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

البيانات الماليةتدقيق تقریر حول 

المتحفظ الرأي

("الشــركة") والتي تتألف من بيان المركز المالي   االســمنت الوطنية (شــركة مســاهمة عامة)دققنا البيانات المالية المرفقة لشــركةلقد 
ــــمبر   ٣١كما في  لدخل الشــــــامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدیة للســــــنة المنتهية ل ذات العالقةوالبيانات    ٢٠٢١دیســ

واإلیضاحات حول البيانات المالية، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبية الهامة.في ذلك التاریخ  

ــاس إبداء في فقرة ") ٢) وأثر األمر الموضـــح في النقطة (١في النقطة (باســـتثناء التأثيرات المحتملة لألمر الموضـــح  ،  في رأینا  أسـ
تعبر بصــــــــــــــورة عـادلـة، من كـافـة النواحي الجوهریـة، عن المركز المــالي  المرفقــة  إن البيــانـات المــاليــة    ،" من تقریرنـا الرأي المتحفظ

، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدیة للســــــــنة المنتهية في ذلك التاریخ وفقًا للمعایير الدولية  ٢٠٢١دیســــــــمبر   ٣١كما في  للشــــــــركة
إلعداد التقاریر المالية.

المتحفظ أساس إبداء الرأي

ــــــــة، كما في    ١٢في اإلیضاح   هو مبينكما .١ ــــــــات الماليـ ، فإن الشركة لدیها استثمار في حقوق ٢٠٢١دیسمبر  ٣١حول البيانـ
ألف درهم. ولم یتم   ٤١٬٨٦٨الملكية غير المدرجة المصــــــــــــنفة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشــــــــــــامل األخرى بمبلغ 

عادلة كما في تاریخ التقریر المالي. ونتيجًة لذلك، لم نتمكن من تحدید تزویدنا بأدلة تدقيق كافية ومناسبة لدعم قياس القيمة ال
وقد كان رأینا حول تدقيق البيانـــــات    .٢٠٢١دیسمبر   ٣١ما إذا كان یلزم إجراء أي تعدیل على القيمة الدفتریة لالستثمار في 

معدًال بخصوص هذا األمر.أیضًا    ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١الماليـة للسنة المنتهية في  

ــة، قامت الشركة خالل السنة الحالية بعكس مبلغ    ١٦ما هو مبين في اإلیضاح  كو .٢ ألف درهم    ٣٤٬٥٦٥حول البيانـــــات الماليـــ
ــنة فيما  ــائر للســ ــائر االئتمان المتوقعة المدرج ضــــمن الذمم المدینة التجاریة واألخرى في األرباح أو الخســ من مخصــــص خســ

ــنة المنتهية في  یتعلق باألرصـــــــدة المدینة التي تمت تســـــــویتها خال . لم تقم الشـــــــركة بإعادة إدراج  ٢٠٢٠دیســـــــمبر  ٣١ل الســـــ
السـياسـات المحاسـبية  ) ٨البيانات المالية لتوضـح هذا العكس في الفترة المقابلة وفقًا لمتطلبات المعيار المحاسـبي الدولي رقم (

ــة، النخفضت األرباح    دراجإ. ولو كانت الشركة قد قامت بإعادة  والتغيرات في التقدیرات المحاسبية واألخطاء ـــات الماليــــ البيانـــ
  ٢٠٢٠دیســــمبر    ٣١ألف درهم، ولزادت األرباح للســــنة المنتهية في   ٣٤٬٥٦٥بمبلغ   ٢٠٢١دیســــمبر   ٣١للســــنة المنتهية في  

بنفس المبلغ.  ٢٠٢٠دیسمبر  ٣١والذمم المدینة التجاریة واألخرى واألرباح غير الموزعة كما في  

ــيحها في فقرة "  تلكلقد قمنا بتدقيقنا وفقًا لمعایير التدقيق الدولية. إن مســــــــــــــؤولياتنا بموجب  مســــــــــــــؤولية مدققي المعایير تم توضــــــــــــ
ــركة. نحن مســــتقلون عن  تقریرنا " من الحســــابات عن تدقيق البيانات المالية وفقًا لقواعد الســــلوك المهني للمحاســــبين القانونيين    الشــ

ــــــتقاللية) (بما في ذلك المعایير ا ــــــلة بتدقيقنا للبيانات الماليةلدولية لالســــ في دولة   إلى جانب متطلبات أخالقيات المهنة ذات الصــــ
مارات العربية المتحدة، وقد استوفينا جميع مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا لهذه المتطلبات ولقواعد السلوك المهني للمحاسبين  اإل

ر األخالقية الدولية للمحاسبين. وباعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة القانونيين الصادرة عن مجلس المعایي
حول البيانات المالية.المتحفظ  لتوفر لنا األساس إلبداء رأینا  
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أمور التدقيق الهامة
إن أمور التدقيق الهامة هي تلك األمور التي، في رأینا المهني، كان لها أكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات المالية للسنة الحالية. 

أن األمور الموضحة أدناه هي أمور التدقيق الهامة   حددنا باإلضافة إلى األمور الموضحة في فقرة أساس إبداء الرأي المتحفظ، فقد  
اح عنها في تقریرنا. التي سيتم اإلفص 

وقد تم التعامل مع األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية بشكل إجمالي وعند تكوین رأینا حولها، وال نبدي رأیًا منفصًال حول 
األمور. وبخصوص األمور الموضحة أدناه، فإن وصفنا لكيفية معالجة تدقيقنا لهذه األمور موضح في هذا السياق. 

بتنفيذ مسؤولياتنا الموضحة في فقرة مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية من تقریرنا، بما في ذلك ما یتعلق  لقد قمنا  
باألمور. وبناًء عليه، فقد تضمن تدقيقنا تنفيذ اإلجراءات المصممة لالستجابة إلى تقييمنا لمخاطر األخطاء الجوهریة في البيانات 

تائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات المنفذة للتعامل مع األمور الموضحة أدناه، أساسًا  المالية. وتوفر لنا ن
إلبداء رأینا حول تدقيق البيانات المالية المرفقة.

كيف تمت معالجة األمر من خالل عملية التدقيق أمور التدقيق الهامة 

من شركة شقيقة  مستحقاالنخفاض في قيمة قرض  

مبين في اإلیضاح   هو  المالية،   ٤-١٤كما  حول البيانات 
مبلغ   للشركة  ألف    ٣١٦٬٠٠٠یتضمن بيان المركز المالي 

من شركة شقيقة، والذي یمثل بخصوص قرض مستحق  درهم  
تقييمًا    ٪١٦ اإلدارة  أجرت  الشركة.  موجودات  إجمالي  من 

قيمة   في  محددة لالنخفاض  عوامل  على  بناًء  القرض 
واستنتجت بأنه ال یلزم إجراء أي تخفيض في قيمة القرض 

كما في تاریخ التقریر المالي. 

رصيد   ألهمية  نظرًا  الهامة  التدقيق  أمور  أحد  ذلك  یعتبر 
لدیها    ،القرض الشقيقة  الشركة  أن  من    ة سابق  حالةوحقيقة 

التخلف عن سداد التزامات القرض وأنه لم یتم االنتهاء من 
تجدید اتفاقية القرض كما في تاریخ إصدار البيانات المالية 

للشركة.

قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية: 

حصلنا على تأكيد مباشر من الشركة الشقيقة بخصوص •
رصيد القرض؛ 

تقييم موجودات متاح بخصوص  حصلنا على آخر تقریر  •
الشركة الشقيقة المرهونة، والذي أعّده خبير تقييم خارجي  

قمنا بتقييم مدى معقولية  و مستقل تم تعيينه من قبل اإلدارة؛  
أن   من  وتحققنا  المستخدمة،  والمدخالت  المنهجيات 
إجمالي القيمة العادلة للموجودات المرهونة یتجاوز بشكٍل 

؛ للقرض المستحقكاٍف القيمة الدفتریة 

قمنا بمراجعة المنهجيات المطبقة، بما في ذلك التقدیرات •
واألحكام التي اجرتها اإلدارة؛ 

القيمة • انخفاض  اختبار  نموذج  حساسية  بمراعاة  قمنا 
للتغيرات في االفتراضات الرئيسية؛ و

حصلنا على تقریر حدیث صادر عن محاٍم یعبر عن رأي  •
رهن. قانوني حول قابلية تنفيذ ال
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المعلومات األخرى 

الخاص    ، بخالف البيانات المالية وتقریر مدققي الحساباتمجلس اإلدارةتتألف المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في تقریر  
. . وتتحمل اإلدارة المسؤولية عن المعلومات األخرى بنا 

. حولها نبدي أي استنتاج تدقيق   المعلومات األخرى وإننا ال یشملال  إن رأینا حول البيانات المالية

وفيما یتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية، تتمثل مسؤوليتنا في قراءة المعلومات األخرى والتحقق مما إذا كانت المعلومات األخرى غير  
وفي أخطاًء جوهریة.  یبدو أنها تتضمن  يق أو  المعرفة التي حصلنا عليها أثناء التدقأو  متسقة بشكل جوهري مع البيانات المالية  

إنه علينا  ، أن هناك أخطاًء جوهریة في تلك المعلومات األخرى، ف ها التي قمنا باإلجراءات  ، بناًء على  حال توصلنا إلى استنتاج
. وليس لدینا ما نبلغ عنه في هذا الصدد. اإلشارة إلى ذلك

ات الماليةمسؤولية اإلدارة ولجنة التدقيق عن هذه البيان

 لبيانات المالية وفقًا للمعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية واألحكام المعنية منل إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل  
الرقابة ، وعن  (وتعدیالته)  في دولة اإلمارات العربية المتحدة  ٢٠١٥) لسنة  ٢القانون االتحادي رقم (النظام األساسي للشركة و 

.خالية من أخطاء جوهریة، سواًء كان ذلك نتيجًة الحتيال أو خطأ الداخلية التي تعتبرها اإلدارة ضروریة إلعداد بيانات مالية

كما على االستمرار على أساس مبدأ االستمراریة واإلفصاح،  الشركةعند إعداد البيانات المالية، تتحمل اإلدارة مسؤولية تقييم قدرة 
على أساس مبدأ االستمراریة واستخدام مبدأ االستمراریة كأساس    الشركة، عن األمور ذات العالقة بمواصلة أعمال  هو مناسب

. سوى القيام بذلكأو ليس لدیها أي بدیل واقعي  ،أو إیقاف أعمالها  الشركةللمحاسبة إال إذا كانت اإلدارة تنوي تصفية 

للشركة.ية إعداد التقاریر المالية مسؤولية اإلشراف على عمل تتحمل لجنة التدقيق 

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية

خالية من األخطاء الجوهریة،    بشكل إجمالي،  ،الحصول على تأكيدات معقولة حول ما إذا كانت البيانات المالية  يه  أهدافنا إن  
نتيجًة الحتيال أو خطأ، وإصدار تقریر مدققي الحسابات الذي یتضمن رأینا حول البيانات المالية. وإن التأكيدات    ذلك   سواًء كان

من التأكيدات، لكنها ليست ضمانًا بأن التدقيق الذي تم إجراؤه وفقًا لمعایير التدقيق الدولية    عالٍ المعقولة هي عبارة عن مستوى  
حتيال أو خطأ، وتعتبر جوهریة إذا كان من المتوقع  األخطاء نتيجًة التنشأ  وقد  ریة عند وجودها.  سوف یكتشف دائمًا األخطاء الجوه

البيانات المالية.   هذهتم اتخاذها بناًء على  یمعقول على القرارات االقتصادیة للمستخدمين والتي    ، بشكلٍ أو مجتمعةً   أن تؤثر، منفردةً 



كات األعضاء  ارنست ويونغ العالمية المحدودة  إحدى ال

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

(تتمة) البيانات الماليةتدقيق تقریر حول 

(تتمة) مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية

  خالل عملية مبدأ الشك المهني    مع إبقاءتم وفقًا لمعایير التدقيق الدولية، نقوم بإجراء األحكام المهنية  تي  ت عملية التدقيق ال  في إطار 
التدقيق. كما نقوم بما یلي: 

نتيجًة الحتيال أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات   ذلك  تحدید وتقييم مخاطر األخطاء الجوهریة في البيانات المالية، سواًء كان
أساس إلبداء رأینا حول البيانات المالية.   لنا  سبة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفرالتدقيق المنا 

، نظرًا ألن االحتيال قد  المخاطر الناتجة عن األخطاءمن    أعلى إن مخاطر عدم اكتشاف الخطأ الجوهري الناتج عن االحتيال  
أو التحریف أو تجاوز الرقابة الداخلية. دالحذف المتعمیتضمن التواطؤ أو التزویر أو 

  إجراءات تدقيق مناسبة للظروف، وليس    فهم لنظامالحصول على الرقابة الداخلية المعني بتدقيق البيانات المالية لتصميم 
.للشركةم الرقابة الداخلية ا بهدف إبداء رأي حول فعالية نظ

عقولية التقدیرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى م
اإلدارة. 

