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 ، دبي  ( شركة مساهمة عامة )الوطنية  إلسمنتا شركة

  6201 يونيو 30بيان الدخل المرحلي المكثف الشامل للفترة المنتهية في  

 

 

 عن فترة غير مدققة 

أشهر المنتهية ثالثة 

 2016يونيو  30 في

 عن فترة مدققةغير 

أشهر المنتهية ثالثة 

 2015يونيو  30 في

 عن فترة غير مدققة

 شهر المنتهية ستة ا

 2016يونيو  30

ستة  عن فترة غير مدققة

 المنتهية اشهر 

 2015يونيو  30 في 

 باالف الدراهم باالف الدراهم باالف الدراهم باالف الدراهم مالحظات                

723,63 59,215  االيرادات   123,833 135,946 

(953,56) (47,961) 21      تكلفة المبيعات  (98,787) (121,509) 

770,6 25411, إجمالي الربح  25,046 14,437 

701,8 8,459 22  اإليرادات األخرى  16,743 17,978 

  

19,713 

 

471,15  

 

41,789 

 

32,415 

االدارة ، والبيع 

 23  المصاريف العامةو

(6,494) (583,5)  (12,352) (11,609) 

(682) (3,955) تكلفة التمويل  (7,645) (6,092) 

     

 و المالي الدخل قبل الربح

 المصاريف
9,264 206,9  21,792 14,714 

 /صافي الدخل المالي

           24(        )المصاريف 

39,268 528,24  41,828 484,55 

734,33 48,532 صافي الربح للفترة  63,620 70,198 

صافي التغير في القيمة 

 العادلة لالسثمار المتاحة للبيع
(70,467) 075,54  (52,331) 11,702 

809,87 (21,935) اجمالي الدخل الشامل للفترة  11,289 81,900 

العائد االساسي والمخفض 

 25على السهم ) درهم(    

0.14 0.09 0.18 0.20 

 

 

 جزءا من هذه البيانات المالية المرحلية المكثفة.   18إلى  6الصفحات من  تشكل المالحظات على 
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 ، دبي  (شركة مساهمة عامة )الوطنية  إلسمنتا شركة

  6120 يونيو 30البيانات المرحلية المختصرة التغيرات في حقوق المساهمين للفترة المنتهية في  

 

  

إجمالي حقوق 

 المساهمين

إحتياطي تحويل  ة صتياطي الخاإح األرباح المحتجزة

 العمالت األجنبية

احتياطي القيمة  اإلحتياطي العام اإلحتياطي القانوني

 العادلة

تطبيق حصة المال 

 المستحقة

   رأس المال

   ف الدراهمبآال بآالف الدراهم بآالف الدراهم بآالف الدراهم بآالف الدراهم بآالف الدراهم بآالف الدراهم بآالف الدراهم بآالف الدراهم

 2015يناير  1الرصيد كما في  358,800 26 566,806 316,517 179,402 (517,48) 15,900 044,330 738,958,1

(4,056) - - - - - (4,056) - - 
االستثمارات إلى بيان  نقل عن استبعاد

 الدخل الشامل

 بيان الدخل الشامل للفترة - - 702,11 - - - - 70,198 81,900

 (20تياطي خاص )مالحظة نقل الى اح  - - - - - - - - -

 االرباح المدفوعة خالل الفترة - - - - - - - (89,700) (89,700)

1,946,882 310,542 15,900 (517,48) 179,402 316,517 212,814 26 358,800 
)غير  2015 يونيو 30الرصيد كما في 

 مدقق(

 2016يناير  1الرصيد كما في  358,800 26 739,536 316,517 179,402 (185,53) 900,15 124,332 323,686,1

 (20نقل الى احتياطي خاص )مالحظة   - - - - - - 22,229 (22,229) -

 استبعاد االستثمارات إلى بيان عن نقل - - (19,915) - - - - - (19,915)

 الشامل الدخل - - (52,331) - - - - 63,620 11,289

 الرباح المدفوعة خالل الفترةا - - - - - - - (89,700) (89,700)

1,587,997 283,815 129,38 (185,53) 179,402 316,517 464,493 26 358,800 
غير ) 2016 يونيو 30الرصيد كما في 

 (مدقق

 

 جزءا من هذه البيانات المالية المرحلية المكثفة.   18إلى  6تشكل المالحظات على الصفحات من 
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 ، دبي  )شركة مساهمة عامة (الوطنية  منتإلسا شركة

   6201 يونيو 30البيانات المرحلية المختصرة عن التدفقات النقدية للفترة المنتهية في  
 

 

  

 ستة غير مدققة عن فترة  

 أشهر المنتهية في

 ستة غير مدققة عن فترة 

 أشهر المنتهية في

 2015 يونيو 30  2016 يونيو 30  

 بآالف الدراهم  لدراهمبآالف ا مالحظات 

     التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات

 70,198  63,620  للفترة الربح صافي

     :ل تعديالت

  8,639  2678, 4 اإلستهالك

 (3,027)  (176)          واالالت والمعدات الممتلكات من التخلص على ربح

 1,161  737  للموظفين الخدمة نهاية مكافأة مخصص

 (55,484)  (828,41) 24 ) صافي ( المالية والمصروفات اإليرادات

 21,487  30,620  العامل المال رأس في التغيرات قبل التشغيل ربح

     

