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   وشركتها التابعة شركة الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع)
 

٨  

   الموحد الدخلبيان 
   ٢٠١٨ ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنة

  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  إيضاح  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ٦٤٩٫٩٦٩  ٥٩٦٫٨٢٧    اإليرادات
        

  )٥٩٢٫٨١١(  )٥٦٢٫٧٥٢(    تكلفة المبيعات 
    ---------- ---   -------- - ---  

  ٥٧٫١٥٨  ٣٤٫٠٧٥    إجمالي األرباح 
        

  )١٤٫٦٥٤(  )١٥٫٩٢٣(    العموميةو المصروفات اإلدارية
        

  )٤٫٩٨٦(  )٦٫٠١٠(    مصروفات البيع والتوزيع 
        

  ٣٢٫١٧٧  ٢٣٫٠٥٥  ٦   اتإيرادات االستثمار
        

  )١٫١٠٢(  -   (ب)١- ١١  خسائر انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع
        

  )٨٫٨٧١(  )٨٫٨٤٩(  ٧  التمويل مصروفات
        

  ٥٫٠٦٣  ٣٫٠٢٩    إيرادات أخرى 
     -- -------   ---------  

  ٦٤٫٧٨٥  ٢٩٫٣٧٧  ٧   السنة أرباح 
    =====  =====  
        

        أرباح السنة منسوبة إلى: 
  ٦٤٫٧٨٥  ٢٩٫٣٧٧    مالكي الشركة 

    =====  =====  
        

   ١٠٧.٠   ٠٤٨.٠  ٢١  (درهم) والمخففةربحية السهم األساسية 
    ====  ====  
  

م   * ار رق ق المعي ة بتطبي ارير المالي ١٥قامت المجموع داد التق ة إلع ايير الدولي ن المع ع العمالة م ود م ن العق رادات م م ء" "اإلي ار رق ن  ٩والمعي م
م٢٠١٨يناير  ١ في "األدوات المالية" المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ا، ل م اختياره ي ت ة التحول الت اً لطريق ات  . وفق ان معلوم تم إعادة بي ت

  .٤اإليضاح المقارنة. راجع 
  

  الموحدة.  البيانات الماليةمن هذه ال يتجزأ جزءاً  ٥١إلى  ١٤من تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات 
  

  . ٧إلى  ٢من الصفحات مدرج على إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   وشركتها التابعة شركة الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع)
 

٩  

  الموحد ادات الشاملة األخرىاإليراألرباح أو الخسائر و بيان
  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنة

  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  إيضاح  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ٦٤٫٧٨٥  ٢٩٫٣٧٧     السنة أرباح 
        

        :اإليرادات الشاملة األخرى
        

        إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر: لن تتم البنود التي
        

المسجلة بالقيمة العادلة من  لالستثماراتالقيمة العادلة في  التغيرصافي 
  -   )١١٫٩٨٤(  (أ)١- ١١  خالل اإليرادات الشاملة األخرى

        
        تم إعادة تصنيفها الحقاً إلى األرباح أو الخسائر:ت دق أو تتم البنود التي

        
  ٦٫٩٠٢  -   )(ب١- ١١  المتاحة للبيع لالستثماراتفي القيمة العادلة  التغيرصافي 

        
انخفاض قيمة  نتيجةتحويل احتياطي القيمة العادلة إلى األرباح أو الخسائر 

  ١٫١٠٢  -   (ب)١- ١١  استثمارات متاحة للبيع
        

تحويل احتياطي القيمة العادلة إلى األرباح أو الخسائر عند استبعاد 
  )١٠٫١١٠(  -   (ب)١- ١١  استثمارات متاحة للبيع

     -- - --------   -- - --- ----  
  )٢٫١٠٦(  )١١٫٩٨٤(     للسنة األخرى الشاملة الخسائرإجمالي 

     - - ----- - ---   - - ---- ---  
  ٦٢٫٦٧٩  ١٧٫٣٩٣     للسنةإجمالي اإليرادات الشاملة 

    =====  =====  
        

        إلى:  منسوبإجمالي اإليرادات الشاملة 
  ٦٢٫٦٧٩  ١٧٫٣٩٣    مالكي الشركة 

    =====  =====  
        

ة  * م  قامت المجموع ار رق ق المعي ارير المالي ١٥بتطبي داد التق ة إلع ايير الدولي ن المع ع العمالة م ود م ن العق رادات م م ء" "اإلي ار رق ن  ٩والمعي م
ا٢٠١٨يناير  ١ في "األدوات المالية" المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ان معلوم ادة بي تم إع م ت ا، ل م اختياره ي ت ة التحول الت اً لطريق ت . وفق

  .٤اإليضاح المقارنة. راجع 
  

  الموحدة.  البيانات الماليةمن هذه ال يتجزأ جزءاً  ٥١إلى  ١٤من تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات 
  

  . ٧إلى  ٢من الصفحات إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على 





   وشركتها التابعة شركة الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع)
 

١١  

   الموحد التدفقات النقديةبيان 
   ٢٠١٨ر ديسمب ٣١المنتهية في  للسنة

    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ف درهمأل  ألف درهم    

        األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 
  ٦٤٫٧٨٥  ٢٩٫٣٧٧    أرباح السنة  

        لـ:  تعديالت
  ٥٤٫٧٣٩  ٥٦٫٢٧٢    لممتلكات واآلالت والمعداتااستهالك 
  ٢٫٠٠٣  ٢٫٦٦٢    لعقارات االستثمارية ااستهالك 

  ٤٫٢٠٥  ٣٫٣٢٣    مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين 
  ٦٥  )١١٥(    سائر من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات الخ(األرباح)/ 

  )١٠٫١١٠(  -     األرباح من استبعاد استثمارات ُمتاحة للبيع
  -   )٥٫٩٣٨(    للبيع محتفظ بهاموجودات أرباح من بيع 

  )٣٫٧٨٩(  )٣٫٦٦٣(    من خالل األرباح أو الخسائرالستثمارات مسجلة بالقيمة العادلة القيمة العادلة من التغير في أرباح 
  ١٫١٠٢  -     خسائر انخفاض قيمة استثمارات ُمتاحة للبيع

  )١٨٫٢٧٨(  )١٣٫٤٥٤(    توزيعات األرباح وإيرادات استثمارية أخرى 
  ٨٫٧١٩  ٨٫٥٥٣    الفائدةمصروفات 

    ----- -----   --- - ------  
    ١٠٣٫٤٤١  ٧٧٫٠١٧  

        التغيرات في: 

 ٢٫٧٢٦(  )٤٦٫٦٧٠(    المخزون(  

 ٨٫٠١٩(  )٤٠٫٩٦٣(    جارية واألخرى الذمم المدينة الت(  

  ٥٫٣٨٥(  ١٨٫٧٦٦    الذمم الدائنة التجارية واألخرى(  
  )٣٫٦٢٩(  )١٫٣٠٨(    تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

  )٢٫٥٠٠(  )٢٫٠٠٠(    األتعاب المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة 
     - - - -- ---   ---- - - ---  

  ٨١٫١٨٢  ٤٫٨٤٢    ة صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلي
     --- - - ---  ----- - - --  

        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
  )٦٩٫٦٨٣(  )٢٢٠٫٤٥٤(    االستحواذ على ممتلكات وآالت ومعدات  

  ٢٣  ١٧٥    المتحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
  )٤٤٫٨٦١(  )١٦٫٤١٦(    متاحة للبيع األخرى/ مسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة شراء استثمارات 

  ٣٦٫٧٧٤  ٣١٫٥٤٩    مسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى/ متاحة للبيعالمتحصالت من استبعاد استثمارات 
  ١٨٫٢٧٨  ١٣٫٤٥٤    توزيعات األرباح وإيرادات استثمارية أخرى 

  )٦٫٩٣٥(  )٥٫٧٨١(    ل األرباح أو الخسائراستثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالشراء 
  ١٠٫٩١٩  ٥١٫٧٧٣    استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرالمتحصالت من استبعاد 

  -   )٢٫٨٩١(    الزيادة في استثمار في شركة زميلة
     ---- - - ------   ---- ------  

  )٥٥٫٤٨٥(  )١٤٨٫٥٩١(    صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية  
    ----- - ------  ----- -----  

        التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
  )٢٢٫٩٠٤(  ٢٠٩٫٤٧٤    قروض مصرفية صافي الحركة في

  )٤٤٫٢٣٧(  )٤٨٫٦٦٠(    توزيعات األرباح المدفوعة
  ٥٥٫٢٩٦  -     الزيادة في رأس المال

  )٨٫٧١٩(  )٨٫٥٥٣(    مدفوعة ال الفائدة
     ---- -------  ----- -----  

  )٢٠٫٥٦٤(  ١٥٢٫٢٦١    األنشطة التمويلية   )المستخدم فيالناتج من/ ( صافي النقد
     --- --------  ----- -----  

  ٥٫١٣٣  ٨٫٥١٢    صافي الزيادة في النقد وما يعادله
        

  ٤٦٫٨٩١  ٥٢٫٠٢٤    النقد وما يعادله في بداية السنة  
     - - --- -----  ----- ----  

  ٥٢٫٠٢٤  ٦٠٫٥٣٦    دله في نهاية السنة  النقد وما يعا
     =====   =====  

        يتألف النقد وما يعادله من:
  ٥٢٫٠٢٤  ٦٠٫٥٣٦    النقد في الصندوق ولدى البنك

     =====  =====  
  

ة  ٩والمعيار رقم الء" "اإليرادات من العقود مع العممن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٥قامت المجموعة بتطبيق المعيار رقم   * ارير المالي داد التق ة إلع ايير الدولي من المع
  .٤. وفقاً لطريقة التحول التي تم اختيارها، لم تتم إعادة بيان معلومات المقارنة. راجع اإليضاح ٢٠١٨يناير  ١في  "األدوات المالية"

  
   هذه البيانات المالية الموحدة. منال يتجزأ جزءاً  ٥١إلى  ١٤من تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات 

  
  . ٧إلى  ٢من الصفحات إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على 



   شركة الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع) وشركتها التابعة
  

١٢  

  الموحدبيان التغيرات في حقوق الملكية 
    ٢٠١٨ ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنة

  
  رأس
  المال

  االحتياطي
  الــقانوني

  
  االحتياطي

  العـام 

توزيعات 
  األرباح

  المقترحة
قيمة احتياطي ال

  العادلة
  األرباح

  اإلجمالي   المحتجزة 
  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
                

  ١٫٤٠٤٫٨١٣  ٢٠٤٫٤٦٨  ٤٢٫٦٨٦  ٤٤٫٢٣٧  ٢٢٦٫٣٧٣  ٣٣٤٫٠٩١  ٥٥٢٫٩٥٨  ٢٠١٧يناير  ١في 
  ----------  ----------  ----------   ----- ----   ---------   ------ - ---   ------------  

                للسنةإجمالي اإليرادات الشاملة 
  ٦٤٫٧٨٥  ٦٤٫٧٨٥  -   -   -   -   -   السنة أرباح 

                
                اإليرادات الشاملة األخرى

                
  للبيع  ةمتاح اتفي القيمة العادلة الستثمار التغيرصافي 

  ٦٫٩٠٢  -   ٦٫٩٠٢  -   -   -   -   (ب))١- ١١(راجع اإليضاح 
انخفاض قيمة  نتيجةاطي القيمة العادلة إلى األرباح أو الخسائر تحويل احتي

  ١٫١٠٢  -   ١٫١٠٢  -   -   -   -   (ب))١- ١١استثمارات متاحة للبيع (راجع اإليضاح 
  تحويل احتياطي القيمة العادلة إلى األرباح أو الخسائر عند استبعاد 

  )١٠٫١١٠(  -   )١٠٫١١٠(  -   -   -   -   (ب))١- ١١استثمارات متاحة للبيع (راجع اإليضاح 
   -------- -- --   ------ -- ----   ---- -- ------   --- -- ------   ----- -----   ---------   --------- -  

  ٦٢٫٦٧٩  ٦٤٫٧٨٥  )٢٫١٠٦)  -   -   -   -   للسنةإجمالي اإليرادات الشاملة 
   ------------   --- - --------  -- -- --- - ---  -- -- - - -----  -- -- - ---  --- -- ----  -- -- ----- 

                الشركة يالمعامالت مع مالك
                المساهمات من قبل المالكين والتوزيعات عليهم

  )٤٤٫٢٣٧(  -   -   )٤٤٫٢٣٧(  -   -   -   )٢٣(راجع اإليضاح  المعلنةتوزيعات األرباح 
  )٢٫٥٠٠(  )٢٫٥٠٠(  -   -   -   -   -   )٢٥أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة (راجع اإليضاح 

  -   )٤٨٫٦٦٠(  -   ٤٨٫٦٦٠  -   -   -   )٢٣(راجع اإليضاح  نقدية مقترحةتوزيعات أرباح 
  ٥٥٫٢٩٦  -   -   -   -   -   ٥٥٫٢٩٦  )١٨(راجع اإليضاح  أسهم ُمصدرة

   ----- ----   --- - -- -----  -- -- --- - ---  -- -- ----  -- -- - ----  --- - - - ----  -- - - ----- 
  ٨٫٥٥٩  )٥١٫١٦٠(  -   ٤٫٤٢٣  -   -   ٥٥٫٢٩٦  إجمالي المعامالت مع مالكي الشركة

   ------- ----   --- - ---- ---  -- -- --- - ---  -- -- - - ---  -- -- -----  --- - - -- ----  - - - ------ - ---- 
  ١٫٤٧٦٫٠٥١  ٢١٨٫٠٩٣  ٤٠٫٥٨٠  ٤٨٫٦٦٠  ٢٢٦٫٣٧٣  ٣٣٤٫٠٩١  ٦٠٨٫٢٥٤  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١في 

  ====== ====== ====== ===== ===== ====== ======== 
  
  



   شركة الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع) وشركتها التابعة
  

١٣  

   (تابع) الموحدبيان التغيرات في حقوق الملكية 
    ٢٠١٨ ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنة

  
  رأس
  المال

  االحتياطي
  الــقانوني

  
  االحتياطي

  العـام 
  توزيعات األرباح

  المقترحة
احتياطي القيمة 

  العادلة
  األرباح

  اإلجمالي   المحتجزة 
  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
                

ً  – ٢٠١٨يناير  ١الرصيد في    ١٫٤٧٦٫٠٥١  ٢١٨٫٠٩٣  ٤٠٫٥٨٠  ٤٨٫٦٦٠  ٢٢٦٫٣٧٣  ٣٣٤٫٠٩١  ٦٠٨٫٢٥٤  * كما هو معلن سابقا
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (راجع  ٩التعديل عند التطبيق المبدئي للمعيار رقم 

  -   ٨٫٥٨٨  )٨٫٥٨٨(  -   -   -   -   )٤إيضاح 
  -----------   --- --------  -- -- --- ----  -- -- - - ---  -- -------  --- - - ------  - - - ---- - ----- 

  ١٫٤٧٦٫٠٥١  ٢٢٦٫٦٨١  ٣١٫٩٩٢  ٤٨٫٦٦٠  ٢٢٦٫٣٧٣  ٣٣٤٫٠٩١  ٦٠٨٫٢٥٤  ٢٠١٨يناير  ١الرصيد المعدل في 
  -----------   --- --------  -- -- --- ----  -- -- - - ---  -- -------  --- - - ------  - - - ------ ---- 
                

                للسنةإجمالي اإليرادات الشاملة 
  ٢٩٫٣٧٧  ٢٩٫٣٧٧  -   -   -   -   -   أرباح السنة 

التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 
  )١١٫٩٨٤(  -   )١١٫٩٨٤(  -   -   -   -   (أ))١- ١١األخرى (راجع إيضاح 

  ------------  ------------   ------ -----  -----------  ----------   ---------  ----------  
  ١٧٫٣٩٣  ٢٩٫٣٧٧  )١١٫٩٨٤(          للسنةدات الشاملة إجمالي اإليرا

  ------------   --- ---------  -- -- --- ----  -- -- - - -----  -- -- ------  --- -- ----  -- ------- 
                الحركة األخرى في حقوق الملكية

تحويل احتياطي القيمة العادلة إلى األرباح المحتجزة عند استبعاد استثمارات مسجلة بالقيمة 
  -   ٦٫٠١٢  )٦٫٠١٢(  -   -   -   -   (أ))١- ١١ادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى (راجع إيضاح الع
  ------------  ------------  ------------  -----------   ---------   -------   ------ ---  

  -   ٦٫٠١٢  )٦٫٠١٢(  -   -   -   -   إجمالي الحركة األخرى في حقوق الملكية
  ------------  ------------   ------------  -----------   ---------   -------   ------ ---  

                المعامالت مع مالكي الشركة
                المساهمات من قبل المالكين والتوزيعات عليهم

  )٤٨٫٦٦٠(  -   -   )٤٨٫٦٦٠(  -   -   -   )٢٣توزيعات األرباح المعلنة (راجع اإليضاح 
  )٢٫٠٠٠(  )٢٫٠٠٠(  -   -   -   -   -   )٢٥أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة (راجع اإليضاح 
  -   )٣٩٫٥٣٦(  -   ٣٩٫٥٣٦  -   -   -   )٢٣توزيعات أرباح نقدية مقترحة (راجع اإليضاح 

  -----------   --- --------  -- -- --- ----  -- -- - -----  -- --- -----  --- - - ------  - - ------ ------ 
  )٥٠٫٦٦٠(  )٤١٫٥٣٦(  -   )٩٫١٢٤(  -   -   -   إجمالي المعامالت مع مالكي الشركة

   ------ -----   --- --------  -- -- --- ----  -- -- - - ----  -- -- - -----  --- - - ------  - - ------ - ----- 
  ١٫٤٤٢٫٧٨٤  ٢٢٠٫٥٣٤  ١٣٫٩٩٦  ٣٩٫٥٣٦  ٢٢٦٫٣٧٣  ٣٣٤٫٠٩١  ٦٠٨٫٢٥٤  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١في 

  ====== ====== ====== ===== ===== ====== ======== 
  

. وفقاً لطريقة التحول التي تم اختيارها، لم ٢٠١٨يناير  ١في  "األدوات المالية"من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩والمعيار رقم "اإليرادات من العقود مع العمالء" الدولية إلعداد التقارير المالية  من المعايير ١٥قامت المجموعة بتطبيق المعيار رقم   *
  .٤تتم إعادة بيان معلومات المقارنة. راجع اإليضاح 

  
 .الموحدة البيانات الماليةمن هذه  ال يتجزأ جزءاً  ٥١إلى  ١٤من اإليضاحات المدرجة على الصفحات  تُشكل



  ) وشركتها التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

١٤  

   الموحدة البيانات الماليةإيضاحات حول 
  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنة

  
   الشركةمعلومات عن   .١

  
بموجب  ١٩٧٧في  اإلمارات العربية المتحدةلشارقة، في ا") الشركة("شركة الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع)  تأسست

لشركة هو ص.ب لالمسجل  لمكتبعنوان ا إن. كشركة مساهمة عامةوتم تسجيلها  ن صاحب السمو حاكم الشارقةمرسوم أميري صادر ع
  الكويت لألوراق المالية.يتم تداول أسهم الشركة في سوق أبوظبي لألوراق المالية وسوق  ، اإلمارات العربية المتحدة.الشارقة ٢٠٨٣

  
للشركة وشركتها  المالية البياناتالحالية") من السنة (" ٢٠١٨ ديسمبر ٣١الُمنتهية في  وللسنةالموحدة كما في  البيانات الماليةتتألف 
  بـ "المجموعة"). لشركة في شركة زميلة (يُشار إليها مجتمعةحصة اباإلضافة إلى التابعة 

  
فائض أموالها في األوراق  المجموعةالورق والحبال البالستيكية. تستثمر  تصنيع وتوريد اإلسمنت وأكياسفي مجال  المجموعةتعمل 

في  وتبيع منتجاتها اإلمارات العربية المتحدة أعمالها في الشارقة، المجموعةتزاول  قارات.وحقوق الملكية الخاصة والعالمالية االستثمارية 
   فريقيا وآسيا.الدول األخرى في الشرق األوسط وإ بعضو اإلمارات العربية المتحدةدولة 

  
   أساس اإلعداد  .٢

  
. تم بيان السياسات المحاسبية للمجموعة في اإليضاح رقم تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

٣.  
  

