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ﺗﻘ ﻣ ﻗﻘﻲ اﻟ ﺎ ﺎت اﻟ ﻘﻠ إﻟﻰ اﻟ ﺎدة ﻣ ﺎﻫ ﻲ
اﻟ ﺔ )ﺷ ﺔ ﻣ ﺎﻫ ﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
ﺷ ﺔ اﻻﺳ
ﺗﻘ

ﺣ لﺗﻗ

اﻟ أ اﻟ

اﻟ ﺎﻧﺎت اﻟ ﺎﻟ ﺔ

ﻔ

اﻟ ﺔ )ﺷ ـ ﺔ ﻣ ــﺎﻫ ﺔ ﻋﺎﻣﺔ( )"اﻟ ـ ﺔ"( واﻟ ﻲ ﺗ ﺄﻟﻒ ﻣ ﺑ ﺎن اﻟ
ﻟﻘ دﻗﻘ ﺎ اﻟ ﺎﻧﺎت اﻟ ﺎﻟ ﺔ اﻟ ﻓﻘﺔ ﻟ ـ ﺔ اﻻﺳ ـ
اﻟ ﺎﻟﻲ ﺎ ﻓﻲ  ٣١د ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ٢٠٢٠واﻟ ﺎﻧﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻠ ﺧﻞ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻣﻞ واﻟ ﻐ ات ﻓﻲ ﺣﻘ ق اﻟ ﻠ ﺔ واﻟ ﻓﻘﺎت اﻟ ﻘ ﺔ
اﻟ ﺎﺳﺎت اﻟ ﺎﺳ ﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ.
ﻟﻠ ﺔ اﻟ ﻬ ﺔ ﻓﻲ ذﻟ اﻟ ﺎرﺦ واﻹ ﺎﺣﺎت ﺣ ل اﻟ ﺎﻧﺎت اﻟ ﺎﻟ ﺔ ،ﺎ ﻓﻲ ذﻟ ﻣﻠ
ﻠﺔ ﻟﻸﻣ ر اﻟ ﺿ ﺔ ﻓﻲ ﻓﻘ ة "أﺳﺎس إﺑ اء اﻟ أ اﻟ ﻔ " ﻣ ﺗﻘ ﻧﺎ ،إن اﻟ ﺎﻧﺎت اﻟ ﺎﻟ ﺔ
ﻓﻲ رأﯾ ﺎ ،ﺎﺳ ﺎء اﻟ ﺄﺛ ات اﻟ
اﻟ ﺎﻟﻲ ﻟﻠ ـ ـ ـ ـ ﺔ ﺎ ﻓﻲ  ٣١د ـ ـ ـ ـ  ،٢٠٢٠وﻋ
ـ ـ ـ ـ رة ﻋﺎدﻟﺔ ،ﻣ ﺎﻓﺔ اﻟ اﺣﻲ اﻟ ﻫ ﺔ ،ﻋ اﻟ
اﻟ ﻓﻘﺔ ﺗﻌ
أداﺋﻬﺎ اﻟ ﺎﻟﻲ وﺗ ﻓﻘﺎﺗﻬﺎ اﻟ ﻘ ﺔ ﻟﻠ ﺔ اﻟ ﻬ ﺔ ﻓﻲ ذﻟ اﻟ ﺎرﺦ وﻓﻘﺎً ﻟﻠ ﻌﺎﯾ اﻟ وﻟ ﺔ ﻹﻋ اد اﻟ ﻘﺎر اﻟ ﺎﻟ ﺔ.
أﺳﺎس إﺑ اء اﻟ أ اﻟ
 .١ﻛ
اﻟ
ﯾ
ﻣ

ﻔ

 ،٢٠٢٠ﻓﺈن اﻟ ﺔ ﻟ ﯾﻬﺎ اﺳ ﺎر ﻓﻲ ﺣﻘ ق
ﺎ ذ ﻧﺎ ﻓﻲ اﻹ ﺎح  ١٢ﺣ ل اﻟ ﺎﻧ ــﺎت اﻟ ﺎﻟ ــﺔ ،ﺎ ﻓﻲ  ٣١د
ﻠﻎ  ٤١٬٨٦٨أﻟﻒ درﻫ  .وﻟ
ﻠ ﺔ ﻏ اﻟ رﺟﺔ اﻟ ـ ـ ـ ـ ﻔﺔ ﺎﻟﻘ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ ﺧﻼل ﺑ د اﻟ ﺧﻞ اﻟ ـ ـ ـ ــﺎﻣﻞ اﻷﺧ
ﺎﻓ ﺔ وﻣ ﺎﺳـ ـ ـ ﺔ ﻟ ﻋ ﻗ ﺎس اﻟﻘ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﺦ اﻟ ﻘ اﻟ ﺎﻟﻲ .وﻧ ًﺔ ﻟ ﻟ  ،ﻟ ﻧ
ﺗ و ﻧﺎ ﺄدﻟﺔ ﺗ ﻗ
.٢٠٢٠
ﺗ ﯾ ﻣﺎ إذا ﺎن ﯾﻠ م إﺟ اء أ ﺗﻌ ﯾﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘ ﺔ اﻟ ﻓ ﺔ ﻟﻼﺳ ﺎر ﻓﻲ  ٣١د

 .٢و ﺎ ذ ﻧﺎ ﻓﻲ اﻹ ﺎح  ١٤ﺣ ل اﻟ ﺎﻧـﺎت اﻟ ﺎﻟ ـﺔ ،ﻗﺎﻣ اﻟ ﺔ ﺢ ﻗ ض ﻠﻎ  ٣١٦٬٠٠٠أﻟﻒ درﻫ إﻟﻰ ﺷ ﻬﺎ
اﻟ ــﻘ ﻘﺔ .ﻋﻠﻰ اﻟ ﻏ ﻣ أن اﻟ ـ ﺔ اﻟ ــﻘ ﻘﺔ ﻟ ﯾﻬﺎ ﺳ ـ ﻞ ﺳــﺎﺑ ﻣ اﻟ ﻌ ﻓﻲ اﻟ ﻓﺎء ﺎﻟ اﻣﺎت ﺳ ـ اد اﻟﻘ وض ،وﻟ ﯾ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ﻞ ﺎﻟ ﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ أﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎس وﺟ د
اﻻﻧ ﻬﺎء ﻣ ﺗ ﯾ اﺗﻔﺎﻗ ﺔ اﻟﻘ ض ﺣ ﻰ اﻵن ،ﻓﺈن اﻹدارة ﺗﻌ اﻟﻘ ض ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠ
ﺿـ ـ ﺎﻧﺎت ﺎﻓ ﺔ وﻣ ﺎﺳـ ـ ﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻘ ض .وﻧ ﺔ ﻟ ــ ﻞ اﻟ ﻌ اﻟ ــﺎﺑ ﻟﻠ ـ ـ ﺔ اﻟ ــﻘ ﻘﺔ وﻓﻲ ﻞ ﻏ ﺎب اﺗﻔﺎﻗ ﺔ اﻟﻘ ض
ﻣ ﺗ ﯾ ﻣﺎ إذا ﺎن ﻫ ﺎك أ
اﻟ دة وﻏ ﺎب ﺗﻘ رﺳـ ـ ـ ـ ﻲ ﺣ ﯾ ﻟ ﺟ دات اﻟ ـ ـ ـ ـ ﺔ اﻟ ـ ـ ـ ــﻘ ﻘﺔ اﻟ ﻫ ﻧﺔ ،ﻟ ﻧ
اﻧ ﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘ ﺔ ﻣ ﻠ ب إﺟ اؤﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻘ ﺔ اﻟ ﻓ ﺔ ﻟ ﻠﻎ اﻟﻘ ض ﻓﻲ ﺗﺎرﺦ اﻟ ﻘ اﻟ ﺎﻟﻲ.

ﺗ ﺗ ﺿ ـ ـ ـ ﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﻘ ة "ﻣ ـ ـ ـ وﻟ ﺔ ﻣ ﻗﻘﻲ

ﻟﻘ ﻗ ﺎ ﺑ ﻗ ﻘ ﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟ ﻌﺎﯾ اﻟ ﻗ اﻟ وﻟ ﺔ .إن ﻣ ـ ـ ـ وﻟ ﺎﺗ ﺎ ﺟ ﺗﻠ اﻟ ﻌﺎﯾ
اﻟ ـ ــﺎ ﺎت ﻋ ﺗ ﻗ اﻟ ﺎﻧﺎت اﻟ ﺎﻟ ﺔ" ﻣ ﻫ ا اﻟ ﻘ  .ﻧ ﻣ ـ ـ ﻘﻠ ن ﻋ اﻟ ـ ـ ﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻘ اﻋ اﻟ ـ ــﻠ ك اﻟ ﻬ ﻲ ﻟﻠ ﺎﺳ ـ ـ
اﻟﻘﺎﻧ ﻧ ) ﺎ ﻓﻲ ذﻟ اﻟ ﻌﺎﯾ اﻟ وﻟ ﺔ ﻟﻼﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ﻘﻼﻟ ﺔ( إﻟﻰ ﺟﺎﻧ ﻣ ﻠ ﺎت أﺧﻼﻗ ﺎت اﻟ ﻬ ﺔ ذات اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﻠﺔ ﺑ ﻗ ﻘ ﺎ ﻟﻠ ﺎﻧﺎت
اﻟ ﺎﻟ ﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌ ﺔ اﻟ ة ،وﻗ اﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ﻓ ﺎ ﺟ ﻊ ﻣ ـ ـ ـ ـ ـ وﻟ ﺎﺗ ﺎ اﻷﺧﻼﻗ ﺔ اﻷﺧ وﻓﻘًﺎ ﻟﻬ ﻩ اﻟ ﻠ ﺎت وﻟﻘ اﻋ
اﻟ ــﻠ ك اﻟ ﻬ ﻲ ﻟﻠ ﺎﺳ ـ اﻟﻘﺎﻧ ﻧ اﻟ ــﺎدرة ﻋ ﻣ ﻠ اﻟ ﻌﺎﯾ اﻷﺧﻼﻗ ﺔ اﻟ وﻟ ﺔ ﻟﻠ ﺎﺳ ـ  .و ﺎﻋ ﻘﺎدﻧﺎ أن أدﻟﺔ اﻟ ﻗ
اﻟ ﻲ ﺣ ﻠ ﺎ ﻋﻠ ﻬﺎ ﺎﻓ ﺔ وﻣ ﺎﺳ ﺔ ﻟ ﻓ ﻟ ﺎ اﻷﺳﺎس ﻹﺑ اء رأﯾ ﺎ اﻟ ﻔ ﺣ ل اﻟ ﺎﻧﺎت اﻟ ﺎﻟ ﺔ.

ﺗﻘ

ﻣ ﻗﻘﻲ اﻟ

ﺷ ﺔ اﻻﺳ
ﺗﻘ

ﺣ لﺗﻗ

اﻟ

ﺎ ﺎت اﻟ

ﻘﻠ

إﻟﻰ اﻟ ﺎدة ﻣ ﺎﻫ ﻲ

ﺔ )ﺷ ﺔ ﻣ ﺎﻫ ﺔ ﻋﺎﻣﺔ( )ﺗ ﺔ(

اﻟ ﺎﻧﺎت اﻟ ﺎﻟ ﺔ )ﺗ ﺔ(

اﻷﻣ ر اﻷﺧ
ﺗ ﺗ ﻗ اﻟ ﺎﻧﺎت اﻟ ﺎﻟ ﺔ ﻟﻠ ـ ﺔ ﺎ ﻓﻲ وﻟﻠ ـ ﺔ اﻟ ﻬ ﺔ ﻓﻲ  ٣١د ـ  ٢٠١٩ﻣ ﻗ ﻞ ﻣ ﻗ ﺣ ـﺎ ﺎت آﺧ  ،واﻟ أﺑ
أر ـًﺎ ﻣﻌـ ﻻً ﺣ ل ﺗﻠـ اﻟ ـﺎﻧـﺎت اﻟ ـﺎﻟ ـﺔ ﻓ ـﺎ ﯾ ﻌﻠ ـﺎﻟﻘ د اﻟ ﻔ وﺿـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻋﻠﻰ ﻧ ـﺎق ﺗﻘ اﻻﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺎر ﻓﻲ ﺣﻘ ق اﻟ ﻠ ـﺔ ﻏ
اﻟ رﺟﺔ اﻟ ـ ـ ـ ـ ـ ﻒ ﺎﻟﻘ ﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣ ﺧﻼل ﺑ د اﻟ ﺧﻞ اﻟ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻣﻞ اﻷﺧ واﻻﻧ ﻔﺎض ﻓﻲ ﻗ ﺔ اﻟﻘ ض اﻟ ح ﻟﻠ ـ ـ ـ ـ ـ ﺔ
اﻟ ــﻘ ﻘﺔ ،ﻗ ﻞ أﺛ إﻋﺎدة اﻹدراج اﻟ ـ ص ﻋﻠ ﻬﺎ ﻓﻲ اﻹ ــﺎح  ٤-٢ﺣ ل اﻟ ﺎﻧﺎت اﻟ ﺎﻟ ﺔ ،ﺑ ﺎرﺦ  ٢٦ﻣﺎرس  .٢٠٢٠ون
ﻟ ﻞ ﻣﻌﻠ ﻣﺎت اﻟ ﻘﺎرﻧﺔ.
 ٢٠٢٠وﻻ
رأﯾ ﺎ ﺣ ل ﺗ ﻗ اﻟ ﺎﻧﺎت اﻟ ﺎﻟ ﺔ ﻟﻠ ﺔ اﻟ ﻬ ﺔ ﻓﻲ  ٣١د
أﻣ ر اﻟ ﻗ اﻟﻬﺎﻣﺔ
إن أﻣ ر اﻟ ـ ﻗ اﻟﻬــﺎﻣــﺔ ﻫﻲ ﺗﻠ ـ اﻷﻣ ر اﻟ ﻲ ،ﻓﻲ رأﯾ ــﺎ اﻟ ﻬ ﻲ ،ــﺎن ﻟﻬــﺎ أﻛ أﻫ ــﺔ ﻓﻲ ﺗ ـ ﻗ ﻘ ــﺎ ﻟﻠ ــﺎﻧــﺎت اﻟ ــﺎﻟ ــﺔ ﻟﻠﻔ ة
اﻟ ﺎﻟ ﺔ .وﻗ ﺣ دﻧﺎ أﻧﻪ ،ﻼف اﻷﻣ ر اﻟ ﺿ ـ ﺔ ﻓﻲ ﻓﻘ ة "أﺳ ــﺎس إﺑ اء اﻟ أ اﻟ ﻔ " ﻣ ﺗﻘ ﻧﺎ ،ﻟ ﺗ ﻫ ﺎك أ أﻣ ر
ﺗ ﻗ ﻫﺎﻣﺔ أﺧ ﯾﻠ م اﻹﻓ ﺎح ﻋ ﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘ ﻧﺎ.
اﻟ ﻌﻠ ﻣﺎت اﻷﺧ
ﺗ ﺄﻟﻒ اﻟ ﻌﻠ ﻣﺎت اﻷﺧ ﻣ اﻟ ﻌﻠ ﻣﺎت اﻟ اردة ﻓﻲ ﺗﻘ ﻣ ﻠ
اﻟ ﺎص ﺑ ﺎ .وﺗ ﻞ اﻹدارة اﻟ وﻟ ﺔ ﻋ اﻟ ﻌﻠ ﻣﺎت اﻷﺧ .
إن رأﯾ ﺎ ﺣ ل اﻟ ﺎﻧﺎت اﻟ ﺎﻟ ﺔ ﻻ

ﻞ اﻟ ﻌﻠ ﻣﺎت اﻷﺧ

اﻹدارة،

وﻧ ﺎ ﻻ ﻧ

ﻼف اﻟ ﺎﻧﺎت اﻟ ﺎﻟ ﺔ وﺗﻘ

أ اﺳ ﺎج ﺗ ﻗ

ﻣ ﻗﻘﻲ اﻟ

ﺎ ﺎت

ﺣ ﻟﻬﺎ.

وﻓ ﺎ ﯾ ﻌﻠ ﺑ ﻗ ﻘ ﺎ ﻟﻠ ﺎﻧﺎت اﻟ ﺎﻟ ﺔ ،ﺗ ﻞ ﻣ وﻟ ﺎ ﻓﻲ ﻗ اءة اﻟ ﻌﻠ ﻣﺎت اﻷﺧ واﻟ ﻘ ﻣ ﺎ إذا ﺎﻧ اﻟ ﻌﻠ ﻣﺎت اﻷﺧ
ﺎء
ﻞ ﺟ ﻫ ﻣﻊ اﻟ ﺎﻧﺎت اﻟ ﺎﻟ ﺔ أو اﻟ ﻌ ﻓﺔ اﻟ ﻲ ﺣ ﻠ ﺎ ﻋﻠ ﻬﺎ أﺛ ﺎء اﻟ ﻗ أو ﯾ و أﻧﻬﺎ ﺗ
ﻏ ﻣ ﻘﺔ
أﺧ ً
ﺎء ﺟ ﻫ ﺔ ﻓﻲ ﺗﻠ اﻟ ﻌﻠ ﻣﺎت
أﺧ
ﺎك
ﻫ
أن
،
ﻬﺎ
ﺑ
ﺎ
ﻗ
ﻲ
اﻟ
اءات
اﻹﺟ
ﻋﻠﻰ
ﺎء
ﺑ
،
ﺎج
اﺳ
إﻟﻰ
ﺎ
ﺻﻠ
ﺗ
ﺣﺎل
وﻓﻲ
ﺟ ﻫ ﺔ.
ً
ً
اﻷﺧ  ،ﻓﺈﻧﻪ ﻋﻠ ﺎ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ذﻟ  .وﻟ ﻟ ﯾ ﺎ ﻣﺎ ﻧ ﻠﻎ ﻋ ﻪ ﻓﻲ ﻫ ا اﻟ د.
ﻣ وﻟ ﺔ اﻹدارة وﻟ ﺔ اﻟ ﻗ ﻋ ﻫ ﻩ اﻟ ﺎﻧﺎت اﻟ ﺎﻟ ﺔ
إن اﻹدارة ﻣ وﻟﺔ ﻋ اﻹﻋ اد واﻟﻌ ض اﻟﻌﺎدل ﻟﻠ ﺎﻧﺎت اﻟ ﺎﻟ ﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠ ﻌﺎﯾ اﻟ وﻟ ﺔ ﻹﻋ اد اﻟ ﻘﺎر اﻟ ﺎﻟ ﺔ واﻷﺣ ﺎم اﻟ ﻌ ﺔ
ﻣ اﻟ ﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠ ﺔ واﻟﻘﺎﻧ ن اﻻﺗ ﺎد رﻗ ) (٢ﻟ ﺔ  ٢٠١٥ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌ ﺔ اﻟ ة ،وﻋ اﻟ ﻗﺎ ﺔ اﻟ اﺧﻠ ﺔ
اﻟ ﻲ ﺗﻌ ﻫﺎ اﻹدارة ﺿ ورﺔ ﻹﻋ اد ﺑ ﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟ ﺔ ﺧﺎﻟ ﺔ ﻣ أﺧ ﺎء ﺟ ﻫ ﺔ ،ﺳ اء ﺎن ذﻟ ﻧ ًﺔ ﻻﺣ ﺎل أو ﺧ ﺄ.
ً
ﻋ إﻋ اد اﻟ ﺎﻧﺎت اﻟ ﺎﻟ ﺔ ،ﺗ ﻞ اﻹدارة ﻣ وﻟ ﺔ ﺗﻘ ﻗ رة اﻟ ﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳ ار ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣ أ اﻻﺳ ارﺔ واﻹﻓ ﺎح،
ﻛ ﺎ ﻫ ﻣ ﺎﺳ  ،ﻋ اﻷﻣ ر ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﺻﻠﺔ أﻋ ﺎل اﻟ ﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣ أ اﻻﺳ ارﺔ واﺳ ام ﻣ أ اﻻﺳ ار ﺔ
ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠ ﺎﺳ ﺔ إﻻ إذا ﺎﻧ اﻹدارة ﺗ ﺗ ﻔ ﺔ اﻟ ﺔ أو إ ﻘﺎف أﻋ ﺎﻟﻬﺎ ،أو ﻟ ﻟ ﯾﻬﺎ أ ﺑ ﯾﻞ واﻗﻌﻲ ﺳ اﻟﻘ ﺎم ﺑ ﻟ .
ﺗ

ﻞ ﻟ ﺔ اﻟ ﻗ

ﻣ وﻟ ﺔ اﻹﺷ اف ﻋﻠﻰ ﻋ ﻠ ﺔ إﻋ اد اﻟ ﻘﺎر اﻟ ﺎﻟ ﺔ ﻟﻠ

ﺔ.

ﺗﻘ ﻣ ﻗﻘﻲ اﻟ ﺎ ﺎت اﻟ ﻘﻠ إﻟﻰ اﻟ ﺎدة ﻣ ﺎﻫ ﻲ
اﻟ ﺔ )ﺷ ﺔ ﻣ ﺎﻫ ﺔ ﻋﺎﻣﺔ( )ﺗ ﺔ(
ﺷ ﺔ اﻻﺳ
ﺗﻘ

ﺣ لﺗﻗ

اﻟ ﺎﻧﺎت اﻟ ﺎﻟ ﺔ )ﺗ ﺔ(

ﻣ وﻟ ﺔ ﻣ ﻗﻘﻲ اﻟ ﺎ ﺎت ﻋ ﺗ ﻗ اﻟ ﺎﻧﺎت اﻟ ﺎﻟ ﺔ
ل ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛ ات ﻣﻌﻘ ﻟﺔ ﺣ ل ﻣﺎ إذا ﺎﻧ اﻟ ﺎﻧﺎت اﻟ ﺎﻟ ﺔ ،ﻞ إﺟ ﺎﻟﻲ ،ﺧﺎﻟ ﺔ ﻣ اﻷﺧ ﺎء اﻟ ﻫ ﺔ،
إن أﻫ اﻓ ﺎ ﻫﻲ اﻟ
رأﯾ ﺎ ﺣ ل اﻟ ﺎﻧﺎت اﻟ ﺎﻟ ﺔ .ون
اء ﺎن ذﻟ ﻧ ًﺔ ﻻﺣ ﺎل أو ﺧ ﺄ ،وﺻ ار ﺗﻘ ﻣ ﻗﻘﻲ اﻟ ﺎ ﺎت اﻟ ﯾ
ﺳ ً
ٍ
ﺿ ﺎﻧﺎً ﺄن اﻟ ﻗ اﻟ ﺗ إﺟ اؤﻩ وﻓﻘﺎً ﻟ ﻌﺎﯾ
ﻋﺎل ﻣ اﻟ ﺄﻛ ات ،ﻟ ﻬﺎ ﻟ
اﻟ ﺄﻛ ات اﻟ ﻌﻘ ﻟﺔ ﻫﻲ ﻋ ﺎرة ﻋ ﻣ
ﻒ داﺋ ﺎً اﻷﺧ ﺎء اﻟ ﻫ ﺔ ﻋ وﺟ دﻫﺎ .وﻗ ﺗ ﺄ اﻷﺧ ﺎء ﻧ ًﺔ ﻻﺣ ﺎل أو ﺧ ﺄ ،وﺗﻌ
اﻟ ﻗ اﻟ وﻟ ﺔ ﺳ ف
ﻣ واﻟ ﻲ ﯾ
ٍﻞ ﻣﻌﻘ ل ﻋﻠﻰ اﻟﻘ ارات اﻻﻗ ﺎد ﺔ ﻟﻠ
دة أو ﻣ ﻌ ًﺔ،
ﻔ
ﻣ
،
ﺛ
ﺗ
أن
ﻗﻊ
اﻟ
ﺟ ﻫ ﺔ إذا ﺎن ﻣ
ً
ﺎء ﻋﻠﻰ ﻫ ﻩ اﻟ ﺎﻧﺎت اﻟ ﺎﻟ ﺔ.
اﺗ ﺎذﻫﺎ ﺑ ً
ﻓﻲ إ ﺎر ﻋ ﻠ ﺔ اﻟ ﻗ اﻟ ﻲ ﺗ وﻓﻘﺎً ﻟ ﻌﺎﯾ
ﻋ ﻠ ﺔ اﻟ ﻗ  .ﺎ ﻧﻘ م ﺎ ﯾﻠﻲ:
·

·
·
·

·

اﻟ ﻗ

اﻟ وﻟ ﺔ ،ﻧﻘ م ﺈﺟ اء اﻷﺣ ﺎم اﻟ ﻬ ﺔ ﻣﻊ إ ﻘﺎء ﻣ أ اﻟ

اﻟ ﻬ ﻲ ﺧﻼل

وﺗ ﻔ
اء ﺎن ذﻟ ﻧ ًﺔ ﻻﺣ ﺎل أو ﺧ ﺄ ،وﺗ
ﺗ ﯾ وﺗﻘ ﻣ ﺎ اﻷﺧ ﺎء اﻟ ﻫ ﺔ ﻓﻲ اﻟ ﺎﻧﺎت اﻟ ﺎﻟ ﺔ ،ﺳ ً
ﺎﻓ ﺔ وﻣﻼﺋ ﺔ ﻟ ﻓ ﻟ ﺎ أﺳﺎس ﻹﺑ اء رأﯾ ﺎ ﺣ ل
ل ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﺗ ﻗ
إﺟ اءات اﻟ ﻗ اﻟ ﺎﺳ ﺔ ﻟ ﻠ اﻟ ﺎ  ،واﻟ
اﻟ ﺎﻧﺎت اﻟ ﺎﻟ ﺔ .إن ﻣ ﺎ ﻋ م اﻛ ﺎف اﻟ ﺄ اﻟ ﻫ اﻟ ﺎﺗﺞ ﻋ اﻻﺣ ﺎل أﻋﻠﻰ ﻣ اﻟ ﺎ اﻟ ﺎﺗ ﺔ ﻋ
أو ﺗ ﺎوز اﻟ ﻗﺎ ﺔ اﻟ اﺧﻠ ﺔ.
اﻟ ا أو اﻟ و أو اﻟ ف اﻟ ﻌ أو اﻟ
اﻷﺧ ﺎء ،ﻧ اً ﻷن اﻻﺣ ﺎل ﻗ ﯾ
إﺟ اءات ﺗ ﻗ ﻣ ﺎﺳ ﺔ ﻟﻠ وف،
ل ﻋﻠﻰ ﻓﻬ ﻟ ﺎم اﻟ ﻗﺎ ﺔ اﻟ اﺧﻠ ﺔ اﻟ ﻌ ﻲ ﺑ ﻗ اﻟ ﺎﻧﺎت اﻟ ﺎﻟ ﺔ ﻟ
اﻟ
وﻟ ﺑﻬ ف إﺑ اء أر ﺣ ل ﻓﻌﺎﻟ ﺔ ﻧ ﺎم اﻟ ﻗﺎ ﺔ اﻟ اﺧﻠ ﺔ ﻟﻠ ﺔ.
ﺗﻘ ﻣ ﻣﻼءﻣﺔ اﻟ ﺎﺳﺎت اﻟ ﺎﺳ ﺔ اﻟ ﻌﺔ وﻣ ﻣﻌﻘ ﻟ ﺔ اﻟ ﻘ ﯾ ات اﻟ ﺎﺳ ﺔ واﻹﻓ ﺎﺣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟ ﻲ
ﻗﺎﻣ ﺑﻬﺎ اﻹدارة.
ﺎء ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ اﻟ ﻗ
ﺑ
،
وﺗﻘ
ارﺔ
اﻻﺳ
أ
ﻟ
ﺎ
وﻓﻘ
ﺔ
ﺎﺳ
ﻟ
ا
ﻘﺔ
ﻟ
ة
ر
اﻹدا
ام
اﺳ
ﻣﻼءﻣﺔ
اﻻﺳ ﺎج ﺣ ل ﻣ
ً
ً
ﻣ
ل ﻋﻠ ﻬﺎ ،ﻣﺎ إذا ﺎن ﻫ ﺎك ﻋ م ﻘ ﺟ ﻫ ﻓ ﺎ ﯾ ﻌﻠ ﺎﻷﺣ اث أو اﻟ وف اﻟ ﻲ ﻗ ﺗﻠﻘﻲ
اﻟ ﻲ ﺗ اﻟ
اﻟ ك ﺣ ل ﻗ رة اﻟ ﺔ ﻋﻠﻰ ﻣ اﺻﻠﺔ أﻋ ﺎﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣ أ اﻻﺳ ارﺔ .إذا ﺗ ﺻﻠ ﺎ إﻟﻰ أن ﻫ ﺎك ﻋ م ﻘ
ﺟ ﻫ  ،ﻓﺈﻧﻪ ﯾ ﻌ ﻋﻠ ﺎ أن ﻧﻠﻔ اﻻﻧ ﺎﻩ ﻓﻲ ﺗﻘ ﻣ ﻗﻘﻲ اﻟ ﺎ ﺎت اﻟ ﺎص ﺑ ﺎ إﻟﻰ اﻹﻓ ﺎﺣﺎت ذات اﻟ ﻠﺔ ﻓﻲ
اﻟ ﺎﻧﺎت اﻟ ﺎﻟ ﺔ أو ﺗﻌ ﯾﻞ رأﯾ ﺎ إذا ﺎﻧ ﻫ ﻩ اﻹﻓ ﺎﺣﺎت ﻏ ﺎﻓ ﺔ .وﺗﻌ اﺳ ﺎﺟﺎﺗ ﺎ ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ اﻟ ﻗ اﻟ ﻲ
ﺣ ﻠ ﺎ ﻋﻠ ﻬﺎ ﺣ ﻰ ﺗﺎرﺦ إﺻ ار ﺗﻘ ﻣ ﻗﻘﻲ اﻟ ﺎ ﺎت اﻟ ﺎص ﺑ ﺎ .إﻻ أن اﻷﺣ اث أو اﻟ وف اﻟ ﻘ ﻠ ﺔ ﻗ
ﻓﻲ ﺗ ﻗﻒ اﻟ ﺔ ﻋ اﻻﺳ ار وﻓﻘﺎً ﻟ أ اﻻﺳ ارﺔ.
ﺗ
اﻟ ﺎﻧﺎت اﻟ ﺎﻟ ﺔ ،ﺎ ﻓﻲ ذﻟ اﻹﻓ ﺎﺣﺎت ،وﻣﺎ إذا ﺎﻧ اﻟ ﺎﻧﺎت اﻟ ﺎﻟ ﺔ ﺗ ﻞ
ﺗﻘ اﻟﻌ ض اﻟﻌﺎم وﻫ ﻞ وﻣ
ﻞ ﻘ اﻟﻌ ض اﻟﻌﺎدل ﻟﻠ ﺎﻧﺎت اﻟ ﺎﻟ ﺔ.
ﺔ
اﻟ ﻌﺎﻣﻼت واﻷﺣ اث اﻟ

ص ،ﻣ ﺑ أﻣ ٍر أﺧ  ،اﻟ ﺎق واﻹ ﺎر اﻟ ﻣ ﻲ اﻟ
ﻧ اﺻﻞ ﻣﻊ ﻟ ﺔ اﻟ ﻗ
ﺎ ﻓﻲ ذﻟ أ ﻋ ب ﺟ ﻫ ﺔ ﻓﻲ ﻧ ﺎم اﻟ ﻗﺎ ﺔ اﻟ اﺧﻠ ﺔ ﻧ دﻫﺎ ﺧﻼل ﻋ ﻠ ﺔ اﻟ ﻗ .

ﻟﻠ ﻗ

وﻧ ﺎﺋﺞ اﻟ ﻗ

اﻟ ﻫ ﺔ،

ﻛ ﺎ ﻧﻘ م إﻗ ا اًر ﻟﻠ ﺔ اﻟ ﻗ ﻔ ﺄﻧ ﺎ ﻗ اﻣ ﻠ ﺎ ﻟﻘ اﻋ اﻟ ﻠ ك اﻟ ﻬ ﻲ ﻓ ﺎ ﯾ ﻌﻠ ﺎﻻﺳ ﻘﻼﻟ ﺔ ،وﻧ ﻠﻐﻬ ﺎﻓﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت
ﻞ ﻣﻌﻘ ل ﺄﻧﻬﺎ ﺗ ﺛ ﻋﻠﻰ اﺳ ﻘﻼﻟ ﺎ ،واﻟ ا ذات اﻟ ﻠﺔ ،ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟ ت.
واﻷﻣ ر اﻷﺧ اﻟ ﻲ ﻗ ُﻌ ﻘ

وﻣ ﺑ اﻷﻣ ر اﻟ ﻲ ﯾ اﻹﺑﻼغ ﻋ ﻬﺎ ﻟﻠ ﺔ اﻟ ﻗ
اﻟ ﺎﻧﺎت اﻟ ﺎﻟ ﺔ ﻟﻠﻔ ة اﻟ ﺎﻟ ﺔ ،و ﻟ ﺗﻌ أﻣ ر اﻟ
اﻟ ﺎص ﺑ ﺎ إﻻ إذا ﺎن اﻟﻘﺎﻧ ن أو اﻟﻠ اﺋﺢ ﺗ ﻊ اﻹﻓ
ﻋ م اﻹﻓ ﺎح ﻋ ﻫ ا اﻷﻣ ﻓﻲ ﺗﻘ ﻧﺎ ﺣ إﻧﻪ ﻣ
اﻟ ﻠ ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟ ﺎﺗ ﺔ ﻋ ﻫ ا اﻹﻓ ﺎح.

