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

المقدمة 
سبتمبر    ٣٠لقد راجعنا البيانات المالية المرحلية الموجزة المرفقة لشركة االسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة) ("الشركة") كما في  

والبيانات المرحلية ذات العالقة لألرباح أو    ٢٠٢٢سبتمبر    ٣٠، والتي تتألف من بيان المركز المالي المرحلي كما في  ٢٠٢٢
ذات العالقة والبيانات المرحلية  المنتهيتين في ذلك التاریخ  لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر  شامل األخرى  الخسائر وبنود الدخل ال

في حقوق الملكية والتدفقات النقدیة لفترة التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاریخ واإلیضاحات التفسيریة. إن اإلدارة مسؤولة للتغيرات  
، إعداد التقاریر المالية المرحلية  ٣٤البيانات المالية المرحلية الموجزة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  عن إعداد وعرض هذه  

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

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

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

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

التدقيق. 

أساس االستنتاج المتحفظ
، فإن الشركة لدیها استثمار ٢٠٢٢سبتمبر    ٣٠حول البيانـات الماليـة المرحلية الموجزة كما في    ١٠كما هو مذكور في اإلیضاح  

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

. ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠لقيمة الدفتریة لالستثمار في ما إذا كان یلزم إجراء أي تعدیل على ا

االستنتاج المتحفظ 
المتحفظ من تقریرنا،   الموضح في فقرة أساس االستنتاج  إلى مراجعتنـا، وباستثناء األمر  لم یرد إلى علمنا ما یستوجب  استنادًا 

إعدادها، من جميع النواحي الجوهریة، وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي  االعتقاد بأن البيانات المالية المرحلية الموجزة المرفقة لم یتم 
(التقاریر المالية المرحلية). ٣٤رقم 
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شركة االسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)
الشامل األخرى المرحليبيان األرباح أو الخسائر وبنود الدخل 

٢٠٢٢سبتمبر٣٠المنتهية في  التسعة أشهرلفترة  

.المرحلية الموجزةالمرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية  ٢٥إلى  ١تشكل اإلیضاحات من 
-٢ -

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

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمإیضاح 

(غير مدققة)(غير مدققة) (غير مدققة)مدققة) (غير 
٣٩٨٬٠٥٤١٠٦٬٦٢٧٢٩٬٩٠٢٣٣٬٥٦٧اإلیرادات

)٤٥٬٩٠٩()٤١٬٦٥٥()١٣٥٬٨٢٦()١٢١٬٢٢٦(٤تكاليف مباشرة

)١٢٬٣٤٢()١١٬٧٥٣()٢٩٬١٩٩()٢٣٬١٧٢(إجمالي الخسائر
٥٨٬٤٧٧٧٬٩٧٣٢٬٧٧٧٢٬٥٨٨دخل تشغيلي آخر

)٥٬٠٢٠()٤٬٩٥٧()١٥٬٧٢١()١٨٬٧٦٧(٦مصاریف إداریة وعمومية
)٩٠١()١٬٤٧٩()٢٬٧٩٥()٣٬٦٥٩(مصاریف بيع وتوزیع

)١٥٬٦٧٥()١٥٬٤١٢()٣٩٬٧٤٢()٣٧٬١٢١(الخسائر التشغيلية
٧١٦٬٢٤٧٣٨٬٢٩٢٤٬٩٥٧٢٥٬٥٤٧دخل التمویل

)٦٠٢()٩٩٠()٢٬٧٩٠()٢٬٣١٩(تكاليف التمویل
دخل توزیعات األرباح من االستثمارات 

١٠١٧٬١٠٥١٢٬٣٩٠٣٬٧٤٨٣٬٥١١في حقوق الملكية
صافي التغير في القيمة العادلة ألدوات 

الدین بالقيمة العادلة من خالل  
٧٣٩)٨٦١(٨٬٩٠٠)٦٬٢٤٧(١٠األرباح أو الخسائر

القيمة العادلة ألدوات الدین بالقيمة العادلة  
المعاد  الشامل األخرى من خالل بنود الدخل

-)٥١٨(-)٧٬٦٦٧(االستبعادعند الخسائرو إلى األرباح  تصنيفها 

١٣٬٥٢٠)٩٬٠٧٦(١٧٬٠٥٠)٢٠٬٠٠٢(للفترة)الخسائراألرباح/ (

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

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

حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل  
١٠١٢٠٬٢٠٣١٤٩٬٣٤٥١١٠٬٩٩٥٦١٬٨٢٠بنود الدخل الشامل األخرى 

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

صافي التغير في القيمة العادلة ألدوات 
الدین بالقيمة العادلة من خالل  

)١٬٤٩٢()٩٦٧()٤٦٧()٤٬٢٤٨(١٠بنود الدخل الشامل األخرى 
القيمة العادلة ألدوات الدین بالقيمة العادلة  

المعاد  الشامل األخرى من خالل بنود الدخل
-٥١٨-٧٬٦٦٧االستبعادعند الخسائرو إلى األرباح  تصنيفها 
الشاملبنود الدخل

١٢٣٬٦٢٢١٤٨٬٨٧٨١١٠٬٥٤٦٦٠٬٣٢٨األخرى للفترة(الخسائر الشاملة)  

الشاملإجمالي الدخل
١٠٣٬٦٢٠١٦٥٬٩٢٨١٠١٬٤٧٠٧٣٬٨٤٨للفترة(الخسائر الشاملة)  

