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تقریر مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي
شركة أسمنت الخليج ش. م. ع.

تقریر حول تدقيق البيانات المالية

الرأي
ــد دققنا البيانات المالية ل سبتمبر ٣٠كز المالي كما في لشركة")، والتي تتألف من بيان المر اشركة أسمنت الخليج ش. م. ع. ("لقـــــ

ــــعة  فترة الالتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدیة وبيانات الخســــــائر والدخل الشــــــامل وأ، وبيانات األرباح ٢٠٢٠ شــــــهرألتســ
الهامة.مالية، بما في ذلك ملخص السياسات المحاسبيةفي ذلك التاریخ واإلیضاحات حول البيانات الالمنتهية 

ــورة عادلة، من كافة النواحي الجوهریة، عن المركز المالي للشـــــــــــــركة كما في ات المالية المرفقةفي رأینا إن البيان ـــــــــ ٣٠تعبر بصــ
ة.ایير الدولية إلعداد التقاریر الماليالمنتهية في ذلك التاریخ وفقًا للمعللفترة، وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدیة ٢٠٢٠سبتمبر 

الرأيأساس إبداء 
عایير التدقيق الدولية. إن مســــــــــــــؤولياتنا بموجب هذه المعایير تم توضــــــــــــــيحها في فقرة "مســــــــــــــؤولية مدققي يقنا وفقًا لملقد قمنا بتدق

عد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين  الحسابات عن تدقيق البيانات المالية" من هذا التقریر. نحن مستقلون عن الشركة وفقًا لقوا 
ـــــــــــادرة عن م ـــــــــــبجلس المعایير األخالالصــ ـــــــــــتقاللقية الدولية للمحاســ ) إلى جانب متطلبات يةين (بما في ذلك المعایير الدولية لالســ

ؤولياتنا األخالقية  أخالقيات المهنة ذات الصـــلة بتدقيقنا للبيانات المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وقد اســـتوفينا جميع مســـ 
ن الصــــــــــــــادرة عن مجلس المعایير األخالقية الدولية  للمحاســــــــــــــبين القانونييواعد الســــــــــــــلوك المهني األخرى وفقًا لهذه المتطلبات ولق

للمحاسبين. وباعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر لنا األساس إلبداء رأینا حول البيانات المالية.

جوهریة المتعلقة بمبدأ االستمراریةتقدیرات غير المؤكدة اللا
ــائر بمبلغ ٢نلفت االنتباه إلى اإلیضـــاح  مليون درهم خالل فترة التســـعة أشـــهر ٢٦٨٬١حول البيانات المالية، تكبدت الشـــركة خسـ

مليون درهم والتي تجاوزت٤١٣٬٢، وكما في ذلك التاریخ، بلغت الخســــــــائر المتراكمة للشــــــــركة ٢٠٢٠ســــــــبتمبر ٣٠المنتهية في 
، فقد أثر ذلك بشــــــكل جوهري الكلي٪ من رأس المال المصــــــدر. عالوة على ذلك، وبســــــبب التباطؤ في الوضــــــع االقتصــــــادي ٥٠

ـــعار بيع  ـــلبي على الطلب وأســ ـــيةمنتجات الوســ ــاســ ــركةلاألســـ ـــلبيلشـــ ـــكٍل ســ كما هو مبين في .، ومن ثم تأثرت نتائج عملياتها بشــ
ــير هذه الظروف، إلى جانب أمور أخرى ، ٢اإلیضـــــاح  عدم یقين جوهري والذي قد یلقي  ، إلى وجود٢حة في إیضـــــاح ضـــــ مو تشـــ

بشكوك جوهریة حول قدرة الشركة على االستمرار على أساس مبدأ االستمراریة. وإن رأینا غير متحفظ بشأن هذا األمر.

أمور التدقيق الهامة
الحالية. وقد للسـنةدقيقنا للبيانات المالية ية في تمأهكثر ا المهني، كان لها أألمور التي، في رأینإن أمور التدقيق الهامة هي تلك ا

حولها، وال نبدي رأیًا  الحســابات تم التعامل مع تلك األمور في ســياق تدقيقنا للبيانات المالية بشــكل إجمالي وعند تكوین رأي مدقق 
نا لهذا األمر موضـح ة تدقيقج الة معاه، فإن وصـفنا لكيفياألمور الموضـحة أدنمنفصـًال حول هذه األمور. وبخصـوص كل أمر من

أن فإننا نرى المتعلقة بمبدأ االســـتمراریة، التقدیرات غير المؤكدة الجوهریة باإلضـــافة إلى األمر الموضـــح في فقرة في هذا الســـياق.
التي سيتم اإلفصاح عنها في تقریرنا.و هامة تدقيق األمور الموضحة أدناه هي أمور 

لية من تقریرنا، بما في ذلك ما سؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات الما لموضحة في فقرة مالقد قمنا بتنفيذ مسؤولياتنا 
ييمنا لمخاطر األخطاء الجوهریة مة لالستجابة إلى تقفيذ اإلجراءات المصمیتعلق بتلك األمور. وبناًء عليه، فقد تضمن تدقيقنا تن

بها، بما في ذلك اإلجراءات المنفذة للتعامل مع األمور الموضحة تدقيق التي قمنا الفي البيانات المالية. وتوفر لنا نتائج إجراءات 
قيق البيانات المالية المرفقة.أدناه، أساسًا إلبداء رأینا حول تد
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ين إلى السادة مساهميحسابات المستقلتقریر مدققي ال
(تتمة)شركة أسمنت الخليج ش. م. ع.

(تتمة)لماليةاتقریر حول تدقيق البيانات 

ور التدقيق الهامة (تتمة)مأ

كيف تمت معالجة األمر خالل عملية التدقيق أمر التدقيق الهام 
االنخفاض في قيمة الموجودات الثابتة
مليون درهم ٦٧٠٬٦لدى الشـــــــــــــركة موجودات ثابتة بقيمة 

. إن بيان إجمالي وصــــــــافي  ٢٠٢٠ســــــــبتمبر ٣٠كما في 
ــدثـــت مؤخرًا  ـــــــائر التي حـ ـــــــ ــة أن قيمـــة حقو وح الخســ ق  قيقـ
ــو  ــــركة قد أدى إلى  المســــــاهمين تتجاوز القيمة الســــ قية للشــ

وجود مؤشر محتمل لالنخفاض في القيمة. أجرت الشركة 
اختبار االنخفاض في القيمة كما في نهایة الفترة مما أدى 

ــائر انخفــاض في القيمــة بمبلغ  مليون  ١٧٢٬٤إلى خســـــــــــــ
درهم.

قدیرات غير مؤكدةوتنظرًا لوجود حكم جوهري وافتراضات 
، فقــد قمنــا بتحــدیــده كــأمر عنــد تقييم االنخفــاض في القيمــة

تدقيق هام.

حول البيانات المالية اإلفصـــاحات  ١١یتضـــمن اإلیضـــاح 
المصــدر الرئيســي  ٤اإلیضــاح ذات الصــلة بينما یتضــمن 

للتقدیرات غير المؤكدة.

ـــــمنـت إجراءاتنـا لتقييم تحليـل انخفـاض القيمـة الـذي قـامـت  ـــ ــ ــ بـهتضــ
الشركة ما یلي:

ــائيي التقيي ــاعدة أخصـــ م لدینا، قمنا بتقييم مدى معقولية بمســـ
منهجية التقييم؛

 قمنا بتقييم مدى مالءمة االفتراضـــــات واألحكام بما في ذلك
ــتخــدمــة لتقــدیر توقعــات التــدفقــات   بيــانــات المــدخالت المســــــــــــ

النقدیة؛

  ــه قمنـــا بتقييم مـــدى مالءمـــة معـــدل النمو من خالل مقـــارنتـ
نة السابقة؛تائج الفعلية للسلنبا 

 ــائيبدعم من ـــــ التقييم لدینا، قمنا بتقييم مدى مالءمة يأخصــ
ــــــط المرجح لتكلفة رأس المال ومعدل النمو  ــــــاب المتوســ حســ

النهائي المستخدم في تحدید توقعات التدفقات النقدیة؛

 ــاســـيات المحتملة بشـــكل قمنا بمراعاة التأثير المحتمل للحسـ
ت الرئيسية.ضا معقول في االفترا
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كيف تمت معالجة األمر خالل عملية التدقيقأمر التدقيق الهام 
والمتقادمحركةالبطيءالمخزون مخصص 
المخزون ، بلغ إجمالي رصيد ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠كما في 
ــابلهـــــــا  ١٠٠٬٦ مليون درهم، تم تكوین مخصــــــــــــــص مقــــ

مليون درهم.٢١٬٠بمبلغ  والمتقادمالحركة ئبطللمخزون 

ــمن المخزون أنواع مختلفة  والتي تم عرضـــها بالتكلفة  یتضـ
ييم ا أقــل. إن تقأیهمــ ، أو صـــــــــــــــافي القيمــة القــابلــة للتحقق

ــافي الق ــــــتوجب حكمًا يمة القابلة للتحقق للمخزون صــــــــ یســــ
المخزون  جوهریًا، خاصــــــــًة فيما یتعلق بتقدیر مخصــــــــص 

.والمتقادمالحركة بطيء

ــة   ــالـــ اعتمـــــدت اإلدارة على خبرتهـــــا والتحقق الفعلي والحـــ
التشــغيلية وفهم طبيعة واســتخدام عناصــر المخزون، وبناًء 

بطيءالمخزون مخصـــــــــص بإجراء تقدیرات لت عليه، قام
ــة  ــادمالحركــ ــد تقييم والمتقــ . نظرًا لوجود حكم جوهري عنــ

المخصص المطلوب، فقد قمنا بتحدیده كأمر تدقيق هام.

حول البيانات المالية اإلفصاح عن ١٥اإلیضاح یتضمن
بينما یتضـمن والمتقادمالحركة بطيءالمخزون مخصـص 

الســــــــــياســــــــــات  جوهریة حول تطبيقأحكاماً ٤اإلیضــــــــــاح 
المحاسبية.

أعمال التدقيق الخاصــــة بنا، فقد تضــــمنت إجراءات تقييم  في إطار
ما یلي:والمتقادمالحركة بطيءالمخزون تقدیر اإلدارة لمخصص 

ــتعالم من اإلدارة لفهم اإلجراءات المتخــذة  ق منــا بــاالســــــــــــ
أثنــاء مراجعــة المخزون وتقييم مخصــــــــــــــص البنود بطيئــة

.والمتقادملحركة ا

 قمنــا بتقييم التحليــل والتقــدیرات التي أجرتهــا اإلدارة فيمــا
والمتقـادمالحركـة بطيءالمخزون یتعلق بـالقيمـة الـدفترـیة و 

مع األخذ في االعتبار الطلب المتوقع والقيمة الســــــــــــــوقية 
المتعلقة بالمنتجات تامة الصنع.

 وقيمـنا الوجود ة ـتابعنـا جرد المخزون الـذي قـامـت ـبه اإلدار
ي لعينات مختارة من المخزون وحالتها.فعلال

 قمنــــــا بتقييم تقــــــادم المخزون لعينــــــة من بنود المخزون
ــة ئبطالمختـــــارة وتقييم تحليـــــل اإلدارة للمخزون  الحركـــ

وذلك على عينات مختارة.

 كمـــا قمنـــا بفحص تقييم مخزون نهـــایـــة الفترة لعينـــة من
كـــام  ألح في ذلـــك مراجعـــة امـــا بنود المخزون المختـــارة، ب

ــة   ــافي القيمـــة القـــابلـ ـــــ ـــــــ المعنيـــة فيمـــا یتعلق بـــالتقـــادم وصــ
للتحقيق.

 ـــاحـات الشــــــــــــــركـة في ـــــــــ كمـا قمـنا بتقييم مـدى كـفایـة إفصــ
حول البيانات المالية.١٥اإلیضاح 
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ستقلين إلى السادة مساهميابات المتقریر مدققي الحس
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مة)بيانات المالية (تتر حول تدقيق الریتق

المعلومات األخرى 
اإلدارة، بخالف البيانات المالية وتقریر مدققي الحسابات الخاص بنا. تتحمل اإلدارة المسؤولية تتألف المعلومات األخرى من تقریر  

علومات األخرى.عن الم

استنتاج تدقيق حولها.إننا ال نبدي أي و لبيانات المالية ال یشمل المعلومات األخرى اول ا ح إن رأین

وفيما یتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية، تتمثل مسؤوليتنا في قراءة المعلومات األخرى والتحقق مما إذا كانت المعلومات األخرى غير 
وهریة. ا تتضمن أخطاًء ج نهء التدقيق أو التي یبدو أحصلنا عليها أثنا لتية ايانات المالية أو المعرفمتسقة بشكل جوهري مع الب

لى اإلجراءات التي قمنا بها، أن هناك أخطاًء جوهریة في تلك المعلومات األخرى، فإنه وفي حال توصلنا إلى استنتاج، بناًء ع
في هذا الصدد.علينا اإلشارة إلى ذلك. وليس لدینا ما نبلغ عنه 

ومجلس اإلدارة عن هذه البيانات المالية ة دار اإلمسؤولية 
وعن الرقابة الداخلية لبيانات المالية وفقًا للمعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية لعادل ن اإلعداد والعرض الدارة مسؤولة عاإلنإ

جًة الحتيال أو خطأ.نتيلك التي تعتبرها اإلدارة ضروریة إلعداد بيانات مالية خالية من أخطاء جوهریة، سواًء كان ذ

أ االستمراریة واإلفصاح، كما تمرار على أساس مبدارة مسؤولية تقييم قدرة الشركة على االسالية، تتحمل اإلدلمعند إعداد البيانات ا
ساسهو مناسب، عن األمور ذات العالقة بمواصلة أعمال الشركة على أساس مبدأ االستمراریة واستخدام مبدأ االستمراریة كأ 

لها أو ليس لدیها أي بدیل واقعي سوى القيام بذلك.كة أو إیقاف أعما شر محاسبة إال إذا كانت اإلدارة تنوي تصفية اللل

جلس اإلدارة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقاریر المالية للشركة.یتحمل م

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية 
مالي، خالية من األخطاء الجوهریة، المالية، بشكل إج ت معقولة حول ما إذا كانت البيانا لى تأكيداتل عحصو إن أهدافنا هي ال
حتيال أو خطأ، وإصدار تقریر مدققي الحسابات الذي یتضمن رأینا حول البيانات المالية. وإن التأكيدات يجًة السواًء كان ذلك نت

التدقيق الدولية ه وفقًا لمعایير اؤ لكنها ليست ضمانًا بأن التدقيق الذي تم إجر ت، يداالمعقولة هي عبارة عن مستوى عاٍل من التأك
ودها. وقد تنشأ األخطاء نتيجة الحتيال أو خطأ، وتعتبر جوهریة إذا كان من المتوقع سوف یكتشف دائمًا األخطاء الجوهریة عند وج 

لبيانات المالية.المستخدمين والتي یتم اتخاذها بناًء على هذهة لادیأن تؤثر، منفردة أو مجتمعة، بشكل معقول على القرارات االقتص

لدولية، نقوم بإجراء األحكام المهنية مع إبقاء مبدأ الشك المهني خالل عملية في إطار عملية التدقيق التي تتم وفقًا لمعایير التدقيق ا
التدقيق. كما نقوم بما یلي:

م وتنفيذ إجراءات يال أو خطأ، وتصمتيلك نتيجًة الح لبيانات المالية، سواًء كان ذي اة فتحدید وتقييم مخاطر األخطاء الجوهری
على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفر لنا أساس إلبداء رأینا حول البيانات المالية. بة لتلك المخاطر، والحصول  التدقيق المناس

ال تيلمخاطر الناتجة عن األخطاء، نظرًا ألن االح ن اى مإن مخاطر عدم اكتشاف الخطأ الجوهري الناتج عن االحتيال أعل
ابة الداخلية.اطؤ أو التزویر أو الحذف المتعمد أو التحریف أو تجاوز الرققد یتضمن التو 



عضو في مؤسسة إرنست ویونغ العالمیة المحدودة

الحسابات المستقلين إلى السادة مساهميتقریر مدققي 
(تتمة)شركة أسمنت الخليج ش. م. ع.

تقریر حول تدقيق البيانات المالية (تتمة) 

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية (تتمة) 

  مناسبة للظروف، وليس بهدف إبداء رأي الحصول على فهم لنظام الرقابة الداخلية المعني بالتدقيق لتصميم إجراءات تدقيق
حول فعالية نظام الرقابة الداخلية للشركة.

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

 االستنتاج حول مدى مالءمة استخدام اإلدارة لطریقة المحاسبة وفقًا لمبدأ االستمراریة وتقييم، بناًء على أدلة التدقيق التي
تم الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم یقين جوهري فيما یتعلق باألحداث أو الظروف التي قد تلقي بمزید من الشكوك  

لها على أساس مبدأ االستمراریة. إذا توصلنا إلى أن هناك عدم یقين جوهري، فإنه حول قدرة الشركة على مواصلة أعما 
یتعين علينا أن نلفت االنتباه في تقریر مدققي الحسابات الخاص بنا إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية أو 

لة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاریخ تعدیل رأینا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. وتعتمد استنتاجاتنا على أد
إصدار تقریر مدققي الحسابات الخاص بنا. إال أن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف الشركة عن 

االستمرار وفقًا لمبدأ االستمراریة.

 نت البيانات المالية تمثل المعامالت تقييم العرض العام وهيكل ومحتوى البيانات المالية، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كا
واألحداث المتضمنة بشكل یحقق العرض العادل للبيانات المالية.

نتواصل مع مجلس اإلدارة بخصوص، من بين أموٍر أخرى، النطاق واإلطار الزمني المخطط للتدقيق ونتائج التدقيق الجوهریة، بما 
نحددها خالل عملية التدقيق.في ذلك أي عيوب جوهریة في نظام الرقابة الداخلية

مور كما نقدم إقرارًا لمجلس اإلدارة یفيد بأننا قد امتثلنا لقواعد السلوك المهني فيما یتعلق باالستقاللية، ونبلغهم بكافة العالقات واأل
األخرى التي قد ُیعتقد بشكل معقول بأنها تؤثر على استقالليتنا، والضوابط ذات الصلة، في حال وجدت.

ن بين األمور التي یتم اإلبالغ عنها لمجلس اإلدارة، یتم تحدید تلك األمور التي نرى أنها كانت أكثر أهمية في تدقيق البيانات وم
المالية للفترة الحالية، وبذلك تعتبر أمور تدقيق هامة. ونقوم بوصف تلك األمور في تقریر مدققي الحسابات الخاص بنا إال إذا كان 

ئح تمنع اإلفصاح عن هذا األمر للعامة أو، في حاالت نادرة للغایة، نرى أنه یجب عدم اإلفصاح عن هذا األمر القانون أو اللوا
في تقریرنا حيث أنه من المتوقع أن تتجاوز التداعيات السلبية للقيام بذلك بشكل معقول فوائد المصلحة العامة الناتجة عن هذا 

.اإلفصاح

عن ارنست ویونغ

موقعة من: 
شرخأشرف أبو

شریك
٦٩٠رقم القيد: 

٢٠٢٠نوفمبر٣
، اإلمارات العربية المتحدةالشارقة



أسمنت الخليج ش. م. ع.شركة 

ءًا من هذه البيانات المالية.المرفقة جز ٣١إلى ١من تشكل اإلیضاحات
٧

األرباح أو الخسائربيان 
٢٠٢٠سبتمبر ٣٠المنتهية في للفترة

المنتهية فيهرأشفترة التسعة 
سبتمبر٣٠سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
درهمدرهم

دققة)(غير م(مدققة)اتح ضاإی

٥٢٥٩٬٤٨٤٬٢٨٠٣٤١٬٠١٢٬٦٧٣اإلیرادات من عقود العمالء

)٣٢٣٬١٢٥٬٨٩٠()١٤٣٣١٧٬٥٢٨٬(٦تكلفة المبيعات

١٧٬٨٨٦٬٧٨٣)٥٨٬٠٤٣٬٨٦٣()/أرباحالخسائر(إجمالي 

٧٥٬٦٠٢٬٧٧٢٧٬٧١٠٬٢٢٤يلي آخردخل تشغ

)٣٣٬٤٥٢٬٣٣٤()٣٦٬٩٣٨٬٥٠٥(٨مصاریف بيعية وعمومية وإداریة

-)١٧٢٬٣٩٢٬٨١٩(١١العقارات واآلالت والمعداتقيمة االنخفاض في 

)١٦٥٬٢١٢()٥٬٠٦٢٬٤٥٤(٩صافي-اتاالستثمار خسائر

)٢٧١٬٠٤١()٢٬١٨٤٬٠١٥(تكلفة التمویل

١٠٨٦٢٨٩١٬٢٨٠٤٣٥٬٬٤دخل آخر

)٣٠٠٦٬٨٥٣٬()٠٢٢١٢٧٬٢٦٨٬(الفترةخسارة 

لسهم:ربحية ا
)٠٥٠٬٠()٣٢٧٬٠(٢٢للسهمةالخسارة األساسي



أسمنت الخليج ش. م. ع.شركة 

ءًا من هذه البيانات المالية.المرفقة جز ٣١إلى ١من تشكل اإلیضاحات
٨

الشاملالدخلبيان 
٢٠٢٠سبتمبر ٣٠المنتهية في للفترة

المنتهية فيهرأشفترة التسعة 
سبتمبر٣٠سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
درهمدرهم

(غير مدققة)(مدققة)اتضاح یإ

)٣٠٠٥٦٬٨٣٬()٠٢٢١٢٧٬٨٬٢٦(للفترةلخسائرا

بنود الدخل الشامل األخرى:

خرى التي لن تتم إعادة األبنود الدخل الشامل
إلى األرباح أو الخسائر في فترات الحقةتصنيفها 

من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة ربح 
٩٬٩٨٠٬٠٠٠٢٬٥٢٦٬٩٩٨(أ)١٣ل األخرى الدخل الشاممن خالل بنود

لقيمة العادلة لالستثمارات المدرجة بالقيمة غير في اصافي الت
٥١١٨٨٨٬٢٬)٦٣٩٧٩٨٬٧٬()ب(١٣من خالل بنود الدخل الشامل األخرى العادلة 

٣٦١١٨١٬٢٬٥٠٩٤١٥٬٥٬األخرى إجمالي بنود الدخل الشامل

٢٠٩٥٥٩٬١٬)٦١٦٬٩٤٥٢٦٥٬(للفترة)/الدخل الشاملر الشاملةئاسالخ(إجمالي 





أسمنت الخليج ش. م. ع.شركة 

ءًا من هذه البيانات المالية.المرفقة جز ٣١إلى ١من تشكل اإلیضاحات
١٠

الملكيةوق بيان التغيرات في حق
٢٠٢٠سبتمبر ٣٠ي فة هيالمنتللفترة

احتياطي
المجموعخسائر متراكمةالقيمة العادلةتياطياتح االأسهم الخزینةالرأس الم
درهمدرهم درهم درهم درهم درهم 

٩٨١٬٣٧٦٬٥٤٣)٤٣٬٠٩٠٬٢٥١()١٦٥٬٨٢٠٬٤٨٧(٣٦٩٬١٩٠٬٤٦١-٨٢١٬٠٩٦٬٨٢٠(مدققة)٢٠٢٠ینایر ١الرصيد في 

)٢٦٨٬١٢٧٬٠٢٢()٢٦٨٬١٢٧٬٠٢٢(----رةفتللالخسارة 

٠٠٠٩٨٠٬٩٬٣٦١١٨١٬٢٬)٦٣٩٧٩٨٬٧٬(---للفترةاألخرى ل الشاملبنود الدخ 

)٦٦١٩٤٥٬٢٦٥٬()٠٢٢١٤٧٬٢٥٨٬()٦٣٩٧٩٨٬٧٬(---للفترةإجمالي الدخل الشامل 

حقوق الملكيةت واداحتياطي القيمة العادلة ألتحویل 
خالل بنود نمالمصنفة بالقيمة العادلة 

-)٠٠٠٬٠٩٨١١١٬(٠٠٠٠٬٩٨١١١٬---))(أ١٣(إیضاح الشامل األخرى خل الد

٨٨٢٤٣٠٬٧١٥٬)٢٧٣٢١٧٬٤١٣٬()١٢٦٦٣٩٬٦١٬(٤٦١١٩٠٬٣٦٩٬-٨٢٠٠٩٦٬٨٢١٬(مدققة)٢٠٢٠سبتمبر ٣٠رصيد في ال



أسمنت الخليج ش. م. ع.شركة 

ءًا من هذه البيانات المالية.المرفقة جز ٣١إلى ١من تشكل اإلیضاحات
١١

الملكيةق في حقوت رابيان التغي
٢٠٢٠بر بتمس٣٠المنتهية في للفترة

أرباحاطيتياح 
موعالمج غير موزعةالقيمة العادلةاالحتياطياتأسهم الخزینةرأس المال

درهمدرهم درهم درهم درهم درهم 

١٬٠٤٢٬٥٦٣٬٣٢١)١٨٬٣٣١٬٣١٥()١٦٩٬٩٧١٬٢٣٨(٤١٠٬٢٢٠٬٣٠٢)٤٥١٬٢٤٨(٨٢١٬٠٩٦٬٨٢٠(مدققة)٢٠١٩ینایر ١الرصيد في 

)٣٬٨٥٦٬٣٠٠()٣٬٨٥٦٬٣٠٠(----ةر فتللالخسارة 

٥١١٨٨٨٬٢٬٩٩٨٥٢٦٬٢٬٥٠٩٤١٥٬٥٬---للفترةبنود الدخل الشامل األخرى 

٢٠٩٥٥٩٬١٬)٣٠٢٣٢٩٬١٬(٥١١٨٨٨٬٢٬---للفترةإجمالي الدخل الشامل 

-٤١٬٠٢٩٬٨٤١-)٤١٬٠٢٩٬٨٤١(--)١٨ياري (إیضاح طي اختيا حتتحویل من ا

٣٢٥٬١٨٩)١٢٦٬٠٥٩(--٤٥١٬٢٤٨-)١٧أسهم خزینة (إیضاح استبعاد

)٨٤١٬٠٢٩٬٤١()٨٤١٬٠٢٩٬٤١(----)٣٢توزیعات أرباح (إیضاح 

٨٧٨٬٤١٧٠٠٣٬١٬)٦٧٦٨٦٬٧١٩٬()٧٢٧٠٨٢٬١٦٧٬(٤٦١١٩٠٬٣٦٩٬-٠٨٢٠٩٦٬٨٢١٬مدققة)غير (٢٠٢٠سبتمبر ٣٠الرصيد في 



ج ش. م. ع.الخليشركة أسمنت 

ءًا من هذه البيانات المالية.المرفقة جز ٣١إلى ١من تشكل اإلیضاحات
١٢

بيان التدفقات النقدیة 
٢٠٢٠سبتمبر ٣٠المنتهية في للفترة

المنتهية فيهرأشفترة التسعة 
سبتمبر٣٠سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
درهمدرهم