مبدأ االستمراریة وتقييم، بناًء على أدلة التدقيق التي تم  وفقًا للمحاسبة  طریقة امدى مالءمة استخدام اإلدارة لحول  ستنتاج  اال
جوهري فيما یتعلق باألحداث أو الظروف التي قد تلقي بمزید من الشكوك حول    یقينالحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم 

جوهري، فإنه یتعين علينا   یقينعلى مواصلة أعمالها على أساس مبدأ االستمراریة. إذا توصلنا إلى أن هناك عدم    الشركةقدرة  
أو تعدیل رأینا إذا   في البيانات المالية  لةالصأن نلفت االنتباه في تقریر مدققي الحسابات الخاص بنا إلى اإلفصاحات ذات  

استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاریخ إصدار تقریر مدققي    وتعتمدكانت هذه اإلفصاحات غير كافية. 
أ االستمراریة. مبدوفقًا لعن االستمرار    الشركةث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف  االحسابات الخاص بنا. إال أن األحد

 تمثل المعامالت  وهيكل ومحتوى البيانات المالية، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت البيانات المالية العامتقييم العرض
بشكل یحقق العرض العادل للبيانات المالية.  المتضمنةواألحداث 

لزمني المخطط للتدقيق ونتائج التدقيق الجوهریة، بما  بخصوص، من بين أموٍر أخرى، النطاق واإلطار ا لجنة التدقيقنتواصل مع 
م الرقابة الداخلية نحددها خالل عملية التدقيق. ا في ذلك أي عيوب جوهریة في نظ 

واألمور    العالقات، ونبلغهم بكافة  فيما یتعلق باالستقالليةیفيد بأننا قد امتثلنا لقواعد السلوك المهني    إقرارًا للجنة التدقيقكما نقدم  
.في حال وجدت، الصلةذات  والضوابطنا، يتألخرى التي قد ُیعتقد بشكل معقول بأنها تؤثر على استقاللا

تلك األمور التي نرى أنها كانت أكثر أهمية في تدقيق البيانات   یتم تحدید،  یتم اإلبالغ عنها للجنة التدقيقومن بين األمور التي  
تقریر مدققي الحسابات الخاص بنا إال إذا    في  أمور التدقيق الهامة. ونقوم بوصف تلك األمور  تعتبر  وبذلكالحالية،    للفترة  المالية

أنه یجب عدم اإلفصاح عن هذا   نرى للغایة،  كان القانون أو اللوائح تمنع اإلفصاح عن هذا األمر للعامة أو، في حاالت نادرة  
  الناتجة عن المصلحة العامة    فوائدالتداعيات السلبية للقيام بذلك بشكل معقول    حيث إنه من المتوقع أن تتجاوزاألمر في تقریرنا  

. اإلفصاحهذا 



كات األعضاء  ارنست ويونغ العالمية المحدودة  إحدى ال

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

تقریر حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 

وفقًا لمتطلبات القانون  ، " من تقریرنا أساس إبداء الرأي المتحفظباستثناء التأثيرات المحتملة لألمور الموضحة في فقرة "كما نشير، 
دیسمبر   ٣١للسنة المنتهية في  ، إلى ما یلي(وتعدیالته)  في دولة اإلمارات العربية المتحدة ٢٠١٥) لسنة ٢االتحادي رقم (

٢٠٢١ :

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

؛ للشركة، والنظام األساسي (وتعدیالته) في دولة اإلمارات العربية المتحدة ٢٠١٥
بسجالت محاسبية منتظمة؛  الشركةتحتفظ )٣
؛للشركةتتفق المعلومات المالية الواردة في تقریر مجلس اإلدارة مع السجالت المحاسبية )٤
  إیضاح ضمن    ٢٠٢١دیسمبر    ٣١األوراق المالية خالل السنة المنتهية في    وأفي األسهم  الشركة  تم ادراج استثمارات  )٥

حول البيانات المالية؛  ١٢
العالقة والشروط التي اعتمدت عليها؛  ذات طرافاألمع  الجوهریة المعامالت ١٤اإلیضاح  بين ی)٦
، خالل السنة  تقد خالف  الشركةاستنادًا إلى المعلومات التي تم توفيرها لنا، لم یسترع انتباهنا ما یستوجب االعتقاد بأن  )٧

في دولة    ٢٠١٥) لسنة  ٢، أي من األحكام المعنية من القانون االتحادي رقم (٢٠٢١دیسمبر    ٣١المالية المنتهية في  
أو   ا على وجه قد یكون له تأثير جوهري على أنشطته  للشركةأو النظام األساسي  (وتعدیالته)  اإلمارات العربية المتحدة  

؛ و٢٠٢١دیسمبر  ٣١المالي كما في  ا مركزه
مساهمات اجتماعية خالل السنة. لم یتم تقدیم أي )٨

عن إرنست ویونغ

أشرف أبو شرخ
شریك

٦٩٠رقم القيد:  

٢٠٢٢مارس   ٢٣
دبي، اإلمارات العربية المتحدة



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

٢٠٢١دیسمبر٣١المنتهية في  للسنة

المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية.٢٧إلى  ١تشكل اإلیضاحات من 
-٦ -

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهمإیضاح 

٤١٤٧٬٤٦٧١٨٣٬٠٨٧من عقود العمالءاإلیرادات
)٢١٠٬٥٤٣()٧٥١٬١٧٣(٥تكاليف مباشرة

)٢٧٬٤٥٦()٢٦٬٢٨٤(إجمالي الخسائر
٦١١٬٧١١١٨٬٠٣٩دخل آخر

)٢٦٬٩٠٠()٢٥٬٣٨٣(٧مصاریف إداریة وعمومية
)٩٬١٦٨()٠٨١٬٨(٨مصاریف بيع وتوزیع

)٤٥٬٤٨٥()٤٨٬٠٣٧(الخسائر التشغيلية
٩٤٣٬١١٨٣٣٬٠٠٠دخل التمویل

)٧٬٩٩٨()٣٬٢٦٥(تكاليف التمویل
-١٦٣٤٬٥٧٥االئتمانعكس مخصص خسائر  

دخل توزیعات األرباح من االستثمارات 
١٤٬٣٠٠٣٦٬٤٧٢في حقوق الملكية

صافي التغير في القيمة العادلة ألدوات 
من خالل  الدین بالقيمة العادلة
)١٩٬٣٧٨(١٢٢٨٠٬٨األرباح أو الخسائر

)٣٬٣٨٩(٩٧١٬٤٨للسنة(الخسائر)/األرباح

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

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

بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
)٢٬٣١٧(١٢٣١٣٬٦٣٨بنود الدخل الشامل األخرى 

إلى األرباح  تصنيفها البنود التي قد ُیعاد
أو الخسائر في فترات الحقة:
ألدوات صافي التغير في القيمة العادلة

بالقيمة العادلة من خالل  الدین  
)٣٬٠٢٤()٩٧٦(١٢بنود الدخل الشامل األخرى 

)٥٬٣٤١(٦٦٢٬٣١٢للسنةاألخرى )الخسائر الشاملةالدخل الشامل/ (بنود

)٨٬٧٣٠(٦٣٣٬٣٦١للسنةالدخل الشامل/ (الخسائر الشاملة)إجمالي 

)األرباح/ (الخسائر) للسنة(بناًء على ربحية السهم
).٠٩٠٠(.٢٢١٣٦٠الربح األساسي والمخفف للسهم (درهم)





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

٢٠٢١دیسمبر٣١المنتهية في  لسنة ل

المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية.٢٧إلى ١تشكل اإلیضاحات من 

-٨ -

احتياطي القيمة
(الخسائر العادلة للموجودات 

المتراكمة)/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
٢٠٢٠٣٥٨٬٨٠٠٢٦١٧٩٬٤٠٢٣١٣٬٣٢٣٥٠٣٬١٩٣٤٧٬١٠١١٬٤٠١٬٨٤٥ینایر ١في  كما الرصيد 

) ٣٬٣٨٩() ٣٬٣٨٩(-----الخسائر للسنة 

) ٥٬٣٤١(-) ٥٬٣٤١(----بنود الخسائر الشاملة األخرى للسنة

) ٨٬٧٣٠() ٣٬٣٨٩() ٥٬٣٤١(----إجمالي الخسائر الشاملة للسنة 

) ٣٥٬٨٨٠() ٣٥٬٨٨٠(-----) ١٨توزیعات األرباح (إیضاح 

٢٠٢٠٣٥٨٬٨٠٠٢٦١٧٩٬٤٠٢٣١٣٬٣٢٣٤٩٧٬٨٥٢٧٬٨٣٢١٬٣٥٧٬٢٣٥دیسمبر ٣١كما في 

٤٨٬٩٧١٤٨٬٩٧١-----للسنةاألرباح

٦٦٢٬٣١٢-٦٦٢٬٣١٢----للسنةالشامل األخرى الدخلبنود 

٣١٢٬٦٦٢٩٧١٬٤٨٦٣٣٬٣٦١----للسنة الشامل الدخلإجمالي 

٢٠٢١٣٥٨٬٨٠٠٢٦١٧٩٬٤٠٢٣١٣٬٣٢٣٥١٤٬٨١٠٨٠٣٬٥٦٨٦٨٬٧١٨١٬دیسمبر٣١في كما 



شركة االسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)
بيان التدفقات النقدیة

٢٠٢١دیسمبر٣١المنتهية في  لسنة ل

المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية.٢٧إلى ١تشكل اإلیضاحات من 

-٩ -

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهمإیضاح 

األنشطة التشغيلية
)٣٬٣٨٩(٤٨٬٩٧١للسنة(الخسائر)/األرباح

التعدیالت للبنود التالية:
١٨٬٠٧٣١٨٬٦٧٣وإطفاء غير الملموساستهالك ممتلكات وآالت ومعدات

التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية  
١٩٬٣٧٨)٨٬٢٨٠(١٢بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
-)٣٤٬٥٧٥(١٦عكس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

)٢٥()١٦(ممتلكات وآالت ومعداتمن بيع ربح
١٥١٬١١٧٣٬٢٤٧تخفيض قيمة المخزون 

٢٠٢٬٢٠٧١٬٤٧٤مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفين
)٣٦٬٤٧٢()١٤٬٣٠٠(دخل توزیعات األرباح

)٣٣٬٠٠٠()٤٣٬١١٨(دخل التمویل
٢٦٥٬٣٧٬٩٩٨تكاليف التمویل

)٢٢٬١١٦()٢٦٬٦٥٦(
التغيرات في رأس المال العامل:

٤٬٩٠١٨٬٠٤٩المخزون 
٩٬٤٠٨٤١٬٤٢٠وأخرى ودفعات مقدمةذمم مدینة تجاریة

)١٧٠(٧١٣ذمم دائنة تجاریة وأخرى 
٢٧٬١٨٣)١١٬٦٣٤(األنشطة التشغيليةالناتج من/(المستخدم في)النقد

)٢٬٢٢٧()٣٥٧٬١(٢٠مكافأة نهایة الخدمة المدفوعة للموظفين
٢٤٬٩٥٦)٩٩١٬١٢(األنشطة التشغيليةالناتجة من/(المستخدمة في)صافي التدفقات النقدیة

األنشطة االستثماریة
)١٬٨٥٩()١٬٢٤٢(١٠شراء ممتلكات وآالت ومعدات

١٦٤٩ومعداتمبالغ محصلة من بيع ممتلكات وآالت 
)٩٩٬٧٠٩()١٦٬٥٣٩(١٢موجودات ماليةاستثمارات في

١٢١٠٦٬١٠٤١٩٩٬٥٩١مبالغ محصلة من استحقاق / استبعاد موجودات مالية
١٤٬٣٠٠٣٦٬٤٧٢ةتوزیعات أرباح مقبوض

٤٣٬١١٨٣٣٬٠٠٠فوائد مقبوضة
-)٧٠٬٠٠٠(١٧ودائع ثابتة لدى البنوك

٥٬٤٦٠٨٤٨ودائع تأمين
٢١٧٬٨١١٦٨٬٣٩٢صافي التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة

األنشطة التمویلية
٢٤٥٬٠٠٠٦٥٬٠٠٠مبالغ محصلة من القروض البنكية

)١٩٥٬٣٦٧()٣٣٤٬٠٧٠(سداد القروض البنكية
)١٢٬٦٣٢()٣٬٢٦٥(تكاليف التمویل المدفوعة
)٣٦٬١٨٠(-توزیعات أرباح مدفوعة

)١٧٩٬١٧٩()٣٣٥٬٩٢(صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة التمویلية
١٤٬١٦٩)٢٤٬١٠٩(في النقدیة وشبه النقدیةالزیادة/(النقص)صافي 

١٥٥٬٣٨٢٣٬٩٨٦السنةالنقدیة وشبه النقدیة في بدایة 
١٧٠٤٦٬١٤٣٨٬١٥٥السنةالنقدیة وشبه النقدیة في نهایة 



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

٢٠٢١دیسمبر ٣١في  

١٠

األنشطة-١
("الشـركة")، هي شـركة مسـجلة بموجب مرسـوم صـادر عن صـاحب السـمو حاكم دبي شـركة االسـمنت الوطنية (شـركة مسـاهمة عامة)، دبي 

ــمنت في إمارة دبي١٩٦٨أبریل  ١٠في   ــركة أســ ــنة  ٢ووفقًا ألحكام القانون االتحادي رقم  لتأســــيس شــ دولة اإلمارات العربية في  ٢٠١٥لســ
، دبي، ٤٠٤١المالي"). العنوان المســــجل للشــــركة هو ص.ب:  . ان الشــــركة مدرجة في ســــوق دبي المالي ("ســــوق دبي (وتعدیالته)المتحدة

اإلمارات العربية المتحدة.
ــــنة ٣٢القانون االتحادي رقم بمرســــــوم الصــــــدر  ــــنة ٢القانون االتحادي رقم الذي یلغي ویحل محل  ٢٠٢١لســ ــــأن الشــــــركات ٢٠١٥لســ بشــ

ـــبتمبر ٢٠في  (وتعدیالته)  التجاریة   ــركة إن .  ٢٠٢٢ینایر  ٢اعتبارًا من ویســـــري مفعوله  ٢٠٢١ســ ـــدد مراجعة  حاليًا  الشـــ جدید  الالقانون بصــ
حيز التنفيذ.المرسوم بالقانون الجدید  تطبق متطلباته في موعد ال یتجاوز سنة واحدة من تاریخ دخول  سوف و 

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

.٢٠٢٢مارس٢٣اد البيانات المالية للشركة من قبل مجلس اإلدارة بتاریختم اعتم

الهامةالسياسات المحاسبية-٢

أسس إعداد البيانات المالية١-٢

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

م إلى  تم عرض البيانات المالية بدرهم اإلمارات العربية المتحدة، باعتباره العملة المسـتخدمة وعملة العرض لدى الشـركة ویتم تقریب كافة القي
أقرب ألف إال إذا أشير لغير ذلك.

