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  لتابعة لـ كي بي إم جي لمستقلة اار جلف ليمتد، شركة عضو في شبكة كي بي إم جي للشركات األعضاء اجي لو  كي بي إم
  وظة.حفم الحقوق ة سويسرية. جميعركش ،")انترناشيونالإم جي   بريتف ("كي بيكوانترناشيونال 

 ية المتحدة. العرب دولة اإلمارات فرع دبي) مسجل ومرخص بموجب قوانينف ليمتد (جلكي بي إم جي لوار 

 

 
  
  
  

  ليمتد  كي بي إم جي لوار جلف 
  ١، برج بوليفارد بالزا ١٣الطابق  

  بوليفارد محمد بن راشد، وسط مدينة دبي، اإلمارات العربية المتحدة
  + ٩٧١) ٤( ٣٣٠ ١٥١٥كس: +، فا٩٧١) ٤( ٤٠٣ ٠٣٠٠هاتف: 

  
  
  

 تقرير مدققي الحسابات المستقلين
  

  ية (شركة مساهمة عامة) ت الوطناإلسمن كةشر  مساهميالسادة 
  
  المالية  قيق البياناتتقرير حول تدال
  

  الرأي المتحفظ
 
تتألف  ، والتي كة")مساهمة عامة) ("الشر كة (شراإلسمنت الوطنية شركة لتدقيق البيانات المالية بمنا ق لقد 

ات الشاملة  يراد سائر واإلألرباح أو الخانات اوبي، ٢٠١٩بر سمدي ٣١كما في من بيان المركز المالي 
للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، باإلضافة إلى  والتدفقات النقدية لكية ت في حقوق المغيرالتوا ،ىاألخر

  إيضاحات تتضمن السياسات المحاسبية الهامة ومعلومات إيضاحية أخرى. 
  

بيانات  ن ال، فإ ريرنامن تق المتحفظأساس الرأي  فقرةباستثناء تأثير األمور الموضحة في  رأينا، في 
  ٣١المركز المالي للشركة كما في  عن ،الماديةالنواحي ن كافة ، مدلةصورة عابتُعبر المالية المرفقة 

التاريخ وفقًا للمعايير الدولية  النقدية للسنة المنتهية في ذلك اتدفقاته أدائها المالي ووعن  ،٢٠١٩ديسمبر 
  قارير المالية.إلعداد الت

  
  ظأساس الرأي المتحف

  
 الموجودات، فإن استثمار الشركة في ليةلماالبيانات ا ولح ١٧ رقم يضاح اإلفي  ُمبينهو كما     .١

اإليرادات الشاملة حقوق الملكية غير المدرجة) المصنفة بالقيمة العادلة من خالل  أدواتالمالية (
رقم  يار المعق مع ال يتوافوهو ما  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١بالقيمة العادلة كما في  تسجيلهايتم  لماألخرى 

القيمة  إدارة الشركة أن ترىاألدوات المالية.  -  ر الماليةارية إلعداد التقالمعايير الدوليمن  ٩
ضل مقياس أف تمثل ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في الستثمار ل ألف درهم ٤١٫٨٦٨الغة البالدفترية 

، لقيمة العادلةل اهقياس اسبة تدعمنا بأدلة تدقيق كافية ومنمن تزويد إال أنها لم تتمكن ، العادلةللقيمة 
السفر في بلد االستثمار.   على قيود باإلضافة إلى ال الراهنواالقتصادي سي لوضع السيانظراً ل

 الموجوداتلنا تحديد اآلثار المالية للتعديالت على االستثمار في  غير العمليمن  فإنه  وبالتالي،
والتي كانت ستترتب على  ، ىاألخرملة الشاواإليرادات ) المدرجةملكية غير حقوق ال أدواتالمالية (

 لة.عاد يم الم القستخداا
 

قامت الشركة بتقديم قرض بمبلغ ، البيانات الماليةحول  ٣- ١٩رقم  يضاحاإلفي  بينمُ كما هو   .٢
تها الزميلة في السنوات السابقة. على الرغم من أن الشركة الزميلة ألف درهم لشرك ٣١٦٫٠٠٠

بل  قا القرض ر أن ، إال أن اإلدارة تعتب ضوالقرت زاما بالتوفاء في ال التعثر ا تاريخ من لديه
ً قفورصد أي مخصصات، توجد ضرورة للالسترداد بالكامل وال  من المعايير   ٩رقم  للمعيارا

 ووجودللسنة والحقاً خالل  السداد نمط وفي ضوء ، األدوات المالية - لمالية ولية إلعداد التقارير االد
ية الُمعدلة االتفاق  عقيتو دموع ،للتعثرلتاريخ السابق بناًء على ا ،إال أنه رض. لقل كافيةضمانات 
لموجودات المحتفظ بها كضمان مقابل ل وعدم وجود تقييم رسمي حتى تاريخ تقريرنا للقرض 
المتوقعة بشكل  خسائر االئتمانبة كافية لتحديد ، لم نتمكن من الحصول على أدلة تدقيق مناسالقرض

  غير العمليمن وعليه، مالية. ال قاريرد التمن المعايير الدولية إلعدا ٩قم وفقاً للمعيار رموثوق به 
 األرباح أو الخسائر.تقييم أي تعديل على القيمة الدفترية للقرض إلى الشركة الزميلة وبيان 
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  عامة) شركة اإلسمنت الوطنية (شركة مساهمة

  تقرير مدققي الحسابات المستقلين  
  ٢٠١٩ر ديسمب ٣١

  
  ع) (تاب أساس الرأي المتحفظ

  
ً للمعايير الدولية للتدقيق. قمنا وف قنا تدقي تنفيذ لقد قمنا ب بموجب هذه المعايير في   اتناؤوليمسيح بتوضقا

من هذا التقرير. إننا نتمتع باستقاللية عن مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية فقرة 
 ةخالقية الدولياألايير المع القانونيين الصادرة عن مجلس ينسبالمهني للمحا كاعد السلووفقاً لقو  الشركة

إلمارات  في دولة اأخالقيات المهنة المتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية  تلبامتط لىة إللمحاسبين باإلضاف
المهني  ك لوعد السبات ولقواالعربية المتحدة، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لهذه المتطل

أن أدلة  ونعتقد  هذا بين.اسلمحل ة الدوليةايير األخالقي لمعجلس اعن م للمحاسبين القانونيين الصادرة
  إلبداء رأينا.   التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتزويدنا بأساس

  
  المعلومات األخرى 

  
 معلومات الواردة فيال على خرىات األعلومالم تشتملإن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. 

 . ٢و ١درج على الصفحتين الم دارةس اإلأعضاء مجلتقرير 
  

بشأن   نُعبر عن أي استنتاجات تدقيقية الننا أ اكم ، ألخرىمات امعلوالال يشمل رأينا حول البيانات المالية 
  هذه المعلومات. 