ربحية السهم
٠٬٠٤)٠٣٠٬(٠٬٠٥)٠٦٠٬(١٩الربح األساسي والمخفف للسهم (درهم)





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

٢٠٢٢سبتمبر ٣٠المنتهية في  التسعة أشهرلفترة  

. المرحلية الموجزةالمرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية ٢٥إلى ١تشكل اإلیضاحات من 

-٤ -

احتياطي القيمة 
العادلة للموجودات 

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

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

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

) ٢٠٬٠٠٢() ٢٠٬٠٠٢(-----للفترة األرباح

١٢٣٬٦٢٢-١٢٣٬٦٢٢----الشامل األخرى للفترة  الدخلبنود 

١٠٣٬٦٢٠) ٢٠٬٠٠٢(١٢٣٬٦٢٢----الشامل للفترة  الدخلإجمالي 

) ٣٥٬٨٨٠() ٣٥٬٨٨٠(-----) ٢٣(إیضاح توزیعات أرباح مدفوعة

٣٥٨٬٨٠٠٢٦٤٠٢٬١٧٩٣١٣٬٣٢٣٩٣٤٬١٣٦٩٢١١٬٧٨٦٬٦٠٨(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠في 

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

١٧٬٠٥٠١٧٬٠٥٠-----األرباح للفترة 

١٤٨٬٨٧٨-٨٧٨٬١٤٨----بنود الدخل الشامل األخرى للفترة  

٨٧٨٬١٤٨١٧٬٠٥٠١٦٥٬٩٢٨----إجمالي الدخل الشامل للفترة  

٣٥٨٬٨٠٠٢٦١٧٩٬٤٠٢٣١٣٬٣٢٣٦٤٦٬٧٣٠٢٤٬٨٨٢١٬٥٢٣٬١٦٣(غير مدققة) ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠في 



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

٢٠٢٢سبتمبر ٣٠المنتهية في  التسعة أشهرلفترة  

. المرحلية الموجزةالمرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية ٢٥إلى ١تشكل اإلیضاحات من 

-٥ -

المنتهية في تسعة أشهرالفترة 
سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهمإیضاح 

غير مدققة غير مدققة 
األنشطة التشغيلية

١٧٬٠٥٠)٢٠٬٠٠٢(للفترة)الخسائراألرباح/ (
التعدیالت للبنود التالية:

١٣٬٢٨٤١٣٬٥٥٥وإطفاءاستهالك 
التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية  

)٨٬٩٠٠(٦٬٢٤٧الخسائرو بالقيمة العادلة من خالل األرباح  
القيمة العادلة ألدوات الدین بالقيمة العادلة 

المعاد الشامل األخرى من خالل بنود الدخل
-٧٬٦٦٧الخسائرو إلى األرباح  تصنيفها 

)١٦(-ممتلكات وآالت ومعداتمن بيع أرباح
٥٬٦٢٣٦٬٤١٣تخفيض قيمة المخزون 

٢٤٩٧٤١٬٨٨٩مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفين
)١٢٬٣٩٠()١٧٬١٠٥(دخل توزیعات األرباح

)٣٨٬٢٩٢()١٦٬٢٤٧(٧دخل التمویل
٣١٩٬٢٢٬٧٩٠تكاليف التمویل

)١٧٬٩٠١()١٧٬٢٤٠(
التغيرات في رأس المال العامل:

)٨٬٠١٤()٢٧٬٩٢٦(المخزون 
١١٬٤٧٦)٢٣٬٤٦٣(ذمم مدینة تجاریة وأخرى 

-)٤٬٤٥٩(مبالغ مدفوعة مقدمًا وذمم مدینة أخرى 
٤٬٨٩٢)٢٬٧٦٤(ذمم دائنة تجاریة وأخرى 

)٩٬٥٤٧()٧٥٬٨٥٢(األنشطة التشغيليةالمستخدم فيالنقد  
)٨٢٩()٤٦٩(٢٤للموظفينمكافأة نهایة الخدمة المدفوعة

)١٠٬٣٧٦()٧٦٬٣٢١(األنشطة التشغيليةفيةالمستخدمصافي التدفقات النقدیة 

األنشطة االستثماریة
)١٬١٧٦()٤٬٦٧١(شراء ممتلكات وآالت ومعدات

١٦-بيع ممتلكات وآالت ومعداتمبالغ محصلة من 
)١٣٬٦٠٦()٤٬٨٥١(موجودات ماليةاستثمارات في

٤٦٬٢٧٨١٠٦٬٠٧٣مبالغ محصلة من استحقاق / استبعاد موجودات مالية
)٤٥٬٠٠٠(٤٥٬٠٠٠ودیعة ثابتة