ل البيانات المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاریخية باســــتثناء الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخســــائر أو من خالتم إعداد 
ة.لكيبنود الدخل الشامل األخرى التي تم قياسها بالقيمة العادلة، واالستثمار في الشركة الشقيقة التي تم قياسها باستخدام محاسبة حقوق الم

المحاسبيةواإلفصاحات التغيرات في السياسات ٢-٢

المعایير الجدیدة والمعدلة والتفسيرات 
ــنویة التي تبدأ في أو بعد  لم .٢٠٢١ینایر  ١تقوم الشـــــركة ألول مرة بتطبيق بعض المعایير والتعدیالت، والتي یســـــري مفعولها للفترات الســـ

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

لسعر الفائدة   المعياریة  المقارنة  تشكيل  التقاریر المالية رقم  ٢المرحلة  -إعادة  المعيار الدولي إلعداد  على  التعدیالت  والمعيار  ٩: 
والمعيار الدولي  ٤والمعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم ٧م والمعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رق٣٩المحاسبي الدولي رقم 

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

تتضمن التعدیالت االستثناءات التالية التي تسمح بها المعایير:المخاطر تقریبًا. 

  استثناء یتطلب التعامل مع التغيرات التعاقدیة، أو التغيرات في التدفقات النقدیة المطلوبة من قبل إعادة التشكيل على أنها تغيرات
في سعر الفائدة المتغير، بما یساوي الحركة في أسعار الفائدة في السوق 

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

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

ابلة ليس لهذه التعدیالت أي تأثير على البيانـات الماليـة للشركة. تعتزم الشركة استخدام االستثناءات في الفترات المستقبلية إذا أصبحت ق
للتطبيق. 



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

٢٠٢١دیسمبر ٣١في  

١١

الهامة (تتمة) السياسات المحاسبية-٢

(تتمة)المحاسبيةواإلفصاحات التغيرات في السياسات ٢-٢

(تتمة)المعایير الجدیدة والمعدلة والتفسيرات 

التعدیالت على المعيار الدولي إلعداد -٢٠٢١یونيو  ٣٠بعد  )١٩-كوفيدالخصـــومات االیجاریة المرتبطة بفيروس كورونا المســـتجد (
١٦التقاریر المالية رقم 

-)١٩-كوفيد، أصدر مجلس المعایير المحاسبية الدولية الخصومات االیجاریة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (٢٠٢٠مایو  ٢٨في  
تطبيق إرشادات خالل لمستأجرین من في التخفيف على االتعدیالت تساعد.١٦التعدیالت على المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم 

الخصومات االیجاریة الناشئة كنتيجة مباشرة التعدیل على عقود اإلیجار الحتساببشأن  ١٦قاریر المالية رقم  المعيار الدولي إلعداد الت 
- كوفيدبـ  ة، قد یختار المستأجر عدم تقييم الخصومات االیجاریة المرتبط. وكأحد االستثناءات التي یسمح بها المعيار ١٩-كوفيدوباء  تفشي  ل

یقوم المستأجر الذي یقوم بهذا االختيار باحتساب أي تغيير في دفعات اإلیجار ناتج عن  عقد اإلیجار.على  تعدیل  باعتبارها من المؤجر  ١٩
التغيير بموجب المعيار الدولي إلعداد التقاریر  احتساب  ) بنفس طریقة  ١٩-كوفيدالخصومات االیجاریة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (

عقد اإلیجار. على تعدیالً یمثل ، إذا لم یكن التغيير ١٦المالية رقم 

، قام مجلس معایير المحاسبة الدولية، ١٩-، لكن مع استمرار تأثير جائحة كوفيد٢٠٢١یونيو  ٣٠كان من المقرر تطبيق التعدیل حتى  
ة التي تبدأ في أو . ینطبق التعدیل على فترات التقاریر السنوی٢٠٢٢یونيو ٣٠، بتمدید فترة تطبيق االستثناء حتى ٢٠٢١مارس ٣١بتاریخ 

)، لكنها تخطط  ١٩-. ومع ذلك، لم تحصل الشركة على خصومات اإلیجار فيما یتعلق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد٢٠٢١أبریل ١بعد 
لتطبيق االستثناء إذا أصبح قابًال للتطبيق خالل الفترة المسموح بها للتطبيق. 

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
يـة.لیكون لها أي تأثير جوهري على البيانـات الماليـة للشركة عندما تصبح ساریة المفعول، وبالتالي لم یتم إدراجها في هذه البيانـات الما

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٣-٢

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

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

شركة  إن االعتبارات المتخذة عند تحدید التأثیر الجوھري مماثلة لتلك الالزمة لتحدید السیطرة على الشركات التابعة. یتم احتساب استثمار ال
في شركتھا الشقیقة باستخدام طریقة حقوق الملكیة.

ارات في الشركة الشقیقة تثبت في البدایة بالتكلفة. یتم تعدیل القیمة المدرجة لالستثمارات لتثبیت بموجب طریقة حقوق الملكیة، فإن االستثم
التغیرات في حصة الشركة من صافي موجودات الشركة الشقیقة منذ تاریخ االستحواذ. إن الشھرة المتعلقة بالشركة الشقیقة یتم ادراجھا في 

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

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

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

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

رة، یتم إجراء التعدیالت لجعل السیاسات المحاسبیة تعد البیانات المالیة للشركة الشقیقة لنفس فترة إعداد التقاریر المالیة للشركة. وعند الضرو
متوافقة مع تلك السیاسات الخاصة بالشركة.



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

٢٠٢١دیسمبر ٣١في  

١٢

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

(تتمة) االستثمار في الشركة الشقیقة

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

غ االنخفاض في القیمة على أنھ الفرق بین المبلغ القابل لالسترداد للشركة الشقیقة وقیمتھا حالة وجود مثل ھذا الدلیل، تقوم الشركة بحساب مبل
المدرجة، ثم یتم تثبیت الخسارة تحت بند "الحصة من أرباح الشركة الشقیقة" في بیان األرباح أو الخسائر. 

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

من االستبعاد یتم تثبیتھا ضمن األرباح أو الخسائر. 

ولة مقابل التصنيفات غير المتداولةالتصنيفات المتدا
ــــركةتقوم  بعرض الموجودات والمطلوبات في بيان المركز المالي اســــــتنادًا إلى التصــــــنيف المتداول/غير المتداول. یعتبر بند الموجودات الشــ

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

المالية.

لموجودات األخرى على أنها غير متداولة.یتم تصنيف جميع ا

یعتبر بند المطلوبات متداوًال إذا كان:
متوقع تسویته خالل الدورة التشغيلية العادیة
محتفظ به بشكل رئيسي لغرض المتاجرة
  شهرًا بعد فترة إعداد التقاریر المالية١٢مستحق السداد خالل
أو
 شهرًا بعد فترة إعداد التقاریر المالية.١٢لتأجيل تسویة بند المطلوبات على األقل لمدة ال توجد هناك حقوق غير مشروطة

بتصنيف جميع المطلوبات األخرى على أنها غير متداولة.الشركةتقوم 

قياس القيمة العادلة
األدوات المالية بالقيمة العادلة في كل تاریخ بيان المركز المالي.  بعضبقياسالشركةتقوم 



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

٢٠٢١دیسمبر ٣١في  

١٣

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

(تتمة)قياس القيمة العادلة

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

لسوق الرئيسي لبند الموجودات أو بند المطلوبات،في ا
أو
.في غياب السوق الرئيسي، في السوق األكثر تفضيًال لبند الموجودات أو المطلوبات

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

ـــتخدام اال ــاركون في الســـــــوق عند تســـــــعير بند یتم قياس القيمة العادلة لبند الموجودات أو المطلوبات باســــ ــتخدمها المشـــــ ـــ ـــات التي یســ فتراضــــ
الموجودات أو المطلوبات، على افتراض أن المشاركين في السوق یتصرفون حسب مصلحتهم االقتصادیة.

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

استخدام له.

أسـاليب تقييم تناسـب الظروف والتي تتوفر لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، لزیادة اسـتخدام المدخالت الملحوظة ذات  الشـركةتسـتخدم 
العالقة إلى أقصى حد وتقليل استخدام المدخالت غير الملحوظة إلى أقصى حد.

اح عنها في البيانات المالية یتم تصــنيفها ضــمن تســلســل القيمة إن جميع الموجودات والمطلوبات التي یتم قياس القيمة العادلة لها أو اإلفصــ 
العادلة، والمشروحة كما یلي، استنادا إلى الحد األدنى من المدخالت األساسية لقياس القيمة العادلة ككل:

 أسعار السوق المتداولة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة.١المستوى :
ــتوى  ا ــرة أو غير ٢لمسـ : أســـاليب تقييم تســـتخدم الحد األدنى من المدخالت الالزم لقياس القيمة العادلة (مدخالت ملحوظة بصـــورة مباشـ

مباشرة)،
 أساليب تقييم تستخدم الحد األدنى من المدخالت الالزم لقياس القيمة العادلة (مدخالت غير ملحوظة).٣المستوى :

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

ر المالیة.نھایة كل فترة إلعداد التقاری 

. عقار االستثماريوالیشترك مثمنون خارجیون في عملیة تقییم الموجودات الجوھریة، مثل الموجودات المالیة غیر المتداولة

لغرض اإلفصاح عن القیمة العادلة، حددت الشركة فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبیعة وخصائص ومخاطر بند الموجودات أو  
المطلوبات ومستوى تسلسل القیمة العادلة. بند 
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اإلیرادات من عقود العمالء
الشركة یتم تثبیت االیرادات من عقود العمالء عندما تحول السیطرة على البضائع أو الخدمات إلى العمالء بمبلغ یعكس المبلغ الذي تتوقع  

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

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

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

في الوقت الذي تنتقل فیھ السیطرة على بند الموجودات إلى العمیل، والذي یكون عموماً عند استالم البضائع من قبل العمالء. وتكون فترة 
.عقب التسلیمیوماً ١٢٠إلى ٣٠من االئتمان العادیة 

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

. )والمبلغ المستحق الدفع إلى العمیل (إن ُوجدالنقديغیر جوھریة والمقابل

التوصیل خدمات 
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 وتقدیم خدمات نقلمن التزامي أداء نظرًا ألن وعود  التوصـــيل،  خدمات العقود، التي یرتبط بها بيع البضـــاعة مع  تتألف   التوصـــيل  البضـ
بتخصـيص سـعر المعاملة اسـتنادًا إلى أسـعار البيع الشـركةًء عليه، تقوم تكون منفصـلة بشـكٍل قابل للتحدید. وبنا تنفذ بشـكل فردي و یمكن أن 

.التوصيلالفردیة النسبية للبضاعة وخدمات 

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

عقودالأرصدة 
المدینة التجاریةالذمم 

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

العقودمطلوبات 
مقابله على المبلغ (أو الجزء المستحق الشركة، والذي حصلت ما هو التزام بتحویل البضاعة أو الخدمات إلى عميلالعقودمطلوبات إن بند

العقدبتحویل البضاعة أو الخدمات إلى العميل، یتم تثبيت بند مطلوبات الشركةمن المبلغ) من العميل. إذا قام العميل بدفع المبلغ قبل قيام 
بالتنفيذ بموجب العقد.الشركةعند الدفع أو استحقاق الدفع (أیهما أقرب). یتم تثبيت مطلوبات العقود كإیرادات عندما تقوم 
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العمالت األجنبية
تكون الذي تاریخ  الوفقًا لســــــعر الصــــــرف الفوري للعملة المســــــتخدمة المعنية بالشــــــركة تســــــجل المعامالت بالعمالت األجنبية مبدئيًا من قبل 

المعاملة فيه مؤهلة للتثبيت ألول مرة.

ت األجنبية وفقًا لسعر الصرف الفوري للعملة المستخدمة بتاریخ إعداد التقریر.یتم تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة المصنفة بالعمال

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

ــتثمار في الوقت الذي یتم تصــــنيف المبلغ المتراكم في بيان األرباح أو الخســــائر. تســــجل رســــوم الضــــرائب واالئتمان العائد إلى فروقات اال ســ
سعر الصرف على هذه البنود النقدیة أیضًا في بنود الدخل الشامل األخرى.

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 

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

الموجودات الثابتة
ــًا االســـــتهالك  ــتمل یتم إظهار الموجودات الثابتة بالتكلفة ناقصـــ المتراكم وخســـــائر االنخفاض المتراكم في القيمة، إن وجد. إن تلك التكلفة تشـــ

على تكلفة إحالل جزء من الموجودات الثابتة وتكاليف القروض لمشــــــــــــاریع اإلنشــــــــــــاء طویلة األجل في حال تم تلبية معيار التثبيت. عندما 
نية معينة، تقوم الشـركة باسـتهالك تلك األجزاء بشـكٍل منفصـل بناًء على  یكون اسـتبدال أجزاء من الموجودات الثابتة ضـروریًا خالل فترات زم

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

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

یحتسب االستهالك على أساس طریقة القسط الثابت على مدى األعمار المقدرة الستخدام الموجودات كما یلي:

سنة١٤إلى  ٣المباني  
سنة٢٥إلى  ٣اآلالت والمكائن
سنوات٧إلى  ٤ومعداتأثاث وتركيبات

سنوات٣سيارات

ــتبعـاد (أي الـتاریخ الـذي  یتم التوقف عن تثبيـت بـند الموجودات الثـابتـة كبـند موجودات ثـابتـة أو أي جزء جوهري مثبـت في البـداـیة عـند االســــــــــــ
یكون من غير المتوقع تحقيق مزایا اقتصــــادیة مســــتقبلية من اســــتخدامه أو اســــتبعاده. إن أیة یحصــــل فيه المســــتلم على الســــيطرة) أو عندما 

ـــلة من  ــافي المبالغ المحصــ ـــب باعتبارها الفرق بين صـــ ـــائر ناتجة من التوقف عن تثبيت بند الموجودات كبند موجودات (تحتســ أرباح أو خســ
ألرباح أو الخسائر عند التوقف عن تثبيت بند الموجودات كبند موجودات.  االستبعاد والقيمة المدرجة لبند الموجودات) تدرج في بيان ا

ــتخدام وطریقة االســـتهالك في نهایة كل ســـنة مالية وتعدیلها مســـتقبًال، إن كان ذلك یتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات الثابتة وأعمار االسـ
مالئمًا.
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عقود اإلیجار

الشركة كمستأجر
تقوم الشـــركة بتطبيق إعفاء تثبيت عقود اإلیجار قصـــيرة األجل على عقود اإلیجار قصـــيرة األجل (أي عقود اإلیجار التي لها مدة إیجار من 

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

ت على مدى فترة عقد اإلیجار.منخفضة القيمة كمصروفات على أساس القسط الثاب

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

تم النقل الجوهري لجميع مخاطر ومزایا الملكية إلى المستأجر.