(غير مدققة)(مدققة)إیضاح
األنشطة التشغيلية

)٣٬٨٥٦٬٣٠٠()٢٦٨٬١٢٧٬٠٢٢(فترةللخسارة
لتدفقات النقدیة:ل اابمقخسارة التسویة ت لتعدیال

١١٤٩٬٢١١٬٤٩٨٥٣٬٣٣٠٬٨٢١استهالك موجودات ثابتة
-١١١٧٢٬٣٩٢٬٨١٩موجودات ثابتةنخفاض في قيمة اال

٢٬١٨٤٬٠١٥٢٧١٬٠٤١تكلفة التمویل
١٩٢١٠٬٠٠٠٧٢٠٬٠٠٠موظفينة لللخدمایة امخصص مكافآت نه

-١٤٢٬٤٦٧٬٩٠٠وقعةن المتئتما االئر مخصص خسا 
-١٢١٬٣١١٬٣٠٠القيمة العادلة للعقارات االستثماریةخسارة

خسارة غير محققة على االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل
٦٬٨٣٩٬٠٥٥٢٬٥٠٩٬٠٣٩(ب)١٣األرباح أو الخسائر

خاللعادلة من ربح من استبعاد استثمارات بالقيمة ال
)٧٤٬٧٥٢(-٩أو الخسائراألرباح

)٠٧٥٢٦٩٬٢٬()٩٠١٠٨٧٬٬٣(٩دخل فوائد وتوزیعات أرباح

)٥٠٬٦٣٠٬٧٧٤)٣٦٬٥٩٨٬٣٣٦
عاملالتعدیالت في رأس المال ال
)١٨٬٠٨٠٬٦٦٦(٣٦٬٠٩٧٬٣٥٩مدینون تجاریون وآخرون 

)٦١٬٥٣٣٬٥١٧(٣١٬٩١٧٬٣٨٩مخزون 
٩١٠٦٢٨٬٢٬٤)٦٧٩٨٣٩٬٢٧٬(آخرون اریون و دائنون تج 

٣٬٥٧٦٬٧٣٣١٣٬٦٤٥٬٥٠١

)٨٧٢٬٠٣٦()١٬٥٧٨٬٣٩٩(١٩مكافأة نهایة الخدمة المدفوعة للموظفين
)٠٤١٢٧١٬()٥٠١١٨٤٬٢٬(تكاليف تمویل مدفوعة

٤٤٢٥٠٢٬٬١٢)٦٨١١٨٥٬(األنشطة التشغيلية من(المستخدمة في)/النقدیة صافي التدفقات

األنشطة االستثماریة
)٢٦٬٠٦١٬٥٩٠()١٦٬٥٦٠٬٦٤٨(١١شراء موجودات ثابتة

)٤٤١٬٥٠٦(-١٣شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 
١٦٬٧٨٤٬٧٤٩-الماليةاألوراق ثمارات فيمبالغ محصلة من استبعاد است

٩٣٬٠٧٧٬٣٣٩٢٬٢٠٦٬٢٢٧لمةمستأرباحتوزیعات 
٩٥٦٢١٠٬٨٤٨٦٢٬فوائددخل ال

)٢٧٢٤٤٩٬٧٬()٧٤٧٤٧٢٬١٣٬(األنشطة التشغيلية)/منالمستخدمة في(صافي التدفقات النقدیة 

األنشطة التمویلية
)١٥٬٧٨٩٬١٩٨(-التمویلياإلیجاربات عقودإعادة سداد بند مطلو 

٣٢٥٬١٨٩-١٧خزینةأسهم الاستبعاد
)٤٠٬٠٠٨٬٦١٦()١١٨٬٥٣١(توزیعات األرباح المدفوعة

٧٢٤٣٧٥٬١٤٬٨٩٦٩٢٦٬٣٣٬من البنوكصافي الحركة في السلفيات 

)٧٢٩٤٥٬٥٢١٬(٩٣١٢٥٧٬١٤٬األنشطة التمویلية)المستخدمة فيمن/(صافي التدفقات النقدیة

دى البنوكفي األرصدة ل)النقصالزیادة/(صافي 
)١٦٬٤٩٢٬٥٧٧(٥٩٨٬٧٦٥رةالفتالل خي الصندوق قد فوالن

٩٤٥٥٥٨٬٦٬٩٢٨٠٥٣٬٢٣٬رةالفتاألرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في بدایة 

١٦٠٧١١٥٧٬٬٧٣٥١٥٦١٬٦٬رةالفتاألرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في نهایة 

المعامالت غير النقدیة*
درهــم ن مليــو ١٠٬٠بمبلــغ بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بنــود الــدخل الشــامل األخــرى درجــة بعــض االســتثمارات المكةالشــر باعــت،٢٠٢٠فــي 

(أ)).١٣ضاح إی(
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األنشطة-١

عامة بموجب المرسوم األميري مساهمةة") كشركةة ("الشركة مساهمة عامة)، رأس الخيمتأسست شركة أسمنت الخليج ش. م. ع. (شرك
ب  الخيمة، دولة اإلمارات العربية المتحدة. إن عنوان المكتعن صاحب السمو حاكم إمارة رأس ١٩٧٧ر في سنة الصاد٢٤/٧٧رقم 

لألوراق المالية يق أبوظبو سإن أسهم الشركة مدرجة في ، رأس الخيمة، اإلمارات العربية المتحدة.٥٢٩٥المسجل للشركة هو ص.ب 
، وافق المساهمون على شطب  ٢٠٢٠أبریل ٢خالل الجمعية العمومية المنعقدة بتاریخ .الكویت)ة (بورصة وسوق الكویت لألوراق المالي

.٢٠٢٠دیسمبر ١٤سيكون آخر یوم تداول ألسهم الشركة في بورصة الكویت یوم أسهم الشركة من بورصة الكویت.  

أنواعه.بجميع سمنت إلوتسویق اهو القيام بجميع األعمال المتعلقة بإنتاجركةرئيسي للشإن النشاط ال

تقييم افتراضات مبدأ االستمراریة١-١

هم، وكما في هذا التاریخ، بلغت مليون در ٢٦٨٬١، تكبدت الشركة خسائر بلغت ٢٠٢٠سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في لتسعةاالل فترة خ 
ؤ في الوضع االقتصادي التباطوبسبب ل المصدر.٪ من رأس الما٥٠والتي تجاوزتمليون درهم٤١٣٬٢ركة مة للشتراكمالخسائر ال

ًا في هذه الفترة أثر كان لتفشي فيروس كورونا المستجد كما ،٢٠٢٠سبتمبر٣٠تأثر أداء الشركة خالل الفترة المنتهية في ، فقد الكلي
في أنشطة البناءت تباطأ .شكٍل سلبيئج عملياتها بنتا أثرتتمنتجات الشركة األساسية، ومن ثم وأسعار بيع على الطلب جوهریًا وسلبيًا 

في المشاریع السكنية.شطة البناءأنوتعليق غالق الصارمة التي تضمنت تخفيض أیام العملسوق التصدیر نتيجًة إلجراءات اإل

عن المتوفرة لراهنة وجميع المعلومات یة اتصادقعمل وفق مبدأ االستمراریة في ضوء الظروف االإذا كانت تلما الشركة تقييمًا أجرت 
حتى في هذا مال والسيولة. لمستقبل ورأس الإعداد التوقعات التي تغطي أداء الشركة في اوتم اطر والتقدیرات غير المؤكدة المستقبلية. المخ 

وء ریف الرأسمالية دون اللج لمصا اض خفعن طریق سيولة النقدیة لدیها بشكٍل استباقي إدارة وضع المن الشركة تمكنت الوقت العصيب،
والذي ء ایيس األدامصادر تمویل داخلية وخارجية كافية لحين تحسن مقالشركةى لدیوجد، . وعالوة على ذلككبيرخارجيتمویل إلى أي

ةضل لمواجهفوضع أاإلدارة أنها فيترى وبالتالي یات استدانة منخفضةیب. إن الشركة لدیها مستو من المتوقع أن یحدث في المستقبل القر 
افسيها.ة مع منبالمقارناألزمات

في التحسن تدریجيًا، إال أن اإلنشائية الرسمية صدیر تحسنًا ملحوظًا، وأن تبدأ األعمال تتوقع اإلدارة أن تشهد األسواق المحلية وأسواق الت
ما یلي:لى عة ر اإلداتعمل.دایة إعادة فتح األسواق االقتصادیةذلك التحسن سيكون بوتيرة أبطأ خصوصًا مع ب

 ي تعاني حاليًا من ضغط كبيرى مبيعات اإلسمنت والتوسع في أحجام المبيعات، والتز علتركات اتيجيتر استطویر
؛ساسية واالختياریة في المستقبل المنظورأجيل كافة المصاریف غير األت
؛ةيمالية عند مستویات االحتفاظ األساستقييد المصاریف الرأس
؛ةلعامل بما یتماشى مع مستویات النشاط المنخفضل الماس ال وخفض رأدارة الصارمة لرأس المال العاماإل
متزاید ومستویات األسعار وأن ما یتماشى مع الطلب الاألعمال في حجمها الصحيح بإجراءات إعادة الهيكلة الجوهریة لوضع

االستغالل قة و الطا در ح بين مصا حافظة على الطاقة والمزج الصحيمجراءات الإج األقل تكلفة في الدولة من خالل نكون المنتِ 
ة.المتوفر للمواردالفعال واألمثل 

لشركة.لف معها بشكٍل استباقي لضمان تحقيق أفضل مستویات أداء ي تواجهها وسوف تواصل التكيإن اإلدارة على درایة بالتحدیات الت

هي إجراءات التي اتخذها مجلس اإلدارة، خرى لية األة والتشغيجراءات االستراتيجيترى اإلدارة أن اإلجراءات المذكورة أعاله، إلى جانب اإل
النقدیة المستقبلية التدفقات و األرباح قحية الشركة وتحسين قدرتها على تحقيتحویل ربواقعية ومعقولة وسوف تعمل بشكٍل فعال على 

ومواصلة عملياتها في المستقبل المنظور.

عات إلى أن الشركة لدیها الموارد في الوقت الحالي تشير التوقلكن لتطور،) في اCOVID-19ونا المستجد (قد یستمر أثر فيروس كور 
. ٢٠١٩دیسمبر ٣١حٍد كبير وبدون تغيير عن أثير إلى تریة بدون اشغيلي ویظل موقفها من مبدأ االستمر الكافية الستمرار وجودها الت

ة.تمراریالسعلى أساس مبدأ اية نتيجًة لذلك، تم إعداد هذه البيانات المال

عمال رة حاالت توقف األ) مع تطور األوضاع إلداCOVID-19ة ألثر فيروس كورونا المستجد (واصل الشركة المتابعة الدقيقف توسو 
).COVID-19نتيجًة لتفشي فيروس كورونا المستجد (٢٠٢١عمالها وأدائها المالي في سنة مل أن تطرأ على أ المحت
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واالفصاحات المحاسبيةي السياساتات فغير التالية و أسس إعداد البيانات الم-٢

ليةأسس إعداد البيانات الما
ة.الصادرة عن مجلس المعایير المحاسبية الدولييةتم إعداد البيانات المالية، وفقًا للمعایير الدولية إلعداد التقاریر المال

علــى الشــركة إدارة ("الفتــرة") لمســاعدة اإلدارة ومجلــس ٢٠٢٠بر ســبتم٣٠ي البيانــات الماليــة للشــركة لفتــرة التســعة أشــهر المنتهيــة فــ عــدادتــم إ 
، فهــذه ليســت البيانــات الماليــة القانونيــة وعليــه.٢٠٢٠ســبتمبر ٣٠كمــا فــي الخســائر المتراكمــةتســویةبغرضمبلغ تخفيض رأس المال تقييم

فـــي دولـــة اإلمـــارات العربيـــة ٢٠١٥) لســنة ٢م (حـــادي رقـــ انون االتوفقـــًا لألحكـــام المعنيــة مـــن النظـــام األساســـي للشــركة والقـــ الســنویة للشـــركة
المتحدة.

د تكون متوقعة على النتائج التي قمؤشراً ليست بالضرورة ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠المنتهية في أشهرالتسعة، إن نتائج فترة باإلضافة إلى ذلك
.٢٠٢٠دیسمبر ٣١للسنة المالية المنتهية في

ــات الم ــاً یـــتم إعــــداد البيانـ ـــة اســــتثناء االســـتثمار التكلفــــة التاریخيـــة، ب لمبــــدأاليــــة وفقـ ــة مــــن خـــالل األربــــاحبالقيمــــ ات المدرجـ أو الخســــائر ة العادلـ
خرى والعقارات االستثماریة، والتي یتم قياسها بالقيمة العادلة.واالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األ

ویــتم تقریــب جميــع المبــالغ إلــى أقــرب لشــركةلــدى اأیضــًا العملــة المســتخدمة العربيــة المتحــدة وهــو إلمــاراتة بــدرهم اتعــرض البيانــات الماليــ 
(درهم) إال إذا أشير لغير ذلك.

التغيرات في السياسات واالفصاحات المحاسبية
ـــة متوافقـــة مـــع تلـــك السيا إن السياســـات المحاســـبية المتبعـــة فـــي إعـــداد  ـــات المالـي لســـنة للفتـــرة/ اليـــة داد البيانـــات الما ة فـــي إعـــ ت المتبعـــ ا ســـ البياـن

ما یلي:ناءستثابقة، با الس

الموجودات الثابتة
ــتهالك المســـتخدمة ال، قامـــت٢٠٢٠ســـبتمبر٣٠خـــالل الفتـــرة المنتهيـــة فـــي  ــائن الشـــركة بمراجعـــة طریقـــة االسـ ــتهالك بعـــض اآلالت والمكـ سـ

ى طریقــة وحــدة االســتهالك، حيــث إنهــا تعكــس بشــكٍل أفضــل إلــ ت ابــ قســط الثطریقــة الر طریقــة االســتهالك مــنومحطات الطاقة، وقــررت تغييــ 
ونتيجــًة لــذلك، تــم تغييــر السياســة المحاســبية للشــركة ن قبل الشــركة.النمط المتوقع الستهالك المزایا االقتصادیة المستقبلية لهذه الموجودات م

السياســات المحاســبية والتغيــرات فــي –٨لــدولي رقــم اي ســبحا يــار الملبــات المعالمســتقبل وفقــًا لمتطلــتعكس التغيــر فــي طریقــة االســتهالك فــي
.٣في إیضاح التقدیرات المحاسبية واألخطاء كما هو موضح 

والمعدلةالمعایير والتفسيرات الجدیدة
. ٢٠٢٠ینــایر ١بعــدأو ي تبــدأ فــيقامت الشركة باتباع بعض التعدیالت للمرة األولى على المعایير التي یسري مفعولها للفترات الســنویة التــ 

التعــدیالت علــى المعيــار الــدولي ، باســتثناء مفعولــه بعــدلكن لم یســر لم تقم الشركة باالتباع المبكر ألي معيار أو تفسير أو تعدیل تم إصداره 
)Covid-19الخصومات اإلیجاریة المرتبطة بفيروس كورونا المستجد (–١٦إلعداد التقاریر المالية رقم

تعریف األعمال-٣لي إلعداد التقاریر المالية رقم لدو يار االمعلىدیالت عتعال
 المعيــار الــدولي إلعــداد التقــاریر الماليــة و ٣٩والمعيار المحاسبي الدولي رقم ٩الية رقم لتقاریر الملي إلعداد االتعدیالت على المعيار الدو

إعادة تشكيل المقارنة المعياریة لسعر الفائدة-٧رقم 
تعریف األمور الجوهریة-٨والمعيار المحاسبي الدولي رقم ١المحاسبي الدولي رقم معيارلى العالتعدیالت
الخصــومات اإلیجاریــة المرتبطــة بفيــروس كورونــا المســتجد (–١٦الــدولي إلعــداد التقــاریر الماليــة رقــم لى المعيار التعدیالت عCovid-

19(
اليةاإلطار التصوري إلعداد التقاریر الم
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(تتمة) السياسات واالفصاحات المحاسبيةفي التغيرات د البيانات المالية و إعداأسس -٢

(تتمة)االفصاحات المحاسبيةو ات في السياسالتغيرات 

(تتمة)والمعدلةالمعایير والتفسيرات الجدیدة

)٢٠٢٠الصادرة في مایو (٢٠٢٠–٢٠١٨السنویة دورة ينات التحس

یجارحوافز اإل–عقود اإلیجار ١٦مصاحبة للمعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم حية الالتوضيالنماذجى التعدیالت عل

على البيانات المالية للشركة.جوهري ولكن ليس لها أي تأثير، ٢٠٢٠سنة التعدیالت والتفسيرات ألول مرة في طبق ت

المعایير الصادرة ولكن لم یسر مفعولها بعد
یخ إصــدار یــدة والمعدلــة ذات العالقــة الصــادرة، كمــا هــي موضــحة أدنــاه، لكــن لــم یســر مفعولهــا بعــد، حتــى تــار رات الجدوالتفســيعــایيرالمإن 
المالية للشركة تم اإلفصاح عنها أدناه.يانات الب

 ١د ي أو بعــ بــدأ فــ تــي تاليــة القــاریر المعقــود التــأمين (یســري مفعولــه لفتــرات إعــداد الت-١٧المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم
وینطبق بأثر مستقبلي).٢٠٢٣یر ینا 
 یســري مفعولهــا للفتــرات المحاســبية متداولــةأو غيــر كمتداولــةتصــنيف المطلوبــات -١التعدیالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم)

ویجب تطبيقها بأثر رجعي).٢٠٢٣ینایر ١السنویة التي تبدأ في أو بعد 
یســري مفعولهــا مــن الفتــرات الســنویة ٣المعيار الدولي إلعداد التقاریر الماليــة رقــم الت علىالتعدی-وري التصر اإلطا إلى شارةاإل )

ا، فــي نفــس یلزم. ٢٠٢٢ینایر ١التي تبدأ في أو بعد  تطبيق التعدیالت في المستقبل. ُیسمح بالتطبيق المبكر إذا قامت المنشأة أیضــً
التعــدیالت علــى اإلشــارة إلــى اإلطــار التصــوري فــي المعــایير الدوليــة ردة فــيت الــواعــدیالع التبيــق جميــ ســابق، بتطالوقــت أو فــي وقــت 

)).٢٠١٨إلعداد التقاریر المالية (مارس 
یســري مفعولهــا ١٦التعــدیالت علــى المعيــار المحاســبي الــدولي رقــم -: المبالغ المحصلة قبل االستخدام المقصــود الموجودات الثابتة)

التــي یــتم توفيرهــا الموجــودات الثابتــةویجــب تطبيقهــا بــأثر رجعــي علــى بنــود ٢٠٢٢ینــایر ١أو بعــد ة التي تبدأ فــي یلسنو ت امن الفترا
لتعدیالت ألول مرة).لق المنشأة يتطبعندعرضها تم یلالستخدام في أو بعد بدایة أول فترة 

 رات الســنویة (یســري مفعولهــا مــن الفتــ ٣٧رقــم بي الــدولي محاســ اليــارالمعىالتعــدیالت علــ -تكاليف تنفيذ العقــد –العقود التعویضية
علــى العقــود التــي لــم تقــم المنشــأة بعــد بالوفــاء بجميــع فــي المســتقبلتطبيــق التعــدیالت یلــزم. ٢٠٢٢ینــایر ١التــي تبــدأ فــي أو بعــد 

التطبيــق ل مــرة (تــاریخلتعــدیالت ألو ه اذهــ طبيــق تبخاللهــا المنشــأةفــي بدایــة الفتــرة المحاســبية الســنویة التــي تقــوم الــواردة بهــا التزاماتهــا 
بالتطبيق المبكر ویجب اإلفصاح عنه).األولي). ُیسمح 

 والمعيــار ٩التعــدیالت علــى المعيــار الــدولي إلعــداد التقــاریر الماليــة رقــم -٢المرحلة –إعادة تشكيل المقارنة المعياریة لسعر الفائدة
والمعيــار الــدولي ٤ر الماليــة رقــم ار الــدولي إلعــداد التقــاریوالمعيــ ٧رقــم ریر الماليــة تقــا لاعــداد الدولي إلوالمعيار٣٩المحاسبي الدولي 

، مــع الســماح بــالتطبيق ٢٠٢١ینــایر ١(یســري مفعولهــا مــن الفتــرات الســنویة التــي تبــدأ فــي أو بعــد ١٦إلعــداد التقــاریر الماليــة رقــم 
المبكر).
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(تتمة) بيةصاحات المحاسالسياسات واالفي فات غير التالية و أسس إعداد البيانات الم-٢

(تتمة)ات واالفصاحات المحاسبيةفي السياسالتغيرات 

(تتمة)المعایير الصادرة ولكن لم یسر مفعولها بعد

)  ٢٠٢٠(صدرت في مایو ٢٠٢٠–٢٠١٨التحسينات السنویة دورة 

دوليــة إلعــداد التقــاریر الماليــةللمعــایير الاالتبــاع ألول مــرة١رقــم ر الماليــةالتعــدیالت علــى المعيــار الــدولي إلعــداد التقــاری-
، ٢٠٢٢ینــایر ١الشركة التابعة التي تقوم باتباع المعيار ألول مرة (یسري مفعولها من الفتــرات الســنویة التــي تبــدأ فــي أو بعــد 

تطبيق المبكر).مع السماح بال
 ١٠بــار "نســبة لرســوم المشــمولة  فــي اختا-ت الماليــةالبيانا -٩رقم ةالماليالتقاریر التعدیالت على المعيار الدولي إلعداد٪ "

، مــع الســماح ٢٠٢٢ینــایر ١للتوقف عن تثبيت المطلوبات المالية (یسري مفعولها من الفترات الســنویة التــي تبــدأ فــي أو بعــد 
بالتطبيق المبكر).

 فتــرات اللعادلة (یسري مفعولها مــنة اقيمفي قياسات الالضرائب-لزراعة ا٤١رقم الدولي المحاسبي التعدیالت على المعيار
، مع السماح بالتطبيق المبكر).٢٠٢٢ینایر ١السنویة التي تبدأ في أو بعد 

يقهــا تــرة تطبشــركة فــي فوالتعــدیالت والتفســيرات المــذكورة أدنــاه علــى البيانــات الماليــة للتقوم اإلدارة حاليًا بتقييم األثر الناتج عن إتباع المعــایير 
. عندما تصبح ساریة المفعولالمعایير والتفسيرات الجدیدة والمعدلة، عند االقتضاء،هذه األولي، وتنوي اتباع 

اسبية الهامةملخص السياسات المح-٣

بيانات المالية مبينة أدناه.إن السياسات المحاسبية الهامة المستخدمة في إعداد هذه ال

ت تحقق اإلیرادا
ات إلى العمالء بمبلغ یســاوي المبلــغ الــذي تتوقــع الشــركة د العمالء عندما تحول السيطرة على البضائع أو الخدممن عقو تدایرايت االیتم تثب

يطر علــى بــات إیراداتهــا، ألنهــا عــادة تســ لبضائع أو الخدمات. استنتجت الشركة أنها تعمل كطرف رئيســي فــي ترتيهذه االحصول عليه مقابل
ا إلى العميل.هیلتحو ت قبلأو الخدما السلع 

مبيعات البضاعة
ل، والــذي یكــون عــادًة عنــد تســليم یتم فيه تحویل السيطرة علــى البضــاعة إلــى العميــ عات البضاعة في الوقت الذي یتم تثبيت اإلیرادات من مبي

البضاعة.

وائدتوزیعات األرباح وإیرادات الف
ن هناك حق للمساهم في الحصول على الدفعة.و یكما ات عنداالستثمار ات األرباح من یتم تثبيت إیرادات توزیع

الفعلــي المطبــَق، وهــو الســعر الــذي یخصــم ســاس زمنــي، بــالرجوع إلــى أصــل الــدین المســتحق وبســعر الفائــدة ت الفوائــد علــى أیــتم تحقــق إیــرادا
ي القيمة الدفتریة لبند الموجودات.افصلابمقلية دات الما و وقع لبند الموج خالل العمر المتفي المستقبل النقدیة المقدرةالمقبوضاتبالضبط 
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(تتمة) لمحاسبية الهامةملخص السياسات ا-٣

(تتمة)تحقق اإلیرادات 

أرصدة العقود
اریةدینة التج الذمم الم

بلغ).مالفع حقاق داریخ استتالوقت فقط قبل (أي، یلزم مرور غير مشروط يل مستحق من العمالیتم تثبيت الذمم المدینة إذا كان المبلغ 

مطلوبات العقود
ضــائع أو م الشــركة بنقــل الب) مــن عميــل قبــل قيــا یحــدث أوالً (أیهمــا استالم دفعة أو كانت الدفعــة مســتحقةیتم تثبيت بند مطلوبات العقد إذا تم

لســيطرة علــى البضــاعة أو ایلو ح (أي تجب العقد ة بالتنفيذ بمو ود كإیرادات عندما تقوم الشركالخدمات ذات العالقة. یتم تثبيت مطلوبات العق
الخدمات ذات العالقة إلى العميل).

الموجودات الثابتة
ة تشــتمل لفــ االســتهالك المتــراكم وخســائر االنخفــاض المتــراكم فــي القيمــة، إن وجــد. إن تلــك التكثابتــة بالتكلفــة ناقصــًا یــتم إظهــار الموجــودات ال

يــت. عنــدما اإلنشــاء طویلــة األجــل فــي حــال تــم تلبيــة معيــار التثبض لمشــاریع لقــرو كــاليف اابتــة وتلثااتودعلــى تكلفــة إحــالل جــزء مــن الموجــ 
وجــودات فردیــة ذاتنة، تقوم الشركة بتثبيت مثــل تلــك األجــزاء كمات الثابتة ضروریًا خالل فترات زمنية معيیكون استبدال أجزاء من الموجود

ودات ئيســي، یــتم تثبيــت التكلفــة ضــمن المبلــغ المــدرج للموجــ جــراء فحــص ر ند إلمثل، علك. وبا لذقاً وفعمار استخدام محددة وتقوم باستهالكها أ 
إن القيمــة األخرى ضمن بيان الدخل الشامل عنــد صــرفها. یتم تثبيت جميع تكاليف الصيانة والتصليحكإحالل في حال تلبية معيار التثبيت.

ت بند الموجــودات المعنــي إذا تــم اســتيفاء معيــار تثبيــ في تكاليفاجها یتم إدر خدامه، ستاعدبللتكاليف المتوقعة لشطب بند الموجوداتة الحالي
المخصص.