 ،ﯾ ﺗ ﯾ ﺗﻠ اﻷﻣ ر اﻟ ﻲ ﻧ أﻧﻬﺎ ﺎﻧ أﻛ أﻫ ﺔ ﻓﻲ ﺗ ﻗ
ﻗ اﻟﻬﺎﻣﺔ .وﻧﻘ م ﺑ ﺻﻒ ﺗﻠ اﻷﻣ ر ﻓﻲ ﺗﻘ ﻣ ﻗﻘﻲ اﻟ ﺎ ﺎت
ﺎح ﻋ ﻫ ا اﻷﻣ ﻟﻠﻌﺎﻣﺔ أو ،ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة ﻟﻠﻐﺎ ﺔ ،ﻧ أﻧﻪ
ﻞ ﻣﻌﻘ ل ﻓ اﺋ
اﻟ ﻗﻊ أن ﺗ ﺎوز اﻟ اﻋ ﺎت اﻟ ﻠ ﺔ ﻟﻠﻘ ﺎم ﺑ ﻟ

ﺗﻘرﯾر ﻣدﻗﻘﻲ اﻟحسﺎﺑﺎت اﻟمستﻘﻠين إﻟﻰ اﻟسﺎدة ﻣسﺎﻫمﻲ
ﺷرﻛﺔ اﻻﺳمنت اﻟوطنيﺔ )ﺷرﻛﺔ ﻣسﺎﻫمﺔ ﻋﺎﻣﺔ( )ﺗتمﺔ(
ﺗﻘرﯾر ﺣول اﻟمتطﻠبﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧيﺔ واﻟتنظيميﺔ اﻷﺧرى
ﻛمﺎ ﻧشير ،ﺑﺎﺳتثنﺎء اﻟتﺄﺛيرات اﻟمحتمﻠﺔ ﻟﻸﻣور اﻟموﺿحﺔ ﻓﻲ ﻓﻘرة "أﺳﺎس إﺑداء اﻟرأي اﻟمتحﻔظ" ﻣن ﺗﻘرﯾرﻧﺎ ،وﻓﻘﺎً ﻟمتطﻠبﺎت
اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗحﺎدي رﻗم ) (٢ﻟسنﺔ  ٢٠١٥ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟمتحدة ،إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
(١
(٢
(٣
(٤
(٥
(٦
(٧

(٨

ﻟﻘد ﺣصﻠنﺎ ﻋﻠﻰ ﺟميﻊ اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟتﻲ رأﯾنﺎﻫﺎ ﺿرورﯾﺔ ﻷﻏراض ﺗدﻗيﻘنﺎ؛
ﻟﻘد ﺗم إﻋداد اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ،ﻣن ﻛﺎﻓﺔ اﻟنواﺣﻲ اﻟجوﻫرﯾﺔ ،وﻓﻘﺎً ﻟﻸﺣكﺎم اﻟمﻌنيﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗحﺎدي رﻗم ) (٢ﻟسنﺔ
 ٢٠١٥ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟمتحدة ،واﻟنظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠشرﻛﺔ؛
ﺗحتﻔظ اﻟشرﻛﺔ ﺑسجﻼت ﻣحﺎﺳبيﺔ ﻣنتظمﺔ؛
ﺗتﻔق اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟواردة ﻓﻲ ﺗﻘرﯾر ﻣجﻠس اﻹدارة ﻣﻊ اﻟسجﻼت اﻟمحﺎﺳبيﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ؛
ﺗم ادراج اﺳتثمﺎرات اﻟشرﻛﺔ ﻓﻲ اﻷﺳﻬم أو اﻷوراق اﻟمﺎﻟيﺔ ﺧﻼل اﻟسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ٢٠٢٠ﺿمن
إﯾضﺎح  ١٢ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ؛
ﯾبين اﻹﯾضﺎح  ١٤اﻟمﻌﺎﻣﻼت اﻟجوﻫرﯾﺔ ﻣﻊ اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟشروط اﻟتﻲ اﻋتمدت ﻋﻠيﻬﺎ؛
اﺳتنﺎداً إﻟﻰ اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟتﻲ ﺗم ﺗوﻓيرﻫﺎ ﻟنﺎ ،ﻟم ﯾسترع اﻧتبﺎﻫنﺎ ﻣﺎ ﯾستوﺟب اﻻﻋتﻘﺎد ﺑﺄن اﻟشرﻛﺔ ﻗد ﺧﺎﻟﻔت ،ﺧﻼل
اﻟسنﺔ اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ،٢٠٢٠أي ﻣن اﻷﺣكﺎم اﻟمﻌنيﺔ ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗحﺎدي رﻗم ) (٢ﻟسنﺔ ٢٠١٥
ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟمتحدة أو اﻟنظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠشرﻛﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ ﻗد ﯾكون ﻟﻪ ﺗﺄﺛير ﺟوﻫري ﻋﻠﻰ أﻧشطتﻬﺎ
أو ﻣرﻛزﻫﺎ اﻟمﺎﻟﻲ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠؛ و
ﻟم ﯾتم ﺗﻘدﯾم أي ﻣسﺎﻫمﺎت اﺟتمﺎﻋيﺔ ﺧﻼل اﻟسنﺔ.

ﻋن إرﻧست وﯾوﻧﻎ

أﺷرف أﺑو ﺷرخ
ﺷرﯾك
رﻗم اﻟﻘيد٦٩٠ :
 ٣٠ﻣﺎرس ٢٠٢١
دﺑﻲ ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟمتحدة

ﺷرﻛﺔ اﻻﺳمنت اﻟوطنيﺔ )ﺷرﻛﺔ ﻣسﺎﻫمﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
ﺑيﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر وﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى

ﻟﻠسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

إﯾضﺎح
اﻹﯾرادات ﻣن ﻋﻘود اﻟﻌمﻼء
ﺗكﺎﻟيﻒ ﻣبﺎﺷرة
إﺟمﺎﻟﻲ اﻟخسﺎﺋر
دﺧﻞ آﺧر
ﻣصﺎرﯾﻒ إدارﯾﺔ وﻋموﻣيﺔ
ﻣصﺎرﯾﻒ ﺑيﻊ وﺗوزﯾﻊ
ﻋكس ﺧسﺎﺋر اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗيمﺔ اﻟذﻣم
اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ واﻷﺧرى ،ﺑﺎﻟصﺎﻓﻲ
اﻟخسﺎﺋر اﻟتشﻐيﻠيﺔ
دﺧﻞ اﻟتموﯾﻞ
ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟتموﯾﻞ
دﺧﻞ ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻣن اﻻﺳتثمﺎرات
ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟتﻐير ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷدوات
اﻟدﯾن ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل
اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم
ﻣﻌﺎد إدراﺟﻬﺎ*

٤
٥

١٨٣٬٠٨٧
)(٢١٠٬٥٤٣

١٩٠٬٧٧٤
)(٢٠٢٬٤٧٩

٦
٧
٨

)(٢٧٬٤٥٦
١٨٬٠٣٩
)(٢٦٬٩٠٠
)(٩٬١٦٨

)(١١٬٧٠٥
١٧٬٠٠٣
)(٢٩٬٨٣٠
)(٣٬٤٣٩

١٦
٩

١٢

)اﻟخسﺎﺋر( /اﻷرﺑﺎح ﻟﻠسنﺔ

-

١٩٬٧٤٢

)(٤٥٬٤٨٥
٣٣٬٠٠٠
)(٧٬٩٩٨

)(٨٬٢٢٩
٣٤٬٠٤٦
)(١٧٬٩٣٤

٣٦٬٤٧٢

٣٦٬٧٥٠

)(١٩٬٣٧٨

٤٨٬٣٢٧

)(٣٬٣٨٩

٩٢٬٩٦٠

ﺑنود )اﻟخسﺎﺋر اﻟشﺎﻣﻠﺔ( /اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى

اﻟبنود اﻟتﻲ ﻟن ﯾتم إﻋﺎدة ﺗصنيﻔﻬﺎ إﻟﻰ
اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر ﻓﻲ اﻟﻔترات اﻟﻼﺣﻘﺔ:
ﺻﺎﻓﻲ اﻟتﻐير ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷدوات
ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل
ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى

١٢

)(٢٬٣١٧

)(١٠٠٬٥٥٤

اﻟبنود اﻟتﻲ ﻗد ﯾُﻌﺎد ﺗصنيﻔﻬﺎ إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح
أو اﻟخسﺎﺋر ﻓﻲ ﻓترات ﻻﺣﻘﺔ:
ﺻﺎﻓﻲ اﻟتﻐير ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷدوات
اﻟدﯾن ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل
ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى

١٢

أدوات اﻟدﯾن ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل
ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى  -إﻋﺎدة
اﻟتصنيﻒ إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر
ﻋند اﻻﺳتحﻘﺎق

)(٣٬٠٢٤

-

٣٬٨٣٨

)(١٣٤

ﺑنود اﻟخسﺎﺋر اﻟشﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧرى ﻟﻠسنﺔ

)(٥٬٣٤١

)(٩٦٬٨٥٠

إﺟمﺎﻟﻲ اﻟخسﺎﺋر اﻟشﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠسنﺔ

)(٨٬٧٣٠

)(٣٬٨٩٠

رﺑحيﺔ اﻟسﻬم
اﻟرﺑﺢ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟمخﻔﻒ ﻟﻠسﻬم )درﻫم(

)(٠.٠١

*راﺟﻊ إﯾضﺎح  ٤-٢ﻹﻋﺎدة اﻹدراج.
ﺗشكﻞ اﻹﯾضﺎﺣﺎت ﻣن  ١إﻟﻰ  ٢٩اﻟمرﻓﻘﺔ ﺟزءاً ﻣن ﻫذﻩ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ.
-٦-

٢٢

٠.٢٦

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

ﻟﻠسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

ﻣبﻠﻎ
ﻣكتتب ﺑﻪ
ﻓﻲ اﻷﺳﻬم
أﻟﻒ درﻫم

رأس
اﻟمﺎل
أﻟﻒ درﻫم

اﻻﺣتيﺎطﻲ
اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
أﻟﻒ درﻫم

اﻻﺣتيﺎطﻲ
اﻟﻌﺎم
أﻟﻒ درﻫم

اﺣتيﺎطﻲ اﻟﻘيمﺔ
)اﻟخسﺎﺋر
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠموﺟودات
اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟمتراﻛمﺔ(/
اﻷرﺑﺎح
ﻣن ﺧﻼل ﺑنود
اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى ﻏير اﻟموزﻋﺔ
أﻟﻒ درﻫم
أﻟﻒ درﻫم

اﻟرﺻيد ﻛمﺎ ﻓﻲ  ١ﯾنﺎﯾر – ٢٠١٩
ﻛمﺎ أﻋﻠن ﻋنﻪ ﺳﺎﺑﻘًﺎ

٣٥٨٬٨٠٠

٢٦

١٧٩٬٤٠٢

٣١٦٬٥١٧

ﺗﻌدﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﺗصحيﺢ اﻟخطﺄ )إﯾضﺎﺣﻲ  ٤-٢و(٢٩

-

-

-

-

اﻟرﺻيد ﻛمﺎ ﻓﻲ  ١ﯾنﺎﯾر  – ٢٠١٩ﻣﻌﺎد إدراﺟﻪ

٣٥٨٬٨٠٠

٢٦

١٧٩٬٤٠٢

٣١٦٬٥١٧

٦٠٠٬٠٤٣

اﻷرﺑﺎح ﻟﻠسنﺔ  -ﻣﻌﺎد إدراﺟﻪ

-

-

-

-

-

٦٠٠٬٥٦٩
)(٥٢٦

٣٢٬٦٨٦
)(٤٥٬٨٥٩
)(١٣٬١٧٣
٩٢٬٩٦٠

ﻣجموع
ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ
أﻟﻒ درﻫم
١٬٤٨٨٬٠٠٠
)(٤٦٬٣٨٥
١٬٤٤١٬٦١٥
٩٢٬٩٦٠

ﺑنود اﻟخسﺎﺋر اﻟشﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧرى ﻟﻠسنﺔ -ﻣﻌﺎد إدراﺟﻪ

-

-

-

-

)(٩٦٬٨٥٠

-

)(٩٦٬٨٥٠

إﺟمﺎﻟﻲ اﻟخسﺎﺋر اﻟشﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠسنﺔ -ﻣﻌﺎد إدراﺟﻪ

-

-

-

-

)(٩٦٬٨٥٠

٩٢٬٩٦٠

)(٣٬٨٩٠

ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح )إﯾضﺎح (١٨

-

-

-

)(٣٢٬٦٨٦

)(٣٥٬٨٨٠

)(٣٬١٩٤

-

ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  – ٢٠١٩ﻣﻌﺎد إدراﺟﻪ

٣٥٨٬٨٠٠

٢٦

١٧٩٬٤٠٢

٣١٣٬٣٢٣

٥٠٣٬١٩٣

اﻟخسﺎﺋر ﻟﻠسنﺔ

-

-

-

-

-

ﺑنود اﻟخسﺎﺋر اﻟشﺎﻣﻠﺔ اﻷﺧرى ﻟﻠسنﺔ

-

-

-

-

)(٥٬٣٤١

إﺟمﺎﻟﻲ اﻟخسﺎﺋر اﻟشﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠسنﺔ
ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح )إﯾضﺎح (١٨

-

-

-

-

)(٥٬٣٤١
-

ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

٣٥٨٬٨٠٠

٢٦

١٧٩٬٤٠٢

٣١٣٬٣٢٣

ﺗشكﻞ اﻹﯾضﺎﺣﺎت ﻣن  ١إﻟﻰ  ٢٩اﻟمرﻓﻘﺔ ﺟزءاً ﻣن ﻫذﻩ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ.
-٨-

٤٩٧٬٨٥٢

٤٧٬١٠١
)(٣٬٣٨٩
)(٣٬٣٨٩
)(٣٥٬٨٨٠
٧٬٨٣٢

١٬٤٠١٬٨٤٥
)(٣٬٣٨٩
)(٥٬٣٤١
)(٨٬٧٣٠
)(٣٥٬٨٨٠
١٬٣٥٧٬٢٣٥

ﺷرﻛﺔ اﻻﺳمنت اﻟوطنيﺔ )ﺷرﻛﺔ ﻣسﺎﻫمﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
ﺑيﺎن اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ

ﻟﻠسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

إﯾضﺎح
اﻷﻧشطﺔ اﻟتشﻐيﻠيﺔ
)اﻟخسﺎﺋر( /اﻷرﺑﺎح ﻟﻠسنﺔ
اﻟتﻌدﯾﻼت ﻟﻠبنود اﻟتﺎﻟيﺔ:
اﺳتﻬﻼك ﻣمتﻠكﺎت وآﻻت وﻣﻌدات وإطﻔﺎء ﻏير اﻟمﻠموس
اﻟتﻐير ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ
ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح واﻟخسﺎﺋر
رﺑﺢ ﻣن ﺑيﻊ ﻣمتﻠكﺎت وآﻻت وﻣﻌدات
ﻋكس ﻣخصص ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ
ﺗخﻔيض ﻗيمﺔ اﻟمخزون
ﻣخصص ﻣكﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟخدﻣﺔ ﻟﻠموظﻔين ،ﺑﺎﻟصﺎﻓﻲ
دﺧﻞ ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
دﺧﻞ اﻟتموﯾﻞ
ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟتموﯾﻞ

١٢
١٦
١٥
٢٠

اﻟتﻐيرات ﻓﻲ رأس اﻟمﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ:
اﻟمخزون
ذﻣم ﻣدﯾنﺔ ﺗجﺎرﯾﺔ ودﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ وأﺧرى
ذﻣم داﺋنﺔ ﺗجﺎرﯾﺔ وأﺧرى
اﻟنﻘد اﻟنﺎﺗﺞ ﻣن) /اﻟمستخدم ﻓﻲ( اﻷﻧشطﺔ اﻟتشﻐيﻠيﺔ
ﻣكﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟخدﻣﺔ اﻟمدﻓوﻋﺔ ﻟﻠموظﻔين

٢٠

ﺻﺎﻓﻲ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟنﺎﺗجﺔ ﻣن)/اﻟمستخدﻣﺔ ﻓﻲ( اﻷﻧشطﺔ اﻟتشﻐيﻠيﺔ
ا ﻷﻧشطﺔ اﻻﺳتثمﺎرﯾﺔ
ﺷراء ﻣمتﻠكﺎت وآﻻت وﻣﻌدات
ﻣبﺎﻟﻎ ﻣحصﻠﺔ ﻣن ﺑيﻊ ﻣمتﻠكﺎت وآﻻت وﻣﻌدات
اﺳتثمﺎرات ﻓﻲ ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ
ﻣبﺎﻟﻎ ﻣحصﻠﺔ ﻣن اﺳتحﻘﺎق  /اﺳتبﻌﺎد ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣﻘبوﺿﺔ
ﻓواﺋد ﻣﻘبوﺿﺔ
وداﺋﻊ ﺗﺄﻣين

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم

)(٣٬٣٨٩

٩٢٬٩٦٠

١٨٬٦٧٣

١٧٬٠٦٧

١٩٬٣٧٨
)(٢٥
٣٬٢٤٧
١٬٤٧٤
)(٣٦٬٤٧٢
)(٣٣٬٠٠٠
٧٬٩٩٨
)(٢٢٬١١٦

)(٤٨٬٣٢٧
)(١٬٣٥٩
)(١٩٬٧٤٢
٨٬٦٧٦
١٬٣٦٢
)(٣٦٬٧٥٠
)(٣٤٬٠٤٦
١٦٬٥٦٥
)(٣٬٥٩٤

٨٬٠٤٩
٤١٬٤٢٠
)(١٧٠
٢٧٬١٨٣
)(٢٬٢٢٧

)(١٥٬١٢٥
١٦٬٨٩٧
)(١٨٬١٧٤
)(١٩٬٩٩٦
)(١٬٦٤٨

٢٤٬٩٥٦

١٠
١٢
١٢

ﺻﺎﻓﻲ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧشطﺔ اﻻﺳتثمﺎرﯾﺔ

)(١٬٨٥٩
٤٩
)(٩٩٬٧٠٩
١٩٩٬٥٩١
٣٦٬٤٧٢
٣٣٬٠٠٠
٨٤٨
١٦٨٬٣٩٢

اﻷﻧشطﺔ اﻟتموﯾﻠيﺔ
ﻣبﺎﻟﻎ ﻣحصﻠﺔ ﻣن اﻟﻘروض اﻟبنكيﺔ
ﺳداد اﻟﻘروض اﻟبنكيﺔ
ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟتموﯾﻞ اﻟمدﻓوﻋﺔ
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣدﻓوﻋﺔ

٦٥٬٠٠٠
)(١٩٥٬٣٦٧
)(١٢٬٦٣٢
)(٣٦٬١٨٠

ﺻﺎﻓﻲ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟمستخدﻣﺔ ﻓﻲ اﻷﻧشطﺔ اﻟتموﯾﻠيﺔ

)(١٧٩٬١٧٩

ﺻﺎﻓﻲ اﻟزﯾﺎدة )/اﻟنﻘص( ﻓﻲ اﻟنﻘدﯾﺔ وﺷبﻪ اﻟنﻘدﯾﺔ

١٤٬١٦٩

اﻟنﻘدﯾﺔ وﺷبﻪ اﻟنﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟسنﺔ

١٧

اﻟنﻘدﯾﺔ وﺷبﻪ اﻟنﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟسنﺔ
*راﺟﻊ إﯾضﺎح  ٤-٢ﻹﻋﺎدة اﻹدراج.
ﺗشكﻞ اﻹﯾضﺎﺣﺎت ﻣن  ١إﻟﻰ  ٢٩اﻟمرﻓﻘﺔ ﺟزءاً ﻣن ﻫذﻩ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ.
-٩-

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم
ﻣﻌﺎد إدراﺟﻬﺎ*

٢٣٬٩٨٦

٣٨٬١٥٥

)(٢١٬٦٤٤
)(٤٬٢٩٩
١٬٤٠٨
)(٧٩٬٥٤٤
١١١٬٥٨١
٣٦٬٧٥٠
٩٥٬٤٢٦
١٦١٬٣٢٢
٣٤٤٬٧٠٠
)(٤٣٢٬٨٥٤
)(١٥٬٦٧٨
)(٣٦٬٠٣٥
)(١٣٩٬٨٦٧
)(١٨٩
٢٤٬١٧٥
٢٣٬٩٨٦

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

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

-١

اﻷﻧشطﺔ

ﺷـرﻛﺔ اﻻﺳـمنت اﻟوطنيﺔ )ﺷـرﻛﺔ ﻣسـﺎﻫمﺔ ﻋﺎﻣﺔ( ،دﺑﻲ )"اﻟشـرﻛﺔ"( ،ﻫﻲ ﺷـرﻛﺔ ﻣسـجﻠﺔ ﺑموﺟب ﻣرﺳـوم ﺻـﺎدر ﻋن ﺻـﺎﺣب اﻟسـمو ﺣﺎﻛم دﺑﻲ
ﻓﻲ  ١٠أﺑرﯾﻞ  ١٩٦٨ﻟتﺄﺳـ ــيس ﺷـ ــرﻛﺔ أﺳـ ــمنت ﻓﻲ إﻣﺎرة دﺑﻲ ووﻓﻘﺎً ﻷﺣكﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗحﺎدي رﻗم  ٢ﻟسـ ــنﺔ  ٢٠١٥ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑيﺔ
اﻟمتحدة .ان اﻟشـ ـ ــرﻛﺔ ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳـ ـ ــوق دﺑﻲ اﻟمﺎﻟﻲ )"ﺳـ ـ ــوق دﺑﻲ اﻟمﺎﻟﻲ"( .اﻟﻌنوان اﻟمسـ ـ ــجﻞ ﻟﻠشـ ـ ــرﻛﺔ ﻫو ص.ب ،٤٠٤١ :دﺑﻲ ،اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟمتحدة.
ﺻ ــدر ﻣرﺳ ــوم اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗحﺎدي رﻗم  ٢٦ﻟس ــنﺔ  ٢٠٢٠ﺑتﻌدﯾﻞ ﺑﻌض أﺣكﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗحﺎدي رﻗم  ٢ﻟس ــنﺔ  ٢٠١٥ﺑش ــﺄن اﻟش ــرﻛﺎت اﻟتجﺎرﯾﺔ
ﻓﻲ  ٢٧ﺳبتمبر  ٢٠٢٠ودﺧﻠت اﻟتﻌدﯾﻼت ﺣيز اﻟتنﻔيذ اﻋتبﺎ اًر ﻣن  ٢ﯾنﺎﯾر  .٢٠٢١إن اﻟشرﻛﺔ ﺣﺎﻟيًﺎ ﺑصدد ﻣراﺟﻌﺔ اﻷﺣكﺎم اﻟجدﯾدة وﺳوف
ﺗطبق ﻣتطﻠبﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣوﻋد ﻻ ﯾتجﺎوز ﺳنﺔ واﺣدة ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ دﺧول اﻟتﻌدﯾﻼت ﺣيز اﻟتنﻔيذ.
ﯾتمثﻞ اﻟنشﺎط اﻟرﺋيسﻲ ﻟﻠشرﻛﺔ ﻓﻲ ﺗصنيﻊ وﺑيﻊ اﻹﺳمنت واﻟمنتجﺎت اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺳمنت.
ﺗم اﻋتمﺎد اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ ﻣن ﻗبﻞ ﻣجﻠس اﻹدارة ﺑتﺎرﯾﺦ  ٢٣ﻣﺎرس .٢٠٢١
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اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ

١-٢

أﺳس إﻋداد اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ

ﯾتم اﻋداد ﻫذﻩ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠمﻌﺎﯾير اﻟدوﻟيﺔ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟصﺎدرة ﻋن ﻣجﻠس اﻟمﻌﺎﯾير اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟدوﻟيﺔ
واﻟمتطﻠبﺎت اﻟمطبﻘﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻘواﻧين دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟمتحدة.
ﺗم ﻋرض اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑدرﻫم اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟمتحدة ،ﺑﺎﻋتبﺎرﻩ اﻟﻌمﻠﺔ اﻟمســتخدﻣﺔ وﻋمﻠﺔ اﻟﻌرض ﻟدى اﻟشــرﻛﺔ وﯾتم ﺗﻘرﯾب ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻘيم إﻟﻰ
أﻗرب أﻟﻒ إﻻ إذا أﺷير ﻟﻐير ذﻟك.
ﺗم إﻋداد اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟمبدأ اﻟتكﻠﻔﺔ اﻟتﺎرﯾخيﺔ ﺑﺎﺳـ ــتثنﺎء اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسـ ــﺎﺋر أو ﻣن ﺧﻼل
ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى اﻟتﻲ ﺗم ﻗيﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،واﻻﺳتثمﺎر ﻓﻲ اﻟشرﻛﺔ اﻟشﻘيﻘﺔ اﻟتﻲ ﺗم ﻗيﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﺳتخدام ﻣحﺎﺳبﺔ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ.
٢-٢

اﻟتﻐيرات ﻓﻲ اﻟسيﺎﺳﺎت واﻹﻓصﺎﺣﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ

اﻟمﻌﺎﯾير اﻟجدﯾدة واﻟمﻌدﻟﺔ واﻟتﻔسيرات
ﺗﻘوم اﻟش ـ ــرﻛﺔ ﻷول ﻣرة ﺑتطبيق ﺑﻌض اﻟمﻌﺎﯾير واﻟتﻌدﯾﻼت ،واﻟتﻲ ﯾس ـ ــري ﻣﻔﻌوﻟﻬﺎ ﻟﻠﻔترات اﻟس ـ ــنوﯾﺔ اﻟتﻲ ﺗبدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد  ١ﯾنﺎﯾر  .٢٠٢٠ﻟم
ﺗﻘم اﻟشرﻛﺔ ﺑﺎﻻﺗبﺎع اﻟمبكر ﻷﯾﺔ ﻣﻌﺎﯾير أو ﺗﻔسيرات أو ﺗﻌدﯾﻼت أﺧرى ﺻﺎدرة وﻟكن ﻟم ﯾسر ﻣﻔﻌوﻟﻬﺎ ﺑﻌد.

اﻟتﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم  - ٣ﺗﻌرﯾﻒ اﻷﻋمﺎل

ﺗوﺿﺢ اﻟتﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم  ٣أﻧﻪ ﺣتﻰ ﺗﻌتبر اﻷﻧشطﺔ أﻋمﺎﻻً ،ﯾجب أن ﺗتضمن ﻣجموﻋﺔ اﻷﻧشطﺔ
ٍ
ﺑشكﻞ ﺟوﻫري ﻓﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﻧتﺎج ﻣخرﺟﺎت .ﻛمﺎ ﺗوﺿﺢ اﻟتﻌدﯾﻼت
واﻟموﺟودات ،ﺑحد أدﻧﻰ ،أﺣد اﻟمدﺧﻼت وﻋمﻠيﺔ ﺟوﻫرﯾﺔ واﻟتﻲ ﺗسﻬم ﻣﻌﺎً
أﻧﻪ ﯾمكن أن ﺗوﺟد اﻷﻋمﺎل دون أن ﺗتضمن ﻛﺎﻓﺔ اﻟمدﺧﻼت واﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمطﻠوﺑﺔ ﻹﻧتﺎج اﻟمخرﺟﺎت .ﻟيس ﻟﻬذﻩ اﻟتﻌدﯾﻼت أي ﺗﺄﺛير ﻋﻠﻰ
اﻟبيﺎﻧـﺎت اﻟمﺎﻟيـﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ ،ﻟكنﻬﺎ ﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻔترات اﻟمستﻘبﻠيﺔ إذا ﻣﺎ دﺧﻠت اﻟشرﻛﺔ ﻓﻲ أي ﻋمﻠيﺎت دﻣﺞ أﻋمﺎل.

١٠

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

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠
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اﻟتﻐيرات ﻓﻲ اﻟسيﺎﺳﺎت واﻹﻓصﺎﺣﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ )ﺗتمﺔ(

اﻟمﻌﺎﯾير اﻟجدﯾدة واﻟمﻌدﻟﺔ واﻟتﻔسيرات )ﺗتمﺔ(
اﻟتﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم  ٧واﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم  ٩واﻟمﻌيﺎر اﻟمحﺎﺳبﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم
 :٣٩إﻋﺎدة ﺗشكيﻞ اﻟمﻘﺎرﻧﺔ اﻟمﻌيﺎرﯾﺔ ﻟسﻌر اﻟﻔﺎﺋدة
اﻟتﻌـدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟمﻌيـﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘـﺎرﯾر اﻟمـﺎﻟيـﺔ رﻗم  ٩واﻟمﻌيـﺎر اﻟمحـﺎﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  ٣٩اﻷدوات اﻟمـﺎﻟيـﺔ  -ﯾﻘـدم اﻟتثبيـت واﻟﻘيـﺎس
ﻋدد ﻣن اﻹﻋﻔﺎءات واﻟتﻲ ﺗنطبق ﻋﻠﻰ ﺟميﻊ ﻋﻼﻗﺎت اﻟتحوط واﻟمتﺄﺛرة ﻣبﺎﺷـ ـ ـرة ﺑﺈﻋﺎدة ﺗش ـ ــكيﻞ اﻟمﻘﺎرﻧﺔ اﻟمﻌيﺎرﯾﺔ ﻟسـ ـ ـ ﻌر اﻟﻔﺎﺋدة .ﺗتﺄﺛر ﻋﻼﻗﺔ
اﻟتحوط إذا أدت إﻋﺎدة اﻟتش ـ ـ ـ ـ ــكيﻞ إﻟﻰ ﺗﻘدﯾرات ﻏير ﻣؤﻛدة ﺑش ـ ـ ـ ـ ــﺄن ﺗوﻗيت و/أو ﺣجم اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟمس ـ ـ ـ ـ ــتندة إﻟﻰ اﻟمﻘﺎرﻧﺔ اﻟمﻌيﺎرﯾﺔ ﻟﻠبند
اﻟمتحوط ﺑشــﺄﻧﻪ أو أداة اﻟتحوط .ﻟيس ﻟﻬذﻩ اﻟتﻌدﯾﻼت أي ﺗﺄﺛير ﻋﻠﻰ اﻟبيﺎﻧـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟمﺎﻟيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺔ ﻟﻠشــرﻛﺔ ﻧظ اًر ﻷﻧﻬﺎ ﻟيس ﻟدﯾﻬﺎ أي ﻋﻼﻗﺎت ﺗحوط
ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة.

اﻟتﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟمﻌيﺎر اﻟمحﺎﺳبﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  ١واﻟمﻌيﺎر اﻟمحﺎﺳبﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  :٨ﺗﻌرﯾﻒ اﻷﻣور اﻟجوﻫرﯾﺔ

ﺗﻘدم اﻟتﻌدﯾﻼت ﺗﻌرﯾﻔًﺎ ﺟدﯾداً ﻟﻸﻣور اﻟجوﻫرﯾﺔ ﯾنص ﻋﻠﻰ أن "اﻟمﻌﻠوﻣﺎت ﺟوﻫرﯾﺔ إذا ﻛﺎن ﺣذﻓﻬﺎ أو إﺳﺎءة اﺳتخداﻣﻬﺎ أو اﻟتﻌتيم ﻋنﻬﺎ ﻗد ﯾؤﺛر
ﺑشكﻞ ﻣﻌﻘول ﻋﻠﻰ اﻟﻘ اررات اﻟتﻲ ﯾتخذﻫﺎ اﻟمستخدﻣون اﻷﺳﺎﺳيون ﻟﻠبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻸﻏراض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻠك اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ،واﻟتﻲ
ﺗﻘدم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟيﺔ ﺣول ﻣنشﺄة ﻣحددة ﺗﻘوم ﺑﺈﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ".
اء ﻣنﻔردة أو ﺑﺎﻻﻗتران ﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى ،ﻓﻲ
ﺗوﺿﺢ اﻟتﻌدﯾﻼت أن ﺣد اﻹﻓصﺎح ﺳوف ﯾﻌتمد ﻋﻠﻰ طبيﻌﺔ ودرﺟﺔ أﻫميﺔ اﻟمﻌﻠوﻣﺎت ،ﺳو ً
ٍ
ﺑشكﻞ ﻣﻌﻘول ﻋﻠﻰ اﻟﻘ اررات اﻟتﻲ ﯾتخذﻫﺎ اﻟمستخدﻣون
ﺳيﺎق اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ .ﯾﻌنبر اﻟخطﺄ ﻓﻲ اﻟمﻌﻠوﻣﺎت ﺟوﻫرﯾﺎً إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟمتوﻗﻊ أن ﯾؤﺛر
اﻟرﺋيسيون .ﻟم ﯾكن ﻟﻬذﻩ اﻟتﻌدﯾﻼت أي ﺗﺄﺛير ﻋﻠﻰ اﻟبيﺎﻧـﺎت اﻟمﺎﻟيـﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ وﻻ ﯾتوﻗﻊ أن ﯾكون ﻟﻬﺎ أي ﺗﺄﺛير ﻋﻠﻰ اﻟشرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟمستﻘبﻞ.