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

في عقد اإلیجار التمویلي.

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

تكاليف االقتراض
والذي یحتاج بالضــرورة إلى فترة كبيرة من الوقت ليصــبح  بند موجوداتإن تكاليف االقتراض العائدة مباشــرة إلى اســتحواذ أو إنشــاء أو إنتاج  
. یتم صــرف جميع تكاليف االقتراض األخرى في الفترة  بند الموجوداتجاهز لالســتخدام المقصــود منه أو البيع یتم رســملتها كجزء من تكلفة 

ظهر فيها. تتألف تكاليف االقتراض من الفائدة والتكاليف األخرى التي تتكبدها المنشأة فيما یتعلق باقتراض األموال.التي ت

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

المالي، بالتكلفة ناقصـًا أي اسـتهالك متراكم وأي انخفاض متراكم في القيمة. یتم حسـاب االسـتهالك على أسـاس القسـط الثابت، الذي یعكس  
ــتخ  دام المقدرة لها البالغة  النموذج الذي ُیتوقع به اســـتهالك المزایا االقتصـــادیة المســـتقبلية للموجودات بواســـطة الشـــركة على مدى أعمار االسـ

سنوات.١٠

في تتم مراجعة أعمار االســتخدام المقدرة والقيم المتبقية وطریقة االســتهالك في نهایة كل ســنة، ویتم احتســاب أي أثر للتغيرات في التقدیرات
المستقبل.

أو عندما یتم سحب  (أي في التاریخ الذي یحصل فيها المستلم على السيطرة)  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

ـــــــــــائراألرباح أو الیتم إثباته في  لبند الموجودات والمبلغ المدرج  ـــــــــــمينه في .التوقف عن التثبيتفي فترة خســ ویتم تحدید المبلغ الذي یتم تضــ
ـــــــــعر المعاملة في المعيار الدولي إلعداد  ـــــتثماري وفقًا لمتطلبات تحدید ســ ــ ــ ـــــــــائر الناتجة عن التوقف عن تثبيت العقار االســ األرباح أو الخســ

.١٥التقاریر المالية رقم 

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

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،  

یتوقف تصــــــــــــنيف الموجودات المالية عند التثبيت األولي على خصــــــــــــائص التدفقات النقدیة التعاقدیة لبند الموجودات المالي ونموذج أعمال 
بعض  بتطبيق  الشــــركةها. باســــتثناء الذمم المدینة التجاریة التي ال تحتوي على عنصــــر تمویل جوهري أو التي قامت الخاص بإدارتالشــــركة

مبدئيًا بقياس بند الموجودات المالية بقيمته العادلة زائدًا، في حالة لم یتم قياســـه  الشــــركة، تقوم االســــتثناءات التي یســــمح بها المعيار بشــــأنها 
الل األرباح أو الخســائر، تكاليف المعامالت. إن الذمم المدینة التجاریة التي ال تحتوي على عنصــر تمویل جوهري أو  بالقيمة العادلة من خ 

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

ــامل األخرى، یجب أن تنتج عن  ــها بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشـــ ــنيف الموجودات المالية وقياســـ لكي یتم تصـــ
أصـل  المسـتحق. یشـار إلى هذا التقييم باسـم اختبار دفعات  أصـل الدینئد على  والفواأصـل الدینالتدفقات النقدیة التي هي عبارة عن دفعات 

إن الموجودات المالية ذات التدفقات النقدیة التي ليســت فقط مدفوعات ألصــل الدین والفائدة  والفوائد ویتم إجراؤه على مســتوى األدوات.الدین
.خسائر، بصرف النظر عن نموذج األعمالیتم تصنيفها وقياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو ال

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

ــنيفها وقياســـــــها بالتكلفة المطفأة یتم االحتفاظ بها ضـــــــمن نموذج األعمال والذي یكون الهدف منه االحتفاظ بالموجودات  المالية التي تم تصـــــ
ــها بالقيمة العادلة من خالل بنود المالية من أجل تحصـــيل التدفقات النقدیة التعاقدیة في حين أن الموجودات المالية التي تم تصـــنيفها و  قياسـ

الدخل الشامل األخرى یتم االحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال بهدف تحصيل التدفقات النقدیة التعاقدیة والبيع.

د في إن المشتریات أو المبيعات للموجودات المالية التي تستلزم توصيل الموجودات ضمن إطار زمني موضوع وفقًا للقوانين أو العرف السائ
بشراء أو بيع بند الموجودات.الشركةالسوق (المشتریات بالطریقة العادیة) یتم تثبيتها بتاریخ المتاجرة، أي التاریخ الذي التزمت فيه 

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

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

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

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى (أدوات الدین)
ــائر إعادة تقييم صـــرف العمالت  بالنســـبة ألدوات الدین بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشـــامل األ خرى، یتم تثبيت دخل الفوائد أو خسـ

ــة  ــب بنفس طریقة الموجودات المالية المقاســــ ــ ــائر، وُتحتســ ــات في بيان األرباح أو الخســــ ــائر االنخفاض في القيمة أو العكوســــ األجنبية وخســــ
امل األخرى. وعند التوقف عن التثبيت، ُیعاد إدراج التغير  بالتكلفة المطفأة. ویتم تثبيت باقي متغيرات القيمة العادلة ضـــــمن بنود الدخل الشـــــ 

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

.االستثمارات في أدوات الدین المتداولةمصنفة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى  للشركة الدین  الأدوات تتضمن  
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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 

ــــــــبي الدولي رقم  ــــــــتوفي تعریف حقوق الملكية بموجب المعيار المحاســ ــامل األخرى عندما تســ ٣٢بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشــــــــ
یتم تحدید التصنيف على أساس كل أداة على حدة.األدوات المالية: العرض وغير محتفظ بها للمتاجرة. و 

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

ـــنفة بالقيم ــامل األخرى. إن أدوات حقوق الملكية المصــــ ة بند الموجودات المالية، وفي هذه الحالة یتم تثبيت هذه األرباح في بنود الدخل الشـــــ
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 وقد اختارت  

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
ــائر یتم إدراجها في بيان المرك ــــــ ــافي  إن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسـ ـــــ ز المالي بالقيمة العادلة مع تثبيت صــ

.األرباح أو الخسائرالتغيرات في القيمة العادلة في بيان  

والفائدة على  أصــل الدینتتضــمن هذه الفئة أدوات الدین المتداولة التي لها بنود تعاقدیة ینشــأ عنها تدفقات نقدیة والتي ليســت فقط مدفوعات 
فقات النقدیة ليست مستحقة في تواریخ محددة أو كالهما.المستحق أو أن هذه التدأصل الدین

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

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

أوتنتهي الحقوق في الحصول على التدفقات النقدیة من بند الموجودات؛
  حقوقهـا الســــــــــــــتالم التـدفقـات النقـدیـة من بنـد الموجودات أو عـندمـا تـأخـذ على عـاتقهـا االلتزام ـبدفع التـدفقـات النقـدـیة الشــــــــــــــركـةتحول

بشـــكل فعلي جميع المخاطر  الشـــركةالمســـتلمة بالكامل دون تأخير جوهري لطرف ثالث بموجب ترتيب "تمریر"؛ وإما (أ) أن تحول  
ـــركةلموجودات، أو (ب) ال تكون والمزایا المتعلقة ببند ا قد حّولت وال احتفظت فعليًا بجميع مخاطر ومزایا بند الموجودات، إال الشــــ

أنها حّولت السيطرة على بند الموجودات

بمخاطر  حقوقها الســــــــتالم التدفقات النقدیة من بند موجودات أو تبرم اتفاقية تمریر، فإنها تقوم بتقييم ما إذا احتفظتالشــــــــركةوعندما تحّول  
وإذا لم تقم بشكٍل فعلي إما بتحویل أو االحتفاظ بجميع المخاطر والمزایا المتعلقة ببند ومزایا الملكية أم ال، وإلى أي مدى كان هذا االحتفاظ.

تها فيه. في الموجودات ولم تقم بتحویل السـيطرة على بند الموجودات، تواصـل الشـركة تثبيت بند الموجودات المحّول إلى حد اسـتمرار مشـارك
س تلك الحالة، تقوم الشركة أیضًا بتثبيت بند مطلوبات مرتبط بذلك. یتم قياس بند الموجودات المحول و بند المطلوبات المرتبط به على أسا 

یعكس الحقوق وااللتزامات التي تحتفظ بها الشركة.

ــتمر الذي یأخذ شــــــكل ضــــــمان على   ــلية  المحول یتم قبند الموجودات إن االرتباط المســــ لبند الموجودات ياســــــه حســــــب القيمة المدرجة األصــــ
سداده أیهما أقل.الشركةوأقصى مبلغ یجب على 
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ةاالنخفاض في القيم
بتثبیت مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لكافة أدوات الدین غیر المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. الشركة تقوم  

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

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

مرحلتین. بالنسبة لتعرضات االئتمان في حال عدم وجود زیادة جوھریة في المخاطر االئتمانیة منذ  یتم تثبیت خسائر االئتمان المتوقعة على 
لخسائر االئتمانیة التي تنتج عن حاالت التعثر المحتملة خالل األشھر عن اخسائر االئتمان المتوقعة  لتكوین مخصصالتثبیت األولي، یتم  
شھرًا). بالنسبة لتلك التعرضات االئتمانیة التي حدث لھا زیادة جوھریة في المخاطر  ١٢ة 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  بالنسبة للذمم المدینة التجاریة، تطبق  
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  كل تقریر مالي. وقد وضعت  
بالمدینین والبیئة االقتصادیة.

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

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

یوماً. 

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

منذ نشوئھا، سوف یستند المخصص على خسائر االئتمان  شھرًا. ومع ذلك، في حالة وجود زیادة جوھریة في مخاطر االئتمان  ١٢على  
ئتمان  المتوقعة مدى الحیاة. تستخدم الشركة التصنیفات االئتمانیة المعلنة لتحدید ما إذا كانت أداة الدین لدیھا زیادة جوھریة في مخاطر اال

ولتقییم خسائر االئتمان المتوقعة.

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

یتم شطب بند الموجودات المالي عندما ال تكون ھناك  یزات ائتمانیة تحتفظ بھا الشركة.المبالغ التعاقدیة القائمة بالكامل قبل احتساب أي تعز
توقعات استرداد معقولة للتدفقات النقدیة التعاقدیة.

(تتمة)الماليةالمطلوبات )٢

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

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

الدائنة، بعد خصـــم تكاليف المعامالت یتم تثبيت جميع المطلوبات المالية في البدایة بالقيمة العادلة و، في حالة القروض والســـلفيات والذمم 
العائدة لها مباشرة.

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



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

٢٠٢١دیسمبر ٣١في  

٢٠

الهامة (تتمة) السياسات المحاسبية-٢

(تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة٣-٢

(تتمة)التثبيت األولي والقياس الالحق-األدوات المالية 

(تتمة)الماليةالمطلوبات )٢

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

العادلة من خالل األرباح أو الخسائرالمطلوبات المالية بالقيمة  
ــائر على المطلوبات المالية المحتفظ بها للمتاجرة والمطلوبات الما  ـــتمل المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخســـــــ لية  تشــــــ

ــنفة عند التثبيت األولي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخســـــائر. لمالية على أنها محتفظ بها للمتاجرة  یتم تصـــــنيف المطلوبات االمصـــ
في حال تم االستحواذ عليها لغرض إعادة الشراء على المدى القریب.

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

القروض والسلفيات
القروض والســـلفيات التي تترتب عليها فوائد الحقًا بالتكلفة المطفأة باســـتخدام طریقة ســـعر الفائدة الفعلي. ویتم بعد التثبيت األولي، یتم قياس 

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

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

.نيف جميع المطلوبات المالية للشركة ضمن هذه الفئةویتم تصینطبق 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  مــالي  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  ، یتم التعامل مع هذا اإلحالل أو التغيير على أنه فعلياً 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
ــافي المبلغ في بيان المركز المالي فقط إذا كان هناك حق قانوني ملزم حالياً  ـــــ ــویة الموجودات المالية والمطلوبات المالية ویدرج صــــ ـــــ یتم تســــ

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

ـــــــــافي القيمة الممكن تحقيقها أیهما أقل. إن التكاليف  المخزون یتم إظهار   ـــــــــكله  المنفقة بالتكلفة وصــ ـــول كل منتج إلى موقعه وشــ ــــــ حتى وصــ
كما یلي:یتم معالجتها محاسبياً الحالي

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



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

٢٠٢١دیسمبر ٣١في  

٢١

الهامة (تتمة) المحاسبيةالسياسات -٢

(تتمة)ملخص السياسات المحاسبية الهامة٣-٢

(تتمة)التثبيت األولي والقياس الالحق-األدوات المالية 

المخزون (تتمة)
لإلنجاز والتكاليف المقدرة التكاليف المقدرة  ناقصــًا  أثناء ســير األعمال العادیةالتقدیري البيع صــافي القيمة الممكن تحقيقها إلى ســعر یســتند 

.الالزمة إلتمام البيع

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

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

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

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.

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

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

ودات غیر ملموسةموج
والحقاً للتثبیت األولي، یتم إدراج الموجودات غیر یتم 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  األعمار المحددة یتم إطفاؤھا على مدى العمر االقتصادي المقدر لالستخدام لإن الموجودات غیر الملموسة ذات  
قیمتھ. انخفضت  قد  الملموس  غیر  الموجودات  بند  بأن  مؤشر  یوجد  عندما  القیمة  في  اإلطفاء بخصوص االنخفاض  مصاریف  تثبیت  یتم 

ي بیان األرباح أو الخسائر. بخصوص الموجودات غیر الملموسة ذات أعمار محددة ف

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

یة وشبھ النقدیة النقد
تحق لغرض بیان التدفقات النقدیة، تتألف النقدیة وشبھ النقدیة من النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك والودائع القصیرة األجل التي تس

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 

التي تتضمن مزایا اقتصادیة ضروریًا لتسدید االلتزام ویمكن عمل تقدیر معقول لمبلغ االلتزام.
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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 اإلتمام الحد األدنى من فترة الخدمة. 