مار المقدرة الستخدام الموجودات، باستثناء بعض بنــود اآلالت والمكــائن قة القسط الثابت على مدى األعیحتسب االستهالك على أساس طری
ا یلي:ج، كماإلنتا وحدات قة طریماحطات الطاقة والتي یتم استهالكها باستخدوم

سنة٣٥إلى ٢٧أبنية وطرقات
سنة / وحدات اإلنتاج١٥إلى ٥آالت ومكائن*
اإلنتاجات وحدمحطات الطاقة
سنوات٥إلى ٢سيارات ومعدات

سنوات٣أجهزة كمبيوتر ومعدات تقنية المعلومات

والمكائن اآلالت ج مصنف كجزء من ا لخط إنتا الخاصة بهكالستهالاقةریط، قامت الشركة بتغيير٢٠٢٠ینایر ١ًا من * اعتبار 
على مدى عمر ٢٠٢٠ینایر ١لطاقة یتم استهالكها قبل محطات ا). وكانت١١ج (إیضاح اقة إلى طریقة وحدات اإلنتا ومحطات الط

سنة.٣٠سنوات إلى ١٠استخدام متبقي یتراوح من 

والمكائن ومحطات الطاقة والتي تقاس بالطن والميغاواط على التوالي آلالت لرة ة المقدالمتبقيج تا ناإلمعدالت وحدات اإلنتاج على وحدات 
تشغيل یتم تحدیدها من قبل استشاري خارجي مستقل. ویتم تقدیر وحدات اإلنتاج المتبقية هذه مع مراعاة ، والتي ٢٠٢٠ینایر ١كما في 

مدة دوليًا.المعتناعيةر الصعایيللماً والمكائن ومحطات الطاقة وفقاآلالت يانة وص
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(تتمة) سات المحاسبية الهامةالسياملخص -٣

(تتمة)الموجودات الثابتة
ه أو اســتبعاده. إن یــا اقتصــادیة مســتقبلية مــن اســتخدامعند استبعاده أو عندما لم یعد متوقعًا الحصول علــى مزاجودات الثابتةیشطب بند المو 
تســبة علــى أنهــا الفــرق مــا بــين صــافي عوائــد االســتبعاد ت (مح موجــودات كبنــد موجــوداالثبيــت بنــدوقــف عــن تتالة يجــ ســائر نتأي أربــاح أو خ 

ودات.ن تثبيت بند الموجودات كبند موج تم خاللها التوقف عالتي الفترةجودات) تدرج في بيان الدخل الشامل في والمبلغ المدرج لبند المو 

ســنة ماليــة وتعــدیلها مســتقبًال، إن كــان ذلــك فتــرة/ســتهالك فــي نهایــة كــلقــة االوطریســتخدام مــار االأعو اتودیتم مراجعــة القــيم المتبقيــة للموجــ 
مالئمًا.

إن لــم تســتوفي قطــع هــا محاســبيًا وفقــًا لــذلك. ف الموجودات الثابتة تتم رسملتها على هــذا النحــو ویــتم معالجتلتي تستوفي تعریإن قطع الغيار ا
سجيلها في بيان األرباح أو الخســائر. یبــدأ اســتهالك قطــع زون أو استهالكها وتاجها في المخ ة، یتم إدر تبت الثا داجو مو اللمعایير تثبيت الغيار 

ســتخدام مــن عمــر االســتخدام وعمــر االعلــى المــدى القصــير تخدامها، ولــيس عنــد الحصــول عليهــا. یــتم اســتهالك قطــع الغيــارالغيــار عنــد اســ 
الغيــار للخدمــة، یــدرج أي انخفــاض فــي القيمــة التي سبقت توفر قطــع خالل الفترة هما أقصر. یأالقة، لعاذوت لبند الموجوداالمتبقي والمتوقع

تــم اإلفصــاح عــن القيمــة.انخفــاضعنــد تحدیــد مؤشــرات ٣٦مــة وفقــًا لمتطلبــات المعيــار المحاســبي الــدولي رقــم على أنــه خســارة انخفــاض القي
(أ).١١وإیضاح ٤قيمة الموجودات الثابتة في إیضاح يفاالنخفاض في تقييم االفتراضات الرئيسية المستخدمة من قبل اإلدارة 

المخزون 
ة لكــل منــتج حتــى وصــوله إلــى ليف تلــك المصــروفات المتكبــدحقيقها أیهما أقل. تمثــل التكــا تكنمخزون بالتكلفة وصافي القيمة الممييم الیتم تق

موقعه وشكله الحاليين كما یلي:

توسط المرجح؛الملى أساسلشراء عافةتكل-خام المواد ال
 تنادًا إلــى الطاقــة للتصــنيع اســ ة امــ المصــروفات العلمباشرة والعمالة وجــزء مــنتكلفة المواد ا-التنفيذ بضائع تامة الصنع وأعمال قيد

ن باستثناء تكاليف االقتراضالتشغيلية االعتيادیة، ولك

مــام والتكــاليف المتوقعــة ادیة، ناقصــًا التكــاليف المتوقعــة لإلتال العسير األعمء دیري أثنا البيع التقإن صافي القيمة الممكن تحقيقها هي سعر
لضروریة إلجراء البيع.ا

األدوات المالية

أة ما ومطلوبات مالية أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.إن األداة المالية هي أي عقد ینشأ عنه موجودات مالية لمنش

ةت الماليالموجودا)١

اسقيألولي والالتثبيت ا
ن خــالل األربــاح ة العادلــة مــ يملقلشامل األخرى والة من خالل بنود الدخل ات األولي، بالقيمة العادالتثبيدعن،لمالیةاوداتج و لمافتصنیمیت

بالتكلفة المطفأة.قاً ح القياسها میتکما أو الخسائر، 

مــال الشــركة لتعاقدیــة للموجــودات الماليــة ونمــوذج أعقدیــة اتــدفقات النلى خصــائص ااألولــي علــ تصنيف الموجودات المالية عنــد التثبيــتیعتمد
بعــض االســتثناءات وي على عنصر تمویل جوهري أو التي تطبق الشركةالتي ال تحتة ریم المدینة التجا لموجودات. باستثناء الذمإلدارة هذه ا

ه بالقيمــة العادلــة عادلــة زائــدًا، فــي حالــة لــم یــتم قياســ بقيمته الت المالية اد الموجود بقياس بنبها المعيار بشأنها، تقوم الشركة مبدئياً محالتي یس
جــوهري أو التــي تطبــق دینــة التجاریــة التــي ال تحتــوي علــى عنصــر تمویــل ن الــذمم المإت.تكــاليف المعــامالل األربــاح أو الخســائر، مــن خــال

اليــة رقــم معيــار الــدولي إلعــداد التقــاریر المة بموجــب العر المعاملــ ســ قياســها بشــأنها، یــتمبعــض االســتثناءات التــي یســمح بهــا المعيــار بةالشرك
١٥ .
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(تتمة) السياسات المحاسبية الهامةخصمل-٣

(تتمة)وات المالية دألا

(تتمة)الموجودات المالية)١

(تتمة)لي والقياست األو التثبي

أن تنــتج عنهــا خــالل بنــود الــدخل الشــامل األخــرى، یجــبادلــة مــنالقيمــة العلمطفــأة أوبالتكلفــة ایتم تصنيف الموجودات المالية وقياسها لكي
ذا التقيــيم باســم اختبــار فائــدة علــى المبلــغ األساســي القــائم. یشــار إلــى هــ األساســي والغ بلــ رة عــن دفعــات المالنقدیــة التــي هــي فقــط عبــا التــدفقات 

تــدفقات النقدیــة األداة. إن الموجــودات الماليــة ذات المســتوى إجــراؤه علــىائم، ویــتمألساســي القــ المبلــغ األساســي والفائــدة علــى المبلــغ اعــاتدف
، بصــرف النظــر عــن بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائرفها وقياســها نيتصــ ن والفائــدة یــتم ت فقــط مــدفوعات ألصــل الــدیالتــي ليســ 

األعمال.نموذج

ات النقدیــة. یحــدد نمــوذج هــا لموجوداتهــا الماليــة مــن أجــل انتــاج التــدفقتر كيفيــة إداماليــة إلــىموجــودات النمــوذج أعمــال الشــركة إلدارة الیشــير
الماليــة أو كليهمــا. إن الموجــودات التدفقات النقدیــة التعاقدیــة أو بيــع الموجــوداتج عن تحصيل نتتقات النقدیة سوفالعمل ما إذا كانت التدف

االحتفــاظ بــالموجودات لــذي یكــون الهــدف منــهبهــا ضــمن نمــوذج األعمــال وااالحتفــاظ ملمطفــأة یــتبالتكلفــة االماليــة التــي تــم تصــنيفها وقياســها 
ا بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بنــود أن الموجــودات الماليــة التــي تــم تصــنيفها وقياســهدیة في حــين اقتعفقات النقدیة المالية من أجل تحصيل التدال
التدفقات النقدیة التعاقدیة والبيع.هدف تحصيلبذج أعمال ها ضمن نمو الشامل األخرى یتم االحتفاظ بلدخلا

دد بحســب األنظمــة أو العــرف الســائد فــي طــار زمنــي محــ إمنليم الموجــودات ضــ ت الماليــة التــي تتطلــب تســ ریات أو مبيعات الموجودامشتإن
و بيع بند موجودات.كة بشراء أر م فيه الشالذي تلتز لمتاجرة بالطریقة العادیة) یتم تثبيتها بتاریخ المتاجرة، أي التاریخالسوق (ا

ة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بنــود ارات المدرجــ ثمســتن واآلخــرین واالبنوك والمدینين التجــاریية للشركة األرصدة لدى الالموجودات الماليتتضمن
األخرى والقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.الدخل الشامل

قالالحالقياس
التالية:لموجودات المالية ضمن الفئات حق تصنف االلالقياس األغراض 

 المطفأةجودات المالية بالتكلفة المو
 ح والخسائر المتراكمة؛األخرى مع إعادة إدراج األربا من خالل بنود الدخل الشامل ة دلالموجودات المالية بالقيمة العا
 مــة عنــد دویر األربــاح والخســائر المتراكى دون إعــادة تــ شــامل األخــر لد الــدخل ان خــالل بنــو الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة مــ

تالتوقف عن التثبي
ل األرباح أو الخسائرالخ الموجودات المالية بالقيمة العادلة من

أةالمالية بالتكلفة المطفالموجودات
. یــتم تثبيــت األربــاح لقیمةنخفــاض فــي االلتخضعي و علــ لففائــدة اســعر الیقةطــر دامباستخ الحقــًا ةفأ طلمابالتکلفةلمالیةاوداتج و لماسقیا میت

ي قيمة بند الموجودات.االنخفاض فأول تثبيت أو التعدیئر عندما یتم التوقف عن ائر في األرباح أو الخسا والخس

ین.ر یين واآلخ نين التجار المطفأة على األرصدة لدى البنوك والمدیالمدرجة بالتكلفةلية للشركة تشتمل الموجودات الما 

ة)خرى (أدوات حقوق الملكيل بنود الدخل الشامل األالمالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالوداتالموج 
إللغــاء كــأدوات حقــوق ملكيــة مصــنفة للكيــة بشــكل غيــر قابــل للشركة أن تختــار تصــنيف اســتثماراتها فــي حقــوق الملي، یمكنو األعند التثبيت 
٣٢ي رقــم المعيــار المحاســبي الــدولفي تعریــف حقــوق الملكيــة بموجــبخــرى عنــدما تســتو الشــامل األلبنــود الــدخ ة مــن خــالل بالقيمــة العادلــ 
حدة.ا للمتاجرة. ویتم تحدید التصنيف على أساس كل أداة علىبهفظحتوغير مالعرضة: األدوات المالي
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(تتمة) ملخص السياسات المحاسبية الهامة-٣

(تتمة)ة األدوات المالي

(تتمة)اليةدات المالموجو )١

(تتمة)الالحقالقياس
خســائر. یــتم تثبيــت توزیعــات األربــاح كــدخل ربــاح أو الاألى تصــنيفها أبــدا إلــ ت الماليــة ال یــتم إعــادة الخســائر مــن هــذه الموجــوداإن األربــاح و 

مــن هــذه المبــالغ المحصــلة يد الشــركة فعنــدما تســتباســتثناء ار فــي بيــان األربــاح أو الخســائر عنــد تأكيــد اســتحقاق الدفعــة الخاصــة بهــا اســتثم
الشــامل األخــرى. إن أدوات حقــوق بنــود الــدخلفــيح ثبيــت هــذه األربــا ة، وفــي هــذه الحالــة یــتم تفة بند الموجــودات الماليــ جزء من تكلاداستردك

.ةفي القيمم االنخفاضفة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى ال تخضع لتقييالملكية المصن

الفئة.ذههاتها المدرجة فير المدرجة ولبعض استثمار اتها في حقوق الملكية غيالشركة تصنيف غير قابل لإللغاء الستثمار ارت اختوقد

رباح أو الخسائرالمالية بالقيمة العادلة من خالل األالموجودات
ت صــافي بالقيمــة العادلــة مــع تثبيــ بيــان المركــز المــالي دراجهــا فــي إســائر یــتم بــاح أو الخ إن الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األر 

باح أو الخسائر.مة العادلة في بيان األر التغيرات في القي

نملةدلعا ابالقیمةالشــركة باختيارهــا بشــكل حتمــي لتصــنيفها متقملوالتــي هذا التصــنيف علــى اســتثمارات فــي حقــوق الملكيــة المدرجــة یشتمل
يــان رجــة كــدخل اســتثمارات فــي بات فــي حقــوق الملكيــة المدربــاح علــى االســتثمار ى. یــتم تثبيــت توزیعــات األاألخــر لشــاملدخل اد الــ بنــو لخال

عند استحقاق الدفعة الخاصة بها.خسائرالاألرباح أو 

عن التثبيت التوقف
ء مــن مجموعــة موجــودات ماليــة اليــة أو جــز موجــودات الجــزء مــن المیــتم فــي البدایــة التوقــف عــن تثبيــت الموجــودات الماليــة (أو حيثمــا ینطبــق 

كة) عندما:بيان المركز المالي للشر مالية (بمعنى شطبها من موجوداتلة) كمماث

الحق في الحصول على التدفقات النقدیة من بند الموجودات؛هيینت
دفع التــدفقات النقدیــة المســتلمة االلتــزام بــ لى عاتقهــا دما تأخذ عول الشركة حقوقها الستالم التدفقات النقدیة من بند الموجودات أو عنح ت

جميــع المخــاطر والمزایــا ة بشــكل فعلــيركلشــ ا (أ) أن تحــول اموجــب ترتيــب "تمریــر"؛ وإمــ تــأخير جــوهري لطــرف ثالــث بامــل دون بالك
ا حّولــت ت، إال أنهــ اد الموجــودومزایا بنــ أو (ب) ال تكون الشركة قد حّولت وال احتفظت فعليًا بجميع مخاطردات،موجو المتعلقة ببند ال

ات.دالسيطرة على بند الموجو 

ر مریــر، فإنهــا تقــوم بتقيــيم مــا إذا احتفظــت بمخــاطبــرم ترتيــب تتأومــن بنــد موجــودات ســتالم التــدفقات النقدیــة تحّول الشركة حقوقهــا الوعندما 
ةایــا المتعلقــ تفــاظ بجميــع المخــاطر والمز یــل أو االح و ي إمــا بتح بشــكٍل فعلــ ومزایــا الملكيــة أم ال، وإلــى أي مــدى كــان هــذا االحتفــاظ. وإذا لــم تقــم

ه. لموجودات المحّول إلى حد استمرار مشــاركتها فيــ تثبيت بند اة ركودات، تواصل الشل السيطرة على بند الموج الموجودات ولم تقم بتحویببند 
بــه علــى ل وبنــد المطلوبــات المــرتبطودات المحــو جــ بنــد المو . یــتم قيــاسفي تلك الحالة، تقــوم الشــركة أیضــًا بتثبيــت بنــد مطلوبــات مــرتبط بــذلك

تحتفظ بها الشركة.الحقوق وااللتزامات التيیعكس سأسا 

مبلغ المدرج األصلي لبند الموجــودات أو أقصــى مبلــغ مان على بند الموجودات المحول یتم قياسه بالي یأخذ شكل ضلذاالتعامل المستمرإن
أقل.ا مسدیده أیهیتوجب على الشركة ت

ات الماليةقيمة الموجودنخفاض في الا
لــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر. لقيمــة العادبا ا غير المحتفظ بهتوقعة لكافة أدوات الدینمخصص خسائر االئتمان المالشركة بتثبيت تقوم

ا لاالئتمــان المتوقعــة إلــى الفــرق بــين التــدفقات النقدیــة التعاقدیــة المســتح تســتند خســائر  كةالنقدیــة التــي تتوقــع الشــر التــدفقات علعقــد وجميــ قة وفقــً
فقات النقدیــة المتوقعــة علــى التــدفقات تشــتمل التــدت.داصلي لبنــد الموجــو سعر الفائدة الفعلي األصم العجز بعد ذلك بتقریباستالمها. ویتم خ 

التعاقدیة.من الشروط ال یتجزأعتبر جزًءامن بيع الضمانات المحتفظ بها أو التعزیزات االئتمانية األخرى التي تالنقدیة 
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(تتمة) لهامةملخص السياسات المحاسبية ا-٣

(تتمة)لمالية األدوات ا

)ةتم(تالموجودات المالية)١

(تتمة)االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
لمخــاطر االئتمانيــة منــذ وهریــة فــي اج هــا زیــادة ي لــم یكــن بالئتمان المتوقعة علــى مــرحلتين. بالنســبة لتعرضــات االئتمــان التــ خسائر اتثبيت یتم

التعثر المحتملــة خــالل األشــهر تج عن حاالتتني االئتمانية التمان المتوقعة عن الخسائرتكوین مخصص لخسائر االئتت األولي، یتم التثبي
دة جوهریــة فـــي دث لهــا زیــا حــ نيــة التــي ات االئتما شــهرًا). بالنســبة لتلــك التعرضــ ١٢ائر االئتمــان المتوقعــة خــالل قبلــة (خســ عشــر المنــياالث

تبقــي للتعــرض، بغــض ى العمــر الممــدى نيــة المتوقعــة علــ ص خسارة للخسائر االئتما ت األولي، یلزم وجود مخصانية منذ التثبيالمخاطر االئتم
ئتمان المتوقعة على مدى عمر االستخدام).ئر اال(خسا لتعثرالنظر عن توقيت ا

ع التغيــرات فــي لك، ال تقــوم الشــركة بتتبــ خسائر االئتمان المتوقعة. لــذبحسا فيمبسطة شركة طریقةلاتطبق ة،نة التجاریللذمم المدیبالنسبة
متوقعــة علــى مــدى عمــر االســتخدام فــي تثبيــت مخصــص خســائر علــى أســاس خســائر االئتمــان الذلك تقــوم بمنئتمان، ولكن بدالمخاطر اال

ســویتها وفقــًا تمــان للشــركة، وتــم تخبــرة الســابقة لخســائر االئاًء علــى النــ مخصصــات بركة مصــفوفةتــاریخ كــل تقریــر مــالي. وقــد وضــعت الشــ 
شامل.يت خسائر االئتمان المتوقعة في بيان الدخل الیة. یتم تثبادتصين والبيئة االقمستقبلية الخاصة بالمدینللعوامل ال

بعــض الحــاالت، یومــًا. ومــع ذلــك، فــي ٩٠اقدیــة لمــدةعلدفعة التأخر سداد االشركة بند الموجودات المالي متخلف عن السداد عندما یتتعتبر
أو الخارجيــة إلــى أنــه مــن غيــر المحتمــل أن ات الداخليــةومــ علعنــدما تشــير المالمــالي متخلــف عــن الســدادبــر الشــركة بنــد الموجــوداتقــد تعت

یــتم شــطب بنــد الموجــودات ا الشــركة. هــ ة تحــتفظ بات ائتمانيــ الشــركة علــى المبــالغ التعاقدیــة القائمــة بالكامــل قبــل احتســاب أي تعزیــز تحصــل
لتعاقدیة.قولة للتدفقات النقدیة اهناك توقعات استرداد معمالي عندما ال تكون ال

لوبات الماليةطلما)٢
األولي والقياسالتثبيت 

ض والســلفيات ائر والقــرو ســ اح أو الخ خــالل األربــ التثبيــت األولــي، كمطلوبــات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن ت الماليــة، عنــد تصــنيف المطلوبــا یــتم
القتضاء.وط ضمن تحوط فعال، حسب اشتقات المصنفة كأدوات تح المستحقة الدفع أو الموالمبالغ

كــاليفي حالــة القــروض والســلفيات والمبــالغ المســتحقة الــدفع، یــتم تنزیــل تيــت جميــع المطلوبــات الماليــة فــي البدایــة بالقيمــة العادلــة، وفــ ثبتیــتم
مباشرة.لها ئدة العا امالتالمع

ن.ریوالدائنين اآلخ والقروض ألجل من البنوك التجاریين والسلفيات الدائنين من المطلوبات المالية للشركة تتضمن

الالحقالقياس
یلي:القياس الالحق للمطلوبات المالية على تصنيفها كما یعتمد

 الخسائراألرباح أوالمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل
القروض والسلفياتبالتكلفة المطفأة (لماليةالمطلوبات ا(

)القروض والسلفياتة المطفأة (تكلفباليةالمطلوبات المال
فــأة فيات التــي تترتــب عليهــا فوائــد الحقــًا بالتكلفــة المطئة هــي األكثــر تعلقــًا بالشــركة. بعــد التثبيــت األولــي، یــتم قيــاس القــروض والســلفاله إن هذ
نعن تثبيــت المطلوبــات وكــذلك مــ لتوقف عند الفعلي. ویتم تثبيت األرباح والخسائر ضمن األرباح أو الخسائراعر الفائدةسام طریقة باستخد
ة إطفاء سعر الفائدة الفعلي.يملعخالل
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) (تتمةملخص السياسات المحاسبية الهامة-٣

(تتمة)حقالتثبيت األولي والقياس الال-األدوات المالية 

(تتمة)ةماليوبات الالمطل)٢

(تتمة)الالحقالقياس

(تتمة)ةالمطفأ المطلوبات المالية بالتكلفة 
ال یتجــزأ مــن ســعر وة علــى االســتحواذ والرســوم والتكــاليف التــي تشــكل جــزءاً العتبــار أي خصــم أو عــالافــيالتكلفــة المطفــأة باألخــذ تحتســب

سائر.الخ ي بيان األرباح أو يف تمویل فلفعلي كتكا الفائدة الالفائدة الفعلي. یدرج إطفاء سعر 

والدائنين اآلخرین.جلوالقروض ألن والسلفيات من البنوك تجاریينين الهذه الفئة عادًة على الدائتنطبق

عن التثبيت التوقف
يته. وعنــد القيــام الح انتهــاء صــ غائــه أو لإلوبــات أو عفــاء مــن االلتــزام المــرتبط ببنــد المطالتوقــف عــن تثبيــت بنــد المطلوبــات المــالي عنــد االیــتم

أساســي أو أن الشــروط المتعلقــةل شــكس المقرض على أساس شــروط مختلفــة بر من نفل بند المطلوبات المالي ببند مطلوبات مالي آخ بإحال
بــات لمطلو بنــد اتثبيــتعــنوقــفى أنــه تلتعامــل مــع هــذا اإلحــالل أو التغييــر علــ الموجود قد تم تعــدیلها بصــورة جوهریــة، یــتم الوباتببند المط

لعالقــة فــي بيــان الــدخل ااتثبيــت الفــرق فــي المبــالغ المدرجــة ذویــتم تمطلوبات مالي وتثبيــت بنــد مطلوبــات مــالي جدیــد.المالي األصلي كبند 
.الشامل

تسویة األدوات المالية)٣
لــزم حاليــًا كــان هنــاك حــق قــانوني مإذاالي فقــط مركــز المــ لافــي بيــان في المبلــغالمطلوبــات الماليــة ویــدرج صــا تســویة الموجــودات الماليــة و یــتم

وسداد المطلوبات بالتزامن.اتودعلى أساس الصافي أو لتحقيق الموج للسداد لتسویة المبالغ المثبتة وتوجد نية 

في قيمة الموجودات غير الماليةاالنخفاض
قــد انخفضــت قيمتــه. فــي حالــة وجــود مثــل هــذا موجودات ن أحد البأ هناك مؤشرا إذا كان ریر المالية بتقييم فيمخ إعداد التقا الشركة بتاریتقوم

القابــل للتحصــيل لبنــد الموجــودات. إن ، تقــوم الشــركة بتقــدیر المبلــغويســناء اختبــار االنخفــاض فــي القيمــة الوجــب إجــر المؤشــر، أو عنــدما یت
اقصــًا التكــاليف للبيــع وقيمــة االســتخدام الموجودات نعادلة لبند القيمة اللنقد یمثل و للوحدات المنتجة للبند الموجودات أالقابل للتحصيل غالمبل

تكــون يالموجودات ال یولد تدفقات نقدیة داخلــة التــ ات الفردي، إال إذا كان بند ودوج المبلغ القابل للتحصيل لبند المم تحدیدله أیهما أعلى. یت
درج لبنــد الموجــودات أو عنــدما تزیــد قيمــة المبلــغ المــ عندما یزیدت األخرى.ت الموجوداالموجودات أو مجموعا حد كبير عن تلك مستقلة إلى

ویتم تخفيضه إلى المبلغ الممكن تحصيله.لموجودات بأنه انخفضت قيمته اندن المبلغ الممكن تحصيله، یعتبر بللنقد عالوحدات المنتجة 

م معــدل الخصــم قبــل اقتطــاع الضــریبة حاليــة باســتخداقيمتهــا الى إلــ لمقــدرة مســتقبلية اتــدفقات النقدیــة الســتخدام، یــتم خصــم العنــد تقيــيم قيمــة اال
دات. عنــد تحدیــد القيمــة العادلــة ناقصــًا یــة مخــاطر متعلقــة ببنــد الموجــو وأل فــي الســوق للقيمــة الزمنيــة لألمــواالحاليــةالــذي یعكــس التقــدیرات 

تخدام نمــوذج تقيــيم مناســب لــذلك.ت، یــتم اســ المعــامالهذم تحدیــد هــ إذا لــم یــتث المعــامالت فــي الســوق.ي االعتبار أحدالبيع، یؤخذ فكاليفت
أخرى متوفرة للقيمة العادلة.مؤشراتیتم تأكيد هذا االحتساب بأیة

لتــي یــتم إعــدادها بشــكل منفصــل لكــل الشــركة باحتســاب االنخفــاض فــي القيمــة علــى أســاس الموازنــات المفصــلة واإلحتســابات المتوقعــة، امو قــ ت
واالحتســابات المتوقعــة وازنــات ص الموجودات الفردیة مقابلها. تقــوم هــذه الملشركة التي یتم تخصيصة با للنقد الخا ت المنتجةمن الوحداوحدة

المســتقبلية للمشــروع بعــد الســنة فترة تمتد لخمس سنوات. یتم احتساب معدل النمو طویل األجل وتطبيقه على التدفقات النقدیة ةطيتغعمومًا ب
ة.الخامس

بالمصــاریف بمــا یتفــق مــع لمتعلقــةرة، فــي بيــان األربــاح أو الخســائر ضــمن البنــود ايمــة عــن العمليــات المســتمالقخفــاض فــيئر االنســا خ تثبــت
فــي بنــود الــدخل الشــامل األخــرى. فــي باستثناء العقار المعــاد تقييمــه ســابقًا، وتــدرج إعــادة التقيــيمموجودات الذي انخفضت قيمته، الد وظيفة بن

سابق.قييم الحتى مبلغ إعادة التاألخرى الدخل الشامل بنود ة یتم تثبيته أیضًا في لقيماض في ااالنخفإنفحالةه الهذ
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(تتمة) الهامةيةسبملخص السياسات المحا-٣

في قيمة الموجودات غير المالية (تتمة)االنخفاض
بــأن خســائر االنخفــاض فــي ان یوجــد مؤشــرفيمــا إذا كــ دلي لتحدیل تقریر ما راء تقدیر بتاریخ كاء الشهرة، یتم إج الموجودات باستثنبخصوص

ــلمو أن قيمتهـــا انخفضـــت. فـــي حـــال وجـــودوجـــودة أالقيمـــة المثبتـــة ســـابقًا لـــم تعـــد م ــيله هـــذا المؤشـــر، تقـــدر الشـــركة الثـ مبلـــغ الممكـــن تحصـ
ــدةللموجـــودات أو للو  ــابقًا فـــي القيمـــة المثبعكـــس خســـائر االنخفـــاضالمنتجـــة للنقـــد. یـــتمحـ ــة سـ ــط إذتـ ت ر فـــي االفتراضـــا هنـــاك تغيـــ ان ا كـــ فقـ

ة. تكــون عمليــة العكــس محــدودة يــر خ بيــت خســائر االنخفــاض فــي القيمــة األمنــذ تثالمســتخدمة لتحدیــد مبلــغ بنــد الموجــودات الممكــن تحصــيله
یــل یــده بعــد تنز ون تــم تحدالــذي قــد یكــ د عــن المبلــغ المــدرج ن تحقيقــه وال یزیــ عــن المبلــغ الممكــ وجــوداتبحيــث ال یزیــد المبلــغ المــدرج لبنــد الم

مثــل هــذا االنعكــاس فــي ت بيــ ودات فــي الســنوات الســابقة. یــتم تثد الموجــ ك، شریطة أنه لم یــتم تثبيــت مبــالغ لالنخفــاض فــي القيمــة لبنــ االستهال
.ييمادة التقدة في إعا اعتباره زیمع العكس بهذه الحالة، یكون التعاملبمبلغ معاد تقييمه، وفي جوداتدخل ما لم یتم إدراج بند المو بيان ال

القروضتكاليف
لتصــبح لضــرورة فتــرة كبيــرة مــن الــزمن با ذ إنتــاج بنــد موجــودات مــا والتــي تأخــ نشــاء أوإن تكــاليف القــروض العائــدة مباشــرة إلــى اســتحواذ أو إ

ــملتها  ــتم رسـ ــة بنـــد الموجـــودات. یـــتم تح جـــاهزة لالســـتخدام أو البيـــع المقصـــود منهـــا، یـ وض األخـــرى ر كـــاليف القـــ ميـــل جميـــع تكجـــزء مـــن تكلفـ
بخصــوص اقتــراض ا مــ كــاليف األخــرى التــي تتكبــدها منشــأةئــد والتالتي تحدث خاللهــا. تتــألف تكــاليف القــروض مــن الفوارةریف في الفتللمصا 

األموال.