اﻹطﺎر اﻟتصوري ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟصﺎدر ﺑتﺎرﯾﺦ  ٢٩ﻣﺎرس ٢٠١٨

إن اﻹطﺎر اﻟتصوري ﻟيس ﻣﻌيﺎ اًر وﻻ ﺗحﻞ أي ﻣن اﻟمﻔﺎﻫيم اﻟمذﻛورة ﻓيﻪ ﻣحﻞ اﻟمﻔﺎﻫيم أو اﻟمتطﻠبﺎت اﻟمذﻛورة ﻓﻲ أي ﻣﻌيﺎر آﺧر .إن اﻟﻐرض
ﻣﻌدي اﻟمﻌﺎﯾير ﻓﻲ وﺿﻊ ﺳيﺎﺳﺎت ﻣحﺎﺳبيﺔ
ﻣن اﻹطﺎر اﻟتصوري ﻫو ﻣسﺎﻋدة ﻣجﻠس اﻟمﻌﺎﯾير اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟدوﻟيﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟمﻌﺎﯾير وﻣسﺎﻋدة ّ
ﻣتواﻓﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود ﻣﻌيﺎر ﻣنطبق ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣسﺎﻋدة ﺟميﻊ اﻷطراف ﻓﻲ ﻓﻬم وﺗﻔسير اﻟمﻌﺎﯾير.
ﻣحدﺛﺔ وﻣﻌﺎﯾير ﺗثبيت ﻟﻠموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت وﯾوﺿﺢ ﺑﻌض
ﯾتضمن اﻹطﺎر اﻟتصوري اﻟمﻌدل ﺑﻌض اﻟمﻔﺎﻫيم اﻟجدﯾدة ،وﯾﻘدم ﺗﻌرﯾﻔﺎت ّ
اﻟمﻔﺎﻫيم اﻟﻬﺎﻣﺔ.
ﻟيس ﻟﻬذﻩ اﻟتﻌدﯾﻼت أي ﺗﺄﺛير ﺟوﻫري ﻋﻠﻰ اﻟبيﺎﻧـﺎت اﻟمﺎﻟيـﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ.
اﻟتﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم  -١٦اﻟخصـــــوﻣﺎت اﻻﯾجﺎرﯾﺔ اﻟمرﺗبطﺔ ﺑﻔيروس ﻛوروﻧﺎ اﻟمســـــتجد )Covid-
(19
ﻓﻲ  ٢٨ﻣﺎﯾو  ،٢٠٢٠أﺻدر ﻣجﻠس اﻟمﻌﺎﯾير اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟدوﻟيﺔ اﻟخصوﻣﺎت اﻻﯾجﺎرﯾﺔ اﻟمرﺗبطﺔ ﺑﻔيروس ﻛوروﻧﺎ اﻟمستجد )-(Covid-19
اﻟتﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم  .١٦ﺗسﺎﻋد اﻟتﻌدﯾﻼت ﻓﻲ اﻟتخﻔيﻒ ﻋﻠﻰ اﻟمستﺄﺟرﯾن ﻣن ﺧﻼل ﺗطبيق إرﺷﺎدات
اﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم  ١٦ﺑشﺄن اﻟتﻌدﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر ﻻﺣتسﺎب اﻟخصوﻣﺎت اﻻﯾجﺎرﯾﺔ اﻟنﺎﺷئﺔ ﻛنتيجﺔ ﻣبﺎﺷرة
ﻟتﻔشﻲ وﺑﺎء  .Covid-19وﻛﺄﺣد اﻻﺳتثنﺎءات اﻟتﻲ ﯾسمﺢ ﺑﻬﺎ اﻟمﻌيﺎر ،ﻗد ﯾختﺎر اﻟمستﺄﺟر ﻋدم ﺗﻘييم اﻟخصوﻣﺎت اﻻﯾجﺎرﯾﺔ اﻟمرﺗبطﺔ ﺑـ
 Covid-19ﻣن اﻟمؤﺟر ﺑﺎﻋتبﺎرﻫﺎ ﺗﻌدﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر .ﯾﻘوم اﻟمستﺄﺟر اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﻬذا اﻻﺧتيﺎر ﺑﺎﺣتسﺎب أي ﺗﻐيير ﻓﻲ دﻓﻌﺎت اﻹﯾجﺎر
ﻧﺎﺗﺞ ﻋن اﻟخصوﻣﺎت اﻻﯾجﺎرﯾﺔ اﻟمرﺗبطﺔ ﺑﻔيروس ﻛوروﻧﺎ اﻟمستجد ) (Covid-19ﺑنﻔس طرﯾﻘﺔ اﺣتسﺎب اﻟتﻐيير ﺑموﺟب اﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ
ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم  ،١٦إذا ﻟم ﯾكن اﻟتﻐيير ﯾمثﻞ ﺗﻌدﯾﻼً ﻋﻠﻰ ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر.
ﯾطبق اﻟتﻌدﯾﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔترات اﻟسنوﯾﺔ اﻟتﻲ ﺗبدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد  ١ﯾوﻧيو  .٢٠٢٠وﯾسمﺢ ﺑﺎﻻﺗبﺎع اﻟمبكر .ﻟيس ﻟﻬذا اﻟتﻌدﯾﻞ أي ﺗﺄﺛير ﻋﻠﻰ اﻟبيﺎﻧـﺎت
اﻟمﺎﻟيـﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ.
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٢-٢

اﻟتﻐيرات ﻓﻲ اﻟسيﺎﺳﺎت واﻹﻓصﺎﺣﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ )ﺗتمﺔ(

اﻟمﻌﺎﯾير اﻟصﺎدرة وﻟكن ﻟم ﯾسر ﻣﻔﻌوﻟﻬﺎ ﺑﻌد
ﻫنﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟمﻌﺎﯾير واﻟتﻔسيرات اﻟتﻲ ﺻدرت ،ﻟكن ﻟم ﯾسر ﻣﻔﻌوﻟﻬﺎ ﺑﻌد ،ﺣتﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﺻدار اﻟبيﺎﻧـﺎت اﻟمﺎﻟيـﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ واﻟتﻲ ﻻ ﯾتوﻗﻊ أن
ﯾكون ﻟﻬﺎ أي ﺗﺄﺛير ﺟوﻫري ﻋﻠﻰ اﻟبيﺎﻧـﺎت اﻟمﺎﻟيـﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ ﻋندﻣﺎ ﺗصبﺢ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟمﻔﻌول ،وﺑﺎﻟتﺎﻟﻲ ﻟم ﯾتم إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟبيﺎﻧـﺎت اﻟمﺎﻟيـﺔ.
٣-٢

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺸﻘﯿﻘﺔ
إن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺸﻘﯿﻘﺔ ھﻲ ﻣﻨﺸﺄة ﯾﻜﻮن ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺟﻮھﺮي ﻋﻠﯿﮭﺎ .إن اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺠﻮھﺮي ھﻮ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ ،وﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ ﺳﯿﻄﺮة أو ﺳﯿﻄﺮة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت.
إن اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺠﻮھﺮي ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ .ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺘﮭﺎ اﻟﺸﻘﯿﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ.
ﺑﻤﻮﺟﺐ طﺮﯾﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ،ﻓﺈن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺸﻘﯿﻘﺔ ﺗﺜﺒﺖ ﻓﻲ اﻟﺒﺪاﯾﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ .ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻟﺘﺜﺒﯿﺖ
اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﺼﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺸﻘﯿﻘﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ .إن اﻟﺸﮭﺮة اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺸﻘﯿﻘﺔ ﯾﺘﻢ ادراﺟﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺪرج ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات وﻻ ﯾﺘﻢ اﺧﺘﺒﺎرھﺎ ﺑﺨﺼﻮص اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ.
وﯾﻌﻜﺲ ﺑﯿﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺣﺼﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺸﻘﯿﻘﺔ .إن أي ﺗﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﯾﻌﺮض ﻛﺠﺰء ﻣﻦ ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﺗﻐﯿﺮ ﺗﻢ ﺗﺜﺒﯿﺘﮫ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺣﻘﻮق
اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺸﻘﯿﻘﺔ ،ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺜﺒﯿﺖ ﺣﺼﺘﮭﺎ ﻣﻦ أي ﺗﻐﯿﺮات ،ﻋﻨﺪ اﻻﻗﺘﻀﺎء ،ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ .إن اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺸﻘﯿﻘﺔ ﯾﺘﻢ ﺣﺬﻓﮭﺎ ﺑﺤﺪود ﺣﺼﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺸﻘﯿﻘﺔ.
إن اﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﺼﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ أرﺑﺎح أو ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺸﻘﯿﻘﺔ ﯾﻈﮭﺮ ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺧﺎرج اﻷرﺑﺎح اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ،وﯾﻤﺜﻞ اﻷرﺑﺎح أو
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﻌﺪ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ.
ﺗﻌﺪ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺸﻘﯿﻘﺔ ﻟﻨﻔﺲ ﻓﺘﺮة إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ .وﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ،ﯾﺘﻢ إﺟﺮاء اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻟﺠﻌﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ
ﻣﺘﻮاﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮﻛﺔ.
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٣-٢

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺸﻘﯿﻘﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(
ﺑﻌﺪ اﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ،ﺗﺤﺪد اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺧﺴﺎرة اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺘﮭﺎ
اﻟﺸﻘﯿﻘﺔ .وﺗﺤﺪد اﻟﺸﺮﻛﺔ ،ﺑﺘﺎرﯾﺦ ﻛﻞ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺎﻟﻲ ،ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﯾﻮﺟﺪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺸﻘﯿﻘﺔ .وﻓﻲ
ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﺪﻟﯿﻞ ،ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺤﺴﺎب ﻣﺒﻠﻎ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺸﻘﯿﻘﺔ وﻗﯿﻤﺘﮭﺎ
اﻟﻤﺪرﺟﺔ ،ﺛﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻟﺨﺴﺎرة ﺗﺤﺖ ﺑﻨﺪ "اﻟﺤﺼﺔ ﻣﻦ أرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺸﻘﯿﻘﺔ" ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.
ﻋﻘﺐ ﺧﺴﺎرة اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺠﻮھﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺸﻘﯿﻘﺔ ،ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻘﯿﺎس وﺗﺜﺒﯿﺖ أي اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﺑﻘﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .إن أي ﻓﺮوﻗﺎت ﺑﯿﻦ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺸﻘﯿﻘﺔ ﻋﻨﺪ ﺧﺴﺎرة اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﺠﻮھﺮي أو اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ واﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ
ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد ﯾﺘﻢ ﺗﺜﺒﯿﺘﮭﺎ ﺿﻤﻦ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.
اﻟتصنيﻔﺎت اﻟمتداوﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟتصنيﻔﺎت ﻏير اﻟمتداوﻟﺔ
ﺗﻘوم اﻟشـ ـ ــرﻛﺔ ﺑﻌرض اﻟموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ اﺳـ ـ ــتنﺎداً إﻟﻰ اﻟتصـ ـ ــنيﻒ اﻟمتداول/ﻏير اﻟمتداول .ﯾﻌتبر ﺑند اﻟموﺟودات
ﻣتداوﻻً ﻋندﻣﺎ ﯾكون:
 ﻣتوﻗﻊ ﺗحﻘيﻘﻪ أو ﻫنﺎك اﻟنيﺔ ﻟبيﻌﻪ أو اﺳتﻬﻼﻛﻪ ﻓﻲ اﻟدورة اﻟتشﻐيﻠيﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ
 ﻣحتﻔظ ﺑﻪ ﺑشكﻞ رﺋيسﻲ ﻟﻐرض اﻟمتﺎﺟرة
 ﻣتوﻗﻊ ﺗحﻘيﻘﻪ ﺧﻼل  ١٢ﺷﻬ اًر ﺑﻌد ﻓترة إﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ
أو
 ﻧﻘدﯾﺔ أو ﺷـ ــبﻪ ﻧﻘدﯾﺔ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣﻘيداً ﻣن أن ﯾحول أو ﯾسـ ــتخدم ﻟسـ ــداد ﺑند ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﻔترة  ١٢ﺷـ ــﻬ اًر ﺑﻌد ﻓترة إﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر
اﻟمﺎﻟيﺔ.
ﯾتم ﺗصنيﻒ ﺟميﻊ اﻟموﺟودات اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻏير ﻣتداوﻟﺔ.
ﯾﻌتبر ﺑند اﻟمطﻠوﺑﺎت ﻣتداوﻻً إذا ﻛﺎن:
 ﻣتوﻗﻊ ﺗسوﯾتﻪ ﺧﻼل اﻟدورة اﻟتشﻐيﻠيﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ
 ﻣحتﻔظ ﺑﻪ ﺑشكﻞ رﺋيسﻲ ﻟﻐرض اﻟمتﺎﺟرة
 ﻣستحق اﻟسداد ﺧﻼل  ١٢ﺷﻬ اًر ﺑﻌد ﻓترة إﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ
أو
ﺣﻘوق
ﻏير ﻣشروطﺔ ﻟتﺄﺟيﻞ ﺗسوﯾﺔ ﺑند اﻟمطﻠوﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟمدة  ١٢ﺷﻬ اًر ﺑﻌد ﻓترة إﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ.
 ﻻ ﺗوﺟد ﻫنﺎك
ﺗﻘوم اﻟشرﻛﺔ ﺑتصنيﻒ ﺟميﻊ اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻏير ﻣتداوﻟﺔ.
ﻗيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺗﻘوم اﻟشرﻛﺔ ﺑﻘيﺎس ﺑﻌض اﻷدوات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑيﺎن اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ.
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ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(

ﻗيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﺗتمﺔ(
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:
 ﻓﻲ اﻟسوق اﻟرﺋيسﻲ ﻟبند اﻟموﺟودات أو ﺑند اﻟمطﻠوﺑﺎت،
أو
 ﻓﻲ ﻏيﺎب اﻟسوق اﻟرﺋيسﻲ ،ﻓﻲ اﻟسوق اﻷﻛثر ﺗﻔضيﻼً ﻟبند اﻟموﺟودات أو اﻟمطﻠوﺑﺎت.
إن اﻟسوق اﻟرﺋيسﻲ أو اﻷﻛثر ﺗﻔضيﻼً ﯾجب أن ﯾكون ﻓﻲ ﻣتنﺎول اﻟشرﻛﺔ.
ﯾتم ﻗيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟبند اﻟموﺟودات أو اﻟمطﻠوﺑﺎت ﺑﺎﺳـ ـ ـ ــتخدام اﻻﻓت ارﺿـ ـ ـ ــﺎت اﻟتﻲ ﯾسـ ـ ـ ــتخدﻣﻬﺎ اﻟمشـ ـ ـ ــﺎرﻛون ﻓﻲ اﻟسـ ـ ـ ــوق ﻋند ﺗسـ ـ ـ ــﻌير ﺑند
اﻟموﺟودات أو اﻟمطﻠوﺑﺎت ،ﻋﻠﻰ اﻓتراض أن اﻟمشﺎرﻛين ﻓﻲ اﻟسوق ﯾتصرﻓون ﺣسب ﻣصﻠحتﻬم اﻻﻗتصﺎدﯾﺔ.
إن ﻗيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟبند اﻟموﺟودات ﻏير اﻟمﺎﻟﻲ ﯾﺄﺧذ ﺑﻌين اﻻﻋتبﺎر ﻗدرة اﻟمشـ ــﺎرك ﻓﻲ اﻟسـ ــوق ﻋﻠﻰ ﺗوﻟيد ﻣزاﯾﺎ اﻗتصـ ــﺎدﯾﺔ ﺑﺎﺳـ ــتخدام ﺑند
اﻟموﺟودات ﺑﺄﻋﻠﻰ وأﻓضــﻞ اﺳــتخدام ﻟﻪ أو ﻋن طرﯾق ﺑيﻌﻪ إﻟﻰ ﻣشــﺎرك آﺧر ﻓﻲ اﻟســوق اﻟذي ﺳــوف ﯾســتخدم ﺑند اﻟموﺟودات ﺑﺄﻋﻠﻰ وأﻓضــﻞ
اﺳتخدام ﻟﻪ.
ﺗســتخدم اﻟشــرﻛﺔ أﺳــﺎﻟيب ﺗﻘييم ﺗنﺎﺳــب اﻟظروف واﻟتﻲ ﺗتوﻓر ﻟﻬﺎ ﺑيﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓيﺔ ﻟﻘيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻟزﯾﺎدة اﺳــتخدام اﻟمدﺧﻼت اﻟمﻠحوظﺔ ذات
اﻟﻌﻼﻗﺔ إﻟﻰ أﻗصﻰ ﺣد وﺗﻘﻠيﻞ اﺳتخدام اﻟمدﺧﻼت ﻏير اﻟمﻠحوظﺔ إﻟﻰ أﻗصﻰ ﺣد.
إن ﺟميﻊ اﻟموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟتﻲ ﯾتم ﻗيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ أو اﻹﻓصــﺎح ﻋنﻬﺎ ﻓﻲ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﯾتم ﺗصــنيﻔﻬﺎ ﺿــمن ﺗســﻠســﻞ اﻟﻘيمﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،واﻟمشروﺣﺔ ﻛمﺎ ﯾﻠﻲ ،اﺳتنﺎدا إﻟﻰ اﻟحد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟمدﺧﻼت اﻷﺳﺎﺳيﺔ ﻟﻘيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛكﻞ:
 اﻟمستوى  :١أﺳﻌﺎر اﻟسوق اﻟمتداوﻟﺔ )ﻏير اﻟمﻌدﻟﺔ( ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟنشطﺔ ﻟﻠموﺟودات أو اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟممﺎﺛﻠﺔ.
 اﻟمس ــتوى  :٢أﺳ ــﺎﻟيب ﺗﻘييم ﺗس ــتخدم اﻟحد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟمدﺧﻼت اﻟﻼزم ﻟﻘيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﻣدﺧﻼت ﻣﻠحوظﺔ ﺑص ــورة ﻣبﺎﺷـ ـرة أو ﻏير
ﻣبﺎﺷرة(،
 اﻟمستوى  :٣أﺳﺎﻟيب ﺗﻘييم ﺗستخدم اﻟحد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟمدﺧﻼت اﻟﻼزم ﻟﻘيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﻣدﺧﻼت ﻏير ﻣﻠحوظﺔ(.
ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺘﻜﺮر ،ﺗﺤﺪد اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺤﻮﯾﻼت ﻗﺪ
ً إﻟﻰ ﻣﺪﺧﻼت أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻟﻘﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛﻜﻞ( ﻓﻲ
ﺗﻤﺖ ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ )اﺳﺘﻨﺎدا
ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﻓﺘﺮة ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
ﯾﺸﺘﺮك ﻣﺜﻤﻨﻮن ﺧﺎرﺟﯿﻮن ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ،ﻣﺜﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ واﻟﻌﻘﺎر اﻻﺳﺘﺜﻤﺎري.
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ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(

ﻗيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﺗتمﺔ(
ﻟﻐﺮض اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﺣﺪدت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس طﺒﯿﻌﺔ وﺧﺼﺎﺋﺺ وﻣﺨﺎطﺮ ﺑﻨﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮدات أو
ﺑﻨﺪ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت وﻣﺴﺘﻮى ﺗﺴﻠﺴﻞ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
اﻹﯾﺮادات ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻼء
ﯾﺘﻢ ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻻﯾﺮادات ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﻮل اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻼء ﺑﻤﺒﻠﻎ ﯾﻌﻜﺲ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺬي ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺬه اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت .اﺳﺘﻨﺘﺠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم أﻧﮭﺎ ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻄﺮف رﺋﯿﺴﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﯿﺒﺎت إﯾﺮاداﺗﮭﺎ ،ﻷﻧﮭﺎ ﻋﺎدة
ﺗﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻗﺒﻞ ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ.
ﻻ ﺗﻮﺟﺪ أي أﺣﻜﺎم وﺗﻘﺪﯾﺮات واﻓﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ھﺎﻣﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﯾﺮادات ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻟﻌﻤﻼء.

ﺑﯿﻊ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ
ﯾﺘﻢ ﺗﺜﺒﯿﺖ اﻹﯾﺮادات ﻣﻦ ﺑﯿﻊ اﻹﺳﻤﻨﺖ واﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﺳﻤﻨﺖ وأﻟﻮاح اﻟﺠﺪار اﻟﺠﺎﻧﺒﯿﺔ واﻟﺼﻠﺐ اﻟﺨﺎم اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﯿﺪ
ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻓﯿﮫ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ ﺑﻨﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮدات إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ ،واﻟﺬي ﯾﻜﻮن ﻋﻤﻮﻣﺎً ﻋﻨﺪ اﺳﺘﻼم اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻼء .وﺗﻜﻮن ﻓﺘﺮة
اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻣﻦ  ٣٠إﻟﻰ  ١٢٠ﯾﻮﻣﺎً ﻋﻘﺐ اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ.
ﺗﺄﺧﺬ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻌﯿﻦ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎك وﻋﻮد أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﺘﺰاﻣﺎت أداء ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﺠﺐ ﺗﺨﺼﯿﺺ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺳﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻟﮭﺎ )ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ( .ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳﻌﺮ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯿﻊ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ،ﺗﻀﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ آﺛﺎر اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ ووﺟﻮد ﻓﺎﺋﺪة ﺑﻤﻌﺪﻻت
ﺟﻮھﺮﯾﺔ واﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪي واﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ اﻟﺪﻓﻊ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ )إن ُوﺟﺪ(.

ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ

ﺗﻘدم اﻟشـرﻛﺔ ﺧدﻣﺎت اﻟتوﺻـيﻞ اﻟتﻲ ﺗكون ﻋﺎدةً ﻣرﺗبطﺔ ﻣﻊ ﺑيﻊ اﻟبضـﺎﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﻌميﻞ .وﯾمكن اﻟحصـول ﻋﻠﻰ ﺧدﻣﺎت اﻟتوﺻـيﻞ ﻣن اﻟموردﯾن
اﻵﺧرﯾن ،وﻻ ﺗﻘوم ﺑﺈﺟراء ﺗخصيص أو ﺗﻌدﯾﻞ ﺟوﻫري ﻋﻠﻰ اﻟبضﺎﻋﺔ.
ﺗتﺄﻟﻒ اﻟﻌﻘود ،اﻟتﻲ ﯾرﺗبط ﺑﻬﺎ ﺑيﻊ اﻟبض ــﺎﻋﺔ ﻣﻊ ﺧدﻣﺎت اﻟتوﺻ ــيﻞ ،ﻣن اﻟتزاﻣﻲ أداء ﻧظ اًر ﻷن وﻋود ﻧﻘﻞ اﻟبض ــﺎﻋﺔ وﺗﻘدﯾم ﺧدﻣﺎت اﻟتوﺻ ــيﻞ
ﯾمكن أن ﺗنﻔذ ﺑشـكﻞ ﻓردي وﺗكون ﻣنﻔصـﻠﺔ ﺑش ٍ
وﺑنﺎء ﻋﻠيﻪ ،ﺗﻘوم اﻟشـرﻛﺔ ﺑتخصـيص ﺳـﻌر اﻟمﻌﺎﻣﻠﺔ اﺳـتنﺎداً إﻟﻰ أﺳـﻌﺎر اﻟبيﻊ
ـكﻞ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠتحدﯾد.
ً
اﻟﻔردﯾﺔ اﻟنسبيﺔ ﻟﻠبضﺎﻋﺔ وﺧدﻣﺎت اﻟتوﺻيﻞ.
وﺗﻘوم اﻟشرﻛﺔ ﺑتثبيت اﻹﯾرادات ﻣن ﺧدﻣﺎت اﻟتوﺻيﻞ وﺑيﻊ اﻟبضﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟوﻗت ،اﻟذي ﯾكون ﻋموﻣًﺎ ﻋند ﺗوﺻيﻞ  /ﻧﻘﻞ اﻟبضﺎﻋﺔ إﻟﻰ اﻟﻌميﻞ.

أرﺻدة اﻟﻌﻘود
اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ

ﯾمثﻞ ﺑند اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ ﺣق اﻟشـ ـ ــرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟحصـ ـ ــول ﻋﻠﻰ ﻣبﻠﻎ ﻏير ﻣشـ ـ ــروط )أي ،ﯾﻠزم ﻣرور اﻟوﻗت ﻓﻘط ﻗبﻞ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳـ ـ ــتحﻘﺎق دﻓﻊ اﻟمبﻠﻎ(.
اﻧظر اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ ﻟﻠموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﻓﻲ ﻓﻘرة اﻷدوات اﻟمﺎﻟيﺔ  -اﻟتثبيت اﻷوﻟﻲ واﻟﻘيﺎس اﻟﻼﺣق.

ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻌﻘود

إن ﺑند ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻌﻘود ﻫو اﻟتزام ﺑتحوﯾﻞ اﻟبضﺎﻋﺔ أو اﻟخدﻣﺎت إﻟﻰ ﻋميﻞ ﻣﺎ ،واﻟذي ﺣصﻠت اﻟشرﻛﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟمبﻠﻎ )أو اﻟجزء اﻟمستحق
ﻣن اﻟمبﻠﻎ( ﻣن اﻟﻌميﻞ .إذا ﻗﺎم اﻟﻌميﻞ ﺑدﻓﻊ اﻟمبﻠﻎ ﻗبﻞ ﻗيﺎم اﻟشرﻛﺔ ﺑتحوﯾﻞ اﻟبضﺎﻋﺔ أو اﻟخدﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﻌميﻞ ،ﯾتم ﺗثبيت ﺑند ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻌﻘد
ﻋند اﻟدﻓﻊ أو اﺳتحﻘﺎق اﻟدﻓﻊ )أﯾﻬمﺎ أﻗرب( .ﯾتم ﺗثبيت ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻌﻘود ﻛﺈﯾرادات ﻋندﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟشرﻛﺔ ﺑﺎﻟتنﻔيذ ﺑموﺟب اﻟﻌﻘد.
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ﺷرﻛﺔ اﻻﺳمنت اﻟوطنيﺔ )ﺷرﻛﺔ ﻣسﺎﻫمﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠
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اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(

٣-٢

ﻣﻠﺨﺺ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(

اﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ
ﺗسـ ـ ــجﻞ اﻟمﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ ﻣبدﺋيًﺎ ﻣن ﻗبﻞ اﻟشـ ـ ــرﻛﺔ وﻓﻘ ًﺎ ﻟسـ ـ ــﻌر اﻟصـ ـ ــرف اﻟﻔوري ﻟﻠﻌمﻠﺔ اﻟمسـ ـ ــتخدﻣﺔ اﻟمﻌنيﺔ ﺑﺎﻟتﺎرﯾﺦ اﻟذي ﺗكون
اﻟمﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓيﻪ ﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﻠتثبيت ﻷول ﻣرة.
ﯾتم ﺗحوﯾﻞ اﻟموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟمصنﻔﺔ ﺑﺎﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ وﻓﻘﺎً ﻟسﻌر اﻟصرف اﻟﻔوري ﻟﻠﻌمﻠﺔ اﻟمستخدﻣﺔ ﺑتﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟتﻘرﯾر.
إن اﻟﻔروﻗﺎت اﻟنﺎﺗجﺔ ﻣن ﺗس ــوﯾﺔ أو ﺗحوﯾﻞ اﻟبنود اﻟنﻘدﯾﺔ ﺗثبت ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخس ــﺎﺋر ﺑﺎﺳ ــتثنﺎء اﻟبنود اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟتﻲ ﺗم ﺗﻌيينﻬﺎ ﻛجزء ﻣن
ﺗحوط ﺻ ــﺎﻓﻲ اﺳ ــتثمﺎر اﻟش ــرﻛﺔ ﻓﻲ ﻋمﻠيﺔ ﺑﻌمﻠﺔ أﺟنبيﺔ .ﯾتم ﺗثبيت ﻫذﻩ اﻟﻔروﻗﺎت ﻓﻲ ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟش ــﺎﻣﻞ اﻷﺧرى ﺣتﻰ ﯾتم اﺳ ــتبﻌﺎد ﺻ ــﺎﻓﻲ
اﻻﺳـ ــتثمﺎر ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯾتم ﺗصـ ــنيﻒ اﻟمبﻠﻎ اﻟمتراﻛم ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسـ ــﺎﺋر .ﺗسـ ــجﻞ رﺳـ ــوم اﻟضـ ـراﺋب واﻻﺋتمﺎن اﻟﻌﺎﺋد إﻟﻰ ﻓروﻗﺎت
ﺳﻌر اﻟصرف ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟبنود اﻟنﻘدﯾﺔ أﯾضًﺎ ﻓﻲ ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى.
ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟنﻘدﯾﺔ
ﺗﻘوم اﻟشرﻛﺔ ﺑتثبيت ﺑند ﻣطﻠوﺑﺎت ﻟدﻓﻊ ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻋندﻣﺎ ﯾتم اﻋتمﺎد اﻟتوزﯾﻊ وﻟم ﯾﻌد اﻟتوزﯾﻊ ﺣسب ﻗرار اﻟشرﻛﺔ .وﯾتم اﻋتمﺎد اﻟتوزﯾﻊ ﻋند
اﻟمواﻓﻘﺔ ﻋﻠيﻪ ﻣن ﻗبﻞ اﻟمسﺎﻫمين .ﯾتم ﺗثبيت ﻣبﻠﻎ اﻟتوزﯾﻊ ﻣبﺎﺷرة ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ.
اﻟموﺟودات اﻟثﺎﺑتﺔ
ﯾتم إظﻬﺎر اﻟموﺟودات اﻟثﺎﺑتﺔ ﺑﺎﻟتكﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗصـ ـ ـﺎً اﻻﺳ ـ ــتﻬﻼك اﻟمتراﻛم وﺧس ـ ــﺎﺋر اﻻﻧخﻔﺎض اﻟمتراﻛم ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ ،إن وﺟد .إن ﺗﻠك اﻟتكﻠﻔﺔ ﺗش ـ ــتمﻞ
ﻋﻠﻰ ﺗكﻠﻔﺔ إﺣﻼل ﺟزء ﻣن اﻟموﺟودات اﻟثﺎﺑتﺔ وﺗكﺎﻟيﻒ اﻟﻘروض ﻟمش ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرﯾﻊ اﻹﻧش ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎء طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗم ﺗﻠبيﺔ ﻣﻌيﺎر اﻟتثبيت .ﻋندﻣﺎ
ٍ
ﺑنﺎء ﻋﻠﻰ
ﯾكون اﺳـتبدال أﺟزاء ﻣن اﻟموﺟودات اﻟثﺎﺑتﺔ ﺿـرورﯾﺎً ﺧﻼل ﻓترات زﻣنيﺔ ﻣﻌينﺔ ،ﺗﻘوم اﻟشـرﻛﺔ ﺑﺎﺳـتﻬﻼك ﺗﻠك اﻷﺟزاء ﺑشـكﻞ ﻣنﻔصـﻞ ً
أﻋمﺎر اﻻﺳــتخدام اﻟمحددة ﻟﻬﺎ .وﺑﺎﻟمثﻞ ،ﻋند إﺟراء ﻓحص رﺋيســﻲ ،ﯾتم ﺗثبيت اﻟتكﻠﻔﺔ ﺿــمن اﻟمبﻠﻎ اﻟمدرج ﻟﻠموﺟودات ﻛﺈﺣﻼل ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻠبيﺔ
ﻣﻌيﺎر اﻟتثبيت .ﯾتم ﺗثبيت ﺟميﻊ ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟصــيﺎﻧﺔ واﻟتصــﻠيﺢ اﻷﺧرى ﺿــمن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخســﺎﺋر ﻋند ﺣدوﺛﻬﺎ .ﯾتم إظﻬﺎر اﻷﻋمﺎل اﻟ أرﺳــمﺎﻟيﺔ
ﻗيد اﻟتنﻔيذ ﺑﺎﻟتكﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗصًﺎ ﺧسﺎﺋر اﻻﻧخﻔﺎض اﻟمتراﻛم ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ ،إن وﺟد.
ﯾحتسب اﻻﺳتﻬﻼك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس طرﯾﻘﺔ اﻟﻘسط اﻟثﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻷﻋمﺎر اﻟمﻘدرة ﻻﺳتخدام اﻟموﺟودات ﻛمﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟمبﺎﻧﻲ
اﻵﻻت واﻟمكﺎﺋن
أﺛﺎث وﺗرﻛيبﺎت وﻣﻌدات
ﺳيﺎرات

٣
٣
٤
٣

إﻟﻰ  ١٤ﺳنﺔ
إﻟﻰ  ٢٥ﺳنﺔ
إﻟﻰ  ٧ﺳنوات
ﺳنوات

ﯾتم اﻟتوﻗﻒ ﻋن ﺗثبيـت ﺑنـد اﻟموﺟودات اﻟثـﺎﺑتـﺔ ﻛبنـد ﻣوﺟودات ﺛـﺎﺑتـﺔ أو أي ﺟزء ﺟوﻫري ﻣثبـت ﻓﻲ اﻟبـداﯾـﺔ ﻋنـد اﻻﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتبﻌـﺎد )أي اﻟتـﺎرﯾﺦ اﻟـذي
ﯾحصـ ــﻞ ﻓيﻪ اﻟمسـ ــتﻠم ﻋﻠﻰ اﻟسـ ــيطرة( أو ﻋندﻣﺎ ﯾكون ﻣن ﻏير اﻟمتوﻗﻊ ﺗحﻘيق ﻣزاﯾﺎ اﻗتصـ ــﺎدﯾﺔ ﻣسـ ــتﻘبﻠيﺔ ﻣن اﺳـ ــتخداﻣﻪ أو اﺳـ ــتبﻌﺎدﻩ .إن أﯾﺔ
أرﺑﺎح أو ﺧسـ ـ ـ ﺎﺋر ﻧﺎﺗجﺔ ﻣن اﻟتوﻗﻒ ﻋن ﺗثبيت ﺑند اﻟموﺟودات ﻛبند ﻣوﺟودات )ﺗحتس ـ ــب ﺑﺎﻋتبﺎرﻫﺎ اﻟﻔرق ﺑين ﺻـ ـ ـ ﺎﻓﻲ اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمحص ـ ــﻠﺔ ﻣن
اﻻﺳتبﻌﺎد واﻟﻘيمﺔ اﻟمدرﺟﺔ ﻟبند اﻟموﺟودات( ﺗدرج ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر ﻋند اﻟتوﻗﻒ ﻋن ﺗثبيت ﺑند اﻟموﺟودات ﻛبند ﻣوﺟودات.
ﯾتم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘيم اﻟمتبﻘيﺔ ﻟﻠموﺟودات اﻟثﺎﺑتﺔ وأﻋمﺎر اﻻﺳـ ــتخدام وطرﯾﻘﺔ اﻻﺳـ ــتﻬﻼك ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﺳـ ــنﺔ ﻣﺎﻟيﺔ وﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﻣسـ ــتﻘبﻼً ،إن ﻛﺎن ذﻟك
ﻣﻼﺋمﺎً.

١٦

ﺷرﻛﺔ اﻻﺳمنت اﻟوطنيﺔ )ﺷرﻛﺔ ﻣسﺎﻫمﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ
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اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(

٣-٢

ﻣﻠخص اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(

ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر

اﻟشرﻛﺔ ﻛمستﺄﺟر

ﺗﻘوم اﻟش ــرﻛﺔ ﺑتطبيق إﻋﻔﺎء ﺗثبيت ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر ﻗص ــيرة اﻷﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر ﻗص ــيرة اﻷﺟﻞ )أي ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر اﻟتﻲ ﻟﻬﺎ ﻣدة إﯾجﺎر ﻣن
اﺑتداء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء اﻟﻌﻘد وﻻ ﺗتضـمن ﺧيﺎر اﻟشـراء( .ﻛمﺎ ﯾطبق أﯾضـﺎً إﻋﻔﺎء ﺗثبيت اﻟموﺟودات ﻣنخﻔضـﺔ اﻟﻘيمﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘود
 ١٢ﺷـﻬ اًر أو أﻗﻞ
ً
اﻹﯾجﺎر ﻟﻠموﺟودات اﻟتﻲ ﺗﻌتبر ﻣنخﻔضـ ــﺔ اﻟﻘيمﺔ .ﯾتم ﺗثبيت دﻓﻌﺎت ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر ﻋﻠﻰ ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر ﻗصـ ــيرة اﻷﺟﻞ وﻋﻘود إﯾجﺎر اﻟموﺟودات
ﻣنخﻔضﺔ اﻟﻘيمﺔ ﻛمصروﻓﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘسط اﻟثﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓترة ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر.

اﻟشرﻛﺔ ﻛمؤﺟر

ﯾتم ﺗص ــنيﻒ ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﻘد ﻛﻌﻘد إﯾجﺎر ﺗموﯾﻠﻲ أو ﻋﻘد إﯾجﺎر ﺗش ــﻐيﻠﻲ .ﯾتم ﺗص ــنيﻒ اﻹﯾجﺎر إﻟﻰ ﻋﻘد إﯾجﺎر ﺗموﯾﻠﻲ إذا
ﺗم اﻟنﻘﻞ اﻟجوﻫري ﻟجميﻊ ﻣخﺎطر وﻣزاﯾﺎ اﻟمﻠكيﺔ إﻟﻰ اﻟمستﺄﺟر.