"اإليرادات من العقود مع من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٥المعيار رقم  إن هذه أول بيانات مالية للمجموعة تم فيها تطبيق
تم بيان التغيرات على السياسات المحاسبية الهامة  ."األدوات المالية"من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩والمعيار رقم  العمالء"

   .٤في اإليضاح رقم 
  
  بيان التوافق   

  
اسي للشركة إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كما أنها تلتزم بالبنود ذات الصلة من النظام األس تم

  . ٢٠١٥) لسنة ٢والقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (
  

  أساس القياس
  

االستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات  على أساس التكلفة التاريخية باستثناء الموحدة البيانات الماليةتم عرض هذه 
مة الشاملة األخرى واالستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر واألدوات المالية المشتقة التي يتم قياسها بالقي

  العادلة. 
  

  بيانات المالية العملة الرسمية وعملة عرض ال
  

. تم تقريب للمجموعةتم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة ("الدرهم اإلماراتي") وهو العملة الرسمية 
  إلى أقرب عدد صحيح باأللف، ما لم يذكر خالف ذلك.  المبالغكافة 

  
  التقديراتو استخدام األحكام

  
اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية ، قامت الموحدة الماليةالبيانات  هذه إعداد عند

  قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات. مطلوبات واإليرادات والمصروفات. والمبالغ المعلنة للموجودات وال
  

اعتباراً من تاريخ يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية صورة مستمرة. اضات التابعة لها بتتم مراجعة التقديرات واالفتر
  . التعديل فصاعداً 

  
تطبيق السياسات المحاسبية  عندعدم اليقين في التقديرات األحكام واالفتراضات وحاالت  المعلومات حول إدراج ٢٧تم في اإليضاح رقم 

  ف بها في البيانات المالية الموحدة.ذات التأثير األكبر على المبالغ المعتر



  ) وشركتها التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

١٥  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع)أساس اإلعداد   .٢
  

  قياس القيم العادلة 
  

تتطلب مجموعة من السياسات المحاسبية واإلفصاحات الخاصة بالمجموعة قياس القيم العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات المالية 
  وغير المالية.

  
كافة فريق إداري يكون مسؤوالً بصورة عامة عن متابعة اإلطار  هذاالعادلة. يتضمن  علق بقياس القيميت يإطار رقاب عةالمجمو لدى

بصورة منتظمة بمراجعة المدخالت غير  ياإلدار الفريق قومي. ٣ك القيم العادلة ضمن المستوى العادلة الجوهرية، بما في ذل قياسات القيم
  وتعديل التقييم. الجوهريةالملحوظة 

  
بتقييم األدلة التي تم الحصول عليها من  الفريق اإلداري قومي، قياس القيم العادلةلا يتم استخدام معلومات مقدمة من طرف أخر عندم

أن هذه التقييمات تفي بمتطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، بما في ذلك المستوى في النظام باألطراف األخرى لدعم االستنتاج 
  تصنيف هذه التقييمات. إطاره في يتعينج لقياس القيمة العادلة الذي المتدر

  
عند قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تستخدم المجموعة معطيات السوق الملحوظة قدر اإلمكان. يتم تصنيف القيم العادلة 

  المستخدمة في طرق التقييم على النحو التالي:ضمن عدة مستويات في النظام المتدرج للقيمة العادلة بناًء على المدخالت 
  

  : األسعار المدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقة.١المستوى 
وهي عبارة عن معطيات ملحوظة لموجودات أو مطلوبات، سواء بشكل  ١: مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى ٢المستوى 

 بشكل غير مباشر (مشتقة من األسعار).  مباشر (كاألسعار) أو
  : مدخالت لموجودات أو مطلوبات، غير مرتكزة على معطيات السوق الملحوظة (مدخالت غير ملحوظة).٣المستوى 

  
في حال أمكن تصنيف المدخالت المستخدمة في قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ضمن مستويات مختلفة في النظام المتدرج للقيمة 

عادلة، يتم تصنيف قياس القيمة العادلة بأكمله ضمن نفس المستوى في النظام المتدرج للقيمة العادلة الذي ينطوي على المدخالت ال
 الجوهرية األقل أهمية بالنسبة لعملية القياس بأكملها.

  
  هاية فترة التقرير التي تم خاللها التغيير.تقوم المجموعة باالعتراف بالتحويالت فيما بين مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة في ن

  
العقارات  – ٩رقم  قياس القيم العادلة في اإليضاح الموضوعة عند الجوهرية تم إدراج المزيد من المعلومات حول االفتراضات

  االستثمارات.  – ١١االستثمارية واإليضاح 
  

  السياسات المحاسبية الهامة  .٣
  

)) الناتجة (ب ٤ألدوات المالية (راجع اإليضاح )) واأ( ٤لخاصة باإليرادات (راجع اإليضاح المحاسبية اباستثناء التغيرات في السياسة 
من المعايير  ٩والمعيار رقم  "اإليرادات من العقود مع العمالء"من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٥عن تطبيق المعيار رقم 

، قامت المجموعة بتطبيق السياسات المحاسبية بصورة متسقة على كافة السنوات المبينة، األدوات المالية""الدولية إلعداد التقارير المالية 
  ما لم يذكر خالف ذلك.

  
  عمليات دمج األعمال

  
ياس احتساب عمليات دمج األعمال باستخدام طريقة االستحواذ عندما يتم تحويل السيطرة إلى المجموعة. يتم بشكل عام قب تقوم المجموعة

ادلة. يتم الثمن المحول في عملية االستحواذ بالقيمة العادلة، كما يتم أيضاً قياس صافي الموجودات المستحوذ عليها القابلة للتحديد بالقيمة الع
ح من االعتراف باألرباعلى الفور تعرضها النخفاض القيمة. يتم  مدى بشكل سنوي للتحقق من عن الدمج اختبار الشهرة التجارية الناتجة

. يتم احتساب تكاليف المعاملة كمصروفات عند تكبدها، ما لم تكن مرتبطة بإصدار رالخسائضمن األرباح أو صفقات الشراء المربحة 
  سندات دين أو سندات حقوق ملكية.

 
  التابعة اتالشرك

  
ما عندما تكون معرضة، أو لديها حق  منشأةالتي تخضع لسيطرة المجموعة. تُسيطر المجموعة على  المنشآتي فالشركات التابعة  تتمثل

. يتم إدراج المنشأةتلك العوائد من خالل نفوذها على  فيويكون لديها القدرة على التأثير  المنشأةفي عوائد متغيرة نتيجة ارتباطها بهذه 
لسيطرة عليها وحتى تاريخ انتهاء هذه من تاريخ بدء ااعتباراً البيانات المالية للشركات التابعة ضمن البيانات المالية الموحدة للمجموعة 

  السيطرة.



  ) وشركتها التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

١٦  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع) السياسات المحاسبية الهامة  .٣
  

  فقدان السيطرة
  

، تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بموجودات ومطلوبات الشركة التابعة، وأي حصص رة على شركة تابعةعندما تفقد المجموعة السيط
 عن فقدان السيطرة المكونات األخرى لحقوق الملكية. يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجةفة إلى باإلضا تتعلق بها غير مسيطرة

  ضمن األرباح أو الخسائر. يتم قياس أي حصة محتفظ بها في الشركة التابعة السابقة بالقيمة العادلة في تاريخ فقدان السيطرة.
  

 ً   حقوق الملكيةطريقة ل الحصص في الشركات المستثمر بها المحتسبة وفقا
  

تتمثل الشركات  زميلة. ةحقوق الملكية من الحصص في شركطريقة المجموعة في الشركات المستثمر بها المحتسبة وفقاً ل صتتألف حص
رة أو ولكن ال يكون هذا التأثير سيط على سياساتها المالية والتشغيلية جوهريتأثير  ممارسة للمجموعة يمكنالزميلة في المنشآت التي 

ً بالتكلفة، التي و. يتم احتساب الحصص في الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية، سيطرة مشتركة يتم االعتراف بها مبدئيا
تتضمن تكاليف المعاملة. الحقاً لالعتراف المبدئي، تشتمل البيانات المالية الموحدة على حصة المجموعة من األرباح أو الخسائر 

  .الجوهريالتأثير  هذا زوالحتى تاريخ  حقوق الملكيةطريقة لشركات المستثمر بها المحتسبة وفقاً لللشاملة األخرى واإليرادات ا
  

  المعامالت المحذوفة عند التوحيد
  

ت بين ناتجة عن المعامالالمحققة المصروفات غير اليرادات وواإليتم حذف األرصدة والمعامالت الداخلية التي تتم بين شركات المجموعة 
حقوق الملكية طريقة يتم حذف األرباح غير المحققة الناشئة عن المعامالت مع الشركات المستثمر بها المحتسبة وفقاً ل. شركات المجموعة

إلى مدى حصة المجموعة في الشركة الُمستثمر بها. يتم حذف الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي  في تلك الشركات مقابل االستثمار
  بها حذف األرباح غير المحققة، لكن فقط إلى المدى الذي ال يصاحبه دليل على انخفاض القيمة. يتم
  

  اإليرادات 
  

  )٤(راجع أيضاً اإليضاح  ٢٠١٨يناير  ١السياسة المطبقة قبل  –بيع البضائع 
  

لكية إلى العميل، ويكون من المرجح استرداد عندما يتم تحويل المخاطر واالمتيازات الهامة للممن بيع البضائع يتم االعتراف باإليرادات 
الثمن المستحق ويمكن تقدير التكاليف ذات الصلة واحتمالية إعادة البضائع بصورة موثوقة، ولم يعد هناك أي تدخل من اإلدارة بشأن 

خصومات التجارية البضائع، وعندما يمكن قياس قيمة اإليرادات بصورة موثوقة. يتم قياس اإليرادات بعد خصم المرتجعات وال
  بيع. اتفاقيةيختلف توقيت تحويل المخاطر واالمتيازات بناًء على الشروط الخاصة بكل  والحسومات على الكمية.

  
  اإليرادات اإليجارية

  
وافز يتم االعتراف بح. العقارات االستثمارية على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار تأجير يتم االعتراف باإليرادات من

ً من المحصل يتم ترحيل الجزء  اإليجار الممنوحة كجزء ال يتجزأ من إجمالي اإليرادات اإليجارية على مدى فترة عقد اإليجار. مقدما
    منتهية في تاريخ التقرير إلى فترات الحقة كإيجار غير مكتسب. والعائد لفترة إشغال غير  اإليجار

  
  ستثمارات في أوراق ماليةاال منوالعائد  إيرادات توزيعات األرباح

  
(شريطة أن يكون من  في الحصول على الدفعات حق المجموعة عندما يثبت من االستثمارات يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح

  المنافع االقتصادية إلى المجموعة ويمكن قياس قيمة اإليرادات بصورة موثوقة).  تدفقالمرجح 
  

  التمويل تكاليف
  

ضمن األرباح  كمصروفات التمويل بتكاليفيتم االعتراف  .المصرفيةوالرسوم على القروض  الفائدةالتمويل من مصروفات  فتكاليتتألف 
   .ةباستخدام طريقة الفائدة الفعلي عند استحقاقها أو الخسائر

  
تكاليف بيتم االعتراف . ذلك األصل تكلفة ضمن أصل مؤهل أو إنتاج حيازة أو إنشاءلتكاليف االقتراض المنسوبة بشكل مباشر  يتم إدراج

  التي يتم تكبدها فيها. الفترةفي  كمصروفات االقتراض األخرى
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  الممتلكات واآلالت والمعدات 
  

  االعتراف والقياس
  

ً االست تشتمل التكلفة على . وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة هالك المتراكميتم قياس بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصا
 ةأيو تكلفة المواد والعمالة المباشرة. تشتمل تكلفة الموجودات المنشأة ذاتياً على األصلالمصروفات المنسوبة مباشرة إلى االستحواذ على 

  .لها المزمعلتشغيلية المناسبة لالستخدام تكاليف أخرى منسوبة بصورة مباشرة إلى إيصال الموجودات إلى الحالة ا
  

عندما يكون ألجزاء أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة، يتم احتسابها كبنود مستقلة (مكونات رئيسية) من 
  الممتلكات واآلالت والمعدات.

  
  ضمن األرباح أو الخسائر. داتتلكات واآلالت والمعيتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد أحد بنود المم

  
  الالحقة المصروفات

  
إلى  المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بهذه المصروفات تدفقتتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما يكون من المرجح 

  ا.والصيانة المستمرة كمصروفات عند تكبده اتاإلصالحأعمال يتم احتساب المجموعة. 
  

  األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز
  

 ً ال يتم احتساب استهالك لألعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز و ،نخفاض القيمةاخسائر يتم بيان األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بالتكلفة ناقصا
  متاحة لالستخدام. حتى تصبح تلك الموجودات 

  
  االستهالك 

  
  . لالستخدام متاحةت واآلالت والمعدات اعتباراً من التاريخ الذي تصبح فيه يتم احتساب االستهالك لبنود الممتلكا

  
ً القيم المتبقية المقدرة على أساس القسط الثابت على مدى  يتم احتساب االستهالك لشطب تكلفة بنود الممتلكات واآلالت والمعدات ناقصا

  ال يتم احتساب استهالك لألراضي.أو الخسائر. ضمن األرباح  ويتم عامة االعتراف به ةأعمارها اإلنتاجية المقدر
  

  المقارنة: والحالية  تينممتلكات واآلالت والمعدات للسنفيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للبنود الهامة من ال
  
  العمر اإلنتاجي  

  (سنوات)  األصل
    

   ٢٥ – ٢٠  مباني تملك حر
   ٣٠ – ٥  آالت وماكينات
   ٥  أثاث ومعدات 

   ٥ – ٣  ت سيارا
  ٥  محاجرتكاليف 

  
  إذا لزم األمر. ويتم تعديلها  ،تتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ كل تقرير 
  

  إعادة التصنيف إلى عقارات استثمارية 
  

ادة تصنيف العقار كعقار استثماري مع الوضع عندما يتغير استخدام عقار ما من عقار مشغول من قبل المالك إلى عقار استثماري، تتم إع
  .٤٠هي "نموذج التكلفة" وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  لمحاسبية الخاصة بالعقار االستثماريفي االعتبار أن السياسة ا
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  العقار االستثماري
  

يتم . مارية في العقارات التي يتم االحتفاظ بها إما لتحقيق إيرادات إيجارية أو لزيادة رأس المال أو لكال السببينتتمثل العقارات االستث
ً لنموذج التكلفة،باستخدام نموذج التكلفة ةاالستثماري اتاحتساب العقار ً االستهالك  العقارات االستثمارية يتم بيان . طبقا بالتكلفة ناقصا

  خفاض القيمة، إن وجدت. وخسائر انالمتراكم 
  

المنافع االقتصادية  تدفقيتم االعتراف بتكلفة استبدال جزء من عقار استثماري في القيمة الدفترية لهذا العقار إذا كان من المرجح 
الدفترية للجزء التي ينطوي عليها هذا الجزء إلى المجموعة ويمكن قياس تكلفته بصورة موثوقة. يتم إيقاف االعتراف بالقيمة  المستقبلية

  المستبدل. يتم االعتراف بتكاليف الصيانة اليومية للعقار االستثماري ضمن األرباح أو الخسائر عند تكبدها. 
  

تتم إعادة تقييم طريقة االستهالك سنة.  ٢٥ بـمدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة  أساس القسط الثابت على يتم تحميل االستهالك للمباني على
   يتم احتساب استهالك لألراضي.نتاجية المقدرة والقيم المتبقية في تاريخ التقرير. الواألعمار اإل

  
يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناتجة عن استبعاد عقار استثماري (المحتسبة على أنها الفرق بين صافي المتحصالت من االستبعاد 

  والقيمة الدفترية للعقار) ضمن األرباح أو الخسائر.
  

  ون المخز
  

سياق  يتم قياس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق، أيهما أقل. تتمثل صافي القيمة القابلة للتحقيق في سعر البيع المقدر في
  األعمال االعتيادية ناقصاً التكاليف المقدرة لإلنجاز ومصروفات البيع. ويتم تحديد التكلفة كما يلي:

  
  والبضائع قيد التصنيع التي تم شراؤهاطع الغيار وق والمخازن المواد الخام

له لموقعه الحالي ووضعه تشتمل التكلفة على التأمين ورسوم الشحن والرسوم العرضية األخرى المتكبدة لالستحواذ على المخزون وإيصا
  قيمة على أساس المتوسط المرجح.اليتم تحديد الراهن. 

  
  البضائع تامة الصنع د اإلنجاز ومحلياً واألعمال قي ةالمواد الخام المنتج

ً إليهاالمواد المباشرة والعمالة المباشرة  على تكلفة تكلفةال تشتمل جزء مناسب من مصروفات اإلنتاج الغير مباشرة استناداً إلى  مضافا
  قيمة على أساس المتوسط المرجح.اليتم تحديد  الطاقة التشغيلية االعتيادية.

  
  الموجودات المحتفظ بها للبيع

  
يتم و يتم بيانها على أساس صافي القيمة إن الموجودات غير المتداولة، أو مجموعات االستبعاد التي تتألف من موجودات ومطلوبات،

  تصنيفها على أنها موجودات محتفظ بها للبيع إذا كان استردادها مرجح بشكل كبير من خالل البيع وليس من خالل االستخدام المتواصل.
  

االستبعاد، بقيمها الدفترية أو قيمها العادلة ناقصاً تكاليف البيع، أيهما أقل. يتم أوالً تخصيص  الموجودات، أو مجموعات هذه يتم عادةً قياس
، وال يتم على أساس تناسبيخسائر انخفاض قيمة مجموعة االستبعاد إلى الشهرة التجارية، ثم إلى الموجودات والمطلوبات المتبقية 

ة المؤجلة أو الموجودات المتعلقة بامتيازات الموظفين أو يموجودات الضريبالالمخزون أو الموجودات المالية أو تخصيص أي خسائر إلى 
ر العقارات االستثمارية أو الموجودات البيولوجية، والتي يستمر قياسها وفقاً للسياسات المحاسبية األخرى للمجموعة. يتم االعتراف بخسائ

أو محتفظ بها للتوزيع، كما يتم االعتراف عند التصنيف المبدئي كموجودات محتفظ بها للبيع أو الخسائر ضمن األرباح انخفاض القيمة 
  األرباح أو الخسائر الالحقة الناتجة عن إعادة القياس ضمن األرباح أو الخسائر.ب

  
الممتلكات واآلالت و دات غير الملموسةوبمجرد تصنيفها كموجودات محتفظ بها للبيع، يتم إيقاف احتساب اإلطفاء أو االستهالك للموج

  والمعدات، ويتم إيقاف احتساب الشركات المستثمر بها المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية استناداً إلى حقوق الملكية.
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ً  ٢٠١٨يناير  ١السياسة المطبقة قبل  – األدوات المالية   )٤اإليضاح  (راجع أيضا
  

  االعتراف والقياس المبدئي
  

ً  يتم ً بكافة الموجودات المالية التجارية وسندات الدين االعتراف بالذمم المدينةمبدئيا  في التاريخ الذي تنشأ فيه. يتم االعتراف مبدئيا
  دية الخاصة باألداة. عندما تصبح المجموعة طرفاً في األحكام التعاق األخرى في تاريخ المتاجرة والمطلوبات المالية

  
ً يتم  ، فيما اً عنصر تمويل هام) أو االلتزام المالي بالقيمة العادلة زائد ال تنطوي علىقياس األصل المالي (ما لم يكن ذمم مدينة تجارية  مبدئيا

حواذ عليه أو ة مباشرة إلى االستبالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، تكاليف المعاملة المنسوبة بصوريتعلق بالبنود غير المسجلة 
  عنصر تمويل هام بسعر المعاملة. تنطوي علىالذمم المدينة التجارية التي ال  اً قياسييتم مبدئ إصداره.