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

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

األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبية الهامة-٣

المعلنـة لإلیرادات  یتطلـب من اإلدارة إجراء األحكـام والتقـدیرات واالفتراضـــــــــــــــات التي تؤثر على المبـالغ  للشــــــــــــــركـةإن إعـداد البيـانـات المـاليـة  
ــاریف وا ــــــاحات المرفقة لموجودات والمطلوبات  والمصــــــ ــاح عن المطلوبات الطارئة.  واإلفصــ ــــات  و واإلفصــــــ إن عدم التأكد حول هذه االفتراضــــ

في فترات مستقبلية.ةلموجودات أو المطلوبات المتأثر لوالتقدیرات قد یؤدي إلى نتائج تستلزم إجراء تعدیل جوهري على المبلغ المدرج  

التقدیرات واالفتراضات 
یها إن االفتراضــــات الرئيســــية التي تتعلق بالمســــتقبل والمصــــادر الرئيســــية األخرى للتقدیرات غير المؤكدة بتاریخ بيان المركز المالي، التي لد

الشـركةتعتمد  .  يانها أدناهتم ب،تؤدي لتعدیل جوهري في المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات خالل السـنة المالية القادمةجوهریة مخاطر  
لية، مع  في افتراضـاتها وتقدیراتها على المعایير المتوفرة عند إعداد البيانات المالية. إن الظروف واالفتراضـات الحالية حول التطورات المسـتقب

ــركةذلك، یمكن أن تتغير بســــبب التغيرات في الســــوق أو الظروف التي تنتج خارج ســــيطرة  ات في االفتراضــــات عند . تنعكس تلك التغير الشــ
حدوثها.

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

).مضمونة وغير مضمونة،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
عام االئتمان السـابقة بناًء على معلومات مسـتقبلية. على سـبيل المثال، إذا كان من المتوقع أن تتدهور الظروف االقتصـادیة المتوقعة خالل ال

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

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

ة بخسائر االئتمان المتوقعة على  والتنبؤ بالظروف االقتصادیة أیًضا تمثل التعثر الفعلي للعميل في المستقبل. إن المعلومات المتعلقبالشركة
.٢٦مبينة في اإلیضاح  للشركةالذمم المدینة التجاریة  



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

٢٠٢١دیسمبر ٣١في  

٢٣

(تتمة) األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبية الهامة-٣

(تتمة)التقدیرات واالفتراضات 
المخزون االنخفاض في قيمة 

، یتم إجراء تقدیر لصافي  اً أو متقادماً قدیمالمخزون صبح  یالتكلفة وصافي القيمة الممكن تحقيقها أیهما أقل. عندما ببالمخزون یتم االحتفاظ  
التقدیر بصــورة فردیة. إن المبالغ التي ليســت جوهریة بصــورة فردیة هذا فردیة، یتم بصــورة  القيمة الممكن تحقيقها. بالنســبة للمبالغ الجوهریة  

ــــص وفقًا لنوع  جماعية  قادمة، یتم تقييمها بصــــــورة  ولكنها قدیمة أو مت ــــعار البيع ودرجة العمر أو التقادم اســــــتناداً المخزون  ویؤخذ مخصــ ألســ
التاریخية.

ــــــــص للمخزون  ٥٧٬٠٨٤–٢٠٢٠ألف درهم (٥١٬٠٦٧بتاریخ التقریر المالي، بلغ إجمالي المخزون   ألف درهم)، ولم یتم تكوین أي مخصــ
. إن أي فرق بين المبالغ المحصــــلة فعليًا في المخزون)تخفيضللمعلومات حول  ١٥(راجع االیضــــاح  ال شــــيء)–٢٠٢٠بطيء الحركة (

فترات مستقبلية والمبالغ المتوقعة سيتم تثبيته في بيان الدخل.

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

للمزایا االقتصادیة من هذه الموجودات.

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
ــأ االنخفاض في القيمة عندما یزید المبلغ المدرج لبند موجودات أو وحدة  منتجة للنقد عن المبلغ القابل للتحصـــيل، باعتباره قيمته العادلة ینشـ

تشغل اإلدارة متخصصين من أطراف ثالثة لتحدید القيمة العادلة لموجوداتها الثابتة. ناقصًا تكاليف االستبعاد وقيمة االستخدام، أیهما أعلى.
دات لمرافق واستهالك مساویة، بما في ذلك تقادم المخزون.یعتمد تقدیر القيمة العادلة هذا على تكلفة االستبدال لبند موجو كما 

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

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

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

فصل بيع البضاعة أو الخدمات 
١٤٥٬٨١٥١٨١٬٨٤٤البضاعة (المثبت في وقٍت معين)بيع 

٦٥٢١٬١٬٢٤٣خدمات التوصيل (المثبتة في وقٍت معين)

٤٦٧٬١٤٧١٨٣٬٠٨٧

نوع البضاعة/ الخدمة
١١٠٬٩٥٨١٣٣٬٨٣٧البضاعة الجاهزة (بما في ذلك التوصيل)

٥٠٩٬٣٦٤٩٬٢٥٠التوصيل)البضاعة شبه الجاهزة والمواد الخام (بما في ذلك 

٤٦٧٬١٤٧١٨٣٬٠٨٧
األسواق الجغرافية

١١٠٬٨٩٥١٣٦٬٨٥٧اإلمارات العربية المتحدة
٥٧٢٬٣٦٤٦٬٢٣٠الدول األخرى 

٤٦٧٬١٤٧١٨٣٬٠٨٧



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

٢٠٢١دیسمبر ٣١في  

٢٤

أرصدة العقود٢-٤

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

٨٥٬٣٤٠٨١٬٣٣٢)١٦(إیضاح  أطراف خارجية–(إجمالي)الذمم المدینة التجاریة
١٬٧٨٨١٥٬٢٥١)١٦(إیضاح  أطراف ذات عالقة –(إجمالي)  الذمم المدینة التجاریة  

١٬٠٥٥٩٧٠)٢١الدفعات المقدمة (إیضاح  –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.٣٨٬٢٢٦-٢٠٢٠(ألف درهم٣٢٬٣١٥

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

التزامات األداء٣-٤

:الشركةفيما یلي ملخص للمعلومات الخاصة بالتزامات أداء 

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

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

التكاليف المباشرة-٥
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

٩٥٬١٤٧١٢٤٬٥٠٧تكلفة المواد
٤٤٬٣٢١٥١٬٠٨٢الخدمات وتكاليف المصنع األخرى 

١٦٬٩٥٩١٥٬٣٧٩تكلفة العمالة
١٦٬٢٠٧١٦٬٣٢٨)١٠استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات (إیضاح  

١١٧٬١٣٬٢٤٧تخفيض المخزون 

٧٥١٬١٧٣٢١٠٬٥٤٣

الدخل اآلخر-٦
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درهمدرهمألف 

٥٬٩٤٧٦٬٣٣٥بيع خردة ومواد أخرى غير متاجر بها 
٣٬١٧٠٢٬٩٣٠)١١(إیضاح  دخل إیجار من عقارات استثماریة

١٬٨٢٥٢٬٥٣٢دخل إیجار آخر
١٦٢٥األرباح من بيع الممتلكات واآلالت والمعدات
٥٬٨٨٧-)١٤إعادة تحميل إلى طرف ذي عالقة (إیضاح  

٧٥٣٣٣٠أخرى 

٧١١٬١١١٨٬٠٣٩



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

٢٠٢١دیسمبر ٣١في  

٢٥

مصاریف إداریة وعمومية-٧
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

١٦٬٨٠٣١٦٬٥٤١رواتب ومزایا الموظفين
٢٬٧١١١٬٦٥٩إصالح وصيانة

١٬٢٥٢٥٠٥أتعاب مهنية وقانونية
٩٨٦١٬٣٩٣)١٠استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات (إیضاح  

٦٠٠٦٠٠موجودات غير ملموسةإطفاء  
٥٩٠٩٨٢رسوم بنكية

٤٤١٬٢٥٬٢٢٠مصاریف أخرى 

٣٨٣٬٢٥٢٦٬٩٠٠

مصاریف بيع وتوزیع-٨

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

٥٬٠٨٤٥٬٩٧٥مواصالت
٢٬٧١٧٢٬٨٤١مبيعات وتسویق

٢٨٠٣٥٢)١٠استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات (إیضاح  

٠٨١٬٨٩٬١٦٨

دخل التمویل  -٩

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

-٢٠٬٧٠٧)١٤(إیضاح  فوائد معلقة تم اإلفراج عنها 
١٢٬٠٧٩١٦٬٧٥١)١٤(إیضاح دخل الفوائد على القرض المقدم للشركة الشقيقة

١٠٬٢٢٥١٦٬٢٤٩دخل الفوائد على االستثمارات في الموجودات المالية (أدوات دین)
-١٠٧)١٧دخل الفوائد على الودائع ألجل (إیضاح  

١١٨٬٤٣٠٠٠٬٣٣



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

٢٠٢١دیسمبر ٣١في  

٢٦

الموجودات الثابتة-١٠
رأسماليةأعمال  أثاث 

المجموعقيد التنفيذ سياراتومعدات مكتبية الت ومكائن آالمباني 
ألف درهم ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

:التكلفة
٢٠٢٠٣٦٬٢٠٨٩٤١٬٧٧١١٧٬٩٣٩٥٣٬٨١١٦٠٬٧٨٣١٬١١٠٬٥١٢ینایر  ١في  

٢٨٤٢١٥٧٩٥٥٦٥١٬٨٥٩-إضافات
)٢١٥(-)٤٥()١٧٠(--استبعادات

٢٠٢٠٣٦٬٢٠٨٩٤٢٬٠٥٥١٧٬٩٨٤٥٤٬٥٦١٦١٬٣٤٨١٬١١٢٬١٥٦دیسمبر ٣١في  
١٬٢٤٢-٤٣١١٥٧٦٥٤-إضافات

)٤٢٩(-)٤٢٢()٧(--استبعادات

٢٠٢١٢٠٨٬٣٦٤٨٦٩٤٢٬١٣٤٬١٨٧٩٣٥٤٬٦١٬٣٤٨٩٦٩١٬١١٢٬دیسمبر ٣١في 

االستهالك المتراكم:
٩٠٦٬٧٢٩-٢٠٢٠٣١٬٠٠٧٨٠٧٬٠٧٤١٧٬٤١٩٥١٬٢٢٩ینایر  ١في  

١٨٬٠٧٣-٥٧٦١٥٬٤٩٧٣٥٣١٬٦٤٧)١-١٠(إیضاح  للسنة
)١٩١(-)٤٤()١٤٧(--استبعادات

٩٢٤٬٦١١-٢٠٢٠٣١٬٥٨٣٨٢٢٬٥٧١١٧٬٦٢٥٥٢٬٨٣٢دیسمبر ٣١في  
١٧٬٤٧٣-٥٧٤١٥٬٥٣١٢٩٤١٬٠٧٤)١-١٠(إیضاح  للسنة

)٤٢٩(-)٤٢٢()٧(--استبعادات

٦٥٥٬٩٤١-٢٠٢١١٥٧٬٣٢١٠٢٬٨٣٨٩١٢٬١٧٤٨٤٬٥٣دیسمبر ٣١في 

:صافي القيمة المدرجة
٢٠٢١٠٥١٤٬٣٨٤٬١٠٤٢٢٢٣٠٩١٬٦١٬٣٤٨٣١٤٬١٧١دیسمبر ٣١في 

٢٠٢٠٦٢٥٬٤٤٨٤٬١١٩٣٥٩٧٢٩٬١٣٤٨٬١٦٥٤٥٬١٨٧دیسمبر ٣١في  



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

٢٠٢١دیسمبر ٣١في  

- ٢٧ -

(تتمة) الموجودات الثابتة-١٠

االستهالك١-١٠

كما یلي:األرباح أو الخسائر  االستهالك في بيان  تخصيص  تم 
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

١٦٬٢٠٧١٦٬٣٢٨)٥التكلفة المباشرة (إیضاح  
٩٨٦١٬٣٩٣)٧إداریة وعمومية (إیضاح  مصاریف
٢٨٠٣٥٢)٨بيع وتوزیع (إیضاح  مصاریف

٤٧٣٬١٧١٨٬٠٧٣

األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ٢-١٠

وكما في تاریخ التقریر، اكتمل إنشـاء المصـنع وهو اآلن في اسـترجاع الحرارة.مصـنع  تتألف األعمال الرأسـمالية قيد التنفيذ بشـكٍل رئيسـي من 
.٢٠٢٢مرحلة االختبار. من المتوقع أن یكون المصنع جاهزًا للتشغيل خالل النصف األول من سنة 

معلومات أخرى ٣-١٠

عامًا من تاریخ بدایة العمليات التجاریة للشـــــركة لتصـــــنيع ٥٠لفترة  من حكومة دبيممنوحةالمكائن على قطعة أرض تقع المباني واآلالت و 
.١٩٧٨سبتمبر ١اإلسمنت، والذي تؤكد اإلدارة بأنه  

العقارات االستثماریة-١١

رض ألف درھم والفلل المستھلكة بالكامل والمقامة على قطعة األ٢٬٩٢٤تتألف العقارات االستثماریة من قطعة أرض بقیمة مدرجة قدرھا 
قدرھا   مبدئیة  العقارات ١٦٬٥٧٥بتكلفة  في  حركات  أي  ھناك  تكن  لم  المال.  رأس  وزیادة  اإلیجار  ألغراض  بھا  والمحتفظ  درھم،  ألف 

.٢٠٢٠و٢٠٢١دیسمبر ٣١االستثماریة خالل السنتین المنتھیتین في 

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  

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

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمدرهمألف 

٣٬١٧٠٢٬٩٣٠)٦دخل اإلیجارات (إیضاح  
)٢٣٢()٣٥٦(المصاریف التشغيلية المباشرة

٨١٤٢٬٢٬٦٩٨

مليون ٣٨عليه، تم تقييم العقارات بمبلغ قدره . وبناءً تاریخ التقریر الماليلتحدید القيمة العادلة للعقارات في اإلدارة بتنفيذ تقييم داخلي  قامت 
مليون درهم).٣٧–٢٠٢٠(٢٠٢١درهم في نهایة سنة