ﺗﻘوم اﻟشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرﻛﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻓترة ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر اﻟتموﯾﻠﻲ ﺑتسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجيﻞ اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ ﻋن ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر اﻟتموﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ ﺑمبﻠﻎ ﯾﻌﺎدل
ﺻـ ــﺎﻓﻲ اﻻﺳـ ــتثمﺎر ﻓﻲ ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر .ﯾسـ ــتند ﺗثبيت دﺧﻞ اﻟتموﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﻧمط ﯾﻌكس ﻣﻌدل اﻟﻌﺎﺋد اﻟدوري اﻟثﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﺻـ ــﺎﻓﻲ اﺳـ ــتثمﺎر اﻟمؤﺟر
ﻓﻲ ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر اﻟتموﯾﻠﻲ.
ﻋﻘد اﻻﯾجﺎر اﻟتشـ ــﻐيﻠﻲ ﻫو أي ﻋﻘد اﯾجﺎر ﻋدا ﻋﻘد اﻻﯾجﺎر اﻟتموﯾﻠﻲ .ﯾتم ﻣﻌﺎﻟجﺔ دﺧﻞ اﻹﯾجﺎر اﻟنﺎﺗﺞ ﻣحﺎﺳـ ــبيﺎً ﻋﻠﻰ أﺳـ ــﺎس اﻟﻘسـ ــط اﻟثﺎﺑت
ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓترات اﻹﯾجﺎر ،وﯾتم ﺗضمينﻪ ﻓﻲ اﻟدﺧﻞ اﻵﺧر ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر ﻧظ اًر ﻟطبيﻌتﻪ ﻏير اﻟتشﻐيﻠيﺔ.
ﺗكﺎﻟيﻒ اﻻﻗتراض
إن ﺗكﺎﻟيﻒ اﻻﻗتراض اﻟﻌﺎﺋدة ﻣبﺎﺷ ـرة إﻟﻰ اﺳــتحواذ أو إﻧشــﺎء أو إﻧتﺎج ﺑند ﻣوﺟودات واﻟذي ﯾحتﺎج ﺑﺎﻟضــرورة إﻟﻰ ﻓترة ﻛبيرة ﻣن اﻟوﻗت ﻟيصــبﺢ
ﺟﺎﻫز ﻟﻼﺳــتخدام اﻟمﻘصــود ﻣنﻪ أو اﻟبيﻊ ﯾتم رﺳــمﻠتﻬﺎ ﻛجزء ﻣن ﺗكﻠﻔﺔ ﺑند اﻟموﺟودات .ﯾتم ﺻــرف ﺟميﻊ ﺗكﺎﻟيﻒ اﻻﻗتراض اﻷﺧرى ﻓﻲ اﻟﻔترة
اﻟتﻲ ﺗظﻬر ﻓيﻬﺎ .ﺗتﺄﻟﻒ ﺗكﺎﻟيﻒ اﻻﻗتراض ﻣن اﻟﻔﺎﺋدة واﻟتكﺎﻟيﻒ اﻷﺧرى اﻟتﻲ ﺗتكبدﻫﺎ اﻟمنشﺄة ﻓيمﺎ ﯾتﻌﻠق ﺑﺎﻗتراض اﻷﻣوال.
اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳتثمﺎرﯾﺔ
ﯾتم ﻗيﺎس اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳتثمﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟبداﯾﺔ ﺑﺎﻟتكﻠﻔﺔ وﺗشمﻞ ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟمﻌﺎﻣﻠﺔ .ﺑﻌد اﻟتثبيت اﻷوﻟﻲ ،ﺗدرج اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳتثمﺎرﯾﺔ ،ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟمرﻛز
اﻟمﺎﻟﻲ ،ﺑﺎﻟتكﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗصـﺎً أي اﺳــتﻬﻼك ﻣتراﻛم وأي اﻧخﻔﺎض ﻣتراﻛم ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ .ﯾتم ﺣســﺎب اﻻﺳــتﻬﻼك ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس اﻟﻘســط اﻟثﺎﺑت ،اﻟذي ﯾﻌكس
اﻟنموذج اﻟذي ﯾُتوﻗﻊ ﺑﻪ اﺳ ــتﻬﻼك اﻟمزاﯾﺎ اﻻﻗتص ــﺎدﯾﺔ اﻟمس ــتﻘبﻠيﺔ ﻟﻠموﺟودات ﺑواﺳ ــطﺔ اﻟش ــرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى أﻋمﺎر اﻻﺳ ــتخدام اﻟمﻘدرة ﻟﻬﺎ اﻟبﺎﻟﻐﺔ
 ١٠ﺳنوات.
ﺗتم ﻣراﺟﻌﺔ أﻋمﺎر اﻻﺳ ــتخدام اﻟمﻘدرة واﻟﻘيم اﻟمتبﻘيﺔ وطرﯾﻘﺔ اﻻﺳ ــتﻬﻼك ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﺳ ــنﺔ ،وﯾتم اﺣتس ــﺎب أي أﺛر ﻟﻠتﻐيرات ﻓﻲ اﻟتﻘدﯾرات ﻓﻲ
اﻟمستﻘبﻞ.
ﯾتم اﻟتوﻗﻒ ﻋن ﺗثبيت اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳتثمﺎرﯾﺔ إﻣﺎ ﻋند اﺳتبﻌﺎدﻫﺎ )أي ﻓﻲ اﻟتﺎرﯾﺦ اﻟذي ﯾحصﻞ ﻓيﻬﺎ اﻟمستﻠم ﻋﻠﻰ اﻟسيطرة( أو ﻋندﻣﺎ ﯾتم ﺳحب
اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳتثمﺎرﯾﺔ ﻣن اﻻﺳتخدام ﺑشكﻞ داﺋم وﻻ ﯾتوﻗﻊ وﺟود ﻣزاﯾﺎ اﻗتصﺎدﯾﺔ ﻣستﻘبﻠيﺔ ﻣن اﺳتبﻌﺎدﻫﺎ .إن اﻟﻔرق ﺑين ﺻﺎﻓﻲ ﻋواﺋد اﻻﺳتبﻌﺎد
واﻟمبﻠﻎ اﻟمدرج ﻟبند اﻟموﺟودات ﯾتم إﺛبﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟخس ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺋر ﻓﻲ ﻓترة اﻟتوﻗﻒ ﻋن اﻟتثبيت .وﯾتم ﺗحدﯾد اﻟمبﻠﻎ اﻟذي ﯾتم ﺗض ـ ـ ـ ـ ـ ــمينﻪ ﻓﻲ
اﻷرﺑﺎح أو اﻟخس ـ ـ ـ ـ ــﺎﺋر اﻟنﺎﺗجﺔ ﻋن اﻟتوﻗﻒ ﻋن ﺗثبيت اﻟﻌﻘﺎر اﻻﺳ ـ ـ ـ ـ ــتثمﺎري وﻓﻘ ًﺎ ﻟمتطﻠبﺎت ﺗحدﯾد ﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻌر اﻟمﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓﻲ اﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد
اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم .١٥
ﯾتم ﻋمﻞ ﺗحوﯾﻼت إﻟﻰ )أو ﻣن( اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳتثمﺎرﯾﺔ ﻓﻘط ﻋندﻣﺎ ﯾكون ﻫنﺎك ﺗﻐيير ﻓﻲ اﻻﺳتخدام.

١٧

ﺷرﻛﺔ اﻻﺳمنت اﻟوطنيﺔ )ﺷرﻛﺔ ﻣسﺎﻫمﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ
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اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(

٣-٢

ﻣﻠخص اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(

اﻷدوات اﻟمﺎﻟيﺔ  -اﻟتثبيت اﻷوﻟﻲ واﻟﻘيﺎس اﻟﻼﺣق
إن اﻷداة اﻟمﺎﻟيﺔ ﻫﻲ أي ﻋﻘد ﯾنشﺄ ﻋنﻪ ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ ﻟمنشﺄة ﻣﺎ وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟيﺔ أو أداة ﺣﻘوق ﻣﻠكيﺔ ﻟمنشﺄة أﺧرى.
(١

اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ

اﻟتثبيت اﻷوﻟﻲ واﻟﻘيﺎس

ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻧد اﻟثبيـت اﻷوﻟﻲ ،ﮐﻣﺎ ﯾﺗم ﻗﯾﺎﺳﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎً ﺑـﺎﻟتكﻠﻔـﺔ اﻟمطﻔـﺄة واﻟﻘيمـﺔ اﻟﻌـﺎدﻟـﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟـدﺧـﻞ اﻟش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻣـﻞ
اﻷﺧرى ،واﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر.
ﯾتوﻗﻒ ﺗصـ ـ ـ ـ ـ ــنيﻒ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﻋند اﻟتثبيت اﻷوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺧصـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺋص اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟتﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟبند اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟﻲ وﻧموذج أﻋمﺎل
اﻟشـ ــرﻛﺔ اﻟخﺎص ﺑﺈدارﺗﻬﺎ .ﺑﺎﺳـ ــتثنﺎء اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ اﻟتﻲ ﻻ ﺗحتوي ﻋﻠﻰ ﻋنصـ ــر ﺗموﯾﻞ ﺟوﻫري أو اﻟتﻲ ﻗﺎﻣت اﻟشـ ــرﻛﺔ ﺑتطبيق ﺑﻌض
اﻻﺳـ ــتثنﺎءات اﻟتﻲ ﯾسـ ـ مﺢ ﺑﻬﺎ اﻟمﻌيﺎر ﺑشـ ــﺄﻧﻬﺎ ،ﺗﻘوم اﻟشـ ــرﻛﺔ ﻣبدﺋيﺎً ﺑﻘيﺎس ﺑند اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﻘيمتﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ زاﺋداً ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻟم ﯾتم ﻗيﺎﺳـ ــﻪ
ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخس ــﺎﺋر ،ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟمﻌﺎﻣﻼت .إن اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ اﻟتﻲ ﻻ ﺗحتوي ﻋﻠﻰ ﻋنص ــر ﺗموﯾﻞ ﺟوﻫري أو
اﻟتﻲ ﻗﺎﻣت اﻟش ــرﻛﺔ ﺑتطبيق ﺑﻌض اﻻﺳ ــتثنﺎءات اﻟتﻲ ﯾس ــمﺢ ﺑﻬﺎ اﻟمﻌيﺎر ﺑش ــﺄﻧﻬﺎ ،ﯾتم ﻗيﺎﺳ ــﻬﺎ ﺑس ــﻌر اﻟمﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟمحدد ﺑموﺟب اﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ
ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم  .١٥ﯾرﺟﻰ اﻟرﺟوع إﻟﻰ اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ ﻓﻲ ﻓﻘرة اﻹﯾرادات ﻣن ﻋﻘود اﻟﻌمﻼء.
ﻟكﻲ ﯾتم ﺗصـ ـ ــنيﻒ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ وﻗيﺎﺳـ ـ ــﻬﺎ ﺑﺎﻟتكﻠﻔﺔ اﻟمطﻔﺄة أو اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشـ ـ ــﺎﻣﻞ اﻷﺧرى ،ﯾجب أن ﺗنتﺞ ﻋن
اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟتﻲ ﻫﻲ ﻋبﺎرة ﻋن دﻓﻌﺎت أﺻـﻞ اﻟدﯾن واﻟﻔواﺋد ﻋﻠﻰ أﺻـﻞ اﻟدﯾن اﻟمسـتحق .ﯾشـﺎر إﻟﻰ ﻫذا اﻟتﻘييم ﺑﺎﺳـم اﺧتبﺎر دﻓﻌﺎت أﺻـﻞ
اﻟدﯾن واﻟﻔواﺋد وﯾتم إﺟراؤﻩ ﻋﻠﻰ ﻣســتوى اﻷدوات .إن اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ذات اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟتﻲ ﻟيســت ﻓﻘط ﻣدﻓوﻋﺎت ﻷﺻــﻞ اﻟدﯾن واﻟﻔﺎﺋدة
ﯾتم ﺗصنيﻔﻬﺎ وﻗيﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر ،ﺑصرف اﻟنظر ﻋن ﻧموذج اﻷﻋمﺎل.
ﯾشـ ـ ـ ـ ـ ــير ﻧموذج أﻋمﺎل اﻟشـ ـ ـ ـ ـ ــرﻛﺔ ﻹدارة اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ إﻟﻰ ﻛيﻔيﺔ إدارﺗﻬﺎ ﻟموﺟوداﺗﻬﺎ اﻟمﺎﻟيﺔ ﻣن أﺟﻞ اﻧتﺎج اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ .ﯾحدد ﻧموذج
اﻟﻌمﻞ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ ﺳـ ــوف ﺗنتﺞ ﻋن ﺗحصـ ــيﻞ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟتﻌﺎﻗدﯾﺔ أو ﺑيﻊ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ أو ﻛﻠيﻬمﺎ .إن اﻟموﺟودات
اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟتﻲ ﺗم ﺗص ـ ـ ــنيﻔﻬﺎ وﻗيﺎﺳ ـ ـ ــﻬﺎ ﺑﺎﻟتكﻠﻔﺔ اﻟمطﻔﺄة ﯾتم اﻻﺣتﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﺿ ـ ـ ــمن ﻧموذج اﻷﻋمﺎل واﻟذي ﯾكون اﻟﻬدف ﻣنﻪ اﻻﺣتﻔﺎظ ﺑﺎﻟموﺟودات
اﻟمﺎﻟيﺔ ﻣن أﺟﻞ ﺗحصـ ــيﻞ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟتﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻓﻲ ﺣين أن اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟتﻲ ﺗم ﺗصـ ــنيﻔﻬﺎ وﻗيﺎﺳـ ــﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود
اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى ﯾتم اﻻﺣتﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﺿمن ﻧموذج أﻋمﺎل ﺑﻬدف ﺗحصيﻞ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟتﻌﺎﻗدﯾﺔ واﻟبيﻊ.
إن اﻟمشترﯾﺎت أو اﻟمبيﻌﺎت ﻟﻠموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟتﻲ ﺗستﻠزم ﺗوﺻيﻞ اﻟموﺟودات ﺿمن إطﺎر زﻣنﻲ ﻣوﺿوع وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘواﻧين أو اﻟﻌرف اﻟسﺎﺋد ﻓﻲ
اﻟسوق )اﻟمشترﯾﺎت ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ( ﯾتم ﺗثبيتﻬﺎ ﺑتﺎرﯾﺦ اﻟمتﺎﺟرة ،أي اﻟتﺎرﯾﺦ اﻟذي اﻟتزﻣت ﻓيﻪ اﻟشرﻛﺔ ﺑشراء أو ﺑيﻊ ﺑند اﻟموﺟودات.

اﻟﻘيﺎس اﻟﻼﺣق
اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟتكﻠﻔﺔ اﻟمطﻔﺄة ) أدوات اﻟدﯾن(

ﯾﺗم ﻗﯾﺎس اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺑﺎﻟﺗﮐﻟﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة ﻻﺣًﻘﺎ ﺑﺎﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ ﺳ ـ ـ ـ ـ ــﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ وﺗﺧﺿﻊ ﻟﻼﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ .ﯾتم ﺗثبيت اﻷرﺑﺎح
واﻟخسﺎﺋر ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر ﻋندﻣﺎ ﯾتم اﻟتوﻗﻒ ﻋن ﺗثبيت أو اﻟتﻌدﯾﻞ أو اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗيمﺔ ﺑند اﻟموﺟودات.
ﺗتضمن اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟتكﻠﻔﺔ اﻟمطﻔﺄة ﻟﻠشرﻛﺔ اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ واﻷﺧرى واﻟﻘرض ﻟشرﻛﺔ ﺷﻘيﻘﺔ واﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ ﻣن أطراف ذات
ﻋﻼﻗﺔ.

اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى )أدوات اﻟدﯾن(

ﺑﺎﻟنسـ ــبﺔ ﻷدوات اﻟدﯾن ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشـ ــﺎﻣﻞ اﻷﺧرى ،ﯾتم ﺗثبيت دﺧﻞ اﻟﻔواﺋد أو ﺧسـ ــﺎﺋر إﻋﺎدة ﺗﻘييم ﺻـ ــرف اﻟﻌمﻼت
اﻷﺟنبيﺔ وﺧس ـ ـ ــﺎﺋر اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ أو اﻟﻌكوﺳ ـ ـ ــﺎت ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخس ـ ـ ــﺎﺋر ،وﺗُحتس ـ ـ ــب ﺑنﻔس طرﯾﻘﺔ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟمﻘﺎﺳـ ـ ــﺔ
ﺑﺎﻟتكﻠﻔﺔ اﻟمطﻔﺄة .وﯾتم ﺗثبيت ﺑﺎﻗﻲ ﻣتﻐيرات اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺿـ ـ ــمن ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشـ ـ ـ ﺎﻣﻞ اﻷﺧرى .وﻋند اﻟتوﻗﻒ ﻋن اﻟتثبيت ،ﯾُﻌﺎد إدراج اﻟتﻐير
اﻟتراﻛمﻲ ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟمثبت ﻓﻲ ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر.
ﺗتضمن أدوات اﻟدﯾن ﻟﻠشرﻛﺔ اﻟمصنﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى اﻻﺳتثمﺎرات ﻓﻲ أدوات اﻟدﯾن اﻟمتداوﻟﺔ.

١٨

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

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

-٢

اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(

٣-٢

ﻣﻠخص اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(

اﻷدوات اﻟمﺎﻟيﺔ  -اﻟتثبيت اﻷوﻟﻲ واﻟﻘيﺎس اﻟﻼﺣق )ﺗتمﺔ(
اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ )ﺗتمﺔ(

(١

اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟمصنﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى )أدوات ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ(

ﻋند اﻟتثبيت اﻷوﻟﻲ ،ﯾمكن ﻟﻠشـ ــرﻛﺔ أن ﺗختﺎر ﺗصـ ــنيﻒ اﺳـ ــتثمﺎراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ ﺑشـ ــكﻞ ﻏير ﻗﺎﺑﻞ ﻹﻟﻐﺎء ﻛﺄدوات ﺣﻘوق ﻣﻠكيﺔ ﻣصـ ــنﻔﺔ
ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟش ـ ـ ـ ـ ــﺎﻣﻞ اﻷﺧرى ﻋندﻣﺎ ﺗس ـ ـ ـ ـ ــتوﻓﻲ ﺗﻌرﯾﻒ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ ﺑموﺟب اﻟمﻌيﺎر اﻟمحﺎﺳ ـ ـ ـ ـ ــبﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ٣٢
اﻷدوات اﻟمﺎﻟيﺔ :اﻟﻌرض وﻏير ﻣحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠمتﺎﺟرة .وﯾتم ﺗحدﯾد اﻟتصنيﻒ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛﻞ أداة ﻋﻠﻰ ﺣدة.
إن اﻷرﺑﺎح واﻟخسـ ـ ــﺎﺋر ﻣن ﻫذﻩ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﻻ ﯾُﻌﺎد إدراﺟﻬﺎ أﺑدا إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسـ ـ ــﺎﺋر .ﯾتم ﺗثبيت ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻛدﺧﻞ آﺧر ﻓﻲ
ﺑيﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسـﺎﺋر ﻋند اﺳـتحﻘﺎق اﻟدﻓﻌﺔ اﻟخﺎﺻـﺔ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﺳـتثنﺎء ﻋندﻣﺎ ﺗسـتﻔيد اﻟشـرﻛﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمحصـﻠﺔ ﻛﺎﺳـترداد ﺟزء ﻣن ﺗكﻠﻔﺔ
ﺑند اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ،وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟحﺎﻟﺔ ﯾتم ﺗثبيت ﻫذﻩ اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشـ ـ ـ ــﺎﻣﻞ اﻷﺧرى .إن أدوات ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ اﻟمصـ ـ ـ ــنﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى ﻻ ﺗخضﻊ ﻟتﻘييم اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ.
وﻗد اﺧتﺎرت اﻟشرﻛﺔ ﺗصنيﻒ ﻏير ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻺﻟﻐﺎء ﻻﺳتثمﺎراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ اﻟمدرﺟﺔ وﻏير اﻟمدرﺟﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟﻔئﺔ.

اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر

إن اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسـ ـ ـ ـ ــﺎﺋر ﯾتم إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻊ ﺗثبيت ﺻـ ـ ـ ـ ــﺎﻓﻲ
اﻟتﻐيرات ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر.
ﺗتضــمن ﻫذﻩ اﻟﻔئﺔ أدوات اﻟدﯾن اﻟمتداوﻟﺔ اﻟتﻲ ﻟﻬﺎ ﺑنود ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﯾنشــﺄ ﻋنﻬﺎ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ واﻟتﻲ ﻟيســت ﻓﻘط ﻣدﻓوﻋﺎت أﺻــﻞ اﻟدﯾن واﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ
أﺻﻞ اﻟدﯾن اﻟمستحق أو أن ﻫذﻩ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ ﻟيست ﻣستحﻘﺔ ﻓﻲ ﺗوارﯾﺦ ﻣحددة أو ﻛﻼﻫمﺎ.

اﻟتوﻗﻒ ﻋن اﻟتثبيت

ﯾتم ﻓﻲ اﻟبــداﯾــﺔ اﻟتوﻗﻒ ﻋن ﺗثبيــت اﻟموﺟودات اﻟمــﺎﻟيــﺔ )أو ﺣيثمــﺎ ﯾنطبق ﺟزء ﻣن اﻟموﺟودات اﻟمــﺎﻟيــﺔ أو ﺟزء ﻣن ﻣجموﻋــﺔ ﻣوﺟودات ﻣــﺎﻟيــﺔ
ﻣمﺎﺛﻠﺔ( ﻛموﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ )ﺑمﻌنﻰ ﺷطبﻬﺎ ﻣن ﺑيﺎن اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ ﻟﻠشرﻛﺔ( ﻋندﻣﺎ:



ﺗنتﻬﻲ اﻟحﻘوق ﻓﻲ اﻟحصول ﻋﻠﻰ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ ﻣن ﺑند اﻟموﺟودات؛ أو
ﺗحول اﻟشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرﻛـﺔ ﺣﻘوﻗﻬـﺎ ﻻﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتﻼم اﻟتـدﻓﻘـﺎت اﻟنﻘـدﯾـﺔ ﻣن ﺑنـد اﻟموﺟودات أو ﻋنـدﻣـﺎ ﺗـﺄﺧـذ ﻋﻠﻰ ﻋـﺎﺗﻘﻬـﺎ اﻻﻟتزام ﺑـدﻓﻊ اﻟتـدﻓﻘـﺎت اﻟنﻘـدﯾـﺔ
اﻟمس ــتﻠمﺔ ﺑﺎﻟكﺎﻣﻞ دون ﺗﺄﺧير ﺟوﻫري ﻟطرف ﺛﺎﻟث ﺑموﺟب ﺗرﺗيب "ﺗمرﯾر"؛ وإﻣﺎ )أ( أن ﺗحول اﻟش ــرﻛﺔ ﺑش ــكﻞ ﻓﻌﻠﻲ ﺟميﻊ اﻟمخﺎطر
ﺣوﻟت وﻻ اﺣتﻔظت ﻓﻌﻠيﺎً ﺑجميﻊ ﻣخﺎطر وﻣزاﯾﺎ ﺑند اﻟموﺟودات ،إﻻ
واﻟمزاﯾﺎ اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑبند اﻟموﺟودات ،أو )ب( ﻻ ﺗكون اﻟش ـ ـ ــرﻛﺔ ﻗد ّ
ﺣوﻟت اﻟسيطرة ﻋﻠﻰ ﺑند اﻟموﺟودات
أﻧﻬﺎ ّ

ﺗحول اﻟشـ ـ ـ ــرﻛﺔ ﺣﻘوﻗﻬﺎ ﻻﺳـ ـ ـ ــتﻼم اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ ﻣن ﺑند ﻣوﺟودات أو ﺗبرم اﺗﻔﺎﻗيﺔ ﺗمرﯾر ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﺑتﻘييم ﻣﺎ إذا اﺣتﻔظت ﺑمخﺎطر
وﻋندﻣﺎ ّ
ٍ
ﺑشكﻞ ﻓﻌﻠﻲ إﻣﺎ ﺑتحوﯾﻞ أو اﻻﺣتﻔﺎظ ﺑجميﻊ اﻟمخﺎطر واﻟمزاﯾﺎ اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑبند
وﻣزاﯾﺎ اﻟمﻠكيﺔ أم ﻻ ،وإﻟﻰ أي ﻣدى ﻛﺎن ﻫذا اﻻﺣتﻔﺎظ .وإذا ﻟم ﺗﻘم
اﻟمحول إﻟﻰ ﺣد اﺳـتمرار ﻣشـﺎرﻛتﻬﺎ ﻓيﻪ .ﻓﻲ
اﻟموﺟودات وﻟم ﺗﻘم ﺑتحوﯾﻞ اﻟسـيطرة ﻋﻠﻰ ﺑند اﻟموﺟودات ،ﺗواﺻـﻞ اﻟشـرﻛﺔ ﺗثبيت ﺑند اﻟموﺟودات
ّ
ﺗﻠك اﻟحﺎﻟﺔ ،ﺗﻘوم اﻟشرﻛﺔ أﯾضًﺎ ﺑتثبيت ﺑند ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣرﺗبط ﺑذﻟك .ﯾتم ﻗيﺎس ﺑند اﻟموﺟودات اﻟمحول و ﺑند اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمرﺗبط ﺑﻪ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ﯾﻌكس اﻟحﻘوق واﻻﻟتزاﻣﺎت اﻟتﻲ ﺗحتﻔظ ﺑﻬﺎ اﻟشرﻛﺔ.
إن اﻻرﺗبﺎط اﻟمستمر اﻟذي ﯾﺄﺧذ ﺷكﻞ ﺿمﺎن ﻋﻠﻰ ﺑند اﻟموﺟودات اﻟمحول ﯾتم ﻗيﺎﺳﻪ ﺣسب اﻟﻘيمﺔ اﻟمدرﺟﺔ اﻷﺻﻠيﺔ ﻟبند اﻟموﺟودات وأﻗصﻰ
ﻣبﻠﻎ ﯾجب ﻋﻠﻰ اﻟشرﻛﺔ ﺳدادﻩ أﯾﻬمﺎ أﻗﻞ.

١٩

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

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

-٢

اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(

٣-٢

ﻣﻠخص اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(

اﻷدوات اﻟمﺎﻟيﺔ  -اﻟتثبيت اﻷوﻟﻲ واﻟﻘيﺎس اﻟﻼﺣق )ﺗتمﺔ(
(١

اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ )ﺗتمﺔ(

اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ

ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺜﺒﯿﺖ ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ أدوات اﻟﺪﯾﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.
ًﺎ ﻟﻠﻌﻘﺪ وﺟﻤﯿﻊ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺳﺘﻼﻣﮭﺎ
ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ وﻓﻘ
واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺧﺼﻤﮭﺎ ﺑﺴﻌﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﻲ ﻟﻤﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻷﺻﻠﻲ .ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ ﺑﯿﻊ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ
ﺑﮭﺎ أو اﻟﺘﻌﺰﯾﺰات اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﺰًءا ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ.
ﯾﺘﻢ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﯿﻦ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻌﺮﺿﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم وﺟﻮد زﯾﺎدة ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﻨﺬ
اﻟﺘﺜﺒﯿﺖ اﻷوﻟﻲ ،ﯾﺘﻢ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﺨﺼﺺ ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻦ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻌﺜﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ ﺧﻼل اﻷﺷﮭﺮ
ً( .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﻌﺮﺿﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺪث ﻟﮭﺎ زﯾﺎدة ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺎطﺮ
اﻻﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ اﻟﻤﻘﺒﻠﺔ )ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺧﻼل  ١٢ﺷﮭﺮا
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﻨﺬ اﻟﺘﺜﺒﯿﺖ اﻷوﻟﻲ ،ﯾﻠﺰم وﺟﻮد ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎرة ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ ﻟﻠﺘﻌﺮض ،ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ
ﺗﻮﻗﯿﺖ اﻟﺘﻌﺜﺮ )ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﻤﺮ اﻻﺳﺘﺨﺪام(.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ،ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ طﺮﯾﻘﺔ ﻣﺒﺴﻄﺔ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ،ﻻ ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﺘﺒﻊ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ
ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ،وﻟﻜﻦ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺜﺒﯿﺖ ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻋﻤﺮ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ
ﻛﻞ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺎﻟﻲ .وﻗﺪ وﺿﻌﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺒﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ،وﺗﻢ ﺗﺴﻮﯾﺘﮭﺎ ﻟﻠﻌﻮاﻣﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ
ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ واﻟﺒﯿﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷدوات اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮى ،ﺗﻄﺒﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﺗﺒﺴﯿﻂ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ .وﻓﻲ ﻛﻞ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺎﻟﻲ ،ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ أداة اﻟﺪﯾﻦ ﺗﻌﺘﺒﺮ ذات ﻣﺨﺎطﺮ اﺋﺘﻤﺎن ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ واﻟﻤﺴﺎﻋﺪة
اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻓﺮ دون ﺗﻜﻠﻔﺔ أو ﺟﮭﺪ ﻻ داﻋﻲ ﻟﮭﻤﺎ .وﻋﻨﺪ إﺟﺮاء ھﺬا اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ،ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻷداة اﻟﺪﯾﻦ .وﻋﻼوة
ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ،ﺗﺮى اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻧﮫ ﻛﺎن ھﻨﺎك زﯾﺎدة ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﺗﻮارﯾﺦ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮭﺎ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٣٠
ﯾﻮﻣﺎً.
ﺗﺘﺄﻟﻒ أدوات اﻟﺪﯾﻦ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮى ﻓﻘﻂ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺪات اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﺘﺼﻨﯿﻒ
اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﺟﯿﺪ ،وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ذات ﺗﺼﻨﯿﻒ اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻨﺨﻔﺾ .إن ﻣﻦ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻗﯿﺎس ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻷدوات
ً .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد زﯾﺎدة ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻣﻨﺬ ﻧﺸﻮﺋﮭﺎ ،ﺳﻮف ﯾﺴﺘﻨﺪ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﻋﻠﻰ  ١٢ﺷﮭﺮا
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﺪى اﻟﺤﯿﺎة .ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺼﻨﯿﻔﺎت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﻌﻠﻨﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ أداة اﻟﺪﯾﻦ ﻟﺪﯾﮭﺎ زﯾﺎدة ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
وﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ.
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻨﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﺄﺧﺮ ﺳﺪاد اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﺤﺎﻻت ،ﻗﺪ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺑﻨﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺘﺨﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﺴﺪاد ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺸﯿﺮ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ أو اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ إﻟﻰ أﻧﮫ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﺗﺤﺼﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻗﺒﻞ اﺣﺘﺴﺎب أي ﺗﻌﺰﯾﺰات اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ اﻟﺸﺮﻛﺔ .ﯾﺘﻢ ﺷﻄﺐ ﺑﻨﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﺗﻜﻮن ھﻨﺎك
ﺗﻮﻗﻌﺎت اﺳﺘﺮداد ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ.
(٢

اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ )ﺗتمﺔ(

اﻟتثبيت اﻷوﻟﻲ واﻟﻘيﺎس

ﯾتم ﺗصـ ـ ــنيﻒ اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ،ﻋند اﻟتثبيت اﻷوﻟﻲ ،ﻛمطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسـ ـ ــﺎﺋر واﻟﻘروض واﻟسـ ـ ــﻠﻔيﺎت
واﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ اﻟدﻓﻊ أو اﻟمشتﻘﺎت اﻟمصنﻔﺔ ﻛﺄدوات ﺗحوط ﺿمن ﺗحوط ﻓﻌﺎل ،ﺣسب اﻻﻗتضﺎء.
ﯾتم ﺗثبيت ﺟميﻊ اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﻓﻲ اﻟبداﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ و ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘروض واﻟسـ ــﻠﻔيﺎت واﻟذﻣم اﻟداﺋنﺔ ،ﺑﻌد ﺧصـ ــم ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟمﻌﺎﻣﻼت
اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻬﺎ ﻣبﺎﺷرة.
ﺗشـ ـ ـ تمﻞ اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻠش ـ ــرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ذﻣم داﺋنﺔ ﺗجﺎرﯾﺔ وأﺧرى واﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمس ـ ــتحﻘﺔ ﻷطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ واﻟﻘروض واﻟس ـ ــﻠﻔيﺎت ﺑمﺎ ﻓﻲ ذﻟك
اﻟسحب ﻋﻠﻰ اﻟمكشوف ﻣن اﻟبنوك.
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اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(

٣-٢

ﻣﻠخص اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(

اﻷدوات اﻟمﺎﻟيﺔ  -اﻟتثبيت اﻷوﻟﻲ واﻟﻘيﺎس اﻟﻼﺣق )ﺗتمﺔ(
اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ )ﺗتمﺔ(

(٢

اﻟﻘيﺎس اﻟﻼﺣق

ﯾﻌتمد اﻟﻘيﺎس اﻟﻼﺣق ﻟﻠمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﻋﻠﻰ ﺗصنيﻔﻬﺎ ﻛمﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر

ﺗش ـ ـ ـ ــتمﻞ اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخس ـ ـ ـ ــﺎﺋر ﻋﻠﻰ اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟمحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠمتﺎﺟرة واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ
اﻟمصـ ـ ــنﻔﺔ ﻋند اﻟتثبيت اﻷوﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسـ ـ ــﺎﺋر .ﯾتم ﺗصـ ـ ــنيﻒ اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠمتﺎﺟرة
ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗم اﻻﺳتحواذ ﻋﻠيﻬﺎ ﻟﻐرض إﻋﺎدة اﻟشراء ﻋﻠﻰ اﻟمدى اﻟﻘرﯾب.
ﻻ ﺗحتﻔظ اﻟشرﻛﺔ ﺑﺎﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟتﻘرﯾر اﻟمﺎﻟﻲ.