العقارات االستثماریة
ارات االســتثماریة بالقيمـــة هــر العقــ ، تظولــييـــت األللتثبحقــًا بالتكلفــة وتشــمل تكــاليف المعاملــة. الیــتم قيــاس العقــارات االســتثماریة فــي البدایـــة

ـــوق بتــــاریخ الت ــاع السـ ــةاتمــــالي. إن األربــــاح أو الخســــائر النقریـــر الالعادلـــة التــــي تعكــــس أوضـ ـــة للعقــــارات عــــن التغيــــرات فـــي القيمــــة العا جـ دلـ
الســنوي المنجــز مــن قبــل مقــّيم إلــى التقيــيماستناداً العادلة م قيفترة التي تظهر فيها. یتم تحدید التدرج في األرباح أو الخسائر في الستثماریةاال

معتمد خارجي مستقل.

وال یتوقــع أي مزایــا اقتصــادیة مســتقبلية مــن ســحبها بالكامــل مــن االســتخدامتمیــ اریة إمــا عنــد اســتبعادها أو عنــدما االســتثمیتم شطب العقارات 
ت یــتم تثبيتــه فــي األربــاح أو الخســائر فــي فتــرة وجــوداج لبنــد المر مبلــغ المــدســتبعاد والفرق بين صافي المبالغ المحصلة مــن االاستبعادها. إن ال

ر تــأثير المبلــغ المتغيــر ووجــود عنصــر ي، تأخــذ الشــركة بعــين االعتبــا ار ثممــن التوقــف عــن تثبيــت العقــار االســتالمبلــغ عنــد تحدیــد الشــطب.
).ري (إن وجدالنقدي والمبلغ المستحق الدفع للمشتتمویل جوهري والمبلغ غير

ــاك تغييـــر فـــي االإلـــى (أو مــــن) العقـــ ویالت مـــل تحـــ یـــتم ع ــون هنـ ـــتخدام.ارات االســـتثماریة فقـــط عنــــدما یكـ بالنســـبة للتحویـــل مـــن العقــــارات سـ
ح أحــد بتــاریخ تغييــر االســتخدام. وإذا مــا أصــبفــإن التكلفــة المقــررة لالحتســاب الحقــًا تكــون القيمــة العادلــة ماریة إلى عقــار یشــغله المالــكتثساال

ابتــة لثاسياســة المــذكورة فــي بنــد الموجــوداتفقــًا للماریًا، تقــوم الشــركة بمعالجــة هــذا العقــار محاســبيًا و كوهــا عقــارًا اســتثها مالیشغلالتيتاراالعق
ام.حتى تاریخ تغير االستخد

القيمة العادلةقياس
كين معاملة منتظمــة بــين المشــار ت ما فيلوبا د مطیل بنلتحو مدفوعأو السيتم قبضه لبيع بند موجودات ما القيمة العادلة هي السعر الذي إن

مطلوبات تحدث إما:بند الموجودات أو لتحویل اليعلبلعادلة على افتراض بأن المعاملة لقيمة افي السوق بتاریخ القياس. یستند قياس ا

طلوبات، أوفي السوق الرئيسي لبند الموجودات أو الم
بند المطلوباتدات أوالموجو لبند يالً ضاألكثر تفي األسواق في غياب السوق الرئيسي، ف

ون في متناول الشركة.ب أن یكإن السوق الرئيسي أو األكثر تفضيًال یج 

ين فــي الســوق عنــد تســعير بنــد عادلــة لبنــد الموجــودات أو المطلوبــات باســتخدام االفتراضــات التــي ســوف یســتخدمها المشــاركمة القيالیتم قياس 
اس مصلحتهم االقتصادیة.كين في السوق یتصرفون على أسلمشار فتراض أن اابات، على أو المطلو الموجودات
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(تتمة)القيمة العادلةسقيا
خدام بنــد تصــادیة باســ مزایــا اقتتحقيــقبار قــدرة المشــارك فــي الســوق علــى قياس القيمة العادلة لبند الموجودات غير المالي یأخذ بعين االعتإن
وأفضــل ى عللــذي ســوف یســتخدم بنــد الموجــودات بــأ الســوق اه أو عن طریــق بيعــه إلــى مشــارك آخــر فــي لموجودات بأعلى وأفضل استخدام لا

استخدام له.

ت مــدخاللاســتخدام اة، لزیــادة نــات الكافيــة لهــا لقيــاس القيمــة العادلــ الشركة أساليب التقيــيم المناســبة حســب الظــروف وحيــث تتــوفر البيا تستخدم
ذات العالقة والتقليل من استخدام المدخالت غير الملحوظة.لحوظة الم

عنهــا فــي البيانــات الماليــة یــتم تصــنيفها ضــمن تسلســل القيمــة قيمة العادلة لها أو اإلفصاحالس موجودات والمطلوبات التي یتم قيا جميع الإن
لقياس القيمة العادلة ككل:ساسيةمدخالت األلدنى من الى الحد األعادلة، والمشروحة كما یلي، استنادا إال

ودات أو المطلوبات المماثلة.وج لمير المعدلة) في األسواق النشطة لاولة (غالمستوى األول: أسعار السوق المتد
 شــرة أو ا بة بصــورة مخالت ملحوظــ الت الــالزم لقيــاس القيمــة العادلــة (مــدالمســتوى الثــاني: أســاليب تقيــيم تســتخدم الحــد األدنــى مــن المــدخ

،ر مباشرة)غي
غير ملحوظة).ت اللالزم لقياس القيمة العادلة (مدخ دخالت االمستوى الثالث: أساليب تقييم تستخدم الحد األدنى من الم

دتحــویالت قــ ذا كانــت العلى أساس متكرر، تحدد الشركة فيمــا إالموجودات والمطلوبات المثبتة في البيانات المالية بالقيمة العادلةبخصوص
ل) فــي ككــ ة لقيــاس القيمــة العادلــ مــدخالت یلــزممــن الى إعــادة تقيــيم التصــنيف (اســتنادًا إلــى أدنــى مســتو عنــد ســتویات فــي التسلســل تمت بين م
إلعداد التقاریر المالية.ةتر نهایة كل ف

غيــر الماليــة مثــل العقــارات والموجــوداتر المدرجــةمدرجــة وغيــ لاثل االستثمارات في األوراق الماليــة الشركة بقياس الموجودات المالية، متقوم
عمومية.ميزانيةستثماریة، بالقيمة العادلة بتاریخ كل اال

ـــة، حــــددتة يمــــ اإلفصــــاحات عــــن القلغــــرض ـــودات والمطلوبــــات علــــى أســــاس طبيعــــة وخصــــائص ومخــــاطر بنــــد العادلـ الشــــركة فئــــات الموجـ
ه.و موضح أعالهدلة، كما لقيمة العا جودات وبند المطلوبات ومستوى تسلسل االمو 

إلفصــاح قيمة العادلة أو عنــدما یــتم االبات غير المالية والتي یتم قياسها الموجودبيان اإلفصاحات المتعلقة بالقيمة العادلة لألدوات المالية و تم
.٢٧و١٣و١٢و ٤عن القيم العادلة، وهي ملخصة ضمن اإلیضاحات 

لةداو لمتغير االتصنيفات المتداولة مقابلالتصنيفات 
ــوم ــتنادًا إتقـ ــا ومطلوباتهـــا فـــي بيـــان المركـــز المـــالي اسـ ــنيف الشـــركة بعـــرض موجوداتهـ ــتملـــى التصـ ــداول. یـ ــداول /غيـــر المتـ ــنتالمتـ يف بنـــد صـ

 عندما یكون:الموجودات متداوالً 

ورة تشغيلية عادیةمتوقع تحقيقه أو هناك النية لبيعه أو استهالكه في د
ةلمتاجر ض ارئيسي لغر محتفظ به بشكل
شهرًا بعد فترة إعداد التقاریر المالية، أو١٢يقه خالل متوقع تحق
شــهرًا بعــد فتــرة إعــداد التقــاریر ١٢على األقــل لفتــرة ستخدم لسداد بند مطلوباتیأوإذا كان مقيدًا من أن یحول ه نقدیة إالنقدیة أو شب

المالية.
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(تتمة) ملخص السياسات المحاسبية الهامة-٣

(تتمة)ات غير المتداولةقابل التصنيفالمتداولة متصنيفات لا

بات متداوًال إذا كان:لو مطا غير متداولة. یعتبر بند الخرى على أنهتصنيف جميع الموجودات األیتم

متوقع تسویته خالل دورة تشغيلية عادیة
تاجرةمحتفظ به بشكل رئيسي لغرض الم
 أولية، الما قاریرتإعداد ال بعد فترةشهراً ١٢مستحق السداد خالل
اریر المالية.تقالشهرًا بعد فترة إعداد ١٢دة لى األقل لمال توجد هناك حقوق غير مشروطة لتأجيل تسویة بند المطلوبات ع

الشركة بتصنيف جميع مطلوباتها األخرى على أنها غير متداولة.تقوم

البنوك والنقد في الصندوق دىلاألرصدة
عاليــة الســيولة والتــي صــيرة األجــل نقد لدى البنوك وفي الصــندوق والودائــع قفي بيان المركز المالي على اليرة األجل صقالودائع النقد و ملیشت

يــر خــاطر تغييــرات غوالتــي تخضــع لممحــددي تكــون جــاهزة ليــتم تحویلهــا بســهولة إلــى مبلــغ نقــدي ثالثــة أشــهر أو أقــل، والتــ ل التســتحق خــ 
مة.جوهریة في القي

نةالخزیأسهم 
أربــاح أو یــةأحقــوق الملكيــة. ال یــتم تثبيــتتم خصــمها مــنلكية التي یتم إعادة شــراؤها (أســهم الخزینــة) بالتكلفــة ویــ وات حقوق المم تثبيت أدتی

بــين القيمــةالملكيــة للشــركة. یــتم عــرض أي فــرق األربــاح أو الخســائر عنــد شــراء أو بيــع أو إصــدار أو إلغــاء أدوات حقــوق خســائر فــي بيــان
دة إصدارها، في بيان التغيرات في حقوق الملكية.في حالة إعا والمبالغ، یةالدفتر 

األرباحتوزیعات 
ســيس ا یــتم اعتمــاد التوزیــع ولــم یعــد التوزیــع حســب قــرار الشــركة. وفقــًا لعقــد تأ فع توزیعــات أربــاح عنــدملــدت الشــركة بتثبيــت بنــد مطلوبــا ومتقــ 

مين. یتم تثبيت مبلغ التوزیع مباشرة في حقوق الملكيةهقبل المسا نقة عليه معند الموافالشركة، یتم اعتماد التوزیع 

المخصصات 
نتيجــة أحــداث ســابقة، ومــن المــرجح أن تكــون التــدفقات ني أو ضــمني) علــى الشــركة نو قــا صصــات عنــد وجــود التــزام حــالي (تثبيــت المخ یــتم

ول لمبلغ االلتزام. عندما تتوقع الشــركة بأنــه یمكــن قل تقدیر معمم ویمكن عید االلتزازایا اقتصادیة ضروریة من أجل تسدالخارجة المتضمنة م
المبلــغ المحصــل كبنــد موجــودات منفصــل قــود التــأمين، یــتم تثبيــت عحــدات، على سبيل المثال بموجــب أكل المخصصو أنعض ماستعادة ب

خســائر بعــد تنزیــل أیــة مبــالغ لربــاح أو األفــي بيــان ابأي مخصص ًا. یتم عرض المصاریف التي تتعلقولكن فقط عندما یكون التحصيل أكيد
مستردة.

المطلوبات الطارئة
ا كــان مــن المســتبعد تــدفق خــارج للمــوارد التــي تتضــمن مزایــا یــتم اإلفصــاح عنهــا إال إذو ة.الطارئــة فــي البيانــات الماليــ اتت المطلوبیتم تثبيال

صــاح عنهــا عنـــدما یكــون مــن المــرجح تــدفق داخــل للمزایـــا فكــن یــتم اإللالماليــة و البيانـــات یــتم تثبيــت الموجــودات الطارئــة فــياقتصــادیة. ال
.صادیةاالقت
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) (تتمةاسات المحاسبية الهامةملخص السي-٣

الموظفينمكافآت 

التوزیع المحددةخطة
تــي تــدیرها الجتمــاعي الوالضــمان ات التقاعد في الشركة هم أعضاء في خطة معاشا الموظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة إن
ســـاب المســـاهمة" ح تـــب٪ مـــن "را١٢.٥كة المســـاهمة بنســـبة علـــى الشـــر . یتوجـــب ســـاري المفعـــوللحكومـــة بموجـــب قـــانون العمـــل االتحـــادي ا

فــي "راتــب ى التــوالي ٪ علــ ٢.٥٪ و ٥فــون والحكومــة بنســبة استحقاقات التقاعــد وذلــك لتمویــل المزایــا. یســاهم الموظنظاماتب في لتكاليف الرو 
دة حــدلماالجتمــاعي هــو تقــدیم المســاهمات اوالضــمان التقاعــد خطــة. إن االلتــزام الوحيــد للشــركة فيمــا یتعلــق بخطــة مة" ضــمن الساب المساهح 
األرباح أو الخسائر.ضمنساهمات ٪). یتم تحميل الم١٢.٥(

اإلجازة السنویة
السنة.الفترة/المؤهلين حتى نهایةة من الموظفينات المقدمدملخ تيجًة لالسنویة نت المقدر لإلجازاتلبند المطلوبا یتم تكوین مخصص

ة الخدمة للموظفينمكافآت نهایمخصص
فين . تســـتند المبـــالغ المســتحقة الـــدفع علــى الراتـــب النهــائي وطـــول مــدة الخدمـــة للمـــوظالوافــدینظفينالخدمــة للمـــو یـــةها الشـــركة مكافــأة نتقــدم

كاليف المتوقعة لهذه المزایا على مدى فترة الخدمة.صص للتؤخذ مخ یة. مفترة الخداألدنى من خضوعًا إلتمام الحد 

متعلــق بمكافــأة نهایــة الخدمــة كبنــد ل، فــي حــين یــتم اإلفصــاح عــن المخصــص الاو تــدج مخصص اإلجازات الســنویة كبنــد مطلوبــات مویتم إدرا
مطلوبات غير متداول.

المضافةالقيمة ضریبة
مضافة، باستثناء:بلغ ضریبة القيمة الل مبعد تنزیموجودات للمصاریف وایتم تثبيت ا

 ي هــذه یمكــن اســتردادها مــن مصــلحة الضــرائب، فــ الافة المتكبــدة علــى شــراء موجــودات أو خــدماتعنــدما تكــون ضــریبة القيمــة المضــ
اسبًا.منذلكتى كان ملمصاریف، من بنود اف شراء بند الموجودات أو جزءالحالة، یتم تثبيت ضریبة القيمة المضافة كجزء من تكالي

قيمة المضافة.عند ادراج الذمم المدینة والدائنة مع تضمين مبلغ ضریبة ال

أو القابــل لالســترداد مــن، أو المســتحق الــدفع إلــى، هيئــة الضــرائب كجــزء فــي الــذمم المدینــةالقيمة المضــافة ة یبتضمين صافي مبلغ ضر ویتم
لي.لمركز الما الذمم الدائنة في بيان ا

ةاألجنبيالت العم
للتثبيــت. إن الموجــودات ة هلــ صــرف الفــوري بتــاریخ تكــون المعاملــة فيــه مؤ المعامالت التــي تــتم بــالعمالت األجنبيــة مبــدئيًا وفقــًا لســعر التسجل

تجــة عـــن ا روقــات النج جميــع الفالفوریــة بتــاریخ التقریــر. تــدر لنقدیــة المصــنفة بــالعمالت األجنبيــة یــتم تحویلهــا بأســعار الصـــرف والمطلوبــات ا
.اح أو الخسائرربألافي بيان ویلح الت

ف بتـــواریخ المعـــامالت تحویلهـــا باســتخدام أســـعار الصــر البنــود غيـــر النقدیــة التـــي تقــاس حســـب التكلفــة التاریخيـــة بــالعمالت األجنبيـــة یــتم إن
د القيمـــة دیـــ تح الصـــرف بتـــاریخ أســـعارتخدامل باســـ تحـــو نبيـــة. إن البنـــود غيـــر النقدیـــة التـــي تـــم قياســـها بالقيمـــة العادلـــة بــالعمالت األج األوليــة

بمــا یتماشــى مــع تثبيــت القيمــة العادلــة یــتم معاملتهــا خســائر الناتجــة مــن تحویــل البنــود غيــر النقدیــة التــي تــم قياســها بالعادلــة. إن األربــاح أو ال
خســائر القيمــة أوح یــتم تثبيــت أربــا د حيــث للبنــو حویــل التوقــاتح أو الخسائر من التغيير في القيمة العادلة للبند (على ســبيل المثــال، فر األربا 

ــةال ــًا ضـــمنعادلـ ــاح أو الخســـائر أیضـ ــامل األخـــرى أو یـــتم تثبيـــت األربـ ــود الـــدخل الشـ ــامل األخـــرى أضـــمن بنـ ــود الـــدخل الشـ ــاح أو بنـ و األربـ
لتوالي).الخسائر، على ا
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(تتمة) ملخص السياسات المحاسبية الهامة-٣

(تتمة)بيةاألجنالعمالت 
لبنــد الموجــودات ذي العالقــة أو المصــاریف أو الــدخل (أو جــزء منــه) عنــد تخدم عنــد التثبيــت األولــيمســ الالصــرف الفــوري تحدیــد ســعرد عنــ 
دي یتعلق بالمبلغ المدفوع مقدمًا، یكون تاریخ المعاملــة هــو التــاریخ الــذينقدي أو بند مطلوبات غير نققف عن تثبيت بند موجودات غيرالتو 
و بند المطلوبات غير النقدي الناتج عــن المبلــغ المــدفوع مقــدمًا. إذا كــان هنــاك جودات غير النقدي أمو اللبند بالتثبيت األوليركةالشه م فيتقو 

یخ المعامالت لكل سداد أو استالم لدفعات مقدمة.ددة، تقوم الشركة بتحدید تار ي سداد أو استالم لدفعات متعأ

محاسبية الهامةراضات الت واالفتاألحكام والتقدیرا-٤

ــدیرات واالفتراضـــات واألحكـــام التـــي تـــؤثر علـــى ااادإعـــدإن ــة للشـــركة یتطلـــب مـــن اإلدارة إجـــراء التقـ لمبـــالغ المدرجـــة لإلیـــرادات لبيانـــات الماليـ
ول هــذه التأكــد حــ إن عــدم واإلفصــاحات عــن المطلوبــات المحتملــة.واإلفصــاحات المرتبطــة بهــا ات المعلنــة لمصــاریف والموجــودات والمطلوبــ وا

رة فــي الفتــرات یمكن أن یؤدي إلى نتائج تتطلــب تعــدیل جــوهري علــى القيمــة المدرجــة للموجــودات أو المطلوبــات المتــأثاتیر قدوالتاالفتراضات 
المستقبلية.

األحكام
ري علــى المبــالغ المثبتــةأثير جــوها أكبــر تــ والتــي لهــ ضمن سياق عملية تطبيق السياسات المحاسبية للشركة، أصدرت اإلدارة األحكــام التاليــة،

البيانات المالية:ي ف

تصنيف االستثمارات 
أو بالقيمــة العادلــة مــن ل بنــود الــدخل الشــامل األخــرى إمــا بالقيمــة العادلــة مــن خــالاالستحواذ على األوراق المالية، تقــرر اإلدارة تصــنيفها عند

لشــامل لقيمــة العادلــة مــن خــالل بنــود الــدخل ابا ة ي األوراق الماليــة مصــنفثمارات فــ لــك االســتخالل األرباح أو الخسائر. ولتقدیر ما إذا كانــت ت
فــي المعيــار الـــدولي كمـــا وردحدیــد التصــنيف صـــل لتالمفلمعيــار، راعــت اإلدارة ااألخــرى أو بالقيمــة العادلــة مـــن خــالل األربــاح أو الخســـائر

الية مصنفة بشكل مناسب.لمااستثماراتها في األوراقنعة بأن دارة مقت، ووفقًا لذلك، فإن اإل٩إلعداد التقاریر المالية رقم 

العناصر المكونة للموجودات الثابتة
أو عمرهــا االقتصــادي المقــدرى أســاس القســط الثابــت علــى مــدىة ضــمن الموجــودات الثابتــة، علــ اســتهالك موجــودات الشــركة والمصــنفیــتم

بحيــث یــتم اســتهالك كــل ةرئيســيودات، یــتم تقســيمه إلــى أجــزاء مكونــة د الموج مقدر لبنتصادي ال. عند تحدید العمر االقاالنتاجاتطریقة وحد
، أحــد المكونــات الرئيســيةد تحدیــ وعنــدالموجــودات األكبــر، لبنــد یلزم إجراء أحكام لتحدید المكونــات الرئيســيةجزء من مكوناته بشكل منفصل. 

يالموجــودات األصــلنــدببمثل االختالف في العمر المقدر، مقارنــة النوعيةالعوامل افة إلى تراعي اإلدارة األهمية الكمية للجزء المكون باإلض
ونمط استهالكه ودورة استبداله وخطة الصيانة.