  
رى، وعند القيام بذلك  ة المعلومات األخراء يتنا في ق تنحصر مسؤول المالية،فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات 

مع   وأة لماليلبيانات اعلومات األخرى غير متسقة بصورة مادية مع اإذا كانت الم ما  عتباري االنضع ف
    يها أثناء عملية التدقيق، أو ما إذا كانت تشوبها أخطاء مادية. المعلومات التي تم الحصول عل

  
ا  فإنن في حال خلصنا إلى وجود خطأ مادي في المعلومات األخرى، بناًء على األعمال التي قمنا بها،

، لم نتمكن من  أعاله فظالمتحرأي أساس ال فقرةكما هو موضح في  لزمون باإلبالغ عن هذا األمر.م
للقرض   القيمة الدفتريةأي تعديالت على وثوقة بصورة مكافية لتحديد وناسبة الحصول على أدلة تدقيق م

  تشوبهامات األخرى علون المخلصنا إلى أوبناًء عليه،  األرباح أو الخسائر الزميلة وبيان  ةإلى الشرك
تقرير مجلس اإلدارة في الواردة  خرىلبنود األالمبالغ أو االمتعلق بلنفس السبب ذلك و أخطاء مادية 

 ذا التعديل.المتأثرة بهو
 

 أمور التدقيق الرئيسية
  

ً ألحكا  ا  يقن ي تدقالمهنية، أكثر األمور أهمية ف ا منإن أمور التدقيق الرئيسية هي األمور التي نراها، وفقا
ين رأينا حول البيانات  ء تكووأثناقنا تدقيول هذه األمور في سياق تنا . تميةحالللفترة الللبيانات المالية 

ك  تلنا أمور تدقيق رئيسية بخالف ليس لدي ياً منفصالً حول هذه األمور. وال نبدي رأبشكل مجمل،  المالية
  موضحة في فقرة أساس الرأي المتحفظ.ال
  

  المقارنة اتوممعلق بعلمتتأكيد أمر 
  

، ٢٠١٧ديسمبر  ٣١و ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في تين المنتهي وللسنتينالبيانات المالية للشركة كما في إن 
باستثناء التعديالت المبينة   ٢٠١٨يناير  ١مركز المالي كما في استخالص بيان الا م عليهبناءً والتي تم 

غير  رأياً  يق أخرى والتي أبدتتدق كةشرل بق من ام هتم تدقيق حول البيانات المالية، ٥في اإليضاح رقم 
 .  على التوالي  ٢٠١٨ارس م ٢١و ٢٠١٩س مار  ٣١حول تلك البيانات المالية بتاريخ  معدالً 
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  عامة) مساهمة الوطنية (شركةشركة اإلسمنت 
  تقرير مدققي الحسابات المستقلين  

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  
  

  ) ابع(ت ومات المقارنةأمر آخر متعلق بمعل
  
ت التعديال بتدقيق، قمنا ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للبيانات المالية كما في وللسنة المنتهية في  قناقيد تمن  زء كج

وللسنة في  كما المعروضةمعلومات المقارنة بيان دة التي تم تطبيقها إلعاو ٥ رقم الُمبينة في اإليضاح
لكي نقوم  ننا يي عيتم ت لم . ٢٠١٨اير ين ١في كما وبيان المركز المالي  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١المنتهية في 

 ٢٠١٨ر ديسمب  ٣١ فيللسنتين المنتهيتين مراجعة أو تطبيق أي إجراءات على البيانات المالية أو بتدقيق 
بخالف  ، ٢٠١٨يناير  ١بيان المركز المالي كما في  علىأو هنا) ا عرضه(لم يتم  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١أو 

نعبر عن رأي أو أي  ال وعليه، . ماليةلا نات بياال حول ٥ مرق  اح الُمبينة في اإليضما يتعلق بالتعديالت 
الُمبينة في  التعديالت إن  رأينا، ي ف ذلك،مع شكل آخر من أشكال التأكيد على تلك البيانات المالية ككل. و

 تم تطبيقها بشكل صحيح.ئمة والم ٥اإليضاح 
  

  الحوكمة عن البيانات المالية ارة ومسؤولي مسؤولية اإلد
  

ً للمعايير الدولية إلعداد بوعرض البيانات المالية  د اعن إعد مسؤولة رة دااإلإن  صورة عادلة وفقا
ي لدولة اإلمارات  د احتاال ونن القانت الصلة ممع األحكام ذاا يتوافق عدادها بمالتقارير المالية، وإ

اد ية إلعد رور نها ض، وعن الرقابة الداخلية التي ترى اإلدارة أ٢٠١٥) لسنة ٢ة رقم (العربية المتحد 
  الية من األخطاء المادية، الناتجة عن االحتيال أو الخطأ.تكون خ بحيثات المالية نايالب
  

صلة أعمالها وفقاً لمبدأ  على موا الشركةة تقييم قدر عن ةلسؤوم ةارون اإلد ، تكالمالية ناتبياداد العند إع
ً  ، االستمرارية واإلفصاح خدام مبدأ واست ةيرستمرامبدأ اال ة بمتعلقعن األمور ال ، حيثما يكون مناسبا

لم يكن  ياتها أو ملإيقاف عو أ الشركةأساس للمحاسبة، إال إذا كانت اإلدارة تعتزم تصفية االستمرارية ك
  فعلي غير ذلك. ليبد  اهيلد 
  
  . للشركةإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية حوكمة مسؤولية احمل مسؤولو التي

 
  المالية  ت انالبيا ن تدقيقت عحسابامسؤولية مدققي ال

  
  ةيخال ،ل جممبشكل  ،يةتتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيدات معقولة حول ما إذا كانت البيانات المال 

حتيال أو الخطأ، وإصدار تقرير مدققي الحسابات الذي يتضمن  االعن من األخطاء المادية، التي تنتج 
ضماناً بأن أعمال التدقيق التي لكنه ليس  ،د يكالتأ ية منالة عن درجرأينا. إن التأكيد المعقول هو عبارة ع

ً للمعايير الدولية ل اء  خطأ مادي إن وجد. قد تنشأ األخط يأاً مئاد  ف ف تكتشسو لتدقيقتم القيام بها وفقا
ة جة االحتيال أو الخطأ وتُعتبر هذه األخطاء مادية إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورنتي

  .قتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه البيانات الماليةقرارات االلا ىية علجماع أوية فرد 
  

ً للمعايير الدوليةيمال التدقكجزء من أع هنية مع  للتدقيق، قمنا بوضع أحكام م ق التي يتم القيام بها وفقا
  لي: يضاً بما يمهني خالل عملية التدقيق. قمنا ألاشك ال دأتباع مبا

  
  الخطأ، ، سواء كانت نتيجة االحتيال أو في البيانات المالية األخطاء المادية رطيم مخاوتقييد تحد

ئمة  لة تدقيق كافية وماللمناسبة لتلك المخاطر والحصول على أد االتدقيق  ذ إجراءاتوتصميم وتنفي
كون ال تحتياالة عن طاء المادية الناتجرأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف األخ ء بداإل اس دنا بأسلتزوي

نطوي على تواطؤ أو ء المادية الناتجة عن الخطأ نظراً ألن االحتيال قد يمقارنةً باألخطا ىلأع
  و تحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية.أذف متعمد زوير أو حت

 

  



 

٦  
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  عامة) شركة اإلسمنت الوطنية (شركة مساهمة
  تقرير مدققي الحسابات المستقلين  

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  
  تابع) المالية (دقيق البيانات ت نعت ساباققي الحمد  ليةؤومس

  
 قيق مناسبة  يم إجراءات تد تصم بغرضوذلك دقيق تلل اامعبألمتعلق لداخلية افهم نظام الرقابة ا

 . للشركةة ض إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلييس بغر نة، ولللظروف الراه
  

 لمحاسبية واإلفصاحات  ات اريد قلتية امعقول ةرجد وبعة سياسات المحاسبية المتتقييم مدى مالءمة ال
 رة.قبل اإلداذات الصلة الموضوعة من 

  

 ما إذا  رارية وتحديد المحاسبية المتعلقة بمبدأ االستمدارة لألسس اإل خدامة استمالءمدى من مق قتحال
حداث  األعلق بالحصول عليها، فيما يتكان هناك عدم يقين جوهري، بناًء على أدلة التدقيق التي تم 

ً فقمالها ومواصلة أععلى  الشركةتي قد تُثير شكوك جوهرية حول قدرة ال فروالظ أو  أدلمب  ا
أن نلفت االنتباه في   علينا  وجود عدم يقين جوهري، فإنه يتعينى إلَخلُصنا ال رية. في حاالستمرا

ا ا إذ يل رأين تعد قوم ب، أو نالبيانات المالية تقرير مدققي الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة في
ها حتى  التي تم الحصول علي قيقد تلا لى أدلةتاجاتنا عكافية. تعتمد استنهذه اإلفصاحات غير  تناك
ظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف  أو ال الحسابات. إال أن األحداثتقرير مدققي صدار ريخ إتا

 وفقاً لمبدأ االستمرارية. عن مواصلة أعمالها  الشركة
  

 كانت   اإذ  ا مو، فصاحاتفي ذلك اإللها ومحتواها بشكل عام، بما كي هو اليةنات المبيارض التقييم ع
لمالية  حداث ذات الصلة بطريقة تضمن عرض البيانات اواأل امالتالمعمثل تالبيانات المالية 

 بصورة عادلة.
  