اﻟﻘروض واﻟسﻠﻔيﺎت

ﺑﻌد اﻟتثبيت اﻷوﻟﻲ ،ﯾتم ﻗيﺎس اﻟﻘروض واﻟس ــﻠﻔيﺎت اﻟتﻲ ﺗترﺗب ﻋﻠيﻬﺎ ﻓواﺋد ﻻﺣﻘﺎً ﺑﺎﻟتكﻠﻔﺔ اﻟمطﻔﺄة ﺑﺎﺳ ــتخدام طرﯾﻘﺔ ﺳ ــﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ .وﯾتم
ﺗثبيت اﻷرﺑﺎح واﻟخسﺎﺋر ﺿمن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر ﻋند اﻟتوﻗﻒ ﻋن ﺗثبيت اﻟمطﻠوﺑﺎت وﻛذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﻋمﻠيﺔ إطﻔﺎء ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ.
ﺗحتس ـ ــب اﻟتكﻠﻔﺔ اﻟمطﻔﺄة ﺑﺎﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋتبﺎر أي ﺧص ـ ــم أو ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻻﺳ ـ ــتحواذ واﻟرﺳ ـ ــوم واﻟتكﺎﻟيﻒ اﻟتﻲ ﺗش ـ ــكﻞ ﺟزءاً ﻻ ﯾتج أز ﻣن ﺳ ـ ــﻌر
اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ .ﯾدرج إطﻔﺎء ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻛتكﺎﻟيﻒ ﺗموﯾﻞ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر.
ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض واﻟسﻠﻔيﺎت اﻟتﻲ ﺗترﺗب ﻋﻠيﻬﺎ ﻓﺎﺋدة وﯾتم ﺗصنيﻒ ﺟميﻊ اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ ﺿمن ﻫذﻩ اﻟﻔئﺔ.
ﯾنطبق ﻫذا اﻟتصنيﻒ ً

اﻟتوﻗﻒ ﻋن اﻟتثبيت

ﯾتم اﻟتوﻗﻒ ﻋن ﺗثبيــت ﺑنــد ﻣطﻠوﺑــﺎت ﻣـ ﺎﻟﻲ ﻛبنــد ﻣطﻠوﺑــﺎت ﻣــﺎﻟﻲ ﻋنــد اﻹﻋﻔــﺎء ﻣن اﻻﻟتزام اﻟمرﺗبط ﺑبنــد اﻟمطﻠوﺑــﺎت أو إﻟﻐــﺎﺋــﻪ أو اﻧتﻬــﺎء
ﺻ ـ ــﻼﺣيتﻪ .ﻋند اﻟﻘيﺎم ﺑﺈﺣﻼل ﺑند ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺣﺎﻟﻲ ﺑﺂﺧر ﻣن ﻧﻔس اﻟمﻘرض ﻋﻠﻰ أﺳ ـ ــﺎس ﺷ ـ ــروط ﻣختﻠﻔﺔ ﻓﻌﻠيﺎً أو أن اﻟش ـ ــروط اﻟمتﻌﻠﻘﺔ
ﺑبند ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣوﺟود ﻗد ﺗم ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﻓﻌﻠيًﺎ ،ﯾتم اﻟتﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫذا اﻹﺣﻼل أو اﻟتﻐيير ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗوﻗﻒ ﻋن ﺗثبيت ﺑند اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻷﺻ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻠﻲ ﻛبند
ﻣطﻠوﺑﺎت أﺻﻠﻲ وﺗثبيت ﺑند ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺟدﯾد وﯾتم ﺗثبيت اﻟﻔرق ﻓﻲ اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمدرﺟﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر.
ﺗسوﯾﺔ اﻷدوات اﻟمﺎﻟيﺔ
(٣
ﯾتم ﺗس ـ ـ ـ ـ ــوﯾﺔ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ وﯾدرج ﺻ ـ ـ ـ ـ ــﺎﻓﻲ اﻟمبﻠﻎ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ ﻓﻘط إذا ﻛﺎن ﻫنﺎك ﺣق ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﻠزم ﺣﺎﻟيًﺎ
ﻟتسوﯾﺔ اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمثبتﺔ وﺗوﺟد ﻧيﺔ ﻟﻠسداد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟصﺎﻓﻲ أو ﻟتحﻘيق اﻟموﺟودات وﺳداد اﻟمطﻠوﺑﺎت ﺑﺎﻟتزاﻣن.
اﻟمخزون
اﻟمخزون
ﺑﺎﻟتكﻠﻔﺔ وﺻـﺎﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟممكن ﺗحﻘيﻘﻬﺎ أﯾﻬمﺎ أﻗﻞ .إن اﻟتكﺎﻟيﻒ اﻟمنﻔﻘﺔ ﺣتﻰ وﺻـول ﻛﻞ ﻣنتﺞ إﻟﻰ ﻣوﻗﻌﻪ وﺷـكﻠﻪ اﻟحﺎﻟﻲ
ﯾتم إظﻬﺎر
ﯾتم ﻣﻌﺎﻟجتﻬﺎ ﻣحﺎﺳبي ًﺎ ﻛمﺎ ﯾﻠﻲ:





اﻟمواد اﻟخﺎم  -ﺗكﻠﻔﺔ اﻟشراء ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟمتوﺳط اﻟمرﺟﺢ
ﻗطﻊ اﻟﻐيﺎر واﻟمواد اﻻﺳتﻬﻼﻛيﺔ  -ﺗكﻠﻔﺔ اﻟشراء ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟمتوﺳط اﻟمرﺟﺢ
اﻟبضﺎﻋﺔ اﻟجﺎﻫزة واﻷﻋمﺎل ﻗيد اﻟتنﻔيذ  -ﺗكﻠﻔﺔ اﻟمواد اﻟمبﺎﺷرة وﻧسبﺔ ﻣن ﻣصﺎرﯾﻒ اﻟتصنيﻊ اﺳتنﺎداً إﻟﻰ ﻛﻔﺎءة اﻟتشﻐيﻞ اﻟﻌﺎدﯾﺔ
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٣-٢

ﻣﻠخص اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(

اﻷدوات اﻟمﺎﻟيﺔ  -اﻟتثبيت اﻷوﻟﻲ واﻟﻘيﺎس اﻟﻼﺣق )ﺗتمﺔ(
اﻟمخزون )ﺗتمﺔ(
ﯾس ــتند ﺻ ــﺎﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟممكن ﺗحﻘيﻘﻬﺎ إﻟﻰ ﺳ ــﻌر اﻟبيﻊ اﻟتﻘدﯾري أﺛنﺎء ﺳ ــير اﻷﻋمﺎل اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻧﺎﻗص ـﺎً اﻟتكﺎﻟيﻒ اﻟمﻘدرة ﻟﻺﻧجﺎز واﻟتكﺎﻟيﻒ اﻟمﻘدرة
اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺗمﺎم اﻟبيﻊ.
اﻻﻧﺨﻔﺎض 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
ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟﻮد ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﻤﺆﺷﺮ ،ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﺼﯿﻠﮫ ﻟﺒﻨﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮدات .إن اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﺼﯿﻠﮫ ﻟﺒﻨﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﯾﻤﺜﻞ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﺒﻨﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻧﺎﻗﺼﺎً اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﻟﻠﺒﯿﻊ وﻗﯿﻤﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻟﮫ أﯾﮭﻤﺎ أﻋﻠﻰ .وﻋﻨﺪ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻗﯿﻤﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام ،ﻓﺈن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪرة اﻟﻌﺎﺋﺪة ﻟﺒﻨﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﯾﺘﻢ ﺗﺨﻔﯿﻀﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻌﺎر اﻟﺨﺼﻢ ﻗﺒﻞ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻜﺲ ﺗﻘﯿﯿﻤﺎت اﻟﺴﻮق
اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮد واﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﺒﻨﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮدات.
إذا ﺗﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﺼﯿﻠﮫ ﻟﺒﻨﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻋﻠﻰ أﻧﮫ أﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻢ ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺪرج ﻟﺒﻨﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮدات إﻟﻰ
اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﺼﯿﻠﮫ .ﯾﺘﻢ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ ﻋﻜﺲ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻻﺣﻘﺎً ،ﯾﺘﻢ زﯾﺎدة اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻟﺒﻨﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮدات إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﻌﺪل ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﺼﯿﻠﮫ وﻟﻜﻦ
ﻓﻘﻂ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﻻ ﯾﺘﺠﺎوز ﻓﯿﮫ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻤﺪرج اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﯿﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ،ﺷﺮﯾﻄﺔ أن ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ھﻨﺎك ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ
ﺗﻢ ﺗﺜﺒﯿﺘﮭﺎ ﻟﺒﻨﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .إن ﻋﻜﺲ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﯾﺘﻢ ﺗﺜﺒﯿﺘﮫ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﺧﻞ.
ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ
ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻮذة ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺜﺒﯿﺖ اﻷوﻟﻲ .وﻻﺣﻘﺎً ﻟﻠﺘﺜﺒﯿﺖ اﻷوﻟﻲ ،ﯾﺘﻢ إدراج اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ
اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎً أي إطﻔﺎء ﻣﺘﺮاﻛﻢ واي ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻣﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻟﻼﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ.
إن اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ذات اﻷﻋﻤﺎر اﻟﻤﺤﺪدة ﯾﺘﻢ إطﻔﺎؤھﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﻤﻘﺪر ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﻟﻤﺪة  ٥ﺳﻨﻮات ﺳﻨﻮات وﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ
ﺑﺨﺼﻮص اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻮﺟﺪ ﻣﺆﺷﺮ ﺑﺄن ﺑﻨﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮس ﻗﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ .ﯾﺘﻢ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻹطﻔﺎء
ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ذات أﻋﻤﺎر ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.
ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺑﻨﺪ ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ﻋﻨﺪ اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺰاﯾﺎ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ
أو اﺳﺘﺒﻌﺎده .ﯾﺘﻢ إدراج أي رﺑﺢ أو ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﺑﻨﺪ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺿﻤﻦ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ.
اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ وﺷﺒﮫ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ
ﻟﻐﺮض ﺑﯿﺎن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ،ﺗﺘﺄﻟﻒ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ وﺷﺒﮫ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق واﻷرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻘﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺤﻖ
ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﮭﺮ أو أﻗﻞ.
اﻟمخصصﺎت
ﯾتم ﺗثبيت اﻟمخصـصـﺎت ﻋند وﺟود اﻟتزام ﺣﺎﻟﻲ )ﻗﺎﻧوﻧﻲ أو ﺿـمنﻲ( ﻋﻠﻰ اﻟشـرﻛﺔ ﻧتيجﺔ ﺣدث ﺳـﺎﺑق ،ﻣن اﻟمرﺟﺢ أن ﯾﻠزم ﺗدﻓق ﺧﺎرج ﻟﻠموارد
اﻟتﻲ ﺗتضمن ﻣزاﯾﺎ اﻗتصﺎدﯾﺔ ﺿرورﯾﺎً ﻟتسدﯾد اﻻﻟتزام وﯾمكن ﻋمﻞ ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﻘول ﻟمبﻠﻎ اﻻﻟتزام.
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اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(

٣-٢

ﻣﻠخص اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(

ﻣكﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟخدﻣﺔ ﻟﻠموظﻔين
ﺗﻘدم اﻟشـرﻛﺔ ﻣكﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟخدﻣﺔ ﻟﻠموظﻔين اﻟواﻓدﯾن .ﺗسـتند اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمسـتحﻘﺔ اﻟدﻓﻊ ﻋﻠﻰ راﺗب اﻟموظﻒ وطول ﻣدة ﺧدﻣﺔ اﻟموظﻔين ﺧضـوﻋﺎً
ﻹﺗمﺎم اﻟحد اﻷدﻧﻰ ﻣن ﻓترة اﻟخدﻣﺔ .ﺗستحق اﻟتكﺎﻟيﻒ اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟمزاﯾﺎ ﺣسب ﻣدى ﻓترة اﻟخدﻣﺔ.
ﺑخصـوص اﻟموظﻔين اﻟمواطنين ،ﺗﻘدم اﻟشـرﻛﺔ ﻣسـﺎﻫمﺎت ﻓﻲ ﺑرﻧﺎﻣﺞ ﻣﻌﺎﺷـﺎت اﻟتﻘﺎﻋد اﻟحكوﻣﻲ وﺗحتسـب ﻛنسـبﺔ ﻣئوﯾﺔ ﻣن رواﺗب اﻟموظﻔين.
ﺗحمﻞ ﻟﻠمصﺎرﯾﻒ ﻋند اﺳتحﻘﺎﻗﻬﺎ.
ﺗﻘتصر اﻟتزاﻣﺎت اﻟشرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟمسﺎﻫمﺎت واﻟتﻲ ّ

اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟطﺎرﺋﺔ
ﻻ ﯾتم ﺗثبيت اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟطﺎرﺋﺔ ﻓﻲ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ .ﯾتم اﻹﻓصـ ـ ــﺎح ﻋنﻬﺎ ﻓﻘط ﻣﺎ ﻟم ﯾكن ﻣن اﻟمسـ ـ ــتبﻌد ﺗدﻓق ﺧﺎرج ﻟﻠموارد اﻟمتضـ ـ ــمنﺔ ﻣزاﯾﺎ
اﻗتصﺎدﯾﺔ .ﻻ ﯾتم ﺗثبيت ﺑند اﻟموﺟودات اﻟطﺎرئ ﻓﻲ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟكن ﯾﻔصﺢ ﻋنﻬﺎ ﻋندﻣﺎ ﯾكون اﻟتدﻓق اﻟداﺧﻞ ﻟﻠمزاﯾﺎ اﻻﻗتصﺎدﯾﺔ ﻣرﺟحﺎً.
٤-٢

ﺗصحيﺢ اﻟخطﺄ

ﺣصـ ــﻠت اﻟشـ ــرﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺗموﯾﻞ ﻣن ﺑنوك اﺳـ ــتثمﺎرﯾﺔ ﻟتموﯾﻞ ﺟزﺋﻲ ﻻﺳـ ــتحواذ اﺳـ ــتثمﺎراﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ .ﺧﻼل اﻟسـ ــنﺔ ،ﺣددت اﻹدارة
وﺑنﺎء ﻋﻠيﻪ ،ﻗﺎﻣت ﺑﺈﻋﺎدة إدراج اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ.
ﺧطﺄ ﻓﻲ ﻣحﺎﺳبﺔ ﺗﻠك اﻟتسﻬيﻼت اﻟتموﯾﻠيﺔ اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻔترات اﻟسﺎﺑﻘﺔ،
ً
ﺗم ﺗصحيﺢ اﻟخطﺄ ﻣن ﺧﻼل إﻋﺎدة إدراج ﻛﻞ ﺑند ﻣن ﺑنود اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟمتﺄﺛرة ﻟﻠﻔترات اﻟسﺎﺑﻘﺔ ،ﻛمﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻷﺛر ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ )زﯾﺎدة)/ﻧﻘص(( ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ

 ٣١دﯾسمبر
٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم

 ١ﯾنﺎﯾر
٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم

اﻻﺳتثمﺎرات ﻓﻲ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ
ﺳﻠﻔيﺎت اﻟبنوك

)(٢٬٢٧٢
)(٢٤٬٢٦٢

)(٩٬٦٩٣
)(٣٦٬٦٩٢

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ

)(٢٦٬٥٣٤

)(٤٦٬٣٨٥

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ ﺑيﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر )زﯾﺎدة)/ﻧﻘص(( ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح

 ٣١دﯾسمبر
٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم
اﻟتﻐير ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳتثمﺎرات ﻓﻲ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ

١٩٬١٨٠

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح

١٩٬١٨٠
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اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(

٤-٢

ﺗصحيﺢ اﻟخطﺄ )ﺗتمﺔ(

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ رﺑحيﺔ اﻟسﻬم )زﯾﺎدة)/ﻧﻘص(( ﻓﻲ رﺑحيﺔ اﻟسﻬم

 ٣١دﯾسمبر
٢٠١٩
درﻫم
٠.٠٥

اﻟرﺑﺢ اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟمخﻔﻒ ﻟﻠسﻬم
اﻷﺛر ﻋﻠﻰ ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى )زﯾﺎدة)/ﻧﻘص((

 ٣١دﯾسمبر
٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم
ﺻﺎﻓﻲ اﻟتﻐيير ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷدوات اﻟدﯾن ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى
اﻷﺛر ﻋﻠﻰ ﺑيﺎن اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ )زﯾﺎدة)/ﻧﻘص((

٦٧١

 ٣١دﯾسمبر
٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم
٢٠٬٧٦٩
)(٢٠٬٧٦٩

ﺻﺎﻓﻲ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧشطﺔ اﻻﺳتثمﺎرﯾﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷﻧشطﺔ اﻟتموﯾﻠيﺔ

-

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ
ﺗم اﻹﻓصﺎح ﻋن ﺗسوﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠمﻌﻠوﻣﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟمبﻠﻎ ﻋنﻬﺎ ﺳﺎﺑﻘﺎً واﻟمبﺎﻟﻎ واﻷرﺻدة اﻟمﻌﺎد إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻹﯾضﺎح .٢٩
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اﻷﺣكﺎم واﻟتﻘدﯾرات واﻻﻓتراﺿﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ

إن إﻋـداد اﻟبيـﺎﻧـﺎت اﻟمـﺎﻟيـﺔ ﻟﻠشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرﻛـﺔ ﯾتطﻠـب ﻣن اﻹدارة إﺟراء اﻷﺣكـﺎم واﻟتﻘـدﯾرات واﻻﻓت ارﺿ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت اﻟتﻲ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟمبـﺎﻟﻎ اﻟمﻌﻠنـﺔ ﻟﻺﯾرادات
واﻟمصـ ـ ـ ــﺎرﯾﻒ واﻟموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت واﻹﻓصـ ـ ـ ــﺎﺣﺎت اﻟمرﻓﻘﺔ واﻹﻓصـ ـ ـ ــﺎح ﻋن اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟطﺎرﺋﺔ .وإن ﻋدم اﻟتﺄﻛد ﺣول ﻫذﻩ اﻻﻓت ارﺿـ ـ ـ ــﺎت
واﻟتﻘدﯾرات ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ ﻧتﺎﺋﺞ ﺗستﻠزم إﺟراء ﺗﻌدﯾﻞ ﺟوﻫري ﻋﻠﻰ اﻟمبﻠﻎ اﻟمدرج ﻟﻠموﺟودات أو اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمتﺄﺛرة ﻓﻲ ﻓترات ﻣستﻘبﻠيﺔ.

٢٤

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

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠
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اﻷﺣكﺎم واﻟتﻘدﯾرات واﻻﻓتراﺿﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(

اﻟتﻘدﯾرات واﻻﻓتراﺿﺎت

إن اﻻﻓت ارﺿـ ــﺎت اﻟرﺋيسـ ــيﺔ اﻟتﻲ ﺗتﻌﻠق ﺑﺎﻟمسـ ــتﻘبﻞ واﻟمصـ ــﺎدر اﻟرﺋيسـ ــيﺔ اﻷﺧرى ﻟﻠتﻘدﯾرات ﻏير اﻟمؤﻛدة ﺑتﺎرﯾﺦ ﺑيﺎن اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ ،اﻟتﻲ ﻟدﯾﻬﺎ
ﻣخﺎطر ﺟوﻫرﯾﺔ ﺗؤدي ﻟتﻌدﯾﻞ ﺟوﻫري ﻓﻲ اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمدرﺟﺔ ﻟﻠموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت ﺧﻼل اﻟسـنﺔ اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،ﺗم ﺑيﺎﻧﻬﺎ أدﻧﺎﻩ .ﺗﻌتمد اﻟشـرﻛﺔ
ﻓﻲ اﻓت ارﺿـﺎﺗﻬﺎ وﺗﻘدﯾراﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟمﻌﺎﯾير اﻟمتوﻓرة ﻋند إﻋداد اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ .إن اﻟظروف واﻻﻓت ارﺿـﺎت اﻟحﺎﻟيﺔ ﺣول اﻟتطورات اﻟمسـتﻘبﻠيﺔ ،ﻣﻊ
ذﻟك ،ﯾمكن أن ﺗتﻐير ﺑسـ ــبب اﻟتﻐيرات ﻓﻲ اﻟسـ ــوق أو اﻟظروف اﻟتﻲ ﺗنتﺞ ﺧﺎرج ﺳـ ــيطرة اﻟشـ ــرﻛﺔ .ﺗنﻌكس ﺗﻠك اﻟتﻐيرات ﻓﻲ اﻻﻓت ارﺿـ ــﺎت ﻋند
ﺣدوﺛﻬﺎ.

ﻣخصص ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻟﻠذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ

ﺗس ــتخدم اﻟش ــرﻛﺔ ﺟدول ﻣخص ـص ــﺎت ﻟحس ــﺎب ﺧس ــﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻟﻠذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ .ﺗس ــتند ﻣﻌدﻻت اﻟمخص ـص ــﺎت إﻟﻰ ﻋدد أﯾﺎم
اﻟتﺄﺧر ﻋن اﻟسداد ﻟمجموﻋﺎت ﻣختﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻌمﻼء اﻟتﻲ ﻟﻬﺎ أﻧمﺎط ﺧسﺎﺋر ﻣمﺎﺛﻠﺔ )أي ،ﻣضموﻧﺔ وﻏير ﻣضموﻧﺔ(.
ﯾســتند ﺟدول اﻟمخص ـصــﺎت ﻓﻲ اﻟبداﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟتﻌثر اﻟســﺎﺑﻘﺔ اﻟمﻼﺣظﺔ ﻟﻠشــرﻛﺔ .ﺳــتﻘوم اﻟشــرﻛﺔ ﺑمﻌﺎﯾرة اﻟجدول ﻟتﻌدﯾﻞ ﺗجرﺑﺔ ﺧســﺎﺋر
ﺑنﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣسـتﻘبﻠيﺔ .ﻋﻠﻰ ﺳـبيﻞ اﻟمثﺎل ،إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟمتوﻗﻊ أن ﺗتدﻫور اﻟظروف اﻻﻗتصـﺎدﯾﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ ﺧﻼل اﻟﻌﺎم
اﻻﺋتمﺎن اﻟسـﺎﺑﻘﺔ ً
اﻟمﻘبﻞ ،ﻣمﺎ ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻋدد ﺣﺎﻻت اﻟتﻌثر ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﻲ اﻹﻧشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ﺎءات واﻟﻌﻘﺎرات ،ﯾتم ﺗﻌدﯾﻞ ﻣﻌدﻻت اﻟتﻌثر اﻟس ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎﺑﻘﺔ .ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﻞ
ﺗﻘرﯾر ،ﯾتم ﺗحدﯾث ﻣﻌدﻻت اﻟتﻌثر اﻟسﺎﺑﻘﺔ اﻟمﻼﺣظﺔ وﯾتم ﺗحﻠيﻞ اﻟتﻐيرات ﻓﻲ اﻟتﻘدﯾرات اﻟمستﻘبﻠيﺔ.
إن ﺗﻘييم اﻟتراﺑط ﺑين ﻣﻌدﻻت اﻟتﻌثر اﻟسﺎﺑﻘﺔ اﻟمﻼﺣظﺔ واﻟظروف اﻻﻗتصﺎدﯾﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ وﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻫو ﺗﻘدﯾر ﺟوﻫري .إن ﻗيمﺔ
ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ ﺣسﺎﺳﺔ ﻟﻠتﻐيرات ﻓﻲ اﻟظروف واﻟحﺎﻻت اﻻﻗتصﺎدﯾﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ .ﻗد ﻻ ﺗكون اﻟخبرة اﻟسﺎﺑﻘﺔ ﻟخسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟخﺎﺻﺔ
أﯾضﺎ ﺗمثﻞ اﻟتﻌثر اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻌميﻞ ﻓﻲ اﻟمستﻘبﻞ .إن اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑخسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ
ﺑﺎﻟشرﻛﺔ واﻟتنبؤ ﺑﺎﻟظروف اﻻﻗتصﺎدﯾﺔ ً
اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ ﻣبينﺔ ﻓﻲ اﻹﯾضﺎح .٢٧

اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗيمﺔ اﻟمخزون

ﯾتم اﻻﺣتﻔﺎظ ﺑﺎﻟمخزون ﺑﺎﻟتكﻠﻔﺔ وﺻـﺎﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟممكن ﺗحﻘيﻘﻬﺎ أﯾﻬمﺎ أﻗﻞ .ﻋندﻣﺎ ﯾصـبﺢ اﻟمخزون ﻗدﯾم ًﺎ أو ﻣتﻘﺎدﻣ ًﺎ ،ﯾتم إﺟراء ﺗﻘدﯾر ﻟصـﺎﻓﻲ
اﻟﻘيمﺔ اﻟممكن ﺗحﻘيﻘﻬﺎ .ﺑﺎﻟنس ــبﺔ ﻟﻠمبﺎﻟﻎ اﻟجوﻫرﯾﺔ ﺑص ــورة ﻓردﯾﺔ ،ﯾتم ﻫذا اﻟتﻘدﯾر ﺑص ــورة ﻓردﯾﺔ .إن اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟتﻲ ﻟيس ــت ﺟوﻫرﯾﺔ ﺑص ــورة ﻓردﯾﺔ
وﻟكنﻬﺎ ﻗدﯾمﺔ أو ﻣتﻘﺎدﻣﺔ ،ﯾتم ﺗﻘييمﻬﺎ ﺑصـ ـ ــورة ﺟمﺎﻋيﺔ وﯾؤﺧذ ﻣخصـ ـ ــص وﻓﻘ ًﺎ ﻟنوع اﻟمخزون ودرﺟﺔ اﻟﻌمر أو اﻟتﻘﺎدم اﺳـ ـ ــتنﺎداً ﻷﺳـ ـ ــﻌﺎر اﻟبيﻊ
اﻟتﺎرﯾخيﺔ.

ﺑتﺎرﯾﺦ اﻟتﻘرﯾر اﻟمﺎﻟﻲ ،ﺑﻠﻎ إﺟمﺎﻟﻲ اﻟمخزون  ٥٧٬٠٨٤أﻟﻒ درﻫم ) ٦٨٬٣٨٠ – ٢٠١٩أﻟﻒ درﻫم( ،وﻟم ﯾتم ﺗكوﯾن أي ﻣخصـ ـ ـ ـ ــص ﻟﻠمخزون
ﺑطﻲء اﻟحرﻛﺔ ) – ٢٠١٩ﻻ ﺷـ ــﻲء( )راﺟﻊ اﻻﯾضـ ــﺎح  ١٥ﻟﻠمﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﺗخﻔيض اﻟمخزون( .إن أي ﻓرق ﺑين اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمحصـ ــﻠﺔ ﻓﻌﻠيًﺎ ﻓﻲ
ﻓترات ﻣستﻘبﻠيﺔ واﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمتوﻗﻌﺔ ﺳيتم ﺗثبيتﻪ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟدﺧﻞ.

اﻷﻋمﺎر اﻟمﻘدرة ﻟﻼﺳتخدام واﺳتﻬﻼك اﻟموﺟودات اﻟثﺎﺑتﺔ

ﺗﻘوم اﻹدارة ﺑﺈﺟراء ﻣراﺟﻌﺔ دورﯾﺔ ﻟﻸﻋمﺎر اﻟمﻘدرة ﻟﻼﺳتخدام وطرﯾﻘﺔ اﻻﺳتﻬﻼك ﻟﻠتﺄﻛد ﻣن ﻓترة وطرﯾﻘﺔ اﻻﺳتﻬﻼك ﻣتواﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟنمط اﻟمتوﻗﻊ
ﻟﻠمزاﯾﺎ اﻻﻗتصﺎدﯾﺔ ﻣن ﻫذﻩ اﻟموﺟودات.

اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗيمﺔ اﻟموﺟودات ﻏير اﻟمﺎﻟيﺔ

ﯾنشـ ــﺄ اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ ﻋندﻣﺎ ﯾزﯾد اﻟمبﻠﻎ اﻟمدرج ﻟبند ﻣوﺟودات أو وﺣدة ﻣنتجﺔ ﻟﻠنﻘد ﻋن اﻟمبﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠتحصـ ــيﻞ ،ﺑﺎﻋتبﺎرﻩ ﻗيمتﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻧﺎﻗصـﺎً ﺗكﺎﻟيﻒ اﻻﺳـتبﻌﺎد وﻗيمﺔ اﻻﺳـتخدام ،أﯾﻬمﺎ أﻋﻠﻰ .ﺗشـﻐﻞ اﻹدارة ﻣتخصـصـين ﻣن أطراف ﺛﺎﻟثﺔ ﻟتحدﯾد اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟموﺟوداﺗﻬﺎ اﻟثﺎﺑتﺔ.
ﯾﻌتمد ﺗﻘدﯾر اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻫذا ﻋﻠﻰ ﺗكﻠﻔﺔ اﻻﺳتبدال ﻟبند ﻣوﺟودات ﻟمراﻓق واﺳتﻬﻼك ﻣسﺎوﯾﺔ ،ﺑمﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻘﺎدم اﻟمخزون.

٢٥

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

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠
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اﻹﯾرادات ﻣن ﻋﻘود اﻟﻌمﻼء

١-٤

اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟمﻔصﻠﺔ ﻟﻺﯾرادات

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

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم
ﻓصﻞ ﺑيﻊ اﻟبضﺎﻋﺔ أو اﻟخدﻣﺎت
ﺑيﻊ اﻟبضﺎﻋﺔ )اﻟمثبت ﻓﻲ ٍ
وﻗت ﻣﻌين(
ٍ
ﺧدﻣﺎت اﻟتوﺻيﻞ )اﻟمثبتﺔ ﻓﻲ وﻗت ﻣﻌين(

ﻧوع اﻟبضﺎﻋﺔ /اﻟخدﻣﺔ
اﻟبضﺎﻋﺔ اﻟجﺎﻫزة )ﺑمﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟتوﺻيﻞ(
اﻟبضﺎﻋﺔ ﺷبﻪ اﻟجﺎﻫزة واﻟمواد اﻟخﺎم )ﺑمﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟتوﺻيﻞ(
اﻷﺳواق اﻟجﻐراﻓيﺔ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟمتحدة
اﻟدول اﻷﺧرى

٢-٤

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم

١٨١٬٨٤٤
١٬٢٤٣

١٨٧٬٢٨٥
٣٬٤٨٩

١٨٣٬٠٨٧

١٩٠٬٧٧٤

١٣٣٬٨٣٧
٤٩٬٢٥٠

١٧٨٬٦٣٨
١٢٬١٣٦

١٨٣٬٠٨٧

١٩٠٬٧٧٤

١٣٦٬٨٥٧
٤٦٬٢٣٠

١٨١٬٣١٧
٩٬٤٥٧

١٨٣٬٠٨٧

١٩٠٬٧٧٤

أرﺻدة اﻟﻌﻘود

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم
٨١٬٣٣٢
١٥٬٢٥١
٩٧٠

اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ )إﯾضﺎح (١٦
اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ ﻣن أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ )إﯾضﺎح (١٦
ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻌﻘود – اﻟدﻓﻌﺎت اﻟمﻘدﻣﺔ )إﯾضﺎح (٢١

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم
٩٣٬٢٠٤
١٣٬٥١٨
١٬٢٨٤

إن اﻟـذﻣم اﻟمــدﯾنــﺔ اﻟتجــﺎرﯾـﺔ ﻻ ﺗترﺗـب ﻋﻠيﻬــﺎ ﻓواﺋـد وﺗكون ﻓترة اﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتحﻘــﺎﻗﻬــﺎ ﻋـﺎدةً ﻣن  ٣٠إﻟﻰ  ١٢٠ﯾوﻣـﺎً .إن اﻟـذﻣم اﻟمــدﯾنــﺔ اﻟتجــﺎرﯾـﺔ ﺑمبﻠﻎ
 ٥٤٬١٧٥أﻟﻒ درﻫم ) ٥٦٬٨٩٢ -٢٠١٩أﻟﻒ درﻫم( ﻣضموﻧﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟضمﺎﻧﺎت اﻟبنكيﺔ.
ﺗتﺄﻟﻒ ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟمﻘﺎوﻻت ﻣن اﻟدﻓﻌﺎت اﻟمﻘدﻣﺔ ﻗصيرة اﻷﺟﻞ اﻟمﻘبوﺿﺔ ﻟﻘﺎء ﺑيﻊ اﻟبضﺎﻋﺔ وﺗﻘدﯾم اﻟخدﻣﺎت.

٢٦

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

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

-٤

اﻹﯾرادات ﻣن ﻋﻘود اﻟﻌمﻼء )ﺗتمﺔ(

٣-٤

اﻟتزاﻣﺎت اﻷداء

ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠخص ﻟﻠمﻌﻠوﻣﺎت اﻟخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟتزاﻣﺎت أداء اﻟشرﻛﺔ:

ﺑيﻊ اﻟبضﺎﻋﺔ

ﯾتم اﺳتيﻔﺎء اﻟتزام اﻷداء ﻋند اﺳتﻼم اﻟبضﺎﻋﺔ ،وﯾكون اﻟدﻓﻊ ﻋموﻣﺎً ﻧﻘداً أو ﯾُستحق ﺧﻼل  ٣٠إﻟﻰ  ١٢٠ﯾوﻣﺎً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟبيﻊ.

اﻟﻌﻘود اﻟمجمﻌﺔ ﻟبيﻊ اﻟبضﺎﻋﺔ وﺧدﻣﺎت اﻟتوﺻيﻞ

ﯾتم اﺳتيﻔﺎء اﻟتزام اﻷداء ﻋﻘب ﺗسﻠيم اﻟبضﺎﻋﺔ وﯾُستحق اﻟدﻓﻊ ﻋموﻣﺎً ﺧﻼل  ٣٠إﻟﻰ  ١٢٠ﯾوﻣﺎً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟتسﻠيم.

-٥

اﻟتكﺎﻟيﻒ اﻟمبﺎﺷرة

ﺗكﻠﻔﺔ اﻟمواد
اﻟخدﻣﺎت وﺗكﺎﻟيﻒ اﻟمصنﻊ اﻷﺧرى
ﺗكﻠﻔﺔ اﻟﻌمﺎﻟﺔ
اﺳتﻬﻼك اﻟممتﻠكﺎت واﻵﻻت واﻟمﻌدات )إﯾضﺎح (١٠
ﺗخﻔيض اﻟمخزون

-٦

اﻟدﺧﻞ اﻵﺧر

ﺑيﻊ ﺧردة وﻣواد أﺧرى ﻏير ﻣتﺎﺟر ﺑﻬﺎ
إﻋﺎدة ﺗحميﻞ إﻟﻰ طرف ذي ﻋﻼﻗﺔ )إﯾضﺎح (١٤
دﺧﻞ إﯾجﺎر ﻣن ﻋﻘﺎرات اﺳتثمﺎرﯾﺔ )إﯾضﺎح (١١
دﺧﻞ إﯾجﺎر آﺧر
اﻷرﺑﺎح ﻣن ﺑيﻊ اﻟممتﻠكﺎت واﻵﻻت واﻟمﻌدات
أﺧرى

-٧

ﻣصﺎرﯾﻒ إدارﯾﺔ وﻋموﻣيﺔ

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم

١٢٤٬٥٠٧
٥١٬٠٨٢
١٥٬٣٧٩
١٦٬٣٢٨
٣٬٢٤٧

١٠٦٬٩٤٨
٥٣٬٥٧٨
١٨٬١٠٦
١٥٬١٧١
٨٬٦٧٦

٢١٠٬٥٤٣

٢٠٢٬٤٧٩

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم

٦٬٣٣٥
٥٬٨٨٧
٢٬٩٣٠
٢٬٥٣٢
٢٥
٣٣٠

٧٬٦١٤
٣٬٥٠٨
٣٬٦٤٠
١٬٣٥٩
٨٨٢

١٨٬٠٣٩

١٧٬٠٠٣

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم

رواﺗب وﻣزاﯾﺎ اﻟموظﻔين
إﺻﻼح وﺻيﺎﻧﺔ
اﺳتﻬﻼك اﻟممتﻠكﺎت واﻵﻻت واﻟمﻌدات )إﯾضﺎح (١٠
إطﻔﺎء ﻣوﺟودات ﻏير ﻣﻠموﺳﺔ
رﺳوم ﺑنكيﺔ
أﺗﻌﺎب ﻣﻬنيﺔ وﻗﺎﻧوﻧيﺔ
ﻣصﺎرﯾﻒ أﺧرى

٢٧

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم

١٦٬٥٤١
١٬٦٥٩
١٬٣٩٣
٦٠٠
٩٨٢
٥٠٥
٥٬٢٢٠

٢٠٬٠٩٩
١٬٧٤٦
١٬٦٢٢
١٬٠٨١
١٬٠١٧
٤٬٢٦٥

٢٦٬٩٠٠

٢٩٬٨٣٠

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

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

-٨

ﻣصﺎرﯾﻒ ﺑيﻊ وﺗوزﯾﻊ
٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم

ﻣبيﻌﺎت وﺗسوﯾق
ﻣواﺻﻼت
اﺳتﻬﻼك اﻟممتﻠكﺎت واﻵﻻت واﻟمﻌدات )إﯾضﺎح (١٠

-٩

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم

٢٬٨٤١
٥٬٩٧٥
٣٥٢

٢٬٠١٣
١٬١٥٢
٢٧٤

٩٬١٦٨

٣٬٤٣٩

دﺧﻞ اﻟتموﯾﻞ
٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم

دﺧﻞ اﻟﻔواﺋد ﻋﻠﻰ اﻟﻘرض اﻟمﻘدم ﻟﻠشرﻛﺔ اﻟشﻘيﻘﺔ )إﯾضﺎح (١٤
دﺧﻞ اﻟﻔواﺋد ﻋﻠﻰ اﻻﺳتثمﺎرات ﻓﻲ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ )أدوات دﯾن(
اﺳتثمﺎرات اﻟدﯾون ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى –
رﺑﺢ ﻣن اﻻﺳتحﻘﺎق اﻟمﻌﺎد ﺗصنيﻔﻪ ﻣن ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى

٢٨

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم

١٦٬٧٥١
١٦٬٢٤٩

١٨٬٤٨٦
١٥٬٤٢٦

-

١٣٤

٣٣٬٠٠٠

٣٤٬٠٤٦

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

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -١٠اﻟموﺟودات اﻟثﺎﺑتﺔ
اﻟتكﻠﻔﺔ:

اﻟمبﺎﻧﻲ
أﻟﻒ درﻫم

آﻻت وﻣكﺎﺋن
أﻟﻒ درﻫم

أﺛﺎث
وﻣﻌدات ﻣكتبيﺔ
أﻟﻒ درﻫم

ﺳيﺎرات
أﻟﻒ درﻫم

أﻋمﺎل رأﺳمﺎﻟيﺔ
ﻗيد اﻟتنﻔيذ
أﻟﻒ درﻫم

اﻟمجموع
أﻟﻒ درﻫم

ﻓﻲ  ١ﯾنﺎﯾر ٢٠١٩
إﺿﺎﻓﺎت
اﻻﺳتبﻌﺎدات
اﻟتحوﯾﻼت
ﺗحوﯾﻞ إﻟﻰ ﻣوﺟودات ﻏير ﻣﻠموﺳﺔ

٣٦٬٢٠٨
-

٩٣٦٬٧٠٨
٢٥
)(٢٤
٥٬٠٦٢
-

١٧٬٤٢٠
٥٨٧
)(٦٨
-

٥٤٬١٤٠
١٬٦٢١
)(١٬٩٥٠
-

٦٦٬٧٧٩
٢٬٠٦٦
)(٥٬٠٦٢
)(٣٬٠٠٠

١٬١١١٬٢٥٥
٤٬٢٩٩
)(٢٬٠٤٢
)(٣٬٠٠٠

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠١٩
إﺿﺎﻓﺎت
اﺳتبﻌﺎدات
ﺗحوﯾﻼت

٣٦٬٢٠٨
-

٩٤١٬٧٧١
٢٨٤
-

١٧٬٩٣٩
٢١٥
)(١٧٠
-

٥٣٬٨١١
٧٩٥
)(٤٥
-

٦٠٬٧٨٣
٥٦٥
-

١٬١١٠٬٥١٢
١٬٨٥٩
)(٢١٥
-

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

٣٦٬٢٠٨

٩٤٢٬٠٥٥

١٧٬٩٨٤

٥٤٬٥٦١

٦١٬٣٤٨

اﻻﺳتﻬﻼك اﻟمتراﻛم:

١٬١١٢٬١٥٦

ﻓﻲ  ١ﯾنﺎﯾر ٢٠١٩
ﻟﻠسنﺔ )إﯾضﺎح (١-١٠
اﺳتبﻌﺎدات

٣٠٬٤٣١
٥٧٦
-

٧٩٢٬٤٥٠
١٤٬٦٤٨
)(٢٤

١٧٬٠١٦
٤٢٣
)(٢٠

٥١٬٧٥٩
١٬٤٢٠
)(١٬٩٥٠

-

٨٩١٬٦٥٦
١٧٬٠٦٧
)(١٬٩٩٤

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠١٩
ﻟﻠسنﺔ )إﯾضﺎح (١-١٠
اﺳتبﻌﺎدات

٣١٬٠٠٧
٥٧٦
-

٨٠٧٬٠٧٤
١٥٬٤٩٧
-

١٧٬٤١٩
٣٥٣
)(١٤٧

٥١٬٢٢٩
١٬٦٤٧
)(٤٤

-

٩٠٦٬٧٢٩
١٨٬٠٧٣
)(١٩١

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

٣١٬٥٨٣

٨٢٢٬٥٧١

١٧٬٦٢٥

٥٢٬٨٣٢

-

٩٢٤٬٦١١

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟمدرﺟﺔ:
ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

٤٬٦٢٥

١١٩٬٤٨٤

٣٥٩

١٬٧٢٩

٦١٬٣٤٨

١٨٧٬٥٤٥

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠١٩

٥٬٢٠١

١٣٤٬٦٩٧

٥٢٠

٢٬٥٨٢

٦٠٬٧٨٣

٢٠٣٬٧٨٣

٢٩

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

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -١٠اﻟموﺟودات اﻟثﺎﺑتﺔ )ﺗتمﺔ(
 ١-١٠اﻻﺳتﻬﻼك
ﺗم ﺗخصيص اﻻﺳتﻬﻼك ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر ﻛمﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟتكﻠﻔﺔ اﻟمبﺎﺷرة )إﯾضﺎح (٥
ﻣصﺎرﯾﻒ إدارﯾﺔ وﻋموﻣيﺔ )إﯾضﺎح (٧
ﻣصﺎرﯾﻒ ﺑيﻊ وﺗوزﯾﻊ )إﯾضﺎح (٨

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم

١٦٬٣٢٨
١٬٣٩٣
٣٥٢

١٥٬١٧١
١٬٦٢٢
٢٧٤

١٨٬٠٧٣

١٧٬٠٦٧

 ٢-١٠اﻷﻋمﺎل اﻟرأﺳمﺎﻟيﺔ ﻗيد اﻟتنﻔيذ
ﺗتﺄﻟﻒ اﻷﻋمﺎل اﻟ أرﺳــمﺎﻟيﺔ ﻗيد اﻟتنﻔيذ ﺑشـ ٍ
ـكﻞ رﺋيســﻲ ﻣن ﻣشــروع اﺳــترﺟﺎع اﻟح اررة ﻣن اﻟنﻔﺎﯾﺎت واﻟذي ﯾتﻌﻠق ﺑمصــنﻊ اﻟشــرﻛﺔ اﻟمتوﻗﻊ اﻻﻧتﻬﺎء
ﻣنﻪ ﻓﻲ .٢٠٢١
 ٣-١٠ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى
ﺗﻘﻊ اﻟمبﺎﻧﻲ واﻵﻻت واﻟمكﺎﺋن ﻋﻠﻰ ﻗطﻌﺔ أرض ﻣؤﺟرة ﻣن ﺣكوﻣﺔ دﺑﻲ.