  
  الموجودات المالية

  
الستحقاق، تاريخ احتى تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية ضمن الفئات التالية: القروض والذمم المدينة، والموجودات المحتفظ بها 

  والموجودات المتاحة للبيع وموجودات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
  

  ئرالقياس الالحق واألرباح والخسا –الموجودات المالية 
  

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل 
  األرباح أو الخسائر

عليها،  طرأتعتراف بالتغيرات التي تم االيتم قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة وي
  إيرادات الفائدة وإيرادات توزيعات األرباح، ضمن األرباح أو الخسائر. بما في ذلك

    
الموجودات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ 

  االستحقاق
  تم قياس هذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.ي

    
  تم قياس هذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.ي  لمدينةالقروض والذمم ا

    
 ،طرأ عليهاتتم االعتراف بالتغييرات التي يتم قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة، وي    الموجودات المالية المتاحة للبيع

ت األجنبية من بخالف خسائر انخفاض القيمة وإيرادات الفائدة وفروق صرف العمال
ضمن اإليرادات الشاملة األخرى، ويتم تجميعها ضمن احتياطي القيمة  ،أدوات الدين

إعادة تصنيف األرباح أو  مالعادلة. عندما يتم إيقاف االعتراف بهذه الموجودات، تت
  الخسائر المتراكمة في حقوق الملكية إلى األرباح أو الخسائر.

  
  القياس الالحق واألرباح والخسائرالتصنيف و –المطلوبات المالية 

  
المالي  يتم تصنيف المطلوبات المالية على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. يتم تصنيف االلتزام

أو كان يمثل أداة مشتقة، أو كان  على أنه بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا كان مصنف على أنه محتفظ به للمتاجرة،
مصنف على هذا النحو عند االعتراف المبدئي. إن المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر يتم قياسها بالقيمة 

تم الحقاً قياس المطلوبات العادلة، ويتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر، بما في ذلك مصروفات الفائدة، ضمن األرباح أو الخسائر. ي
بية المالية األخرى بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم االعتراف بمصروفات الفائدة وأرباح وخسائر صرف العمالت األجن

  ر.ضمن األرباح أو الخسائر. يتم أيضاً االعتراف بأي أرباح أو خسائر عند إيقاف االعتراف ضمن األرباح أو الخسائ
  

  إيقاف االعتراف
    

  الموجودات المالية
  

التدفقات النقدية من هذا األصل  الحصول على التعاقدية فيالمجموعة بإيقاف االعتراف بأصل مالي ما عندما تنتهي حقوق المجموعة تقوم 
الي من خالل معاملة يتم بموجبها بتحويل حقوق الحصول على التدفقات النقدية التعاقدية من األصل المالمجموعة المالي، أو عندما تقوم 

االحتفاظ بكافة مخاطر بأو  بتحويلبموجبها  تقملم  حتى أنها ، أوتحويل كافة مخاطر وامتيازات ملكية األصل المالي بصورة فعلية
 .المحول على األصل ةبسيطر تحتفظ كنها الالملكية بصورة فعلية ول تيازاتوام
  

من  ، بينما تحتفظ بكافة أو بجزء كبيرموجبها بتحويل موجودات معترف بها في بيان المركز الماليتقوم المجموعة بإبرام معامالت تقوم ب
   مخاطر وامتيازات األصل المحول. في هذه الحالة، ال يتم إيقاف االعتراف بالموجودات المحولة.
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  (تابع) )٤(راجع أيضاً اإليضاح  ٢٠١٨يناير  ١المطبقة قبل  السياسة – األدوات المالية
  

  (تابع) إيقاف االعتراف
  

  المطلوبات المالية
  

 .انتهاؤهاأو أو إلغاؤها أو عندما يتم الوفاء بها المجموعة التعاقدية عندما تنتهي التزامات  يالمال لتزامإيقاف االعتراف باالتقوم المجموعة ب
يقاف االعتراف بالتزام مالي عندما يتم تعديل شروطه بشكل يؤدي إلى اختالف التدفقات النقدية بصورة فعلية. في تقوم المجموعة أيضاً بإ

  بالقيمة العادلة وفقاً للشروط المعدلة.  الجديد هذه الحالة، يتم االعتراف بااللتزام المالي 
  

الدفترية التي تم تحديدها والثمن المدفوع (بما في ذلك أي موجودات  عند إيقاف االعتراف بالتزام مالي، يتم االعتراف بالفرق بين القيمة
  غير نقدية محولة أو مطلوبات محتملة) ضمن األرباح أو الخسائر. 

  
 المقاصة

  
حق  المجموعةتتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية، ويتم بيان صافي المبلغ ضمن بيان المركز المالي، وذلك فقط عندما يكون لدى 

  الموجودات وتسوية المطلوبات بصورة متزامنة.  تحقيقعلى أساس صافي المبلغ أو تها صة هذه المبالغ وتعتزم إما تسويبمقانافذ قانوني 
  

  النقد وما يعادله
  

  يتألف النقد وما يعادله من النقد واألرصدة المصرفية.
   

  المخصصات 
  

يمكن تقديره بصورة موثوقة  ضمنيقانوني أو  التزام حالي لحدث سابق، نتيجة ،المجموعة يترتب علىيتم االعتراف بمخصص عندما 
ً  للمالإذا كان تأثير القيمة الزمنية فع االقتصادية لتسوية االلتزام. تدفقات خارجة للمنا يلزمويكون من المحتمل أن  ، يتم تحديد ماديا

والمخاطر  للمالعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية المخصصات من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل ي
 يتم االعتراف بعكس الخصم كتكاليف تمويل. .بااللتزامالمتعلقة 

  
  العمالت األجنبية 

  
  .تواريخ المعامالتفي  الصرف السائد روفقاً لسعالرسمية  ةالعمليتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى 

  
ً لسعر يتم تحويل الموجودا يتم تحويل  .الصرف في تاريخ التقريرت والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية إلى العملة الرسمية وفقا

في  الصرف السائد لسعرالموجودات والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة إلى العملة الرسمية وفقاً 
ً  التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخيةبالعمالت األجنبية ويتم تحويل البنود غير المالية  ادلة.يد القيمة العالتاريخ الذي تم فيه تحد  لسعروفقا

. تتم بصورة عامة االعتراف بفروقات صرف العمالت األجنبية ضمن األرباح أو الخسائر، ويتم الصرف السائد في تاريخ المعاملة
  عرضها ضمن تكاليف التمويل.

  
  اإليرادات الشاملة األخرى:ضمن  البنود التالية تحويلالعمالت األجنبية الناتجة عن  يتم االعتراف بفروقاتع ذلك، وم
  
 فيما عدا حاالت انخفاض القيمة؛ حيث يعاد تصنيف فروقات العمالت األجنبية التي تم  استثمارات حقوق الملكية المتاحة للبيع)

 ؛ة األخرى إلى األرباح أو الخسائر)االعتراف بها ضمن اإليرادات الشامل
 

 ؛ وعملية خارجية إلى المدى الذي يكون فيه هذا التحوط فعالحددة كتحوط لصافي االستثمار في المطلوبات المالية الم 
 

 .التحوط للتدفق النقدي المؤهل إلى المدى الذي يكون فيه هذا التحوط فعال  
   

  العمليات الخارجية
  

لعمليات الخارجية، بما في ذلك الشهرة التجارية وتعديالت القيمة العادلة المترتبة على االستحواذ، إلى ابات يتم تحويل موجودات ومطلو
ً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير. يتم تحويل إيرادات ومصروفات العمليات الخارجية إلى الدرهم  الدرهم اإلماراتي وفقا

   يخ المعامالت.في توارسعار الصرف ألاإلماراتي وفقاً 
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  انخفاض القيمة 
  

  )٢٠١٨يناير  ١(السياسة المطبقة قبل  الموجودات المالية غير المشتقة
  

النخفاض  تعرضه كان هناك دليل موضوعي على بالقيمة العادلة للتحقق مما إذا المالي غير المصنف األصليتم بتاريخ كل تقرير تقييم 
وقوع حدث خسارة بعد  يشير إلىعتبر أن األصل المالي قد تعرض النخفاض في القيمة إذا كان هناك دليل موضوعي يُ في القيمة. 

تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لهذا األصل يمكن تقديره بصورة  الخسارة االعتراف المبدئي بهذا األصل وكان لحدث
  ثوقة. مو
  

إعادة جدولة المبلغ  وأتشتمل األدلة الموضوعية على انخفاض قيمة الموجودات المالية على التعثر والعجز عن السداد من قبل المدين 
 سيشهرالمؤشرات التي تدل على أن المدين أو المصدر  وأقبلها في ظروف أخرى تل نت المجموعةوفقاً لشروط ما كا للمجموعةالمستحق 

أو عدم وجود  أو التغيرات السلبية في قدرة المقترض أو المصدر على السداد الظروف االقتصادية المرتبطة بحاالت التعثر أو هإفالس
سوق نشطة للسند أو المعطيات الملحوظة التي تشير إلى وجود نقص يمكن قياسه في التدفقات النقدية المتوقعة لمجموعة من الموجودات 

  المالية. 
  

باالعتبار األدلة على انخفاض قيمة هذه الموجودات على المستوى الفردي والمستوى الجماعي. يتم تقييم كافة الموجودات تأخذ المجموعة 
بصورة  الهامة بصورة منفردة للتحقق من تعرضها النخفاض في القيمة. عندما يُالحظ عدم تعرض تلك الموجودات النخفاض في القيمة

ة للتحقق مما إذا كان قد وقع أي انخفاض في القيمة دون أن يتم التعرف عليه. فيما يتعلق بالموجودات ، يتم تقييمها بصورة جماعيمنفردة
خالل تجميع الموجودات  من قق من تعرضها النخفاض في القيمةالتي ال تكون هامة في حالتها الفردية، فيتم تقييمها بصورة جماعية للتح

  مخاطر. الالتي لها سمات مماثلة من حيث 
  
  لموجودات غير المالية ا

  
(بخالف العقار االستثماري والمخزون والموجودات  دفترية لموجوداتها غير الماليةتقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بمراجعة القيم ال

تم تقدير النخفاض في القيمة. في حالة وجود مثل ذلك المؤشر، يتعرضها للتحقق مما إذا كان هناك أي مؤشر على الضريبية المؤجلة) 
  يتم اختبار الشهرة التجارية سنوياً للتحقق من تعرضها النخفاض في القيمة. قيمة األصل القابلة لالسترداد.

  
لغرض اختبار انخفاض القيمة، يتم تجميع الموجودات في أصغر مجموعة موجودات تنتج تدفقات نقدية داخلة من االستخدام المستمر 

التدفقات النقدية الداخلة للموجودات األخرى أو الوحدات المنتجة للنقد. إن الشهرة التجارية التي تنشأ  وتكون مستقلة إلى أبعد الحدود عن
 نتيجة دمج األعمال يتم تخصيصها للوحدات المنتجة للنقد أو لمجموعات الوحدات المنتجة للنقد التي يتوقع لها أن تستفيد من دمج األعمال

ً تكاليف البيع، ذات الصلة. تتمثل القيمة القابلة  لالسترداد لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد في قيمته من االستخدام أو قيمته العادلة ناقصا
ل خصم أيهما أكبر. عند تقدير القيمة من االستخدام، يتم تخفيض التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لتصل إلى قيمتها الحالية باستخدام معد

  يمات السوقية الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المتعلقة بذلك األصل أو الوحدة المنتجة للنقد. ما قبل الضريبة يعكس التقي
  

عتراف يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل أو وحدته المنتجة للنقد عن قيمته القابلة لالسترداد. يتم اال
رباح أو الخسائر. يتم تخصيص خسائر انخفاض القيمة المعترف بها فيما يتعلق بالوحدات المنتجة للنقد بخسائر انخفاض القيمة ضمن األ

أوال لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة تجارية مخصصة للوحدات المنتجة للنقد (مجموعات الوحدات المنتجة للنقد) ثم لتخفيض القيم 
  ة للنقد (مجموعة الوحدات المنتجة للنقد) على أساس تناسبي.الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة المنتج

  
ال يتم عكس خسائر انخفاض القيمة المتعلقة بالشهرة التجارية. فيما يتعلق بالموجودات األخرى، يتم عكس خسائر انخفاض القيمة إلى الحد 

ديدها، بعد خصم االستهالك أو اإلطفاء، إذا لم يكن قد تم الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية لألصل عن القيمة الدفترية التي كان سيتم تح
  االعتراف بخسائر انخفاض القيمة.

  
  مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

  
ً ألحكام قانون العمل االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدةيتم احتساب  يرتكز  .مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين وفقا

ية الخدمة للموظفين على أساس االلتزام الذي قد ينشأ فيما لو تم إنهاء خدمات كافة الموظفين في تاريخ التقرير مخصص تعويضات نها
  تصنيف هذا االلتزام كمطلوبات طويلة األجل.ويتم 

  
للمعاشات والتأمينات تقوم المجموعة بتقديم مساهمات إلى الهيئة العامة من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة،  هابالنسبة لموظفي

في هذه المساهمات التي يتم احتسابها  المجموعةكنسبة من رواتب الموظفين. تنحصر التزامات  هذا المساهماتيتم احتساب االجتماعية. 
 كمصروفات عند استحقاقها.
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  عقود االيجار
  

  كمؤجر
  

قود ايجار عقارات تجارية تتعلق بمحفظة عقاراتها االستثمارية. قررت المجموعة بناًء على تقييم شروط وأحكام أبرمت المجموعة ع
  االتفاقيات، أنها تحتفظ بكافة مخاطر وامتيازات ملكية هذه العقارات وعليه، تم احتساب هذه العقود على أنها عقود ايجار تشغيلي.

  
  كمستأجر

  
  جودات التي يحتفظ بموجبها المؤجر فعلياً بكافة مخاطر وامتيازات الملكية كعقود إيجار تشغيلي. يتم تصنيف عقود إيجار المو

  
عقود اإليجار التشغيلي ضمن األرباح أو الخسائر على أساس القسط الثابت على مدى فترة  المقبوضات بموجب بالمدفوعات/يتم االعتراف 

 مدفوعات/كجزء ال يتجزأ من إجمالي  المسموح بها ضمن األرباح أو الخسائر /ستلمةعقد اإليجار. يتم االعتراف بحوافز اإليجار الم
  عقد اإليجار. مقبوضات

  
  ربحية السهم

  
تقوم المجموعة بعرض بيانات حول ربحية السهم األساسية ألسهمها. يتم احتساب ربحية السهم األساسية من خالل تقسيم األرباح المنسوبة 

بعد تعديلها المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة. يتم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة  إلى مساهمي المجموعة على
  في الموارد. موازيالزيادة في عدد األسهم دون حدوث تغيير لبيان أثر 

  
  التقارير حول القطاعات

  
تجارية يمكن من خاللها تحقيق إيرادات وتكبد مصروفات بما في المجموعة التي تزاول أنشطة  مكوناتأحد في يتمثل القطاع التشغيلي 

 لمجموعة.لاألخرى  المكوناتذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة بمعامالت مع أي من 
 

بنود التي لقطاع باإلضافة إلى اللعلى البنود المنسوبة بصورة مباشرة مجلس اإلدارة تشتمل نتائج القطاع التي يتم تقديم تقارير بشأنها إلى 
  يمكن تخصيصها على أساس معقول. 

  
  والتعديالت والتفسيرات  المعايير  .أ٣

  
ويجوز تطبيقها بشكل مسبق. إال  ٢٠١٩يناير  ١تسري بعض المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير على الفترات السنوية التي تبدأ بعد 

  المعايير الجديدة التي قد تنطبق على المجموعة.  يما يليفأن المجموعة ال تخطط لتطبيق هذه المعايير بشكل مسبق. 
  

  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "عقود اإليجار"  ١٦المعيار رقم 
  

ال  .٢٠١٩يناير  ١اراً من ـار" اعتبـمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "عقود اإليج ١٦ار رقم ـيتعين على المجموعة تطبيق المعي
تأثير جوهري على بياناتها المالية الموحدة.  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ١٦ار رقم ـالمعيتتوقع المجموعة أن يكون لتطبيق 

  : نظراً لما يلي ٢٠١٩يناير  ١قد تتغير اآلثار الفعلية لتطبيق هذا المعيار في 
  

 ظمة الرقابية على نظم تقنية المعلومات الجديدة لديها؛ و  المجموعة لم تنتهي من أعمال فحص وتقييم األن 
  .السياسات المحاسبية الجديدة خاضعة للتعديل حتى تقوم المجموعة بعرض بياناتها المالية األولى التي تشمل تاريخ التطبيق األولي   

  
وذج واحد الحتساب عقود اإليجار في الميزانية العمومية. من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمستأجرين نم ١٦يقدم المعيار رقم 

 يقوم المستأجر باالعتراف باألصل المتعلق بحق االستخدام الذي يمثل حقه في استخدام األصل ذو الصلة باإلضافة إلى التزام اإليجار الذي
ة األجل وعقود اإليجار للموجودات ذات القيمة يمثل التزامه بسداد دفعات اإليجار. توجد إعفاءات من االعتراف بعقود اإليجار قصير

أي يستمر المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار إلى عقود  –المنخفضة. تبقى طريقة االحتساب المتبعة من المؤجر مشابهه للمعيار الحالي 
  إيجار تمويلي أو عقود إيجار تشغيلي. 

  
 ٤، والتفسير رقم "عقود اإليجار" ١٧المالية محل المعيار المحاسبي الدولي رقم من المعايير الدولية إلعداد التقارير  ١٦يحل المعيار رقم 

 ١٥، والتفسير رقم "تحديد ما إذا كان الترتيب ينطوي على إيجار"الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
تقييم "الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير  ٢٧، والتفسير رقـم "لحوافزا –عقود اإليجار التشغيلي "الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير 

  . "جوهر المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد اإليجار
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  (تابع)والتعديالت والتفسيرات  المعايير  .أ٣
  

  (تابع) ار"من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "عقود اإليج ١٦المعيار رقم 
  

  عقود اإليجار التي تكون فيها المجموعة هي المستأجر  )١(
  
تتغير طبيعة المصروفات المتعلقة . سالبيع لمراكزتقوم المجموعة باالعتراف بالموجودات والمطلوبات الجديدة لعقود اإليجار التشغيلي س

ك لموجودات حق االستخدام ومصروفات الفائدة على مطلوبات تقوم باالعتراف بمصروفات االستهالألن المجموعة س بعد ذلك بتلك العقود
  اإليجار. 

  
ً باالعتراف بمصروفات عقود اإليجار التشغيلي على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار، كما كانت  تكان تقوم المجموعة سابقا

 لفعلية والمصروفات المعترف بها. تعترف بالموجودات والمطلوبات طالما كان هناك فارق زمني بين دفعات اإليجار ا
 

لة بالتزامات. عوضاً عن تتوقف المجموعة عن االعتراف بمخصصات عقود اإليجار التشغيلي التي ترى أنها عقود مثقعالوة على ذلك، س
  تقوم المجموعة بتسجيل الدفعات المستحقة بموجب عقد اإليجار ضمن مطلوبات عقد اإليجار.    ذلك، س

  
  المؤجرجار التي تكون فيها المجموعة هي عقود اإلي  )٢(

  
  بإعادة تقييم تصنيف عقود اإليجار التي تكون فيها المجموعة هي المؤجر. تقوم المجموعة س
  

سؤثر بشكل مادي على  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ١٦المعيار رقم  بناًء على تقييمها الداخلي، ال ترى اإلدارة أن تطبيق
  عقود اإليجار التي تكون فيها المجموعة هي الطرف المؤجر أو المستأجر.   انات المالية الموحدة للمجموعة، فيما يتعلق بكافةالبي
  
 خرى األمعايير ال
  

  ة: ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت على المعايير والتفسيرات الوشيكة التالية تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموع
 

  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية) ٩خصائص الدفع مقدماً مع التعويض عن اآلثار السلبية (التعديالت على المعيار رقم 
 ).٢٠١٩يناير  ١(تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 (تسري  )٢٨على المعيار المحاسبي الدولي رقم  الحصص طويلة األجل في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة (التعديالت
 ). ٢٠١٩يناير  ١على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

  (تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في  )١٩تعديل الخطة والتقليص أو التسوية (التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم
   ).٢٠١٩يناير  ١أو بعد 

 تسري على الفترات  معايير متعددة – ٢٠١٧ -  ٢٠١٥الفترة  –ة على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التحسينات السنوي)
 ).٢٠١٩يناير  ١السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 وية التي تبدأ (تسري على الفترات السن التعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي الواردة في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
 .)٢٠٢٠يناير  ١في أو بعد 



  ) وشركتها التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

٢٤  

  (تابع)إيضاحات 
  
  التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة  .٤
  

ً قامت المجموعة  (راجع  "اإليرادات مع عقود مع عمالء" من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ١٥بتطبيق المعيار رقم مبدئيا
يناير  ١ب) اعتباراً من ٤(راجع اإليضاح "األدوات المالية" يير الدولية إلعداد التقارير المالية من المعا ٩أ) والمعيار رقم ٤اإليضاح 

٢٠١٨.  
  