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

٢٠٢١دیسمبر ٣١في  

- ٢٨ -

العقارات االستثماریة (تتمة) -١١

أساليب التقييم
یتم وبموجب هذه الطریقة،  ).المســتوى الثالث من التســلســل(االســتثمار""تقييم طریقة نهج باســتخدام  من قبل اإلدارة  یتم قياس قيمة العقارات  

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

ــاس معدل ــ ــلة على أســ ــتثماریتم اختيار معدل 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

االستثمارات في الموجودات المالية-١٢
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

الموجودات المالية المتداولة
٤٩٬٢٦٩١٥٬٤٧٢االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 

٤٩٩٬٨٦٧٬٨٩٥االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
٧٦٨٬٥٧٨٣٬٣٦٧

الموجودات المالية غير المتداولة
١٬١١٥٬٨٦٩٨٥٢٬٠٤٨االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 

٩١٢٬٢٩٧٥٧٬٦٣األرباح أو الخسائراالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  
٧٨١٬١٬١٤٥٨٨٨٬٨٠٥
٥٤٩٬١٬٢٠٣٩٧٢٬١٧٢

وفيما یلي تصنيف االستثمارات في الموجودات المالية:
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

١٬٠٦١٬٥٩٣٧٤١٬٣٥٦بالقيمة العادلة–أدوات حقوق الملكية المتداولة  
١٠٠٬٠٨٨١٨٨٬٩٤٨بالقيمة العادلة–أدوات الدین  

٤١٬٨٦٨٤١٬٨٦٨بالقيمة العادلة–أدوات حقوق الملكية غير المتداولة  
٥٤٩٬١٬٢٠٣٩٧٢٬١٧٢

تتضـمن أدوات حقوق الملكية المصـنفة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشـامل األخرى االسـتثمارات في أسـهم الشـركات المدرجة وغير  
المدرجة. تحتفظ الشـركة بحصـص غير مسـيطرة في هذه الشـركات. تم تصـنيف هذه االسـتثمارات بشـكٍل غير قابل لإللغاء بالقيمة العادلة من 

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

تتضـمن أدوات الدین بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشـامل األخرى االسـتثمارات في السـندات الحكومية وسـندات الشـركات المتداولة. 
بالرجوع إلى عروض األسعار المعلنة في سوق نشطة.یتم تحدید القيم العادلة الستثمارات الدین هذه 

ــــــتثمارات في أســــــــهم أدوات الدین المدرجة. یتم تحدید القيم  تتضــــــــمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخســــــــائر االســ
العادلة لهذه األدوات بالرجوع إلى عروض األسعار المعلنة في سوق نشطة.



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

٢٠٢١دیسمبر ٣١في  

- ٢٩ -

ات في الموجودات المالية (تتمة) االستثمار -١٢

درهم) محتفظ ألف٢٧٢-٢٠٢٠درهم (ألف٢٣٩، كانت هناك اســـتثمارات في أوراق مالية قابلة للتســـویق بمبلغ ٢٠٢١دیســـمبر ٣١في  
بها باالسم الشخصي للمدیر العام للشركة لصالح الشركة.

ــتثمــارات في الموجودات المــاليــة بمبلغ   درهم) لــدى البنوك مقــابــل القروض ألف٦٧٩٬٤٣٢–٢٠٢٠درهم (ألف٩٣٥٬٢٧٣وتم رهن اســــــــــــ
).١٩والسلفيات (إیضاح  

ــتثمار، من خالل أداة حقوق ملكية غير   ــنع أســــمنت قيد اإلنشــــاء خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة.لدى الشــــركة اســ یتم مدرجة، في مصــ
لم تكن الشـــركة  ضـــمن تســـلســـل القيمة العادلة.٣إدراج االســـتثمار بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشـــامل األخرى ویصـــنف كمســـتوى  

وبناًء عليه، .في بلد االسـتثمارغير المواتقادرة على االسـتعانة بمقيم خارجي لتحدید القيمة العادلة لالسـتثمار بشـكل معقول بسـبب الوضـع 
ألف درهم).٤١٬٨٦٨-٢٠٢٠ألف درهم كما في تاریخ إعداد التقریر (٤١٬٨٦٨واستنادًا إلى حكم اإلدارة، تم تحدید القيمة العادلة بمبلغ 

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

٢٠٢١دیسمبر ٣١السنة المنتهية في 
أدوات حقوق أدوات الدینأدوات الدین

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

المجموعالشامل األخرى أو الخسائر األخرى 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٨٤٬٢٩٥١٠٤٬٦٥٢٧٨٣٬٢٢٥٩٧٢٬١٧٢في بدایة السنة
٩٬٩٤١٦٬٥٩٨١٦٬٥٣٩-اإلضافات خالل السنة

)١٠٦٬١٠٤(-)٨٤٬٤٦٢()٢١٬٦٤٢(المستردالمستحق / 
٢٨٠٬٨٦٣٨٬٣١٣٩٤٢٬٣٢٠)٩٧٦(التغير في القيمة العادلة

٦٧٧٬٦١١٤١٬٣٨٦١٤٬١٬١٠٣٥٤٩٬١٬٢٠٣في نهایة السنة

٢٠٢٠دیسمبر٣١السنة المنتهية في  
أدوات حقوق أدوات الدین أدوات الدین 
الملكية بالقيمةبالقيمة العادلةبالقيمة العادلة
العادلة من من خالل من 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
٢٠٬٠٩٢٧٦٬٦٩٢٢٬٩٢٥٩٩٬٧٠٩اإلضافات خالل السنة
)١٩٩٬٥٩١()١٬٣٢٥()١٩١٬٦٢٧()٦٬٦٣٩(المستحق / المسترد

)٢٤٬٧١٩()٢٬٣١٧()١٩٬٣٧٨()٣٬٠٢٤(التغير في القيمة العادلة

٨٤٬٢٩٥١٠٤٬٦٥٢٧٨٣٬٢٢٥٩٧٢٬١٧٢في نهایة السنة



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

٢٠٢١دیسمبر ٣١في  

- ٣٠ -

االستثمارات في الموجودات المالية (تتمة) -١٢

وفيما یلي االستثمارات في الموجودات المالية جغرافيًا:
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

٩٢٠٬٧٥٦٦٨٣٬٨٤٢اإلمارات العربية المتحدة
٢١٤٬٩٧٤١٦٥٬٤٨٥السعودیة

٨١٩٬٦٧١٢٢٬٨٤٥الدول األخرى 

٥٤٩٬١٬٢٠٣٩٧٢٬١٧٢

ستثمار في شركة شقيقةاال-١٣

حصة بنسبة   شركة شقیقة  سیمنت٪٢٥٫٤٣-٢٠٢٠(٪٢٥٫٤٣یمثل االستثمار في  باربر  شركة  ذات  ) في  وھي شركة  كومباني لیمتد، 
مسؤولیة محدودة مسجلة في جمھوریة السودان. إن النشاط الرئیسي للشركة الشقیقة ھو تصنیع وبیع اإلسمنت. وتتم معالجة حصة الشركة  

في شركة باربر سیمنت كومباني لیمتد محاسبیاً باستخدام طریقة حقوق الملكیة في البیانات المالیة. 

بالمعالجة المحاسبیة على  الفتراتوخالل   سیاسات بعداالستثمارالسابقة، قامت الشركة  وباستخدام  مراعاة أثر االقتصاد مفرط التضخم، 
في الشركة الشقیقة بتكوین مخصص لالستثمارمحاسبیة موحدة عند إعداد البیانـات المالیـة للشركة الشقیقة. باإلضافة إلى ذلك، قامت الشركة  

تجاه الخسائر، بما یتجاوز القیمة االسمیة ألسھم حقوق الملكیة. إضافي یس علیھا أي التزام بالكامل ول

إفصاحات األطراف ذات العالقة-١٤

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

بھذه المعامالت. 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة ١-١٤

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

الشركة الشقيقة
١٢٬٠٧٩١٦٬٧٥١)٩دخل الفوائد (إیضاح  

-٢٠٬٧٠٧)٩فوائد معلقة تم اإلفراج عنها (إیضاح  
٥٬٨٨٧-)٦إعادة تحميل (إیضاح  

أطراف أخرى ذات عالقة
٣٬٥١٦١٨٬٦٩٣اإلیرادات
)٢٬٠٠٩()٢٥٨(المشتریات



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

٢٠٢١دیسمبر ٣١في  

- ٣١ -

(تتمة) إفصاحات األطراف ذات العالقة-١٤

العالقة أرصدة الطرف ذي ٢-١٤
المستحقة من أطراف ذات عالقةالمبالغ 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

الحساب الجاري 
٣٠٬٤٩٤٥٢٬٦١٢الشركة الشقيقة

)٥٠٬٢٦٧()٥٦٠٬٢٩(*ناقصًا: فائدة معلقة

٩٣٤٢٬٣٤٥الشركة الشقيقة
الذمم المدینة التجاریة

٧٨٨٬١١٥٬٢٥١أطراف أخرى ذات عالقة
٧٢٢٬٢١٧٬٥٩٦

) في بيان الدخل  ٩ألف درهم من الفائدة المعلقة وتم إدراجه ضــــــمن دخل التمویل (إیضــــــاح  ٢٠٬٧٠٧* خالل الســــــنة، تم اإلفراج عن مبلغ  
الشامل، وهو یمثل األموال المقبوضة من الشركة الشقيقة فيما یتعلق بالفائدة المعلقة سابقًا.

عالقةالمبالغ المستحقة إلى أطراف ذات 
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

الحسابات الجاریة
١٨١٨أطراف أخرى ذات عالقة

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

ویتم سدادھا نقدًا. ال توجد ضمانات مقدمة أو مستلمة بخصوص  (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

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

٣٬١٤٦٣٬١٨٠الرواتب والمكافآت قصيرة األجل األخرى 
١٧٥١٧٥مكافآت نهایة الخدمة

٣٢١٣٬٣٬٣٥٥

القرض المستحق من الشركة الشقیقة ٤-١٤

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

٠٠٠٬٣١٦٠٠٠٬٣١٦رصيد القرض



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

٢٠٢١دیسمبر ٣١في  

- ٣٢ -

(تتمة) إفصاحات األطراف ذات العالقة-١٤

القرض المقدم إلى الشركة الشقیقة (تتمة) ٤-١٤

في قرضـًا بالدرهم االماراتي تم منحه إلى الشـركة الشـقيقة وهو قابل لالسـترداد ٢٠٢١دیسـمبر ٣١مليون درهم في  ٣١٦بمبلغ یمثل القرض
بســعر إیبور لمدة . ویتم احتســاب ســعر الفائدة على هذا القرض  لم تقم بتســویة هذا القرض حتى اآلن، إال أن الشــركة الشــقيقة ٢٠١٩أكتوبر  

.سنویاً ٪٣أشهر + ٣

ــقيقة  ــتنادًا إلىأجرت اإلدارة تقييما لالنخفاض في قيمة القرض، وقامت بتقييم قدرة الشـــركة الشـ ــداد القرض اسـ ــمن على سـ عوامل محددة تتضـ
ــداد خالل فترة ـــــ ــداد وتم اقتراح تعدیلالية كافية مقابل القرض،  أوراق موتوفرالتقریر وبعدها، إعدادنمط الســ ـــــ التفاقية القرض مع جدول الســ

. وبناًء على هذا التقييم وحقيقة أن القرض مضـمون مقابل رهن على موجودات  ٢٠٢٢خالل عام  أن یتم تشـكيلهالمعدل، والذي من المتوقع 
دارة بأنه ال یلزم إجراء أي انخفاض في القيمة على رصــــــــيد ، اســــــــتنتجت اإل٢٠٢١دیســــــــمبر ٣١بقيمة عادلة تتجاوز مبلغ القرض كما في  

كما في تاریخ إعداد التقریر المالي.القرض

المخزون -١٥

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

١٣٬٤٨٥١٢٬٧٠٩المواد الخام
١٢٬٤٨٤١٨٬٩٠٣األعمال قيد التنفيذ
٣٬٠١٦٢٬٩١٨البضائع الجاهزة

٠٨١٢٢٬٢٢٬٥٥٤االستهالكية وقطع الغيارالمواد  

٠٦٦٬٥١٥٧٬٠٨٤

ألف درهم) من الســلع التامة الصــنع ومخزون األعمال قيد ٣٬٢٤٧-٢٠٢٠ألف درهم (١٬١١٧خالل الســنة، قامت الشــركة بتخفيض مبلغ  
التنفيذ باعتباره الفرق بين التكلفة وصافي القيم الممكن تحقيقها لهذه المخزونات.