 7,144  (8,814) 9 المخزون في التغيير

 (4,971)  8,483 10 أخرى و مدينة تجارية ذمم في تغيير

 (30,249)  (44,880) 11 قةعال ذات أطراف من المستحق في تغيير

 3,312  18,838 14 أخرى و دائنة تجارية ذمم في التغيير

 16,370  (854) 11 عالقة ذات ألطراف مستحق في تغيير

 (1,716)  (438)  الخدمة نهاية مكافآت دفع

 11,377  2,955  التشغيلية األنشطة من الناتج النقد صافي

     ستثماريةاال األنشطة من النقدية التدفقات

 (2,247)  (670,16) 4 المعدات و واآلالت العقارات شراء

 (140,673)  (226,86) 6 للتسويق القابلة المالية األوراق في االستثمار

 3,071  176  ، االالت والمعداتالعائدات من بيع الممتلكات 

 175,205  104,724  المالية األوراق في االستثمار بيع من العائدات

 33,827  31,356 24 أرباح توزيعات إيرادات

 21,657  060,12 24 الفوائد ايرادات

 90,840  45,420  صافي النقد من األنشطة االستثمارية

     التمويل أنشطة من النقدية التدفقات

 (89,700)  (89,700)  الفترة خالل مدفوعة أرباح توزيع

 (27,000)  (130,000)  سداد القرض البنكي

 -  178,413  العـائـد مـن قـرض بنكـي جـديـد

 -  -  رسوم االدارة

 (116,700)  (41,287)  التمويلية األنشطة في المستخدم النقد صافي

 (14,483)  7,088  المكافئ والنقد النقد في الزيادة صافي

 73,995  481,25  الفترة بداية في المكافئ والنقد النقد

 512,59  32,569  الفترة نهاية في فئالمكا والنقد النقد

 

   

 جزءا من هذه البيانات المالية المرحلية المكثفة.   18إلى  6تشكل المالحظات على الصفحات من   
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  الوطنية )شركة مساهمة عامة (،دبي إلسمنتا شركة

 ( بالدرهم االمارات) 2016 ويوني 30مالحظات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة عن الفترة المنتهية في 
 

 وضع واألنشطة .1

 

 10صاحب السمو حاكم دبي في  ، مسجلة وفقا للمرسوم الصادر عن("الشركة" )، دبي (شركة مساهمة عامة )الشركة الوطنية لالسمنت 

يدخل القانون اإلتحادى  .(هوتعديالت) 1984لسنة  8تأسيس شركة األسمنت في إمارة دبي و فقا ألحكام القانون االتحادي رقم  1968أبريل 

لسنـة  8، ويحـل محـل القانـون القـائـم رقـم  2015يونيو 28، والخـاص الشركات التجـاريـة حيز التنفيذ من تاريخ  2015لسنة  2رقم 

المختصة ، وإن . وقامت الشركة بتعديل عقد تأسيسها ونظامها األساسي ، وإن هذين المستندين قيد التصديق والتوثيـق مـن الجهة 1984

 ، دبي ، اإلمارات العـربية المتحـدة. 4041العنوان امسجل للشركة هو: ص.ب 

 

النشاط الرئيسي للشركة هو تصنيع وبيع االسمنت و منتجات االسمنت ذات الصلة. و تستثمر الشركة أيضا في األوراق المالية االستثمارية 

 . 2005المالي منذ عام والمنتجات المشتقة. و يتم سرد الشركة في سوق دبي 

  

و تمت الموافقة على إصدارها من قبل مجلس  2016 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةتم اعتماد البيانات المالية المرحلية المختصرة لفترة 

 .  2016 اغسطس 11اإلدارة بتاريخ 

 

 ة المتحدة ما لم ينص على خالف ذلك.يتم عرض هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة بآالف دراهم اإلمارات العربي

 

 أساس اإلعداد . 2

 

معيار المحاسبة )إعداد هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية للبيانات المالية المرحلية المختصرة  تم

نات المالية المرحلية المختصرة كافة المعلومات المطلوبة للبيانات المالية . ال تشمل هذه البيا(الخاص بالتقارير المالية المرحلية 34الدولي رقم 

 .2015ديسمبر  31السنوية الكاملة و يجب قراءتها مع القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في 

 

 السياسات المحاسبية الهامة .3

  

الية المرحلية المختصرة مع تلك المطبقة في البيانات المالية السنوية للشركة تتوافق السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد هذه المعلومات الم

 .  2015ديسمبر  31عن السنة المنتهية في 

  

، مقربة إلى أقرب ألف و تم إعدادها على  بدرهم اإلمارات العربية المتحدة)" الدرهم "( تم عرض هذه البيانات المالية المرحلية المختصرة

 فة التاريخية باستثناء ما يتعلق باالستثمار في األوراق المالية واألدوات المالية المشتقة، والتي تدرج بالقيمة العادلة . أساس مبدأ التكل

  

 الممتلكات واآلالت و المعدات . 4

 

مليون درهم  16.67ن ماآلالت و المعدات إلى ما يقرب بلغت اإلضافات إلى الممتلكات و 2016 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستة خالل فترة

 مليون 8.27 تبلغ لمدة االستهالك رسومو  مليون درهم.  0.18تصل إلى  الممتلكات واآلالت و المعدات و يتم التخلص من

 

 العقارات اإلستثمارية . 5

 

أو بيعها خالل الفترة الحالية تمثل العقارات اإلستثمارية األراضي و الفيالت التي شيدت على تلك األرض. لم يتم شراء أية عقارات إستثمارية 

رات و لم يتم تحميل أي إستهالك حيث أن األصول قد استهلكت بالكامل. خالل الفترة لم يكن هناك تغير كبير في القيمة السوقية العادلة للعقا