١٧٬١٠٥١٢٬٣٩٠ةتوزیعات أرباح مقبوض
١٦٬٢٤٧٨٬٤٣٩دخل تمویل مقبوض

١١٥٬١٠٨٦٧٬١٣٦من األنشطة االستثماریةالناتجة  صافي التدفقات النقدیة 

األنشطة التمویلية
٦٥٬٠٠٠٢٤٥٬٠٠٠مبالغ محصلة من القروض البنكية

)٣٣٤٬٠٧٠()٩٠٬٠٠٠(سداد القروض البنكية
)٣٬٦٣٧()٢٬٣١٩(تكاليف التمویل المدفوعة

-)٣٥٬٨٨٠(مدفوعةتوزیعات أرباح  
٢٩٬٨٥٣-فوائد مقبوضة

)٦٢٬٨٥٤()٦٣٬١٩٩(صافي التدفقات النقدیة المستخدمة في األنشطة التمویلية

)٦٬٠٩٤()٢٤٬٤١٢(الزیادة في النقدیة وشبه النقدیة(النقص)/ صافي 

١٤٬٠٤٦٣٨٬١٥٥النقدیة وشبه النقدیة في بدایة الفترة

٣٢٬٠٦١)١٠٬٣٦٦(١٦النقدیة وشبه النقدیة في نهایة الفترة



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

٢٠٢٢سبتمبر٣٠

-٦ -

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

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

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

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

. ٢٠٢٢نوفمبر ١٠من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ المرحلية الموجزةتمت الموافقة على البيانـات الماليـة 

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

- ٣٤وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  ٢٠٢٢سبتمبر٣٠المنتهية في تسعة أشهراللفترة المرحلية الموجزةتم إعداد هذه البيانـات الماليـة 
التقاریر المالية المرحلية. 

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

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

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

بالقانون االتحادي رقم   بشأن ٢٠١٥لسنة  ٢ون االتحادي رقم  والذي ینص على تعدیل بعض أحكام القان٢٠٢١لسنة  ٢٦إن المرسوم 
. تقوم الشركة حاليًا بمراجعة ٢٠٢٢ینایر  ٢ودخلت التعدیالت حيز التنفيذ بتاریخ  ٢٠٢١سبتمبر  ٢٧الشركات التجاریة قد تم إصداره بتاریخ  

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

المعایير والتفسيرات والتعدیالت الجدیدة المتبعة من قبل الشركة ٢-٢

مماثلة لتلك المتبعة عند إعداد البيانات المالية السنویة للشركة المرحلية الموجزةإن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية  
. لم تقم الشركة باالتباع  ٢٠٢٢ینایر  ١، باستثناء اتباع المعایير الجدیدة الساریة المفعول كما في  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  

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

للشركة.المرحلية الموجزةعلى البيانات المالية ليس لها أي تأثير جوهري ، إال أنه ٢٠٢٢تطبق العدید من التعدیالت ألول مرة في سنة 
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أسس إعداد البيانات المالية والتغيرات في السياسات المحاسبية (تتمة)-٢

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

٣٧التعدیالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم –تكاليف الوفاء بعقد –العقود المحملة بالتزامات 

ــركةإن العقد المحمل بالتزامات هو عقد تتجاوز فيه التكاليف التي ال یمكن تفادیها (أي التكاليف التي ال یمكن   ـــ ــ ــ تفادیها بســـــــــــبب العقد) للشــ
المتعلقة بالوفاء بالتزاماتها بموجب العقد المزایا االقتصادیة المتوقع الحصول عليها من العقد.

ة تحدد التعدیالت أنه عند تقييم ما إذا كان العقد محمل بالتزامات أو یحقق خســـائر، تحتاج المنشـــأة إلى تضـــمين التكاليف التي تتعلق مباشـــر 
اعة أو الخدمات التي تتضمن كًال من التكاليف اإلضافية (على سبيل المثال، تكاليف العمالة والمواد المباشرة) وتخصيص  بعقد لتوفير البض

شـراف  التكاليف المرتبطة مباشـرًة بأنشـطة العقد (على سـبيل المثال، اسـتهالك المعدات المسـتخدمة للوفاء بالعقد وكذلك تكاليف إدارة العقد واإل
ليف العمومية واإلداریة ال ترتبط مباشرًة بالعقد، ویتم استثنائها إال إذا كانت یتم تحميلها صراحًة على الطرف المقابل بموجب عليه). إن التكا 

العقد.

ليس لدى الشركة عقود تنطبق عليها تعدیالت.

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

التعدیالت استثناًء لمبدأ التثبيت الوارد في المعيار الدولي إلعداد تضيف .في متطلباتها كبير دون تغيير ٢٠١٨الحالية الصادرة في مارس 
دمج األعمال لتفادي إصدار أرباح أو خسائر "اليوم الثاني" المحتملة الناتجة للمطلوبات والمطلوبات الطارئة التي قد  ٣التقاریر المالية رقم  

الصادر عن لجنة ٢١لوبات الطارئة والموجودات الطارئة أو التفسير رقم  والمط ماألحكا ٣٧تكون ضمن نطاق المعيار المحاسبي الدولي رقم  
األحكام  ن تطبق  أاالستثناء من المنشآت یستوجب.الرسوم، إذا تم تكبدها بشكٍل منفصل-تفسيرات المعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية 

صادر عن لجنة تفسيرات المعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية، على  ال ٢١والتفسير رقم  ٣٧في المعيار المحاسبي الدولي رقم  الواردة
كما اضافت التعدیالت فقرة جدیدة إلى  .تحدید ما اذا كان یوجد التزام حالي في تاریخ االستحواذبغرض التوالي، بدًال من اإلطار التصوري، 

.موجودات الطارئة غير مؤهلة للتثبيت في تاریخ االستحواذتوضيح أن ال بغرض ٣المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم 

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

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

وبدًال من ذلك، تقوم المنشأة  عه وحالته الالزمة حتى یتسنى تشغيله بالشكل المقصود من قبل اإلدارة.تنتج أثناء إیصال بند الموجودات إلى موق
بتثبيت المبالغ المحصلة من بيع هذه البنود، وتكاليف إنتاج هذه البنود، ضمن األرباح أو الخسائر. 