ي  الزمنة بخصوص عدة أمور من ضمنها نطاق أعمال التدقيق واإلطار نتواصل مع مسؤولي الحوكم
قصور جوهري يتم اكتشافه في نظام   ك أيذلفي يق بما ل التدقماعألج الجوهرية ئاتنالها ولمحدد لا

  الل أعمال التدقيق. لداخلية خالرقابة ا
  

ك المهني فيما يتعلق باالستقاللية،  ه التزامنا بقواعد السلوة نؤكد بموجب اً لمسؤولي الحوكمنُقدم أيضاً إقرار 
استقالليتنا،   على ر ثتؤة أنها ورة معقولي قد يُعتقد بصتلا رى األخاألمور ت وعالقاونطلعهم على كافة ال

  إن وجدت.  والضوابط ذات الصلة،
  

ثر أهمية أثناء تدقيق  ولي الحوكمة، نحدد األمور األكفي ضوء األمور التي يتم التواصل بشأنها مع مسؤ
ض هذه م باستعراة. نقويسيئلريق ار التدقأمور هي للفترة الحالية، وبذلك تُعتبر هذه األموبيانات المالية ال
ور للعامة محظوراً بموجب القوانين من تلك األإلفصاح عتقرير مدققي الحسابات ما لم يكن ا  في رومألا

ب عدم اإلفصاح عن أمر ما في تقريرنا إذا للغاية، أنه يج أو عندما نرى، في حاالت نادرة أو التشريعات
على المصلحة العامة  د تعو يتاللمنافع أكثر من ابذلك  مايقللبية ات السلاعيالتد  كان من المتوقع أن تكون

  فصاح. نتيجة هذا اإل
  

  رير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى  التق
  

إلى ما   ننوه، فإننا ٢٠١٥نة ) لس٢( قممتحدة رلعربية التضي القانون االتحادي لدولة اإلمارات ايق كما
  المتحفظ: أساس الرأي  ةرقف  في ةرذكوالمور ألما ، باستثناء يلي
  
 لقد حصلنا على كافة المعلومات واإليضاحات التي نعتبرها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛   )١
 
كافة النواحي المادية، بما يتوافق مع األحكام ذات الصلة من القانون  من، تم إعداد البيانات المالية )٢

   ؛٢٠١٥ لسنة) ٢( مقر ةد حتلمعربية امارات الاالتحادي لدولة اإل
  
  





  اإلسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)شركة 
 

٨  
 

  بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى 
  ٢٠١٩ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  إيضاح  
  ألف درهم  درهمألف     

        

  ٢٢٦٫٣٢٣  ١٩٠٫٧٧٤  ٦  اإليرادات
        

  )٢٢٣٫٦٦٧(  )٢٠٢٫٤٧٩(  ٧  ةرشالتكاليف المبا
     ------------ -   ----------- --  

  ٢٫٦٥٦  )١١٫٧٠٥(    إجمالي (الخسائر) / األرباح 
        

  ٢٠٫٣٠١  ١٥٫٦٤٤  ٨  اإليرادات التشغيلية األخرى 
        

  ٨٤  ١٫٣٥٩  ٩  ت أخرىإيرادا
        

  )٢٨٫٠٩٨(  )٢٩٫٨٣٠(  ١٠  لعموميةالمصروفات اإلدارية وا
        

  )٤٫٦٣١(  )٣٫٤٣٩(  ١١  زيعوالتو مصروفات البيع
        

  )٢٠٫٨٢٤(  ١٩٫٧٤٢  ٢١  صافي - عكس/(تحميل) خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية واألخرى 
     ------ - ----   ----- - -----  

  )٣٠٫٥١٢(  )٨٫٢٢٩(    يليةالتشغ ائرالخس
        

  ٤٠٫٧٠٩  ٣٤٫٠٤٦  ١٢  إيرادات التمويل
        

  )٢٠٫٩٨٥(  )١٧٫٩٣٤(  ١٣  تكاليف التمويل
        

  ٣٦٫٨٦٢  ٣٦٫٧٥٠    في حقوق الملكيةالستثمارات زيعات األرباح من اوت اتراديإ
        

  عادلة من الستثمارات في الدين بالقيمة الل صافي التغير في القيمة العادلة
  )٦٢٫٨١٨(  ٢٩٫١٤٧  ١٧  ائر خسباح أو الخالل األر   
    ----------   ----- - -----  

  )٣٦٫٧٤٤(  ٧٣٫٧٨٠     نةسالأرباح / (خسائر) 
     - ---- - - ---   -- --- -- --- -  

        

        :اإليرادات الشاملة األخرى
        

        دة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر:لن يتم إعا البنود التي
        

  ستثمارات في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من الل دلةالعا لقيمةغير في اصافي الت
  ٥٤٫٣٦٧  )١٠٠٫٥٥٤(  ١٧  رىاألخ ةخالل اإليرادات الشامل  

        

        الحقاً إلى األرباح أو الخسائر: البنود التي تتم أو قد تتم إعادة تصنيفها
        

  عادلة من ن بالقيمة اليدات في الالستثمارل صافي التغير في القيمة العادلة
  )٤٫٤٤١(  ٣٫١٦٧  ١٧   خالل اإليرادات الشاملة األخرى   
        

  الستثمارات في ل االستحقاق دنعر خسائح أو الألرباإلى ا إعادة التصنيف
  -   )١٣٤(  ١٢  الدين بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى   
     ---- - - ---- - -   ----- -- --  
  ٤٩٫٩٢٦  )٩٧٫٥٢١(    سنةللاألخرى  ملةلشارادات اياإل
     ----- --- -- - -   ---- - -- --  
     ---- - - - -- ---   --- --- -- -  

  ١٣٫١٨٢  )٢٣٫٧٤١(     ةسنللة الشامل ترادااإلي يإجمال
    =======  =====  

        

  )١٠.٠(   ٢١.٠  ٢٨  درهم)( لمخفضةالسهم األساسية واربحية 
    ====  =====  
  

  
  . البيانات الماليةمن هذه  جزءاً  ٤٩إلى  ١٢صفحات من على الدرجة لما ضاحاتاإلي تُشكل

  
  .٧إلى  ٣الصفحات من  ىلع مدرجمالية لانات البيا إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول

  





  اإلسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة)شركة 
 

١٠  
 

  ةلنقديابيان التدفقات 
  ٢٠١٩ ديسمبر ٣١ يف تهيةالمننة للس
  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  إيضاح  
  ألف درهم  ألف درهم    
      

        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  )٣٦٫٧٤٤(  ٧٣٫٧٨٠     خسائر) السنة/ (ح أرباصافي 

        الت لـ: ديتع
  ١٧٫٤٦٢  ١٧٫٠٦٧  ١٤  االستهالك 

  ١٫٣١٥  ١٫٣٦٢  ٢٦  نهاية الخدمة للموظفين مخصص تعويضات 
  ٦٢٫٨١٨  )٢٩٫١٤٧(  ١٧  أو الخسائر من خالل األرباح  دلةبالقيمة العا لة الستثمارقيمة العادال يف يرتغال

  )٨٤(  )١٫٣٥٩(  ٩  ومعدات وآالتممتلكات  األرباح من بيع
  ٢٠٫٩٨٥  ١٦٫٥٦٥  ١٣  مويل تكاليف الت