  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "اإليرادات مع عقود مع عمالء" ١٥المعيار رقم   .أ٤
  

هذا حل جم وتوقيت االعتراف باإليرادات. طار شامل لتحديد كيفية وحإ المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  ١٥يضع المعيار رقم 
  ات ذات الصلة. والتفسير عقود اإلنشاءات ١١والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ،اإليرادات ١٨المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  
  اإليرادات من بيع البضائع

  
 .أو الخدمات ، يتم االعتراف باإليرادات عندما يسيطر العميل على البضائععداد التقارير الماليةالمعايير الدولية إلمن  ١٥وفقاً للمعيار رقم 

  يتطلب وضع أحكام. - في وقت محدد أو على مدى فترة زمنية  - إن تحديد توقيت تحويل السيطرة 
  

 ١٥لمعيار رقم ا كما هو موضح فيس خطوات استناداّ إلى نموذج ينطوي على خم بيع البضائعتقوم المجموعة باالعتراف باإليرادات من 
  من المعايير الدولية إلعداد التقارير الدولية:

  
عرف العقد على أنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشأ بموجبه حقوق والتزامات تعريف العقد (العقود) مع العميل: يُ     ١خطوة 

  واجبة النفاذ ويحدد معايير لكل عقد يجب الوفاء بها.
 بتحويلمع العميل المبرم في العقد  المنصوص عليه وعدال فيالتزام األداء يتمثل ديد التزامات األداء في العقد: تح    ٢خطوة 

  لعميل.ا ات إلىخدمتقديم أو  بضائع
 تحويلمقابل  الحصول عليه المبلغ الذي تتوقع المجموعة أن يحق لها فيسعر المعاملة يتمثل تحديد سعر المعاملة:     ٣خطوة 

  .أخرىعن أطراف  باإلنابة تم تحصيلهاالخدمات التي وعدت العميل بها، باستثناء المبالغ التي  تقديم ئع أوالبضا
على أكثر من  ينطويالعقد الذي  فيما يخصعقد: الفي المنصوص عليها تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء     ٤خطوة 

بقيمة تعكس المبلغ الذي تتوقع  من التزامات األداءكل التزام معاملة لالسعر  بتخصيصالمجموعة  تقوم، تعاقديالتزام 
  كل التزام.ب الوفاءمقابل الحصول عليه المجموعة أن يكون من حقها 

  . التزام األداءبالمنشأة  وفاء) بمجرداالعتراف باإليرادات عند (أو     ٥خطوة 
  

  التالية:  تم الوفاء بأي من الشروط، إذا منيةعلى مدى فترة زالتزام األداء وتعترف باإليرادات بالمجموعة  تفي
  
  المزايا المقدمة من أداء المجموعة بمجرد أداء المجموعة لها؛ أو بالحصول على واستخدام بصورة متزامنة العميل قيام .١
  يترتب على أداء المجموعة إنشاء أو تحسين أصل يسيطر عليه العميل بمجرد إنشاء أو تحسين األصل؛ أو  .٢
 ةالمنجز األعمال مقابل في دفعات واجب النفاذأصل ذو استخدام بديل للمجموعة وللمنشأة حق  إنشاء أداء المجموعة لىيترتب عال  .٣

  .تاريخهحتى 
  

التزام ب الوفاءيتم فيه الذي وقت الالشروط المذكورة أعاله، يتم االعتراف باإليرادات في  بأي من تفي بخصوص التزامات األداء التي ال
قيمة العقد على أساس  بموجب التي وعدت بها، ينشأ عن ذلك أصل البضائعالتزام األداء من خالل تقديم بالمجموعة  وفاء عند األداء.

التزام نشأ ي المعترف بها،مبلغ اإليرادات عن المقبوض من العميل  المقابل يزيد. عندما نظير الوفاء بااللتزام المقابل الذي تم الحصول عليه
 العقد. بموجب

 
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تأثير جوهري على البيانات المالية  ١٥بناًء على تقدير اإلدارة، لم يكن لتطبيق المعيار رقم 

ً للسياسة المحاسبية المعدلة مماثلة لإليرادات المعترف بها  المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة، حيث أن اإليرادات المعترف بها وفقا
  سابقاً. 

  
  



  ) وشركتها التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

٢٥  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع) التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة  .٤

  
  "األدوات المالية"من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩المعيار رقم   .ب٤

  
موجودات المالية والمطلوبات متطلبات االعتراف والقياس الخاصة بال من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩رقم يحدد المعيار 

االعتراف األدوات المالية:  ٣٩المالية وبعض العقود لشراء أو بيع بنود غير مالية. يحل هذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  . والقياس

  
ً لتأثير التحول إلى المعيار رقم  ر المالية على الرصيد االفتتاحي من المعايير الدولية إلعداد التقاري ٩يتضمن الجدول أدناه ملخصا

  :٢٠١٨يناير  ١الحتياطي القيمة العادلة واألرباح المحتجزة كما في 
  

  بآالف الدراهم

  

  إيضاح

رقم تأثير تطبيق المعيار 
من المعايير الدولية  ٩

 إلعداد التقارير المالية
  على الرصيد االفتتاحي

        
        واحتياطي القيمة العادلة األرباح المحتجزة

  المحول من احتياطي القيمة العادلة إلى األرباح المحتجزة عند إعادة تصنيف 
  استثمارات الملكية من االستثمارات المتاحة للبيع إلى القيمة العادلة من خالل األرباح 

  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩أو الخسائر وفقاً للمعيار رقم 

  

٨٫٥٨٨  ١- ١١  
       ---------  

  ٨٫٥٨٨      ٢٠١٨يناير  ١التأثير في 
      =====  
  

  فيما يلي تفاصيل السياسات المحاسبية الجديدة وطبيعة وتأثير التغيرات على السياسات السابقة:
  

  ٢٠١٨يناير  ١السياسة الُمطبقة اعتباراً من  –الموجودات المالية 
  

 تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية
 

 –قاس بـ: التكلفة المطفأة؛ القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى تراف المبدئي، يتم تصنيف أصل مالي ما على أنه مُ عند االع
  العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.سندات ملكية؛ أو  – العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ؛ القيمةديناستثمارات 

  
ف الموجودات المالية بعد االعتراف المبدئي بها إال إذا قامت المجموعة بتغيير نموذج األعمال الخاص بها إلدارة ال تتم إعادة تصني

ة تتم إعادة تصنيف كافة الموجودات المالية المتأثرة في أول يوم من فترة التقارير األولى التي تلي تغيير لالموجودات المالية، في هذه الحا
  نموذج األعمال.

  
قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة في حالة تحقق كال الشرطين التاليين ويكون غير محدد بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو يتم 

  الخسائر:
  

 ن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و أ - 
 

  . المستحقروط التعاقدية في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي أن ينشأ عن الش - 
  

من خالل اإليرادات الشاملة األخرى في حالة تحقق كال الشرطين التاليين وتكون غير محدد  العادلةيتم قياس استثمارات الدين بالقيمة 
  ل األرباح أو الخسائر:بالقيمة العادلة من خال

  
ن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع أ - 

  الموجودات المالية؛ و 
  .المستحقى المبلغ األصلي ن ينشأ عن الشروط التعاقدية في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات المبلغ األصلي والفائدة علأ - 

   
غير المحتفظ بها للمتاجرة، قد تختار المجموعة بشكل نهائي عرض التغيرات الالحقة في األسهم عند االعتراف المبدئي بأحد استثمارات 

  القيمة العادلة لالستثمار ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. يتم هذا االختيار وفقاً لكل استثمار على حدة.
  



  ) وشركتها التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

٢٦  

  (تابع)ت إيضاحا
  
  (تابع) التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة  .٤

  
  (تابع)"األدوات المالية"من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩المعيار رقم   .ب٤

  
 (تابع) تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية

  
قاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ها مُ فيما يتعلق بكافة الموجودات المالية غير المصنفة على أن

كما هو موضح أعاله، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. عند االعتراف المبدئي، قد تقرر المجموعة بشكل نهائي 
فة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى على أنه بالقيمة تحديد األصل المالي الذي ال يفي بمتطلبات القياس بالتكل

 العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا كان هذا التصنيف ينهي أو يقلل بصورة جوهرية عدم التوافق المحاسبي الذي قد ينشأ فيما لو تم
  تصنيفها غير ذلك. 

  
  األعمالتقييم نموذج  –الموجودات المالية 

  

 ذلك يوضححيث لهدف من نموذج األعمال الذي يتم في اطاره االحتفاظ باألصل المالي على مستوى المحفظة اقييم بتتقوم المجموعة 
  بشكل أفضل طريقة إدارة األعمال وتقديم المعلومات لإلدارة. تتضمن تلك المعلومات ما يلي:

  

السياسات. ويشمل ذلك ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز على تحقيق إيرادات  السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة وتطبيق تلك    - 
ة الفوائد التعاقدية، واالحتفاظ بمعدل فائدة محدد، مطابقة فترة الموجودات المالية مع فترة أي التزامات ذات صلة أو تدفقات نقدية خارج

 متوقعة أو تحقيق تدفقات نقدية من خالل بيع الموجودات؛
  

 كيفية تقييم أداء المحفظة ورفع تقارير إلى إدارة المجموعة؛    - 
  

 المخاطر؛ تلكالمخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال) وكيفية إدارة     - 
  

اس القيمة العادلة للموجودات المدارة أو على سبيل المثال، سواء كان التعويض يرتكز على أس - كيفية تعويض مديري األعمال     - 
 التدفقات النقدية التعاقدية المجمعة؛ و

  
  تواتر وحجم وتوقيت مبيعات الموجودات المالية في فترات سابقة، أسباب هذه المبيعات والتوقعات حول نشاط المبيعات في المستقبل.    - 

  

مؤهلة إليقاف االعتراف ال تعتبر مبيعات لهذا الغرض، بما يتوافق مع  إن تحويل الموجودات المالية إلى أطراف أخرى في معامالت غير
  االعتراف المستمر بالموجودات من قبل المجموعة.

  
بالقيمة فيما يتعلق بالموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو التي تتم إدارتها ويتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة، يتم قياسها 

  الل األرباح أو الخسائر.العادلة من خ
  

  على المبلغ المستحقالمبلغ األصلي والفائدة  تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات -  الموجودات المالية
  

تم تعريف "الفائدة" ألغراض هذا التقييم، يتم تعريف " المبلغ األصلي" على أنه القيمة العادلة لألصل المالي بتاريخ االعتراف األولي. ي
خالل فترة زمنية محددة والمخاطر األخرى  قيد السدادعلى أنها مقابل القيمة الزمنية للمال ومخاطر االئتمان المرتبطة بالمبلغ األصلي 

  األساسية المتعلقة بمخاطر وتكاليف اإلقراض (مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية)، باإلضافة إلى هامش الربح. 
  

في االعتبار الشروط  المجموعةأخذ تتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط المدفوعات من المبلغ األصلي والفائدة، عند 
شرط تعاقدي يمكن أن يغير توقيت أو قيمة التدفقات النقدية التعاقدية  يتضمنالتعاقدية لألداة. ويتضمن ذلك تقييم ما إذا كان األصل المالي 

  في االعتبار: المجموعةضع تا ال يجعله يفي بهذا الشرط. عند إجراء ذلك التقييم بم
  

  أحداث محتملة قد تغير قيمة أو توقيت التدفقات النقدية؛    - 
  التعاقدي، بما في ذلك معدالت فائدة متغيرة؛ ةائدفشروط قد يترتب عليها تعديل معدل ال    - 
  مزايا الدفع مقدماً أو التمديد؛ و    - 
 بالحصول على تدفقات نقدية من موجودات محددة (مثل شرط عدم الرجوع). المجموعةتحد من مطالبة شروط     - 

 

ر تتوافق خصائص الدفع مقدماً مع المعايير الخاصة بدفعات المبلغ األصلي والفائدة فقط في حال كان المبلغ المدفوع مقدماً يمثل بشكل كبي
، والتي قد تشتمل على تعويض إضافي معقول مقابل اإلنهاء المستحقعلى المبلغ األصلي  مبالغ غير مسددة من المبلغ األصلي والفائدة

ية، المبكر للعقد. عالوة على ذلك، فيما يتعلق باألصل المالي الذي تم االستحواذ عليه بسعر مخفض أو بقيمة تزيد عن قيمته االسمية التعاقد
يمثل بشكل جوهري القيمة االسمية التعاقدية باإلضافة إلى الفائدة التعاقدية (ولكن غير  فإن الميزة التي تجيز أو تتطلب الدفع المسبق لمبلغ

ً إضافي اً حقة (التي قد تتضمن أيًضا تعويضالمدفوعة) المست معقوًال لإلنهاء في وقت مبكر) يتم اعتبارها أنها تتوافق مع هذا المعيار إذا  ا
  وهرية عند االعتراف المبدئي.كانت القيمة العادلة لميزة الدفع المسبق غير ج

  



  ) وشركتها التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

٢٧  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع) التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة  .٤

  

  (تابع)"األدوات المالية"من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩المعيار رقم   .ب٤
  

 (تابع)تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية 
  

 ٢٠١٨يناير  ١القياس الالحق واألرباح والخسائر: السياسة المطبقة اعتباراً من  –الموجودات المالية 
  

المالية بالقيمة العادلة من  الموجودات
 ألرباح أو الخسائرل اخال

ً الحقيتم    قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة. فيما يتعلق بصافي األرباح والخسائر، بما في ذلك أي فوائد ا
  عات األرباح، يتم االعتراف بها ضمن األرباح أو الخسائر.توزي تأو إيرادا

      

ً الحقيتم     الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة قياس هذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم خفض التكلفة المطفأة ا
وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية من خالل خسائر انخفاض القيمة. يتم االعتراف بإيرادات الفائدة

وانخفاض القيمة ضمن األرباح أو الخسائر. يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن إيقاف
  االعتراف ضمن األرباح أو الخسائر.

      

سندات الدين بالقيمة العادلة من خالل 
  اإليرادات الشاملة االخرى

ً يتم الحق   القيمة العادلة. فيما يتعلق بإيرادات الفوائد المحتسبة باستخدام طريقةبقياس هذه الموجودات  ا
الفائدة الفعلية وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية وانخفاض القيمة، يتم االعتراف بها ضمن األرباح
أو الخسائر. يتم االعتراف بصافي األرباح أو الخسائر األخرى ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. عند

العتراف المبدئي، تتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة في اإليرادات الشاملة األخرى إلىا
  األرباح أو الخسائر.

      

استثمارات الملكية بالقيمة العادلة من 
  خالل اإليرادات الشاملة االخرى

ً يتم الحق   توزيعات األرباح كإيردات ضمنبالقيمة العادلة. يتم االعتراف بإيرادات قياس هذه الموجودات  ا
األرباح أو الخسائر ما لم تمثل توزيعات األرباح بوضوح استراد جزء من تكلفة االستثمار. يتم االعتراف
ً إعادة تصنيفها إلى بصافي األرباح أو الخسائر األخرى ضمن اإليرادات الشاملة األخرى وال يتم إطالقا

  األرباح أو الخسائر.

  

 ٢٠١٨يناير  ١من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على القيم الدفترية للموجودات المالية كما في  ٩المعيار رقم إن تأثير تطبيق 
 يتعلق فقط بالمتطلبات الجديدة النخفاض القيمة، على النحو الموضح أدناه.

  

باإلضافة إلى فئات القياس  ٣٩المحاسبي الدولي رقم  يوضح الجدول واإليضاحات المرفقة أدناه فئات التصنيف األصلية بموجب المعيار
يناير  ١من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لكل فئة من الموجودات المالية لدى المجموعة كما في  ٩الجديدة بموجب المعيار رقم 

٢٠١٨.  

  إيضاح  بآالف الدراهم

التصنيف األصلي 
بموجب المعيار 

  المحاسبي الدولي 
   ٣٩رقم 

التصنيف الجديد بموجب 
من  ٩المعيار رقم 

المعايير الدولية إلعداد 
  التقارير المالية

القيمة الدفترية 
األصلية بموجب 

المعيار المحاسبي 
  ٣٩الدولي رقم 

 القيمة الدفترية
الجديدة بموجب 

من  ٩المعيار رقم 
المعايير الدولية 

  إلعداد التقارير المالية
            الموجودات المالية

            

استثمارات بالقيمة العادلة   متاحة للبيع  أ  سندات ملكية
من خالل اإليرادات 

  الشاملة األخرى
  

إلزامي بالقيمة العادلة من 
  خالل األرباح أو الخسائر

١٩٣٫٩٠٨  ٢٤٧٫٩٣٨  
  
  
  
  

٥٤٫٠٣٠  
            

مصنفة بالقيمة العادلة   ب  سندات ملكية
من خالل األرباح أو 

  الخسائر

لعادلة من إلزامي بالقيمة ا
  خالل األرباح أو الخسائر

٩٫٢٠٣  ٩٫٢٠٣  

            

الذمم المدينة التجارية واألخرى 
(باستثناء المبالغ المدفوعة مقدماً 
  والمصروفات المدفوعة مقدماً) 

  ٢٤٧٫١١٠  ٢٤٧٫١١٠  التكلفة المطفأة القروض والذمم المدينة  ج

            

  ٥٢٫٠٢٤  ٥٢٫٠٢٤  كلفة المطفأةالت القروض والذمم المدينة  ج  النقد وما يعادله
         -----------   -----------  

  ٥٥٦٫٢٧٥  ٥٥٦٫٢٧٥        إجمالي الموجودات المالية
        ======  ======  



  ) وشركتها التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

٢٨  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع) التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة  .٤

  
  (تابع)ت المالية""األدوامن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩المعيار رقم   .ب٤

  
 (تابع)تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية 

 
تتمثل سندات الملكية في االستثمارات التي تعتزم المجموعة االحتفاظ بها لفترة طويلة ألغراض استراتيجية. وفقاً لما يجيزه المعيار   )أ

تاريخ  مليون درهم في ١٩٣ .٩بقيمة مجموعة بتصنيف هذا االستثمار من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، قامت ال ٩رقم 
التطبيق المبدئي على أنه ٌمقاس بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. على نحو مخالف للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

االستثمارات إلى األرباح أو الخسائر. عند التحول إلى ، لن يتم مطلقاً إعادة تصنيف احتياطي القيمة العادلة المتراكم الخاص بهذه ٣٩
 ٥٤من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، قامت المجموعة بإعادة تصنيف استثمارات ملكية بقيمة عادلة بلغت  ٩المعيار رقم 

ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  رات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل إلى استثما ٣٩مليون درهم من استثمارات متاحة للبيع وفقا
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. وعليه، تم تحويل احتياطي القيمة العادلة البالغ  ٩األرباح أو الخسائر وفقاً للمعيار رقم 

 مليون درهم الخاص بهذه االستثمارات إلى األرباح المحتجزة. ٨ .٦
 

، تم تحديد سندات الملكية هذه بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر حيث تتم إدارتها ٣٩رقم وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي   )ب
لة على أساس القيمة العادلة كما تتم مراقبة أدائها وفقاً لنفس األساس. تم تصنيف هذه الموجودات على أنها مقاسة إلزامياً بالقيمة العاد

  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الدولية. ٩لمعيار رقم من خالل األرباح أو الخسائر وفقاً ل
  
على أنها قروض وذمم  ٣٩إن الذمم المدينة التجارية واألخرى والنقد وما يعادله المصنفة بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم   )ج

وجد تأثير مادي على الذمم الدينة التجارية واألخرى والنقد مدينة يتم حالياً تصنيفها بالتكلفة المطفأة. بناًء على تقدير المجموعة، ال ي
من المعايير الدولية  ٩، وذلك عند التحول إلى المعيار رقم ٢٠١٨يناير  ١وما يعادله على األرباح المحتجزة االفتتاحية كما في 

 إلعداد التقارير المالية.
 