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

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

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

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

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

. ١إلعداد التقاریر المالية رقم 

.للشركة نظرًا ألن ليس لها أي شركة تابعةالتعدیالت تأثير على البيانات المالية الموجزة المرحليةهذه لليس 

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

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

ليس هناك تعدیل مماثل مقترح للمعيار المحاسبي  لمقترض أو المقرض بالنيابة عن بعضهما البعض.المدفوعة أو المقبوضة من قبل إما ا
التثبيت والقياس. األدوات المالية:٣٩الدولي رقم 

خالل لشركةلنظرًا لعدم وجود تعدیالت على األدوات المالية  للشركةليس لهذه التعدیالت أي تأثير على البيانـات الماليـة الموجزة المرحلية  
الفترة. 

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

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

ه ليس لها موجودات ضمن نطاق المعيار المحاسبي الدولي  للشركة نظرًا ألنتأثير على البيانات المالية الموجزة المرحليةهذه التعدیالتلليس  
. كما في تاریخ التقریر المالي٤١رقم 

قياس القيم العادلة ٣-٢

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

من  واالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مصنفة ضبالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى  اتاالستثمار 
. )٢٢(راجع إیضاح المستویات األول والثاني والثالث من تسلسل القيمة العادلة

لم تكن هناك أي تحویالت بين المستوى األول والمستوى الثاني والمستوى الثالث من قياسات القيمة العادلة خالل الفترة. 
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اإلیرادات من عقود العمالء -٣

المفصلة معلومات اإلیرادات ١-٣

فيما یلي تحليل إلیرادات الشركة من عقود العمالء:
فترة التسعة أشهر المنتهية في 

سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درهمألف درهم
(غير مدققة)(غير مدققة) 

نوع البضائع أو الخدمات 
٨٩٬٠٨٢٧٨٬٤٨٨التوصيل)(تتضمن الجاهزةالبضاعة  
٨٬٩٧٢٢٨٬١٣٩الخام (تتضمن التوصيل)والموادالجاهزةشبهالبضاعة

٩٨٬٠٥٤١٠٦٬٦٢٧

التزامات األداء٢-٣

فيما یلي ملخص للمعلومات الخاصة بالتزامات أداء الشركة:

مبيعات البضاعة 
یومًا من عملية البيع.١٢٠- ٣٠یكون السداد نقدًا عمومًا أو خالل یتم استيفاء التزام األداء عند استالم البضائع.

المبيعات المجمعة للبضائع وخدمات التوصيل 
یومًا من التوصيل. ١٢٠- ٣٠یتم استيفاء التزام األداء عند تسليم البضائع، وُیستحق الدفع عمومًا خالل 

التكاليف المباشرة -٤

المنتهية في تسعة أشهرالفترة 
سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمدرهمألف 

(غير مدققة)(غير مدققة) 

٦٣٬٣٦٨٦٢٬٢٨٢تكلفة المواد
٢٦٬٦٣٨٤٠٬٧٢٨الخدمات وتكاليف المصنع األخرى 

١٣٬٤٦٢١٤٬٢٤٥تكاليف الموظفين
١٢٬١٣٥١٢٬١٥٨)٨(إیضاح استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

٥٬٦٢٣٦٬٤١٣تخفيض قيمة المخزون 

١٢١٬٢٢٦١٣٥٬٨٢٦

. لفترة شهرینمشتق من توقف عملية األجر القاسي٢٠٢٢سبتمبر ٣٠إن انخفاض التكلفة خالل الفترة المنتهية في 
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الدخل التشغيلي اآلخر -٥
المنتهية في تسعة أشهرالفترة 

سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درهمألف درهم
مدققة)(غير (غير مدققة) 

٤٬٣٩٨٣٬٥٦٢بيع خردة ومواد أخرى غير متاجر بها 
٢٬٢٨٧٢٬٤١٧دخل إیجار من عقارات استثماریة

١٬٤٦٠١٬٤٠٢دخل إیجار آخر
٣٣٢٥٩٢أخرى 

٨٬٤٧٧٧٬٩٧٣

المصاریف االداریة والعمومية-٦
المنتهية في تسعة أشهرالفترة 

سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درهمألف درهم
(غير مدققة)(غير مدققة) 

١١٬٨١٢١٠٬٥١٣تكاليف الموظفين
٢٬٢٠١٢٬٠٢٢مصاریف مكتبية

-١٬٧٥٠أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
٦٩٩٩٤٧)٨(إیضاح استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

٤٥٠٤٥٠إطفاء موجودات غير ملموسة
٢٢٠٣٢٦رسوم بنكية

٢٩٨١فروق أسعار الصرف
٦٠٦١٬٣٨٢١٬أخرى 

١٨٬٧٦٧١٥٬٧٢١

دخل التمویل -٧
المنتهية في تسعة أشهرالفترة 

سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درهمألف درهم
(غير مدققة)(غير مدققة) 

١٠٬٨٩٢٩٬١٤٦زميلةدخل الفوائد على القرض المقدم للشركة ال
٢٠٬٧٠٧-)١٥معلقة تم صرفها (إیضاح  فائدة