  ٢٠٫٨٢٤  )١٩٫٧٤٢(  ٢١  يصاف - خرى ألخسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية وا تحميل /)عكس(
  -   ٨٫٦٧٦  ١١  مخصص انخفاض قيمة المخزون

  )٤٠٫٧٠٩(  )٣٤٫٠٤٦(  ١٢  إيرادات التمويل
  )٣٦٫٨٦٢(  )٣٦٫٧٥١(    اح إيرادات توزيعات األرب

     ------------   --------- --  
  ٩٫٠٠٥  )٣٫٥٩٥(    التشغيل قبل التغيرات في رأس المال العامل  أرباح/  (خسائر)

        
  )٢٫٢٣٥(  )١٥٫١٢٦(    زون في المخير تغال

  )٢٧٫٨٢٠(  ١٦٫٨٩٧    التغير في الذمم المدينة التجارية واألخرى 
  ٥٫٦٦١  )١٨٫١٧٢(    خرى جارية واألالذمم الدائنة التر في التغي

  )٣٫٦٧٤(  )١٫٦٤٨(    ينوظفللمخدمة المدفوعة تعويضات نهاية ال
     ----- ------   ------ - ----  

  )١٩٫٠٦٣(  )٢١٫٦٤٤(    ية ليغشتة الاألنشط دم فيمستخلاصافي النقد 
     ----- ------   ------- - ---  
        

        ة االستثماريةدية من األنشطالتدفقات النق
  )١٢٫٦٥٢(  )٤٫٢٩٩(    ومعدات تآالت ولكاممت اءشر

  ١٦١  ١٫٤٠٨    ممتلكات وآالت ومعداتبيع  نمصالت المتح
  )١٠٠٫٣١٥(  )٦٧٫٦٧٩(  ١٧  االستثمارات في موجودات مالية

  ١٦٩٫٥٧٧  ٧٨٫٩٤٧  ١٧  تحقاق / استبعاد موجودات ماليةت من اسالحصالمت
  ٣٦٫٨٦٢  ٣٦٫٧٥٠     إيرادات توزيعات األرباح

  ٣٢٫٠١٨  ٩٥٫٤٢٦    الفوائدت إيرادا
  )٣٫٥٨٢(  -     ودائع هامشية

     ------- - ---   ------ - ---  
  ١٢٢٫٠٦٩  ١٤٠٫٥٥٣    االستثمارية  اتج من األنشطةصافي النقد الن

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

        طة التمويلية التدفقات النقدية من األنش
  )١٨٫٤٣٤(  ٣٤٤٫٧٠٠    ةوض مصرفيسحب قر

  -   )٤١٢٫٠٨٥(     مصرفيةد قروض داس
  )٦٣٫٣١٧(  )٣٦٫٠٣٥(  ٦- ٢٤  األرباح المدفوعةعات توزي

  )١٥٫١٥٨(  )١٥٫٦٧٨(    مصروفات الفوائد المدفوعة 
     ---- - -- - - -- --   ---- - - -----  

  )٩٦٫٩٠٩(  )١١٩٫٠٩٨(    قد المستخدم في األنشطة التمويلية  نلاي صاف
     ----- - - ----- -   ---- - - -----  

  ٦٫٠٩٧  )١٨٩(    يعادلهما د وقالنفي  دة)/الزياالنقص(صافي 
  ١٨٫٠٧٨  ٢٤٫١٧٥     الفترةبداية يعادله في النقد وما 

     ------ ----   ----- - ---  
 ٢٤٫١٧٥  ٢٣٫٩٨٦  ٢٣   الفترةهاية في ن هالنقد وما يعادل

    =====  =====  
  

  . البيانات الماليةمن هذه  جزءاً  ٤٩إلى  ١٢تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
 

   . ٧إلى  ٣صفحات من المدرج على الية ات المانالبيين حول بات المستقلمدققي الحسا يررقإن ت
  



  مة)اعمساهمة اإلسمنت الوطنية (شركة شركة 
  

١١  
 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية 
  ٢٠١٩ رمبديس ٣١في  ةمنتهيالنة سلل
  

  
  رأس
  المال

مبلغ مكتتب به 
  في األسهم 

  يتياطاالح
  القانوني

  
  
  

  االحتياطي
  العـام 

  
احتياطي القيمة 

ة العادل
 راتاملالستث

  بيعمتاحة للال

ادلة اطي القيمة العتياح
  المالية  للموجودات

  بالقيمة العادلة 
من خالل اإليرادات 

  الشاملة األخرى
  ح ااألرب

  الي اإلجم  ةتجزمحال
  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ف درهم لأ  

                  

ً تم بيانها كما ، ٢٠١٨يناير  ١في    ١٫٤٥٦٫١٤٩  ١٤٠٫٨٣١  -  ٥٥٠٫٥٧٣  ٣١٦٫٥١٧  ١٧٩٫٤٠٢  ٢٦  ٣٥٨٫٨٠٠   سابقا
                  

  )١٤٫٠٠٠(  -  -  )١٤٫٠٠٠(  -  -  -  -  )٥(إيضاح خطأ تأثير تصحيح 
   - ---- ---------  ---- -----   --------------   -------- ------  ----- ---------  -----------  --------------   ------ ------ -----  

  ١٫٥٣٢٫١٤٩  ١٤٠٫٨٣١  -  ٥٣٦٫٥٧٣  ٣١٦٫٥١٧  ١٧٩٫٤٠٢  ٢٦  ٣٥٨٫٨٠٠  ٢٠١٨يناير  ١ما في بيانه كلُمعاد يد االرص
                  

لمعايير الدولية من ا ٩رقم  رياللمع بدئيلما قبيللتط ةتعديالت نتيج
  ٥٥٠٫٦٤٣  )٥٣٦٫٥٧٣(  -  -  -  -  إلعداد التقارير المالية

  
)٣٫٥١١(  )١٧٫٥٨١(  

                  

  )٣٦٫٧٤٤(  )٣٦٫٧٤٤(  -  -  -  -  -  -   نةسلائر خسا
            

      

  ٤٩٫٩٢٦  -  ٤٩٫٩٢٦  -  -  -  -  -  ة األخرى ت الشاملاإليرادا
  ----------   ----------  - --------- -- ---- ---- ---------- ------- ----   ------ --------  ----- -------  

  ١٣٫١٨٢  )٣٦٫٧٤٤(  ٤٩٫٩٢٦  -  -  -  -  -  للسنة إجمالي اإليرادات الشاملة 
   ----------  ---------- ---------- ---------- ---------- ----- ------  --------------  ------------  

                  ةالشركالكي مالتوزيعات على 
  )٥٣٫٨٢٠(  )٥٣٫٨٢٠(  -  -  -  -  -  -  )٦-٢٤ت األرباح المدفوعة (راجع اإليضاح اعيزتو
  ----------  ----------  ---------- ----- ----- ---------- ----------   ---------- ----  ----- -------  

  )٥٣٫٨٢٠(  )٥٣٫٨٢٠(  -  -  -  -  -  -  إجمالي التوزيعات على مالكي الشركة
  -- ----- ----- --   ----- --  -------------   --- -----------  -----------   -------------   ------ --------  ---- ------------  

  ١٫٤٨٨٫٠٠٠  ٣٢٫٦٨٦  ٦٠٠٫٥٦٩  -  ٣١٦٫٥١٧  ١٧٩٫٤٠٢  ٢٦  ٣٥٨٫٨٠٠  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
  ========== ==== ========== ========== ====== ========== =========  ============ 
                  