العقارات تصنيف
قــوم ة. كمــا ترات ضــمن الموجــودات الثابتــة أو كعقــارات اســتثماریمــا إذا كــان یجــب تصــنيفها كعقــا د االستحواذ على العقــارات فيتقرر اإلدارة عن

قيــد التشــغيل للشــركة. وتقــوم الشــركة ارات محــتفظ بهــا لالســتخدام مــن قبــل أوعقــ اليف العقــارات كموجــودات ثابتــة عنــدما تكــون كة بتصــنالشــر 
رأس المــال أو لإلیجــار أو الســتخدامات غيــر محــددة.غبة في االحتفــاظ بهــا لزیــادة استثماریة عندما تكون هناك ر كعقارات العقاراتبتصنيف 

صنيف عند تغير غایتها.يير التشركة بتغتقوم ال
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(تتمة) الفتراضات المحاسبية الهامةیرات واقدلتاألحكام وا-٤

التقدیرات واالفتراضات 
اطر ة بتــاریخ إعــداد البيانــات الماليــة، التــي تشــكل مخــ رئيسية للتقدیرات غير المؤكدتتعلق بالمستقبل والمصادر الإن االفتراضات الرئيسية التي 

تاليــة، تمــت مناقشــتها أدنــاه. إن ت والمطلوبــات خــالل الســنة الماليــة الداجــو عــدیالت جوهریــة علــى المبــالغ المدرجــة للمو تســبب بتیــة فــي الجوهر 
ة. إن الظروف واالفتراضــات الحاليــة حــول التطــوراتة عند إعداد البيانات الماليم على أساس المقایيس المتوفر افتراضات وتقدیرات الشركة تقو 

عكس تلــك التغيــرات فــي وف التــي تنــتج خــارج ســيطرة الشــركة. تــنظــر الكــن أن تتغيــر بســبب التغيــرات فــي الســوق أو ذلــك، یملية، مــع المســتقب
عند حدوثها.تاالفتراضا 

اإلنتاج استهالك وحدات 
واسطة حدیدها بي یتم تبقية التجية المتبناًء على الطاقة اإلنتاابتة باستخدام طریقة وحدات اإلنتاج د الموجودات الثیتم استهالك بعض بنو 

لموجودات بند اذلك رسوم استهالك تتناسب مع الطاقة اإلنتاجية المقدرة ل. وینتج عن٢٠٢٠ینایر ١من اراً استشاري خارجي مستقل اعتب
تقييمات الحالية فعلي والالعمر التة، والذي یتم تقييمه سنویًا، بكٍل من قيود الموجودات الثاب. ویرتبط عمر كل بند من ذات الصلةابتةالث

وفقًا للمعایير المعتمدة دوليًا. تتطلب هذه االحتسابات ل وصيانة الموجودات الثابتة یتمية المتبقية على افتراض أن تشغيللطاقة اإلنتاج 
احتساب معدل  بلية. إنة المستقنتاج المتبقية وتقدیرات المصاریف الرأسماليلك عدد وحدات اإلدیرات واالفتراضات، بما في ذاستخدام التق

یختلف اإلنتاج الفعلي في المستقبل عن التنبؤات الحالية لإلنتاج أو تغيرات التقدیرات نتاج یمكن أن یتأثر إلى حد أنه استهالك وحدات اإل
راضات أو االفتالعوامل الطاقة اإلنتاجية المقدرة بسبب التغيرات في تج التغيرات في الية المستقبلية. یمكن أن تنللمصاریف الرأسم

:ة اإلنتاجية، بما في ذلك ما یليالمستخدمة في تقدیر الطاق

وقعةالمشاكل التشغيلية غير المت
عيوب التصنيع
التعدیالت غير المناسبة التي تمت
لمناسبة التي تمتاالستبداالت غير ا
لسيئةيانة اال الصأعم
الت القصور في التشغيليجًة لحاتحدث نتيل حاالت التوقف غير المجدولة المكلفة والتيتقل

بيًا في المستقبل.لجة التغيرات في التقدیرات محاسیتم معا 

ئتمان المتوقعة للذمم المدینة التجاریةخسائر االمخصص
المخصصــاتدات العقود. تستند معدالت وموجو نة التجاریة قعة للذمم المدیلحساب خسائر االئتمان المتو تستخدم الشركة جدول مخصصات

ل، حســب الموقــع الجغرافــي نمــاط خســائر مماثلــة (علــى ســبيل المثــا ت مختلفة من العمالء التي لهــا أأیام التأخر عن السداد لمجموعا إلى عدد
خرى).االئتمان األبواسطة االعتمادات المستندیة وأشكال تأمين العميل وتقييمه والتغطيةوعونوع المنتج ون

ول لتعــدیل البيانــات الســابقة ركة. ســتقوم الشــركة بمعــایرة الجــدت التعثر السابقة الملحوظة للشإلى معدالالبدایة یستند جدول المخصصات في 
ــتقبلية. علـــى ســـبيل المثـــال، إذا لخســـائر ــة كـــان مـــن المتوقـــع أن تتـــدهور الظـــروف االقتصـــادیةاالئتمـــان بنـــاًء علـــى المعلومـــات المسـ المتوقعـ
ســابقة. فــي تــاریخ كــل ثــر، یــتم تعــدیل معــدالت التعثــر الیؤدي إلى زیادة عدد حــاالت التع، مما قدم المقبلالمحلي) خالل العا المنتج(إجمالي

رات المستقبلية.یث معدالت التعثر السابقة الملحوظة ویتم تحليل التغيرات في التقدیتقریر، یتم تحد

جــوهري. إن قيمــة ائر االئتمان المتوقعة هو تقدیروقعة وخسدیة المتوالظروف االقتصا الملحوظةت التعثر السابقةتقييم الترابط بين معدالإن
ــة للتغيـــرات فـــي الظـــرو خســـائر االئتمـــان ــون الخبـــرة الســـابقة لخســـائالمتوقعـــة حساسـ ــة. قـــد ال تكـ ــاالت االقتصـــادیة المتوقعـ ــان ف والحـ ر االئتمـ

ئتمــان المعلومــات المتعلقــة بخســائر االتقبل. إنفــي المســ تمثــل التعثــر الفعلــي للعميــلاالقتصــادیة أیضــاً الخاصــة بالشــركة والتنبــؤ بــالظروف 
.٢٨و ١٤ة مبينة في اإلیضاحين نة التجاریة وموجودات العقود للشركالمتوقعة على الذمم المدی

ن درهــم) مليــو ١٢٨٬٢–٢٠١٩دیسمبر ٣١درهم (مليون ٩٣٬٥بلغ إجمالي الذمم المدینة التجاریة مبلغ في تاریخ بيان المركز المالي،كما 
.مليون درهم)١٬٩–٢٠١٩دیسمبر ٣١(درهم مليون ٣٬٢ص خسائر االئتمان المتوقعة مبلغوبلغ مخص
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(تتمة) الفتراضات المحاسبية الهامةاألحكام والتقدیرات وا-٤

(تتمة)التقدیرات واالفتراضات 

المخزون وجود
م الحدیــد وصــخر البوكســيت) إســمنت الخبــث المعــدني والجــبس وخــا والرمــل و الجيــري ن المواد الخام التي تــم شــرائها (الحجــرمالمخزون تتألف
غيــر عملــي، المخــزون نفيذ (اآلجر القاسي والذي یتم وضعها ضمن مخازن مظللة ومبنية لهذا الغرض). نظرًا ألن وزن هــذه ال قيد التواألعم

حجــام باســتخدام زاویــة وتحویلهــا إلــى وحــدة أالمخــزون ى قياســاتلحصــول علــ ات المتــوفرة فــي نهایــة الســنة مــن خــالل االكميبتقييمدارةتقوم اإل
ثافــة الحجميــة. عنــد القيــام بــذلك، تقــوم اإلدارة بتعيــين مســاحين مســتقلين لتقــدیر الكميــات باســتخدام طــرق علميــة معينــة الحــرج والكاالســتقرار 

.األسمنتفي صناعةویل الكثافة المطبقة على مخزون مماثل طرق تح وتطبيق ساتلحساب القيا 

في قيمة المخزون االنخفاض
يمــة الممكــن تحقيقهــا أیهمــا أقــل. عنــدما یصــبح المخــزون قــدیمًا أو متقادمــًا، یــتم إجــراء تقــدیر و صــافي القاالحتفــاظ بــالمخزون بالتكلفــة أمیــت

ةردیــ بة للمبــالغ الجوهریــة غيــر الفمــا بالنســ فردیــة. أهریــة الفردیــة، یــتم هــذا التقــدیر بصــورة غ الجو لصافي القيمة الممكــن تحقيقهــا. بالنســبة للمبــال
جتمعًة ویؤخذ مخصص حسب نوع المخزون ودرجة العمر أو التقادم استنادًا ألسعار البيع المتوقعة.تقدیرها مولكنها قدیمة أو متقادمة فيتم

مـــع مخصصـــات ،هــم)مليـــون در ١٣٢٬٥–٢٠١٩دیســـمبر ٣١(درهــم مليـــون ١٠٠٬٦ون المخـــز إعـــداد التقــاریر، بلـــغ إجمـــالي قيمــةبتــاریخ
إن أیة فروقات ما بين المبــالغ المحققــة فعليــا .مليون درهم)٢١٬٠–٢٠١٩دیسمبر ٣١(م درهمليون ٢١٬٠والمتقادم بمبلغ للمخزون القدیم 

.األرباح أو الخسائران يفي الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة سيتم تثبيته في ب

اليةدوات المالعادلة لألالقيمة
المتداولــة فــي المســجلة فــي بيــان المركــز المــالي علــى أســاس األســعارللموجــودات والمطلوبــات الماليــة ال یمكــن قيــاس القيمــة العادلــةما عنــد

ت لهــذه تؤخــذ المــدخالذج التــدفقات النقدیــة المخصــومة. لــة باســتخدام أســاليب التقيــيم بمــا فــي ذلــك نمــو األسواق النشطة، یتم قياس القيمــة العاد
قيمــة ذلــك ممكنــا، فــإن درجــة مــن الحكــم مطلوبــة لتحدیــد الا أمكــن ذلــك، ولكــن عنــدما ال یكــون ن األســواق الممكــن مالحظتهــا حيثمــ مــ جلنمــاذا

ذه التغييــرات فـــي االفتراضــات حــول هـــ اطر الســيولة ومخــاطر االئتمـــان والتقلبــات. إنالعادلــة. تشــمل األحكــام اعتبـــارات المــدخالت مثــل مخـــ 
.القيمة العادلة لألدوات الماليةلىؤثر عمكن أن تالعوامل ی

غير الماليةاالنخفاض في قيمة الموجودات 
عادلــة المبلــغ القابــل للتحصــيل، باعتبــاره قيمتــه الالمبلغ المدرج لبند موجودات أو وحدة منتجة للنقــد عــنینشأ االنخفاض في القيمة عندما یزید

مــن تــوفرةالبيانــات المًا تكاليف االستبعاد یســتند علــى إن احتساب القيمة العادلة ناقصما أعلى.دام، أیهقيمة االستخ ناقصًا تكاليف االستبعاد و 
ــامالت الشـــراء الملزمـــة الســــ  ـــوق الملح معـ ــابهة أو أســـعار السـ ـــودات مشـ ــوق لموجـ ــافية الســـتبعاد بنــــدائدة فـــي السـ ــًا التكــــاليف اإلضـ ــة ناقصـ وظـ

لنقدیة المخصومة.  تدفقات انموذج الستخدام على الموجودات. یستند حساب قيمة اال

لتــي لــم تلتــزم بهــا الشــركة بعــد أو اســتثمارات ات الخمــس المقبلــة وال تشــمل أنشــطة إعــادة الهيكلــة اقات النقدیــة مــن الميزانيــة للســنو التــدفتســتمد
ل حساســًا لســعر الخصــم ل للتحصــيلغ القابها. إن المبة المنتجة للنقد التي یتم اختبار جوهریة التي سوف تعزز أداء الموجودات للوحدمستقبلية 

المســتقبل ومعــدل النمــو المســتخدم ألغــراض ومة وكــذلك التــدفقات النقدیــة الداخلــة المتوقعــة فــي ي نمــوذج التــدفقات النقدیــة المخصــ المستخدم فــ 
(أ).١١ي إیضاح للنقد فللوحدة المنتجةللتحصيل تحدید المبلغ القابل المستخدمة لالهامةاإلفصاح عن االفتراضات تماالستقراء.

ات االستثماریةالعادلة للعقار القيمة
ــتثماریة بالقيمـــة العادلـــة، مـــع إثتقـــوم الشـــركة بـــإد ــبة بـــات التغيـــرات فـــي القيمـــة العادلـــة فـــي بيـــان األربـــاح أو راج عقاراتهـــا االسـ الخســـائر. بالنسـ

اب هــذه المعلومــات، النشط للعقارات المماثلــة. فــي غيــ ي السوق حالية فلإلى األسعار االمستخدمة تند منهجية التقييم للعقارات االستثماریة، تس
ألســـعار ااالعتبــار الشــركة فــي أخــذتمعقولــة. عنــد إصــدار حكمهــا، المبــالغ ضــمن مجموعــة مــن تقــدیرات القيمــة العادلــة اللشــركةحــددت ا

ف فــي الطبيعــة أو الموقــع أو الظــرو تغييــراتعكس أیــةتلموقــع والظــروف المماثلــة، مــع إجــراء تعــدیالت لــ الحدیثة للعقارات المماثلــة فــي نفــس ا
االفتراضــات، والتــي تخضــع لعــدم اليقــين وقــد تختلــف بتلــك األســعار. یســتند هــذا التقيــيم إلــى بعــضمالتمعــا االقتصــادیة منــذ تــاریخ حــدوث ال

یًا عن النتائج الفعلية.جوهر 

ت الرئيســية المســتخدمة . یــتم اإلفصــاح عــن االفتراضــا ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠ا في مين خبير تقييم مستقل لتقييم القيم العادلة كالشركة بتعيقامت
.١٢ح قيمة العادلة للعقارات وتحليل الحساسية في اإلیضا لتحدید ال
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(تتمة) الفتراضات المحاسبية الهامةاألحكام والتقدیرات وا-٤

(تتمة)التقدیرات واالفتراضات 

المقدرة للموجودات الثابتةاألعمار
ــوم ــاب االســـتهالكة بتحدیـــد األعمـــار المقـــدرة للموجـــ ة الشـــركر إداتقـ ــتم تحدیـــد هـــذا اودات الثابتـــة الحتسـ ــار . یـ ــذ بعـــين االعتبـ ــد األخـ لتقـــدیر بعـ

ة بشــكل ســنوي ویــتم تعــدیل تكــاليف االســتهالك ر االستخدام المتوقع أو الفعلي للموجودات. تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقيــة واألعمــار المقــد
.درة تختلف عن التقدیرات السابقةتعتقد اإلدارة بأن األعمار المقعندما ةلمستقبليا

ات من عقود العمالءاإلیراد-٥

معلومات اإلیرادات المفصلةأ)

فيما یلي تحليل لإلیرادات من عقود العمالء:
المنتهية فيهرأشفترة التسعة 

سبتمبر٣٠سبتمبر ٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩
رهمددرهم

ر مدققة)(غيققة)مد(
إلیرادات نوع ا

٢٨٠٤٨٤٬٢٥٩٬٦٧٣٠١٢٬٣٤١٬لعبيع الس

المنتهية فيهرأشفترة التسعة 
سبتمبر٣٠سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
درهمدرهم

(غير مدققة)(مدققة)
األسواق الجغرافية

٦٧٬٦٢٣٬١٠٠٨٦٬٢٨٠٬٢٥٥المتحدةداخل اإلمارات العربية
١٨٠٨٦١٬١٩١٬٤١٨٧٣٢٬٢٥٤٬تحدةربية الملعاارات خارج اإلم

٢٨٠٤٨٤٬٢٥٩٬٦٧٣٠١٢٬٣٤١٬

المنتهية فيهرأشفترة التسعة 
سبتمبر٣٠سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
درهمدرهم

(غير مدققة)(مدققة)

توقيت تثبيت اإلیرادات 
٢٨٠٤٨٤٬٢٥٩٬٦٧٣٠١٢٬٣٤١٬ي وقت معينم نقلها فبضائع ت

درهــم مليــون ٣٠٢٬٨–٢٠١٩ســبتمبر ٣٠ات (مــن إجمــالي اإلیــراد٪٨٨مــا نســبته درهم والتي تمثل مليون ٢٢٨٬٥غ ادات مبلیر من اإلتتض
عمالء).٧-٢٠١٩سبتمبر ٣٠(عمالء ٧من إجمالي اإلیرادات) من ٪٨٩والتي تمثل ما نسبته 
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(تتمة) ن عقود العمالءات ماإلیراد-٥

أرصدة العقودب)

بردیسم٣١بر سبتم٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩
درهمدرهم

مدققة)(ققة)(مد

موجودات ال
٥٩٨٣١٩٬٬٠٩٣٦٤٢٨٩٬١٢٦٬)١٤لذمم المدینة التجاریة (إیضاح ا

مطلوبات ال
٠٥٣٦٨٢٬٬١٩٥٦٩٤٦٬١٬)١٢(إیضاح ن العمالءدفعات مقدمة م

ت األداءالتزاماج)

-٢٠١٩ســـمبر دی٣١(التســليمیومـــًا مــن ٢١٠-١٥٠ق الـــدفع عمومــًا خــالل ُیســتح تســليم و لاعنـــد لعیــتم اســتيفاء التــزام األداء عـــن بيــع الســ 
).یوماً ١٨٠-١٥٠

تكلفة المبيعات-٦

المنتهية فيهرأشفترة التسعة 
سبتمبر٣٠سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
درهمدرهم

ر مدققة)(غي(مدققة)

١١٤٬٤٥٣٬٥٣٥١٥٥٬١٧٠٬٠٢٦دلوقو ا
٦٦٬٣٣٨٬٠٩٧٨٦٬٨٢٧٬٣٤٩خدمة في االنتاجام المستخ دة الما ال

٤٩٬٢١١٬٤٩٨٥٣٬٣٣٠٬٨٢١)١١(إیضاح ثابتةاستهالك موجودات
٢٢٬٦٦٨٬٥٤٨٢٧٬٢٢٣٬٢٢٠مياه

١٣٬٨٢٢٬٣٢٦١٨٬٥٧٧٬٠٤٥كهرباء
١٣٬٩٨٥٬٠٢٩١٦٬٧٣٤٬٧٠٣)٨(إیضاح عالقةلذات ارواتب وتكلفة الموظفين 

٤٬٢٩٦٬٩١٦٦٬٢٩٠٬٨٢٥االستهالكيةوالمواديارالغع استهالك قط
٠٤٢٨٦٩٬٧٬٨٧٦٣٣٢٬١١٬ة أخرى مصاریف تشغيلية مباشر 

٢٩٢٬٦٤٤٬٩٩١٣٧٥٬٤٨٦٬٨٦٥صنيعإجمالي تكاليف الت

)٩٧٥٣٦٠٬٥٢٬(١٥٢٨٨٣٬٢٤٬مة الصنعفي المخزون للبضائع تامة الصنع ونصف تا )الزیادة(/النقص

٤٣١٨٬٥٢٣١٧٬٩٠٨١٢٥٬٢٣٬٣
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دخل تشغيلي آخر-٧

المنتهيــة الفتــرةخــالل لتي تم إنتاجها من قبل الشركة. بلغ الدخل المكتســب الدخل المكتسب على الكهرباء ایتكون الدخل التشغيلي اآلخر من 
مليون درهم).٧٬٧–٢٠١٩(مليون درهم٥٬٦ما قيمته ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

داریةومية واالوالعمية المصاریف البيع-٨
لمنتهية فياهرأشفترة التسعة 

مبرسبت٣٠سبتمبر ٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩
درهمدرهم

(غير مدققة)(مدققة)

١٩٬٦٠٤٬٨٥٠١٦٬٠٦٩٬٣٦٢سوم تحميلر 
٩٬٣٢٢٬١٢٧١٠٬٦٣٣٬٨٨٥(أ))ملحوظة(رواتب وتكلفة الموظفين المدفوعة

-٢٬٤٦٧٬٩٠٠أ))(١٤یضاحمخصص خسائر االئتمان المتوقعة (إ
١٬٨٦٨٬٢٢١١٬٧٤١٬٤٥٣أتعاب مهنية

٤٤١٬١٤١١٬٠٤٧٬٧٤٧عروض مبيعات
٣٣٦٬٧٦٨٨٣٣٬٧٩٦)٢٤(إیضاح عضو مجلس اإلدارةمصاریف 

٤٩٨٨٩٧٬٬٢٠٩١١٢٦٬٣٬أخرى 

٥٠٥٩٣٨٬٣٦٬٣٣٤٤٥٢٬٣٣٬

كما یلي:للفترةب وتكاليف متعلقة بالموظفين تم تخصيص روات)أ
المنتهية فيرهأشتسعة فترة ال

سبتمبر٣٠تمبر سب٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩
درهمدرهم

(غير مدققة)(مدققة)

١٣٬٩٨٥٬٠٢٩١٦٬٧٣٤٬٧٠٣)٦(إیضاح كلفة المبيعاتت
١٢٧٣٢٢٬٩٬٨٥٨٦٣٣٬١٠٬)٨(إیضاح مصاریف بيعية وعمومية وإداریة

١٥٦٣٠٧٬٢٣٬٥٨٨٣٦٨٬٢٧٬
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لصافي با-اراتثمالستاخسائر-٩
هية فيالمنتهرأشفترة التسعة 

سبتمبر٣٠سبتمبر ٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩
درهمدرهم

(غير مدققة)(مدققة)

الخسائر غير المحققة على االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة
)٢٬٥٠٩٬٠٣٧()٦٬٨٣٩٬٠٥٥()١٣اح (إیضئرمن خالل األرباح أو الخسا 

-)١٬٣١١٬٣٠٠()١٢(إیضاح ستثماري لعقار االالعادل لم من التقييخسائر
٧٤٬٧٥٢-وراق الماليةاألفي استثمارات من استبعادربح

١٠٬٥٦٢٦٢٬٨٤٨دخل فوائد
٣٣٩٠٧٧٬٣٬٢٢٧٢٠٦٬٢٬توزیعات أرباحدخل 

)٢١٢١٦٥٬()٤٥٤٠٦٢٬٥٬(

دخل آخر-١٠
المنتهية فيهرأشفترة التسعة 

سبتمبر٣٠سبتمبر ٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩
همدر درهم

(غير مدققة)(مدققة)

٣٬١٦٢٬٥٧١-صص لم یعد مطلوباً خ م
٨٦٢٨٩١٬٧٠٩٢٧٢٬١٬دخل متنوع

٨٦٢٨٩١٬٢٨٠٤٣٥٬٤٬



ركة أسمنت الخليج ش. م. ع.ش
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٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

٣٤

الموجودات الثابتة-١١
أعمالأجهزة

رأسمالية قيدومعداتكمبيوتر 
المجموعقطع الغيارالتنفيذ  تقنية المعلوماتمعداتسيارات و الطاقةاتمحطآالت ومكائناني وطرق مب

درهمدرهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم 
التكلفة

١٥٧٬٤٤٥٬٦٠٩١٬٠٣٤٬٠١٥٬٣٨١٣٩٠٬٥٦٧٬٨٨٠١٦٬٦٥٢٬٣٨٣١٠٬٢٣٨٬٠٥١٩٩٬٩٨٧٬٥٢٨١٣٣٬٣٢٤٬٠٦٢١٬٨٤٢٬٢٣٠٬٨٩٤(مدققة)٢٠١٩ینایر ١في 
٣٬٩٣٤٬٩٩٦٢٥٬٣٠١٬٤٤٢٣٠٬٠٢٠٬٢٦٠---٧٨٣٬٨٢٢-افاتإض
-)٤٨١٠٢٤٬٢٦٬()٧٩٧٢٣٥٬١٠٠٬(--٩٣٢٥٧١٬٢٨٬٣٤٦٦٨٨٬٩٧٬-التتحوی

١٥٧٬٤٤٥٬٦٠٩١٬٠٦٣٬٣٧١٬١٣٥٤٨٨٬٢٥٦٬٢٢٦١٦٬٦٥٢٬٣٨٣١٠٬٢٣٨٬٠٥١٣٬٦٨٦٬٧٢٧١٣٢٬٦٠١٬٠٢٣١٬٨٧٢٬٢٥١٬١٥٤)مدققة(٢٠١٩دیسمبر ٣١في 
١٥٬٥١٥٬٠٥٤١٦٬٥٦٠٬٦٤٨-٦٥٬٠٠١٩٥٬٥٩٣-٨٨٥٬٠٠٠-فاتإضا

-)٠٨١٥١٥٬١٥٬(----٠٨١٥١٥٬١٥٬-تتحویال

٦٠٩٤٤٥٬١٥٧٬٢١٦٧٧١٬٠٧٩٬١٬٢٢٦٬٢٥٦٬٤٨٨٣٨٤٧٬٧١١٦٬٦٤٤٬٣٣٣١٠٬٧٢٧٦٨٦٬٣٬٩٩٦٠٬٦٠٬١٣٢٨٠٢٨١١٬٬٨٨٨٬١)مدققة(٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

مةواالنخفاض في القي هالك االست 
٩٢٣٬٢٥٥٬٢٧٦--١٣٠٬٧٠٩٬٧٦٤٦٦٣٬١٩٣٬١١٤١٠٦٬٣٧٤٬٨٢٣١٦٬٣٠٠٬٠١٠٦٬٦٧٧٬٥٦٥)ققةمد(٢٠١٩ینایر ١في 

٣٠٤٣٧٨٬٧٣٬--٧٠٣٠٤٦٬٢٬٤٨٨٨٨٢٬٥٧٬٠٢٤٢٥٢٬٢٬١٦٦٧١٤٠٬٤٢٢٠٥٦٬١٬للسنة

٩٩٦٬٦٣٣٬٥٨٠--١٣٢٬٧٥٦٬٤٦٧٧٢١٬٠٧٥٬٦٠٢١١٨٬٦٢٦٬٨٤٧١٦٬٤٤٠٬٦٧٧٧٬٧٣٣٬٩٨٧)دققةم(٢٠١٩دیسمبر ٣١في 
٤٩٬٢١١٬٤٩٨--١٬٥٣٥٬٠٢٨٣٩٬٢١٧٬٠٨٦٧٬٦٠٦٬٧٣٢٧٩٬٥٨٣٧٧٣٬٠٦٩للفترة

ةلفتر ل ااالنخفاض في القيمة خال
١٨٤٧٣٥٬٤٬٦٨١٣٣٥٬٦٥٬٦١٢٠٣٦٬٧٤٬٣١٣٤٠٬٥٥١٣٧٣٬٢٩٦٧٥٣٬٦٧٨١١٧٬٢٧٬٨١٩٣٩٢٬١٧٢٬))(أوظةملح(

٦٧٩٠٢٦٬١٣٩٬٣٦٩٦٢٨٬٨٢٥٬٨٤٠٢٦٩٬٢٠٠٬٥٧٣٥٦٠٬١٦٬٦٠٧٨٨٠٬٨٬٩٦٢٧٥٣٬٨٦٧١١٧٬٢٧٬٨٩٧٢٣٧٬٢١٨٬١٬)مدققة(٢٠٢٠ر سبتمب٣٠في 

القيمة الدفتریةصافي 
٩٣٠٤١٨٬١٨٬٨٤٧١٤٢٬٢٥٤٬٣٨٦٩٨٦٬٢٨٧٬١٨١١٥٦٬٠٣٧٣٬٤٥١٬٧٦٥٢٬٩٣٢٬١٢٩٤٨٣٬١٠٥٬٩٠٥٥٧٣٬٦٧٠٬)مدققة(٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في

١٤٢٦٨٩٬٢٤٬٥٣٣٬٢٩٥٬٣٤٢٣٧٩٬٦٢٩٬٣٦٩٧٠٦٢١١٬٠٦٤٥٠٤٬٢٬٧٢٧٦٨٦٬٣٬٠٢٣٦٠١٬١٣٢٬٥٧٤٦١٧٬٨٧٥٬)مدققة(٢٠١٩دیسمبر ٣١في 
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٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

٣٥

لموجودات الثابتة (تتمة) ا-١١
القيمــة الدفتریــة إلــى لتعــدیل،الموجــودات الثابتــةدرهــم مقابــلمليــون ١٧٢غبمبلــ يمــة ض فــي القنخفــا االســارة خ تثبيــت، تــم خــالل الفتــرة)أ

وبــاء اقمالــذي تفــ صــناعة األســمنت وق ســ فــي الكلــيالتبــاطؤعنهــا و المعلــنتــراكم الهــوامش اإلجماليــة نتيجــة للتحصــيلقيمتهــا القابلــة 
". الموجــودات الثابتــةمــة فــي قينخفــاضاال"بنــدتحــت ائرخســ الأو األربــاحبيــان ذلــك فــيتثبيــت . یــتم )COVID-19(فيــروس كورونــا 

ــتند المبلـــغ القابـــل  ــياسـ ــي لللتحصـ ــا فـ ــبتمبر ٣٠كمـ ــم ٦٧٠٬٥٧٣٬٩٠٥بمبلـــغ٢٠٢٠سـ ــى درهـ ــتخداعلـ ــة االسـ باســـتخدام محســـاب قيمـ
وحــدة الون نقــد. تتكــ للمنتجــةالوحــدة الدة علــى مســتوى على مــدى فتــرة الخمــس ســنوات التاليــة المحــدأسلوب التدفقات النقدیة المخصومة

تقــدیم الخدمــة عنــد غيــر منفصــلبشــكل الموجــوداتاســتخدام جميــع حيــث یــتمالموجــودات الثابتــةمن مجموعة كاملة من لنقدلالمنتجة
ة بلية لمــدة المســتق، توقعــت الشــركة التــدفقات النقدیــ الموجــودات الثابتــةاســتخدام قيمــة للوصول إلى و . التدفقات النقدیةتنتجالتي للعمالء

التالية:وات باستخدام االفتراضات خمس سن
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
درهمدرهم

مدققة)((مدققة)

٪١٠٪٨٬٥ل الخصممعد
٪٣٪٣سعر الطنبل النمومعد

٪٢٬٥٪١٬٥للفترةمعدل النمو النهائي
هانظر أدنا ناهانظر أدمتوسط سعر الفحم بالدوالر األمریكي

راضاتنحو التغيرات في االفتاسية الحس
مــع مراعــاة القيمــة الزمنيــة لألمــوال والمخــاطر ســوق الحــالي للمخــاطر الخاصــة بالوحــدة المنتجــة للنقــد،تمثــل معــدالت الخصــم تقيــيم ال

لتكلفــة رأس مــرجح متوسط الالالخصم من معدلتم اشتقاق ات التدفقات النقدیة.یتم دمجها في تقدیر الفردیة للموجودات المعنية التي لم
ائــد المتوقــع علــى االســتثمار مــن قبــل ق تكلفة حقــوق الملكيــة مــن العشتَّ وتُ .وحقوق الملكيةكًال من الدینوالذي یأخذ في االعتبارالمال

بيــق تطالمخــاطر الخاصــة بالقطاعــات عــن طریــقتحدیــدویــتم ط معــدالت اإلقــراض.متوســ تكلفــة الــدین علــى وتعتمــد.الشركةمستثمري 
٪ (أي ٨٬٦إلــى فــي معــدل الخصــموإن أي ارتفــاع .للعمــوممتــوفرةالیتم تقييمها ســنوًیا بنــاًء علــى بيانــات الســوق و يتا الفردیةالت بمعام

.مليون درهم٧٬٧بمبلغانخفاض إضافي في القيمةسيؤدي إلى ة للنقدالوحدة المنتج في )نقطة أساس١٠+

مــع على مــدى الســنوات الخمــس المقبلــة بمــا یتماشــى مــع االقتصــاد أوة للنقدلمنتج دة االوح دات ، من المتوقع أن تنمو إیرافي المتوسط
يؤدي االنخفــاض بنســبة نمــو صــناعة األســمنت عالقــة مباشــرة بــالنمو االقتصــادي. ســ ، كــان لســابقاً النــاتج المحلــي اإلجمــالي االســمي. 