 2015ديسمبر  31منتهية في االستثمارية، بما في ذلك األراضي، لدى مقارنتها نفسها مع البيانات المالية السنوية للشركة عن السنة ال
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 الوطنية )شركة مساهمة عامة (،دبي  إلسمنتا شركة

 ( المبلغ بالدرهم) 2016 يونيو 30مالحظات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة عن الفترة المنتهية في 
 

 

 االستثمار في األوراق المالية  . 6

  

 مدققة  غير مدققة   

 2015ديسمبر  31  2016 يونيو 30  

 بآالف الدراهم  بآالف الدراهم  

 958,267,1  1,175,662  المتداولة غير اإلستثمارات

 640  605  المتداولة اإلستثمارات

  1,176,267  598,268,1 

 

التي تهددف  وك () الديون واألسهم وغيرها من الصكتمثل االستثمارات غير المتداولة استثمارات متاحة للبيع في األوراق المالية 

إلى اإلحتفاظ بها ألكثر من سنة واحدة من تاريخ بيان المركز المالي. تشمل استثمارات الشركة الحاليدة االسدتثمارات فدي األوراق 

 المالية القابلة للتسويق و التي تم اإلحتفاظ بها كإستثمارات متاحة للبيع. 

  

 لقيمة العادلة: و نبين أدناه تفكك االستثمار في األوراق المالية با

  

 مدققة  غير مدققة   

 2015ديسمبر  31  2016 يونيو 30  

 بآالف الدراهم  بآالف الدراهم  

 039,781  888,700  المساهمين حقوق سندات

 559,487  475,379  األخرى السندات

  1,176,267  598,268,1 

 

 :يلي كما يه العادلة بالقيمة للبيع المتاحة االستثمارات في الحركة

    

 مدققة  غير مدققة   

 2015ديسمبر  31  2016 يونيو 30  

 بآالف الدراهم  بآالف الدراهم  

 772,535,1  598,268,1  الرصيد افتتاح

 875,292  226,86  إضافات

 (222,290)  (311,106)  استرداد / تصرف

 (992,18)  (19,915)  إعادة تصنيف التعديالت في التصرف باإلستثمارات

 250,835))   (52,331)  العادلة القيمة في تغييرات

  1,176,267  598,268,1 

   

مكسب القيمة العادلة من ب :2015يونيو  30مليون درهم )  52.33القيمة العادلة من خسارةبخالل هذه الفترة، قد اعترفت الشركة 

إعادة تصنيفها من حقوق المساهمين إلى بيان الدخل الشامل، واعترفت ببنود الدخل الشامل األخرى ب  (مليون درهم 7.65

 االستثمارات لم يتم استبعادها حتى اآلن. 

  

والتي تظهر  (مليون درهم 103.15: 2015ديسمبر  31)مليون درهم   102.58، شملت االستثمارات2016 يونيو 30في 

 ات ال تختلف جوهريا عن قيمتها الدفترية.بالتكلفة. في رأي اإلدارة، فإن القيمة العادلة لهذه االستثمار

 

: 2015ديسمبر  31.مليون درهم )   309.23االستثمارات في األوراق المالية القابلة للتسويق وصلت إلى  ,2016 يونيو 30في 

 مليون درهم( و الذي عقد باإلسم الشخصي ألحد مدراء الشركة لمصلحة أو منفعة للشركة. 271.19
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 ية )شركة مساهمة عامة (،دبي الوطن إلسمنتا شركة

 ( المبلغ بالدرهم) 2016 يونيو 30مالحظات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة عن الفترة المنتهية في 
 

 

 

ديسمبر  31)مليون درهم:  394.29تصل إلى لدى البنك مقابل قرض  مليون درهم  499.51استثمارات تصل إلى و تم رهن

  .(درهم   مليون 354.41 : 2015

  

و أوضح تحليل الحساسية على مخاطر السوق الناشئة نتيجة للتغيرات في أسعار السوق لالستثمارات       و مخاطر العمالت 

 عن األدوات المالية.  27األجنبية الناشئة نتيجة للتقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية في المالحظة رقم 

  

 وراق المالية بالتكلفة أدناه: نبين أدناه تفكك االستثمار في األ

 مدققة  غير مدققة   

 2015ديسمبر  31  2016 يونيو 30  

 بآالف الدراهم  بآالف الدراهم  

 189,735  189,995  المساهمين حقوق سندات

 108,542  763,521  أخرى سندات

  711,758  843,731 

 كما يلي : الحركات بالتكلفة في االستثمارات المتاحة للبيع هي 

 مدققة  غير مدققة   

 2015ديسمبر  31  2016 يونيو 30  

 بآالف الدراهم  بآالف الدراهم  

 190,729  731,843  *الرصيد افتتاح

 875,292  226,86  إضافات

 (222,290)  (311,106)  تصرف

 

 

 711,758  731,843 

:متاحة للبيع كما يليعلى التخلص من استثمارات ( الخسارة )تفريق الربح /     

  

 غير مدققة                                

 ثالثة أشهر المنتهية

 2016 يونيو 30

 همابآالف الدر

 غير مدققة

ثالثة أشهر المنتهية 

 2015 يونيو 30

 همابآالف الدر

 غير مدققة

أشهر  ستة

 المنتهيةا

 2016 يونيو 30

 همابآالف الدر

 غير مدققة

أشهر  ستة

 30المنتهية

 2015 يونيو

 همابآالف الدر

     

 بين الفرق إلى يعزى التصرف على المحقق الربح

 البيع والقيمة الدفترية لالستشماراتسعر

5,957                3,965 18,095 4,056 

     

 (4,056) (19,915) (3,965) (5,131)                                     باإلستثمارات التصرف على التعديالت تصنيف إعادة