  ١٫٤٨٨٫٠٠٠  ٣٢٫٦٨٦  ٦٠٠٫٥٦٩  -  ٣١٦٫٥١٧  ١٧٩٫٤٠٢  ٢٦  ٣٥٨٫٨٠٠  ٢٠١٩يناير  ١ يف
                  

  ٧٣٫٧٨٠  ٧٣٫٧٨٠  -  -  -  -  -  -  السنةأرباح 
                  

  )٩٧٫٥٢١(  -  )٩٧٫٥٢١(  -  -  -  -  -  رىاإليرادات الشاملة األخ
  ----------  ---------- ---------- ---------- -- - ------- ---------- ----   -- ----------   -------- ------  
  )٢٣٫٧٤١(  ٧٣٫٧٨٠  )٩٧٫٥٢١(  -  -  -  -  -  للسنةمالي اإليرادات الشاملة جإ

   ----------  ----- ----- ---------- ---------- ----------  --------------  ------------  --------------  
                  ى مالكي الشركةعات علالتوزي

  )٣٥٫٨٨٠(  )٣٢٫٦٨٦(  -  -  )٣٫١٩٤(  -  -  -  )٦-٢٤جع اإليضاح را( عةمدفورباح الت األزيعاوت
  ----------  ---------- ----------  -------------  ------- ---   ----------  --------- -----  ------- -------  

  )٣٥٫٨٨٠(  )٣٢٫٦٨٦(  -  -  )٣٫١٩٤(  -  -  -  إجمالي التوزيعات على مالكي الشركة
   ----- ---------   -------  -- ----- -------   --------------  -----------  --------------   - -------------  ---------- - ------  

  ١٫٤٢٨٫٣٧٩  ٧٣٫٧٨٠  ٥٠٣٫٠٤٨  -  ٣١٣٫٣٢٣  ١٧٩٫٤٠٢  ٢٦  ٣٥٨٫٨٠٠  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
  =========== ===== =========== ========== ======== =========== =========  ============= 

  

  جزءاً من هذه البيانات المالية. ٤٩إلى  ١٢يضاحات المدرجة على الصفحات من إلا كلتُش



  )مةمساهمة عا كةلوطنية (شرا نتسماإلشركة 
  

١٢  
 

  إيضاحات 
  ة)يلنات الما(تُشكل جزًء من البيا

    
  

  حول الشركةمعلومات   ١
  

كم السمو ححب ااص عن ربموجب مرسوم صادهي شركة مسجلة ("الشركة")  ، دبياإلسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة) كةشرإن 
ة رجمد ةإن الشرك . ٢٠١٥لسنة  )٢القانون االتحادي رقم (وفقاً ألحكام  لتأسيس شركة إسمنت في إمارة دبي ١٩٦٨أبريل  ١٠ يف يبد

  ي، اإلمارات العربية المتحدة.، دب٤٠٤١ص.ب ركة هو المسجل للش إن العنوان .لماليدبي ا في سوق
  

  متعلقة باإلسمنت. جات التنملوامنت يع اإلسيع وبي تصنفيتمثل النشاط الرئيسي للشركة 
  
   اإلعدادأساس   ٢
  
   بيان التوافق  ١- ٢
  

بالقانون كما أنها تلتزم  وليةلس المعايير المحاسبية الدة عن مجالصادر تقارير الماليةالإلعداد  يةولدلمعايير اوفقاً للتم إعداد البيانات المالية 
  .٢٠١٥ ةسن) ل٢ة رقم (لمتحدبية ارلدولة اإلمارات الع االتحادي

  
تم بيان  د االيجار".قو"عمالية الر يراد التقامن المعايير الدولية إلعد ١٦تم فيها تطبيق المعيار رقم  للشركة سنوية إن هذه أول بيانات مالية

  . ٣ى السياسات المحاسبية الهامة في اإليضاح رقم لتغيرات علا
  

للمركز المالي في بداية الفترة السابقة بيان إضافي تقدم الشركة  ذلك،إلى  إلضافةبا .قةلسابفترة الاعن  قارنةمتقدم البيانات المالية معلومات 
، أو إعادة تصنيف للبنود في البيانات المالية. تم بأثر رجعي نبيا، أو إعادة ما حاسبيةسياسة مي لرجع بيق بأثرعندما يكون هناك تط

يضاح اإلالمعلومات المقارنة (راجع  بيانالية نتيجة إلعادة لبيانات الما هذه في ٢٠١٨اير ين ١ يما فكعرض بيان إضافي للمركز المالي 
٥.(  
  

  أساس القياس  ٢- ٢
  

  يتم قياسها بالقيمة العادلة. موجودات المالية التي في التثمارات ريخية باستثناء االسى أساس التكلفة التاعلة ت المالينايابلهذه ا ادإعدتم 
  

  انات المالية يبلاض ة عرية وعملالرسملة عملا  ٣- ٢
  

الغ . تم تقريب كافة المبركةللشسمية لرا ةلوهو العمبدرهم اإلمارات العربية المتحدة ("الدرهم اإلماراتي") تم عرض هذه البيانات المالية 
  ح باأللف، ما لم يذكر خالف ذلك. إلى أقرب عدد صحي

  
  استخدام األحكام والتقديرات  ٤- ٢

  
 للشركةوضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية ب ، قامت اإلدارةةيلمات الالبياناهذه  دإعدا عند

  ائج الفعلية عن تلك التقديرات. ادات والمصروفات. قد تختلف النتالمطلوبات واإليرجودات ونة للمولمعال غوالمبال
  

المحاسبية اعتباراً من تاريخ  مرة. يتم االعتراف بالتعديالت على التقديراتتسم رةبصو بعة لهاالتا راضاتتتتم مراجعة التقديرات واالف
  التعديل فصاعداً. 

  
المحاسبية يقين في التقديرات عند تطبيق السياسات االفتراضات وحاالت عدم الالمعلومات حول األحكام و دراجإ ٣٤ رقم ضاحاإلي تم في

  .البيانات المالية في ابهترف لغ المعالمباعلى  رذات التأثير األكب
 

  محاسبية الهامةالتغير في السياسات ال  ٣
  

ً بتطبيق المعيار الشركة قامت     ةوعدد من المعايير الجديدعقود االيجار مالية داد التقارير الولية إلعمعايير الدال نم ١٦رقم مبدئيا
   لبيانات المالية للشركة.مادي على ا ريثتألها ن لم يكالتي و ٢٠١٩يناير  ١والتعديالت على المعايير اعتباراً من 



  (شركة مساهمة عامة)لوطنية ااإلسمنت شركة 
  

  تابع)(إيضاحات 
  

  

١٣  
 

  محاسبية الهامةالسياسات ال  ٤
  

  ةاالستثمار في شركة زميل  ١- ٤
 
ً عليها. إن التأثير الهام هو  كةالشرشأة التي تمارس المنفي  ميلةلزا ةكل الشرمثتت القدرة على المشاركة في قرارات السياسة تأثيراً هاما

  سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات.  بها، دون تثمر سملاة لشركية في اتشغيلة واليالمال
  
ساب تحايتم  د السيطرة على الشركات التابعة.حديلت الالزمةلالعتبارات ة مماثلام لها ريثيد التأعند تحدتمت مراعاتها بارات التي االعت إن

  ية. ق الملكوة حقطريق مباستخدا الشركة الزميلةفي  الشركةاستثمارات 
  
ً لطريقةفو ً االع، حقوق الملكية قا اف لالعتر الستثمارل يةرتيمة الدفيتم تعديل الق .بالتكلفةالشركة الزميلة في  االستثمارتراف بيتم مبدئيا

 ضمن الزميلةكة شرالة بقيتم إدراج الشهرة المتعل منذ تاريخ االستحواذ.لزميلة الشركة اافي موجودات حصة الشركة من ص بالتغييرات في
  اختبارها بشكل فردي مقابل انخفاض القيمة.  مة الدفترية لالستثمار وال يتم إطفاؤها أويقلا

  
رادات الشاملة األخرى الخاصة . يتم بيان أي تغيير في اإليالزميلة الشركةنتائج عمليات ركة من حصة الش ئرساخلأو اباح األريعكس بيان 

كون هناك تغير معترف به مباشرةً عالوة على ذلك، عندما ي للشركة. املة األخرىشلاات رادمن اإليزء كج، بها المستثمر بتلك الشركات
ات في حقوق ، حيثما يكون مناسباً، في بيان التغيرراتتغيالبحصتها في العتراف لشركة باا ومقتلزميلة، ضمن حقوق ملكية الشركة ا

الشركة لشركة في إلى مدى حصة ا والشركة الزميلةت بين الشركة الممعاال اتجة منة النلمحققاالملكية. يتم حذف األرباح والخسائر غير 
  . الزميلة

  
األرباح التشغيلية وتمثل  باستثناء الخسائر اح أواألربفي بيان ميلة ة الزالشركئر ساخ وأن أرباح يتم عرض إجمالي حصة الشركة م

  األرباح أو الخسائر.
  