.درهممليون ١٠٬٦بمبلغالقيمةي فيفاض إضافانخ إلى ة للنقدالوحدة المنتج ادات في معدل نمو اإلیر ٪ في٠٬١

روف االقتصــادیة والخطــط المســـتقبلية والظــ الســابقة، بنــاًء علــى الخبــرة مــو المتوقــع للشـــركةعلــى النلفتــرةلالنهــائينمــو الیعتمــد معــدل 
فــي القيمــةافي نخفــاض إضــ اإلــى ة للنقــدالوحــدة المنتجــ فــي تــرةلفلالنهــائينمــو المعــدل ٪ فــي ٠٬١. ســيؤدي االنخفــاض بنســبة للشــركة
.درهممليون ٤٬٤بمبلغ

مؤشــرات المنشــورة للبلــدان التــي یــتم الحصــول علــى المــواد منهــا، باإلضــافة إلــى البيانــات یتم الحصول على متوسط أســعار الفحــم مــن ال
ســعار الفحــم الفعليــة ســط أخدام متو المتعلقــة بســلع معينــة. یــتم اســتخدام األرقــام المتوقعــة إذا كانــت البيانــات متــوفرة للعمــوم وإال یــتم اســت

ــتقبلي. ــنوات كمؤشـــر علـــى الســـعر المسـ ــدة خمـــس سـ ــبة إذا زادت لمـ ــم فـــي المتوســـط بنسـ ٪، فســـوف تتعـــرض الشـــركة ٠٬٥أســـعار الفحـ
مليون درهم.٨٬٦النخفاض في القيمة بمبلغ 

٣١مليــون درهــم (٥٧٦٬٣ام تخدقيــد االســ المســتهلكة بالكامــل والتــي ال تــزال الثابتــة ودات الموجــ ، بلغــت تكلفــة ٢٠٢٠ســبتمبر ٣٠فــي )ب
).درهممليون ٥٤٠٬٥-٢٠١٩دیسمبر 

٣٠االســتهالك للفتــرة المنتهيــة فــي مصــاریفانخفــاض فــي ٣ك كمــا هــو موضــح فــي اإلیضــاح ي طریقــة االســتهالنــتج عــن التغيــر فــ )ت
وفــورات الســنویة مــن البلغذلــك، ســتفي الخســائر بــنفس المبلــغ. وعــالوة علــىدرهم وانخفــاض فــي صــا مليون ٩٬٨لغ بمب٢٠٢٠سبتمبر

یــادة / تخفــيض الــدخل / وســيتم ز علــى نطــاق اإلنتــاج الكامــلمليــون درهــم٧٬٣٣االستهالك للسنوات المستقبلية حــوالي مبلــغ مصاریف
الخسائر للسنوات المستقبلية بنفس المبلغ.

ویلهــا إلــى وضــع هــذه الموجــودات فــي الخدمــة وتح تم یــ حتــىار ع الغيــ وقطقيد التنفيذ هالك على األعمال الرأسمالية ال یتم احتساب االست)ج
تصنيفات الموجودات الثابتة.
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٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

٣٦

الموجودات الثابتة (تتمة) -١١

ع والمباني المرتبطة به على قطع أراضي مملوكة لحكومة رأس الخيمة.اء المصنشتم إن)د

ة.ربية المتحدتقع جميع الموجودات الثابتة داخل دولة اإلمارات الع)ه

).٢٠ضاح (إیاتار قرض السيمقابل ألف درهم ٧١٠یة دفتر ةصافي قيمبراتسيا رهن تم)و

).٢٠(إیضاح من البنوكمقابل السلفياتات الثابتةالموجودعلى سلبي تعهد یوجد )ي

العقارات االستثماریة-١٢

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩
درهمدرهم

مدققة)((مدققة)

١٢٬٠١١٬٣٠٠١٢٬٠١١٬٣٠٠السنةرة/الفتة دایي بف
-)٣٠٠٣١١٬١٬(لعادلةة االتغير في القيم

٠٠٠٬٧٠٠١٠٬٣٠٠٠١١٬١٢٬السنةالفترة/في نهایة 

في رأس الخيمة.ي قار االستثماري قطع أراضالعیمثل 

ســتقل ومخــتص. تــم أجــراه مقــيم ميــيم الــذيس التقعلــى أســا ٢٠٢٠ســبتمبر ٣٠تم الوصول إلى القيمة العادلة للعقار االستثماري للشــركة فــي 
ــاك تلتقالتوصـــل إلـــى ا ــم یكـــن هنـ ــارات المماثلـــة. لـ ــامالت للعقـ ــالرجوع إلـــى دليـــل الســـوق ألســـعار المعـ نــــةر فـــي أســـلوب التقيـــيم مقار غييـــ يـــيم بـ

دیســمبر ٣١لمنتهيــة فــي للســنة اثماریةللعقــارات االســتأي تغييــر جــوهري فــي القيمــة العادلــة المســتقل مقــيم اللــم یالحــظ الســابقة.الســنةالفترة/ب
٢٠١٩.

فــي تسلســل القيمــة العادلــة ٣، تــم تصــنيف العقــارات االســتثماریة للشــركة علــى أنهــا بالمســتوى ٢٠١٩مبر دیســ ٣١و٢٠٢٠ر سبتمب٣٠في
.٢٠١٩مبر دیس٣١في يةلسنة المنتهلو ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠الفترة المنتهية في خالل ٣و٢و١المستویات بينولم تكن هناك تحویالت 

االســـتثماریة أو اء أو تطــویر العقــارات تســييل عقاراتهــا االســتثماریة أو التــزام تعاقــدي لشــراء أو بنــ يــة ى الشــركة أیــة قيــود علــى إمكانلــيس لــد
حات أو صيانة أو تحسينات.إلجراء إصال



ركة أسمنت الخليج ش. م. ع.ش
ات حول البيانات الماليةضاحإی

٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

٣٧

العقارات االستثماریة (تتمة) -١٢

تقييم العقارات االستثماریة:ت الرئيسية لوالمدخالدمةستخ يف لتقنيات التقييم المتوصفيما یلي 

المدىالمدخالت أساليب التقييم 
(المتوسط المرجح)الهامة غير الملحوظة 

٢٠٢٠٢٠١٩
سوق الحالي  سعر القطعة األرض

للعقارات المماثلة  
التي تم بيعها في  

درهم١٩٠-٢٠درهم١٥٥-٢٠قدم مربعكل السعر لمنطقة مجاورة

بشــكل كبيــر(أقــل) قيمــة عادلــة أعلــىتــؤدي إلــىســوف بشــكل منفصــلقــدم مربــع المقــدر ال(النقص الجــوهري) فــي ســعر/هریــةالزیــادة الجو إن
ارات االستثماریة.للعق

ستثمار في األوراق الماليةاال-١٣

خرى بنود الدخل الشامل األاللاالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خأ) 

دیسمبر٣١بر سبتم٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩
درهمدرهم

مدققة)()ققة(مد

٨٢٬٦٧٠٬٠٤٥٨٢٬٦٧٠٬٠٤٥مدرجة
٧٠٥٠٧٧٬٤٬٧٠٥٬٠٧٧٬١١٦ير مدرجةغ

٨٦٬٧٤٧٬٧٥٠١٩٨٬٧٤٧٬٧٥٠؛القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى مارات بإجمالي االستثمجموع

)٤٨٧٨٢٠٬١٦٥٬()١٢٦٦٣٩٬١٬٦(افي، صاكمالمتر لةيمة العاداحتياطي الق

٦٢٤١٠٨٬٢٥٬٢٦٣٩٢٧٬٣٢٬ة العادلة لالستثماراتقيمال

لتالي:ه كان على النحو اارات المذكورة أعالإن االنتشار الجغرافي لالستثم

(مدققة)٢٠١٩دیسمبر ٣١(مدققة)٢٠٢٠سبتمبر ٣٠
لعادلةيمة االقكيزسبة التر نالقيمة العادلة نسبة التركيز 

درهمدرهم درهمدرهم

١٨١٬٢٥٠٪٨٩٬٨٥٠٠٬٦٪٠.٤ارات العربية المتحدةمإلا
٠١٣٬٧٤٦٬٣٢٪٧٧٤٠١٨٬٢٥٬٤٩٩٬٪.٦٩٩ألخرى دول مجلس التعاون الخليجي ا

٢٦٣٬٩٢٧٬٣٢٪٦٢٤١٠٨٬٢٥٬١٠٠٪١٠٠



ركة أسمنت الخليج ش. م. ع.ش
ات حول البيانات الماليةضاحإی

٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

٣٨

) (تتمةاالستثمار في األوراق المالية-١٣

تتمة)(لدخل الشامل األخرى د انو ل بجة بالقيمة العادلة من خالثمارات المدر االست) أ

٦١٬٦خــرى قيمــة ســالبة بمبلــغ ود الــدخل الشــامل األالمدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بنــ بلغ التغير المتــراكم فــي القيمــة العادلــة لالســتثمارات
وق الملكية.حقنضمدرهم) وتم إدراجها مليون ١٦٥٬٨سالبة بمبلغقيمة-٢٠١٩دیسمبر٣١(٢٠٢٠سبتمبر ٣٠درهم كما فيمليون 

ر فــي أســهم الشــركات المدرجــة وغيــ ود الدخل الشامل األخــرى االســتثمارات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بنتتضمن أدوات 
مــنةادلــ  غير قابل لإللغاء بالقيمــة العتثمارات بشكلٍ هذه االسنيف المدرجة. تحتفظ الشركة بحصص غير مسيطرة في هذه الشركات. تم تص

تراتيجية في طبيعتها.ألخرى نظرًا ألن الشركة تعتبر هذه االستثمارات اسخالل بنود الدخل الشامل ا

يمــة القبلغــت . )٢٤لطرف ذي عالقة (إیضاح مليون درهم١٠٬٠باعت الشركة بعض استثماراتها في حقوق الملكية بمبلغ ، ٢٠٢٠سنةفي 
بنــود الــدخل الشــامل األخــرى فــي المثبتــةالمتراكمــة دلــةألــف درهــم وتــم تحویــل خســارة القيمــة العا ٢٠لبيع تاریخ الهذه االستثمارات قبل العادلة 
بلــغبمماراتعاد االســتثاســتبأربــاحكمــا تــم تثبيــت. الملكيةالخسائر المتراكمة ضمن بيان التغيرات في حقوق مليون درهم إلى ١١١٬٩٨بمبلغ 
مباشرة في الخسائر المتراكمة ضمن بيان التغيرات في حقوق الملكية.ون درهمملي٩٬٩٨

ح أو الخسائرمن خالل األربااالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة ب) 

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩
مدرهدرهم

مدققة)((مدققة)

٨٣٬٨١٥٬٠٢٧٨٣٬٨١٥٬٠٢٧ستثمارات متداولة بالتكلفةا
١٥٦٬٨٢٦٬٢١٥٦٬٨٢٦٬٢ر متداولةغي

٨٦٬٦٤١٬١٨٣٨٦٬٦٤١٬١٨٣االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالتكلفةإجماليمجموع 
)٥٧٨٬٠٤٦٬٤٢()٣٦٣٬٨٨٥٬٨٤(كمة في القيمة العادلةناقصًا: تغيرات مترا

٥٠٥٧٥٥٬٣٧٬٦٠٥٬٥٩٤٬٤٤في، بالصا تالقيمة العادلة لالستثمارا

أعاله كان على النحو التالي:مذكورة افي لالستثمارات الجغر إن االنتشار ال

مدققة)(٢٠١٩دیسمبر ٣١قة)مدق(٢٠٢٠سبتمبر ٣٠
القيمة العادلةنسبة التركيزيمة العادلة القنسبة التركيز 

رهمدم درههمدر درهم

٢٢٬١٤٣٬٧٨٠٪١٨٬٥٥٣٬٠٢١٤٩٬٧٪٤٩٬١المتحدةاإلمارات العربية 
٨٢٥٬٠٤٥٬٢٢٪٥٢٩٢٠٢٬١٩٬٣٥٠٬٪٩٬٥٠األخرى دول مجلس التعاون الخليجي

٦٠٥٬٥٩٤٬٤٤٪٥٥٠٧٥٥٬٣٧٬١٠٠٪١٠٠



ركة أسمنت الخليج ش. م. ع.ش
ات حول البيانات الماليةضاحإی

٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

٣٩

(تتمة) االستثمار في األوراق المالية-١٣

(تتمة)رو الخسائالقيمة العادلة من خالل األرباح أالمدرجة بات االستثمار ب) 

لي:تثمار في األوراق المالية كانت كما یالحركة في االسإن

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩
درهمدرهم

مدققة)((مدققة)

٧٧٬٥٢١٬٨٦٨٨٨٬٤٧٤٬٥٧٦السنةالفترة/تثمارات في بدایة سلقيمة العادلة لالا
٤٤١٬٥٠٦-السنةالفترة/الضافات التي تمت خالل ا

)١٥٬٣٣٣٬٥٣٠()٢٠٬٠٠٠(السنةلفترة/االتي تمت خالل ادات االستبع
لة  عادالخسائر غير المحققة عند إعادة تقييم االستثمارات المدرجة بالقيمة ال

)٢١١٬٤٣٥()٦٬٨٣٩٬٠٥٥(لخسائراح أو امن خالل األرب
ة ة العادلالقيمة العادلة لالستثمارات المدرجة بالقيمفي الزیادة ص)/نقال(

٧٥١٬١٥٠٬٤)٦٣٩٧٩٨٬٧٬(مل األخرى لدخل الشا بنود امن خالل 

١٧٤٨٦٤٬٦٢٬٨٦٨٬٥٢١٬٧٧السنةالفترة/القيمة العادلة لالستثمارات في نهایة 

التجاریون واآلخرون نون مدیال-١٤

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩

درهمرهمد
مدققة)((مدققة)

٩٣٬٤٧٨٬٥٠٨١٢٨٬١٦١٬٩٩٨ریةذمم مدینة تجا 
)٦٣٤٬٨٧٢٬١()٩١٠١٥٨٬٣٬()(أ)ظةلحو مًا: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة (ناقص

٩٠٬٣١٩٬٥٩٨١٢٦٬٢٨٩٬٣٦٤

٢٠٬٦٢٦٬٥٠٠١٠٬٧٢١٬٩٩٣))ز(ظةملحو (مدینون آخرون 
٢٨٣٦٦٧٬٢٬٢٨٣٬١٦٧٬٥قيقةة شركع شذمم مدینة من بي

١١٣٬٦١٣٬٣٨١١٤٢٬١٧٨٬٦٤٠
)٢٨٣٬٦٦٧٬٢()٢٨٣١٦٧٬٢٬(واحدةة من بيع شركة شقيقة مستحقة بعد سنة اقصًا: ذمم مدینن

٠٩٨٤٤٦٬١١١٬٣٥٧٬٥١١٬١٣٩



ركة أسمنت الخليج ش. م. ع.ش
ات حول البيانات الماليةضاحإی

٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

٤٠

(تتمة) واآلخرون المدینون التجاریون -١٤

ا یلي:هي كمالسنة/الفترةوقعة خالل لمتاان أ) إن الحركة في مخصص خسائر االئتم
ردیسمب٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
درهمدرهم

مدققة)(مدققة)(

١٬٨٧٢٬٦٣٤٦٩١٬٠١٠السنةالفترة/لرصيد في بدایة ا
٢٬٤٦٧٬٩٠٠١٬١٨١٬٦٢٤لسنةللفترة/ا
-)٦٢٤١٨١٬١٬(السنةرة/الفتخالل مخصص الشطب 

٩١٠١٥٨٬٣٬٦٣٤٬٨٧٢٬١

مدینــة مــن تــاریخ جاریــة الالتالجودة االئتمانية للــذمم تغيير جوهري في ي الشركة أي نة، تراعتحدید قابلية استرداد الذمم التجاریة المدیند ب) ع
أو اعتمـــادات ریـــة المدینـــة مضـــمونة مقابـــل ضـــمانات بنكيـــة ح االئتمـــان ألول مـــرة حتـــى تـــاریخ التقریـــر المـــالي. بمـــا أن غالبيـــة الـــذمم التجا مــن

الي كاٍف.داد التقریر المفي تاریخ إعالمتوقعةأن مخصص خسارة االئتمان ترى ، فإن اإلدارة دیةمستن

موضح أدناه:المدینة التجاریةالذمملي جما إج) إن تحليل 
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
درهمدرهم

قة)مدق((مدققة)

٥٩٬٣١١٬٣٧٦٧٠٬٦٣٩٬٦٩٢ضمونة مقابل ضمانات بنكية غير مشروطةم
١٢٬١٧٢٬٧٩١٣٦٬٣١٩٬٧٥٦ابل اعتمادات مستندیةمضمونة مق

٣٤١٩٩٤٬٢١٬٥٥٠٢٠٢٬٬٢١غير مضمونة

٠٨٥٤٧٨٬٩٣٬٩٩٨٬١٦١٬١٢٨

.)یوماً ١٨٠إلى یومًا ١٥٠-٢٠١٩سمبر دی٣١(یومًا ٢١٠إلى یومًا ١٥٠د) إن متوسط فترة االئتمان لبيع السلع هو 

٪ ٨٦ســة عمــالء یمثلــون ) مــن أكبــر خميــون مل١١٣٬٩–٢٠١٩دیســمبر ٣١(مليــون درهــم ٨٠٬٣لــغ مبدینــة التجاریــة بالمالــذمم ســتحق تـهــ) 
.٢٠٢٠سبتمبر ٣٠ي ق فمن إجمالي الرصيد المستح %) ٨٩–٢٠١٩دیسمبر ٣١(

كانت على النحو التالي:ة كما في مار الذمم المدینة التجاریأعإجمالي و) تحليل 

المتأخرةغير متأخرة
١٨٠أكثر من١٨١-٩٠٩١-١وغير منخفضة

یومیومیومةالقيملمجموعا
مألف درهألف درهملف درهمأألف درهمألف درهم

٢٠٢٠٥٠٨٤٧٨٬٩٣٬٤٥٢١٤٣٬٤٤٬٦٣٤٣٠٤٬١٣٬٢١٢٨١٧٬١٬٢١٠٢١٣٬٣٤٬سبتمبر ٣٠

٢٠١٩٩٩٨٬١٦١٬١٢٨٣١١٬٤٠٦٬٦٢٨١٠٬٤٥٦٬٤١٤٨٢٬٠٥٨٬٨٣٩٥٬٥٨٢٬٤٣دیسمبر ٣١

عالقــةإلــى طــرف ذي هــا التــي تــم بيعفيما یتعلق ببعض اســتثمارات حقــوق الملكيــة مليون درهم ١٠٬٠مبلغة األخرى م المدینتتضمن الذمز) 
).٢٤(إیضاح 

.٢٨وضحة ضمن اإلیضاح خاطر االئتمان مإن المعلومات حول التعرض لم
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٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

٤١

المخزون -١٥
دیسمبر٣١بر بتمس٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
درهمدرهم

مدققة)((مدققة)

٤٬٠١٠٬٨٣٠١١٬٩٢٣٬١٩٦امة الصنعتبضائع
١٩٬٠٠٢٬٨٥٩١٦٬٢٤٦٬٥٣٨مواد أولية

٢٬٧٢٤٬٩٨٢٣٦٬٦٥٢٬١٥٥عمال قيد التنفيذاأل
٣٧٬٧٩٨٬٠٢٥٣١٬٦٣١٬٢٢٦وزیوت التشحيماألكياس والوقود 

٢٤٬٥٦٢٬٥٧١٢٢٬٥٥٢٬١١١نةرة الصيا إدا-قطع الغيار 
١١٬٩٩٩٬٢١٢١٣٬٠٠٠٬٢٥٤كيةالمواد االستهال

١٠٩٤٥٣٬٩٧٤٤٦٣٬أدوات
١٠٠٬٥٥١٬٥٨٨١٣٢٬٤٦٨٬٩٧٧

)٥٥٥٬٠٢٥٬٢١()٥٥٥٬٠٢٥٬٢١(والمتقادمناقصًا: مخصص المخزون بطيء الحركة

٠٣٣٥٢٦٬٧٩٬٤٢٢٬٤٤٣٬١١١

).٢٠(إیضاحةالتي حصلت علیھا الشركالمخزون مقابل التسھیالت البنكیة ن رھتم

د في الصندوق قدى البنوك والناألرصدة ل-١٦
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
درهمدرهم

مدققة)((مدققة)

٢٥٥٢٣٬٠٤٥٬٥٢قد في الصندوق ن

البنوك:األرصدة لدى 
٩٤٢٩٤٠٬٠٣٧٬٣٤٥٬٤الحسابات الجاریة

٥١٣١٩٣٬٦٬٨٦٣٬٠٥٣٬٢طلبالودائع تحت

٤٥٥١٣٤٬٧٬٩٠٠٬٥٠٦٬٦دة لدى البنوكاألرصمجموع

٧١٠١٥٧٬٧٬٩٤٥٬٥٥٨٬٦ق ألرصدة لدى البنوك والنقد في الصندو ا

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩
درهمدرهم

مدققة)((مدققة)

األرصدة لدى البنوك
٥٬٩٤٧٬٤٤٦٥٬١٩٥٬٧٦٢داخل اإلمارات العربية المتحدة

٠٠٩٬١٨٧٬١١٣٨٬٣١١٬١الخليجي األخرى اون س التعضمن دول مجل

٤٥٥١٣٤٬٧٬٩٠٠٬٥٠٦٬٦

تم لمدة تقل عن ثالثة أشهر.تو ًا ریة سنویالودائع تحت الطلب فائدة باألسعار التجا ى یترتب عل



ركة أسمنت الخليج ش. م. ع.ش
ات حول البيانات الماليةضاحإی

٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

٤٢

أس المالر -١٧

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩
درهمدرهم

مدققة)(مدققة)(

امل:بالكلمصدر والمدفوعا
٨٢٠٠٩٦٬٨٢١٬٨٢٠٠٩٦٬٨٢١٬رهمد١نها عادي قيمة كل مسهم٢٠٨٠٩٦٬٨٢١٬

درهــم. وقــد تمــت ٤٥١٬٢٤٨قــدره لــغ نقــديسهم عادي من سوق األسهم بإجمالي مب٥٠٠٬٠٠٠، قامت الشركة بإعادة شراء ٢٠١٦في سنة 
مين فــي الشــركة. والمساهالمالية والسلع اق ور ركة من قبل هيئة األم الشمن أسه٪١٠راء هذا بنسبة تصل إلى الشالموافقة على برنامج إعادة 

م بعــد الحصــول درهــ ١٢٦٬٠٥٩أدى إلــى تكبــد خســارة بمبلــغ درهــم ممــا ٣٢٥٬١٨٩يع األسهم في ســوق األســهم مقابــل مبلــغ ، تم ب٢٠١٩في
على موافقة هيئة األوراق المالية والسلع.

االحتياطيات-١٨

مــن ٪١٠يــة المتحــدة، یــتم تحویــل فــي دولــة اإلمــارات العرب٢٠١٥) لســنة ٢االتحــادي رقــم (والقــانون األساســي للشــركة لنظــامات اطلبــ وفقًا لمت
لمــال س ا٪ مــن رأ٥٠إلــى االحتيــاطي القــانوني متــى بلــغ هــذا االحتيــاطي حتيــاطي القــانوني. یجــوز إیقــاف التحویــل األربــاح الســنویة إلــى اال

القانون.ت التي یسمح بها ي الحاالبل للتوزیع إال فير قا طي غتيا المدفوع. إن هذا االح 

تيــاطي ختيــاري. ویجــوز إیقــاف التحویــل إلــى االح مــن أربــاح كــل ســنة إلــى االحتيــاطي اال٪١٠ركة، یجــب تحویــل وفقــًا للنظــام األساســي للشــ 
ــاءً  ــة بنـ ــة العادیـ ــة العموميـ ــاري بقـــرار مـــن الجمعيـ ــية مجلـــس اإلدارة، أوعاالختيـ ــذا االحتيـــاطي یبلـــغ دما عنـــ لـــى توصـ ــن رأس٪٢٠هـ ــال مـ المـ

المدفوع.