المدینون التجاریون واآلخرون -١٦

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

مدینون تجاریون 
٣٤٠٬٨٥٨١٬٣٣٢عمالء خارجيين

٧٨٨٬١١٥٬٢٥١)١٤(إیضاح  عالقةأطراف ذات 
٨٧٬١٢٨٩٦٬٥٨٣

)٤٣٬٨١٩()٢٤٤٬٩(ناقصًا: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
٧٧٬٨٨٤٥٢٬٧٦٤

٩٣٤٢٬٣٤٥)١٤مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة (إیضاح  
٣٤٨٣٬٣٬٥٢٢ذمم مدینة أخرى 

١٦٦٬٨٢٬٦٣١٥٨



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

٢٠٢١دیسمبر ٣١في  

- ٣٣ -

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

.٢٦اإلفصاح عن المعلومات حول التعرضات االئتمانية في اإلیضاح  

خالل السنة كان على النحو التالي:  خسائر االئتمان المتوقعة  إن الحركة في مخصص 
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

٤٣٬٨١٩٤٣٬٨١٩ینایر١في  
-)٣٤٬٥٧٥(خالل السنةعكسال

٢٤٤٬٩٤٣٬٨١٩دیسمبر٣١في  

النقدیة وشبه النقدیة-١٧

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

٢٧٧٣٦٩النقد في الصندوق 
١٣٬٧٦٩٣٧٬٧٨٦الحسابات الجاریة–األرصدة لدى البنوك  
٥٬٤٦٠-ودائع تأمين–األرصدة لدى البنوك  
-٠٠٠٬٧٠ودائع ثابتة*–األرصدة لدى البنوك  

٨٤٬٠٤٦٤٣٬٦١٥األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق 
)٥٬٤٦٠(-ناقصًا: ودائع تأمين
-)٠٠٠٬٧٠(ناقصًا: ودائع ثابتة*

٠٤٦٬١٤٣٨٬١٥٥النقدیة وشبه النقدیة

الودائع الثابتة فائدة باألسعار التجاریة ولدیها فترة استحقاق مبدئية مدتها سنة واحدة.* تترتب على  

واالحتياطياترأس المال-١٨

رأس المال ١-١٨

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

:المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل
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

٢٠٢١دیسمبر ٣١في  

- ٣٤ -

واالحتياطيات (تتمة) رأس المال-١٨

رأس المال (تتمة) ١-١٨

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

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

االحتیاطي القانوني ٢-١٨
ــاســـــي للشـــــركة والقانون االتحادي رقم (١-٥٧وفقًا للمادة   ،  (وتعدیالته) في دولة اإلمارات العربية المتحدة٢٠١٥) لســـــنة ٢من النظام األســـ

من رأس المال. لم یتم ٪٥٠من صـافي أرباح الشـركة بحد أدنى إلى االحتياطي القانوني حتى یصـبح االحتياطي مسـاویًا ٪١٠یجب تحویل  
ــــــل بالفعل إلى   ٪ من رأس المال. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزیع ٥٠إجراء أي تحویل إلى االحتياطي القانوني ألن االحتياطي قد وصــ

 في الحاالت التي یسمح بها القانون المذكور أعاله.إال

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

لس اإلدارة.بموجب قرار صادر عن الجمعية العمومية بناًء على اقتراح مقدم من مج 

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

احتیاطي القیمة العادلة للموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى ٤-١٨
ألدوات الدین وحقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى یتم تثبيتها في بنود الدخل  إن التغيرات في القيمة العادلة 

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

األرباح غير الموزعة بالنسبة ألدوات حقوق الملكية.

توزیعات األرباح ٥-١٨
، تم اقتراح  ٢٠٢٠أبریل  ٢٠اریخ  خالل الجمعية العمومية الســــــنویة المنعقدة بتلم یتم اإلعالن عن أي توزیعات أرباح خالل الســــــنة الحالية.  

ــنة  ٠.١٠ألف درهم (بواقع ٣٥٬٨٨٠توزیع أرباح نقدیة بمبلغ  ــاهمي الشـــــركة فيما یتعلق بســـ درهم للســـــهم) وتمت الموافقة عليها من قبل مســـ
.٢٠٢٠مایو ٧بتاریخ  ها دفع، والتي تم ٢٠١٩

القروض البنكية-١٩
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

١٠٬٠٠٠٥٩٬٠٧٠)١مرابحة (قروض 
٬٠٠٠١١٥١٥٥٬٠٠٠)٢قروض قصيرة األجل (

١٢٥٬٠٠٠٢١٤٬٠٧٠

)١٧٤٬٥٣٥()٠٠٠٬١١٥(ناقصًا: الجزء المتداول

٠٠٠٬١٠٣٩٬٥٣٥الجزء غير المتداول



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

٢٠٢١دیسمبر ٣١في  

- ٣٥ -

القروض البنكية (تتمة) -١٩

ألف درهم) ١٩٦٬٦٠٠ألف دوالر أمریكي (ما یعادل  ٥٣٬٥٠٠إسالمي محلي بإجمالي مبلغ  مصرفأبرمت الشركة اتفاقية مرابحة مع  )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 (١٠٬٠٠٠خالل السنوات السابقة، وسيتم تسویة الرصيد المتبقي البالغ  
، وُیستحق السداد في شكل أقساط ربع  ٪١٬٩٥أشهر زائدًا ٣المالي عند االستحقاق. یترتب على التسهيل معدل ربح بسعر إیبور لمدة 

ى اتفاقية المرابحة مقابل . حصلت الشركة على هذا القرض وتم تقدیمه لشركتها الزميلة في السنوات السابقة. یتم الحصول علسنویة
ألف درهم).٢٩٣٬٤٦٦-٢٠٢٠ألف درهم كما في تاریخ التقریر (٣٨٨٬٢٧٠رهن أسهم مدرجة بقيمة عادلة تبلغ 

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

ألف درهم كان مستحقًا مقابل هذا التسهيل). ٣٩٬٠٧٠-٢٠٢٠سنویًا، والذي تم تسویته مبكرًا خالل السنة ( ٪١٬٥السعودیة زائدًا  
إن اتفاقية المرابحة مضمونة مقابل رهن أسهم مدرجة بقيمة عادلة تبلغ تؤثر عوائد القرض المذكور على سداد التسهيالت القائمة.

ألف درهم). ١٦٤٬٣٦٠-٢٠٢٠ألف درهم (٢١٤٬٩٧٤

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

الحصول على هذا التسهيل، إلى جانب التسهيالت األخرى التي تم الحصول عليها من البنك، مقابل رهن أسهم ملكية مدرجة بقيمة 
ألف درهم).٢٢١٬٦٠٥- ٢٠٢٠ألف درهم كما في تاریخ التقریر (٣٣٢٬٠٢٩عادلة تبلغ 

٪ ٣٫٣٥فائدة بمعدل یھا تترتب علمالیة موجودات حصلت الشركة على قروض قصیرة األجل من بنك استثماري لشراء استثمارات في ) ٣(
.السابقةالسنةتم تسویتھا بالكامل في ، والتي سنویاً ٪ ٣٫٦٤إلى 

.٢٠٢٠و٢٠٢١دیسمبر ٣١امتثلت الشركة باالتفاقيات المالية المطلوبة بموجب التسهيالت البنكية كما في  

مكافأة نهایة الخدمة للموظفين-٢٠

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

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

٢٠٬٠٢٠٢٠٬٧٧٣ینایر١في  المخصص  
٢٬٢٠٧١٬٤٧٤المخصص خالل السنة

)٢٬٢٢٧()٣٥٧٬١(عةالمدفو مكافأة نهایة الخدمة 

٨٧٠٢٠٬٢٠٬٠٢٠دیسمبر٣١في  المخصص  



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

٢٠٢١دیسمبر ٣١في  

- ٣٦ -

التجاریون واآلخرون الدائنون -٢١

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

١٩٬٥٢٠١٨٬٢٤٨دائنون تجاریون 
١٦٬٧٨٠١٦٬٧٨٠الدفعتوزیعات أرباح مستحقة 

٥٬٠٦٩٥٬٠٠٦مستحقات لمكافآت الموظفين
١٬٠٥٥٩٧٠دفعات مقدمة

٢٠٧١٬٠٥٥مستحقة الدفعفائدة
١٨١٨)١٤مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة (إیضاح  

١٥١٨٬٨٬٠١٠المصاریف المتكبدة والذمم الدائنة األخرى 

٨٠٠٥٠٬٥٠٬٠٨٧

السهمربحية  -٢٢

–٢٠٢٠ألف درهم (٤٨٬٩٧١للســنة العائدة إلى مســاهمي الشــركة وقدرها  أو الخســائراألرباحیتم احتســاب الربح األســاســي للســهم بتقســيم 
ــائر ـــطألف درهم)، على  ٣٬٣٨٩بمبلغ خســـــــ ـــنة وقدره المتوســــــ ــهم القائمة خالل الســــــ ـــــ ــهم (٣٥٨٬٨٠٠المرجح لعدد األســ ـــــ -٢٠٢٠ألف ســ

ألف سهم).٣٥٨٬٨٠٠

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

المطلوبات الطارئة وااللتزامات-٢٣

االلتزامات الرأسمالية
ال شيء).-٢٠٢٠، لم یكن لدى الشركة أي التزامات رأسمالية (٢٠٢١دیسمبر ٣١كما في 

االلتزامات التجاریة
).ال شيء–٢٠٢٠(موجودات تتعلق بشراء ألف درهم ١٬٩٧٩بمبلغ لدى الشركة التزامات  كان،  ٢٠٢١دیسمبر ٣١كما في 

المطلوبات الطارئة

ألف درهم).١٬٨٩٩-٢٠٢٠ألف درهم (١٬٨٩٩الضمانات البنكية للشركة مبلغ بلغت،  ٢٠٢١دیسمبر ٣١في  

القيم العادلة-٢٤

ــندوق والمدینين التجاریين والدائنين التجاریين   ســــــلفيات قصــــــيرة األجل حددت اإلدارة بأن القيم العادلة لألرصــــــدة لدى البنوك والنقد في الصــــ
المدرجة إلى حٍد كبير نظرًا لالستحقاقات قصيرة األجل لهذه األدوات.والموجودات والمطلوبات المتداولة األخرى تقارب مبالغها 

تسـاوي تقریبًا قيمتها العادلة نظرًا ألنها تترتب ٢٠٢١دیسـمبر ٣١ینص تقييم اإلدارة على أن القيمة الدفتریة للقروض طویلة األجل كما في  
ق للقروض والســــــلفيات المماثلة. نتيجًة لذلك، فإن قيم التدفقات النقدیة عليها معدالت فائدة متغيرة والتي تعكس األســــــعار الســــــائدة في الســــــو 

المخصومة المستقبلية على تلك القروض والسلفيات ال تختلف كثيرًا عن قيمتها الدفتریة الحالية.



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

٢٠٢١دیسمبر ٣١في  

- ٣٧ -

القيم العادلة (تتمة) -٢٤

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

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

فإنه تؤخذ مخصصات في االعتبار للخسائر المتوقعة للذمم المدینة.

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

ـــــــــب للقيمة العادلة الســـــــــــتثمار في حقوق الملكية غير المدرجة حددت اإلدارة بأن تكلفة ا دیســـــــــــمبر ٣١كما في  هي التقدیر األنســ
كافية عن الشركة المستثمر فيها ، نظرًا لعدم وجود معلومات مالية حدیثة٢٠٢١

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

یوضح الجدول التالي تسلسل قياس القيمة العادلة لموجودات الشركة المدرجة بالقيمة العادلة.

اإلجماليالمستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول ٢٠٢١سمبر دی٣١
درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف 

أدوات حقوق الملكية المتداولة بالقيمة العادلة من 
١٬٠٦١٬٥٩٣--١٬٠٦١٬٥٩٣خالل بنود الدخل الشامل األخرى 
٤١٬٨٦٨٤١٬٨٦٨--أدوات حقوق الملكية غير المتداولة

أدوات الدین المتداولة بالقيمة العادلة من 
٦١٬٦٧٧-٦١٬٦٧٧-خالل بنود الدخل الشامل األخرى 

أدوات الدین المتداولة بالقيمة العادلة من 
١٤١٬٣٨-١٤١٬٣٨-خالل األرباح أو الخسائر

٣٥٩٬١٬٠٦١٨٠٨٬١٠٠٤١٬٨٦٨٥٤٩٬١٬٢٠٣اإلجمالي

اإلجماليالمستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول ٢٠٢٠دیسمبر٣١
درهمألف  درهمألف درهمألف درهمألف 

أدوات حقوق الملكية المتداولة بالقيمة العادلة من 
٧٤١٬٣٥٧--٧٤١٬٣٥٧خالل بنود الدخل الشامل األخرى 
٤١٬٨٦٨٤١٬٨٦٨--أدوات حقوق الملكية غير المتداولة

أدوات الدین المتداولة بالقيمة العادلة من 
٨٤٬٢٩٥-٨٤٬٢٩٥-خالل بنود الدخل الشامل األخرى 

أدوات الدین المتداولة بالقيمة العادلة من 
٦٥٢٬٤١٠-٦٥٢٬٤١٠-خالل األرباح أو الخسائر

٧٧٤١٬٣٥٧١٨٨٬٩٤٤١٬٨٦٨٩٧٢٬١٧٢اإلجمالي



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

٢٠٢١دیسمبر ٣١في  

٣٨

المعلومات القطاعية-٢٥

) االســـتثمارات في األوراق المالية والعقارات والشـــركة الشـــقيقة. وفيما یلي التفاصـــيل الخاصــــة  ٢) تصـــنيع وبيع اإلســـمنت والمنتجات ذات العالقة، و١تتكون أنشـــطة الشـــركة من قطاعي أعمال رئيســـيين هما:  
بإیرادات ونتائج وموجودات ومطلوبات كل قطاع:

٢٠٢٠دیسمبر ٣١السنة المنتهية في ٢٠٢١دیسمبر ٣١السنة المنتهية في 
المجموعاالستثمارات اإلسمنت المجموع االستثماراتاإلسمنت
ألف درهمألف درهم ألف درهم ألف درهمألف درهمألف درهم

١٨٣٬٠٨٧-١٤٧٬٤٦٧١٨٣٬٠٨٧-١٤٧٬٤٦٧العمالءاإلیرادات من عقود 
)١٩٤٬٢١٥(-)١٩٤٬٢١٥()١٥٧٬٥٤٤(-)١٥٧٬٥٤٤(التكاليف المباشرة (باستثناء االستهالك)

)٢٥٬٥٠٧(-)٢٥٬٥٠٧()٢٤٬٣٩٧(-)٢٤٬٣٩٧(إداریة وعمومية* (باستثناء االستهالك)مصاریف 
)٨٬٨١٦(-)٨٬٨١٦()٧٬٨٠١(-)٧٬٨٠١(وتوزیع (باستثناء االستهالك)بيع مصاریف 
)١٨٬٠٧٣(-)١٨٬٠٧٣()١٧٬٤٧٣(-)١٧٬٤٧٣(االستهالك

---٣٤٬٥٧٥٣٤٬٥٧٥-مخصص خسائر االئتمانعكس 
٨٬٥٤١٣٬١٧٠١١٬٧١١١٥٬١٠٩٢٬٩٣٠١٨٬٠٣٩دخل آخر 
٣٣٬٠٠٠٣٣٬٠٠٠-٤٣٬١١٨٤٣٬١١٨-دخل تمویل