ً يكون  حيثمايتم إجراء تعديالت، . فترة التقرير الخاصة بالشركة سفلن يلةلزمكة اللشر ةماليليتم إعداد البيانات ا  السياسات لجعل ،ضروريا
  .بالشركة بية الخاصةالسياسات المحاس مع افقةمتو زميلةلا ةكبالشرصة الخا المحاسبية

  
. الشركة الزميلةفي  استثمارها ةمقي فاضر انخائخسب فاترعالافيما إذا كان من الضروري  الشركةبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تحدد 

في حال . الشركة الزميلة مار فياالستثة يمق ضاإلى انخفشير يإذا كان هناك أي دليل موضوعي  ما ،تقريرتاريخ كل  فيالشركة تحدد 
 تهاوقيم الزميلة ةكلشرا نم دتردالالس ةقابللالفرق بين القيمة اعلى أنها باحتساب قيمة االنخفاض  الشركةوجود مثل هذا الدليل تقوم 

  .األرباح أو الخسائر بيانفي  "يلةشركة زم منة األرباح "حصباالعتراف بالخسائر ضمن ية، ومن ثم تقوم رالدفت
 
رق أي فب فتراعاالتم ياالستثمار المتبقي بالقيمة العادلة. ب واالعترافبقياس الشركة ، تقوم الشركة الزميلةعلى الهام التأثير  انفقدحال  يف

صالت والمتح يبقمتلاستثمار النفوذ الجوهري أو السيطرة المشتركة وبين القيمة العادلة لال فقدانبعد للشركة الزميلة  تريةالدفيمة قلا بين
  األرباح أو الخسائر.بيان الستبعاد، ضمن ا من

  
  اس القيمة العادلةقي  ٢- ٤

  

ي معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق بتاريخ لتحويل التزام ما ف هعفو دا أع أصل مه لبيم قبضتتتمثل القيمة العادلة في السعر الذي سي
  تزام إما: بيع أصل أو تحويل الملة معا حدوثض راتفلة على االقياس. يستند قياس القيمة العاد

  

 في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام، أو 
  ام.لتزأو اال لألصلسوق  لالسوق الرئيسي، في أفض حال عدم وجودفي   
  

  لشركة.متاح لاألكثر تفضيالً يجب أن يكون  إن السوق الرئيسي أو
  
المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام  اات التي يستخدمهاالفتراضاستخدام ب امزتأو االل يتم قياس القيمة العادلة لألصل 

  . ديةاالقتصاحتهم س مصلابافتراض أن المشاركين في السوق يتصرفون على أس
  
خدام ية باستصاداقت يق مزاياادلة للموجودات غير المالية يأخذ بعين االعتبار قدرة المشارك في السوق على تحققياس القيمة الع نإ
 في السوق الذي سوف يستخدم الموجودات بأعلى وأفضل ها إلى مشارك آخرفضل استخدام لها أو عن طريق بيعموجودات بأعلى وأال

  ا. ام لهاستخد
  

 استخدام مند يزوالتي ت م المناسبة حسب الظروف وحيث تتوفر البيانات الكافية لها لقياس القيمة العادلة،ة أساليب التقييكرشلا مدتختس
  وتقلل من استخدام المدخالت غير الملحوظة.  الصلةت الملحوظة ذات المدخال



  (شركة مساهمة عامة)لوطنية ااإلسمنت شركة 
  

  تابع)(إيضاحات 
  

  

١٤  
 

  (تابع) محاسبية الهامةالسياسات ال  ٤
  

  بع)(تا دلةالعا ةلقيمااس قي  ٢- ٤
  

ة رج للقيمام المتدنظال نمالية ضمتصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو اإلفصاح عنها في البيانات ال متي
 سة القيالعملينسبة لالذي ينطوي على المدخالت الجوهرية األقل أهمية باأدناه، استناداً إلى أدنى مستوى من المدخالت ين المبالعادلة، 

 .اهلمأكب
  

  ادلة ككل: قيمة العاللعملية تقييم المدخالت الجوهرية أدنى مستوى من النظام المتدرج للقيمة العادلة، ويتم بيانها كما يلي استناداً إلى 
  
 ةعار المدرجة (غير معدلة) األسعار السوقية في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقاألس – ١ى ستوالم  
 كون أدنى مستوى من المدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة ملحوظة بشكل مباشر أو غير يم حيث ييقالتيب أسال – ٢توى المس  
  رشمبا      
 وى من المدخالت الجوهرية لقياس القيمة العادلة غير ملحوظة.  ن أدنى مستلتقييم حيث يكوأساليب ا – ٣مستوى لا  
  

ة، تحدد الشركة ما إذا كانت التحويالت قد في البيانات المالية بصورة متكرر اهف بتراتم االعلتي يبات اوبخصوص الموجودات والمطل
ن المدخالت األساسية لقياس التصنيف (استناداً ألدنى مستوى مل إعادة تقييم لة من خالمة العادقيلل جم المتدرتمت بين مستويات النظا

   تقارير.اد الإلعد ةة ككل) في نهاية كل فترالقيمة العادل
  

ً للطبيعة وخصااإل فلهد ل أو صاأل رئص ومخاطفصاح عن القيمة العادلة، قامت الشركة بتحديد مستويات الموجودات والمطلوبات وفقا
  .تدرج للقيمة العادلةستوى النظام الملتزام وماال
  

    ع عمالءاإليرادات من عقود م  ٣- ٤
  

عكس المقابل الذي سيطرة على السلع أو الخدمات إلى العميل بمبلغ يلا ويلتح دما يتمء عنالعمال يتم االعتراف باإليرادات من العقود مع
 اإليرادات،في ترتيبات  سييطرف رئلى أنها الشركة بشكل عام إ استنتجت مات.لخدو اع أتلك السل تتوقع الشركة الحصول عليه مقابل

  ميل.ى العها إللفي السلع أو الخدمات قبل تحوي تتحكم عادةً  حيث أنها
  
  كام وتقديرات وافتراضات محاسبية هامة تتعلق باإليرادات من العقود مع العمالء.حأ دوجت ال
  

  البضائعمبيعات 
  

 . السيطرة على األصل إلى العميل تحويلي يتم فيه األخرى ذات الصلة في الوقت الذ ألسمنت والمنتجاتن بيع ارادات مإليبا عترافاال يتم
  التسليم. اً من تاريخيوم ٩٠إلى  ٦٠ من فترة االئتمان العادية هي .عئاضبلل ميلالع مالتسا دنع ماع لكشب

  
لها لة يجب تخصيص جزء من سعر المعاملة مات أداء منفصتمثل التزافي العقد  خرىد أاك وعوفيما إذا كانت هنتأخذ الشركة باالعتبار 

ووجود مكونات تمويل  المتغير،آثار المقابل  عتباري االف كةشرال تأخذ ائع،ضالبة لبيع ، التسليم). عند تحديد سعر المعامل(على سبيل المثال
  جد).ن و(إ للعميل، والمقابل المستحق نقديالغير  مقابلوال، هامة