٥٬٣٥٥٨٬٤٣٩دخل الفوائد على االستثمارات في الموجودات المالية (أدوات الدین)

١٦٬٢٤٧٣٨٬٢٩٢
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-١١ -

الممتلكات واآلالت والمعدات -٨
٢٠٢١مليون درهم (٤٬٦٧، فإن اإلضافات إلى الممتلكات واآلالت والمعدات بمبلغ  ٢٠٢٢سبتمبر٣٠المنتهية في  تسعة أشهرالخالل فترة  

. بلغت رسوم االستهالك للفترة  مليون درهم)٠٬٠٥-٢٠٢١(تم استبعادها خالل الفترةال شيء  ) والموجودات بمبلغ  مليون درهم١٬١٨-
مليون درهم).١٣٬١١-٢٠٢١مليون درهم (١٢٬٨٣مبلغ 

العقارات االستثماریة-٩
م احتساب تمثل العقارات االستثماریة قطع األراضي والفلل المنشأة عليها. لم یتم شراء أو بيع أي عقارات استثماریة خالل الفترة الحالية ولم یت

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

وفقًا للتقييم الداخلي الذي أجرته اإلدارة  تقریباً مليون درهم٣٧العادلة للعقارات االستثماریة، بما في ذلك األراضي، بمبلغ تقدر القيمة السوقية  
واستنادًا  . اعتمد التقييم على تقييم ألسعار السوق للعقارات المماثلة،  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١السابق للفترة المنتهية في  سنويالتقریرالتاریخ  في  

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

االستثمارات في الموجودات المالية- ١٠
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 
المتداولةالموجودات 

٧٬٥٨٧٤٩٬٢٦٩االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 
٢٬٣٥٦٨٬٤٩٩االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

٩٬٩٤٣٥٧٬٧٦٨
الموجودات غير المتداولة

١٬٢٣٤٬٨٨٣١٬١١٥٬٨٦٩الشامل األخرى االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل  
٢٧٬٠٠٥٢٩٬٩١٢االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

١٬٢٦١٬٨٨٨١٬١٤٥٬٧٨١
١٬٢٧١٬٨٣١١٬٢٠٣٬٥٤٩

فيما یلي فئات االستثمارات في الموجودات المالية: 

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درهمدرهمألف 
(مدققة)(غير مدققة) 

١٬١٨١٬٧٩٧١٬٠٦١٬٥٩٣بالقيمة العادلة–االستثمارات في حقوق الملكية المدرجة 
٤٨٬١٦٦١٠٠٬٠٨٨بالقيمة العادلة–أدوات الدین  

٤١٬٨٦٨٤١٬٨٦٨بالقيمة العادلة*–أدوات حقوق الملكية غير المدرجة 
١٬٢٧١٬٨٣١١٬٢٠٣٬٥٤٩



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

٢٠٢٢سبتمبر٣٠

-١٢ -

االستثمارات في الموجودات المالية (تتمة)- ١٠

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

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

ألف درهم) لدى البنوك مقابل ٩٣٥٬٢٧٣-٢٠٢١دیسمبر  ٣١ألف درهم (٧٧١٬٤١٦تم رهن استثمارات في الموجودات المالية بمبلغ  
.)١٧(إیضاح القروض والسلفيات

).درهمألف  ١٢٬٣٩٠-٢٠٢١درهم (ألف  ١٧٬١٠٥الملكية المدرجة بمبلغ  قامت الشركة بتثبيت دخل توزیعات األرباح المقبوض من سندات  

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

(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠المنتهية في تسعة أشهرالفترة 
أدوات حقوق أدوات الدینأدوات الدین

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

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

٦١٬٦٧٧٣٨٬٤١١١٬١٠٣٬٤٦٢١٬٢٠٣٬٥٥٠في بدایة الفترة 
٤٬٨٥١-٤٬٨٥١-الفترة اإلضافات خالل 
)٤٦٬٢٧٨(-)٧٬٦٥٣()٣٨٬٦٢٥(المستحق/ المسترد 

١٢٠٬٢٠٣١٠٩٬٧٠٨)٦٬٢٤٧()٤٬٢٤٨(التغير في القيمة العادلة 

١٨٬٨٠٤٢٩٬٣٦٢١٬٢٢٣٬٦٦٥١٬٢٧١٬٨٣١في نهایة الفترة 

(غير مدققة) ٢٠٢١سبتمبر ٣٠فترة التسعة أشهر المنتهية في 
أدوات حقوق أدوات الدین أدوات الدین 

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

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

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

) ١٠٦٬٠٧٣(-) ٨٤٬٥٣٢() ٢١٬٥٤١(المستحق/ المسترد 
٨٬٩٠٠١٤٩٬٣٤٥١٥٧٬٧٧٨) ٤٦٧(التغير في القيمة العادلة 

٦٢٬٢٨٧٣٨٬٩٥٩٩٣٦٬٢٣٧١٬٠٣٧٬٤٨٣في نهایة الفترة 



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

٢٠٢٢سبتمبر٣٠

-١٣ -

االستثمارات في الموجودات المالية (تتمة)- ١٠

فيما یلي االستثمارات في الموجودات المالية حسب المنطقة الجغرافية:

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درهمألف درهم
(مدققة)مدققة) (غير 

١٬٠٥٢٬٢٧٥٩٢٠٬٧٥٥اإلمارات العربية المتحدة
١٥٧٬٩٧٦٢١٤٬٩٧٤المملكة العربية السعودیة

٦١٬٥٨٠٦٧٬٨٢٠دول أخرى 

١٬٢٧١٬٨٣١١٬٢٠٣٬٥٤٩

زميلة استثمار في شركة - ١١

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

بربر المحدودة. باستخدام طریقة حقوق الملكية في البيانات المالية. 