 826 - (1,820) - 
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 الوطنية )شركة مساهمة عامة (،دبي  إلسمنتا شركة

 ( المبلغ بالدرهم) 2016 يونيو 30مالحظات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة عن الفترة المنتهية في 
 

 

 

 :يلي كما للبيع المتاحة لالستثمارات الجغرافي التوزيع

 ققةغير مد  

 أشهر المنتهية ستة 

 مدققة 

 2015ديسمبر  31  2016 يونيو 30  

 بآالف الدراهم  بآالف الدراهم  

 891,354  802,607  المتحدة العربية اإلمارات

 442,126  005,141  السعودية العربية المملكة

 802,250  232,655  األخرى البلدان

  1,176,267  598,268,1 

  

 في شركة زميلة استثمار .  7

 

في شركة أسمنت بربر المحدودة، وهي شركه ذات مسؤوليه محدوده مسجلة في  ٪25.43االستثمار في شركة زميلة تمثل حصة 

جمهورية السودان. النشاط الرئيسي للشركة الزميلة هو تصنيع وبيع األسمنت. وقد بلغت حصة الشركة في صافي موجودات 

 .  2015ديسمبر  31استنادا إلى حسابات اإلدارة كما في  2015ديسمبر  31 ق المساهمينالشركة الزميلة على طريقة حقو

  

تم إنشاء احتياطي النقد األجنبي بسبب تحويل البيانات المالية من الجنيه السوداني الى درهم اإلمارات حيث أن الجنيه السوداني هو 

ديسمبر  31درهم في  00,6جنيه سوداني = 1ني و درهم اإلمارات  العملة الوظيفية. و كان معدل التحويل بين الجنيه السودا

. وبالتالي، تم إنشاء احتياطي تذبذب الصرف ليعكس صافي 2016 يونيو 30درهم في  0.61=  اس دي جي 1وانتقل الى  2015

 االختالفات. 

  

ركة الزميلة على طريقة حقوق خالل الفترة ليس هناك إضافة أو تصرف في االستثمارات. و حسابات صافي موجودات الش

 المساهمين على أساس سنوي. 

    

 . قرض مستحق من شركة زميلة  8

 سنوات ابتداء من خمسويمثل هذا المبلغ قرض أعطي لشركة زميلة و هو قابل لإلسترداد في  عشرة قسطا على مدى فترة 

 سنويا %5.85. و تم تحميل سعر الفائدة على هذا القرض من البنك الذي 2015ديسمبر 

  

 . المخزون  9

  

 

 ةغير مدقق
 أشهر المنتهية ستة 

  2016 يونيو 30

 همابآالف الدر

 مدققة

 

  2015ديسمبر 31

 همابآالف الدر

 274,8 205,15 مواد خام

 511,21 26,128 تقدم سير العمل

 622,2 3,126 بضاعة منجزة 

 666,21 428,18 استهالك وقطع غيار

 62,887 073,54 
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 الوطنية )شركة مساهمة عامة (،دبي  إلسمنتا شركة

 ( المبلغ بالدرهم) 2016 يونيو 30مالحظات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة عن الفترة المنتهية في 
 

 

 ذمم تجارية مدينة وأخرى  10

 غير مدققة 

 أشهر المنتهية ستة 

  2016 يونيو 30

 همابآالف الدر

 مدققة

 

   2015 ديسمبر 31

 همابآالف الدر

 183,96 82,711 الذمم المدينة التجارية 

 (600,3) (600,3) *مخصص الديون المعدومة

 79 ,  111  583,92 

 40,241 43,345 مقدمات وذمم مدينة أخرى

 812 2,697 المدفوعات والمستحقات األخرى

 125,153 636,133 

 الضمانات المصرفية تحت تأمينهايتم  والمديونين تجارية ذممال ألن للفترة الحالية لديون المعدومةل لتوفيرا ةضرور ىتر الشركة ال *

 .شيكات مؤجلةالو

 

 . إفصاحات األطراف ذات الصلة  11

تدخل الشركة، في سياق عملها المعتاد، في تجارة و تمويل المعامالت مع األطراف التي تندرج ضمن تعريف "الطرف ذات 

. و إن األرصدة المستحقة من / إلى هذه األطراف، والتي تم الكشف 24يار المحاسبة الدولي رقم الصلة" كما هو وارد في مع

عنها بشكل منفصل في البيانات المالية المرحلية المختصرة، غير مضمونة    و تسدد عند الطلب. و تعتقد اإلدارة أن شروط 

 حصول عليها من أطراف ذات صلة. المعامالت التجارية ال تختلف جوهريا عن تلك التي كان يمكن ال

 

 المعامالت مع أبرز األطراف ذوى الصلة خالل الفترة هي كما يلي: 

 غير مدققة  
 ثالثة أشهر المنتهية

 غير مدققة 
 ثالثة أشهر المنتهية

 ستة 6غير مدققة 

 أشهر المنتهية
 ستة 6غير مدققة 

 أشهر المنتهية

 2016يونيو 30 

 باالف الدراهم

 2015يونيو 30

 باالف الدراهم

 2016يونيو 30

 باالف الدراهم

 2015يونيو 30

 باالف الدراهم
     شركة زميلية مع 

 27,000 - 27,000 - تسديد القرض

     مع أطراف ذوي صلة أخرى

 20,694 24,391 10,157 10,644 بيع اسمنت

 37,653 4,372 21,407 2,490 شراء مواد وخدمات

     مع أفراد إدارة رئيسين:

 1,737 1,765 868 947 مرتبات وفوائد أخرى قصيرة األمد

 87 87 43 43 تحميل مكافأة نهاية الخدمة

 5,359 5,534 5,359 5,534 مكافأة نهاية الخدمة في نهاية الفترة

 250 250 - 250 رسوم المدراء
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 الوطنية )شركة مساهمة عامة (،دبي  إلسمنتا شركة

 ( المبلغ بالدرهم) 2016 يونيو 30الية المرحلية المختصرة عن الفترة المنتهية في مالحظات حول البيانات الم
 

 

 أرصدة األطراف ذوي الصلة هي كما يلي:

 
 غير مدققة 

 أشهر المنتهية ستة 

  2016 يونيو 30

 همابآالف الدر

 مدققة

 

   2015ديسمبر 31

 همابآالف الدر

   الذمم المديونة:

 - - إلى أطراف ذوي صلة

 33,686 582,34 إلى أطراف ذوي صلة آخرين

 2,000 250 إلى مدير

    الذمم المدينة: 

 369,31 80,061 فائدةال -من أطراف ذوي صلة

قرض قصير  -من أطراف ذوي صلة
 األمد

65,000 55,102 

قرض طويل  -من أطراف ذوي صلة
 األمد

251,000 260,898 

 24,277 20,487 أخرى -من أطراف ذوي صلة 

   

 38 16 من مدير 

 

 أرصدة لدى البنوك ونقد .12

 غير مدققة 

 أشهر المنتهية ستة 

  2016 يونيو 30

 همابآالف الدر

 مدققة

 

   2015ديسمبر 31

 همابآالف الدر

 1,340 872 نقد باليد

 141,24 697,31 الحسابات الجارية لدى بنوك

 32,569 481,25 

   

 قرض من البنك  . 13

 -: ويمثل هذا 

يتم الحصول على هذا القرض من قبل الشركة  . ٪ 3.25يبور +لأشهر 6مليون درهم، بفائدة من  367.35القرض من البنك مجموعها  1)

لإلطالع على  6سنوات. يرجى الرجوع اإليضاح رقم  خمسعلى مدى فترة  طاقسأ ةعشر عليلتمويل شركاتها الزميلة. يسدد القرض 

  مستحق من المنتسبين ضد هذا القرض. للحصول على قرض 8ونة مقابل هذا القرض و المالحظة رقم تفاصيل االستثمارات المره

مليون درهم. يتم الحصول على هذا القرض من قبل الشركة ل  130إجمالية تبلغ  ٪ 2.95أشهر إيبور +  6( قرض من البنك بفائدة  2

يرجى كة . و يتم سداد القرض على أربعة أقساط على مدى فترة سنتين . سداد القرض جزئيا المعلقة مع بنك آخر و ألغراض عامة للشر

 لإلطالع على تفاصيل االستثمارات المرهونة مقابل هذا القرض 6الرجوع اإليضاح رقم 

مليون درهم. يتم الحصول على هذا القرض من قبل الشركة  50إجمالية تبلغ  ٪ 2.95أشهر إيبور +  6( قرض من البنك بفائدة  3 

لإلطالع على تفاصيل االستثمارات  6يرجى الرجوع اإليضاح رقم غرض رأس المال العامل . يتم سداد القرض في سنة واحدة . ل

 المرهونة مقابل هذا القرض
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 الوطنية )شركة مساهمة عامة (،دبي  إلسمنتا شركة 

 تتمة( ) 2016 نيويو 30مالحظات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة عن الفترة المنتهية في 
 

 

 . ذمم تجارية دائنة و أخرى 14 

  غير مدققة  

 أشهر المنتهية ستة

  2016 يونيو 30

 همابآالف الدر

 مدققة

 

   2015ديسمبر 31

 همابآالف الدر

 7,929 817,14 الذمم التجارية الدائنة

 740,17 29,637 مستحقات وأرصدة دائنة أخرى

 235 288 دفعات مقدما

 44,742 904,25 

 . رأس المال 15

  

  غير مدققة 

 أشهر المنتهية ستة

  2016 يونيو 30

 همابآالف الدر

 مدققة

 

   2015ديسمبر 31

 همابآالف الدر

   

 رأس المال الصادر و المدفوع

 درهم لكل منها 1سحم بقيمة  000,800,358
800,358 800,358 

 800,358 800,358 

 

 . احتياطي القيمة العادلة 16 

  

القيمة يمثل هذا االحتياطي في التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لإلستثمارات في األوراق المالية القابلة للتسويق. التغير في احتياطي 

 العادلة هي كما يلي: 

 غير مدققة  

 المنتهية ستة اشهر 

 2016 يونيو 30

 همابآالف الدر

 مدققة

 

 2015ديسمبر 31

 همابآالف الدر

 566,806 739,536 لرصيدافتتاح ا

 (250,835) (52,331) صافي الحركة في تغييرات القيمة العادلة

إعادة التصنيف التعديالت في التصرف 

 باالستثمارات
(19,915) (992,18) 

 464,493 739,536 

 

 . اإلحتياطي العام 17

رباح لنقلها إلى االحتياطي العام . و يمكن وقفها من صافي األ ٪10من عقد تأسيس الشركة، يخصص  57.2كما هو مطلوب في المادة  

من رأس المال المدفوع للشركة. و يجوز إستخدام هذا  ٪ 10بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة أو إذا بلغ 

ل الفترة قيد لم يحرز أي نقل من هذا القبيل خالاالحتياطي للغرض المعين من قبل الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة. 

 االستعراض. 