  
  توصيلالت خدما

دمات خمن مزودي  عادةً مع بيع البضائع إلى العميل. يمكن الحصول على خدمات التوصيلترتبط التي دمات التوصيل تقدم الشركة خ
  تعديل البضائع بشكل كبير. صيص أووم بتخقتال و نآخري

  
يمكن  التوصيلقديم خدمات قل البضائع وتالوعود بن لألداء ألنين من التزاممات التوصيل التي يرتبط فيها بيع البضائع مع خدعقود تتألف ال

ات ذ المستقلةلبيع سعار اعلى أ ءً بنا ةلمعامعر السكة بتخصيص تقوم الشر لذلك،أن تكون متميزة ويمكن تحديدها بشكل منفصل. وفقًا 
  ائع وخدمات التوصيل.الصلة للبض

  
 توصيل، بشكل عام عند ع في وقت معينالزمنية وبيع البضائترة الف خالل لوصيالتخدمات اإليرادات من باالعتراف بتقوم الشركة 

   .البضائع إلى العميل
  



  (شركة مساهمة عامة)لوطنية ااإلسمنت شركة 
  

  تابع)(إيضاحات 
  

  

١٥  
 

  تابع)( محاسبية الهامةالسياسات ال  ٤
  
  (تابع) الءع عمم دوعق من اداتاإلير  ٣- ٤

  
  أرصدة العقود

  الذمم المدينة التجارية
  

جع السياسات تحقاق دفع المقابل). رافقط مرور الوقت قبل اس ميلز أنهأي ط (غير مشرو حق الشركة في مبلغ مقابلتمثل الذمم المدينة 
  .يدئمبلااس والقي االعتراف - األدوات المالية  قسم ضمنالمالية  تللموجوداالمحاسبية 

  
  العقد ماتالتزا

) مقابلق من المستحجزء (أو  لبقام ه علىيرنظ الذي تلقت الشركة، وعميل ماأو خدمات إلى  بضائعبنقل  اتالتزامالعقد مثل مطلوبات ت
ند د علعقا ماالتزب فعتراباال ميت فإنه ل،العميالبضائع أو الخدمات إلى  بتحويلذا قام العميل بدفع مقابل قبل أن تقوم الشركة عميل. إمن ال

 العقد.بموجب  زاملتركة بااللشا تفيعندما  اتمطلوبات العقد كإيراداالعتراف بالدفع أو استحقاق الدفع (أيهما أسبق). يتم 
 

  جنبيةالعمالت األ  ٤- ٤
 

  مالت.معاال يخرافي ت فرالص سعارألوفقاً  كاتالخاصة بالشر الرسميةيتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى العمالت 
  

ً الرسمية وفيتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية إلى العملة  . يتم تحويل التقرير في تاريخف صرلار سعاأل قا
ديد تم تحدما ينع فصرال ارسعألاً قالرسمية وفلتي يتم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية إلى العملة وجودات والمطلوبات غير النقدية االم

تاريخ  الصرف في وفقاً ألسعارا ويلهتح يتمية عملة أجنبالقيمة العادلة. إن البنود غير النقدية التي يتم قياسها على أساس التكلفة التاريخية ب
  .لمويتلاليف ن تكامعرضها ض تمويرباح أو الخسائر ضمن األالعمالت األجنبية بفروقات  االعتراف ةً عاد معاملة. يتمال
  

  :اإليرادات الشاملة األخرىالبنود التالية في الناتجة عن تحويل تراف بفروق العمالت األجنبية االعيتم 
، وفي هذه االنخفاض في القيمة(باستثناء  يرادات الشاملة األخرىاإلقيمة العادلة من خالل ملكية المصنفة بالقوق الندات حسفي ار استثم - 
  ).اإليرادات الشاملة األخرى إلى األرباح أو الخسائرها في ية المعترف باألجنبعمالت لاوق فر صنيفادة تعحالة يتم إال
  

  ةيدباح النقتوزيعات األر  ٥- ٤
 

ً التوزيع يصبح به ولم يعد التوزيع وفقًا لتقدير الشركة.  مصرحاً كون التوزيع ندما يرباح عدفع أ بالتزامركة تعترف الش عندما ه ب مصرحا
  في حقوق الملكية.بقيمة مماثلة االعتراف مباشرةً . يتم نواهمسمليه افق علايو
  

  الممتلكات واآلالت والمعدات  ٦- ٤
 

  لقياساالعتراف وا
  
  إن وجدت. المتراكمة،في القيمة  تراكم وخسائر االنخفاضات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المواآلالت والمعدلممتلكات اس بنود ايقم يت
  
ً  الموجوداتاألصل. تشمل تكلفة  االستحواذ علىر إلى شكل مباوبة بشسنالم تاصروفة المفضمن التكلتت   ما يلي: المنشأة ذاتيا
  

  المباشرة.لة اد والعماتكلفة المو• 
  ؛ والمزمع لهاخدام الحالة التشغيلية لالستإلى  الموجودات تهيئةمباشرة إلى  منسوبةأي تكاليف أخرى • 
  لة.متراض المرستكاليف االق •
  

ات مكونفسيتم احتسابها كبنود منفصلة (مختلفة،  إنتاجيةعمار أوالمعدات  واآلالت الممتلكاتبنود وهرية من الج ألجزاءلون كي اعندم
ي ف الممتلكات واآلالت والمعداتأحد بنود اد االعتراف بأي أرباح أو خسائر من استبع والمعدات. يتم واآلالتت لممتلكاا نم) رئيسية

  .سائرو الخأاألرباح 
  

  ها وتكون جاهزة لالستخدام.والمعدات من تاريخ تركيببنود الممتلكات واآلالت لاستهالك  سابتحايتم 
  

  المصروفات الالحقة
  

. اتبالمصروفتتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق إلى الشركة المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة 
  .عند تكبدها رةستمالميانة صلوا حالصاإلت اروفصساب متيتم اح



  (شركة مساهمة عامة)لوطنية ااإلسمنت شركة 
  

  تابع)(إيضاحات 
  

  

١٦  
 

  (تابع) محاسبية الهامةاسات السيال  ٤
  

  )(تابع الممتلكات واآلالت والمعدات  ٦- ٤
  

  االستهالك 
  

لى ابت عثة القسط اليتم احتساب االستهالك لشطب تكلفة بنود الممتلكات واآلالت والمعدات ناقًصا القيم المتبقية المقدرة باستخدام طريق
يهما ، أوأعمارها اإلنتاجيةجار على مدى فترة اإلي مستأجرة عقاراتلتحسينات على لك ستهالحتساب اة. يتم امقدرة الاجيتناإل رامعاألى دم

  ما لم يكن من المؤكد بشكل معقول أن الشركة ستحصل على الملكية بنهاية فترة اإليجار. أقصر
    

  ةسن ١٤ – ٣  المباني 
  ةنس ٢٥ى لإ ٣  ينات كالت والمااآل
  سنوات ٧إلى  ٤  هيزات والمعداتاث والتجثاأل

  سنوات ٣  السيارات 
    

ً ، معترف به مبدئيوالمعدات وأي جزء هام واآلالتالممتلكات أحد بنود باالعتراف  إيقافيتم  (أي في تاريخ حصول االستبعاد ، عند ا
ناتجة عن خسائر  ح أوأربا. يتم إدراج أي عادهاستبأو  همخداتسان م يةلستقبدية مااقتصمنافع قع أي المستلم على السيطرة) أو عندما ال يتو

عند األرباح أو الخسائر على أنها الفرق بين صافي متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل) في بيان  محتسبةاألصل (إيقاف االعتراف ب
  األصل.إيقاف االعتراف ب

  
ا ت وتعديلهلممتلكات واآلالت والمعدارق االستهالك الخاصة باطو نتاجيةإلار امعواألة يمتبقيم القمراجعة ال تتم بنهاية كل سنة مالية