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

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

القرض المستحق من الشركة الزميلة- ١٢

قرض بالدرهم اإلماراتي تم منحه للشركة الزميلة ویستحق السداد في أكتوبر ٢٠٢٢سبتمبر٣٠مليون درهم في  ٣١٦یمثل القرض بمبلغ  
٣بسعر إیبور لمدة  . یتم احتساب سعر الفائدة على هذا القرض  ومع ذلك، لم تقم الشركة الزميلة بتسویة هذا القرض حتى اآلن،  ٢٠١٩

سنویًا. ٪٣أشهر زائداً 

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

. وبناًء على هذا التقييم، وحقيقة أن القرض مضمون مقابل رهن الموجودات التي تتجاوز السنة الحاليةوالتي من المتوقع االنتهاء منها خالل 
كما في تاریخ التقریر  ، خلصت اإلدارة إلى عدم حدوث انخفاض في قيمة رصيد القرض٢٠٢٢سبتمبر٣٠قيمتها العادلة مبلغ القرض في 

. المالي



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

٢٠٢٢سبتمبر٣٠

-١٤ -

المخزون - ١٣

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درهمألف درهم
(مدققة)(غير مدققة) 

٢٩٬٤٨٧١٢٬٤٨٤األعمال قيد التنفيذ
٢٠٬٣١٦١٣٬٤٨٥مواد خام

١٬٩٩٧٣٬٠١٦بضاعة جاهزة
٢١٬٥٦٩٢٢٬٠٨١مواد استهالكية وقطع غيار

٧٣٬٣٦٩٥١٬٠٦٦

الذمم المدینة التجاریة واألخرى - ١٤

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درهمألف درهم
(مدققة)(غير مدققة) 

الذمم المدینة التجاریة
٩٨٬٩٧٤٨٥٬٣٤٠ذمم مدینة من عمالء خارجيين

٢٬٥٠٨١٬٧٨٨)١٥(إیضاح  أطراف ذات عالقة
٩٬٨٢٥٩٣٤)١٥عالقة (إیضاح  يمبالغ مستحقة من طرف ذ

١١١٬٣٠٧٨٨٬٠٦٢
)٩٬٢٤٤()٩٬٢٤٤(ناقصًا: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

١٠٢٬٠٦٣٧٨٬٨١٨
٥٦٦٣٬٣٤٨٣٬ذمم مدینة أخرى 

١٠٥٬٦٢٩٨٢٬١٦٦

العالقة معامالت وأرصدة األطراف ذات - ١٥

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

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



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

٢٠٢٢سبتمبر٣٠

-١٥ -

معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة (تتمة)- ١٥
المعامالت الجوهریة مع األطراف ذات عالقة:أ.  

المنتهية في تسعة أشهرالفترة 
سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمألف ألف درهم

(غير مدققة)(غير مدققة) 

زميلةالشركة ال
١٠٬٨٩٢٩٬١٤٦دخل فوائد

٢٠٬٧٠٧-فائدة معلقة تم صرفها 
١٠٬٨٩٢٢٩٬٨٥٣

أطراف أخرى ذات عالقة
٣٬٦٢٨٢٬٣٨٠بيع اإلسمنت

)٢٠٥()٣٨(شراء مواد وخدمات

تعویضات موظفي اإلدارة العليا ب.  

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

المنتهية في تسعة أشهرالفترة 
سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم

(غير مدققة)(غير مدققة) 

٢٬٣٧٤٢٬٣٥٩الرواتب والمزایا األخرى قصيرة األجل
-١٬٧٥٠مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

١٣١١٣١مكافأة نهایة الخدمة
٤٬٢٥٥٢٬٤٩٠

المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة ج.  
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 
الشركة الزميلة

٣٩٬٣٨٥٣٠٬٤٩٤الفوائد المستحقة
)٢٩٬٥٦٠()٥٦٠٬٢٩(*ناقصًا: فائدة معلقة

٩٬٨٢٥٩٣٤
٢٬٥٠٨١٬٧٨٨أطراف أخرى ذات عالقة

١٢٬٣٣٣٢٬٧٢٢

ضمن دخل التمویل وتسجيلهمن الفوائد المعلقة  درهمألف  ٢٠٬٧٠٧، تم صرف مبلغ  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠السابقة المنتهية في  الفترة  في*  
فيما یتعلق بالفائدة المعلقة سابقًا. ، ویمثل األموال المستلمة من الشركة الزميلة للشركة المرحليفي بيان الدخل الشامل

مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة د.  
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 

١٨-أخرى ذات عالقةأطراف  



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

٢٠٢٢سبتمبر٣٠

-١٦ -

النقدیة وشبه النقدیة- ١٦

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درهمألف درهم
(مدققة)(غير مدققة) 