  قيمة الانخفاض 
  

  ٢٠١٨يناير  ١الُمطبقة اعتباراً من السياسة  –الموجودات المالية غير المشتقة 
  

  األدوات المالية وموجودات العقود
  

  باالعتراف بمخصصات الخسائر لخسائر االئتمان المتوقعة لما يلي: تقوم المجموعة 
  
  و الموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة؛ - 
  

تمان المتوقعة على مدى عمر األداة المالية، باستثناء ما يلي حيث يتم بقياس مخصصات الخسائر بقيمة تعادل خسائر االئتقوم المجموعة 
  شهراً: ١٢قياس مخصصات الخسائر بقيمة تعادل خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 

  

ألرصدة المصرفية التي لم تزداد مخاطر االئتمان المرتبطة بها بصورة جوهرية منذ االعتراف المبدئي بها (أي مخاطر التعثر ا - 
  تحدث على مدى العمر المتوقع لألداة المالية).  التي

  

بقيمة تعادل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة  وموجودات العقود يتم دائماً قياس مخصصات الخسائر للذمم المدينة التجارية
   المالية.

  
، وعند تقدير خسائر االئتمان المتوقعة عتراف المبدئيقد زادت بشكل ملحوظ منذ اال ألصل مالي االئتمانعند تحديد ما إذا كانت مخاطر 

متاحة دون تكلفة أو مجهود زائد والتي تشمل و مالئمةوالمدعومة بأدلة والتي تكون باالعتبار المعلومات المعقولة  المجموعةأخذ ت
اني القائم على معلومات والمعلومات والتقييم االئتم للمجموعةالتحليالت والمعلومات الكمية والنوعية بناًْء على الخبرة السابقة 

  االستشرافية.
  
  أن مخاطر االئتمان المتعلقة باألصل المالي قد زادت بصورة جوهرية إذا تم التأخر عن السداد. المجموعةفترض ت
  

 أن األصل المالي متعثر السداد عندما:  المجموعةعتبر ت
  

التخاذ إجراءات مثل  المجموعةدون لجوء  المجموعةالئتمانية تجاه يكون من غير المحتمل أن يفي المقترض بكافة التزاماته ا - 
 مصادرة الضمان (إن وجد)؛ أو 

 يوماَ؛ ٩٠أن يكون األصل المالي مستحق منذ أكثر من  - 
  

أن مخاطر ائتمان سندات الدين منخفضة، عندما يعادل تصنيف مخاطر االئتمان الخاصة بها مع التعريف العالمي لـ  المجموعةعتبر ت
  الفئة االستثمارية".“



  ) وشركتها التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

٢٩  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع) التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة    .٤

  
  (تابع)"األدوات المالية"من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩المعيار رقم     .ب٤

  
   (تابع) قيمةالانخفاض 

  
ي خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث التعثر المحتمل على تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة المالية ف

  مدى العمر المتوقع لألداة المالية.
  

شهراً في الجزء من خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن أحداث التعثر المحتمل حدوثها خالل  ١٢تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 
 شهراً).  ١٢(أو خالل فترة أقصر إذا كان العمر المتوقع لألداة أقل من  شهراً بعد تاريخ التقرير ١٢

 
لمخاطر  المجموعةتعرض خاللها تأقصى فترة تعاقدية إن أقصى فترة يتم وضعها في االعتبار عند تقدير خسائر االئتمان المتوقعة هي 

  االئتمان.
  

  قياس خسائر االئتمان المتوقعة
 

عة في التقدير المرجح لخسائر االئتمان. يتم قياس خسائر االئتمان على أنها القيمة الحالية لكافة حاالت العجز تتمثل خسائر االئتمان المتوق
  حصل عليها).تأن  المجموعةتوقع تالنقدي (أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة إلى المنشأة وفقاً للعقد وبين التدفقات النقدية التي 

  
  ان المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي لألصل المالي.يتم تخفيض خسائر االئتم

 
  ة التي تعرضت النخفاض ائتمانيالموجودات المالي  
  

قد تعرضت النخفاض القيمة. يعتبر المطفأة  تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة
د وقوع حدث أو أكثر يكون له تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل عنائتماني األصل المالي تعرض النخفاض 

  المالي.
    
  تشتمل األدلة على تعرض األصل المالي النخفاض ائتماني على البيانات الملحوظة التالي:     

  أزمة مالية حادة للمقترض أو الُمصدر؛  - 
  ؛ يوماً  ٩٠لمدة تزيد عن  لسداداإلخالل بالعقد، مثل التعثر أو التأخر في ا - 
  قبلها في ظروف أخرى؛تل المجموعة توفقاً لشروط ما كان المجموعةإعادة جدولة قرض أو سلفة من قبل  - 
  سيشهر إفالسه أو سيقدم على إعادة هيكلة مالية أخرى، أو المقترضأن يصبح من المرجح أن  - 
 بسبب أزمات مالية.ما  لسندعدم وجود سوق نشط  - 

  
  خسائر االئتمان المتوقعة ضمن بيان المركز الماليعرض مخصص 

  
  يتم خصم مخصصات الخسائر الخاصة بالموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات.

  
  الشطب 

  
ترداد أصل مالي بالكامل أو جزء منه. توقعات معقولة الس المجموعةيتم شطب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي عندما ال يكون لدى 

بشكل فردي بإجراء تقييم فيما يتعلق بالتوقيت وقيمة الشطب بناًء على ما إذا كان هناك توقع معقول لالسترداد. ال تتوقع  المجموعةتقوم 
ألنشطة اإلنفاذ من أجل  استرداد جزء كبير من المبالغ المشطوبة. ومع ذلك، يمكن أن تخضع الموجودات المالية المشطوبة المجموعة

 السترداد المبالغ المستحقة.  المجموعةااللتزام بإجراءات 
  

   إدارة المخاطر المالية     .٥
  

  نظرة عامة
  

  ألدوات المالية: اتتعرض المجموعة للمخاطر التالية من 
  

 مخاطر االئتمان  
 مخاطر السيولة  
 مخاطر السوق  
  
  



  ) وشركتها التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

٣٠  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)إدارة المخاطر المالية   .٥

  
  إطار عمل إدارة المخاطر

  

قام أعضاء مجلس اإلدارة يكون مجلس اإلدارة مسؤوالً بصورة عامة عن وضع ومتابعة إطار إدارة المخاطر التي تتعرض لها المجموعة. 
تقارير منتظمة  بتقديم اللجنةتقوم  .عن وضع ومراقبة سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعةبتشكيل لجنة إدارة المخاطر وهي مسؤولة 

  .مجلس اإلدارةحول أنشطتها إلى 
  

كيفية قيام اإلدارة بمراقبة االلتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر لدى المجموعة،  باإلشراف علىتقوم لجنة التدقيق لدى المجموعة 
يقوم قسم التدقيق الداخلي بمساعدة لجنة  .تقوم بمراجعة فعالية إطار إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها المجموعة كما

في القيام بدورها اإلشرافي. يقوم قسم التدقيق الداخلي بأعمال مراجعة دورية ومتخصصة لضوابط وإجراءات إدارة  لدى المجموعة التدقيق
  المخاطر، ويقوم بتقديم تقارير حول نتائج أعمال المراجعة إلى لجنة التدقيق.

  
  مخاطر االئتمان

  

مخاطر االئتمان في مخاطر تعرض المجموعة لخسائر مالية في حال عجز أحد العمالء أو األطراف المقابلة ألداة مالية ما عن  تتمثل
  المبالغ المستحقة للمجموعة من عمالء باإلضافة إلى النقد لدى البنك.الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وتنشأ مخاطر االئتمان بصورة أساسية من 

  
   ريةنة التجاالذمم المدي

  

  يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بصورة رئيسية بالسمات الفردية لكل عميل على حدة. 
  

مراجعة تلك  منتظمة. تتم بصورة والخدمةشروط وأحكام الدفع  تقديمقبل  االئتمانية لكل عميل جديد على حدةبتقييم الجدارة تقوم المجموعة 
بتقييم العمالء بناًء تقوم المجموعة من الذمم المدينة من العمالء. لمراقبة مخاطر االئتمان الخاصة بالعميل،  الشروط وتقييم الخسائر المتكبدة

على المعرفة السوقية ومعلومات حول وجود صعوبات مالية سابقة. في حال تعثر العميل في سداد الدين، تكون هناك قيود على المبيعات 
  المستقبلية لهذا العميل.

  

  
  والبنك النقد

  

  السمعة. جيدةمحلية ودولية نقدية لدى بنوك المبالغ اليتم إيداع 
  

  مخاطر السيولة
  

التي  تتمثل مخاطر السيولة بالمخاطر التي قد تنتج عن الصعوبة التي تواجهها المجموعة عند الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بمطلوباتها المالية
ل موجودات مالية أخرى. يتمثل منهج المجموعة عند إدارة السيولة بضمان امتالكها دائماً تتم تسويتها من خالل الدفع نقداً أو من خال

، للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها في ظل كٍل من الظروف العادية والظروف الحرجة، دون تحمل خسائر قدر اإلمكانالسيولة الكافية، 
  غير مقبولة أو تعرض سمعة المجموعة للضرر. 

  

موعة أن تكون قيمة النقد وما يعادله واالستثمارات السائلة األخرى أكبر من التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة المرتبطة تحرص المج
  بالمطلوبات المالية؛ باستثناء التأثير المحتمل للظروف الحرجة التي ال يمكن التنبؤ بها مثل الكوارث الطبيعية. 

  
  مخاطر السوق

  

خاطر التأثير المحتمل للتغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة وأسعار تتمثل مخاطر السوق في م
على إيرادات المجموعة أو قيمة أدواتها المالية. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ورقابة التعرض لمخاطر السوق  األسهم

  .ضمن حدود مقبولة مع تحقيق أعلى عائد ممكن
  

  مخاطر العمالت األجنبية
  

إن المجموعة . صرف العمالت األجنبيةلتغيرات في أسعار ا نتيجةفي مخاطر التقلب في قيمة األداة المالية العمالت األجنبية تتمثل مخاطر 
ثبت أمامه سعر صرف ليست معرضة لمخاطر كبيرة من العمالت األجنبية حيث لديها معامالت بالدرهم اإلماراتي أو الدوالر األمريكي الم

  الدرهم اإلماراتي.
  

  أسعار الفائدةمخاطر 
  

يرتبط تعرض . الفائدة لدى السوقلتغيرات في أسعار ا نتيجةفي مخاطر التقلب في قيمة األداة المالية أسعار الفائدة تتمثل مخاطر 
ئدة على األدوات المالية للمجموعة على معدالت المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة بصورة رئيسية بقروضها من البنوك. ترتكز معدالت الفا

  السوق.
  

تتمثل الموجودات والمطلوبات المالية الخاضعة لمخاطر القيمة العادلة في الموجودات والمطلوبات ذات سعر الفائدة الثابت. وتتمثل 
  ات ذات سعر الفائدة العائم.الموجودات والمطلوبفي التدفق النقدي معدل الموجودات والمطلوبات المالية الخاضعة لمخاطر 



  ) وشركتها التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

٣١  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)إدارة المخاطر المالية   .٥

  
  (تابع) مخاطر السوق

  
   األسهم مخاطر أسعار 

  
ج بين سندات ين األوراق المالية الرائجة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة. تقوم إدارة المجموعة بمراقبة المزأسعار األسهم متنشأ مخاطر 

بغرض زيادة العائدات االستثمارية إلى أقصى حد ممكن وهو  المدرجة وغير المدرجة دات الملكية في محفظة االستثماراتالدين وسن
بعض االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  تصنيفالهدف الرئيسي لالستراتيجية االستثمارية لدى المجموعة. وفقاً لهذه االستراتيجية، يتم 

  راً لمراقبة أدائها بصوره فعالة كما تتم إدارتها على أساس القيمة العادلة.األرباح أو الخسائر نظ
  

  إدارة رأس المال
  

تقتضي سياسة مجلس اإلدارة باالحتفاظ بقاعدة قوية لرأس المال بغرض كسب ثقة المستثمر والمقرض والسوق وكذلك ضمان التطوير 
يقوم مجلس اإلدارة بمتابعة العائد على رأس واالحتياطيات واألرباح المحتجزة.  يتألف رأس المال من أسهم رأس المالالمستقبلي لألعمال. 

يسعى مجلس اإلدارة إلى الحفاظ على التوازن بين العائدات الكبيرة المحتملة ومستوى توزيعات األرباح على المساهمين العاديين. المال 
يوفرها الوضع الجيد لرأس المال. لم تكن هناك تغيرات في منهج في حالة زيادة مستويات القروض وبين المميزات والضمانات التي 

  فيما يتعلق بإدارة رأس المال خالل السنة.  المجموعة
  

  إيرادات االستثمارات  .٦
  

    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  المسجلة بالقيمة العادلة األرباح من التغير في القيمة العادلة لألوراق المالية
  ٣٫٧٨٩  ٣٫٦٦٣    )٢- ١١(راجع إيضاح  األرباح أو الخسائرمن خالل 

  -   ٥٫٩٣٨    ))ب( ١٠(راجع إيضاح موجودات متاحة للبيع األرباح من بيع 
  صافي األرباح من استبعاد استثمارات متاحة

  ١٠٫٠٣١  -     )(ب) ١- ١١مدرجة (راجع إيضاح  –للبيع   
  صافي األرباح من استبعاد استثمارات متاحة

  ٧٩  -     )(ب) ١- ١١مدرجة (راجع إيضاح ير غ –للبيع   
  ٣٫٠٤٤  ٢٫٩٤٤    )٩إيرادات االيجار من عقارات استثمارية (راجع إيضاح 

  ١٠٫٠٨٢  ٩٫٤٥٧    توزيعات األرباح والعائد من االستثمارات في أوراق مالية
  ٥٫١٥٢  ١٫٠٥٣    أخرى

     ---- -----   ---- -----  
    ٣٢٫١٧٧  ٢٣٫٠٥٥  
    =====  =====  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ) وشركتها التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

٣٢  

  (تابع)إيضاحات 
  
    أرباح السنة  .٧
  

  تم بيان أرباح السنة بعد تحميل:  
    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم    

        

        تكاليف الموظفين:
  ٣٤٫٥٣٠  ٣٥٫٠٤٤    أجور ورواتب

  ٤٫٢٠٥  ٣٫٣٢٣    تعويضات نهاية الخدمة
  ٢٠٫٤٣٥  ٢٠٫٠٥٠    تعويضات أخرى للموظفين

    ---- ------  ---- ----- -  
    ٥٩٫١٧٠  ٥٨٫٤١٧  
    =====  =====  

        

        مصروفات التمويل:
  ٨٫٧١٩  ٨٫٥٥٣    الفائدة على قروض مصرفية

  ١٥٢  ٢٩٦    رسوم مصرفية
     ---------   ---------  
    ٨٫٨٧١  ٨٫٨٤٩  
    =====  =====  

        تكلفة المبيعات:
  ٤١٢٫١٣٨  ٤١٧٫٤٦٨    المواد الُمستهلكة

    ======  ======  
  لممتلكات واآلالت والمعدات استهالك ا

  ٥٦٫٧٤٢  ٥٨٫٩٣٤    )٩و ٨والعقارات االستثمارية (راجع اإليضاحين 
    ======  ======  



  ) وشركتها التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

٣٣  

  (تابع)إيضاحات 
  
  الممتلكات واآلالت والمعدات  .٨
  

  
  أراضي 
  سيارات  أثاث ومعدات   آالت وماكينات مباني تملك حر  تملك حر

تكاليف 
  المحاجر

أعمال 
رأسمالية 
  اإلجمالي   زقيد االنجا

  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
              

  

  

                  التكلفة
  ١٫٧٣٥٫٧٥١  ١٫٥٠٥  ٤٫٣٦٤  ٤٥٫٠١٤  ٣٩٫٨٩٣  ١٫٢١٣٫٦٤١  ٣٩٨٫٤٣٢  ٣٢٫٩٠٢  ٢٠١٧يناير  ١في 

  ٦٩٫٦٨٣  ٦٥٫٠٤٦  -   ٤٩٠  ١٫٢٧٠  ١٫٣٦٤  ١٫٥١٣  -   اإلضافات
  )٥٨٧(  -   -   )٤٩٦(  )٤(  )٨٧(  -   -   داتاالستبعا
  -   )٦٫٩٥٦(  -   -   -   ٥٫٦٧٧  ١٫٢٧٩  -   من أعمال رأسمالية قيد االنجاز المحول

  )١٣٫٢٦٢(  -   -   -   -   -   )٤٫٢١٢(  )٩٫٠٥٠(  )٩المحول إلى عقارات استثمارية (راجع إيضاح 
  ----------   ------ - ----  ---------- ---  ----------  ----------   --------   ------ ----  ---------- ---  

  ١٫٧٩١٫٥٨٥  ٥٩٫٥٩٥  ٤٫٣٦٤  ٤٥٫٠٠٨  ٤١٫١٥٩  ١٫٢٢٠٫٥٩٥  ٣٩٧٫٠١٢  ٢٣٫٨٥٢  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 
  ----------   ------ - ----  ---------- ---  ----------  ----------   --------  ----------  ---------- ---  

  ١٫٧٩١٫٥٨٥  ٥٩٫٥٩٥  ٤٫٣٦٤  ٤٥٫٠٠٨  ٤١٫١٥٩  ١٫٢٢٠٫٥٩٥  ٣٩٧٫٠١٢  ٢٣٫٨٥٢  ٢٠١٨يناير  ١في 
  ٢٢٠٫٤٥٤  ٢١٠٫٩٩٠  -   ٩٠٤  ١٫٣٥٤  ٧٫٠٨٦  ١٢٠  -   اإلضافات

  )٨٦٧(  -   -   )٤٣١(  )١٠٧(  )٣٢٩(  -   -   االستبعادات
  -   )٤٢٫٠٢٠(  -   -   ١٩٩  ٢٠٫٣٥٥  ٢١٫٤٦٦  -   من أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز المحول
  )٥٦٫٣٠٠(  )٥٦٫٣٠٠(  -   -   -   -   -   -   )٩عقارات استثمارية (راجع إيضاح  إلى المحول

  ----------   --- - --- ----  -- -- --- --- ---  -- -- -----  -- -- -----  --- - ----  --- - - -- ----   -- --- -- ------ 
  ١٫٩٥٤٫٨٧٢  ١٧٢٫٢٦٥  ٤٫٣٦٤  ٤٥٫٤٨١  ٤٢٫٦٠٥  ١٫٢٤٧٫٧٠٧  ٤١٨٫٥٩٨  ٢٣٫٨٥٢  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

  ----------   --- - -------  -- -- --- - - -- - -  -- -- -----  -- - ------  -- - -- ----  --- - - -- ----   -- - - --------- 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ) وشركتها التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

٣٤  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)الممتلكات واآلالت والمعدات   .٨

  
أراضي تملك 

  سيارات  أثاث ومعدات   آالت وماكينات مباني تملك حر  حر
تكاليف 
  المحاجر

أعمال 
رأسمالية 
  اإلجمالي   قيد االنجاز

  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
              

  

  

                  االستهالك
  ٨٦٧٫١١٢  -   ٣٫٥٥٧  ٣٨٫٥١١  ٣٤٫٢٥٤  ٥٨٤٫٩٦٦  ٢٠٥٫٨٢٤  -   ٢٠١٧يناير  ١في 

  ٥٤٫٧٣٩  -   ٦٤  ٢٫٢٥٣  ١٫٦١٩  ٣٨٫٣٧٤  ١٢٫٤٢٩  -   المحمل خالل السنة
  )٤٩٩(  -   -   )٤٩٦(  )٣(  -   -   -   االستبعادات

  )٤٫٠٢٠(  -   -   -   -   -   )٤٫٠٢٠(  -   )٩يضاح عقارات استثمارية (راجع إ إلى المحول
   ----- ---   ------ - ----   ------ -- ---  ----------  ----------   --------   ---- ----   ----- --- ---  