السنة كانت كما یلي:الفترة/ل إن الحركة في احتياطيات الشركة خال

احتياطياحتياطي
المجموعتياري اخ قانوني
درهمدرهم درهم 

٢٠١٩٣٦٤٬٤٥٧٬٩٧٧٤٥٬٧٦٢٬٣٢٥٤١٠٬٢٢٠٬٣٠٢ینایر ١الرصيد في 
)٨٤١٩٬٠٢٤١٬()٨٤١٠٢٩٬٤١٬(-وزعةمالالمحول إلى األرباح غير 

٢٠٢٠٩٧٧٤٥٧٬٣٦٤٬٤٨٤٧٣٢٬٤٬٤٦١١٩٠٬٣٦٩٬سبتمبر ٣٠و٢٠١٩دیسمبر ٣١في الرصيد

م مــن االحتيــاطي درهــ مليــون ٤١٬٠وافــق المســاهمون علــى تحویــل مبلــغ ٢٠١٩ریــل أب١٨ویة المنعقــدة بتــاریخ لســنخــالل الجمعيــة العموميــة ا
.٢٠٢٠سبتمبر ٣٠فترة المنتهية في أي تحویالت لللم یتم إجراء. ر الموزعةيباح غاالختياري إلى األر 



ركة أسمنت الخليج ش. م. ع.ش
ات حول البيانات الماليةضاحإی

٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

٤٣

مخصص مكافآت نهایة الخدمة للموظفين-١٩
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
درهمدرهم

مدققة)(دققة)(م

١٠٬٥٤٢٬٠٠٠١١٬٥٤٠٬٩٩٥رینای١لمخصص كما في ا
٢١٠٬٠٠٠٢٩٣٬٠٤٣السنةالفترة/لمقدم خالل ا

)٠٣٨٬٢٩٢٬١()٣٩٩٥٧٨٬٬١(السنةفترة/التي تمت خالل الدفعات ال

٦٠١١٧٣٬٩٬٠٠٠٬٥٤٢٬١٠دیسمبر٣١المخصص كما في 

سلفيات من البنوك-٢٠

جلألأ) قصيرة ا
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
درهمدرهم
مدققة)(ة)(مدقق

٩٬٦٧٢٬٥٥٨٨٬٣٦٠٬١٩٦البنوكن ف مهيالت السحب على المكشو ست
٥٧٦٦٥٨٬٥٦٬١٠٤٬١٥٣٬٤٤ر األجلض قصيو قر 

١٣٤٣٣١٬٦٦٬٣٠٠٬٥١٣٬٥٢موع السلفيات من البنوكمج 

أرصــدةترتــب علــى . تخــالل اثنــي عشــر شــهًراالقروض قصيرة األجل یتم سدادو عند الطلبللشركة السحب على المكشوف أرصدةیتم سداد
باإلضــافة إلــى فــروق األســعار علــى ســعر إیبــور بأسعار متغيرة وتنافسية في السوق بنــاءً لقرض قصير األجل فائدة واوفشالسحب على المك

ضــد الحریــق تغطــي ن عــن الشــركة وبعــض الســندات الماليــة األخــرى مثــل التنــازل عــن بوليصــة التــأمية مقابــل ســند إذنــي صــادر وهي مضمون
الموجودات الثابتة. على ة ات سلبي وتعهد المخزون الرهن على و نقلالمخزون والموجودات الثابتة القابلة لل

لج) طویلة األب 

فوائد في بيان المركز المالي على النحو التالي:تي تترتب عليها الألجل طویلة یتم اإلفصاح عن القروض 

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩
درهمدرهم

مدققة)((مدققة)

-١٨٦٬٧٦٠المتداولالجزء 
-١٣٠٧١٬٣المتداولالجزء غير 

-٨٩٠٬٥٥٧القروض ألجلمجموع 

ســنة حتــىلهــا فتــرة اســتحقاق(ز)) و ١١مضــمونة مقابــل الســيارات الممولــة (إیضــاح وهــيســنویًا ٪٣ض ألجــل فائــدة بنســبة ى القــرو علتترتب
٢٠٢٣.



ركة أسمنت الخليج ش. م. ع.ش
ات حول البيانات الماليةضاحإی

٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

٤٤

ئنون التجاریون واآلخرون الدا-٢١
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
درهمدرهم

مدققة)((مدققة)

١١٢٬٩٨٣٬٦١٤١٤٣٬٣٨٨٬٧١٣ائنون تجاریون د
٢٨٬٧١٣٬٨٦١٢٨٬٨٣٢٬٣٩٢مستحقةزیعات أرباح تو 

٥٬٨٣٦٬٥٢٩٥٬٠٠٢٬٣١٩مصاریف مستحقة
١٬٦٨٢٬٠٥٣١٬٩٤٦٬٩٥٦سلفيات من العمالء

٦٣٩٧٢٥٬٣٬٥٢٦٬٧٢٩٬١ون آخرون ائند

٦٩٦٩٤١٬٥٢١٠٦٩٬٨٩٩٬٠١٨

فيما یلي بنود وشروط المطلوبات المالية أعاله:

یوماً ٧٥سداد فترة ولها متوسط تترتب عليها فوائدالئنة التجاریةإن الذمم الدا-
أشهرتة إن الذمم الدائنة األخرى ال یترتب عليها فوائد ولها متوسط فترة سداد س-

.٢٨ي الشركة، یرجى الرجوع إلى اإلیضاح فسيولةبشأن عمليات إدارة مخاطر الللحصول على توضيحات 

الربح األساسي للسهم-٢٢
المنتهية فيهرشأفترة التسعة 

مبرسبت٣٠سبتمبر ٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩
درهمدرهم

(غير مدققة)(مدققة)

)٣٠٠٨٥٦٬٣٬()٠٢٢١٢٧٬٢٦٨٬((بالدرهم)للفترةلخسائر ا

٨٢٠٬٩٦٠١٬٨٢٣٧٦٦٥٢٬٨٢٠٬المتوسط المرجح لعدد األسهم 

)٥٠٠٬٠()٣٢٧٬٠(م (بالدرهم)الخسائر األساسية للسه

).١٧اح ساسية للسهم ليعكس بيع أسهم الخزینة (إیضدیل مقام الكسر لغرض حساب الخسائر األتم تع

ها.السهم عند استخدامخسارةیكون لها تأثير مخفف على ة بإصدار أي أدوات مالية قد لم تقم الشرك

ح توزیعات األربا-٢٣

من قبل المساهمين للسنة ت أرباحلم یتم اعتماد اإلعالن عن أي توزیعا ،٢٠٢٠أبریل ٢خ ة السنویة المنعقدة بتاریل الجمعية العموميخال
نتهية المسنة درهم للسهم) لل٠٬٠٥مليون درهم (بواقع ٤١٬٠مبلغ من رأس المال ب٪٥نسبة -٢٠١٩(٢٠١٩دیسمبر ٣١المنتهية في 

ر بدیسم٣١من قبل المساهمين للسنة المنتهية في ء مجلس اإلدارة اعتماد أي تعویضات ألعضا ). كما أنه لم یتم٢٠١٨دیسمبر ٣١في 
ال شيء).-٢٠١٨دیسمبر ٣١(٢٠١٩



ركة أسمنت الخليج ش. م. ع.ش
ات حول البيانات الماليةضاحإی

٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

٤٥

قةاف ذات العالطر األرصدة والمعامالت مع األ-٢٤

ســون یمار وأعضاء مجلس اإلدارة واألعمال التــي یســيطرون عليهــا وعــائالتهم والتــييينرئيسطراف ذات العالقة مساهمي الشركة التتضمن األ
ي اإلدارة العليا.یًا كبيرًا فضًال عن موظفأثيرًا إدار فيها ت

الطرف ذي العالقةالمعامالت معأ) 

العالقةات التالية مع األطراف ذ، أبرمت الشركة المعامالتالفترةخالل 

منتهية فيالهرأشفترة التسعة 
سبتمبر٣٠سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
درهمدرهم
(غير مدققة))(مدققة

٣٣٦٬٧٦٨٦٢٢٬٥٠٠)٨(إیضاح اللجانمصاریف حضور اجتماعات مجلس اإلدارة و 

أرباح من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة
-٠٠٠٨٠٬٩٩٬(أ))١٣(إیضاح األخرى خالل بنود الدخل الشاملمن 

األرصدة) ب

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩
درهمدرهم

مدققة)(مدققة)(

-٠٠٠٬٠٠٠٬١٠))ز(٤١(إیضاح ذمم مدینة من طرف ذي عالقة

األحكام والشروط مع األطراف ذات العالقة
أحــد حســبس معدل التعثر السابق المعــدل سا لى أطرف ذي عالقة، تم تقييم مخصص االنخفاض في القيمة عبالنسبة للمبلغ المستحق من 

فــإن تــأثير خســائر االئتمــان المتوقعــة غيــر جــوهري، وبالتــالي بلغ القائم والتعثر الســابق والتحصــيل الالحــق، إلى الماستناًدا العوامل المستقبلية.
طــراف ذات عالقــة مقابــل األرصــدة مــن أأخــذ أیــة ضــمانات بنكيــةلــم یــتم یتعلــق بهــذا الرصــيد المســتحق.لــم یــتم تكــوین أي مخصــص فيمــا 

هذه األطراف.منالمستحقة 



ركة أسمنت الخليج ش. م. ع.ش
ات حول البيانات الماليةضاحإی

٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

٤٦

اف ذات العالقةطر المعامالت مع األرصدة و األ-٢٤

موظفي اإلدارة العليات تعویضاج) 
كانت كما یلي:الفترةإن تعویضات اإلدارة العليا خالل 

المنتهية فيهرأشرة التسعة فت
سبتمبر٣٠سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
درهمدرهم

(غير مدققة)(مدققة)

٣٬١٠٢٬٣١٤٣٬٥١٠٬٥٧٣اإلیضاح أدناه)(األجلاتب والمزایا األخرى قصيرةلرو ا
٢١٧٢٥٬٢٤٧٣٠٬نهایة الخدمة للموظفينمكافأة

٥٣١١٢٧٬٣٬٨٢٠٥٤٠٬٣٬

للفتــرة المنتهيــة فــي هــي المبــالغ المثبتــة كمصــروفات األجل صيرةقالرواتب والمزایا األخرى أعاله تتعلق بح عنها في الجدول مفصإن المبالغ ال
إلدارة العليا.والمتعلقة بموظفي ا٢٠١٩بتمبر س٣٠و٢٠٢٠سبتمبر ٣٠

المطلوبات الطارئة وااللتزامات-٢٥

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩
همدر درهم

مدققة)((مدققة)

٢٦٩٣٠٠٬٣٤٬٦٣٠٧٦٬٢٣٨٬اعتمادات مستندیة

٠٧٣٬٢٣٦٬٠١٠٠٠٬٢٠٠خطابات ضمان



ركة أسمنت الخليج ش. م. ع.ش
ات حول البيانات الماليةضاحإی

٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

٤٧

المعلومات القطاعية-٢٧

كة من خالل قطاعي أعمال رئيسيين:مل الشر تع

العقارات االستثماریة.و ب)ات تحت الطل(باستثناء حسابوراق مالية والودائع لدى البنوكسمنت، وقطاع االستثمار الذي یشتمل على االستثمارات في أیشمل تصنيع جميع أنواع اإلو يقطاع صناع

شهر المنتهية في  فترة التسعة أ
٢٠١٩مبرسبت٢٠٢٠٣٠مبرسبت٣٠

)مدققة(غير )(مدققة
المجموعماراتاستثتصنيعالمجموع استثمارات تصنيع
درهم درهم درهم درهمدرهمدرهم

٣٤١٬٠١٢٬٦٧٣-٢٥٩٬٤٨٤٬٢٨٠٣٤١٬٠١٢٬٦٧٣-٢٥٩٬٤٨٤٬٢٨٠إیرادات القطاع
══════════════════════════════════════════════════════

)٣٬٨٥٦٬٣٠٠()١٦٥٬٢١٢()٣٬٦٩١٬٠٨٨()٢٦٨٬١٢٧٬٠٢٢()٥٬٠٦٢٬٤٥٤()٢٦٣٬٠٦٤٬٥٦٨(ج القطاعنتائ
══════════════════════════════════════════════════════

ة ثابتموجودات اليمة النخفاض في قاال
---)١٧٢٬٣٩٢٬٨١٩(-)١٧٢٬٣٩٢٬٨١٩((أ))١١یضاح (إ

══════════════════════════════════════════════════════

٢٠١٩سمبردی٢٠٢٠٣١مبرسبت٣٠
(مدققة)(مدققة)

المجموعاستثماراتتصنيعالمجموع استثمارات تصنيع
درهم درهم درهم درهمدرهمدرهم

٨٧١٬٥٧١٬٠٢٩٧٢٬٨٦٤٬١٧٤٩٤٤٬٤٣٥٬٢٠٣١٬١٣٥٬٧٩٨٬٥٨١٨٩٬٥٣٣٬١٦٨١٬٢٢٥٬٣٣١٬٧٤٩القطاعجوداتو م
════════════════════════════════════════════════════════

٢٤٣٬٩٥٥٬٢٠٦-٢٢٩٬٠٠٤٬٣٢١٢٤٣٬٩٥٥٬٢٠٦-٢٢٩٬٠٠٤٬٣٢١القطاعمطلوبات
══════════════════════════════════════════════════════

ال توجد أي معامالت بين قطاعات األعمال.
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مة)(تتالمعلومات القطاعية- ٢٦

، إعداد التقاریر القطاعية، موضحة أدناه:٨ولي إلعداد التقاریر المالية رقم الدرالمعلومات اإلضافية حسب متطلبات المعيا إن

ية لومات حول القطاعات الجغرافأ)  مع

٦٧٬٦لعربية المتحدة مارات اادات من العمالء للشركة داخل دولة اإل، بلغت اإلیر ٢٠٢٠سبتمبر٣٠منتهية في الأشهرالتسعةخالل فترة 
تحدة (العمالء  مليون درهم) وبلغت اإلیرادات من العمالء خارج دولة اإلمارات العربية الم٨٦٬٣–٢٠١٩سبتمبر٣٠مليون درهم (

مليون درهم).٢٥٤٬٧–٢٠١٩سبتمبر٣٠ليون درهم (م١٩١٬٩األجانب) 

ب)  أهم العمالء

والذي )مليون درهم٣٠٢٬٨–٢٠١٩برسبتم٣٠(من إجمالي اإلیرادات٪٨٨یمثل والذي ، همدر مليون ٢٢٨٬٥لغ إلیرادات مبتتضمن ا
).عمالء٧–٢٠١٩بتمبرس٣٠عمالء (٧) من من إجمالي اإلیرادات٪٨٩یمثل 

ياس القيمة العادلةق-٢٧

مطلوبات ما في معاملة منتظمــة بــين المشــاركين ویل بندسيتم قبضه لبيع بند موجودات ما أو المدفوع لتح لعادلة هي السعر الذي لقيمة اإن ا
تعریــف القيمــة تضــمنوتقــدیرات القيمــة العادلــة. یالنحــو، یمكــن أن تنــتج فروقــات بــين القيمــة الدفتریــة ق بتــاریخ القيــاس. وعلــى هــذالســو فــي ا

بصــورة كبيــرة أو إجــراء معاملــة بشــروط ملياتهــا االستمراریة دون أي نية أو حاجة لتقلــيص حجــم عالشركة تعمل وفق مبدأتراض أنالعادلة اف
مجحفة.

لمدرجة بالتكلفة المطفأةالعادلة لألدوات المالية امة القي
ــاتالتكلفــةطلوبــات الماليــة المثبتــة بوالمالمدرجــة للموجــودات الماليــة تــرى اإلدارة بــأن المبــالغ  ــة تعــادل قيمهــا العادلــةالمطفــأة فــي البياـن ،المالـي

.قصيرة األجلاتستحقاقاالإلى ل رئيسيبشكویرجع ذلك 

اس القيمة العادلةفتراضات المطبقة ألغراض قيااليم و أساليب التقي
خدمة فــي البيانــات الماليــة ثلة واالفتراضات المستم المما ة باستخدام أساليب التقييماليودات المالية والمطلوبات الیتم تحدید القيمة العادلة للموج 

.٢٠١٩بر دیسم٣١المنتهية في للسنة

لعادلة على أساس متكررالتي یتم قياسها بالقيمة اة و للشركالقيمة العادلة للموجودات المالية 
ومــات عــن كيفيــة تحدیــد وضــح الجــدول التــالي معلماليــة. یي نهایــة فتــرة التقــاریر اللة فــ مالية للشركة بالقيمة العادیتم قياس بعض الموجودات ال

لمالية؛جودات االقيم العادلة لهذه المو 
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(تتمة) قياس القيمة العادلة-٢٧

ودات المالية موجال
تسلسل  لة  القيمة العاد

القيمة  
العادلة 

أساليب التقييم  
ت والمدخال

الرئيسية 

المدخالت 
ر  ة غي الهام 

الملحوظة 

لمدخالت عالقة ا
غير الملحوظة  

العادلة بالقيمة 
سبتمبر  ٣٠

٢٠٢٠
دیسمبر ٣١

٢٠١٩
درهم مدره

(مدققة)(مدققة)

رات في االستثما 
حقوق الملكية 

المدرجة المتداولة
ة العادلة من قيمبال

دخل بنود الخالل
األخرى الشامل 

١لمستوى ا٢٤٬٤٩٠٬٢٥١٣٢٬٢٨٨٬٨٧٨
أسعار 

طاءات الع
المتداولة في 
سوق نشطة 

ال ینطبقال شيء

ثمارات في االست
غير ة حقوق الملكي

المدرجة ةلمتداولا
بالقيمة العادلة من 

ل بنود الدخ خالل
الشامل األخرى 

٣المستوى٦١٨٬٣٧٣٦٣٨٬٣٨٥
طریقة تقييم 

صافي 
تالموجودا
المعدلة

ي قيمة صاف
الموجودات

دم خصم لعوال
جود تسویقو 

اإلدارة استخدمت 
صافي طریقة تقييم

الموجودات والتي 
قيمة العادلة تمثل ال

بحسب المناسبة
دارة.اإل

االستثمارات في 
حقوق الملكية 

جة المدر المتداولة
بالقيمة العادلة من 

األرباح أو خالل
ائرلخسا

١المستوى ٣٧٬٧٥٥٬٥٥٠٤١٬٧٦٨٬٤٥٠
عار أس

العطاءات
المتداولة في 

نشطة سوق 
بقال ینطال شيء

االستثمارات في 
حقوق الملكية غير 

مدرجة الالمتداولة
من بالقيمة العادلة

أو األرباحخالل 
الخسائر

٣المستوى ٢٬٨٢٦٬١٥٥-
يم طریقة تقي
صافي 

الموجودات
المعدلة

صافي قيمة 
داتوجو الم
خصم لعدم وال

قوجود تسوی

دارة استخدمت اإل
صافي طریقة تقييم

ت والتي جوداالمو 
ة العادلة تمثل القيم

المناسبة بحسب 
اإلدارة.

────────────────────
٦٢٬٨٦٤٬١٧٤٧٧٬٥٢١٬٨٦٨

════════════════════
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قياس القيمة العادلة (تتمة) -٢٧

قيمة العادلةالتسلسل
الحــد یــتم تصــنيفها ضــمن تسلســل القيمــة العادلــة اســتنادا إلــىا أو اإلفصــاح عنهــا ة لهــ لتــي یــتم قيــاس القيمــة العادلــ وات الماليــة اإن جميــع األد

اس القيمة العادلة ككل، كما یلي:سية لقيالت األسا األدنى من المدخ 

ت المماثلة.ت أو المطلوبا ي األسواق النشطة للموجودا) فول: أسعار السوق المتداولة (غير المعدلةالمستوى األ

يــر رة أو غصــورة مباشــ ادلــة (مــدخالت ملحوظــة بالحــد األدنــى مــن المــدخالت الــالزم لقيــاس القيمــة العســاليب تقيــيم تســتخدمي: أالمســتوى الثــان
مباشرة)،

ير ملحوظة).القيمة العادلة (مدخالت غياسستخدم الحد األدنى من المدخالت الالزم لقالمستوى الثالث: أساليب تقييم ت

ویات حویالت قد تمــت بــين مســتلة على أساس متكرر، تحدد الشركة فيما إذا كانت التثبتة بالقيمة العادالمبخصوص الموجودات والمطلوبات
د ل) فــي نهایــة كــل فتــرة إلعــداككــ دنــى مســتوى الجوهریــة لقيــاس القيمــة العادلــةبإعــادة تقيــيم التصــنيف (اســتنادًا إلــى مــدخالت ألتسلســل فــي ا

مالية.التقاریر ال

ل ادلــة خــاللقيمــة العخدمة في عمليات قيــاس اصة بالشركة وأساليب التقييم وأنواع المدخالت المستمليات التقييم الخا لى علم یطرأ أي تغيير ع
الفترة.

(مدققة)٢٠٢٠سبتمبر ٣٠

المجموع٣المستوى ٢المستوى ١ى المستو 
همدر درهمدرهمدرهم

١٠٬٧٠٠٬٠٠٠١٠٬٧٠٠٬٠٠٠--العقارات االستثماریة

ة بالقيمة العادلةاالستثمارات المدرج 
٣٧٬٧٥٥٬٥٥٠--٣٧٬٧٥٥٬٥٥٠من خالل األرباح أو الخسائر

لمدرجة بالقيمة العادلةت اتثمارااالس
ود الدخل الشامل األخرى:ن خالل بنم
٢٤٬٤٩٠٬٢٥١--٢٤٬٤٩٠٬٢٥١حقوق الملكية المتداولة-
٣٧٣٦١٨٬٣٧٣٦١٨٬--ولةمتداغير الحقوق الملكية -

٣٧٣٣١٨٬١١٬١٧٤٥٦٤٬٧٣٬-٨٠١٢٤٥٬٦٢٬
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(تتمة) قياس القيمة العادلة-٢٧

(مدققة)٢٠١٨بر یسمد٣١

المجموع٣المستوى ٢ى و المست١المستوى 
درهمدرهم درهم درهم 

١٢٬٠١١٬٣٠٠١٢٬٠١١٬٣٠٠--العقارات االستثماریة

العادلةت المدرجة بالقيمة مارااالستث
من خالل األرباح أو الخسائر

٤١٬٧٦٨٬٤٥٠--٤١٬٧٦٨٬٤٥٠ملكية المتداولةحقوق ال-
٢٬٨٢٦٬١٥٥٢٬٨٢٦٬١٥٥--حقوق الملكية غير المتداولة-

لمدرجة بالقيمة العادلةت ااالستثمارا
خل الشامل األخرى:ن خالل بنود الدم
٣٢٬٢٨٨٬٨٧٨--٣٢٬٢٨٨٬٨٧٨الملكية المتداولةقوق ح -
٣٨٥٬٣٨٦٣٨٥٬٣٨٦--غير المتداولةحقوق الملكية -

٨٤٠٬٤٧٥٬١٥١٦٨٬٥٣٣٬٨٩-٣٢٨٬٠٥٧٬٧٤

ًا لــذلك لــيس ووفقــ العادلــة جــب قياســها بالقيمــةماليــة یبــاتالســنة. ال توجــد أي مطلو الفترة/تكــن هنــاك أي تحــویالت بــين المســتویات خــالل لــم
ي إفصاح بخصوص الجدول أعاله.هناك أ

ةالمالياألدوات المالية وأهداف وسياسات إدارة المخاطر-٢٨

لمطلوبــات مــن هــذه اســي والــذمم الدائنــة التجاریــة واألخــرى. إن الهــدف الرئيمن البنوكمن السلفيات وبات المالية الرئيسية للشركة تتألف المطل
م ك والــذملموجــودات الماليــة الرئيســية للشــركة علــى الــذمم المدینــة التجاریــة واألرصــدة لــدى البنــو ات الشــركة. تشــتمل اعمليــ هــو تــأمين الماليــة 

العادلــة بالقيمــة مــا ياتها. تحتفظ الشركة أیضــًا باســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة والمصــنفة إرى الناتجة بشكٍل مباشر عن عملالمدینة األخ 
عادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى.سائر أو بالقيمة الالخ ألرباح أومن خالل ا

ـــوق ومخــــاطر االئ ـــولى اإلدارة العليــــا للشــــركة مخــــاطر الســــيولة. تمــــان ومتتعــــرض الشــــركة لمخــــاطر السـ ـــؤولية اإلشــــراف علــــىتتـ إدارة هــــذه سـ
ار المناســب لحوكمــة المخــاطر خــاطر الماليــة واإلطــ المورة بخصــوصتنفيذیة تقــدم المشــ بل لجنة ن قالمخاطر. یتم دعم اإلدارة العليا للشركة م

ــة ضـــمانًا لـــإلدارة ــوفر اللجنـــة التنفيذیـ ــة للشـــركة. تـ ــاطر الماليـــة للشـــركة تخضـــ للشـــركة أن أنشـــ العليـــا الماليـ ــات واإلجـــراءات طة المخـ ع للسياسـ
ــًا لتهـــا والمخــاطر الماليـــة التــي یـــتم تحدیـــدها وقياســها وإدار  بمراجعـــة السياســـات یقـــوم مجلــس اإلدارةركة.خــاطر بالشـــ سياســات وأهـــداف الموفقـ

والموافقة عليها إلدارة كل من تلك المخاطر وهي ملخصة أدناه.

