر 

٥٩٣٠٦١٬١٬٠٨٨١٠٠٬٨٦٨٤١٬٥٤٩٢٠٣٬١٬مالي اإلج 
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٢٠٢٢مارس  ٣١

-١٩ -

إدارة المخاطر- ٢١

١٩-كوفيد
تطور. لذلك، یظل الالتقدم و یستمر الوضع الراهن لتفشي فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك استجابة الحكومة والجمهور للتحدیات، في  

مستقبلية التي ال یمكن التنبؤ بها بشكٍل دقيق في هذه المرحلة، وال یمكن مدى ومدة تأثير هذه الظروف غير مؤكد ویعتمد على التطورات ال 
.   المرحلية الموجزةإجراء تقدیر موثوق لمثل هذا التأثير في تاریخ اعتماد هذه البيانات المالية 

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

تأثير العوامل الجيوسياسية 
التطور مع  یستمر الوضع على األرض في  ، مع غزو روسيا ألوكرانيا.٢٠٢٢فبرایر  ٢٤الجيوسياسي في أوروبا الشرقية في  اشتد الوضع  

تقدم الحملة العسكریة مع مجموعة متنوعة من العقوبات االقتصادیة المفروضة على روسيا. 

ة التي سببها فيروس الراهندي إلى تفاقم التحدیات االقتصادیة  تؤثر الحرب بشكل متسارع على األسواق االقتصادیة والمالية العالمية وتؤ 
كما تدرك اإلدارة أن األحداث السياسية والعقوبات تتغير باستمرار على  .اً عالميتورید  السل، بما في ذلك التضخم واضطراب سال١٩-كوفيد

مستوى العالم.

التطورات هذهعن كثبتتابع  سية المذكورة أعاله، إال أن اإلدارة  ألحداث الجيوسيا بسبب اعلى الرغم من أن الشركة لم تشهد أي تأثير مباشر  
. على النحو األمثلالعمليات ير يست و مستقبلية ستراتيجية اتطویر غرض تمرار باسب ا همتقيّ و متسارعةلا

ویظل مدى ومدة تأثير هذه الظروف غير مؤكد ویعتمد على التطورات المستقبلية.

أن تؤثر على النتائج المالية والتدفقات النقدیة والمركز المالي للشركة الحقًا لنهایة الفترة. أعالهالتطوراتوبصرف النظر عن ذلك، یمكن لهذه  

توزیعات األرباح -٢٢

فلس ١٠توزیع أرباح نقدیة بواقع  ب، وافق المساهمون على توصية مجلس اإلدارة  ٢٠٢٢أبریل  ٢١خالل جمعيتها العمومية المنعقدة بتاریخ  
درهم.٣٥٬٨٨٠٬٠٠٠ما یعادل ، أيهملكل س
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