  ٩١٧٫٣٣٢  -   ٣٫٦٢١  ٤٠٫٢٦٨  ٣٥٫٨٧٠  ٦٢٣٫٣٤٠  ٢١٤٫٢٣٣  -   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 
   --------   ----- - ----   -------- ---  ----------   ---------   --------   -- ------   -------- ---  

  ٩١٧٫٣٣٢  -   ٣٫٦٢١  ٤٠٫٢٦٨  ٣٥٫٨٧٠  ٦٢٣٫٣٤٠  ٢١٤٫٢٣٣  -   ٢٠١٨يناير  ١في 
  ٥٦٫٢٧٢  -   ٦٤  ١٫٩٢٧  ١٫٦٦٠  ٣٩٫٤١٧  ١٣٫٢٠٤  -   المحمل خالل السنة

  )٨٠٧(  -   -   )٤٣١(  )١٠٧(  )٢٦٩(  -   -   االستبعادات
   ---- - ---   --- - --- ----  -- -- --- - ---  -- -- -----  -- -- -----  --- - - ---  ---- ----   -- --- - - ---- 

  ٩٧٢٫٧٩٧  -   ٣٫٦٨٥  ٤١٫٧٦٤  ٣٧٫٤٢٣  ٦٦٢٫٤٨٨  ٢٢٧٫٤٣٧  -   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
   ---- ----   --- - -------  -- -- ----- - -  -- -- -----  -- - ------  --- - ----  ---- ----   -- - - ---- --- 

                  صافي القيمة الدفترية
  ٩٨٢٫٠٧٥  ١٧٢٫٢٦٥  ٦٧٩  ٣٫٧١٧  ٥٫١٨٢  ٥٨٥٫٢١٩  ١٩١٫١٦١  ٢٣٫٨٥٢  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

  =====  ======  ======  ====  ====  ===  ======  ======  
  ٨٧٤٫٢٥٣  ٥٩٫٥٩٥  ٧٤٣  ٤٫٧٤٠  ٥٫٢٨٩  ٥٩٧٫٢٥٥  ١٨٢٫٧٧٩  ٢٣٫٨٥٢  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 

  =====  ======  ======  ====  ====  ===  ====  ======  
 

  :تم توزيع مصروفات االستهالك على النحو التالي )١(
            

  
  

              ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم              

              
  

  

  ٥٢٫٧٥٦  ٥٤٫٥٥٢              تكلفة المبيعات 
  ١٫٩٨٣  ١٫٧٢٠              المصروفات العمومية واإلدارية

               ---------   ---------  
              ٥٤٫٧٣٩  ٥٦٫٢٧٢  
              =====  =====  



  ) وشركتها التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

٣٥  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)الممتلكات واآلالت والمعدات   .٨
  

ل األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز في التكاليف المتكبدة إلنشاء محطة الطاقة الخاصة بمباني ومصنع اإلسمنت المتوقع إنجازها في تتمث )٢(
كجزء من األعمال الرأسمالية قيد  مليون درهم) ٠ .٦: ٢٠١٧(مليون درهم  ٦ .١. تمت رسملة تكاليف اقتراض بمبلغ ٢٠١٩مايو 

 اإلنجاز. 
الذي تم بشأنه تخصيص وثائق . تم خالل السنة الحالية سداد القرض ماكينات لصالح البنوكآالت وتأمين على  تم تخصيص وثائق )٣(

 ).١٦(راجع إيضاح  الماكينات.و اآلالت وثائق التأمين على إلغاء تخصيص. وعليه تم التأمين
مليون درهم إلى العقارات االستثمارية قيد  ٥٦ .٣لغت تم خالل السنة الحالية تحويل أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز بصافي قيمة دفترية ب )٤(

  التطوير بما يتماشى مع االستخدام المحدد لتلك العقارات.  
  
    العقارات االستثمارية  .٩

  
غير  أرض

  مباني   مطورة أرض   مطورة 
  عقارات قيد

  اإلجمالي  التطوير
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

            التكلفة
  ١٣٧٫٠٠٦  -   ٤٩٫٢٨٩  ٩٫٤٤٧  ٧٨٫٢٧٠  ٢٠١٧يناير  ١في 

  ١٥٫٣٦١  -   ١٥٫٣٦١  -   -   اإلضافات
  ١٣٫٢٦٢  -   ٤٫٢١٢  ٩٫٠٥٠  -   )٨ممتلكات وآالت ومعدات (راجع إيضاح من  المحول

  ----------   -------   ---------   ---------   -----------  
  ١٦٥٫٦٢٩  -   ٦٨٫٨٦٢  ١٨٫٤٩٧  ٧٨٫٢٧٠  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 

   ----- -----   -------   ---------   ---------   -----------  
  ١٦٥٫٦٢٩  -   ٦٨٫٨٦٢  ١٨٫٤٩٧  ٧٨٫٢٧٠  ٢٠١٨يناير  ١في 

  ٥٦٫٣٠٠  ٥٦٫٣٠٠  -   -   -   )٨ممتلكات وآالت ومعدات (راجع إيضاح من  المحول
المبالغ المدفوعة مقدماً المحولة من الذمم المدينة األخرى 

  ١٫٨٦٦  -   ١٫٨٦٦  -   -   )١٣(راجع إيضاح 
   -- -------   ---------  ----------   ---------  ----------  

  ٢٢٣٫٧٩٥  ٥٦٫٣٠٠  ٧٠٫٧٢٨  ١٨٫٤٩٧  ٧٨٫٢٧٠  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
   ---------   ---------  ----------   ---------  ----------  

            االستهالك وانخفاض القيمة
  ٢٤٫٩٠٣  -   ٢٤٫٩٠٣  -   -   ٢٠١٧يناير  ١في 

  ٢٫٠٠٣  -   ٢٫٠٠٣  -   -   المحمل خالل السنة 
  على المحول من ممتلكات وآالت ومعدات

  )٨(راجع إيضاح 
 -  

 -  ٤٫٠٢٠  -   ٤٫٠٢٠  
   --------   --------  ----------  ----------   ---------  

  ٣٠٫٩٢٦    ٣٠٫٩٢٦  -   -   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 
   --------   --------  ----------  ----------   ---------  

  ٣٠٫٩٢٦  -   ٣٠٫٩٢٦  -   -   ٢٠١٨يناير  ١في 
  ٢٫٦٦٢  -   ٢٫٦٦٢  -   -   المحمل خالل السنة 

   --------   --------   ---------  ----------  ----------  
  ٣٣٫٥٨٨  -   ٣٣٫٥٨٨  -   -   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

   --------   --------   ---------  ----------  ----------  
            صافي القيمة الدفترية

  ١٩٠٫٢٠٧  ٥٦٫٣٠٠  ٣٧٫١٤٠  ١٨٫٤٩٧  ٧٨٫٢٧٠  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
  =====  =====  =====  =====  ======  

  ١٣٤٫٧٠٣  -   ٣٧٫٩٣٦  ١٨٫٤٩٧  ٧٨٫٢٧٠  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 
  =====  ====  =====  =====  ======  

  

 إن كافة العقارات االستثمارية لدى المجموعة مملوكة تملك حر.  )١(
 

مليون  ٣٣٩: ٢٠١٧مليون درهم ( ٣٢١مبلغ  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١العادلة إلجمالي محفظة العقارات االستثمارية كما في  القيمة تبلغ )٢(
 درهم).

  
وفقاً لتقرير التقييم الصادر عن شركة تقييم مستقلة. إن شركة  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١تم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية كما في  )٣(

ير التقييم الدولية، باستخدام أسلوب تقييم المبيعات التقييم مسجلة في اإلمارات العربية المتحدة. تم تحديد التقييمات، المتوافقة مع معاي
المماثلة بالوضع باالعتبار ظروف السوق السائدة/أدلة المعامالت المتناقلة ألنواع مماثلة من العقارات باإلضافة إلى التصورات 

 واآلراء السائدة بالسوق. فيما يلي المدخالت غير الملحوظة الهامة التي تم استخدامها:
  



  ) وشركتها التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

٣٦  

  

  (تابع)ات إيضاح
  
  (تابع)عقارات استثمارية   .٩
 

 ٩٠٠درهم إلى  ٥٠٠: ٢٠١٧(درهم للقدم المربع  ٨٥٠درهم إلى  ٤٧٠يبلغ متوسط سعر السوق المماثل ألراضي غير مطورة  - 
 درهم للقدم المربع)؛

 
درهم للقدم  ٩٥٠ درهم إلى ٦٠٠: ٢٠١٧( درهم للقدم المربع ٩٠٠إلى  ٥٧٠يبلغ متوسط سعر السوق المماثل ألراضي مطورة  - 

 المربع)؛
  

 .درهم للقدم المربع) ١٠٠٠درهم إلى  ٧٠٠: ٢٠١٧( درهم للقدم المربع ٩٥٠إلى  ٦٧٠يبلغ متوسط سعر السوق المماثل لمباني  - 
  

 يخضع تقدير القيمة العادلة للتغير في حال حدوث تغيير في المدخالت غير الملحوظة المذكورة أعاله.
    

  
 مليون درهم). ٤١: ٢٠١٧(مليون درهم  ٣٩رية عقارات مؤجرة ألطراف أخرى بقيمة تتضمن العقارات االستثما )٤(

  
بعد  مليون درهم) ٣: ٢٠١٧( مليون درهم ٢ .٩، إيرادات إيجارية بقيمة ٢٠١٨ديسمبر  ٣١حققت المجموعة خالل السنة المنتهية في  )٥(

 ).٦مقاصة االستهالك المحمل خالل السنة (راجع إيضاح 
  

مليون درهم من الممتلكات واآلالت  ٥٦. ٣ية تمت إعادة تصنيف مبنى قيد التطوير بصافي قيمة دفترية بلغت خالل السنة الحال )٦(
 والمعدات إلى العقارات االستثمارية بما يتماشى مع االستخدام المحدد لتلك العقارات.

  
  تحديد القيمة العادلة

  
لمجموعة معطيات السوق الملحوظة إلى أقصى قدر ممكن. يتم تصنيف القيم عند قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تستخدم ا

  أساليب التقييم المبينة على النحو التالي: المستخدمة فيالعادلة ضمن عدة مستويات في النظام المتدرج للقيمة العادلة بناًء على المدخالت 
  
  ت أو مطلوبات مطابقة.: األسعار المدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودا١المستوى  
  وهي عبارة عن معطيات ملحوظة لموجودات أو مطلوبات، سواء  ١: مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى ٢المستوى

  بشكل مباشر (كاألسعار) أو بشكل غير مباشر (مشتقة من األسعار). 
  الملحوظة (مدخالت غير ملحوظة).: مدخالت لموجودات أو مطلوبات، غير مرتكزة على معطيات السوق ٣المستوى  
  

في حال تم تصنيف المدخالت المستخدمة في قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات ضمن مستويات مختلفة في النظام المتدرج للقيمة 
يمثل أقل مستوى للمدخالت حيث أن العادلة، يتم تصنيف قياس القيمة العادلة بأكمله ضمن ذات المستوى في النظام المتدرج للقيمة العادلة 

  .أهمية لعملية القياس بأكملها
  

  النظام المتدرج للقيمة العادلة
  
  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

  ٣٢١٫٢٣٦  ٣٢١٫٢٣٦  -   -   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
  =====  =====  ======  ======  

  ٣٣٩٫١٠٥  ٣٣٩٫١٠٥  -   -   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 
  =====  =====  ======  ======  
  

  من النظام المتدرج للقيمة العادلة. ٣تم تصنيف القيمة العادلة للعقارات االستثمارية ضمن المستوى 
  
  
  
  
  
  
  
  



  ) وشركتها التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

٣٧  

  

  (تابع)إيضاحات 
  

  شركة مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكيةفي االستثمار   (أ)١٠
  

    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ف درهمأل  ألف درهم    
        

  ٤٢٫١٢٥  ٤٢٫١٢٥    الرصيد االفتتاحي
  -   ٢٫٨٩١    زائداً: االستثمار خالل السنة

     -------- ---  -------- 
    ٤٢٫١٢٥  ٤٥٫٠١٦  

  -   )٤٥٫٠١٦(    (ب))١٠ناقصاً: المحول إلى موجودات محتفظ بها للبيع (راجع إيضاح 
     ------ -- -- -  -------- 

  ٤٢٫١٢٥  -     الرصيد الختامي
    ======  =====  
  

في شركة اوتوالين ) ٪٣٤ .٤٨: ٢٠١٧( ٪٣٥ .١٩يتمثل االستثمار في شركة مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية في الحصة البالغة 
اوتوالين اندستلایر باركس ليمتد على أنه استثمار في شركة اندستلایر باركس ليمتد، شركة مسجلة في الهند. تتم معاملة االستثمار في 

  ميلة. لم تبدأ الشركة بعد أي عمليات تجارية.ز
  

  الموجودات المحتفظ بها للبيع  (ب)١٠
  
    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  -   ٤٥٫٠١٦    (أ))١٠المحول من االستثمار في شركة مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية (راجع إيضاح 
  -   )٢٢٫٥٠٨(    أدناه) ناقصاً: االستبعاد خالل السنة (راجع اإليضاح

     -------- ---  -------- 
  -   ٢٢٫٥٠٨    الرصيد الختامي

    ======  =====  
  

  االستثمار في شركة اوتوالين اندستلایر باركس ليمتد خالل االثنى عشر شهراً القادمة. تصفيةخالل السنة الحالية قررت اإلدارة 
  

 ٣٩ .٠٨مقابل ثمن إجمالي بلغ  ار في شركة اوتوالين اندستلایر باركس ليمتداالستثممن  ٪٥٠ ببيع، قامت المجموعة ٢٠١٨في ديسمبر 
مليون درهم، مما  ٢٨. ٤. بلغ صافي الثمن بعد التخفيض وخصم تكلفة البيع المتوقعة شهر ٣٣م مستحق القبض خالل فترة مليون دره
  مليون درهم.  ٥. ٩أرباح بقيمة  ترتب عليه

     
 ةمع بعض المشترين المحتملين بغرض بيع الجزء المتبقي من االستثمار. على ضوء معاملة البيع المؤخرتجري اإلدارة مناقشات جدية 

  لجزء من االستثمار، ال تتوقع اإلدارة ان تزيد القيمة الدفترية عن القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ) وشركتها التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

٣٨  

  (تابع)إيضاحات 
  

  اتاالستثمار  .١١
  
    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  درهم ألف    
        

        استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
  -   ١٣٢٫٩٦٠    استثمارات في أوراق مالية مدرجة 

  -   ٣٣٫٨٣١    استثمارات في أوراق مالية غير مدرجة 
        

        استثمارات مسجلة على أنها متاحة للبيع
  ٢١٦٫٦١٥  -     ة استثمارات في أوراق مالية مدرج

  ٣١٫٣٢٣  -     استثمارات في أوراق مالية غير مدرجة 
     -----------   ----------- 
    ٢٤٧٫٩٣٨  ١٦٦٫٧٩١  
     -----------   ----------- 

        استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  ٩٫٢٠٣  ٢٠٫٩٠٤    استثمارات في أوراق مالية مدرجة

    ---------- -  ----------  
    ٢٥٧٫١٤١  ١٨٧٫٦٩٥  
    ======  ======  
        

        مدرجة:
  ١٥٩٫١٧٤  ١٢٥٫١٤٩    اإلمارات العربية المتحدة

  ٦٦٫٦٤٤  ٢٨٫٧١٥    خارج اإلمارات العربية المتحدة
        

        غير مدرجة:
  ٥٫١٠٠  ٥٫١٠٠    اإلمارات العربية المتحدة

  ٢٦٫٢٢٣  ٢٨٫٧٣١    خارج اإلمارات العربية المتحدة
     -----------  ----------  
    ٢٥٧٫١٤١  ١٨٧٫٦٩٥  
    ======  ======  

  
  المسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىاالستثمارات   (أ)١- ١١

  
    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

من المعايير الدولية إلعداد  ٩التعديل عند التطبيق المبدئي للمعيار رقم 
        قارير الماليةالت

اإليرادات إعادة التصنيف إلى استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل 
  -   ١٩٣٫٩٠٨    ب)٤(راجع إيضاح  ىرالشاملة األخ

        
  -   ١٦٫٤١٦    المشتريات خالل السنة 

  -   )١١٫٩٨٤(    صافي التغير في القيمة العادلة
  -   )٣١٫٥٤٩(    االستبعادات خالل السنة

     -------- ---   -----------  
  -   ١٦٦٫٧٩١    ديسمبر  ٣١كما في 

    ======  ======  
  
  
  
  
  

  
 

  



  ) وشركتها التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

٣٩  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع)ات االستثمار  .١١
  

  (تابع) المسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىاالستثمارات   (أ)١- ١١
  

  مسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىالالقيمة العادلة لالستثمارات احتياطي التغيرات المتراكمة في 
  

    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  -   ٤٠٫٥٨٠    (ب))١- ١١يناير (راجع اإليضاح  ١كما في 
        

من المعايير الدولية إلعداد  ٩التعديل عند التطبيق المبدئي للمعيار رقم 
        التقارير المالية

ح المحتجزة عند إعادة تصنيف استثمارات مسجلة المحول إلى األربا
بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى إلى استثمارات مسجلة 

  ب)٤بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر (راجع إيضاح 
    )٨٫٥٨٨(   -  
    ----------   --------  

  -   ٣١٫٩٩٢    يناير ١الرصيد المعدل كما في 
        

  -   )١١٫٩٨٤(    التغير في القيمة العادلة خالل السنة صافي
  -   )٦٫٠١٢(    عند االستبعاد  المحتجزةناقصاً: المحول إلى األرباح 

     ---- ------   ---- ------  
  -   ١٣٫٩٩٦    ديسمبر  ٣١كما في 

    =====  ======  
    

  االستثمارات المتاحة للبيع(ب) ١- ١١
  

    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ٢٣٢٫٩٤٩  -     يناير  ١كما في 
        

  ٤٤٫٨٦١  -     خالل السنة المشتريات
  ٦٫٩٠٢  -     التغير في القيمة العادلةصافي 

  )٣٦٫٧٧٤(  -     االستبعادات خالل السنة
     -----------   -----------  

  ٢٤٧٫٩٣٨  -     )ب٤ديسمبر (راجع إيضاح  ٣١كما في 
    ======  ======  

  
  المتاحة للبيعالقيمة العادلة لالستثمارات احتياطي التغيرات المتراكمة في 

  
    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم    
        

  ٤٢٫٦٨٦  -     يناير ١كما في 
  ٦٫٩٠٢  -     صافي التغير في القيمة العادلة خالل السنة

  )١٠٫١١٠(  -      )٦(راجع اإليضاح ناقصاً: المحول إلى األرباح أو الخسائر 
  ١٫١٠٢  -     القيمة المعترف بها في األرباح أو الخسائرزائداً: خسائر انخفاض 

     ---- ------   --- ------  
  ٤٠٫٥٨٠  -     (أ))١- ١١(راجع اإليضاح ديسمبر  ٣١كما في 

    ======  =====  
  
  
  



  ) وشركتها التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

٤٠  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع)ات االستثمار  .١١
  

  (تابع) االستثمارات المتاحة للبيع(ب) ١- ١١
  

  أسهم الملكيةمخاطر أسعار  –تحليل الحساسية 
  

وسوق الكويت لألوراق المالية  المجموعة في سندات الملكية مدرجة في سوق دبي المالي وسوق أبوظبي لألوراق المالية اتإن استثمار
العادلة  بالقيمة على أنهاالمصنفة  المدرجة االستثماراتبفيما يتعلق  .وسوق األوراق المالية الوطنية الهندية وسوق البحرين لألوراق المالية

هذه األسواق المالية في تاريخ التقرير كانت  جميعفي  ٪١٠بنسبة  / (النقص)إن الزيادةف، متاحة للبيع من خالل اإليرادات الشاملة األخرى/
  .مليون درهم) ٢١ .٧: ٢٠١٧( مليون درهم ١٣ .٣ بمبلغ اإليرادات الشاملة األخرى / (نقص)تؤدي إلى زيادةل

  
تقوم اإلدارة  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١لألسهم في الشركات المستثمر بها المعنية كما في  العادلةالقيمة بغير المدرجة  يتم تسجيل االستثمارات

عنية بتحديد القيمة العادلة الخاصة بهذه االستثمارات استناداً إلى معلومات السوق القابلة للمقارنة ذات الصلة بالشركات المستثمر بها الم
  راضات الجوهرية.والمعدلة من خالل االفت

  
  االستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  ٢- ١١

  

  فيما يلي الحركة خالل السنة:
  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٩٫٣٩٨  ٩٫٢٠٣  يناير  ١كما في 
      

      قارير الماليةمن المعايير الدولية إلعداد الت ٩التعديل عند التطبيق المبدئي للمعيار رقم 
  -   ٥٤٫٠٣٠  ب)٤(راجع اإليضاح  على أنها متاحة للبيعاستثمارات مسجلة  من تصنيفالإعادة 

   ----- -----   --- ----  
  ٩٫٣٩٨  ٦٣٫٢٣٣  الرصيد االفتتاحي المعدل

      
  ٦٫٩٣٥  ٥٫٧٨١  خالل السنة المشتريات

  ٣٫٧٨٩  ٣٫٦٦٣  )٦القيمة العادلة (راجع إيضاح صافي التغير في 
  )١٠٫٩١٩(  )٥١٫٧٧٣(  ستبعادات خالل السنةاال
   -----------   --- -- ------  

  ٩٫٢٠٣  ٢٠٫٩٠٤  ديسمبر  ٣١كما في 
  =====  ====  

  
 المعلومات األخرى  ٣- ١١

  
كما في تاريخ التقرير، ليس لدى المجموعة أي استثمارات أو أي تعرضات أخرى في مجموعة أبراج أو أي من الصناديق الُمدارة من 

  : ال شيء).٢٠١٧ديسمبر  ٣١( قبلها

  
 قياس القيم العادلة  ٤- ١١

  
ذه تقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام النظام المتدرج للقيمة العادلة التالي الذي يوضح أهمية المدخالت المستخدمة في تحديد ه

  القياسات:
  

يتم تصنيف لى سعر السوق في تاريخ التقييم. كز القيم العادلة ع: األسعار السوقية المدرجة (غير المعدلة) في سوق نشط. ترت١المستوى 
  استثمار المجموعة في سندات الملكية المدرجة المحتفظ بها بغرض المتاجرة ضمن هذه الفئة. 