 . اإلحتياطي القانوني  18 

  

من صافي  ٪ 10)وتعديالته(، يخصص ما ال يقل عن  1984لسنة  8النظام االساسي للشركة والقانون االتحادي رقم من  57.1وفقا للمادة 

من رأس المال  ٪50مكن وقف مثل هذه التخصيص عندما يبلغ االحتياطي القانوني ربح الشركة كل سنة لالحتياطي غير القابل للتوزيع. و ي

 المدفوع . 

من رأس المال  ٪50حيث أن هذا االحتياطي يعادل  2016 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستة لم يحرز أي تخصيص لالحتياطي القانوني لفترة 

 المدفوع.
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 ي الوطنية )شركة مساهمة عامة (،دب إلسمنتا شركة

 ( المبلغ بالدرهم) 2016 يونيو 30مالحظات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة عن الفترة المنتهية في 
 

 

 توزيع حصص األرباح . 19

  

بموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية فلس للسهم الواحد ( 0.25، ) 2015 مليون درهم لعام 89.7تم اقتراح توزيع أرباح نقدية قدرها 

فلس  0.25مليون درهم إماراتي ) 89.7، اقترح توزيع أرباح قدرها  2014. في عام   2016أبريل  16المنعقد بتاريخ  مومية السنويالع

 لكل سهم( من قبل المساهمين و الموافقة عليها.

  

  الخاص. اإلحتياطي  20

مين في االجتماع السنوي العام, لرعاية أي حاالت طارئة. تم انشاء احتياطي خاص بناء على توصية من مجلس االدارة و على موافقة المساه

مليون 22.23 فان أي حركة لنقل و استخدام ووقف تخضع لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي. و بناء عليه, تم نقل 

 .2015ديسمبر  31و يمثل الربح المتراكم من شركة زميلة حتى   2016 درهم الى هذا االحتياطي خالل العام
 

 . تكلفة المبيعات 21

 

  غير مدققة 

 ثالثة أشهر المنتهية

 2016 يونيو 30

 همابآالف الدر

 غير مدققة

 ثالثة أشهر المنتهية 

 2015 يونيو 30

 همابآالف الدر

  غير مدققة

 أشهر المنتهية ستة

 2016 يونيو 30

 همابآالف الدر

  غير مدققة

 أشهر المنتهية ستة

 2015 يونيو 30

 همابآالف الدر

 71,544 49,006 31,900 21,170 نفقات المواد

تكاليف المرافق والمصانع 

 األخرى

17,631 15,367 32,927 31,418 

 10,634 9,364 5,724 5,428 تكاليف الموظفين

 7,913 7,490 3,962 3,732 االستهالك

 47,961 56,953 98,787 121,509  
   

  اإليرادات األخرى. 22

 
 ير مدققةغ 

 ثالثة أشهر المنتهية 

 2016 يونيو 30

 همابآالف الدر

  غير مدققة

 ثالثة أشهر المنتهية

 2015 يونيو 30

 همابآالف الدر

  غير مدققة

 أشهر المنتهية ستة

 2016 يونيو 30

 همابآالف الدر

  غير مدققة

 أشهر المنتهية ستة

 2015 يونيو 30

 همابآالف الدر
ار إيرادات اإليجار من استثم

 العقارات
859 957 1,822 1,941 

 3,845 3,573 1,899 1,863 إيرادات اإليجار األخرى
الدخل من بيع المنتجات 

                                          المشتقة والخردة
680 

 
661 1,530 1,443 

 
من  التخلص على الحصول

  الممتلكات واآلالت والمعدات
176 3,027 176 3,027 

 6,090 8,020 680 3,793 الفوائد اداتإير
 1,632 1,622 1,477 1,115 االيرادات االخرى

 8,459 8,701 16,743 17,978  
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 الوطنية )شركة مساهمة عامة (،دبي  إلسمنتا شركة

 ( درهمالمبلغ بال) 2016 يونيو 30مالحظات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة عن الفترة المنتهية في 
 

 

 

 .اإلدارة البيع والمصاريف العامة23

 

  غير مدققة 

 ثالثة أشهر المنتهية

 2016 يونيو 30

 همابآالف الدر

  غير مدققة

 ثالثة أشهرالمنتهية

 2015 يونيو 30

 همابآالف الدر

  غير مدققة

 أشهر المنتهية ستة

 2016 يونيو 30

 همابآالف الدر

  غير مدققة

 أشهر المنتهية ستة

 2015 ويوني 30

 همابآالف الدر

 7,105 7,599 3,639 3,967 مرتبات ومكافآت الموظفين

 - 193 - - رسوم الترخيص

 476 507 7 319 التأمين

 100 75 62 38 االتصاالت

 1,260 1,403 619 574 التصليحات والصيانة

 83 80 48 78 السفر ومصاريف المواصالت

 344 165 165 50 مصاريف قانونية ومهنية

 100 115 58 65 الكهرباء والماء

 726 777 315 401 الستهالكا

 1,095 1,253 552 918 األخرى المتنوعة المصروفات

 320 185 118 84 رسوم البنوك

 6,494 5,583 12,352 11,609 

 

   

 االيرادات المالية . 24

 

   غير مدققة 

 ثالثة أشهر المنتهية

 2016 يونيو 30

 همابآالف الدر

  دققةغير م

 ثالثة أشهر المنتهية

 2015 يونيو 30

 همابآالف الدر

 غير مدققة

 أشهر المنتهية ستة  

 2016 يونيو 30

 همابآالف الدر

 غير مدققة

 أشهر المنتهية ستة  

 2015 يونيو 30

 همابآالف الدر
     : دخل الفائدة

 21,657 12,060 14,384 6,853 استثمار في أوراق -

     مالية قابلة للتسويق

من  التخلص على الحصول

 استثمارات موجودة للبيع

3,208 - 3,208 - 

 33,827 31,356 10,144 31,356 األسهم أرباح إيرادات

 55,484 46,624 24,528 41,417 الدخل المالي

     