٢٥٧٢٧٧النقد في الصندوق 
٩٬١٩٩١٣٬٧٦٩حسابات جاریة–أرصدة نقدیة لدى البنوك  
٬٠٠٠٢٥٧٠٬٠٠٠ع ثابتةائود–أرصدة نقدیة لدى البنوك  

٣٤٬٤٥٦٨٤٬٠٤٦األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق 
-)١٩٬٨٢٢(السحوبات على المكشوف من البنوكناقصًا:  

)  ٧٠٬٠٠٠()٬٠٠٠٢٥(أشهر٣ع ثابتة تستحق مبدئيًا بعد أكثر من ائناقصًا: ود

١٤٬٠٤٦)١٠٬٣٦٦(نقدیة وشبه نقدیة

القروض البنكية - ١٧

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درهمألف درهم
(مدققة)(غير مدققة) 

١٠٬٠٠٠١١٥٬٠٠٠)١قروض مرابحة (
٩٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠)٢قروض قصيرة األجل (

-٨٢٢٬١٩السحوبات على المكشوف من البنوك
١١٩٬٨٢٢١٢٥٬٠٠٠

)٠٠٠٬١١٥()٨٢٢٬١١٩(المتداولناقصًا: الجزء  

٠٠٠٬١٠-الجزء غير المتداول

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

ألف درهم) كما في تاریخ التقریر ١٠٬٠٠٠-٢٠٢١ألف درهم (١٠٬٠٠٠د المتبقي البالغ  خالل السنوات السابقة، وسيتم تسویة الرصي
، وُیستحق السداد في شكل أقساط ربع  ٪١٬٩٥أشهر زائدًا ٣المالي عند االستحقاق. یترتب على التسهيل معدل ربح بسعر إیبور لمدة 

في السنوات السابقة. یتم الحصول على اتفاقية المرابحة مقابل . حصلت الشركة على هذا القرض وتم تقدیمه لشركتها الزميلةسنویة
.درهم)ألف ٣٨٨٬٢٧٠-٢٠٢١(ألف درهم كما في تاریخ التقریر٥٦١٬٦٤٨رهن أسهم مدرجة بقيمة عادلة تبلغ 

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

ألف ٣٩٬٠٧٠-٢٠٢١(٢٠٢٢سبتمبر٣٠المنتهية في  تسعة أشهرالسنویًا، والذي تم تسویته مبكرًا خالل  ٪١٬٥السعودیة زائدًا  
مقابل مضمونة اتفاقية المرابحة إن القرض المذكور على سداد التسهيالت القائمة. عوائد . تؤثر ل هذا التسهيل)درهم كان مستحقًا مقاب

درهم).ألف ٢١٤٬٩٧٤-٢٠٢١ألف درهم (١٢٥٬٦٨٧رهن أسهم مدرجة بقيمة عادلة تبلغ 
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٢٠٢٢سبتمبر٣٠

-١٧ -

القروض البنكية (تتمة)- ١٧
مليون درهم لمتطلبات رأس المال ١٨٥تم الحصول على قروض قصيرة األجل بموجب تسهيل بنكي متجدد من بنك محلي بحد أقصى  )٢(

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

.ألف درهم)٣٣٢٬٠٢٩- ٢٠٢١(ألف درهم كما في تاریخ التقریر٢٠٩٬٧٦٨عادلة تبلغ 

دائنون تجاریون وآخرون - ١٨

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درهمألف درهم
(مدققة)مدققة) (غير 

١٧٬٨٣٦١٩٬٥٢٠ذمم دائنة تجاریة
١٦٬٧٨٠١٦٬٧٨٠توزیعات أرباح مستحقة الدفع

١٨-)١٥مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة (إیضاح  
٣٤٨٢٠٧مصاریف مستحقة

٥٬٠٦٩٥٬٠٦٩مستحقات لمكافآت الموظفين
١٬٥٨١١٬٠٥٣دفعات مقدمة

٦٬٤٢٤٨٬١٥٣ذمم دائنة أخرى و الدفعمبالغ مستحقة 

٤٨٬٠٣٨٨٠٠٥٠٬

ربحية السهم - ١٩
بمبلغ ربح –٢٠٢١ألف درهم (٢٠٬٠٠٢للفترة العائدة إلى مساهمي الشركة وقدرها  األرباحللسهم بتقسيم  ةاألساسيالخسارةیتم احتساب  

ألف سهم).٣٥٨٬٨٠٠-٢٠٢١ألف سهم (٣٥٨٬٨٠٠القائمة خالل الفترة وقدره ألف درهم)، على المعدل المرجح لعدد األسهم ١٧٬٠٥٠

لم تقم الشركة بإصدار أي أدوات مالية قد یكون لها تأثير مخفف على ربحية السهم عند استخدامها. 
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٢٠٢٢سبتمبر٣٠

-١٨ -

تقاریر القطاعات- ٢٠
) االستثمارات في األوراق  ٢اإلسمنت والمنتجات ذات العالقة، و) تصنيع وبيع  ١تتكون أنشطة الشركة من قطاعي أعمال رئيسيين هما:  

: . وفيما یلي التفاصيل الخاصة بإیرادات ونتائج وموجودات ومطلوبات كل قطاعزميلةالمالية والعقارات والشركة ال

المنتهية في تسعة أشهرال فترة المنتهية في تسعة أشهرالفترة 
(غير مدققة) ٢٠٢١سبتمبر٣٠(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