  ) وشركتها التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

٤١  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع)االستثمارات   .١١
  

 (تابع)قياس القيم العادلة   ٤- ١١
 

ت الملحوظة إما بصورة مباشرة (مثل األسعار) أو بصورة غير مباشرة (أي مستمدة من : أساليب تقييم ترتكز على المدخال٢المستوى 
األسعار). تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها باستخدام: أسعار السوق المدرجة في أسواق نشطة ألدوات مماثلة أو األسعار 

أقل نشاطاً أو عروض األسعار المقدمة من الوسطاء أو أساليب تقييم أخرى  السوقية المدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسواق تُعتبر
 حيث تكون جميع المدخالت الهامة ملحوظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من البيانات السوقية. 

  
تمل أساليب تقييمها على : أساليب تقييم تستخدم المدخالت غير الملحوظة الهامة. تشتمل هذه الفئة على كافة األدوات التي تش٣المستوى 

مدخالت ال ترتكز على بيانات ملحوظة ويكون للمدخالت غير الملحوظة تأثير هام على تقييم األداة. تشتمل هذه الفئة على األدوات التي 
ة إلظهار يتم تقييمها بناًء على األسعار المدرجة ألدوات مماثلة حيث تكون التعديالت أو االفتراضات الهامة غير الملحوظة مطلوب

  االختالفات بين األدوات.
  

وكذلك التقارير الصادرة حول إنجاز  الصندوقكما يتم التوصل إلى التقييم، في بعض الحاالت، بناًء على تقارير التقييم الصادرة من مدير 
وبصورة عامة، فإن التغير ضمن هذه الفئة.  الصناديقالمشاريع. يتم تصنيف استثمارات المجموعة في سندات الملكية غير المدرجة وفي 

  القيمة العادلة يصحبه تغير في القيمة العادلة.   لتقديرالمستخدمة  ذات الصلةفي المعطيات المقارنة 
  

خسائر وعليه، تم تسجيل  اإليرادات الشاملة األخرىبمراجعة القيمة العادلة لالستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل  اإلدارةقامت 
  .مليون درهم) ٦ .٩ :٢٠١٧(خالل السنة الحالية  اإليرادات الشاملة األخرىفي مليون درهم  ١٢م بالقيمة العادلة بمبلغ من التقيي

  
رج للقيمة يقدم الجدول أدناه تحليالً لألدوات المالية، التي يتم قياسها بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير، حسب المستوى في النظام المتد

  تصنيف قياس القيمة العادلة: إطاره يتم في ذيالعادلة ال
  
  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

          ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
  االستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل 

  ١٦٦٫٧٩١  ٣٣٫٨٣١  -   ١٣٢٫٩٦٠  اإليرادات الشاملة األخرى
  لة بالقيمة العادلة من خالل األرباحاالستثمارات المسج

  ٢٠٫٩٠٤  -   -   ٢٠٫٩٠٤  أو الخسائر 
   --- - -------   -- -- - -----   ------ ---   -- ---------  
  ١٨٧٫٦٩٥  ٣٣٫٨٣١  -   ١٥٣٫٨٦٤  
  ======  ======  =====  ======  
  
  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

          ٢٠١٧بر ديسم ٣١
  ٢٤٧٫٩٣٨  ٣١٫٣٢٣  -   ٢١٦٫٦١٥  االستثمارات المتاحة للبيع

  السندات التجارية بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
  ٩٫٢٠٣  -   -   ٩٫٢٠٣  أو الخسائر

   --- - -------   -- ---- ----   -- -------   -- ---------  
  ٢٥٧٫١٤١  ٣١٫٣٢٣  -   ٢٢٥٫٨١٨  
  ======  ======  =====  ======  

  



  ) وشركتها التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

٤٢  

  (تابع)إيضاحات 
  

  المخزون  .١٢
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٥٠٫٣٥٠  ٧٠٫٤٣٤  المواد الخام
  ١٣٤٫٤١٠  ١٥٣٫٦٤٩  األعمال قيد اإلنجاز والبضائع شبه منتهية الصنع

  ١٤٫٨٠٧  ١٦٫٠٨٧  البضائع منتهية الصنع
  ٩٦٫٩٨٧  ٩٧٫٢٧١  المخزون وقطع الغيار

   -----------   -----------  
  ٢٩٦٫٥٥٤  ٣٣٧٫٤٤١  

  )٣٠٫٧٤٤(  )٣٠٫٧٤٤(  ناقصاً: مخصص المخزون بطيء الحركة
   -----------   -----------  
  ٢٦٥٫٨١٠  ٣٠٦٫٦٩٧  

  ٣٫٣٤٥  ٩٫١٢٨  البضائع في الطريق
   -----------  ----------  
  ٢٦٩٫١٥٥  ٣١٥٫٨٢٥  
  ======  ======  

  
  فيما يلي الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة:

  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  درهم ألف  
      

  ٣٢٫٦٩٣  ٣٠٫٧٤٤  يناير ١في 
  )١٫٩٤٩(  -   ناقصاً: المشطوب خالل السنة

   ---------   ---------  
  ٣٠٫٧٤٤  ٣٠٫٧٤٤  ديسمبر ٣١في 

  =====  =====  
  

  الذمم المدينة التجارية واألخرى  .١٣
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ١٩٨٫٩٧٥  ٢٣٤٫٠١٨  الذمم المدينة التجارية
  )٧٫٠٦٨(  )٧٫٢٠٢(  ناقصاً: مخصص انخفاض القيمة

   -----------  ----------  
  ١٩١٫٩٠٧  ٢٢٦٫٨١٦  

  ١٠٫١٦٨  ١٢٫٦٢٨  المصروفات المدفوعة مقدماً والمبالغ المدفوعة مقدماً للموردين
  مبالغ مستحقة القبض من بيع استثمار في شركة مستثمر بها محتسبة 

  -   ٢٨٫٤٤٦  (أ))١٠اجع اإليضاح وفقاً لطريقة حقوق الملكية (ر
  ٣٫٧٠٨  ٥٫٤٣٥  *الودائع والذمم المدينة األخرى

   -----------   -----------  
  ٢٠٥٫٧٨٣  ٢٧٣٫٣٢٥  
  ======  ======  
  

  ).٩مليون درهم إلى العقارات االستثمارية (راجع اإليضاح  ١ .٨٦تم خالل السنة الحالية تحويل مبالغ مدفوعة مقدماً بمبلغ   *
  
  
  
  
  
  
  



  ) وشركتها التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

٤٣  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع)الذمم المدينة التجارية واألخرى   .١٣
  

  فيما يلي الحركة في مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية:
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٨٫٢١٣  ٧٫٠٦٨  يناير ١في 
  ٥٥  ١٨٠  زائداً: المخصص المرصود خالل السنة

  )١٫٢٠٠(  )٤٦(  ناقصاً: المعكوس خالل السنة
   - -------   ---------  

  ٧٫٠٦٨  ٧٫٢٠٢  ديسمبر ٣١في 
  ====  ====  

  
  النقد في الصندوق ولدى البنك  .١٤

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٥٢٩  ٤٧٦  النقد في الصندوق
  ٥١٫٤٩٥  ٦٠٫٠٦٠  النقد لدى البنك

   - ---------  ----------  
  ٥٢٫٠٢٤  ٦٠٫٥٣٦  
  =====  =====  
  

  م الدائنة التجارية واألخرىالذم  .١٥
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٦٦٫٧٣٢  ٦٨٫٥٠٣  الذمم الدائنة التجارية
  ٤٠٫٠٤٢  ٥٢٫٤٧٠  االستحقاقات والذمم الدائنة األخرى

  ١٣٫١٤٣  ١٣٫٩٦٢  توزيعات األرباح غير المطالب بها مستحقة الدفع للمساهمين
  ٢٫٠١٠  ٥٫٧٥٩  ت ومعدات (راجع اإليضاح أدناه)نشاء ممتلكات وآالإل مبلغ مستحق الدفع

   -----------  ----------  
  ١٢١٫٩٢٧  ١٤٠٫٦٩٤  
  ======  ======  
 
ممتلكات وآالت ومعدات بشكل أساسي في المبلغ مستحق الدفع لتوسيع مصنع األكياس الورقية، نشاء إل المبلغ مستحق الدفعتمثل ي

  وإنشاء مصنع لإلسمنت وسكن للعمال.ومشروع نظام استخالص الحرارة المهدورة، 
  

  القروض المصرفية  .١٦
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  

      القروض طويلة األجل:
  ٧٩٫١٦٩  ١٩١٫٥٥٤  قروض ألجل

  )٣٠٫٨٠٠(  )٢٨٫٨٦٣(  ألجلناقصاً: االستحقاق قصير األجل من قروض 
   -----------   ----- - -----  

  ٤٨٫٣٦٩  ١٦٢٫٦٩١  االستحقاق طويل األجل من قرض
  ======  =====  

      القروض قصيرة األجل:
  ١٣٢٫٢٥٥  ٢٢٩٫٣٤٢  قروض قصيرة األجل

  ٣٠٫٨٠٠  ٢٨٫٨٦٣  ألجلاالستحقاق قصير األجل من قروض 
   -----------  ----------  
  ١٦٣٫٠٥٥  ٢٥٨٫٢٠٥  
  ======  ======  
  



  ) وشركتها التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

٤٤  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع) القروض المصرفية  .١٦
  
 لمعدالت الفائدة السائدة في السوق. تخضع كافة التسهيالت )١(

تم تخصيص وثائق تأمين على آالت وماكينات لصالح البنوك. تم خالل السنة الحالية سداد القرض الذي تم بشأنه تخصيص وثائق  )٢(

 ).٨التأمين. وعليه تم إلغاء تخصيص وثائق التأمين على اآلالت والماكينات. (راجع إيضاح 

 مليون درهم لصالح البنك كضمان مقابل التسهيالت المصرفية.  ٣٢٠بلغ سند إذني تحت الطلب مقابل م )٣(

ديسمبر.  ٣١تخضع القروض المصرفية أيضاً لبعض التعهدات المالية. يتم اختبار مدى االلتزام بالتعهدات المالية بصورة سنوية في  )٤(

 التسهيالت الخاصة بالبنوك. ، التزمت المجموعة بالتعهدات المالية المحددة في خطابات٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 
  

  مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين  .١٧
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٢٥٫٢٠٦  ٢٥٫٧٨٢  يناير ١الرصيد في 
  ٤٫٢٠٥  ٣٫٣٢٣  المخصص المرصود خالل السنة

  )٣٫٦٢٩(  )١٫٣٠٨(  المبالغ المدفوعة خالل السنة
   ------ - ---   ---------  

  ٢٥٫٧٨٢  ٢٧٫٧٩٧  ديسمبر ٣١الرصيد في 
  =====  =====  
  

  رأس المال  .١٨
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  

      المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل:
  درهم لكل سهم  ١سهم بقيمة  ٦٠٨٫٢٥٣٫٧٤٦

  ٦٠٨٫٢٥٤  ٦٠٨٫٢٥٤  درهم لكل سهم) ١سهم بقيمة  ٦٠٨٫٢٥٣٫٧٤٦: ٢٠١٧(
  ======  ======  

  

درهم لصالح صندوق الشارقة للضمان  ٥٥٫٢٩٥٫٧٩٥بإصدار صكوك قابلة للتحويل بمبلغ  ٢٠١٧الل عام قامت المجموعة خ
  درهم لكل سهم. ١درهم بقيمة اسميه  ٥٥٫٢٩٥٫٧٩٥االجتماعي، والتي تم تحويلها إلى أسهم عادية للشركة مقابل مبلغ 

  
  االحتياطي القانوني  .١٩

  
تحويل  يتعين، للشركةللنظام األساسي وطبقاً  ٢٠١٥) لسنة ٢دولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (من القانون االتحادي ل ٢٣٩وفقاً للمادة 

يجوز إيقاف تلك التحويالت عندما يبلغ أرباح الشركة كل سنة إلى االحتياطي القانوني غير القابل للتوزيع. من صافي  ٪١٠ ما ال يقل عن
 .التي ينص عليها القانون الحاالت. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إال في للشركةع من رأس المال المدفو ٪٥٠ القانوني االحتياطي

: ٢٠١٧( من رأس المال المدفوع ٪٥٠لم يقترح مجلس اإلدارة أي تحويالت إضافية إلى االحتياطي القانوني حيث تجاوز هذا االحتياطي 
  ال شيء).

  
  االحتياطي العام  .٢٠

  
ً للنظام األساسي  من رأس المال  ٪٢٥أرباح السنة إلى االحتياطي العام لحين يبلغ هذا االحتياطي من  ٪١٠تحويل  يتعين، شركةللوفقا

. يجوز توزيع هذا االحتياطي بناًء على توصيات أعضاء مجلس اإلدارة بعد موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية. لم المدفوع
: ال ٢٠١٧( من رأس المال المدفوع ٪٢٥إلى االحتياطي العام حيث تجاوز هذا االحتياطي  يقترح مجلس اإلدارة أي تحويالت إضافية

  .شيء)



  ) وشركتها التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

٤٥  

  (تابع)إيضاحات 
  

  ربحية السهم  .٢١
  

والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة كما في  المجموعةيرتكز احتساب ربحية السهم األساسية على األرباح المنسوبة إلى مالكي 
  ويتم احتسابها على النحو التالي: ،٢٠١٨ديسمبر  ٣١
  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
      

  ٦٤٫٧٨٥  ٢٩٫٣٧٧  صافي أرباح السنة (ألف درهم)
  ======  ======  

  ٦٠٨٫٢٥٤  ٦٠٨٫٢٥٤  المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة (ألف)
  ======  ======  

  ٠ .١٠٧  ٠ .٠٤٨  ربحية السهم األساسية والمخففة (درهم)
  ====  ====  

  
  االلتزامات واالرتباطات الطارئة  .٢٢

  
، وال تتوقع مليون درهم) ٤ .٣: ٢٠١٧(مليون درهم  ٢ .٦، قامت المجموعة بإصدار ضمانات حسن أداء بمبلغ ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 

  أن ينشأ عنها أي التزامات مادية.
  

  .)مليون درهم ١٥٤ .٣: ٢٠١٧(درهم  مليون ١١٣ .٩بلغت التزامات مصروفات رأس المال المقدرة في تاريخ التقرير مبلغ 
  

ً التزامات بمبلغ  نتيجة االستثمارات التي تمت في األوراق المالية  مليون درهم) ١٣ .٨: ٢٠١٧(مليون درهم  ٩ .٢لدى المجموعة أيضا
  والصناديق. يتعين على المجموعة السداد عند طلب مدراء الصندوق/ الشركات المستثمر بها. 

  
  احتوزيعات األرب  .٢٣

  
  المعلنةتوزيعات األرباح 

  
مليون  ٤٨ .٦٦، اعتمد المساهمون توزيعات أرباح نقدية بمبلغ ٢٠١٨أبريل  ١٥خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ 

اإلدارة، ، بناًء على اقتراح مجلس درهم لكل سهم) ٠ .٠٧: ٢٠١٧( درهم لكل سهم ٠ .٠٨بواقع  مليون درهم) ٤٤ .٢٤: ٢٠١٧(درهم 
  . تم دفع توزيعات األرباح خالل السنة الحالية.٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  المقترحة النقدية توزيعات األرباح

  
درهم مليون  ٣٩ .٥مبلغ باقترح أعضاء مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية  ،٢٠١٩مارس  ٢خالل اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ 

  العتمادها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي. ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  للسهم الواحد ٠ .٠٦٥بواقع 
  

  التقارير حول القطاعات  .٢٤
  

كما هو مبين أدناه، وتمثل تلك القطاعات وحدات األعمال االستراتيجية  لدى المجموعة قطاعين رئيسيين يتم إصدار تقارير بشأنهما
تعمل وحدات األعمال االستراتيجية في قطاعات مختلفة وتتم إدارتها بصورة منفصلة حيث تتطلب تلك الوحدات استراتيجيات للمجموعة. 