 -١١اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳتثمﺎرﯾﺔ
ﺗﺘﺄﻟﻒ اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﻣﻦ ﻗﻄﻌﺔ أرض ﺑﻘﯿﻤﺔ ﻣﺪرﺟﺔ ﻗﺪرھﺎ  ٢٬٩٢٤أﻟﻒ درھﻢ واﻟﻔﻠﻞ اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ واﻟﻤﻘﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻄﻌﺔ اﻷرض
ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﺒﺪﺋﯿﺔ ﻗﺪرھﺎ  ١٦٬٥٧٥أﻟﻒ درھﻢ ،واﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻷﻏﺮاض اﻹﯾﺠﺎر وزﯾﺎدة رأس اﻟﻤﺎل .ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ھﻨﺎك أي ﺣﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات
اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺘﯿﻦ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺘﯿﻦ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ  ٢٠٢٠و.٢٠١٩
ﻟيس ﻟدى اﻟشرﻛﺔ أﯾﺔ ﻗيود ﻋﻠﻰ إﻣكﺎﻧيﺔ ﺗسييﻞ ﻋﻘﺎراﺗﻬﺎ اﻻﺳتثمﺎرﯾﺔ أو اﻟتزام ﺗﻌﺎﻗدي ﻟشراء أو ﺑنﺎء أو ﺗطوﯾر اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳتثمﺎرﯾﺔ أو ﻹﺟراء
إﺻﻼﺣﺎت أو ﺻيﺎﻧﺔ أو ﺗحسينﺎت.
ﺗم ﺗثبيت اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟتﺎﻟيﺔ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟدﺧﻞ ﻓيمﺎ ﯾخص اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳتثمﺎرﯾﺔ:

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم
دﺧﻞ اﻹﯾجﺎرات )إﯾضﺎح (٦
اﻟمصﺎرﯾﻒ اﻟتشﻐيﻠيﺔ اﻟمبﺎﺷرة

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم

٢٬٩٣٠
)(٢٣٢

٣٬٥٠٨
)(٢٤٧

٢٬٦٩٨

٣٬٢٦١

ﺑنﺎء ﻋﻠيﻪ ،ﺗم ﺗﻘييم اﻟﻌﻘﺎرات ﺑمبﻠﻎ ﻗدرﻩ  ٣٧ﻣﻠيون
ﻗﺎﻣت اﻹدارة ﺑتنﻔيذ ﺗﻘييم داﺧﻠﻲ ﻟتحدﯾد اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟتﻘرﯾر اﻟمﺎﻟﻲ .و ً
درﻫم ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﺳنﺔ  ٤٥ – ٢٠١٩) ٢٠٢٠ﻣﻠيون درﻫم(.

- ٣٠ -

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

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -١١اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳتثمﺎرﯾﺔ )ﺗتمﺔ(
أﺳﺎﻟيب اﻟتﻘييم

ﯾتم ﻗيﺎس ﻗيمﺔ اﻟﻌﻘﺎرات ﻣن ﻗبﻞ اﻹدارة ﺑﺎﺳ ــتخدام ﻧﻬﺞ "ﺗﻘييم طرﯾﻘﺔ اﻻﺳ ــتثمﺎر" )اﻟمس ــتوى اﻟثﺎﻟث ﻣن اﻟتس ــﻠس ــﻞ( .وﺑموﺟب ﻫذﻩ اﻟطرﯾﻘﺔ ،ﯾتم
ﺗﻘدﯾر دﺧﻞ اﻹﯾجﺎر اﻟس ـ ـ ـ ــنوي اﻟمﻘبوض أو اﻟمتوﻗﻊ ﺣﺎﻟيﺎً ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓترة زﻣنيﺔ ﻣن إﯾجﺎر اﻟﻌﻘﺎر وﯾتم ﺧص ـ ـ ـ ــم اﻟمص ـ ـ ـ ــﺎرﯾﻒ أو اﻟمص ـ ـ ـ ــﺎرﯾﻒ
اﻟﻌرﺿيﺔ ﻟمﻠكيﺔ اﻟﻌﻘﺎر ﻟﻠحصول ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧﻞ اﻟسنوي .ﺛم ﯾتم رﺳمﻠﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟدﺧﻞ اﻟسنوي ﻫذا ﺑمﻌدل رﺳمﻠﺔ ﻣنﺎﺳب.
ﯾتم اﺧتيﺎر ﻣﻌدل اﻟرﺳـ ـ ــمﻠﺔ ذات اﻟصـ ـ ــﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳـ ـ ــﺎس ﻣﻌدل ﻋﺎﺋد اﻻﺳـ ـ ــتثمﺎر اﻟمتوﻗﻊ )اﻟمسـ ـ ــتمد ﻣن ﻣﻘﺎرﻧﺎت اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳـ ـ ــتثمﺎرﯾﺔ اﻷﺧرى
اﻟممﺎﺛﻠﺔ( ﻟنوع اﻟﻌﻘﺎر اﻟمﻌنﻲ ﻣﻊ اﻷﺧذ ﺑﺎﻻﻋتبﺎر ﻋواﻣﻞ ﻣثﻞ اﻟمخﺎطر وزﯾﺎدة ﻗيمﺔ رأس اﻟمﺎل وﺿمﺎن اﻟدﺧﻞ وﺳﻬوﻟﺔ اﻟبيﻊ.

 -١٢اﻻﺳتثمﺎرات ﻓﻲ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم

اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟمتداوﻟﺔ

اﻻﺳتثمﺎرات ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى
اﻻﺳتثمﺎرات ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر

١٥٬٤٧٢
٦٧٬٨٩٥
٨٣٬٣٦٧

ﻧﺎﻗصﺎً :اﻟتموﯾﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﺳتثمﺎرات*

-

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم
ﻣﻌﺎد إدراﺟﻬﺎ
٩٬٢٣٨
٩٧٬٧١٢
١٠٦٬٩٥٠
)(٦٬٧٩٦

٨٣٬٣٦٧

١٠٠٬١٥٤

اﻻﺳتثمﺎرات ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى
اﻻﺳتثمﺎرات ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر

٨٥٣٬٧٤٢
٣٥٬٠٦٣
٨٨٨٬٨٠٥

٨٤٨٬٥٧٠
١٤١٬٢٥٣
٩٨٩٬٨٢٣

ﻧﺎﻗصًﺎ :اﻟتموﯾﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﺳتثمﺎرات*

٨٨٨٬٨٠٥
٩٧٢٬١٧٢

)(٣٢٬٧١٢
٩٥٧٬١١١
١٬٠٥٧٬٢٦٥

اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﻏير اﻟمتداوﻟﺔ

ﺑنﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗيﺔ اﻟتﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻣﻊ اﻟبنك.
*ﺗتم ﺗسوﯾﺔ اﻟتموﯾﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﺳتثمﺎرات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟصﺎﻓﻲ ﻓﻲ وﻗت اﺳتبﻌﺎد ﺑند اﻟموﺟودات اﻟمﻌنﻲ ً
وﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ ﺗصنيﻒ اﻻﺳتثمﺎرات ﻓﻲ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ:

أدوات ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ اﻟمتداوﻟﺔ – ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
أدوات اﻟدﯾن – ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
أدوات ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ ﻏير اﻟمتداوﻟﺔ – ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم
ﻣﻌﺎد إدراﺟﻬﺎ

٧٤١٬٣٥٦
١٨٨٬٩٤٨
٤١٬٨٦٨
٩٧٢٬١٧٢

٧٤٢٬٠٧٤
٣١٢٬٨٣١
٤١٬٨٦٨
١٬٠٩٦٬٧٧٣

ﺗتضــمن أدوات ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ اﻟمصــنﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشــﺎﻣﻞ اﻷﺧرى اﻻﺳــتثمﺎرات ﻓﻲ أﺳــﻬم اﻟشــرﻛﺎت اﻟمدرﺟﺔ وﻏير
اﻟمدرﺟﺔ .ﺗحتﻔظ اﻟشـرﻛﺔ ﺑحصـص ﻏير ﻣسـيطرة ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟشـرﻛﺎت .ﺗم ﺗصـنيﻒ ﻫذﻩ اﻻﺳـتثمﺎرات ﺑش ٍ
ـكﻞ ﻏير ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻺﻟﻐﺎء ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن
ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى ﻧظ اًر ﻷن اﻟشرﻛﺔ ﺗﻌتبر ﻫذﻩ اﻻﺳتثمﺎرات اﺳتراﺗيجيﺔ ﻓﻲ طبيﻌتﻬﺎ.

- ٣١ -

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

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -١٢اﻻﺳتثمﺎرات ﻓﻲ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ )ﺗتمﺔ(
ﺗتضــمن أدوات اﻟدﯾن ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشــﺎﻣﻞ اﻷﺧرى اﻻﺳــتثمﺎرات ﻓﻲ اﻟســندات اﻟحكوﻣيﺔ وﺳــندات اﻟشــرﻛﺎت اﻟمتداوﻟﺔ.
ﯾتم ﺗحدﯾد اﻟﻘيم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻻﺳتثمﺎرات اﻟدﯾن ﻫذﻩ ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻋروض اﻷﺳﻌﺎر اﻟمﻌﻠنﺔ ﻓﻲ ﺳوق ﻧشطﺔ.
ﺗتضمن اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر اﻻﺳتثمﺎرات ﻓﻲ أﺳﻬم أدوات اﻟدﯾن اﻟمدرﺟﺔ .ﯾتم ﺗحدﯾد اﻟﻘيم اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻟﻬذﻩ اﻷدوات ﺑﺎﻟرﺟوع إﻟﻰ ﻋروض اﻷﺳﻌﺎر اﻟمﻌﻠنﺔ ﻓﻲ ﺳوق ﻧشطﺔ.
ﻓﻲ  ٣١دﯾسـ ـ ـ ـ ــمبر  ،٢٠٢٠ﻛﺎﻧت ﻫنﺎك اﺳـ ـ ـ ـ ــتثمﺎرات ﻓﻲ أوراق ﻣﺎﻟيﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠتسـ ـ ـ ـ ــوﯾق ﺑمبﻠﻎ  ٢٧٢أﻟﻒ درﻫم ) ٦٬٥٥١ - ٢٠١٩أﻟﻒ درﻫم(
ﻣحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻻﺳم اﻟشخصﻲ ﻟﻠمدﯾر اﻟﻌﺎم ﻟﻠشرﻛﺔ ﻟصﺎﻟﺢ اﻟشرﻛﺔ.
وﺗم رﻫن اﺳـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتثمــﺎرات ﻓﻲ اﻟموﺟودات اﻟمــﺎﻟيــﺔ ﺑمبﻠﻎ  ٦٤٨٬٤٧١أﻟﻒ درﻫم ) ٧١١٬٥٨٠ – ٢٠١٩أﻟﻒ درﻫم( ﻟــدى اﻟبنوك ﻣﻘــﺎﺑــﻞ اﻟﻘروض
واﻟسﻠﻔيﺎت )إﯾضﺎح .(١٩
ﻟدى اﻟشـ ــرﻛﺔ اﺳـ ــتثمﺎر ،ﻣن ﺧﻼل أداة ﺣﻘوق ﻣﻠكيﺔ ﻏير ﻣدرﺟﺔ ،ﻓﻲ ﻣصـ ــنﻊ أﺳـ ــمنت ﻗيد اﻹﻧشـ ــﺎء ﺧﺎرج دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟمتحدة .ﯾتم
إدراج اﻻﺳ ــتثمﺎر ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟش ــﺎﻣﻞ اﻷﺧرى وﯾص ــنﻒ ﻛمس ــتوى  ٣ﺿ ــمن ﺗس ــﻠس ــﻞ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﻟم ﺗكن اﻟش ــرﻛﺔ
وﺑنﺎء ﻋﻠيﻪ،
ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ اﻻﺳـتﻌﺎﻧﺔ ﺑمﻘيم ﺧﺎرﺟﻲ ﻟتحدﯾد اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳـتثمﺎر ﺑشـكﻞ ﻣﻌﻘول ﺑسـبب اﻟوﺿـﻊ ﻏير اﻟموات ﻓﻲ ﺑﻠد اﻻﺳـتثمﺎر.
ً
واﺳتنﺎداً إﻟﻰ ﺣكم اﻹدارة ،ﺗم ﺗحدﯾد اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑمبﻠﻎ  ٤١٬٨٦٨أﻟﻒ درﻫم ﻛمﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟتﻘرﯾر ) ٤١٬٨٦٨ -٢٠١٩أﻟﻒ درﻫم(.
إن اﻟحرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣختﻠﻒ ﻓئﺎت اﻻﺳتثمﺎرات ﻓﻲ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺧﻼل اﻟسنﺔ ﻛﺎﻧت ﻛمﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠
أدوات ﺣﻘوق
أدوات اﻟدﯾن
أدوات اﻟدﯾن
ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟمﻠكيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن
ﻣن ﺧﻼل
ﻣن ﺧﻼل ﺑنود
ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ
اﻷرﺑﺎح
اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ
اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى
اﻷﺧرى
أو اﻟخسﺎﺋر
أﻟﻒ درﻫم
أﻟﻒ درﻫم
أﻟﻒ درﻫم
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟسنﺔ
اﻹﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟسنﺔ
اﻟمستحق  /اﻟمسترد
اﻟتﻐير ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟسنﺔ

٧٣٬٨٦٦
٢٠٬٠٩٢
)(٦٬٦٣٩
)(٣٬٠٢٤

٢٣٨٬٩٦٥
٧٦٬٦٩٢
)(١٩١٬٦٢٧
)(١٩٬٣٧٨

٧٨٣٬٩٤٢
٢٬٩٢٥
)(١٬٣٢٥
)(٢٬٣١٧

١٬٠٩٦٬٧٧٣
٩٩٬٧٠٩
)(١٩٩٬٥٩١
)(٢٤٬٧١٩

٨٤٬٢٩٥

١٠٤٬٦٥٢

٧٨٣٬٢٢٥

٩٧٢٬١٧٢

)ﻣﻌﺎد إدراﺟﻬﺎ(
أدوات ﺣﻘوق
اﻟمﻠكيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن
ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ
اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى
أﻟﻒ درﻫم

اﻟمجموع
أﻟﻒ درﻫم

٩٠٬٤٠٥
١٦٬٨٣٥
)(٣٧٬٢١٢
٣٬٨٣٨

٢٠٢٬٢٩٨
٦٢٬٧٠٩
)(٧٤٬٣٦٩
٤٨٬٣٢٧

٨٨٤٬٤٩٦
)(١٠٠٬٥٥٤

١٬١٧٧٬١٩٩
٧٩٬٥٤٤
)(١١١٬٥٨١
)(٤٨٬٣٨٩

٧٣٬٨٦٦

٢٣٨٬٩٦٥

٧٨٣٬٩٤٢

١٬٠٩٦٬٧٧٣

اﻟسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠١٩
أدوات اﻟدﯾن
أدوات اﻟدﯾن
ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣن ﺧﻼل
ﻣن ﺧﻼل ﺑنود
اﻷرﺑﺎح
اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ
اﻷﺧرى
أو اﻟخسﺎﺋر
أﻟﻒ درﻫم
أﻟﻒ درﻫم
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟسنﺔ
اﻹﺿﺎﻓﺎت ﺧﻼل اﻟسنﺔ
اﻟمستحق  /اﻟمسترد
اﻟتﻐير ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟسنﺔ

اﻟمجموع
أﻟﻒ درﻫم

- ٣٢ -

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

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -١٢اﻻﺳتثمﺎرات ﻓﻲ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ )ﺗتمﺔ(
وﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ اﻻﺳتثمﺎرات ﻓﻲ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺟﻐراﻓيﺎً:

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم

اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟمتحدة
اﻟسﻌودﯾﺔ
اﻟدول اﻷﺧرى

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم
ﻣﻌﺎد إدراﺟﻬﺎ

٦٨٣٬٨٤٢
١٦٥٬٤٨٥
١٢٢٬٨٤٥

٥٨٥٬٠٨٤
١٥٦٬٩٩٠
٣٥٤٬٦٩٩

٩٧٢٬١٧٢

١٬٠٩٦٬٧٧٣

 -١٣اﻻﺳتثمﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺷﻘيﻘﺔ
ﯾﻤﺜﻞ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺷﻘﯿﻘﺔ ﺣﺼﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ  (٪٢٥٫٤٣ - ٢٠١٩) ٪٢٥٫٤٣ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎرﺑﺮ ﺳﯿﻤﻨﺖ ﻛﻮﻣﺒﺎﻧﻲ ﻟﯿﻤﺘﺪ ،وھﻲ ﺷﺮﻛﺔ ذات
ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة ﻣﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ اﻟﺴﻮدان .إن اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺸﻘﯿﻘﺔ ھﻮ ﺗﺼﻨﯿﻊ وﺑﯿﻊ اﻹﺳﻤﻨﺖ .وﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﺣﺼﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺑﺎرﺑﺮ ﺳﯿﻤﻨﺖ ﻛﻮﻣﺒﺎﻧﻲ ﻟﯿﻤﺘﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺎً ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
وﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﻌﺪ ﻣﺮاﻋﺎة أﺛﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻣﻔﺮط اﻟﺘﻀﺨﻢ ،وﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺳﯿﺎﺳﺎت
ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد اﻟﺒﯿﺎﻧـﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿـﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﺸﻘﯿﻘﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺸﻄﺐ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرھﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺸﻘﯿﻘﺔ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ وﻟﯿﺲ ﻋﻠﯿﮭﺎ أي اﻟﺘﺰام إﺿﺎﻓﻲ ﺗﺠﺎه اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ،ﺑﻤﺎ ﯾﺘﺠﺎوز اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻻﺳﻤﯿﺔ ﻷﺳﮭﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ.

 -١٤إﻓصﺎﺣﺎت اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺗﻤﺜﻞ اﻷطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﯿﻦ وأﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻣﻮظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺖ اﻟﺴﯿﻄﺮة
أو اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ أو اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺄﺛﺮ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮھﺮي ﺑﺘﻠﻚ اﻷطﺮاف .ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻮاﻓﻘﺔ إدارة اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﺘﺴﻌﯿﺮ وﺷﺮوط اﻟﺪﻓﻊ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﮭﺬه اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت.
١-١٤

اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم

اﻟشرﻛﺔ اﻟشﻘيﻘﺔ

١٦٬٧٥١
٥٬٨٨٧

دﺧﻞ اﻟﻔواﺋد )إﯾضﺎح (٩
إﻋﺎدة ﺗحميﻞ )إﯾضﺎح (٦

أطراف أﺧرى ذات ﻋﻼﻗﺔ

١٨٬٦٩٣
)(٢٬٠٠٩

اﻹﯾرادات
اﻟمشترﯾﺎت

- ٣٣ -

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم
١٨٬٤٨٦
٣٠٬٠٨٠
)(٩٬٩٠٥

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

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -١٤إﻓصﺎﺣﺎت اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ )ﺗتمﺔ(
٢-١٤

أرﺻﺪة اﻟﻄﺮف ذي اﻟﻌﻼﻗﺔ

اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ ﻣن أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ

اﻟحسﺎﺑﺎت اﻟجﺎرﯾﺔ

اﻟشرﻛﺔ اﻟشﻘيﻘﺔ
ﻧﺎﻗصًﺎ :ﻓﺎﺋدة ﻣﻌﻠﻘﺔ
اﻟشرﻛﺔ اﻟشﻘيﻘﺔ
أطراف أﺧرى ذات ﻋﻼﻗﺔ

اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ إﻟﻰ أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم

٥٢٬٦١٢
)(٥٠٬٢٦٧

٨٤٬٦٦٥
)(٥٠٬٢٦٧

٢٬٣٤٥
١٥٬٢٥١
١٧٬٥٩٦

٣٤٬٣٩٨
١٣٬٥١٨
٤٧٬٩١٦

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم

اﻟحسﺎﺑﺎت اﻟجﺎرﯾﺔ

أطراف أﺧرى ذات ﻋﻼﻗﺔ

١٨

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم
٢٬١٦٧

أﺣﻜﺎم وﺷﺮوط اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﯾﺘﻢ إﺑﺮام ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺒﯿﻊ إﻟﻰ واﻟﺸﺮاء ﻣﻦ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻻدارة .إن اﻷرﺻﺪة اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ
ً .ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﺿﻤﺎﻧﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ أو ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ ﺑﺨﺼﻮص
اﻟﺴﻨﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻀﻤﻮﻧﺔ وﻻ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﺎﺋﺪة )ﺑﺨﻼف اﻟﻘﺮض إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺷﻘﯿﻘﺔ( وﯾﺘﻢ ﺳﺪادھﺎ ﻧﻘﺪا
أﯾﺔ ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ أو داﺋﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
٣-١٤

ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻣﻮظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠﯿﺎ

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم
اﻟرواﺗب واﻟمكﺎﻓﺂت ﻗصيرة اﻷﺟﻞ اﻷﺧرى
ﻣكﺎﻓﺂت ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟخدﻣﺔ

٤-١٤

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم

٣٬١٨٠
١٧٥

٣٬٢٠٣
١٧٥

٣٬٣٥٥

٣٬٣٧٨

اﻟﻘﺮض اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺸﻘﯿﻘﺔ

رﺻيد اﻟﻘرض

- ٣٤ -

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم

٣١٦٬٠٠٠

٣١٦٬٠٠٠

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

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -١٤إﻓصﺎﺣﺎت اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ )ﺗتمﺔ(
٤-١٤

اﻟﻘﺮض اﻟﻤﻘﺪم إﻟﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺸﻘﯿﻘﺔ )ﺗﺘﻤﺔ(

ﯾمثﻞ اﻟﻘرض ﺑمبﻠﻎ  ٣١٦ﻣﻠيون درﻫم ﻓﻲ  ٣١دﯾسـمبر  ٢٠٢٠ﻗرﺿـﺎً ﺑﺎﻟدرﻫم اﻻﻣﺎراﺗﻲ ﺗم ﻣنحﻪ إﻟﻰ اﻟشـرﻛﺔ اﻟشـﻘيﻘﺔ وﻫو ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳـترداد ﻓﻲ
أﻛتوﺑر  ،٢٠١٩وﻣﻊ ذﻟك ،إﻻ أن اﻟش ـ ــرﻛﺔ اﻟش ـ ــﻘيﻘﺔ ﻗد ﺗخﻠﻔت ﻋن ﺳ ـ ــداد اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدﻓﻌﺎت .وﯾتم اﺣتس ـ ــﺎب ﺳ ـ ــﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟﻘرض
ﺑنسبﺔ  ٪٥.٨٥ﻟﻠسنﺔ.
أﺟرت اﻹدارة ﺗﻘييمﺎ ﻟﻼﻧخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗيمﺔ اﻟﻘرض ،وﻗﺎﻣت ﺑتﻘييم ﻗدرة اﻟش ــرﻛﺔ اﻟش ــﻘيﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺳ ــداد اﻟﻘرض اﺳ ــتنﺎداً إﻟﻰ ﻋواﻣﻞ ﻣحددة ﺗتض ــمن
ﻧمط اﻟس ـ ـ ـ ــداد ﺧﻼل ﻓترة إﻋداد اﻟتﻘرﯾر وﺑﻌدﻫﺎ ،وﺗوﻓر أوراق ﻣﺎﻟيﺔ ﻛﺎﻓيﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻘرض ،وﺗم اﻗتراح ﺗﻌدﯾﻞ ﻻﺗﻔﺎﻗيﺔ اﻟﻘرض ﻣﻊ ﺟدول اﻟس ـ ـ ـ ــداد
وﺑنﺎء ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟتﻘييم وﺣﻘيﻘﺔ أن اﻟﻘرض ﻣضـمون ﻣﻘﺎﺑﻞ رﻫن ﻋﻠﻰ ﻣوﺟودات
اﻟمﻌدل ،واﻟذي ﻣن اﻟمتوﻗﻊ أن ﯾتم ﺗشـكيﻠﻪ ﺧﻼل ﻋﺎم .٢٠٢١
ً
ﺑﻘيمﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﺗتجﺎوز ﻣبﻠﻎ اﻟﻘرض ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسـ ـ ـ ــمبر  ،٢٠٢٠اﺳـ ـ ـ ــتنتجت اﻹدارة ﺑﺄﻧﻪ ﻻ ﯾﻠزم إﺟراء أي اﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ ﻋﻠﻰ رﺻـ ـ ـ ــيد
اﻟﻘرض ﻛمﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟتﻘرﯾر اﻟمﺎﻟﻲ.

 -١٥اﻟمخزون
٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم
اﻟمواد اﻟخﺎم
اﻷﻋمﺎل ﻗيد اﻟتنﻔيذ
اﻟبضﺎﺋﻊ اﻟجﺎﻫزة
اﻟمواد اﻻﺳتﻬﻼﻛيﺔ وﻗطﻊ اﻟﻐيﺎر

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم

١٢٬٧٠٩
١٨٬٩٠٣
٢٬٩١٨
٢٢٬٥٥٤

١١٬٤٧٢
٣٢٬٧٩٢
١٬٨٣٧
٢٢٬٢٧٩

٥٧٬٠٨٤

٦٨٬٣٨٠

ﺧﻼل اﻟســنﺔ ،ﻗﺎﻣت اﻟشــرﻛﺔ ﺑتخﻔيض ﻣبﻠﻎ  ٣٬٢٤٧أﻟﻒ درﻫم ) ٨٬٦٧٦ -٢٠١٩أﻟﻒ درﻫم( ﻣن اﻟســﻠﻊ اﻟتﺎﻣﺔ اﻟصــنﻊ وﻣخزون اﻷﻋمﺎل ﻗيد
اﻟتنﻔيذ ﺑﺎﻋتبﺎرﻩ اﻟﻔرق ﺑين اﻟتكﻠﻔﺔ وﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘيم اﻟممكن ﺗحﻘيﻘﻬﺎ ﻟﻬذﻩ اﻟمخزوﻧﺎت.

 -١٦اﻟمدﯾنون اﻟتجﺎرﯾون واﻵﺧرون
ﻣدﯾنون ﺗجﺎرﯾون

ﻋمﻼء ﺧﺎرﺟيين
أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻣبﺎﻟﻎ ﻣستحﻘﺔ ﻣن طرف ذي ﻋﻼﻗﺔ )إﯾضﺎح (١٤
ﻧﺎﻗصﺎً :ﻣخصص ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ
ذﻣم ﻣدﯾنﺔ أﺧرى

- ٣٥ -

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم

٨١٬٣٣٢
١٥٬٢٥١
٢٬٣٤٥
٩٨٬٩٢٨
)(٤٣٬٨١٩
٥٥٬١٠٩

٩٣٬٢٠٤
١٣٬٥١٨
٣٤٬٣٩٨
١٤١٬١٢٠
)(٤٣٬٨١٩
٩٧٬٣٠١

٣٬٥٢٢
٥٨٬٦٣١

٢٬٤٥١
٩٩٬٧٥٢

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

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -١٦اﻟمدﯾنون اﻟتجﺎرﯾون واﻵﺧرون )ﺗتمﺔ(
ﯾتم اﻻﻓصـ ــﺎح ﻋن ﻣزﯾد ﻣن اﻟمﻌﻠوﻣﺎت ﺣول ﺷـ ــروط اﻻﺋتمﺎن واﻟضـ ــمﺎن ﻣﻘﺎﺑﻞ أرﺻـ ــدة اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻹﯾضـ ــﺎح  ،٤ﻓﻲ ﺣين ﺗم
اﻹﻓصﺎح ﻋن اﻟمﻌﻠوﻣﺎت ﺣول اﻟتﻌرﺿﺎت اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ ﻓﻲ اﻹﯾضﺎح .٢٧
إن اﻟحرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣخصص ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ ﺧﻼل اﻟسنﺔ ﻛﺎن ﻋﻠﻰ اﻟنحو اﻟتﺎﻟﻲ:

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم

ﻓﻲ  ١ﯾنﺎﯾر

٤٣٬٨١٩

ﻋكس ﻣخصص ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ

٤٣٬٨١٩

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم
٦٣٬٥٦١
)(١٩٬٧٤٢
٤٣٬٨١٩

 -١٧اﻟنﻘدﯾﺔ وﺷبﻪ اﻟنﻘدﯾﺔ
٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم

اﻟنﻘد ﻓﻲ اﻟصندوق
اﻷرﺻدة ﻟدى اﻟبنوك – اﻟحسﺎﺑﺎت اﻟجﺎرﯾﺔ
اﻷرﺻدة ﻟدى اﻟبنوك – وداﺋﻊ ﺗﺄﻣين

٣٦٩
٣٧٬٧٨٦
٥٬٤٦٠

٥١٦
٢٣٬٤٧٠
٦٬٣٠٨

اﻷرﺻدة ﻟدى اﻟبنوك واﻟنﻘد ﻓﻲ اﻟصندوق
ﻧﺎﻗصﺎً :وداﺋﻊ ﺗﺄﻣين

٤٣٬٦١٥
)(٥٬٤٦٠

٣٠٬٢٩٤
)(٦٬٣٠٨

٣٨٬١٥٥

٢٣٬٩٨٦

اﻟنﻘدﯾﺔ وﺷبﻪ اﻟنﻘدﯾﺔ

 -١٨رأس اﻟمﺎل واﻻﺣتيﺎطيﺎت
١-١٨

رأس اﻟﻤﺎل

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم
اﻟمصرح ﺑﻪ واﻟمصدر واﻟمدﻓوع ﺑﺎﻟكﺎﻣﻞ:

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم

 ٣٥٨٬٨٠٠٬٠٠٠ﺳﻬمﺎً ﺑواﻗﻊ  ١درﻫم ﻟﻠسﻬم

٣٥٨٬٨٠٠

٣٥٨٬٨٠٠

 ٩٢٬٠٠٠٬٠٠٠ﺳﻬمﺎً ﺑواﻗﻊ  ١درﻫم ﻟﻠسﻬم

٩٢٬٠٠٠

٩٢٬٠٠٠

اﻟمصدر ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟنﻘد:

أﺳﻬم ﻣنحﺔ ﺻﺎدرة ﻣن ﺧﻼل رﺳمﻠﺔ اﻷرﺑﺎح ﻏير اﻟموزﻋﺔ:

٢٦٦٬٨٠٠

 ٢٦٦٬٨٠٠٬٠٠٠ﺳﻬمﺎً ﺑواﻗﻊ  ١درﻫم ﻟﻠسﻬم
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٢٦٦٬٨٠٠

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

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -١٨رأس اﻟمﺎل واﻻﺣتيﺎطيﺎت )ﺗتمﺔ(
١-١٨