خسارة في التصرف في 

 استثمارات موجودة للبيع

2,149 - 4,796  

  4,796 - 2,149 مصاريف مالية

     

  55,484 41,828 24,528 39,268 المالية صافي األرباح
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 الوطنية )شركة مساهمة عامة (،دبي  إلسمنتا شركة

 ( المبلغ بالدرهم) 2016 يونيو 30مالحظات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة عن الفترة المنتهية في 
 

 

 ربحية السهم. 25

  غير مدققة 

 ثالثة أشهر المنتهية

 2016 يونيو 30

 همابآالف الدر

  غير مدققة

 ثالثة أشهر المنتهية

 2015 يونيو 30

 همابآالف الدر

  غير مدققة

 أشهر المنتهية ستة

 2016 يونيو 30

 همابآالف الدر

  غير مدققة

 أشهر المنتهية ستة

 2015 يونيو 30

 همابآالف الدر

 صافي األرباح التي تعزي للمساهمين

 سهمالمتوسط المرجح لعدد األ
48,532 33,734 63,620 70,198 

358,800 358,800 358,800 358,800 

 0.20 0.18 0.09 0.14 ربحية السهم

 

 التقارير القطاعية  26

  

تشمل أنشطة الشركة اثنين من قطاعات األعمال الرئيسة، الصناعة التحويلية و االسمنت و بيع المنتجات ذات الصلة باالسمنت 

وراق المالية القابلة للتسويق والمنتجات المشتقة. وقد قدمت تفاصيل إيرادات القطاع، نتيجة القطاع وموجودات واالستثمار في األ

 .18القطاع و مطلوبات القطاع في الصفحة رقم 

  

 األدوات المالية   .27

 إدارة مخاطر رأس المال 

 الستمرار كمنشأة مستمرة مع تعظيم العائد للمساهمين. تتم إدارة رأس المال من قبل الشركة بطريقة تدل على أنها قادرة على ا

  

يتكون هيكل رأس مال الشركة من القروض والنقد و النقد المعادل و حقوق الملكية العائدة للمساهمين و تتألف من رأس المال الصادر 

 واالحتياطيات و األرباح المحتجزة . 

  

 إدارة مخاطر السوق 

  

)، وأسعار الفائدة  العمالت األجنبية (مخاطر العملة )ول إلى المخاطر المالية للتغيرات في أسعار صرف تتعرض الشركة في المقام األ

 (مخاطر أسعار الفائدة) وأسعار السوق (مخاطر أسعار أخرى. 

   

لتغيرات في أسعار صرف العمالت مخاطر العملة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية سوف تتقلب بسبب ا

 األجنبية . 

   

الفائدة في مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية سوف تتقلب بسبب التغيرات في أسعار 

 السوق . 

  

المستقبلية ألداة مالية سوف تتقلب بسبب التغيرات في أسعار السوق  مخاطر أسعار أخرى هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية

متداولة سواء كانت هذه التغيرات ناتجة عن عوامل محددة لألداة المالية الفردية للشركة، أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المالية المماثلة ال

 في السوق. 

   

 إدارة مخاطر العمالت األجنبية

الت معينة بالعمالت األجنبية . ومن هنا، ينشأ التعرض لتقلبات سعر الصرف. تتعرض الشركة بشكل رئيسي إلى الدوالر تتعهد الشركة معام

 األمريكي. وقد تم ربط الدوالر االمريكي مقابل درهم اماراتى (" الدرهم ") وبالتالي ال يعتبر أي خطر صرف موجودا. 

الفائدة   إدارة مخاطر أسعا    

 لمخاطر أسعار الفائدة على النقد لدى البنوك (بما في ذلك الودائع)، االستثمارات المتاحة للبيع وعقود مبادلة أسعار الفائدة. تتعرض الشركة 

ح نقطة أساس، واحتجزت جميع المتغيرات األخرى ثابتة، فإن أربا 50إذا كانت أسعار الفائدة على االستثمارات المتاحة للبيع أعلى أو أقل 

 .(درهم 920,71:  2015 يونيو 30)درهم  34,268زيد أو ينقص بمقدار الشركة قد ي
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 الوطنية )شركة مساهمة عامة (،دبي  إلسمنتا شركة

 ( المبلغ بالدرهم) 2016 يونيو 30مالحظات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة عن الفترة المنتهية في 
 

 

 إدارة مخاطر األسعار األخرى 

اطر أسعار أخرى في السوق على االستثمارات في األسهم الخاصة بها. وتعقد اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية تتعرض الشركة لمخ 

 عموما على المدى الطويل و ال يتم تداولها بالنشاط. 

  

 : ٪10إذا كانت أسعار األسهم في السوق أعلى / أدنى 

  

 مليون درهم.  70.09زيد / ينخفض بمقدار من شأنه أن ياحتياطي القيمة االستثمارية متاحة للبيع  •

 أن ال يتأثر الربح حيث تصنف االستثمارات في األسهم كاستثمارات متاحة للبيع .  •

  

 إدارة مخاطر االئتمان 

 مخاطر االئتمان هي المخاطر التي من طرف واحد ألداة مالية سوف يسبب خسارة مالية للطرف اآلخر بعدم الوفاء بالتزاماته.  