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

١٠٦٬٦٢٧-٩٨٬٠٥٤١٠٦٬٦٢٧-٩٨٬٠٥٤اإلیرادات
) ١٢٣٬٦٦٨(-) ١٢٣٬٦٦٨()١٠٩٬٠٩١(-)١٠٩٬٠٩١(التكاليف المباشرة 

) ١٣٬٥٥٥(-) ١٣٬٥٥٥()١٣٬٢٨٤(-)١٣٬٢٨٤(واإلطفاء االستهالك
مصاریف إداریة وبيعية

) ١٧٬١١٩(-) ١٧٬١١٩()٢١٬٢٧٧(-)٢١٬٢٧٧(وعمومية
٦٬١٩٠٢٬٢٨٧٨٬٤٧٧٥٬٥٥٦٢٬٤١٧٧٬٩٧٣الدخل التشغيلي اآلخر 

) ٢٬٧٩٠() ٢٨٣() ٢٬٥٠٧()٢٬٣١٩()٢٣٧()٢٬٠٨٢(تكاليف التمویل 
٣٨٬٢٩٢٣٨٬٢٩٢-١٦٬٢٤٧١٦٬٢٤٧-دخل التمویل 

١٢٬٣٩٠١٢٬٣٩٠-١٧٬١٠٥١٧٬١٠٥-دخل توزیعات األرباح 
التغير في القيمة العادلة ألدوات

الدین بالقيمة العادلة من
٨٬٩٠٠٨٬٩٠٠-)١٣٬٩١٤()١٣٬٩١٤(-خالل األرباح أو الخسائر 

٦١٬٧١٦١٧٬٠٥٠) ٤٤٬٦٦٦()٢٠٬٠٠٢(٢١٬٤٨٨)٤١٬٤٩٠((خسائر)/ أرباح القطاع 

(غير مدققة) ٢٠٢١دیسمبر٣١(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠
المجموع االستثمارات اإلسمنتالمجموع االستثمارات اإلسمنت 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٣٥٠٬٦٣١١٬٥٩٠٬٧٥٥١٬٩٤١٬٣٨٦٢٨٤٬٤٤٧١٬٣٥٦٬٤٠٧١٬٦٤٠٬٨٥٤موجودات القطاع* 
١٨٩٬٢٣٤١٩٠٬٢١٢١٠٬٠٠٠٢٠٠٬٢١٢-١٨٩٬٢٣٤مطلوبات القطاع 

١٬١٧٦-٤٬٦٧١١٬١٧٦-٤٬٦٧١رأسماليةمصاریف 

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

معلومات عن القطاعات الجغرافية- أ

داخل دولة ٢٠٢١سبتمبر ٣٠وفترة التسعة أشهر المنتهية في ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠إن جميع مبيعات الشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  
اإلمارات العربية المتحدة. 

العمالء الرئيسيين )ب

٪ ١٠عمالء) بلغت إیراداتهم أكثر من ٣–٢٠٢١عمالء (٣، كان لدى الشركة ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  
من إجمالي إیرادات الشركة.
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-١٩ -

المطلوبات الطارئة وااللتزامات الرأسمالية - ٢١

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درهمألف درهم
(مدققة)مدققة) (غير 

٥٨٧٬١٨٩٩٬١ضمانات بنكية

القيم العادلة لألدوات المالية - ٢٢
تتألف األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية. 

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

الدائنة التجاریة واألخرى والمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة. 

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

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

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

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

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

المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول (غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر ٣٠
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

بالقيمة العادلة من خالل أدوات حقوق ملكية مدرجة
١٬١٨١٬٧٩٧--١٬١٨١٬٧٩٧بنود الدخل الشامل األخرى 

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

١٨٬٨٠٥--١٨٬٨٠٥بنود الدخل الشامل األخرى 
أدوات دین مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

٢٩٬٣٦١--٢٩٬٣٦١األرباح أو الخسائر 

٤١٬٨٦٨١٬٢٧١٬٨٣١-١٬٢٢٩٬٩٦٣اإلجمالي 
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٢٠٢٢سبتمبر٣٠

-٢٠ -

القيم العادلة لألدوات المالية (تتمة)- ٢٢

تسلسل القيمة العادلة (تتمة) 

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

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

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

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

٣٨٬٤١١-٣٨٬٤١١-األرباح أو الخسائر 

١٬٠٦١٬٥٩٣١٠٠٬٠٨٨٤١٬٨٦٨١٬٢٠٣٬٥٤٩اإلجمالي 

توزیعات األرباح- ٢٣

١٠توزیع أرباح نقدیة بواقع  ب، وافق المساهمون على توصية مجلس اإلدارة  ٢٠٢٢أبریل  ٢١المنعقدة بتاریخ  للشركةالعموميةةجمعيال خالل  
درهم. ألف ٣٥٬٨٨٠ما یعادل ، أيفلس لكل سهم

مكافأة نهایة الخدمة للموظفين - ٢٤
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 

٢٠٬٨٧٠٢٠٬٠٢٠مكافأة نهایة الخدمة للموظفينلالرصيد االفتتاحي لمخصص 
٩٧٣٢٬٢٠٧مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفين

)١٬٣٥٧()٤٦٩(كافأة نهایة الخدمة المدفوعة للموظفينم

٢١٬٣٧٤٢٠٬٨٧٠لمخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفينالختاميالرصيد  

إدارة المخاطر- ٢٥

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

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

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

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