رأس اﻟﻤﺎل )ﺗﺘﻤﺔ(

ﻛمﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟتﻘرﯾر اﻟمﺎﻟﻲ ،ﯾتﺄﻟﻒ رأس اﻟمﺎل ﻣن أﺳــﻬم ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ .وإن ﺟميﻊ اﻷﺳــﻬم اﻟمصــدرة ﻣدﻓوﻋﺔ ﺑﺎﻟكﺎﻣﻞ .وﯾحق ﻟحمﻠﺔ
أﺳـ ـ ــﻬم ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟحصـ ـ ــول ﻋﻠﻰ ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح وﻓﻘًﺎ ﻟمﺎ ﯾتم اﻹﻋﻼن ﻋنﻪ ﻣن ٍ
وﻗت ﻵﺧر ،وﯾحق ﻟﻬم اﻟتصـ ـ ــوﯾت ﺑصـ ـ ــوت واﺣد
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻞ ﺳﻬم ﺧﻼل اﺟتمﺎﻋﺎت اﻟجمﻌيﺔ اﻟﻌموﻣيﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ .ﺗحتﻞ ﺟميﻊ اﻷﺳﻬم ﻧﻔس اﻟمرﺗبﺔ ﻓيمﺎ ﯾتﻌﻠق ﺑﺎﻟموﺟودات اﻟمتبﻘيﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ.
 ٢-١٨اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ
وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠمﺎدة  ١-٥٧ﻣن اﻟنظﺎم اﻷﺳـ ــﺎﺳـ ــﻲ ﻟﻠشـ ــرﻛﺔ واﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗحﺎدي رﻗم ) (٢ﻟسـ ــنﺔ  ٢٠١٥ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟمتحدة ،ﯾجب ﺗحوﯾﻞ
 ٪١٠ﻣن ﺻـ ــﺎﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟشـ ــرﻛﺔ ﺑحد أدﻧﻰ إﻟﻰ اﻻﺣتيﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﺣتﻰ ﯾصـ ــبﺢ اﻻﺣتيﺎطﻲ ﻣسـ ــﺎوﯾﺎً  ٪٥٠ﻣن رأس اﻟمﺎل .ﻟم ﯾتم إﺟراء أي
ﺗحوﯾـﻞ إﻟﻰ اﻻﺣتيـﺎطﻲ اﻟﻘـﺎﻧوﻧﻲ ﻷن اﻻﺣتيـﺎطﻲ ﻗـد وﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﻞ ﺑـﺎﻟﻔﻌـﻞ إﻟﻰ  ٪٥٠ﻣن رأس اﻟمـﺎل .إن ﻫـذا اﻻﺣتيـﺎطﻲ ﻏير ﻗـﺎﺑـﻞ ﻟﻠتوزﯾﻊ إﻻ ﻓﻲ
اﻟحﺎﻻت اﻟتﻲ ﯾسمﺢ ﺑﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون اﻟمذﻛور أﻋﻼﻩ.
 ٣-١٨اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻌﺎم
وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠمﺎدة  ٢-٥٧ﻣن اﻟنظﺎم اﻷﺳـﺎﺳـﻲ ﻟﻠشـرﻛﺔ ،ﯾجب ﺗحوﯾﻞ  ٪١٠ﻣن ﺻـﺎﻓﻲ أرﺑﺎح اﻟشـرﻛﺔ إﻟﻰ اﺣتيﺎطﻲ ﻋﺎم .وﻗد ﺗم إﯾﻘﺎف ﻫذا اﻟتحوﯾﻞ
ﺑنﺎء ﻋﻠﻰ اﻗتراح ﻣﻘدم ﻣن ﻣجﻠس اﻹدارة.
ﺑموﺟب ﻗرار ﺻﺎدر ﻋن اﻟجمﻌيﺔ اﻟﻌموﻣيﺔ ً
وﺑنﺎء ﻋﻠﻰ اﻗتراح ﻣﻘدم ﻣن ﻣجﻠس اﻹدارة
وﯾجب اﺳتخدام ﻫذا اﻻﺣتيﺎطﻲ ﻓﻘط ﻟﻸﻏراض اﻟمحددة ﻣن ﻗبﻞ اﻟجمﻌيﺔ اﻟﻌموﻣيﺔ
ً
 ٤-١٨اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮى
إن اﻟتﻐيرات ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷدوات اﻟدﯾن وﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى ﯾتم ﺗثبيتﻬﺎ ﻓﻲ ﺑنود اﻟدﺧﻞ
اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى وﺗدرج ﺗحت ﺑند اﺣتيﺎطﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺿمن ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ .ﻋﻘب اﻟتوﻗﻒ ﻋن ﺗثبيت أدوات اﻟدﯾن وﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ ﻫذﻩ،
ﯾتم ﺗضمين أي ﺧسﺎﺋر أو أرﺑﺎح ﻣﻌﻠنﺔ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻛﺎﺣتيﺎطﻲ ﻗيمﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﺿمن ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟدﺧﻞ ﻟﻠسنﺔ ﻷدوات اﻟدﯾن ،وﺗُحول إﻟﻰ
اﻷرﺑﺎح ﻏير اﻟموزﻋﺔ ﺑﺎﻟنسبﺔ ﻷدوات ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ.
 ٥-١٨ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
ﺧﻼل اﻟجمﻌيـﺔ اﻟﻌموﻣيـﺔ اﻟسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنوﯾﺔ اﻟمنﻌﻘـدة ﺑتـﺎرﯾﺦ  ٢٠أﺑرﯾﻞ  ،٢٠٢٠ﺗم اﻗتراح ﺗوزﯾﻊ أرﺑﺎح ﻧﻘـدﯾﺔ ﺑمبﻠﻎ  ٣٥٬٨٨٠أﻟﻒ درﻫم )ﺑواﻗﻊ ٠.١٠
درﻫم ﻟﻠسـ ـ ــﻬم( وﺗمت اﻟمواﻓﻘﺔ ﻋﻠيﻬﺎ ﻣن ﻗبﻞ ﻣسـ ـ ــﺎﻫمﻲ اﻟشـ ـ ــرﻛﺔ ﻓيمﺎ ﯾتﻌﻠق ﺑسـ ـ ــنﺔ  ٠.١٠ - ٢٠١٩) ٢٠١٩درﻫم ﻟكﻞ ﺳـ ـ ــﻬم وﺑﺈﺟمﺎﻟﻲ ﻗدرﻩ
 ٣٥٬٨٨٠أﻟﻒ درﻫم ﻓيمﺎ ﯾتﻌﻠق ﺑسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنﺔ  ٢٠١٨ﻣنﻬﺎ ﻣبﻠﻎ  ٣٬١٩٤أﻟﻒ درﻫم ﺗم ﺗوزﯾﻌﻪ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺻـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيد ﻓﻲ اﻻﺣتيﺎطﻲ اﻟﻌﺎم( .ﺗم دﻓﻊ
ﺗوزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ  ٧ﻣﺎﯾو .٢٠٢٠

 -١٩اﻟﻘروض اﻟبنكيﺔ

ﻗروض ﻣراﺑحﺔ )(١
ﻗروض ﻗصيرة اﻷﺟﻞ )(٢
ﺳﻠﻔيﺎت أﺧرى )(٣
ﻧﺎﻗصﺎً :اﻟجزء اﻟمتداول
اﻟجزء ﻏير اﻟمتداول
- ٣٧ -

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم
ﻣﻌﺎد إدراﺟﻬﺎ

٥٩٬٠٧٠
١٥٥٬٠٠٠
٢١٤٬٠٧٠

١٦٥٬٦٦٧
١١٥٬٠٠٠
٢٤٬٢٦٢
٣٠٤٬٩٢٩

)(١٧٤٬٥٣٥

)(١٥٩٬٠٠٢

٣٩٬٥٣٥

١٤٥٬٩٢٧

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

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -١٩اﻟﻘروض اﻟبنكيﺔ )ﺗتمﺔ(
) (١أﺑﺮﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ ﻣﺮاﺑﺤﺔ ﻣﻊ ﻣﺼﺮف إﺳﻼﻣﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺈﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﻠﻎ  ٥٣٬٠٠٠أﻟﻒ دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ )ﺑﻤﺎ ﯾﻌﺎدل  ١٩٦٫٦٠٠أﻟﻒ درھﻢ(
ﻣﺴﺘﺤﻖ اﻟﺴﺪاد ﻋﻠﻰ ﻋﺸﺮة أﻗﺴﺎط ﻧﺼﻒ ﺳﻨﻮﯾﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات وﯾﺴﺘﺤﻖ اﻟﺴﺪاد ﻓﻲ ﺳﻨﺔ  ٢٠٢٣وﻣﻌﺪل رﺑﺢ  ٣أﺷﮭﺮ اﯾﺒﻮر +
 ٪١٫٩٥ﺳﻨﻮﯾﺎً .ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ،ﻛﺎن ﻣﺒﻠﻎ  ٢٠٬٠٠٠أﻟﻒ درھﻢ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺬا اﻟﺘﺴﮭﯿﻞ .وﻗﺪ ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ھﺬا
اﻟﻘﺮض وﻗﺪﻣﺘﮫ إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺘﮭﺎ اﻟﺸﻘﯿﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .وﻗﺪ ﺗﻢ ﺿﻤﺎن اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ رھﻦ ﻷﺳﮭﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻘﯿﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ
 ٢٩٣٬٤٦٦أﻟﻒ درھﻢ ) ٣٠٣٫٨٣٩ – ٢٠١٩أﻟﻒ درھﻢ( ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ.
ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﻣﺮاﺑﺤﺔ آﺧﺮ ﻟﺪى ﺑﻨﻚ إﺳﻼﻣﻲ ﺑﻤﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪره  ٦٠٫٠٠٠أﻟﻒ ﷼ ﺳﻌﻮدي )ﻣﺎ ﯾﻌﺎدل  ٥٨٫٥٠٠أﻟﻒ
درھﻢ( ﯾﺘﻢ ﺳﺪاده ﻋﻠﻰ ﺛﻼث أﻗﺴﺎط ﺳﻨﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻓﻲ  ٢٠٢٢وﻣﻌﺪل اﻷرﺑﺎح ﺑﺴﻌﺮ ﺳﺎﯾﺒﻮر  ٪١٫٥ +ﺳﻨﻮﯾﺎً .ﻛﻤﺎ
ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ،ﻛﺎن ﻣﺒﻠﻎ  ٣٩٬٠٧٠أﻟﻒ درھﻢ ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﻘﺎﺑﻞ ھﺬا اﻟﺘﺴﮭﯿﻞ .ﺳﺘﺆﺛﺮ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻘﺮض اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻋﻠﻰ ﺳﺪاد اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت
اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ .وﻗﺪ ﺗﻢ ﺿﻤﺎن اﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ رھﻦ ﻷﺳﮭﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻘﯿﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  ١٣٢٬٢٦٦أﻟﻒ درھﻢ ) ٩٠٬٣٦٥ - ٢٠١٩أﻟﻒ
درھﻢ( ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ.
) (٢وﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺴﮭﯿﻞ ﺑﻨﻜﻲ ﻣﺘﺠﺪد ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ ﻣﺤﻠﻲ ﺑﺤﺪ أﻗﺼﻰ  ١٨٥ﻣﻠﯿﻮن درھﻢ
) ١٤٥٫٢ -٢٠١٩ﻣﻠﯿﻮن درھﻢ( ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ .ﺗﺒﻠﻎ ﻣﺪة ﻛﻞ ﻗﺮض ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ ھﺬا اﻟﺘﺴﮭﯿﻞ ﺳﻨﺔ واﺣﺪة.
ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺴﮭﯿﻞ ﻓﺎﺋﺪة ﺑﻤﻌﺪل  ٣أﺷﮭﺮ اﯾﺒﻮر  +ھﺎﻣﺶ  ٪١٫٢٥إﻟﻰ  .٪٢٬٢٥وﻗﺪ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ھﺬا اﻟﺘﺴﮭﯿﻞ ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ،وﺿﻤﺎﻧﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ رھﻦ ﻷﺳﮭﻢ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﺑﻘﯿﻤﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ  ٢٢٢٬٧٣٨أﻟﻒ درھﻢ
) ٣١٧٬٣٧٧ – ٢٠١٩درھﻢ( ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ.
) (٣ﺣﺼﻠﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺮوض ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ﻣﻦ ﺑﻨﻚ اﺳﺘﺜﻤﺎري ﻟﺸﺮاء اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ .ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ھﺬه اﻟﻘﺮوض ﻓﺎﺋﺪة
ﺑﻤﻌﺪل  ٪٣٫٣٥إﻟﻰ  ٪٣٫٦٤ﺳﻨﻮﯾﺎً ) ٪٣٫٨١ -٢٠١٩إﻟﻰ  ٪٤٫٣١ﺳﻨﻮﯾﺎً( وﺗﻢ ﺗﺴﻮﯾﺘﮭﺎ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ.
اﻣتثﻠت اﻟشرﻛﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎﻗيﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟمطﻠوﺑﺔ ﺑموﺟب اﻟتسﻬيﻼت اﻟبنكيﺔ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ٢٠٢٠و.٢٠١٩

 -٢٠ﻣكﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟخدﻣﺔ ﻟﻠموظﻔين
إن اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺼﺺ اﻟﻤﺪرج ﻓﻲ ﺑﯿﺎن اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ھﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم

اﻟمخصص ﻓﻲ  ١ﯾنﺎﯾر
اﻟمخصص ﺧﻼل اﻟسنﺔ
ﻣكﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟخدﻣﺔ اﻟمدﻓوﻋﺔ

٢٠٬٧٧٣
١٬٤٧٤
)(٢٬٢٢٧

٢١٬٠٥٩
١٬٣٦٢
)(١٬٦٤٨

اﻟمخصص ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر

٢٠٬٠٢٠

٢٠٬٧٧٣

- ٣٨ -

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

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -٢١اﻟداﺋنون اﻟتجﺎرﯾون واﻵﺧرون
٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم
داﺋنون ﺗجﺎرﯾون
ﺗوزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻣستحﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
ﻓﺎﺋدة ﻣستحﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
ﻣستحﻘﺎت ﻟمكﺎﻓﺂت اﻟموظﻔين
ﻣبﺎﻟﻎ ﻣستحﻘﺔ ﻷطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ )إﯾضﺎح (١٤
دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ
اﻟمصﺎرﯾﻒ اﻟمتكبدة واﻟذﻣم اﻟداﺋنﺔ اﻷﺧرى

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم

١٨٬٢٤٨
١٦٬٧٨٠
١٬٠٥٥
٥٬٠٠٦
١٨
٩٧٠
٨٬٠١٠

١٠٬٩٦٩
١٧٬٠٨٠
٥٬٦٨٩
٤٬٩٣٧
٢٬١٦٧
١٬٢٨٤
١٣٬٠٦٥

٥٠٬٠٨٧

٥٥٬١٩١

 -٢٢رﺑحيﺔ اﻟسﻬم
ﯾتم اﺣتسـ ــﺎب اﻟرﺑﺢ اﻷﺳـ ـ ﺎﺳـ ــﻲ ﻟﻠسـ ــﻬم ﺑتﻘسـ ــيم اﻟخسـ ــﺎﺋر ﻟﻠسـ ــنﺔ اﻟﻌﺎﺋدة إﻟﻰ ﻣسـ ــﺎﻫمﻲ اﻟشـ ــرﻛﺔ وﻗدرﻫﺎ  ٣٬٣٨٩أﻟﻒ درﻫم ) – ٢٠١٩رﺑﺢ ﻣﻌﺎد
إدراﺟﻪ ﺑمبﻠﻎ  ٩٢٬٩٦٠أﻟﻒ درﻫم( ،ﻋﻠﻰ اﻟمتوﺳـ ـ ـ ـ ــط اﻟمرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳـ ـ ـ ـ ــﻬم اﻟﻘﺎﺋمﺔ ﺧﻼل اﻟسـ ـ ـ ـ ــنﺔ وﻗدرﻩ  ٣٥٨٬٨٠٠أﻟﻒ ﺳـ ـ ـ ـ ــﻬم )- ٢٠١٩
 ٣٥٨٬٨٠٠أﻟﻒ ﺳﻬم(.
ﻟم ﺗﻘم اﻟشرﻛﺔ ﺑﺈﺻدار أي أدوات ﻣﺎﻟيﺔ ﻗد ﯾكون ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛير ﻣخﻔﻒ ﻋﻠﻰ رﺑحيﺔ اﻟسﻬم ﻋند اﺳتخداﻣﻬﺎ.

 -٢٤اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟطﺎرﺋﺔ واﻻﻟتزاﻣﺎت
اﻻﻟتزاﻣﺎت اﻟرأﺳمﺎﻟيﺔ

ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ،٢٠٢٠ﻟم ﯾكن ﻟدى اﻟشرﻛﺔ أي اﻟتزاﻣﺎت رأﺳمﺎﻟيﺔ ) - ٢٠١٩ﻻ ﺷﻲء(.

اﻻﻟتزاﻣﺎت اﻟتجﺎرﯾﺔ

ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ،٢٠٢٠ﻟم ﯾكن ﻟدى اﻟشرﻛﺔ أي اﻟتزاﻣﺎت ﺗتﻌﻠق ﺑشراء اﻟمخزون ) – ٢٠١٩ﻻ ﺷﻲء(.

اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟطﺎرﺋﺔ
ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ،٢٠٢٠إن اﻟضمﺎﻧﺎت اﻟبنكيﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ ﺑمبﻠﻎ  ١٬٨٩٩أﻟﻒ درﻫم ) ٣٬٠٠٩ -٢٠١٩أﻟﻒ درﻫم(.
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ﺷرﻛﺔ اﻻﺳمنت اﻟوطنيﺔ )ﺷرﻛﺔ ﻣسﺎﻫمﺔ ﻋﺎﻣﺔ(
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -٢٥اﻟﻘيم اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺣددت اﻹدارة ﺑﺄن اﻟﻘيم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸرﺻ ـ ـ ــدة ﻟدى اﻟبنوك واﻟنﻘد ﻓﻲ اﻟص ـ ـ ــندوق واﻟمدﯾنين اﻟتجﺎرﯾين واﻟداﺋنين اﻟتجﺎرﯾين ﺳ ـ ـ ــﻠﻔيﺎت ﻗص ـ ـ ــيرة اﻷﺟﻞ
واﻟموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمتداوﻟﺔ اﻷﺧرى ﺗﻘﺎرب ﻣبﺎﻟﻐﻬﺎ اﻟمدرﺟﺔ إﻟﻰ ٍ
ﺣد ﻛبير ﻧظ اًر ﻟﻼﺳتحﻘﺎﻗﺎت ﻗصيرة اﻷﺟﻞ ﻟﻬذﻩ اﻷدوات.
ﯾنص ﺗﻘييم اﻹدارة ﻋﻠﻰ أن اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ ﻟﻠﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾســمبر  ٢٠٢٠ﺗســﺎوي ﺗﻘرﯾبﺎً ﻗيمتﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧظ اًر ﻷﻧﻬﺎ ﺗترﺗب
ﻋﻠيﻬﺎ ﻣﻌدﻻت ﻓﺎﺋدة ﻣتﻐيرة واﻟتﻲ ﺗﻌكس اﻷﺳـ ـ ــﻌﺎر اﻟسـ ـ ــﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟسـ ـ ــوق ﻟﻠﻘروض واﻟسـ ـ ــﻠﻔيﺎت اﻟممﺎﺛﻠﺔ .ﻧتيج ًﺔ ﻟذﻟك ،ﻓﺈن ﻗيم اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ
اﻟمخصوﻣﺔ اﻟمستﻘبﻠيﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻘروض واﻟسﻠﻔيﺎت ﻻ ﺗختﻠﻒ ﻛثي اًر ﻋن ﻗيمتﻬﺎ اﻟدﻓترﯾﺔ اﻟحﺎﻟيﺔ.
ﺗم اﺳتخدام اﻷﺳﺎﻟيب واﻻﻓتراﺿﺎت اﻟتﺎﻟيﺔ ﻟتﻘدﯾر اﻟﻘيم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ:
ﺑنﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﯾير ﻣثﻞ ﺳ ـ ـ ــﻌر اﻟﻔﺎﺋدة وﻋواﻣﻞ
 ﺗم ﺗﻘييم اﻟﻘرض طوﯾﻞ اﻷﺟﻞ ﺑمﻌدل ﺛﺎﺑت اﻟمﻘدم ﻟﻠش ـ ـ ــرﻛﺔ اﻟش ـ ـ ــﻘيﻘﺔ ﻣن ﻗبﻞ اﻟش ـ ـ ــرﻛﺔ ً
اﻟمخﺎطر اﻟخﺎﺻـﺔ ﺑﺎﻟدوﻟﺔ واﻟمﻼءة اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ ﻟﻠطرف اﻟمﻘﺎﺑﻞ وﺧصـﺎﺋص ﻣخﺎطر ﺑند اﻟموﺟودات اﻟممول .واﺳـتنﺎداً إﻟﻰ ﻫذا اﻟتﻘييم،
ﻓﺈﻧﻪ ﺗؤﺧذ ﻣخصصﺎت ﻓﻲ اﻻﻋتبﺎر ﻟﻠخسﺎﺋر اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻟﻠذﻣم اﻟمدﯾنﺔ.



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

 ﺣددت اﻹدارة ﺑﺄن ﺗكﻠﻔﺔ اﻻﺳـ ـ ـ ـ ـ ــتثمﺎر ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ ﻏير اﻟمدرﺟﺔ ﻫﻲ اﻟتﻘدﯾر اﻷﻧسـ ـ ـ ـ ـ ــب ﻟﻠﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسـ ـ ـ ـ ـ ــمبر
 ،٢٠٢٠ﻧظ اًر ﻟﻌدم وﺟود ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟيﺔ ﺣدﯾثﺔ ﻛﺎﻓيﺔ ﻋن اﻟشرﻛﺔ اﻟمستثمر ﻓيﻬﺎ
 ﺗوﺟد ﺳوق ﻧشطﺔ ﻟﻼﺳتثمﺎرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ اﻟمدرﺟﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ وأدوات اﻟدﯾن اﻟمتداوﻟﺔ.
ﯾوﺿﺢ اﻟجدول اﻟتﺎﻟﻲ ﺗسﻠسﻞ ﻗيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟموﺟودات اﻟشرﻛﺔ اﻟمدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.

 ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

اﻟمستوى اﻷول
أﻟﻒ درﻫم

اﻟمستوى اﻟثﺎﻟث
أﻟﻒ درﻫم

اﻟمستوى اﻟثﺎﻧﻲ
أﻟﻒ درﻫم

اﻹﺟمﺎﻟﻲ
أﻟﻒ درﻫم

أدوات ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ اﻟمتداوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن
ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى
أدوات ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ ﻏير اﻟمتداوﻟﺔ
أدوات اﻟدﯾن اﻟمتداوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن
ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى
أدوات اﻟدﯾن اﻟمتداوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن
ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر

٧٤١٬٣٥٦
-

-

٤١٬٨٦٨

٧٤١٬٣٥٦
٤١٬٨٦٨

-

٨٥٬٩٩٠

-

٨٥٬٩٩٠

-

١٠٢٬٩٥٨

-

١٠٢٬٩٥٨

اﻹﺟمﺎﻟﻲ

٧٤١٬٣٥٦

١٨٨٬٩٤٨

٤١٬٨٦٨

٩٧٢٬١٧٢

- ٤٠ -

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

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -٢٥اﻟﻘيم اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﺗتمﺔ(
اﻻﺳتثمﺎر ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ ﻏير اﻟمدرﺟﺔ )ﺗتمﺔ(
 ٣١دﯾسمبر- ٢٠١٩ﻣﻌﺎد إدراﺟﻪ

اﻟمستوى اﻷول
أﻟﻒ درﻫم

اﻟمستوى اﻟثﺎﻟث
أﻟﻒ درﻫم

اﻟمستوى اﻟثﺎﻧﻲ
أﻟﻒ درﻫم

اﻹﺟمﺎﻟﻲ
أﻟﻒ درﻫم

أدوات ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ اﻟمتداوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن
ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى
أدوات ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ ﻏير اﻟمتداوﻟﺔ
أدوات اﻟدﯾن اﻟمتداوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن
ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى
أدوات اﻟدﯾن اﻟمتداوﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن
ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر

٧٤٢٬٠٧٤
-

-

٤١٬٨٦٨

٧٤٢٬٠٧٤
٤١٬٨٦٨

-

٧٣٬٨٦٦

-

٧٣٬٨٦٦

-

٢٣٨٬٩٦٥

-

٢٣٨٬٩٦٥

اﻹﺟمﺎﻟﻲ

٧٤٢٬٠٧٤

٣١٢٬٨٣١

٤١٬٨٦٨

١٬٠٩٦٬٧٧٣

- ٤١ -

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

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -٢٦اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋيﺔ
ﺗتكون أﻧشـ ــطﺔ اﻟشـ ــرﻛﺔ ﻣن ﻗطﺎﻋﻲ أﻋمﺎل رﺋيسـ ــيين ﻫمﺎ (١ :ﺗصـ ــنيﻊ وﺑيﻊ اﻹﺳـ ــمنت واﻟمنتجﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ،و (٢اﻻﺳـ ــتثمﺎرات ﻓﻲ اﻷوراق اﻟمﺎﻟيﺔ واﻟﻌﻘﺎرات واﻟشـ ــرﻛﺔ اﻟشـ ــﻘيﻘﺔ .وﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ اﻟتﻔﺎﺻـ ــيﻞ اﻟخﺎﺻـ ــﺔ
ﺑﺈﯾرادات وﻧتﺎﺋﺞ وﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت ﻛﻞ ﻗطﺎع:
اﻹﺳمنت
أﻟﻒ درﻫم
١٨٣٬٠٨٧
اﻹﯾرادات ﻣن ﻋﻘود اﻟﻌمﻼء
)(١٩٤٬٢١٥
اﻟتكﺎﻟيﻒ اﻟمبﺎﺷرة )ﺑﺎﺳتثنﺎء اﻻﺳتﻬﻼك(
)(٢٥٬٥٠٧
ﻣصﺎرﯾﻒ إدارﯾﺔ وﻋموﻣيﺔ* )ﺑﺎﺳتثنﺎء اﻻﺳتﻬﻼك(
)(٨٬٨١٦
ﻣصﺎرﯾﻒ ﺑيﻊ وﺗوزﯾﻊ )ﺑﺎﺳتثنﺎء اﻻﺳتﻬﻼك(
)(١٨٬٠٧٣
اﻻﺳتﻬﻼك
ﻋكس ﺧسﺎرة اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ ﻋﻠﻰ اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ واﻷﺧرى -
١٥٬١٠٩
دﺧﻞ آﺧر
دﺧﻞ ﺗموﯾﻞ
)(٧٬٩٩٨
ﺗكﺎﻟيﻒ ﺗموﯾﻞ
ﺣﻘوق
اﻟمﻠكيﺔ
دﺧﻞ ﺗوزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﻣن اﺳتثمﺎرات

اﻟسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠
اﻻﺳتثمﺎرات
أﻟﻒ درﻫم

اﻟمجموع
أﻟﻒ درﻫم

٢٬٩٣٠
٣٣٬٠٠٠
٣٦٬٤٧٢

١٨٣٬٠٨٧
)(١٩٤٬٢١٥
)(٢٥٬٥٠٧
)(٨٬٨١٦
)(١٨٬٠٧٣
١٨٬٠٣٩
٣٣٬٠٠٠
)(٧٬٩٩٨
٣٦٬٤٧٢

)(١٩٬٣٧٨

)(١٩٬٣٧٨

٥٣٬٠٢٤

)(٣٬٣٨٩

اﻟسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ) ٢٠١٩ﻣﻌﺎد إدراﺟﻬﺎ(
اﻟمجموع
اﻻﺳتثمﺎرات
اﻹﺳمنت
أﻟﻒ درﻫم
أﻟﻒ درﻫم
أﻟﻒ درﻫم
١٩٬٧٤٢
٣٬٥٠٨
٣٤٬٠٤٦
)(٨٬١٦٦
٣٦٬٧٥٠

١٩٠٬٧٧٤
)(١٨٧٬٣٠٨
)(٢٨٬٢٠٨
)(٣٬١٦٥
)(١٧٬٠٦٧
١٩٬٧٤٢
١٧٬٠٠٣
٣٤٬٠٤٦
)(١٧٬٩٣٤
٣٦٬٧٥٠

٤٨٬٣٢٧

٤٨٬٣٢٧

١٣٤٬٢٠٧

٩٢٬٩٦٠

ﻣوﺟودات اﻟﻘطﺎع**

٣٠٦٬٧٠١

١٬٢٩١٬٠٩٦

١٬٥٩٧٬٧٩٧

٣٧٦٬٢٥٥

١٬٣٧٦٬١٨٩

١٬٧٥٢٬٤٤٤

ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻘطﺎع

٢٢٥٬١٠٧

٥٩٬٠٧٠

٢٨٤٬١٧٧

١٩٠٬٩٦٤

١٨٩٬٩٢٩

٣٨٠٬٨٩٣

اﻟمصﺎرﯾﻒ اﻟرأﺳمﺎﻟيﺔ

١٬٨٥٩

-

١٬٨٥٩

٤٬٢٩٩

-

٤٬٢٩٩

ﺻﺎﻓﻲ اﻟتﻐير ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷدوات اﻟدﯾن ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر
)ﺧسﺎﺋر( /أرﺑﺎح اﻟﻘطﺎع

)(٥٦٬٤١٣

٤٢

١٩٠٬٧٧٤
)(١٨٧٬٣٠٨
)(٢٨٬٢٠٨
)(٣٬١٦٥
)(١٧٬٠٦٧
١٣٬٤٩٥
)(٩٬٧٦٨
)(٤١٬٢٤٧

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

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -٢٦اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋيﺔ )ﺗتمﺔ(
*ﺗصنﻒ رواﺗب وﻣكﺎﻓﺂت اﻟموظﻔين ﺿمن ﻗطﺎع اﻷﺳمنت ﺣيث أن ﻏﺎﻟبيﺔ اﻟموظﻔين ﯾتﻌﻠﻘون ﺑﺎﻟﻘطﺎع اﻟمذﻛور
** ﻻ ﯾﺘﻢ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻷرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻔﺮدﯾﺔ ،ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ إدارﺗﮭﺎ واﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ.
إن اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ ﺣﺴﺐ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ رﻗﻢ  ،٨إﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ ،ﻣﻮﺿﺤﺔ أدﻧﺎه:

أ( ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺔ
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ  ،٢٠٢٠ﺑﻠﻐﺖ اﻹﯾﺮادات ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ داﺧﻞ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة  ١٣٦٬٨٥٧أﻟﻒ درھﻢ
) ١٨١٬٣١٧ – ٢٠١٩أﻟﻒ درھﻢ( وﺑﻠﻐﺖ اﻹﯾﺮادات ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء ﺧﺎرج دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة )اﻟﻌﻤﻼء اﻷﺟﺎﻧﺐ(  ٤٦٬٢٣٠أﻟﻒ
درھﻢ ) ٩٬٤٥٧ – ٢٠١٩أﻟﻒ درھﻢ(.
ﺗﻘﻊ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وآﻻت وﻣﻌﺪات وﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻠﻤﻮﺳﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة.

ب( اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﯿﻦ
ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺴﻤﺒﺮ  ،٢٠٢٠ﻛﺎن ﻟﺪى اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻤﯿﻠﯿﻦ ) – ٢٠١٩ﻋﻤﯿﻠﯿﻦ( ﺑﻠﻐﺖ إﯾﺮاداﺗﮭﻢ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٪١٠ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ إﯾﺮادات
اﻟﺸﺮﻛﺔ.

 -٢٧إدارة اﻟمخﺎطر
ﺗتكون اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟرﺋيس ــيﺔ ﻟﻠش ــرﻛﺔ ﻣن اﻟﻘروض واﻟس ــﻠﻔيﺎت اﻟتﻲ ﺗترﺗب ﻋﻠيﻬﺎ ﻓواﺋد واﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمس ــتحﻘﺔ ﻷطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ واﻟداﺋنين
اﻟتجﺎرﯾين واﻵﺧرﯾن .إن اﻟﻐرض اﻟرﺋيســﻲ ﻣن ﻫذﻩ اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﻫو ﺗموﯾﻞ ﻋمﻠيﺎت اﻟشــرﻛﺔ .ﺗتﺄﻟﻒ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟرﺋيســيﺔ ﻟﻠشــرﻛﺔ
ﻣن اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ واﻟنﻘد ﻓﻲ اﻟصـ ــندوق واﻷرﺻـ ــدة ﻟدى اﻟبنوك اﻟتﻲ ﺗنتﺞ ﻣبﺎﺷ ـ ـرًة ﻋن ﻋمﻠيﺎﺗﻬﺎ .ﻛمﺎ ﺗحتﻔظ اﻟشـ ــرﻛﺔ ﺑﺎﺳـ ــتثمﺎرات ﻓﻲ
أدوات اﻟدﯾن وأدوات ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ واﻟﻘرض اﻟمﻘدم ﻟشرﻛﺔ ﺷﻘيﻘﺔ.
ﺗتﻌرض اﻟش ــرﻛﺔ ﻟمخﺎطر اﻟس ــوق وﻣخﺎطر اﻻﺋتمﺎن وﻣخﺎطر اﻟس ــيوﻟﺔ .وﺗتوﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻌﻠيﺎ ﻟﻠش ــرﻛﺔ اﻹﺷ ـراف ﻋﻠﻰ إدارة ﻫذﻩ اﻟمخﺎطر .ﯾﻘوم
ﻣجﻠس اﻹدارة ﺑمراﺟﻌﺔ واﻟمواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟسيﺎﺳﺎت ﻹدارة ﻛﻞ ﻣن ﻫذﻩ اﻟمخﺎطر اﻟتﻲ ﺗتﻠخص أدﻧﺎﻩ.
ﻣخﺎطر اﻟسوق
إن ﻣخﺎطر اﻟسـ ـ ــوق ﻫﻲ ﻣخﺎطر ﺗﻘﻠب اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟمسـ ـ ــتﻘبﻠيﺔ ﻟﻸداة اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑسـ ـ ــبب اﻟتﻐيرات ﻓﻲ أﺳـ ـ ــﻌﺎر اﻟسـ ـ ــوق .وﺗتﺄﻟﻒ
ﻣخﺎطر اﻟسـ ـ ــوق ﻣن ﺛﻼﺛﺔ أﻧواع ﻣن اﻟمخﺎطر :ﻣخﺎطر أﺳـ ـ ــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة وﻣخﺎطر اﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ وﻣخﺎطر اﻷﺳـ ـ ــﻌﺎر اﻷﺧرى ،ﻣثﻞ ﻣخﺎطر
أﺳ ـ ــﻌﺎر ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ .وﺗتض ـ ــمن اﻷدوات اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟتﻲ ﺗتﺄﺛر ﺑمخﺎطر اﻟس ـ ــوق اﻟﻘروض ﻷﺟﻞ واﻟوداﺋﻊ ﻟدى اﻟبنوك واﻻﺳ ـ ــتثمﺎرات ﻓﻲ اﻟدﯾون
واﻻﺳتثمﺎرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ.
وﺗتﻌﻠق ﺗحﻠيﻼت اﻟحسﺎﺳيﺔ ﻓﻲ اﻷﻗسﺎم اﻟتﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ٢٠٢٠و.٢٠١٩

ﻣخﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة

إن ﻣخﺎطر أﺳـ ـ ــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻫﻲ ﻣخﺎطر ﺗﻘﻠب اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟمسـ ـ ــتﻘبﻠيﺔ ﻟﻸداة اﻟمﺎﻟيﺔ ﻧتيجﺔ ﺣصـ ـ ــول ﺗﻐيرات ﻓﻲ أﺳـ ـ ــﻌﺎر
اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟســوق .إن ﺗﻌرض اﻟشــرﻛﺔ ﻟمخﺎطر اﻟتﻐيرات ﻓﻲ أﺳــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻓﻲ اﻟســوق ﯾتﻌﻠق ﺑصــورة أﺳــﺎﺳــيﺔ ﺑﺎﻟتزاﻣﺎت اﻟدﯾون طوﯾﻞ اﻷﺟﻞ
ذات ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة اﻟمتﻐيرة اﻟخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟشرﻛﺔ.