سوق خاطر الم
وتتــألف ر الســوق.ســعا ادلــة أو التــدفقات النقدیــة المســتقبلية لــألداة الماليــة بســبب التغيــرات فــي ألسوق هي مخاطر تقلب القيمة العإن مخاطر ا
خــاطر أســعار الفائــدة ومخــاطر العمــالت األجنبيــة ومخــاطر األســعار األخــرى، مثــل مخــاطر نــواع مــن المخــاطر: مثــة أوق مــن ثالمخــاطر الســ 

دینــة الموالــذمم الدائنــة التجاریــة واألخــرى والــذمم الســلفيات مــن البنــوك خــاطر الســوق ل األدوات الماليــة المتــأثرة بمق الملكيــة. تشــمعار حقــو أســ 
واالستثمارات في أدوات حقوق الملكية.مم المدینة األخرى والذى البنوك جاریة واألرصدة لدالت

.٢٠١٩دیسمبر ٣١و٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في كز المالي كما ة بالمر وتتعلق تحليالت الحساسية في األقسام التالي



ركة أسمنت الخليج ش. م. ع.ش
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٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

٥٢

(تتمة) األدوات المالية وأهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية-٢٨

تــأثير التغييــرات المفترضــة فــي مخــاطر الســوق المعنيــة. یســتند تنــتج عــنملكيــة أو حقــوق الالعالقــة ذيرة بيان األرباح أو الخسائسيا إن حس
.٢٠١٩دیسمبر ٣١و٢٠٢٠سبتمبر ٣٠يمالية المحتفظ بها فالمالية والمطلوبات الات الموجودذلك إلى 

المخاطر.وقياسارة التي تتم بها إدیقةأو الطر لم یطرأ أي تغيير على تعرض الشركة لمخاطر السوق 

مخاطر أسعار الفائدةأ)
غيــرات فــي أســعار الفائــدة تيجــة حصــول تبلية لــألداة الماليــة نقدیة المســتققات النإن مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدف

ل لــدى البنــوك ركة قصــيرة األجــ ع الشــ ودائــ علــق بشــكل رئيســي بیتبالســوق في السوق. إن تعــرض الشــركة لمخــاطر التغيــرات فــي أســعار الفائــدة
خرى.لتسهيالت األهيالت و بإیبور لبعض ار لبعض التسة بليبو بأسعار فائدة متغيرة ومرتبطمن البنوكبأسعار فائدة متغيرة وسلفيات

ثابتــة. متغيــرات األخــرى فــة الء كا ر الفائــدة مــع بقــا ســعا لــة فــي أیبين الجدول التالي حساسية بيــان األربــاح أو الخســائر للتغيــرات الممكنــة المعقو 
 إلــى الســعر ناداً ، اســتللفترة/الســنةالشــركة ائجنتــ ائــدة علــى عار الفتأثير التغيرات المفترضة في أستنتج عنإن حساسية بيان األرباح والخسائر 

المالية:المتغير للمطلوبات المالية والموجودات المالية في تاریخ إعداد التقاریر

نتائجالتأثير على الندة/النقصا زیا ال
بالدرهمللفترةفي نقط األساس

)٣٣٤٬٤٤٥(٥٠+(مدققة)٢٠٢٠سبتمبر ٣٠
-٥٠٣٣٤٬٤٤٥

)٢٥٢٬٢٩٧(٥٠+مدققة)غير (٢٠١٩بتمبر س٣٠
-٥٠٢٥٢٬٢٩٧

اطر العمالت األجنبيةمخب)
تيجــًة للتغيــرات فــي أســعار ت نضــا ة المســتقبلية ألحــد التعر دیــ ة العادلــة أو التــدفقات النقإن مخــاطر العمــالت األجنبيــة هــي مخــاطر تقلــب القيمــ 

ية ألنشــطة التشـــغيلار صــرف العمـــالت األجنبيــة یتعلــق بشـــكل رئيســي با فـــي أســعلصــرف األجنبــي. وإن تعــرض الشـــركة لمخــاطر التغيــراتا
اإلیرادات أو المصاریف بعملة أجنبية).للشركة (عند تحدید 

ت أسعار الصرف.سوف تنشأ التعرضات لتقلبا لي،تا بالعمالت األجنبية. وبالة المصنفشركة ببعض المعامالت تقوم ال

المالي:بتاریخ إعداد التقریر جنبية للشركة نقدیة والمطلوبات النقدیة المصنفة بالعملة األودات الفيما یلي القيم الدفتریة للموج 

الموجودات المطلوبات 
رمبدیس٣١سبتمبر ٣٠دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
درهمدرهمدرهم درهم

ققة)(مدققة)(مدققة)(مدققة)(مد

٩١٬١٥١٬٩٦٩٩٤٬٦٥٥٬٦٢٧٩٬٧٥٨٬٠٦٧٣١٬١٤٠٬٢٨٨الدوالر األمریكي
--١٬٠٦٢٬٤٧٦١٬٢٨٢٬٧٦٧وروالي

٣٨٬٨٣٩٬٣٣٥٤٣٬٢٥٤٬٨١٣--الدینار الكویتي
---٥٤٬٢٧٩يين اليابانال

٤١٦٨٥٣٬٤٬٢٥٢٣٩٧٬١١٬--كرونة نرویجية

٧٢٤٢٦٨٬٩٢٬٣٩٤٬٩٣٨٬٩٥٨١٨٤٥٠٬٥٣٬٣٥٣٧٩٢٬٨٥٬
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٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

٥٣

(تتمة) ماليةالاف وسياسات إدارة المخاطر أهدوات المالية و األد-٢٨

(تتمة)مخاطر العمالت األجنبيةب)

.رویجيةنالكرونة الو ي واليوروویتألمریكي والدینار الكالعمالت األجنبية من الدوالرتتعرض الشركة بشكل رئيسي لمخاطر ا

ا بالــدوالر األمریكـــي، وبالتــالي، فـــإن الشــركرتبط حا إن درهــم اإلمــارات العربيـــة المتحــدة مـــ  فــي العمـــالت يــر معرضـــة لمخــاطر التغيـــرات ة غليــً
مــالت اإلبــالغ عــن مخــاطر الع٪ عند١٠ساسية بنسبة ح مصنفة بالدوالر األمریكي. یستخدم معدلاألجنبية بالنسبة لموجوداتها ومطلوباتها ال

الحساســية ت األجنبيــة. یتضــمن تحليــل عمــالاإلدارة للتغيــر الممكــن والمعقــول فــي أســعار الل تقيــيماألجنبيــة داخليــًا لمــوظفي اإلدارة العليــا ویمثــ 
عمــالت ٪ في معــدالت صــرف ال١٠نسبتهبتغيرالسنةة ایقائمة فقط ویقوم بتعدیل تحویلها في نهالبنود النقدیة المصنفة بالعمالت األجنبية ال

األجنبية.

نتــائج، فــإن رویجيــةنالكرونــة الو لكــویتي واليــورور امقابــل الــدینا مــاراتي٪ للدرهم اإل١٠بناًء على تحليل الحساسية للزیادة أو االنخفاض بنسبة 
درهــم يــون مل٤٬٣كانــت ســتزید أو تــنقص بحــوالي ٢٠٢٠تمبرســب٣٠وحقوق الملكية كما فــي ٢٠٢٠سبتمبر٣٠المنتهية في للفترةالشركة 

مليون درهم).٥٬٣–٢٠١٩سبتمبر٣٠(

مخاطر األسعارج)
ــة الخ إن األســـهم المد ــوق الناتجـــ رجـ ــة لمخـــاطر أســـعار السـ ــة بالشـــركة معرضـ ــة اة مـــ اصـ ــول القيمـ ــة ن عـــدم التأكـــد حـ لمســـتقبلية لـــألوراق الماليـ

األدوات الفردیــة المخــاطر ووضــع حــدود علــىتنویــع اطر أســعار األســهم مــن خــالل التنویــع الجغرافــي و مخــ إدارة االســتثماریة. تقــوم الشــركة بــ 
ي.كة ومجلس اإلدارة بشكل دور لشر تقریر حول محفظة األسهم إلى اإلدارة العليا لتسليم وإجمالي أدوات حقوق الملكية. یتم

المتغيــرات األخــرى، هــوت كافــةوالمعقولة في مؤشرات السوق، مع االحتفــاظ بثبــا ة الممكنإن التأثير على بيان الدخل الشامل نتيجة للتغيرات 
كما یلي:

دققة)م(٢٠١٩دیسمبر ٣١(مدققة)٢٠٢٠سبتمبر ٣٠
التأثير علىالتأثير على 

لدخلبنود االتأثير علىفي سعرير التغبنود الدخل التأثير على في سعر التغير
الشامل األخرى رباح أو الخسائراألحقوق الملكيةالشامل األخرى ح أو الخسائر بااألر ة حقوق الملكي

همبالدر بالدرهمالدرهمببالدرهم
وق مؤشرات الس

٢٬٢١٤٬٣٧٨١٨٬١٢٥٪١٠±١٬٨٥٥٬٣٠٢٨٬٩٨٥٪١٠±ارات العربية المتحدةاإلم
التعاون لس دول مج 

١٬٩٦٢٬٤٦٧٣٬٢١٠٬٧٦٣٪١٠±١٬٩٢٠٬٢٥٣٢٬٤٤٠٬٠٤٠٪١٠±الخليجي األخرى 

.ة التطورات في األسواقالحد من مخاطر أسعار السوق من خالل مراقبتقوم الشركة ب

المتعلقة بتحليل الحساسيةفتراضاتالطریقة واال
اد التقریر المالي.ر حقوق الملكية بتاریخ إعدسعا الحساسية على أساس التعرض لمخاطر أتم إجراء تحليل -
إلعطاء تقييم واقعي كحدث معقول.٪ في أسعار حقوق الملكية ١٠دام تغيير بنسبة ستخ تم ا-

الئتمانمخاطر ا
رض تتعــ عمــالء، ممــا یــؤدي إلــى خســارة ماليــة. ف مقابــل بالتزاماتــه بموجــب أداة ماليــة أو عقــد وفــاء طــر ن هــي مخــاطر عــدم مخــاطر االئتمــا 

لودائــع قصــيرة األجــل لــدى ) بمــا فــي ذلــك اواألخــرى التجاریــة المدینــةرئيســي الــذمم كل ية (بشــ مــن أنشــطتها التشــغيلالشــركة لمخــاطر االئتمــان
البنوك.

ة ف مــن مخــاطر الخســارة الماليــة الناتجــ مقابلــة ذات الجــدارة االئتمانيــة كوســيلة للتخفيــ طــراف العامل فقــط مــع األشركة باتباع سياسة التقامت ال
یـــتم نشـــر القيمـــة اإلجماليـــة لتصـــنيفات االئتمانيــة ألطرافهـــا المقابلـــة بشـــكل مســـتمر و او راقبـــة تعـــرض الشـــركةن التخلـــف عـــن الســـداد. یـــتم معــ 

طــرف المقابــل والتــي تــتم كم فــي التعــرض لمخــاطر االئتمــان بواســطة حــدود التم الــتح بلــة المعتمــدة. یــ رمــة بــين األطــراف المقا للمعــامالت المب
سنویًا.افقة عليها من قبل اإلدارةلمو مراجعتها وا
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٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

٥٤

تتمة) ( وات المالية وأهداف وسياسات إدارة المخاطر الماليةدألا-٢٨

(تتمة)مخاطر االئتمان

تمـــان المتوقعــة. تســـتند ي باســـتخدام مصــفوفة المخصصـــات لقيــاس خســائر االئریــر مــالفـــي كــل تـــاریخ تقتحليـــل النخفــاض القيمــةیــتم إجــراء
ال، حســب ة من العمالء لها أنماط خســائر مماثلــة (علــى ســبيل المثــ فتللسداد لمجموعات مخ إلى عدد أیام التأخر عن اصاتمعدالت المخص

لنتيجــة المســتندیة أو خطابــات الضــمان). یعكــس الحســاب اعتمــاداتغطيــة بواســطة االع العميــل وتقييمــه والتالموقع الجغرافي ونوع المنتج ونــو 
فــي وقــت التقریــر المــالي عــن األحــداث الســابقة والظــروف ةاحــ ومــات الداعمــة المتقابــل المــال ومعقوليــة المعلت ماألكثــر احتمــاًال وقيمــة الوقــ 

اریــة إذا كانــت تســتحق الســداد ألكثــر مــن عــام نــة التج شــطب الــذمم المدیقبلية. بشــكل عــام، یــتم الحاليــة وتوقعــات الظــروف االقتصــادیة المســت
تقریـــر هــو القيمـــة المدرجـــة لكــل فئـــة مـــن لاان فـــي تــاریخ إعـــدادقصــى للتعـــرض لمخـــاطر االئتمــ األد وال تخضـــع لنشــاط التنفيـــذ. إن الحـــدواحــ 

اریــة وتــتم مراعاتهــا عنــد حســاب نــة التج مــن الــذمم المدیالضــمان جــزءًا ال یتجــزأيــة. تعتبــر االعتمــادات المســتندیة وخطابــات الموجــودات المال
يمة.االنخفاض في الق

ریة باستخدام مصفوفة مخصصات:ا تج الذمم المدینة اللتعرض لمخاطر االئتمان علىبا فيما یلي المعلومات المتعلقة

٢٠٢سبتمبر ٣٠
ققة)د(م

خسارة االئتمانمخصص خسائر إجمالي 
المتوقعةلمتوقعة االئتمان االقيمة 

الدرهمرهمالد

٪٧١٬٤٨٤٬١٦٧١٩٬١٠٠٠٬٠٣ذمم مدینة تجاریة مضمونة
٪١٩٬٨٦٠٬٧٠٤١٬٠٠٦٬١٧٣٥٬٠٧ذمم مدینة تجاریة غير مضمونة

٪٦٣٧١٣٣٬٢٬٦٣٧١٣٣٬٢٬١٠٠)ذمم مدینة تجاریة غير مضمونة(محدد للذمم المدینةصصمخ 

٨٥٠٤٧٨٬٣٬٩٩١٠١٥٨٬٣٬

٢٠١٩دیسمبر ٣١
(مدققة)

ماناالئتة خسار مخصص خسائرإجمالي
المتوقعةتمان المتوقعةاالئالقيمة

الدرهمرهمالد

٪١٠٥٬٧٧٧٬٨٢٤١٥١٬٩٨٢٠٬١٤مم مدینة تجاریة مضمونةذ
٪٢١٬٢٠٢٬٥٥٠٥٣٩٬٠٢٨٢٬٥٤یة غير مضمونةذمم مدینة تجار 

٪٦٢٤٬١٨١٬١٦٢٤٬١٨١٬١١٠٠للذمم المدینةمحددمخصص

٩٩٨٬١٦١٬١٢٨٦٣٤٬٨٧٢٬١

:ة على النحو التاليحسب المنطقة الجغرافيالمدینةاالئتمان فيما یتعلق بتركيز الذمم التجاریة ل مخاطرتتمث
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٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

٥٥

(تتمة) طر الماليةسياسات إدارة المخااألدوات المالية وأهداف و -٢٩
(تتمة)اطر االئتمانمخ

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩
درهمدرهم

مدققة)((مدققة)

٩١٬٣٧١٬٨٩٧١٢٥٬٢٦٦٬١٥٨ارات العربية المتحدةخل اإلماد
٦٠٩١٠٦٬٬٢٨٤٠٬٨٩٥٬٢ي األخرى ن دول مجلس التعاون الخليج ضم

٥٠٦٤٧٨٬٩٣٬٩٩٨٬٦١١٬١٢٨

تفظ بهــا نــد الطلــب ومحــ ألن هــذه األرصــدة متــوفرة عراً فــي أدنــى مســتویاتها نظــ باعتبارهــا بنــوك لــدى الاألرصــدة مخاطر االئتمان على تم تقييم 
ا ى یــتم تقييمهــ دات الماليــة األخــر وجــو ممارات العربيــة المتحــدة. إن مخــاطر االئتمــان علــى اللدى مؤسسات مالية ذات سمعة طيبة في دولة اإل
ة جيــدة بمــالءة ماليــ اف المقابلــة الــذین یتمتعــون طــر الســابقة وحقيقــة أنهــا محــتفظ بهــا مــع األعلى أنها بالحد األدنى استنادًا إلى معدالت التعثر 

إعــداد التقریــر مقابــل األرصــدة لــدى یخ وبنــاًء عليــه، فــإن خســائر االئتمــان المتوقعــة كمــا فــي تــار بنــاًء علــى عمليــة التصــنيف الــداخلي للشــركة.
البنوك هي في أدنى مستویاتها.

قيمة المدرجة.تقریر على الت المالية في تاریخ التصر الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان للموجودایق

مخاطر السيولة
لشــركة لمخــاطر الســيولة تعــرض الصافية. ینشأ اليةلبية احتياجاتها الما ى تطر عندما تكون منشأة ما غير قادرة علمخاطر السيولة هي المخا 
والمطلوبات المالية.عدم توافق بين تواریخ استحقاق الموجودات الماليةفي األساس نتيجًة لحدوث

ــؤول ــع المسـ ــاتق مجلــــس اإلتقـ ـــة عـــن إدارة مخــــاطر الســـيولة علــــى عـ ـــبًا إلدية النهائيـ ــارًا مناسـ ــذي وضــــع إطـ ــاطر الســــيولة إلدار ارةدارة، والـ ة مخـ
وذلــك بمراقبــة دارة مخــاطر الســيولة باالحتفــاظ باحتياطيــات كافيــة، ومتوسطة وطویلــة األجــل للشــركة. تقــوم الشــركة بــإ قصيرة لبات التمویلتطم

لمطلوبات المالية.علية المتوقعة باستمرار ومقارنة استحقاق الموجودات واالنقدیة الفالتدفقات

ت الماليــة علــى أســاس كة: تــم تحدیــد االســتحقاقات التعاقدیــة للمطلوبــا يــة للشــر طلوبــات الماللمق ايــه أدنــاه یلخــص اســتحقا إلإن الجــدول المشــار
اإلدارة لضــمان الحفــاظ االســتحقاق مــن قبــلمواعيــدستحقاق التعاقدي. تــتم مراقبــة تى تاریخ االاد التقاریر المالية ح الفترة المتبقية من تاریخ إعد

يبات السداد التعاقدیة:ریخ إعداد التقاریر المالية استنادًا إلى ترتت في تا قاق المطلوبا تح اسمواعيدفية. فيما یلي لكا على السيولة ا

٣إلى ١٢١إلى ٢أقل من 
المجموعر أشهأشهر شهر واحد

درهمدرهمدرهمرهمد
)ة(مدقق٢٠٢٠سبتمبر ٣٠

١٥١٬٢٥٩٬٦٤٣-١١٣٬٩١٥٬٧٢٥٣٧٬٣٤٣٬٩١٨التجاریون واآلخرون الدائنون 
٦٧٬٠٧٣٬٧٠٥-١٨٬١٥٢٬٧٨٣٤٨٬٩٢٠٬٩٢٢فيات من البنوكسل

٨٠٣١٧٬٨٣٣١٩٥٬٦٦٦٬٣٩١٣٠٢٦٠٥٬قروض ألجل

٣١١٠٨٦٬١٣٢٬٦٧٣٤٦٠٬٨٦٬٦٦٦٬٣٩١٦٥٠٩٣٨٬٢١٨٬

٣إلى ١٢١إلى ٢أقل من
عالمجمو أشهرأشهرواحدشهر 
درهمدرهم درهم م دره

(مدققة)٢٠١٩دیسمبر ٣١
١٧٨٬٩٥٢٬٩٥٠-١٣٥٬٨١٦٬٣٣٦٤٣٬١٣٦٬٦١٤واآلخرون التجاریون ئنون الدا

٢٤٤٬٤١٣٬٥٣-٠٨٨٬٣٢٢٬١٣١٥٦٬١٩٠٬٤٠سلفيات من البنوك

١٩٤٬٣٦٦٬٣٢٢-٤٢٤٬٠٣٩٬١٤٩٧٧٠٬٣٢٦٬٨٣
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(تتمة) طر الماليةات إدارة المخاالمالية وأهداف وسياساألدوات-٢٨

الإدارة رأس الم
يــدة لــدعم أعمالهــا وزیــادة قيمــة ســب رأســمالية ج ضــمان بــأن الشــركة تحــتفظ بنهــوكةص بالشــر رة رأس المــال الخــا ســي مــن إداإن الهــدف الرئي

حقوق المساهمين ألقصى حد ممكن.

ات فــي م إجــراء أیــة تغييــر رات في األوضاع االقتصادیة. لــم یــته في ضوء التغيیها وتجري تعدیالت علييكل رأس المال لدتقوم الشركة بإدارة ه
. یتــألف هيكــل رأس ٢٠١٩دیسمبر ٣١ي فوالسنة المنتهية٢٠٢٠سبتمبر ٣٠الفترة المنتهية في خالل ات ليأو العمهداف أو السياسات األ

، تــم قيــاس ٢٠٢٠ســبتمبر ٣٠. كمــا فــي المتراكمــةلــة والخســائرالقيمــة العاداتینــة واالحتياطيــات واحتياطيــ المــال مــن رأس المــال وأســهم الخز 
درهم).مليون ٩٨١٬٤–٢٠١٩دیسمبر ٣١(درهممليون ٧١٥٬٤بمبلغ ة ل الشركرأس ما 

ن األنشطة التمویليةت في المطلوبات الناتجة عاغير الت

٢٠٢٠ینایر ١
التدفقات النقدیة  

خلية الدا
التدفقات النقدیة  

رسوم أخرى الخارجية 
سبتمبر  ٣٠

٢٠٢٠
درهمرهمددرهمدرهمدرهم

٥٦٬١٠٠٬٦٨٦-)٨٤٬٩٣٧٬٨٤٣(٤٤٬١٥٣٬١٠٤٩٦٬٨٨٥٬٤٢٥األجلقرض قصير 
ف من السحب على المكشو 

١٠٬٢٣٠٬٤٤٨--٨٬٣٦٠٬١٩٦١٬٨٧٠٬٢٥٢وكالبن
توزیعات أرباح مستحقة 

٢٨٬٧١٣٬٨٦١-)١١٨٬٥٣١(-٢٨٬٨٣٢٬٣٩٢فعالد
٥٥٧٬٨٩٠-)١٧٧٬١١٠(٧٣٥٬٠٠٠-قروض ألجل

────────────────────────────────────────

٩٥٬٦٠٢٬٨٨٥-) ٨٥٬٢٣٣٬٤٨٤(٨١٬٣٤٥٬٦٩٢٩٩٬٤٩٠٬٦٧٧
════════════════════════════════════════

٢٠١٩ینایر ١
قات النقدیة التدف

الداخلية
التدفقات النقدیة 

أخرى رسومالخارجية
سبتمبر٣٠

٢٠١٩
درهم رهم ددرهم درهم درهم 

٢٧٬٣٥٩٬٧٧٣-)٢٤٬٨٥٨٬٣٤٤(٥٢٬٢١٨٬١١٧-ض قصير األجلقر 
كشوف من السحب على الم

٦٬٥٦٧٬١٢٣-٦٬٥٦٧٬١٢٣-وكالبن
بند مطلوبات عقد اإلیجار 

--)١٥٬٧٨٩٬١٩٨(-١٥٬٧٨٩٬١٩٨ليالتموی
تحقة توزیعات أرباح مس

٤١٬٠٢٩٬٨٤١٢٩٬٤٠٥٬١١٩)٤٠٬٠٠٨٬٦١٦(-٢٨٬٣٨٣٬٨٩٤الدفع
────────────────────────────────────────

٤١٬٠٢٩٬٨٤١٦٣٬٣٣٢٬٠١٥)٨٠٬٦٥٦٬١٥٨(٤٤٬١٧٣٬٠٩٢٥٨٬٧٨٥٬٢٤٠
════════════════════════════════════════

ة تكلفــة. تصــنف الشــركلفتــرةاي نهایــة والتــي لــم تــدفع بعــد فــ الفتــرةة والمســتحقة خــالل المعلنــ ات توزیعــات األربــاح ثير یتضــمن عمــود "أخــرى" تــأ 
التشغيلية.األنشطة التمویل المدفوعة كتدفقات نقدیة من 
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ات المقارنةمعلوم-٢٩

هذه  اتإعادة التصنيفإن .ةالحاليالسنةللفترة/الي الح السابقة لتتوافق مع العرض لفترة/السنةلة لالمقارنة المقابأرقام بعضتصنيفتم إعادة 
.سابقاً نها علمعلن ملكية االأو حقوق األرباحال تؤثر على

المعلومات المقدمة. إمكانية مقارنةسينلتح ت القد تم إجراء هذه التغيير 

ویة والمدققةالموافقة على البيانـات الماليـة السن-٣٠

.٢٠٢٠نوفمبر٣بتاریخ اعتمادها لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة لماليـة و وافقة على البيانـات اتمت الم

) COVID-19جد ( ا المستأثر فيروس كورون- ٣١

) على أنه وباء عالمي ویؤدي إلى COVID-19الصحة العالمية عن فيروس كورونا المستجد (أعلنت منظمة ٢٠٢٠مارس ١١ي ف
ن اإلجراءات العدید مالنقدیة، على الصعيدین المحلي والدولي، عنو المالية السلطات تصادیة. وقد أعلنت وقف األعمال واألنشطة االقت

المحتملة للفيروس. وسوف تواصل الشركة المتابعة الدقيقة لتطورات الوضع واجهة التداعيات السلبيةممستوى العالم لعلىعمم الدلتقدی
تملة في لخاصة بإدارة المخاطر إلدارة حاالت التوقف المح األخرى األعمال والممارسات خطتها الخاصة باستمراریة احيث قامت بتفعيل 

.٢٠٢٠ةسنلمالي في يات واألداء العملا

ت العالمية. وفي ضوء التصعيد السریع في الموقف، قامیةبيئة االقتصادالفي اليقينحالة من عدم د عن فيروس كورونا المستج جوقد نت
الن عنها في ا واإلعزم مراعاتهوالتي یلات في األحكام والتقدیرات وإدارة المخاطرت وتغيير تعدیالةانت هناك أیبمراعاة ما إذا كالشركة

.نات الماليةالبيا 

ييمًا لألثر لشركة تقب حاليًا التنبؤ بالمدى الكلي ومدة تأثير هذا الوباء على األعمال واالقتصاد، فقد أجرت إدارة اوفي حين أنه من الصع
ب على لطأسعار النفط واللقيود على السفر و لتورید وال بالكامل، بما في ذلك عوامل مثل سلسلة اليات الشركة وجوانب األعما على عم

التقدیراتاألحكام و ، ال یلزم إجراء أي تغييرات جوهریة على ه كما في تاریخ إصدار هذه البيانـات الماليـةجات، إلخ، واستنتجت بأنالمنت
یمكن أن إلى نتائج قد تؤديالتقدیراتفتراضات و الحالية، فإن أي تغيرات مستقبلية في االاليقينعدم حالة مع ذلك، في ضوء و األساسية. 

السریع مع التطوربلغ المدرج لبند الموجودات أو بند المطلوبات المتأثر في الفترات المستقبلية. و لب إجراء تعدیل جوهري على المتتط
قبلية.رات المستة، ستواصل اإلدارة تقييم األثر بناًء على التطو لوضع في ظل التقدیرات غير المؤكدة المستقبليل

تعدیل تستوجبمخاطر جوهریة تنطوي علىالتي قد الرئيسية للتقدیرات لتي تتعلق بالمستقبل والمصادرالرئيسية ااالفتراضاتيما یليفو 
:البيانـات الماليـةوهري على ج 
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) (تتمة)COVID-19ا المستجد ( أثر فيروس كورون- ٣١

ة ة التجاریمم المدین تمان المتوقعة للذئمخصص خسائر االأ)
ضات واالفترادة تقييم المدخالت ) قد ألزمت الشركة بإعا COVID-19د (التي حدثت نتيجًة لفيروس كورونا المستج ة عدم اليقين حالإن 

قة ت التطلعية ذات العالا . وقد قامت الشركة بتحدیث المعلوم٢٠٢٠سبتمبر٣٠تحدید خسائر االئتمان المتوقعة كما فيفي المستخدمة 
في مخاطر والزیادة الجوهریة؛ي تعمل فيها الشركةیوهات االقتصاد الكلي ذات العالقة للسوق المعنية التجيحات سينار تر ؛خصفيما ی

.المحتمل تضررها التعرضات في القطاعات بشأن قيمة الم مؤشرات االنخفاض في وتقيي؛االئتمان

تاریخ منح ي في الجودة االئتمانية للذمم التجاریة المدینة منهر لشركة أي تغيير جو ، تراعي المدینةاتحدید قابلية استرداد الذمم التجاریة عند
ة، دات مستندیالتجاریة المدینة مضمونة مقابل ضمانات بنكية أو اعتما الذمم الي. بما أن غالبيةاالئتمان ألول مرة حتى تاریخ التقریر الم
.اً مناسبمالي الیخ إعداد التقریر عة في تار المتوقترى اإلدارة أن مخصص خسارة االئتمان

ر المالية قيمة الموجودات غي االنخفاض فيب)
التسعة أشهر داتها الثابتة، وقامت بمقارنة النتائج الفعلية لفترة فصيليًا للمؤشرات المحتملة لالنخفاض في قيمة موجو قييما تأجرت الشركة ت

مليون درهم للفترة ١٧٢بمبلغ يمة النخفاض في القائر خسا وسجلتالقطاع ة ومعایيرمقابل الموازن٢٠٢٠سبتمبر ٣٠المنتهية في 
(أ)).١١(إیضاح 

القيمة العادلة لألدوات المالية )ج
يجًة لظروف السوق الحالية واستنتجت بأنه ال یوجد أي متقلبة نتة الئمة أساليب التقييم الحالية في ضوء البيقامت الشركة بتقييم مدى مالء

بخالف التغييرات في القيمة العادلة التي تم إدراجها كما في نهایة الفترة.)COVID-19د (مستج لفيروس كورونا الثير جوهري تأ 
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