  

رض الشركة لمخاطر االئتمان من األصول المالية والتي تتكون أساسا من ودائع ثابتة واألرصدة لدى البنوك، الذمم المدينة التجارية و تتع

األخرى، مستحق من األطراف واالستثمارات ذات الصلة. تتعرض الشركة لمخاطر االئتمان على الذمم المدينة التجارية و يكون موضوعا 

ن و يجوز عمل مخصص للمبالغ المقدرة غير القابلة لالسترداد. ال تتعرض الشركة ألي تركيز كبير من مخاطر االئتمان بسبب لتقييم االئتما

 نشر تعرضها على المؤسسات المالية. 

  

 إدارة مخاطر السيولة 

 المطلوبات المالية. مخاطر السيولة هي المخاطر التي سوف يواجهها الكيان في صعوبة الوفاء بالتزاماتها المرتبطة ب 

  

 وقد بنيت الشركة إطار إدارة مخاطر السيولة المناسبة إلدارة متطلبات التمويل و السيولة القصيرة والمتوسطة و على المدى الطويل. تقوم

ة و توقعات التدفقات الشركة بإدارة مخاطر السيولة من خالل الحفاظ على إحتياطيات كافية و التسهيالت المصرفية من خالل المراقبة المستمر

 النقدية الفعلية. 

  

 األدوات المالية 

 األدوات المالية حسب الفئة 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غير مدققة 

 أشهر المنتهية ستة 

  2016 يونيو 30

 همابآالف الدر

 مدققة

 

   2015ديسمبر 31

 همابآالف الدر

   الموجودات المالية 

 598,268,1 1,176,267 استثمارات موجودة للبيع

   لذمم المدينة: القروض وا

 824,132 125,153 ذمم تجارية مدينة وأخرى

 684,55 100,564 المستحقة من أطراف ذات صلة 

 000,316 316,000 قرض لشركات زميلة

 481,25 32,569 النقد وأرصدة لدى البنوك

   المطلوبات المالية

   مطلوبات مالية أخرى

 904,25 44,742 ذمم تجارية دائنة وأخرى

 686,35 832,34 ستحق ألطراف ذوي صلة م

 345,884 394,297 القروض المصرفية
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 ( المبلغ بالدرهم) 2016 يونيو 30مالحظات حول البيانات المالية المرحلية المختصرة عن الفترة المنتهية في 
 

 

 لة وااللتزامات الرأسمالية . المطلوبات المحتم 28

 غير مدققة   

 أشهر المنتهية ستة

 2016 يونيو 30

 همابآالف الدر

 مدققة

 

  2015 رديسمب 31

 همابآالف الدر

 3,009 3,009  خطابات الضمان

 خطابات االعتماد

 

 - 2,412 

 . عقود اإليجار التشغيلية 29

  

 عقود اإليجار كمستأجر 

  

أراضي بموجب عقود اإليجار التشغيلية حيث تقع الشقق السكنية لسكن الموظفين. عادة يكون تشغيل هذه العقود لقد استأجرت الشركة قطع 

 لمدة سنة واحدة، مع وجود خيار لتجديد عقد اإليجار بعد ذلك التاريخ. وعادة ما يتم تجديد عقد اإليجار ليعكس إيجارات السوق. 

  

 عقود اإليجار كمؤجر 

  

أجرت فيال سكنية على أساس التأجير التشغيلي لكسب إيرادات اإليجار. عادة يكون تشغيل هذه العقود لمدة سنة واحدة، مع كانت الشركة قد 

 وجود خيار لتجديد عقد اإليجار بعد ذلك التاريخ. وعادة ما يتم تجديد عقد اإليجار ليعكس إيجارات السوق. 

  

 . أرقام المقارنة 30

  

 م المقارنة لتتفق مع طريقة العرض المتبعة في هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة. تم إعادة تصنيف بعض أرقا
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 ( المبلغ بالدرهم ) 2016 يونيو 30البيانات المالية المرحلية المختصرة عن الفترة المنتهية في 
 

 

 2016 يونيو 30ي تقرير الجزء كما ف

 

 

 )غير مدققة(2015يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةفترة  )غير مدققة(2016يونيو 30أشهر المنتهية في  ستة فترة  

 االسمنت

استثمار في األوراق 

المالية والمنتجات 

 المشتقة

 االسمنت اإلجمالي

استثمار في األوراق 

المالية والمنتجات 

 المشتقة

 اإلجمالي

 بآالف الدراهم بآالف الدراهم بآالف الدراهم بآالف الدراهم بآالف الدراهم دراهمبآالف ال

 191,430 55,484 135,946 661,165 828,41 833,123 إيرادات القطاع

 69,921 55,484 14,437 66,874 828,41 25,046 ناتج القطاع

 17,978 - - 16,743 - - اإليرادات األخرى

 (17,701) - - (19,997) - - نفقات غير موزعة

 70,198 - - 63,620 - - صافي ربح السنة 

 1,970,090 1,508,886 461,204 1,688,543 1,176,267 512,276 موجودات القطاع

 82,582 - - 528,77 - - االستثمار في أسهم

       المستثمرين

 924,318 - - 924,318 - - األصول األخرى

 596,371,2 1,508,886 204,416 2,084,995 1,176,267 512,276 إجمالي الموجودات

 108,714 - 714,108 102,701 - 102,701 مطلوبات القطاع

 000,316 - - 297,394 - - المطلوبات األخرى

 714,424 - 714,108 496,998 - 102,701 إجمالي المطلوبات

 920,142 140,673 2,247 670,16 - 670,16 مصاريف رأس المال

 8,639 - 639,8 267,8 - 267,8 تهالكاالس

 