٤٣

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

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -٢٧إدارة اﻟمخﺎطر )ﺗتمﺔ(
ﻣخﺎطر اﻟسوق )ﺗتمﺔ(

ﻣخﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة )ﺗتمﺔ(
ﺣسﺎﺳيﺔ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟمتﻐير

ﯾوﺿـﺢ اﻟجدول اﻟتﺎﻟﻲ ﺣسـﺎﺳـيﺔ اﻟتﻌرض ﻟﻠتﻐيرات اﻟممكنﺔ ﺑصـورة ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻓﻲ أﺳـﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟجزء اﻟمتﺄﺛر ﻣن اﻟﻘروض واﻟسـﻠﻔيﺎت.
ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﺟميﻊ اﻟمتﻐيرات اﻷﺧرى ﺛﺎﺑتﺔ ،ﺗتﺄﺛر أرﺑﺎح اﻟشرﻛﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟتﺄﺛير ﻋﻠﻰ ﻗروض ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋدة ﻣتﻐيرة ،ﻛمﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟزﯾﺎدة/اﻟنﻘص
ﻓﻲ ﻧﻘﺎط اﻷﺳﺎس

اﻟتﺄﺛير ﻋﻠﻰ
اﻷرﺑﺎح ﻟﻠسنﺔ
أﻟﻒ درﻫم

٢٠٢٠
اﻟﻘروض واﻟسﻠﻔيﺎت
اﻟﻘروض واﻟسﻠﻔيﺎت

٥٠+
٥٠-

)(١٬٠٧٠
١٬٠٧٠

٢٠١٩
اﻟﻘروض واﻟسﻠﻔيﺎت
اﻟﻘروض واﻟسﻠﻔيﺎت

٥٠+
٥٠-

)(١٬٤٠٣
١٬٤٠٣

ﺗم ﺗحدﯾد ﺗحﻠيﻞ اﻟحس ـ ــﺎﺳ ـ ــيﺔ اﻟمبين أﻋﻼﻩ ﻋﻠﻰ أﺳ ـ ــﺎس اﻟتﻌرض ﻷﺳ ـ ــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﻠس ـ ــﻠﻔيﺎت ﺑتﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟتﻘرﯾر اﻟمﺎﻟﻲ .وﻗد ﺗم إﻋداد اﻟتحﻠيﻞ
ﻋﻠﻰ اﻓتراض أن ﻫذﻩ اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟﻘﺎﺋمﺔ ﺑتﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟتﻘرﯾر اﻟمﺎﻟﻲ ﻛﺎﻧت ﻗﺎﺋمﺔ طوال اﻟســنﺔ .ﯾتم اﺳــتخدام ﻣﻘيﺎس زﯾﺎدة أو اﻧخﻔﺎض ﺑمﻌدل ٥٠
ﻧﻘطﺔ أﺳـ ــﺎس ﻋند اﻹﺑﻼغ ﻋن ﻣخﺎطر أﺳـ ــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة داﺧﻠيﺎً ﻟموظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠيﺎ وﯾمثﻞ ﺗﻘييم اﻹدارة ﻟﻠتﻐيرات اﻟممكنﺔ واﻟمﻌﻘوﻟﺔ ﻓﻲ أﺳـ ــﻌﺎر
اﻟﻔﺎﺋدة.

ﻣخﺎطر اﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ

إن ﻣخﺎطر اﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ ﻫﻲ ﻣخﺎطر ﺗﻘﻠب اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟمس ـ ـ ــتﻘبﻠيﺔ ﻷﺣد اﻟتﻌرﺿ ـ ـ ــﺎت ﻧتيج ًﺔ ﻟﻠتﻐيرات ﻓﻲ أﺳ ـ ـ ــﻌﺎر
اﻟصـ ــرف اﻷﺟنبﻲ .وإن ﺗﻌرض اﻟشـ ــرﻛﺔ ﻟمخﺎطر اﻟتﻐيرات ﻓﻲ أﺳـ ــﻌﺎر ﺻـ ــرف اﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ ﯾتﻌﻠق ﺑشـ ــكﻞ رﺋيسـ ــﻲ ﺑﺎﻷﻧشـ ــطﺔ اﻟتشـ ــﻐيﻠيﺔ
ﻟﻠشرﻛﺔ )ﻋند ﺗحدﯾد اﻹﯾرادات أو اﻟمصﺎرﯾﻒ ﺑﻌمﻠﺔ أﺟنبيﺔ( وﻛذﻟك اﻷﻧشطﺔ اﻻﺳتثمﺎرﯾﺔ )اﻻﺳتثمﺎر ﻓﻲ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ واﻟشرﻛﺔ اﻟشﻘيﻘﺔ(.
ً ﻷن ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻌﺎﻣﻼﺗﮭﺎ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﺑﺎﻟﺪرھﻢ اﻹﻣﺎراﺗﻲ واﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي واﻟﺪوﻻر
ﻻ ﺗﺘﻌﺮض اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻷي ﻣﺨﺎطﺮ ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻟﻠﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻧﻈﺮا
ً ﻣﻦ اﻟﺪرھﻢ اﻹﻣﺎراﺗﻲ واﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﺎﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ.
اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ،ﺣﯿﺚ ﯾﺮﺗﺒﻂ ﻛﻼ

ﻣخﺎطر أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬم

إن ﻣخﺎطر أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬم ﺗمثﻞ ﻣخﺎطر اﻧخﻔﺎض اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺳﻬم ﻧتيجﺔ ﻟﻠتﻐيرات ﻓﻲ ﻣستوﯾﺎت ﻣؤﺷرات اﻷﺳﻬم وﻗيمﺔ اﻷﺳﻬم اﻟﻔردﯾﺔ.
إن اﻷﺳــﻬم اﻟمدرﺟﺔ وﻏير اﻟمدرﺟﺔ اﻟخﺎﺻــﺔ ﺑﺎﻟشــرﻛﺔ ﻣﻌرﺿــﺔ ﻟمخﺎطر أﺳــﻌﺎر اﻟســوق اﻟنﺎﺗجﺔ ﻣن ﻋدم اﻟتﺄﻛد ﺣول اﻟﻘيمﺔ اﻟمســتﻘبﻠيﺔ ﻟﻸوراق
اﻟمﺎﻟيﺔ اﻻﺳتثمﺎرﯾﺔ.
وﻓيمــﺎ ﯾﻠﻲ اﻟتــﺄﺛير ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيــﺔ )اﺣتيــﺎطﻲ اﻟﻘيمــﺔ اﻟﻌــﺎدﻟــﺔ( اﻟنــﺎﺗﺞ ﻋن اﻟتﻐير ﻓﻲ اﻟﻘيمــﺔ اﻟﻌــﺎدﻟــﺔ ﻷدوات ﺣﻘوق اﻟمﻠكيــﺔ اﻟمــدرﺟــﺔ ﻓﻲ
ﻣختﻠﻒ أﺳواق اﻟبورﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ٢٠٢٠و ،٢٠١٩ﻧظ اًر ﻟﻠتﻐيرات اﻟمحتمﻠﺔ
اﻟمﻌﻘوﻟﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر ﺗﻠك اﻷﺳﻬم اﻟمدرﺟﺔ اﻟتﻲ ﺗحتﻔظ ﺑﻬﺎ اﻟشرﻛﺔ ،ﻣﻊ ﺛبﺎت ﺟميﻊ اﻟمتﻐيرات اﻷﺧرى:

٤٤

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

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -٢٧إدارة اﻟمخﺎطر )ﺗتمﺔ(
ﻣخﺎطر اﻟسوق )ﺗتمﺔ(

ﻣخﺎطر أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬم )ﺗتمﺔ(

٢٠٢٠
اﻟنﻘص
ﻓﻲ أﺳﻌﺎر
اﻟسوق %

ﻣؤﺷر اﻟسوق
ﺳوق دﺑﻲ اﻟمﺎﻟﻲ
ﺳوق أﺑوظبﻲ ﻟﻸوراق اﻟمﺎﻟيﺔ
اﻟسوق اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟسﻌودﯾﺔ )ﺗداول(

اﻟتﺄﺛير ﻋﻠﻰ
ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ
)اﺣتيﺎطﻲ اﻟﻘيمﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ(
أﻟﻒ درﻫم

٪٥
٪٥
٪٥

٢٠١٩
اﻟزﯾﺎدة/اﻟنﻘص
ﻓﻲ أﺳﻌﺎر
اﻟسوق %

اﻟتﺄﺛير ﻋﻠﻰ
ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ
)اﺣتيﺎطﻲ اﻟﻘيمﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ(
أﻟﻒ درﻫم

٪٥
٪٥
٪٥

)(٢١٬٨٨٣
)(٧٬٣٥٩
)(٧٬٨٥٠

)(٢١٬١٣٦
)(٧٬٦٥٧
)(٨٬٢٧٤

ﻣخﺎطر اﻻﺋتمﺎن
ﻣخـﺎطر اﻻﺋتمـﺎن ﻫﻲ ﻣخـﺎطر ﻋـدم وﻓـﺎء طرف ﻣﻘـﺎﺑـﻞ ﺑـﺎﻟت ازﻣـﺎﺗـﻪ ﺑموﺟـب أداة ﻣـﺎﻟيـﺔ أو ﻋﻘـد ﻋمﻼء ،ﻣمـﺎ ﯾؤدي إﻟﻰ ﺧسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎرة ﻣـﺎﻟيـﺔ .ﺗتﻌرض
اﻟشــرﻛﺔ ﻟمخﺎطر اﻻﺋتمﺎن ﻣن أﻧشــطتﻬﺎ اﻟتشــﻐيﻠيﺔ )اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻷﺳــﺎس( وﻣن أﻧشــطتﻬﺎ اﻟتموﯾﻠيﺔ )ﺑمﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوداﺋﻊ اﻟمحتﻔظ
ﺑﻬﺎ ﻟدى اﻟبنوك واﻟﻘرض اﻟمﻘدم ﻟشرﻛﺔ ﺷﻘيﻘﺔ.

اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ

ﺗســﻌﻰ اﻟشــرﻛﺔ ﻟﻠحد ﻣن ﻣخﺎطرﻫﺎ اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ ﺑخصــوص اﻟﻌمﻼء ﺑوﺿــﻊ ﺣدود اﺋتمﺎن ﻟﻠﻌمﻼء اﻷﻓراد وﻣراﻗبﺔ اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟﻘﺎﺋمﺔ واﻟحصــول
ﻋﻠﻰ اﻟضـمﺎﻧﺎت اﻟبنكيﺔ واﻟضـمﺎﻧﺎت اﻷﺧرى .ﻛمﺎ ﺗﻘوم اﻟشـرﻛﺔ ﺑﺈدارة ﻣخﺎطرﻫﺎ اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟتﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻗﺎﻋدة ﻋمﻼء ﻣتنوﻋﺔ إﻟﻰ ٍ
ﺣد
ﻛبير .ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾس ــمبر  ،٢٠٢٠ﻛﺎن ﻟدى اﻟش ــرﻛﺔ  ١٣ﻋميﻞ ) ١٢ - ٢٠١٩ﻋمﻼء( ﯾدﯾن ﻛﻞ ﻣنﻬم ﺑﺄﻛثر ﻣن  ٢ﻣﻠيون درﻫم ﻟﻠش ــرﻛﺔ،
وﯾمثﻠون ﺣواﻟﻲ  (٪٨٤ - ٢٠١٩) ٪٨٠ﻣن إﺟمﺎﻟﻲ اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ.
ﯾتم إﺟراء ﺗحﻠيﻞ ﻻﻧخﻔﺎض اﻟﻘيمﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎﺳـ ـ ــتخدام ﻣصـ ـ ــﻔوﻓﺔ اﻟمخص ـ ـ ـصـ ـ ــﺎت ﻟﻘيﺎس ﺧسـ ـ ــﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ .ﺗسـ ـ ــتند
ﻣﻌدﻻت اﻟمخصـ ـ ـ ـص ـ ـ ــﺎت إﻟﻰ ﻋدد أﯾﺎم اﻟتﺄﺧر ﻋن اﻟس ـ ـ ــداد ﻟمجموﻋﺎت ﻣختﻠﻔﺔ ﻣن اﻟﻌمﻼء ﻟﻬﺎ أﻧمﺎط ﺧس ـ ـ ــﺎﺋر ﻣمﺎﺛﻠﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳ ـ ـ ــبيﻞ اﻟمثﺎل،
ﻣض ــموﻧﺔ وﻣض ــموﻧﺔ ﺟزﺋيًﺎ وﻏير ﻣض ــموﻧﺔ( .ﯾﻌكس اﻟحس ــﺎب اﻟنتيجﺔ اﻷﻛثر اﺣتمﺎﻻً وﻗيمﺔ اﻟوﻗت ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟمﺎل وﻣﻌﻘوﻟيﺔ اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟداﻋمﺔ
اﻟمتﺎﺣﺔ ﻓﻲ وﻗت اﻟتﻘرﯾر اﻟمﺎﻟﻲ ﻋن اﻷﺣداث اﻟسﺎﺑﻘﺔ واﻟظروف اﻟحﺎﻟيﺔ وﺗوﻗﻌﺎت اﻟظروف اﻻﻗتصﺎدﯾﺔ اﻟمستﻘبﻠيﺔ.
ﺗﻘتصر ﻣخﺎطر اﻻﺋتمﺎن ﻋﻠﻰ اﻟﻘيم اﻟمدرﺟﺔ ﻟﻠموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ.
ﺗحتﻔظ اﻟشـرﻛﺔ ﺑضـمﺎﻧﺎت ﺑنكيﺔ وﺷـيكﺎت ﺑتوارﯾﺦ آﺟﻠﺔ ﻛضـمﺎن .وﺗﻌتبر ﻫذﻩ اﻟضـمﺎﻧﺎت ﺟ اًز ﻻ ﯾتج أز ﻣن اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ ﻟﻠشـرﻛﺔ ،وﺗتم
ﻣراﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋند ﺣس ـ ــﺎب اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ .ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾس ـ ــمبر  ،٢٠٢٠ﻛﺎﻧت ﻧس ـ ــبﺔ  (٪٦٨ – ٢٠١٩) ٪٦٦ﻣن اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ
ﻟﻠشرﻛﺔ ﻣﻐطﺎة ﺑضمﺎﻧﺎت ﺑنكيﺔ.
ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟتﻌرض ﻟمخﺎطر اﻻﺋتمﺎن ﻋﻠﻰ اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ ﺑﺎﺳتخدام ﻣصﻔوﻓﺔ ﻣخصصﺎت:

 ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠
ﻣتداوﻟﺔ
أﻟﻒ درﻫم
ﻣﻌدل ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ
إﺟمﺎﻟﻲ اﻟمبﻠﻎ اﻟمدرج اﻟمﻘدر ﻋند اﻟتﻌثر*
ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ

٪٠.٦
٢٢٬٧٨٢
١٤١

أﻗﻞ ﻣن
 ٣٠ﯾوﻣ ًﺎ
أﻟﻒ درﻫم
٪٠.٩
١٦٬٠٧٩
١٤٩

٤٥

ﻋدد اﻷﯾﺎم اﻟمتﺄﺧرة
١٢٠ -٩١ ٩٠ - ٣١
ﯾوﻣﺎً
ﯾوﻣﺎً
أﻟﻒ درﻫم
أﻟﻒ درﻫم
٪١.٣
٣٥٬٢٠٢
٤٧٥

٪١٠.١
٥٬٦٥٠
٥٧١

أﻛثر ﻣن
 ١٢٠ﯾوﻣ ًﺎ
أﻟﻒ درﻫم
٪٥٤.٨
١٦٬٨٧٠
٩٬٢٤٤

اﻹﺟمﺎﻟﻲ
أﻟﻒ درﻫم
٩٦٬٥٨٣
١٠٬٥٨٠

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

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -٢٧إدارة اﻟمخﺎطر )ﺗتمﺔ(
ﻣخﺎطر اﻻﺋتمﺎن )ﺗتمﺔ(

اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ )ﺗتمﺔ(
 ٣١دﯾسمبر ٢٠١٩

ﻣﻌدل ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ
إﺟمﺎﻟﻲ اﻟمبﻠﻎ اﻟمدرج اﻟمﻘدر ﻋند اﻟتﻌثر*
ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتكبدة

ﻣتداوﻟﺔ
أﻟﻒ درﻫم

أﻗﻞ ﻣن
 ٣٠ﯾوﻣﺎً
أﻟﻒ درﻫم

٪٠.٤
٢٢٬٧٨٢
٩٤

٪١.٠
١٦٬٠٧٩
١٦٥

ﻋدد اﻷﯾﺎم اﻟمتﺄﺧرة
١٢٠ -٩١ ٩٠ - ٣١
ﯾوﻣﺎً
ﯾوﻣﺎً
أﻟﻒ درﻫم
أﻟﻒ درﻫم
٪١.١
١٩٬٧٩٨
٢١٨

٪١١.٦
٦٬٩٣٧
٨٠٢

أﻛثر ﻣن
 ١٢٠ﯾوﻣﺎً
أﻟﻒ درﻫم
٪١٩.٤
٤١٬١٢٦
٧٬٩٦٥

اﻹﺟمﺎﻟﻲ
أﻟﻒ درﻫم
١٠٦٬٧٢٢
٩٬٢٤٤

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

اﻷدوات اﻟمﺎﻟيﺔ واﻷرﺻدة ﻟدى اﻟبنوك

ﺗحد اﻟشرﻛﺔ ﻣن ﻣخﺎطر اﻻﺋتمﺎن ﻟدﯾﻬﺎ ﺑخصوص اﻟوداﺋﻊ ﻟدى اﻟبنوك ﻋن طرﯾق اﻟتﻌﺎﻣﻞ ﻓﻘط ﻣﻊ اﻟبنوك ﺟيدة اﻟسمﻌﺔ.
ﻗﺎﻣت اﻟشـ ـ ــرﻛﺔ ﺑﺎﻻﺳـ ـ ــتثمﺎر ﻓﻲ ﺳـ ـ ــندات اﻟدﯾن اﻟمتداوﻟﺔ اﻟتﻲ ﻟدﯾﻬﺎ ﻣخﺎطر اﺋتمﺎن ﻣنخﻔضـ ـ ــﺔ ﻧسـ ـ ــبيﺎً .ﺗتﺄﻟﻒ أدوات اﻟدﯾن اﻟخﺎﺻـ ـ ــﺔ ﺑﺎﻟشـ ـ ــرﻛﺔ
اﻟمص ـ ـ ـ ـ ــنﻔﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟش ـ ـ ـ ـ ــﺎﻣﻞ اﻷﺧرى ﻓﻘط ﻣن اﻟس ـ ـ ـ ـ ــندات اﻟمتداوﻟﺔ اﻟتﻲ ﻟﻬﺎ ﺗص ـ ـ ـ ـ ــنيﻔﺎت ﺟيدة ،وﺑﺎﻟتﺎﻟﻲ ﺗﻌتبر
اﺳـتثمﺎرات ﻣنخﻔضـﺔ اﻟمخﺎطر اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ .ﻟم ﺗﻘم اﻟشـرﻛﺔ ﺑتثبيت ﻣخصـص ﻟخسـﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ أدوات اﻟدﯾن اﻟخﺎﺻـﺔ ﺑﻬﺎ اﻟمصـنﻔﺔ
ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻏير ﺟوﻫرﯾﺔ.
ﻣخﺎطر اﻟسيوﻟﺔ
ﺗﻘوم اﻟشرﻛﺔ ﺑﺎﻟحد ﻣن ﻣخﺎطر اﻟسيوﻟﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺿمﺎن ﺗواﻓر اﻷﻣوال اﻟكﺎﻓيﺔ اﻟمحﻘﻘﺔ داﺧﻠيًﺎ واﻟتسﻬيﻼت اﻟبنكيﺔ .ﺗتطﻠب ﺷروط اﻟبيﻊ
ﻟدى اﻟش ـ ـ ــرﻛﺔ دﻓﻊ اﻟمبﺎﻟﻎ ﺧﻼل  ٣٠إﻟﻰ  ١٢٠ﯾوﻣﺎً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟبيﻊ .وﯾتم ﺗس ـ ـ ــوﯾﺔ اﻟذﻣم اﻟداﺋنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ ﻋﺎدةً ﺧﻼل  ٣٠إﻟﻰ  ١٢٠ﯾوﻣﺎً ﻣن
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟشراء.
ﺑنﺎء ﻋﻠﻰ ﺗوارﯾﺦ اﻟسـداد اﻟتﻌﺎﻗدﯾﺔ وأﺳـﻌﺎر
ﯾﻠخص اﻟجدول أدﻧﺎﻩ اﺳـتحﻘﺎﻗﺎت اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﻏير اﻟمخصـوﻣﺔ ﻟﻠشـرﻛﺔ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسـمبرً ،
اﻟﻔﺎﺋدة اﻟحﺎﻟيﺔ ﻓﻲ اﻟسوق.

 ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠
داﺋنون ﺗجﺎرﯾون وآﺧرون
ﺳﻠﻔيﺎت ﺗترﺗب ﻋﻠيﻬﺎ ﻓواﺋد
اﻻﺟمﺎﻟﻲ

 ٣١دﯾسمبر  -٢٠١٩ﻣﻌﺎد إدراﺟﻬﺎ
داﺋنون ﺗجﺎرﯾون وآﺧرون
ﺳﻠﻔيﺎت ﺗترﺗب ﻋﻠيﻬﺎ ﻓواﺋد
اﻻﺟمﺎﻟﻲ

أﻗﻞ ﻣن ٦
أﺷﻬر
أﻟﻒ درﻫم
٤٩٬١١٧
١٧٦٬٢٣٧
٢٢٥٬٣٥٤

أﻗﻞ ﻣن ٦
أﺷﻬر
أﻟﻒ درﻫم
٥٣٬٩٠٧
١٤٠٬٠٣٢
١٩٣٬٩٣٩

 ٦إﻟﻰ ١٢
ﺷﻬ ار
أﻟﻒ درﻫم
٥٠٣
٥٠٣

 ١إﻟﻰ ٥
ﺳنوات
أﻟﻒ درﻫم
٤٠٬٥٣٠
٤٠٬٥٣٠

 ٦إﻟﻰ ١٢
ﺷﻬ ار
أﻟﻒ درﻫم
٢٦٬٨١٧
٢٦٬٨١٧

-

 ١إﻟﻰ ٥
ﺳنوات
أﻟﻒ درﻫم
١٥٦٬٤٢٥
١٥٦٬٤٢٥

٤٦

أﻛثر ﻣن
 ٥ﺳنوات
أﻟﻒ درﻫم

٤٩٬١١٧
٢١٧٬٢٧٠
٢٦٦٬٣٨٧

أﻛثر ﻣن
 ٥ﺳنوات
أﻟﻒ درﻫم
-

اﻟمجموع
أﻟﻒ درﻫم

اﻟمجموع
أﻟﻒ درﻫم
٥٣٬٩٠٧
٣٢٣٬٢٧٤
٣٧٧٬١٨١

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

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -٢٧إدارة اﻟمخﺎطر )ﺗتمﺔ(
إدارة رأس اﻟمﺎل
إن اﻟﻬدف اﻟرﺋيس ـ ـ ــﻲ ﻣن إدارة رأس ﻣﺎل اﻟش ـ ـ ــرﻛﺔ ﻫو ﺿ ـ ـ ــمﺎن أن اﻟش ـ ـ ــرﻛﺔ ﺗحتﻔظ ﺑنس ـ ـ ــب أرﺳ ـ ـ ــمﺎﻟيﺔ ﺟيدة ﻣن أﺟﻞ دﻋم أﻋمﺎﻟﻬﺎ وزﯾﺎدة ﻗيمﺔ
اﻟمسﺎﻫمين ﻷﻗصﻰ ﺣد ﻣمكن.
ﺗدﯾر اﻟش ـ ــرﻛﺔ ﻫيكﻞ أرﺳ ـ ــمﺎﻟﻬﺎ وﺗجري اﻟتﻌدﯾﻼت اﻟﻼزﻣﺔ ﻋﻠيﻪ ﻓﻲ ﺿ ـ ــوء اﻟتﻐيرات ﻓﻲ ظروف اﻟﻌمﻞ .ﻟم ﯾتم إﺟراء أي ﺗﻐييرات ﻓﻲ اﻷﻫداف
واﻟس ــيﺎﺳ ــﺎت واﻟﻌمﻠيﺎت ﺧﻼل اﻟس ــنتين اﻟمنتﻬيتين ﻓﻲ  ٣١دﯾس ــمبر  ٢٠٢٠و ٣١دﯾس ــمبر  .٢٠١٩ﯾتﺄﻟﻒ رأس اﻟمﺎل ﻣن رأس اﻟمﺎل اﻟمس ــﺎﻫم
واﻻﺣتيـﺎطيـﺎت واﻷرﺑـﺎح ﻏير اﻟموزﻋـﺔ ،وﯾﻘـﺎس ﺑمبﻠﻎ  ١٬٣٥٧٬٢٣٥أﻟﻒ درﻫم ﻛمـﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  ١٬٤٠١٬٨٤٥ – ٢٠١٩) ٢٠٢٠أﻟﻒ
درﻫم ﻣﻌﺎد إدراﺟﻪ(.

 -٢٨ﻛوﻓيد١٩-
إن اﻷزﻣﺔ اﻻﻗتصﺎدﯾﺔ اﻟنﺎﺟمﺔ ﻋن وﺑﺎء ﻛوروﻧﺎ اﻟﻌﺎﻟمﻲ )ﻛوﻓيد (١٩-واﻹﺟراءات اﻟتﻲ اﺗخذﺗﻬﺎ ﻣختﻠﻒ اﻟحكوﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻣستوى اﻟﻌﺎﻟم ،ﺑمﺎ
ﻓﻲ ذﻟك ﺣكوﻣﺎت دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟمتحدة ،ﻟﻠسيطرة ﻋﻠﻰ اﻧتشﺎر اﻟوﺑﺎء ،ﻣثﻞ اﻹﻏﻼق واﻟﻘيود ﻋﻠﻰ اﻟسﻔر وﺗداﺑير أﺧرى أدت إﻟﻰ ﺑﻌض
اﻻﺿطراﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟتجﺎرﯾﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ ،ﺧﺎﺻ ًﺔ ﺧﻼل اﻟﻔترة ﻣن ﺷﻬر ﻣﺎرس إﻟﻰ ﺷﻬر أﻏسطس  .٢٠٢٠ﺑدأ ﻣجﻠس اﻹدارة واﻹدارة ﺑﺎﻟﻘيﺎم
ﺑﻌدة إﺟراءات داﺧﻞ اﻟشرﻛﺔ وﺑين ﻣوظﻔيﻬﺎ ﻟﻠحﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣستوﯾﺎت ﻋﺎﻟيﺔ ﻣن اﻟصحﺔ واﻟسﻼﻣﺔ اﺳتجﺎﺑﺔ ﻻﻧتشﺎر اﻟوﺑﺎء.
ﺑﻌد  ٣١دﯾسمبر  ،٢٠٢٠وﻣﻊ اﺳتمرار ازدﯾﺎد ﺗﺄﺛير اﻟجﺎﺋحﺔ ،ﻓﺈن اﻟشرﻛﺔ ﻗد ﺗواﺟﻪ ﻣخﺎطر وﺷكوﻛﺎً إﺿﺎﻓيﺔ ،وذﻟك ﻓﻲ ﺣﺎل اﺗخﺎذ إﺟراءات
أﺧرى ﻣن ﻗبﻞ اﻟسﻠطﺎت.
ٍ
ﺑشكﻞ دﻗيق ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟحﺎﻟﻲ ،ﻣثﻞ
ﻻ ﯾزال ﻣدى ﻫذﻩ اﻟتﺄﺛيرات وﻣدﺗﻬﺎ ﻏير ﻣؤﻛد وﯾﻌتمد ﻋﻠﻰ اﻟتطورات اﻟمستﻘبﻠيﺔ اﻟتﻲ ﻻ ﯾمكن ﺗوﻗﻌﻬﺎ
ﻣﻌدل اﻧتﻘﺎل اﻹﺻﺎﺑﺔ ﺑﻔيروس ﻛوروﻧﺎ وﻧطﺎق إﺟراءات اﻻﺣتواء اﻟتﻲ ﺗم اﺗخﺎذﻫﺎ وﻣدى ﻓﻌﺎﻟيتﻬﺎ .ﻧظ اًر ﻟﻌدم اﻟتﺄﻛد ﺑشﺄن اﻟظروف اﻻﻗتصﺎدﯾﺔ
اﻟجﺎرﯾﺔ ،ﻻ ﯾمكن ﻋمﻞ ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﻘول ﻟﻸﺛر ﻛمﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻋتمﺎد ﻫذﻩ اﻟبيﺎﻧـﺎت اﻟمﺎﻟيـﺔ .وﺑصرف اﻟنظر ﻋن ذﻟك ،ﯾمكن ﻟﻬذﻩ اﻟتطورات أن
ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟنتﺎﺋﺞ اﻟمﺎﻟيﺔ واﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ واﻟوﺿﻊ اﻟمﺎﻟﻲ ﻟﻠشرﻛﺔ ﻓﻲ ﺳنﺔ .٢٠٢١

 -٢٩ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟمﻘﺎرﻧﺔ
ﺗم إﻋﺎدة إدراج اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﻛمﺎ ﻓﻲ وﻟﻠسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ) ٢٠١٩إﯾضﺎح  .(٤-٢ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﺗم إﻋﺎدة ﺗصنيﻒ ﺑﻌض
اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟمﻘﺎرﻧﺔ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ ﻟتتواﻓق ﻣﻊ ﻋرض اﻟسنﺔ اﻟحﺎﻟيﺔ .ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠخص إﻋﺎدة اﻹدراج وإﻋﺎدة اﻟتصنيﻒ اﻟتﻲ ﺗم إﺟراؤﻫﺎ
ﻋﻠﻰ أرﻗﺎم اﻟمﻘﺎرﻧﺔ:
 ٣١دﯾسمبر٢٠١٩

ﺑيﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر

ﻛمﺎ أﻋﻠن ﻋنﻪ
ﺳﺎﺑﻘﺎً
أﻟﻒ درﻫم

اﻟتﻌدﯾﻞ
أﻟﻒ درﻫم

١٥٬٦٤٤
١٬٣٥٩

-

إﻋﺎدة ﺗصنيﻒ
أﻟﻒ درﻫم

دﺧﻞ ﺗشﻐيﻠﻲ آﺧر
دﺧﻞ آﺧر
ﺻﺎﻓﻲ اﻟتﻐير ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷدوات اﻟدﯾن
ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر

٢٩٬١٤٧

١٩٬١٨٠

-

٤٨٬٣٢٧

اﻷرﺑﺎح ﻟﻠسنﺔ

٧٣٬٧٨٠

١٩٬١٨٠

-

٩٢٬٩٦٠

٤٧

)(١٥٬٦٤٤
١٥٬٦٤٤

أرﺻدة ﻣﻌﺎد
إدراﺟﻬﺎ
أﻟﻒ درﻫم
١٧٬٠٠٣

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

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -٢٩ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟمﻘﺎرﻧﺔ )ﺗتمﺔ(
 ٣١دﯾسمبر٢٠١٩

ﺑيﺎن ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى

اﻟرﺑﺢ ﻟﻠسنﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟتﻐير ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷدوات اﻟدﯾن ﺑﺎﻟﻘيمﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى
إﺟمﺎﻟﻲ اﻟخسﺎﺋر اﻟشﺎﻣﻠﺔ

ﺑيﺎن اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ
ﻣوﺟودات ﻏير ﻣتداوﻟﺔ

اﻻﺳتثمﺎرات ﻓﻲ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ

ﻣوﺟودات ﻣتداوﻟﺔ

ﻛمﺎ أﻋﻠن ﻋنﻪ
ﺳﺎﺑﻘﺎً
أﻟﻒ درﻫم

إﻋﺎدة ﺗصنيﻒ
أﻟﻒ درﻫم

اﻟتﻌدﯾﻞ
أﻟﻒ درﻫم

أرﺻدة ﻣﻌﺎد
إدراﺟﻬﺎ
أﻟﻒ درﻫم

٧٣٬٧٨٠

١٩٬١٨٠

-

٩٢٬٩٦٠

٣٬١٦٧

٦٧١

-

٣٬٨٣٨

١٩٬٨٥١

-

)(٣٬٨٩٠

)(٢٣٬٧٤١

)(١٬٥٣٧

٩٥٨٬٦٤٨

٩٥٧٬١١١

-

اﻻﺳتثمﺎرات ﻓﻲ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ

١٠٠٬٨٨٩

)(٧٣٥

-

١٠٠٬١٥٤

إﺟمﺎﻟﻲ اﻟموﺟودات

١٬٧٨٥٬٠١٠

)(٢٬٢٧٢

-

١٬٧٨٢٬٧٣٨

ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ

اﺣتيﺎطﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى
اﻷرﺑﺎح ﻏير اﻟموزﻋﺔ

٥٠٣٬٠٤٨
٧٣٬٧٨٠

١٤٥
)(٢٦٬٦٧٩

-

٥٠٣٬١٩٣
٤٧٬١٠١

إﺟمﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ

١٬٤٢٨٬٣٧٩

)(٢٦٬٥٣٤

-

١٬٤٠١٬٨٤٥

١٣٤٬٧٤٠

٢٤٬٢٦٢

-

١٥٩٬٠٠٢

٣٥٦٬٦٣١

٢٤٬٢٦٢

-

٣٨٠٬٨٩٣

اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمتداوﻟﺔ
ﺳﻠﻔيﺎت اﻟبنوك

إﺟمﺎﻟﻲ اﻟمطﻠوﺑﺎت
 ١ﯾنﺎﯾر ٢٠١٩

ﺑيﺎن اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ
ﻣوﺟودات ﻏير ﻣتداوﻟﺔ

اﻻﺳتثمﺎرات ﻓﻲ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ

ﻣوﺟودات ﻣتداوﻟﺔ

اﻻﺳتثمﺎرات ﻓﻲ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ
إﺟمﺎﻟﻲ اﻟموﺟودات

ﻛمﺎ أﻋﻠن ﻋنﻪ
ﺳﺎﺑﻘﺎً
أﻟﻒ درﻫم
١٬٠٨٢٬٩٨٢
٥٦٬٠٦٣
١٬٩٥٦٬٧٨٢

٤٨

اﻟتﻌدﯾﻞ
أﻟﻒ درﻫم
)(٩٬١٦٥
)(٥٢٨
)(٩٬٦٩٣

إﻋﺎدة ﺗصنيﻒ
أﻟﻒ درﻫم
-

أرﺻدة ﻣﻌﺎد
إدراﺟﻬﺎ
أﻟﻒ درﻫم
١٬٠٧٣٬٨١٧
٥٥٬٥٣٥
١٬٩٤٧٬٠٨٩

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

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

 -٢٩ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟمﻘﺎرﻧﺔ )ﺗتمﺔ(
 ١ﯾنﺎﯾر ٢٠١٩

ﻛمﺎ أﻋﻠن ﻋنﻪ
ﺳﺎﺑﻘﺎً
أﻟﻒ درﻫم

إﻋﺎدة ﺗصنيﻒ
أﻟﻒ درﻫم

اﻟتﻌدﯾﻞ
أﻟﻒ درﻫم

أرﺻدة ﻣﻌﺎد
إدراﺟﻬﺎ
أﻟﻒ درﻫم

ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ

اﺣتيﺎطﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى
اﻷرﺑﺎح ﻏير اﻟموزﻋﺔ

٦٠٠٬٥٦٩
٣٢٬٦٨٦

)(٥٢٦
)(٤٥٬٨٥٩

-

إﺟمﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ

١٬٤٨٨٬٠٠٠

)(٤٦٬٣٨٥

-

١٬٤٤١٬٦١٥

٣٣٢٬٢٣٢

٣٦٬٦٩٢

-

٣٦٨٬٩٢٤

٤٦٨٬٧٨٢

٣٦٬٦٩٢

-

٥٠٥٬٤٧٤

اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمتداوﻟﺔ
ﺳﻠﻔيﺎت اﻟبنوك

إﺟمﺎﻟﻲ اﻟمطﻠوﺑﺎت

٤٩

٦٠٠٬٠٤٣
)(١٣٬١٧٣