)٧٬٩٩٨()١٬٤٢٢()٦٬٥٧٦()٣٬٢٦٥()٣١٥()٢٬٩٥٠(تكاليف تمویل
٣٦٬٤٧٢٣٦٬٤٧٢-١٤٬٣٠٠١٤٬٣٠٠-دخل توزیع األرباح من استثمارات حقوق الملكية

الدین بالقيمة العادلةصافي التغير في القيمة العادلة ألدوات 
)١٩٬٣٧٨()١٩٬٣٧٨(-٢٨٠٬٨٢٨٠٬٨-من خالل األرباح أو الخسائر 

)٣٬٣٨٩(٦٠٢٬٥١)٩٩١٬٥٤(١٢٨٬١٠٣٩٧١٬٤٨)١٥٧٬٥٤((خسائر)/ أرباح القطاع

٣٠٩٬٠١٩١٬٥٢٢٬٤٧٣١٬٨٣١٬٤٩٢٣٠٦٬٧٠١١٬٢٩١٬٠٩٦١٬٥٩٧٬٧٩٧موجودات القطاع**

١٨٦٬٦٧٠١٠٬٠٠٠١٩٦٬٦٧٠٢٢٥٬١٠٧٥٩٬٠٧٠٢٨٤٬١٧٧مطلوبات القطاع

١٬٨٥٩-٢٤٢١٬١٬٨٥٩-٢٤٢١٬المصاریف الرأسمالية

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

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



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

٢٠٢١دیسمبر ٣١في  

٣٩

المعلومات القطاعية (تتمة) -٢٥

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

معلومات حول القطاعات الجغرافیة )أ

ألف درھم  ١١٠٬٨٩٥، بلغت اإلیرادات من العمالء للشركة داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١خالل السنة المنتھیة في  
ألف ٣٦٬٥٧٢ألف درھم) وبلغت اإلیرادات من العمالء خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة (العمالء األجانب)  ١٣٦٬٨٥٧–٢٠٢٠(

درھم). ألف٤٦٬٢٣٠–٢٠٢٠درھم (

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

العمالء الرئیسیین ) ب

كان لدى الشركة  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١خالل السنة المنتھیة في   من  عمیلین–٢٠٢٠(عمالء٣،  أكثر  إیراداتھم  بلغت  من إجمالي  ٪١٠) 
إیرادات الشركة. 

المخاطرإدارة -٢٦

. إن الغرض الرئيسـي تتكون المطلوبات المالية الرئيسـية للشـركة من القروض والسـلفيات التي تترتب عليها فوائد والدائنين التجاریين واآلخرین
ــــــركةالمالية هو تمویل عمليات المطلوباتمن هذه   ــــــركة من الذمم المدینة التجاریة والنقد في .الشــــ ــــــية للشــــ تتألف الموجودات المالية الرئيســــ

ـــندوق واألرصــــــدة لدى البنوك التي تنتج مباشــــــرًة عن عملياتها. ــــتثمارات في أدوات الدین وأدوات حقوق الملكية الصـــ ــــركة باســ كما تحتفظ الشــ
والقرض المقدم لشركة شقيقة.

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

مخاطر السوق 
ــعار الســـــوق. وتتألف  إن مخاطر الســـــوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدیة ا ــتقبلية لألداة المالية بســـــبب التغيرات في أســـ لمســـ

ــعار األخرى، مثل مخاطر   ــعار الفائدة ومخاطر العمالت األجنبية ومخاطر األســــ مخاطر الســــــوق من ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر أســــ
ـــمن األدوات المالية التي تتأثر بمخاطر الســـــوق القروض ألجل ــعار حقوق الملكية. وتتضــ ــتثمارات في الدیون  أســـ والودائع لدى البنوك واالســـ

واالستثمارات في حقوق الملكية.

.٢٠٢٠و٢٠٢١دیسمبر ٣١وتتعلق تحليالت الحساسية في األقسام التالية بالمركز المالي كما في  

مخاطر أسعار الفائدة
ــتقبلية لألداة المالية نتيجة حصــــــول تغير أو اإن مخاطر أســــــعار الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة   ــعار اتلتدفقات النقدیة المســــ في أســــ

التزامات الدیون طویل األجل  بتعلق بصــورة أســاســية  یلتغيرات في أســعار الفائدة في الســوق  المخاطر  الشــركة إن تعرض .  في الســوق الفائدة
إن معظم االستثمارات في أدوات الدین بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى  بالشركة.الخاصة  ت الفائدة المتغيرة ذات معدال

تترتب عليها فائدة بأسعار ثابتة.



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

٢٠٢١دیسمبر ٣١في  

٤٠

(تتمة) إدارة المخاطر-٢٦

مخاطر السوق (تتمة)

(تتمة)مخاطر أسعار الفائدة

المتغيرحساسية سعر الفائدة  
على هذا الجزء المتأثر من القروض والسـلفيات. معقولة في أسـعار الفائدةبصـورة  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، 

التأثير علىص الزیادة/النق
األرباح للسنةفي نقاط األساس 

ألف درهم

٢٠٢١
)٦٢٥(٥٠+القروض والسلفيات 
٥٠٦٢٥-القروض والسلفيات 

٢٠٢٠
)١٬٠٧٠(٥٠+القروض والسلفيات 
٥٠١٬٠٧٠-القروض والسلفيات 

ل  تم تحدید تحليل الحســــاســــية المبين أعاله على أســــاس التعرض ألســــعار الفائدة للســــلفيات بتاریخ إعداد التقریر المالي. وقد تم إعداد التحلي 
٥٠مقياس زیادة أو انخفاض بمعدل اسـتخدامعلى افتراض أن هذه المبالغ القائمة بتاریخ إعداد التقریر المالي كانت قائمة طوال السـنة. یتم 

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

مخاطر العمالت األجنبية
ــعار إن مخاطر العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدیة  المســــــتقبلية ألحد التعرضــــــات نتيجًة للتغيرات في أســــ

ــطة التشــــغيلية  ــي باألنشــ ــرف العمالت األجنبية یتعلق بشــــكل رئيســ الصــــرف األجنبي. وإن تعرض الشــــركة لمخاطر التغيرات في أســــعار صــ
الموجودات المالية والشركة الشقيقة).للشركة (عند تحدید اإلیرادات أو المصاریف بعملة أجنبية) وكذلك األنشطة االستثماریة (االستثمار في

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 یرتبطاألمریكي، 

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

الخاصــة بالشــركة معرضــة لمخاطر أســعار الســوق الناتجة من عدم التأكد حول القيمة المســتقبلية لألوراق  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  ٢٠٢٠و٢٠٢١دیســــــــــمبر ٣١مختلف أســــــــــواق البورصــــــــــة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشــــــــــامل األخرى كما في 

المحتملة المعقولة في أسعار تلك األسهم المدرجة التي تحتفظ بها الشركة، مع ثبات جميع المتغيرات األخرى:



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

٢٠٢١دیسمبر ٣١في  

٤١

(تتمة) اطرإدارة المخ-٢٦

مخاطر السوق (تتمة)

)(تتمةمخاطر أسعار األسهم
٢٠٢١٢٠٢٠

التأثير علىالتأثير على 
حقوق الملكيةالزیادة/النقص حقوق الملكية النقص 

(احتياطي القيمةأسعار في (احتياطي القيمة أسعارفي 
العادلة)السوق %العادلة) السوق % 

درهمألف  ألف درهم
مؤشر السوق 

)٢١٬٨٨٣(٪ ٥)٢٧٬٩٦٤(٪٥سوق دبي المالي 
)٧٬٣٥٩(٪ ٥)١٤٬١٢٨(٪٥سوق أبوظبي لألوراق المالية 

)٧٬٨٥٠(٪ ٥)١٠٬٧٤٩(٪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

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

الذمم المدینة التجاریة
والحصــول  اطرها االئتمانية بخصــوص العمالء بوضــع حدود ائتمان للعمالء األفراد ومراقبة الذمم المدینة القائمةتســعى الشــركة للحد من مخ 

كما تقوم الشـركة بإدارة مخاطرها االئتمانية من خالل التعامل مع قاعدة عمالء متنوعة إلى حٍد .على الضـمانات البنكية والضـمانات األخرى 
ــمبر ٣١كما في  كبير. ــركة،  ٢عمالء) یدین كل منهم بأكثر من ١٣-٢٠٢٠(ءعمال٩، كان لدى الشــــركة  ٢٠٢١دیســ مليون درهم للشــ

) من إجمالي الذمم المدینة التجاریة.٪٨٠-٢٠٢٠(٪٨١ویمثلون حوالي  

ــتند  ــ یتم إجراء تحليل النخفاض القيمة في كل تاریخ تقریر مالي باســــــتخدام مصــــــفوفة المخصــــــصــــــات لقياس خســــــائر االئتمان المتوقعة. تســ
ـــبيل المثال،   ــائر مماثلة (على ســــ ـــداد لمجموعات مختلفة من العمالء لها أنماط خســـــ ــات إلى عدد أیام التأخر عن الســــ ـــ ـــصــ معدالت المخصــــ

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

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٪٤٠–٢٠٢٠(٪٣٧، كانت نســـــبة ٢٠٢١دیســـــمبر ٣١مراعاتها عند حســـــاب االنخفاض في القيمة. كما في 

للشركة مغطاة بضمانات بنكية.

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

عدد األیام المتأخرة٢٠٢١دیسمبر ٣١
أكثر من ١٢٠-٩٠٩١-٣١أقل من  

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

٪٢٤.٩٪٤.٩٪١.٩٪٠.٧٪٠.٥معدل خسائر االئتمان المتوقعة
٢٣٬٧٢٧٩٬٤٦٩١٣٬٥١٠٦٬٢٩٨٣٤٬١٢٤٨٧٬١٢٨*إجمالي المبلغ المدرج المقدر عند التعثر

١٢٦٧١٢٥٨٣٠٩٨٬٤٨٠٩٬٢٤٤*المتوقعةخسائر االئتمان  



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

٢٠٢١دیسمبر ٣١في  

٤٢

(تتمة) إدارة المخاطر-٢٦

(تتمة)االئتمانمخاطر 

الذمم المدینة التجاریة (تتمة)

عدد األیام المتأخرة٢٠٢٠دیسمبر ٣١
أكثر من ١٢٠-٩٠٩١-٣١أقل 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
٢٢٬٧٨٢١٦٬٠٧٩٣٥٬٢٠٢٥٬٦٥٠١٦٬٨٧٠٩٦٬٥٨٣إجمالي المبلغ المدرج المقدر عند التعثر*

١٤١١٤٩٤٧٥٥٧١٩٬٢٤٤١٠٬٥٨٠خسائر االئتمان المتوقعة*

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

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

ــــركة  ـــة بالشــ ــــبيًا. تتألف أدوات الدین الخاصـــ ــتثمار في ســــــندات الدین المتداولة التي لدیها مخاطر ائتمان منخفضــــــة نســ ــ ــــركة باالســ قامت الشــ
ــنيفات جيدة، وبالتالي تعتبر  ـــــــ ــندات المتداولة التي لها تصــ ـــــــ ـــــــــامل األخرى فقط من الســ ــنفة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشــ ـــــــ المصــ

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

مخاطر السيولة
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 من ١٢٠إلى  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 ٢٠٢١دیسمبر ٣١
المجموعسنوات ٥سنواتشهراأشهر 

ألف درهمألف درهمألف درهمدرهمألف ألف درهم

٤٩٬٧٤٥---٤٩٬٧٤٥آخرون تجاریون و دائنون  
٦٣٥٬١٢٥-٤١٩٬١١٥١١٦١٠٠٬١٠سلفيات تترتب عليها فوائد

٣٨٠٬١٧٥-١٦٤٬١٦٥١١٦١٠٠٬١٠االجمالي

أكثر من٥إلى ١٢١إلى ٦٦أقل من ٢٠٢٠دیسمبر ٣١
المجموعسنوات٥سنواتشهراأشهر

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٤٩٬١١٧---٤٩٬١١٧آخرون تجاریون و دائنون  
٢١٧٬٢٧٠-١٧٦٬٢٣٧٥٠٣٤٠٬٥٣٠سلفيات تترتب عليها فوائد

٢٦٦٬٣٨٧-٢٢٥٬٣٥٤٥٠٣٤٠٬٥٣٠االجمالي
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٢٠٢١دیسمبر ٣١في  

٤٣

(تتمة) إدارة المخاطر-٢٦

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

.حد ممكنألقصىلمساهمينا

التعدیالت الالزمة عليه في ضـــــوء التغيرات في ظروف العمل. لم یتم إجراء أي تغييرات في األهداف تجري  و ها هيكل رأســـــمالتدیر الشـــــركة
یتألف رأس المال من رأس المال المســـاهم  .٢٠٢٠دیســـمبر ٣١و٢٠٢١دیســـمبر ٣١في  تينالمنتهيالســـنتين  والســـياســـات والعمليات خالل  

ألف  ١٬٣٥٧٬٢٣٥–٢٠٢٠(٢٠٢١دیســــــــــــــمبر ٣١ألف درهم كمـا في  ١٬٧١٨٬٨٦٨واالحتيـاطيـات واألربـاح غير الموزعـة، ویقـاس بمبلغ 
درهم).

١٩-كوفيد- ٢٧

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

بدأ مجلس اإلدارة واإلدارة بالقيام  .وقد تستمر خالل السنوات التي تليها ٢٠٢٠سنة  رابات في العمليات التجاریة للشركة، خاصًة خالل  االضط
بعدة إجراءات داخل الشركة وبين موظفيها للحفاظ على مستویات عالية من الصحة والسالمة استجابة النتشار الوباء. 

تمرار ازدیاد تأثير الجائحة، فإن الشركة قد تواجه مخاطر وشكوكًا إضافية، وذلك في حال اتخاذ إجراءات ، ومع اس٢٠٢١دیسمبر  ٣١بعد 
.السلطاتأخرى من قبل 

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

وبصرف النظر عن ذلك، یمكن لهذه التطورات أن الجاریة، ال یمكن عمل تقدیر معقول لألثر كما في تاریخ اعتماد هذه البيانـات الماليـة.
. ٢٠٢٢ج المالية والتدفقات النقدیة والوضع المالي للشركة في سنة تؤثر على النتائ 