  مختلفة. يوضح الملخص التالي عمليات كل قطاع من قطاعات المجموعة التي تصدر تقارير بشأنها:
  

  حبال. ومنتجات ال يةكياس الورقاأليشتمل على اإلسمنت و  قطاع الصناعة 
    

  يشتمل على إدارة االستثمارات والنقد لحساب الشركة الخاص.   االستثمار قطاع 
  

  وحدتين لألعمال كما يلي:  تقسيم قطاع االستثمار إلىيتم 
  
 .استثمار وتأجير العقارات في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 ية في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا. االستثمار في األسهم والصناديق العامة والخاصة، بصورة رئيس 
  

 تعتبر القطاعات المذكورة أعاله هي األساس الذي تعتمد عليه اإلدارة في مراقبة النتائج التشغيلية لهذه القطاعات لغرض اتخاذ القرارات
  . حول توزيع الموارد وتقييم األداء. يتم حذف المعامالت بين القطاعات عند توحيد البيانات المالية

  



  ) وشركتها التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

٤٦  

    (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع) التقارير حول القطاعات  .٢٤
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  

      الصناعة
  ٦٤٩٫٩٦٩  ٥٩٦٫٨٢٧  اإليرادات

  )٥٩٢٫٨١١(  )٥٦٢٫٧٥٢(  تكلفة المبيعات 
   -------------   --- - --------  

  ٥٧٫١٥٨  ٣٤٫٠٧٥  إجمالي األرباح 
  ١٫٧٢٠  ٦٢٦  إيرادات متنوعة

  )٩٫٢٩٥(  )١٠٫٦٨٩(  ت مصروفا
   -----------   ---------  

  ٤٩٫٥٨٣  ٢٤٫٠١٢  صافي نتائج القطاع 
   ---------   ---------  

      االستثمار
  ٢٨٫٥٦٧  ١٩٫٨٣٦  اإليرادات من االستثمار في أسهم وصناديق خاصة وعامة 

  ٢٨٥  ٢٧٥  إيرادات الفوائد 
  ٢٨١  -   أخرى  إيرادات

  )١٫١٠٢(  -   عانخفاض قيمة استثمار متاح للبي
   ---------  ----------  
  ٢٨٫٠٣١  ٢٠٫١١١  

  ٥٫٠٤٧  ٥٫٦٠٦  اإليرادات من العقارات االستثمارية 
  )٢٫٠٠٣(  )٢٫٦٦٢(  االستهالك 

  ----------   ---------  
  ٣١٫٠٧٥  ٢٣٫٠٥٥  صافي نتائج القطاع

  ----------   ---------  
      

  )٨٫٨٧١(  )٨٫٨٤٩(  تكاليف التمويل 
  )٧٫٠٠٢(  )٨٫٨٤١(  المركز الرئيسي  –موزعة مصروفات غير 

  ----------   ---------  
  ٦٤٫٧٨٥  ٢٩٫٣٧٧    السنةأرباح 

  =====  =====  
  

  خرى األمعلومات ال
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١    ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  
  اإلجمالي   االستثمار  الصناعة    اإلجمالي   االستثمار  الصناعة  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم    ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
                

  ١٫٨٣٥٫١٨٤  ٤٤٤٫٢٦٤ ١٫٣٩٠٫٩٢٠    ٢٫٠٣٢٫١٧١  ٤٣٣٫٢٢٧  ١٫٥٩٨٫٩٤٤  موجودات القطاع
  =======  ======  =======    =======  ======  =======  
                

  ٣٥٩٫١٣٣  -   ٣٥٩٫١٣٣    ٥٨٩٫٣٨٧  ١٫٠٩٠  ٥٨٨٫٢٩٧  مطلوبات القطاع
  ======  ====  ======    ======  ===  ======  
                

  ٥٦٫٧٤٢  ٢٫٠٠٣  ٥٤٫٧٣٩    ٥٨٫٩٣٤  ٢٫٦٦٢  ٥٦٫٢٧٢  االستهالك 
  =====  ====  =====    =====  ====  =====  
                

  ٦٩٫٦٨٣  -   ٦٩٫٦٨٣    ٢٢٠٫٤٥٤  ٥١٫٦٠٤  ١٦٨٫٨٥٠ المصروفات الرأسمالية 
  ======  =====  ======    =====  ====  =====  
  
  
  



  ) وشركتها التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

٤٧  

    (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع) اتالتقارير حول القطاع  .٢٤
  

  المعلومات الجغرافية
  

 ديسمبر ٣١المنتهيتين في  للسنتينيوضح الجدول التالي معلومات عن اإليرادات والموجودات والمطلوبات المتعلقة بالقطاعات الجغرافية 
  . ٢٠١٧ ديسمبر ٣١و  ٢٠١٨

  
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١    ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  
  اإلجمالي   دولي  محلي    اإلجمالي   دولي  محلي  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم    ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
                

  ٦٤٩٫٩٦٩  ١٥٧٫٦٧٨  ٤٩٢٫٢٩١    ٥٩٦٫٨٢٧  ٨٠٫٣٠٩  ٥١٦٫٥١٨  اإليرادات 
  ======  ======  ======    ======  ======  ======  
                

  ٣٢٫١٧٧  ١٠٫٧٠٣  ٢١٫٤٧٤    ٢٣٫٠٥٥  ١٠٫٤٨٨  ١٢٫٥٦٧  إيرادات االستثمار 
  =====  =====  =====    =====  =====  =====  

  
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١    ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  
  اإلجمالي   دولي  محلي    اإلجمالي   دولي  محلي  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم    ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
                

  ١٫٨٣٥٫١٨٤  ١٦٢٫٤٤٨ ١٫٦٧٢٫٧٣٦    ٢٫٠٣٢٫١٧١  ١٣٢٫٤٨٥  ١٫٨٩٩٫٦٨٦  الموجودات 
  ======== ======  ========   =======  ======  =======  
                

  ٣٥٩٫١٣٣  ٦٨٫٠٤٧  ٢٩١٫٠٨٦    ٥٨٩٫٣٨٧  ١٠٧٫٣٣٤  ٤٨٢٫٠٥٣  المطلوبات
  ======  ======  ======    ======  =====  ======  
                

  ٦٩٫٦٨٣  -   ٦٩٫٦٨٣    ٢٢٠٫٤٥٤  -   ٢٢٠٫٤٥٤  المصروفات الرأسمالية
  ======  ====  ======    =====  ====  =====  
  

  لمعامالت مع األطراف ذات العالقةا  .٢٥
  

تتمثل األطراف ذات العالقة في المساهمين األساسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين لدى الشركة، والشركات التي 
ت من قبل إدارة تخضع لسيطرة وسيطرة مشتركة أو تأثير هام من قبل هؤالء األطراف. يتم اعتماد وسياسات وشروط تسعير هذه المعامال

  المجموعة، ويتم االتفاق عليها بصورة متبادلة مع األطراف ذات العالقة.
  

  فيما يلي تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين:
  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ١٣٫١٨٨  ١٢٫١٤٨  تعويضات الموظفين قصيرة األجل وتعويضات نهاية الخدمة
  =====  =====  

  ٢٢  ١٩  دارة الرئيسيينعدد موظفي اإل
  ==  ==  

  ٢٫٥٠٠  ٢٫٠٠٠  أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة (راجع اإليضاح أدناه)
  ====  ====  
  

مليون درهم للسنة  ٢اقترح أعضاء مجلس اإلدارة أتعاب مجلس إدارة بمبلغ  ،٢٠١٩مارس  ٢بتاريخ  خالل اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد
ن قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي. خالل اجتماع الجمعية العمومية العتمادها م ٢٠١٨ديسمبر  ٣١المنتهية في 

مليون درهم للسنة المنتهية  ٢ .٥، وافق المساهمون على دفع أتعاب أعضاء مجلس إدارة بمبلغ ٢٠١٨أبريل  ١٥السنوي المنعقد بتاريخ 
 .٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 



  ) وشركتها التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

٤٨  

    (تابع)إيضاحات 
  

  ةاألدوات المالي  .٢٦
  

واألخرى  تتألف الموجودات المالية من الذمم المدينة التجارية واألخرى والنقد لدى البنك. تتألف المطلوبات المالية من الذمم الدائنة التجارية
  .٣والقروض. تم بيان السياسات المحاسبية الخاصة بالموجودات المالية والمطلوبات المالية في اإليضاح رقم 

  
 مخاطر االئتمان  )أ

  
  عرض لمخاطر االئتمانالت
  

  تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية أقصى تعرض لمخاطر االئتمان. فيما يلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان كما في تاريخ التقرير:
  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ١٩١٫٩٠٧  ٢٢٦٫٨١٦  الذمم المدينة التجارية (صافية من المخصص)
  ٣٫٧٠٨  ٥٫٤٣٥  مدينة األخرىالودائع والذمم ال
  ٥١٫٤٩٥  ٦٠٫٠٦٠  النقد لدى البنك

   -----------   -----------  
  ٢٤٧٫١١٠  ٢٩٢٫٣١١  
  ======  ======  
  

فيما يلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان من الموجودات المالية األخرى والذمم المدينة التجارية حسب القطاع الجغرافي في تاريخ 
  التقرير:

  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٢٢٠٫٩٤٦  ٢٧٧٫٣٤٧  محلي
  ١٣٫٠٧٦  ٧٫٤٧٥  دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

  ١٣٫٠٨٨  ٧٫٤٨٩  دول أخرى
   -----------   -----------  
  ٢٤٧٫١١٠  ٢٩٢٫٣١١  
  ======  ======  
  

  فيما يلي فترات استحقاق الذمم المدينة التجارية في تاريخ التقرير:
  
  ٢٠١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٨  
  انخفاض القيمة  اإلجمالي   انخفاض القيمة  اإلجمالي   
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

  -   ١٣٥٫٦٥٥  -   ١٣٤٫١١٣  يوم ٩٠إلى  ٠متأخرة السداد من 
  -   ٣١٫١٩٠  -   ٣٤٫٨٢٨  يوم ١٢٠إلى  ٩١متأخرة السداد من 

  )٧٫٠٦٨(  ٣٢٫١٣٠  )٧٫٢٠٢(  ٦٥٫٠٧٧  يوم ١٢٠متأخرة السداد منذ أكثر من 
   -----------   ---- - -----   -----------   ---------  
  ٧٫٠٦٨(  ١٩٨٫٩٧٥  )٧٫٢٠٢(  ٢٣٤٫٠١٨(  
  ======  =====  ======  =====  
  

سمعة ائتمانية جيدة في السوق. ال تتوقع  ذاتتقوم المجموعة بالحد من تعرضها لمخاطر االئتمان من خالل االستثمار مع أطراف مقابلة 
كانت هناك حاالت سداد مبكر للموجودات المالية األخرى خالل  الوفاء بالتزاماته. عنأي من األطراف المقابلة  عجزعة إدارة المجمو

ً لنموذج  السنة الحالية عن جداول السداد المتفق عليها. ترى اإلدارة أن الرصيد المتبقي قابل لالسترداد بالكامل.عالوة على ذلك، وفقا
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، قررت المجموعة أن تطبيق متطلبات انخفاض القيمة  ٩عيار رقم انخفاض القيمة بموجب الم

لم يترتب عليه مخصص  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١و  ٢٠١٨يناير  ١من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في  ٩بموجب المعياررقم 
  إضافي النخفاض القيمة.

  
   دى بنوك محلية ودولية ذات سمعة جيدة.يتم إيداع النقد ل



  ) وشركتها التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

٤٩  

    (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع)األدوات المالية   .٢٦
  

  مخاطر السيولة  ب)
  

  فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية، بما في ذلك دفعات الفائدة:
  

  القيمة الدفترية  
التدفقات النقدية 

  أكثر من سنة  أقل من سنة  التعاقدية
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

          ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
          المطلوبات المالية غير المشتقة

          
  -   ١٣٤٫٩٣٥  ١٣٤٫٩٣٥  ١٣٤٫٩٣٥  الذمم الدائنة التجارية واألخرى

  -   ٥٫٧٥٩  ٥٫٧٥٩  ٥٫٧٥٩  ممتلكات وآالت ومعداتمبلغ مستحق الدفع إلنشاء 
  ١٧٠٫٤١٩  ٢٧٠٫٤٦٩  ٤٤٠٫٨٨٨  ٤٢٠٫٨٩٦  القروض المصرفية

   -----------   -----------   -----------   ----- ------  
  ١٧٠٫٤١٩  ٤١١٫١٦٣  ٥٨١٫٥٨٢  ٥٦١٫٥٩٠  
  ======  ======  ======  ======  
  

  القيمة الدفترية  
التدفقات النقدية 

  أكثر من سنة  أقل من سنة  التعاقدية
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

          ٢٠١٧ديسمبر  ٣١
          ت المالية غير المشتقةالمطلوبا

          
  -   ١١٩٫٩١٧  ١١٩٫٩١٧  ١١٩٫٩١٧  الذمم الدائنة التجارية واألخرى

  -   ٢٫٠١٠  ٢٫٠١٠  ٢٫٠١٠  مبلغ مستحق الدفع إلنشاء ممتلكات وآالت ومعدات
  ٤٩٫٨٣٨  ١٧٠٫٠٤٣  ٢١٩٫٨٨١  ٢١١٫٤٢٤  القروض المصرفية

   -----------   -----------   -----------   ---------  
  ٤٩٫٨٣٨  ٢٩١٫٩٧٠  ٣٤١٫٨٠٨  ٣٣٣٫٣٥١  
  ======  ======  ======  =====  
  

  السوقمخاطر   )ج
  

  مخاطر العمالت
  

  ال يوجد لدى المجموعة أي تعرضات هامة من مخاطر العمالت األجنبية كما في تاريخ التقرير.
  

  أسعار الفائدةمخاطر 
  

  ة لدى المجموعة كما في تاريخ التقرير:فيما يلي بيان أسعار الفائدة لألدوات المالية التي تخضع لفائد
  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  

      األدوات ذات أسعار الفائدة الثابتة
  ٨٧٤  ١٫٥٦٢  الموجودات المالية

  ====  ===  
      المتغيرةاألدوات ذات أسعار الفائدة 

  ٢١١٫٤٢٤  ٤٢٠٫٨٩٦  المطلوبات المالية
  ======  ======  
  

  العادلة لألدوات ذات سعر الفائدة الثابت تحليل حساسية القيمة
  

ر. ال تقوم المجموعة باحتساب أيٍ من الموجودات والمطلوبات المالية ذات سعر الفائدة الثابت بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائ
  ليؤثر على األرباح أو الخسائر. لذا فإن التغير في أسعار الفائدة في تاريخ التقرير ما كان



  ) وشركتها التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

٥٠  

    (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع)األدوات المالية   .٢٦
  

  (تابع)السوق مخاطر   )ج
  

  (تابع)مخاطر أسعار الفائدة 
  

  تحليل حساسية التدفقات النقدية لألدوات ذات سعر الفائدة المتغير
  

ح أو الخسائر بالمبالغ المبينة يؤدي إلى زيادة/ (نقص) األربالبتاريخ التقرير كان  نقطة أساس في أسعار الفائدة ١٠٠إن التغير بمقدار 
أدناه. يفترض هذا التحليل ثبات كافة المتغيرات األخرى وخاصة أسعار العمالت األجنبية. تم إجراء هذا التحليل على نفس األساس المتبع 

  . ٢٠١٧لسنة 
  
  األرباح أو الخسائر  

  

الزيادة بمقدار 
نقطة  ١٠٠

  أساس

النقص بمقدار 
نقطة  ١٠٠

  أساس
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٤٫٢٠٩  )٤٫٢٠٩(  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
  =====  =====  

  ٢٫١١٤  )٢٫١١٤(  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١
  =====  =====  
  

  أسعار األسهممخاطر 
  

حول تحليل حساسية أسعار األسهم الخاصة بهذه  ١١تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار األسهم من االستثمارات المدرجة. راجع اإليضاح 
  االستثمارات.

  
  لقيم العادلةا
  

جع ترى إدارة المجموعة أن القيمة العادلة لموجوداتها ومطلوباتها المالية ال تختلف بشكل مادي عن القيمة الدفترية في تاريخ التقرير. را
  .١١و  ٩أيضاً اإليضاحين 

  
  األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة  .٢٧

  
  االستثمار في األوراق المالية

  

رات إما ضمن فئة االستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى أو بالقيمة العادلة من يتم تصنيف االستثما
خالل األرباح أو الخسائر. لتحديد ما إذا كانت االستثمارات محتفظ بها ألغراض المتاجرة أو استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل 

، تضع اإلدارة باالعتبار المعايير التفصيلية لتحديد هذا التصنيف وفقاً لما جاء بالتفصيل في السياسات المحاسبية. اإليرادات الشاملة األخرى
ل إن اإلدارة على قناعة بأن استثمارتها في األوراق المالية مصنفة بشكل مناسب إما ضمن فئة االستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خال

  خرى أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. اإليرادات الشاملة األ
  

  تقدير القيمة العادلة لألدوات المالية
  

تقوم المجموعة باستخدام أساليب التقييم التي تنطوي على مدخالت ال ترتكز على البيانات السوقية الملحوظة عند تقدير القيمة العادلة 
بيان معلومات تفصيلية حول االفتراضات الرئيسية المستخدمة لتحديد القيمة العادلة  ١١رقم  لبعض فئات األدوات المالية. تم في اإليضاح

  لألدوات المالية، باإلضافة إلى تحليل حساسية تفصيلي لهذه االفتراضات.
  

  المستخدمة من قبل المجموعة لممتلكات واآلالت والمعداتللعقارات االستثمارية وا األعمار اإلنتاجيةتقدير 
  

 المعداتاآلالت ولممتلكات والمقدرة ورسوم االستهالك ذي الصلة بالعقارات االستثمارية وا األعمار اإلنتاجية إدارة المجموعة بتحديدم تقو
لتقييم مدى معقولية هذه  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في األعمار اإلنتاجية بإجراء مراجعة للقيم المتبقية و قامت المجموعة الخاصة بها.
للفترتين الحالية األعمار اإلنتاجية المتبقية للموجودات المتبقية و القيم جراء أي تعديل علىإلضرورة وجود إلى اإلدارة شر تلم والتقديرات، 
  والمستقبلية.



  ) وشركتها التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

٥١  

    (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع)األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة   .٢٧
  

  مخصص المخزون المتقادم
  

. لتحديد مدى ضرورة تسجيل مخصص الناتجة عن تقادم المخزونة مخزونها لتقييم الخسائر تقوم المجموعة بصورة منتظمة بمراجع
شير إلى معطيات ملحوظة تُ  كام للتحقق مما إذا كانت هناك أيأحالمجموعة بوضع إدارة الخسائر، تقوم  وأالمخزون المتقادم ضمن األرباح 

مخصص النخفاض القيمة عندما يكون  وعليه، يتم رصد لتحقيق من ذلك المنتج.إمكانية بيع المنتج في المستقبل وصافي القيمة القابلة ل
صافي القيمة القابلة للتحقيق أقل من التكلفة استناداً إلى أفضل التقديرات الموضوعة من قبل اإلدارة. يرتكز مخصص المخزون المتقادم 

  ومعدالت االستهالك السابقة. أعمال الجرد الفعليعلى 
  

  قيمة الذمم المدينةخسائر انخفاض 
  

المجموعة  تعرض لهاتالتي المدينة لتقييم انخفاض القيمة مرة واحدة على األقل سنوياً. إن مخاطر االئتمان  ابمراجعة ذممه تقوم المجموعة
 ،و الخسائرالمدينة التجارية. لتحديد مدى ضرورة إدراج خسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح أ هاذمممنسوبة بصورة رئيسية إلى  تكون

شير إلى وجود انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية ما إذا كانت هناك أي معطيات ملحوظة تُ م للتحققأحكام بوضع  تقوم المجموعة
وفقاً لنموذج "خسائر االئتمان المتوقعة". وسوف يقتضي هذا األمر وضع مخصص النخفاض القيمة  رصدوعليه، يتم المستقبلية المقدرة. 

معقولة بشأن طريقة تأثير التغيرات في العوامل االقتصادية على نموذج خسائر االئتمان المتوقعة، والتي يتم تحديدها على أساس  أحكام
  المتوسط المرجح.

  
  الممتلكات واآلالت والمعداتخسائر انخفاض قيمة 

  
لتحديد مدى  في حال وجود مؤشر على انخفاض القيمة. ، وذلكلتقييم انخفاض القيمة ها وآالتها ومعداتهاممتلكاتبمراجعة  تقوم المجموعة

ما إذا كانت هناك أي معطيات م للتحققأحكام بوضع  تقوم المجموعة ،ضرورة إدراج خسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح أو الخسائر
خصص النخفاض القيمة عند وجود م رصديتم  ،وعليه المعدات.اآلالت وو تفي القيمة الدفترية للممتلكاشير إلى وجود انخفاض ملحوظة تُ 

  والمعدات.واآلالت  تالقيمة الدفترية للممتلكادليل على انخفاض  بمثابة ،على الخبرة السابقة بناءً  ، والتي تعتبرحدث أو حالة خسارة محددة
  

  تقييم العقارات االستثمارية
  

ً االستهالك المتراكم ب هايتم بيان، ونموذج التكلفة يتم احتساب العقارات االستثمارية باستخدام وخسائر انخفاض القيمة، إن التكلفة ناقصا
. تم طريقة مقارنة المبيعات استناداً إلى إيجارات السوق واألدلة من المعامالتتم تحديد القيم العادلة للمباني بالوضع في االعتبار وجدت. 

في السوق بشأن عقارات مماثلة تقع في نفس موقع العقارات  تحديد القيم العادلة لألراضي استناداً إلى المعامالت التي أبرمت مؤخراً 
ولذلك ال يمكن  ،حكام هامةأمتعلقة ب وأمورذات طبيعة خاصة وتنطوي على عدم اليقين  العادلةن تقديرات القيمة إ االستثمارية للمجموعة.

ً بناًء على المعلومات تحديدها بدقة.  إلى تعديالت هامة في  للقيم العادلة خضع التقييمات الحاليةتأن  بشكل معقول ، من المحتملالمتاحة حاليا
  ظروف السوق واالفتراضات المستخدمة.السنة المالية التالية نظراً للتغيرات في 