  ، حيثما كان مالئماً.تقبالً مس
  

  عقود االيجار  ٧- ٤
  

  ٢٠١٩يناير  ١اعتباراً من طبقة السياسة الم
  

في حال ايجار، ضمن عقد ر، أو يتاجاي دقعد عقال يمثلجار. يضمن، عقد اد ما يمثل، أو يتعق كان إذا م ماالعقد، بتقييية بدا، في الشركةتقوم 
 نية مقابل ثمن ما. لتقييم ما إذا كان يتم بموجب العقد تحويلمزرة لفتدد أصل محاستخدام  تحويل الحق في السيطرة على انطوى العقد على

ولية إلعداد الديير معاال من ١٦ قمر اريالمعد في رر الوايجاد االعقتستخدم الشركة تعريف  دد،حى استخدام أصل مة علي السيطرالحق ف
  المالية.  التقارير

   
  مستأجرك .١
  

أساس بتخصيص المقابل في العقد لكل عنصر إيجار على  الشركة، تقوم إيجارعقد ما يتضمن عنصر تعديل أو عند  عقدة الفي بداي
سابها يجارية واحتير االنود غبفصل ال مدع هاأنشب كةشرلا رتقرتي لممتلكات الابعقود ايجار فيما يتعلق أسعارها المستقلة ذات الصلة. 

  االيجارية وغير االيجارية كعنصر ايجار واحد. البنود
 

الستخدام احق ات ت ذموجودام قياس البالموجودات ذات حق االستخدام والتزامات اإليجار في تاريخ بدء عقد اإليجار. يت الشركةتعترف 
ً جار المعدلة إليت االلتزاما ةدئيبملا مةقيلمن اي تتضتتكلفة، والمبدئياً بال عقد تاريخ بدء قبل يجار التي تم إجراؤها في أو دفوعات اإللم وفقا
تعادة األصل ذات ساو ة ألصلذات ا الة األصل، باإلضافة إلى أي تكاليف مباشرة مبدئية متكبدة باإلضافة إلى تقدير تكاليف فك وإزاإليجار

ً قصان ه،ليع ديوج الذي عة أو الموقالصل   مستلمة.  رجاإي ي حوافزأ ا
  

يتم ، ما لم اإليجارفترة إلى نهاية عقد البدء باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ ام ستخدحق االموجودات حقاً احتساب استهالك اليتم 
 م أنتخداحق االس تادجومو ةلفكت حتوض أنأو  قد اإليجاربنهاية مدة ع الشركةإلى  ةصلالت ذاصل ة األكيملنقل ار اإليجبموجب عقد 

ذات حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل استهالك أصل احتساب ، سيتم لحالةالشراء. في هذه ارس خيار سوف تما الشركة
ً لن ، والذي يتم تحديدهالصلة حق  لصأض فيتخ ريوبشكل د ميت، إلى ذلك باإلضافةلممتلكات والمعدات. دم لمستخس السافس األوفقا

  اإليجار. اللتزامقياس الدة عمليات إعا بعض في ضوءلها تعدي، ووجدت إن، خسائر انخفاض القيمةل الخ منم ادستخالا
  

ً قياس التزام اإليجار بالقيمة الحالية لمد معدل  خصمها باستخدام، ويتم سدادها في تاريخ بدء العقد ميت لم لتييجار افوعات اإليتم مبدئيا
ى لدلخصم باستخدام معدل الفائدة على االقتراض اإلضافي بسهولة، يتم ا ا تعذر تحديد ذلك المعدل، إذر أواجإليا دعق يف يلضمنا ئدةالفا

   خصم. كمعدلضافي قتراض اإلئدة على االمعدل الفا الشركة. بشكل عام، تستخدم الشركة
  

تلفة مصادر تمويل خارجية مخن م دةئاالف لدعمى علل وصحالل الافي من خض اإلضاالقترا الفائدة على معدلد يتحدب الشركةتقوم 
  صل المؤجر.بعض التعديالت لتعكس شروط عقد اإليجار ونوع األوإجراء 

  



  (شركة مساهمة عامة)لوطنية ااإلسمنت شركة 
  

  تابع)(إيضاحات 
  

  

١٧  
 

  (تابع) محاسبية الهامةالسياسات ال  ٤
  

  (تابع) عقود االيجار  ٧- ٤
  

  (تابع) ٢٠١٩يناير  ١اعتباراً من طبقة السياسة الم
   

  (تابع) مستأجرك .١
  

   ي:ما يل جاراإليم التزا قياس يجة فردمال اريجإلافعات دتشتمل 
  
  بتة، بما في ذلك الدفعات الثابتة األساسية؛ثات الالدفعا - 
  المؤشر أو المعدل كما في تاريخ بدء العقد؛ستخدام معدل ما، يتم قياسها مبدئياً باأو  مؤشرالتي تعتمد على  ار المتغيرةدفعات اإليج - 
  ة؛ ويقبلمتا ةقيمالن امضموجب بدفعها المتوقع المبالغ  - 
  ا اختيارية إذيد في فترة تجد ، ومدفوعات اإليجارالشركةسته بشكل معقول من قبل ماركد مالمؤ لشراءار ياخسة بموجب سعر الممار - 
   ء هانإلا بعدم لمعقوعلى يقين  الشركةد، وغرامات اإلنهاء المبكر للعقد ما لم تكن على يقين من ممارسة خيار التمدي الشركةكانت   
 ر.مبك تفي وق  
  

وعات اإليجار مدف ر فييكون هناك تغيي قياسه عندما فة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. وتتم إعادةكلبالتجار يزام اإلاس التقي يتم
ة القيممان جب ضومب فعهد قعوتملغ البللم الشركةدير تغيير في تقفي مؤشر أو معدل ما، في حال كان هناك المستقبلية المترتبة على تغيير 

دفعات ايجار كان هناك ا إذو أ د أو اإلنهاءاء أو التمديبتغيير تقديرها حول ما إذا كانت ستمارس خيار الشر الشركة متقا حالفي ة، المتبقي
  .أساسية ُمعدلةثابتة 

  
له ضمن تسجيتم أو ي، امستخدحق اال ألصل فتريةدلامة قيال ىلبلة عاة مقإجراء تسويعندما تتم إعادة قياس التزام اإليجار بهذه الطريقة، يتم 

  ر. الصفإلى الستخدام حق اصل ألرية األرباح أو الخسائر إذا تم تخفيض القيمة الدفت
  

امات زوالتوالمعدات" تلكات واآلالت لتي ال تفي بتعريف العقارات االستثمارية في "المما حق االستخدامتقوم الشركة بعرض موجودات 
  لمالي.بيان المركز ا لفيات" فيسوال قروضلا" في اريجالا

  
  ضةفخالموجودات ذات القيمة المن إيجارقصيرة األجل وعقود  اإليجارعقود 

  
رف . لعقود االيجار قصيرة األجل اإليجارات حق االستخدام والتزام موجوداتتراف بالعم اعد الشركةت قرر دفعات  ةالشركتعت  جارياإلب
 .اإليجارفترة لقسط الثابت على مدى س اأساى عل اتفورصمد كعقولابتلك  تبطةالمر

  
  مؤجرك .٢
  

أساس بتخصيص المقابل في العقد لكل عنصر إيجار على  الشركة، تقوم إيجارعقد ما يتضمن عنصر تعديل أو عند  عقدة الفي بداي
  أسعارها المستقلة ذات الصلة. 

  
  تشغيلي.  جارتمويلي أو عقد إييجار عقد اإليجار يمثل عقد إ ا كانما إذ ديتحدب ارجيقد اإلعبدء عند  تقوم مؤجر، الشركةعندما تكون 

  
وامتيازات ي كافة مخاطر فعل بشكلد اإليجار ينقل ا إذا كان عقبإجراء تقييم شامل حول م الشركةقود اإليجار، تقوم عمن  عقد كل نيفلتص

شغيلي. إيجار تكذلك، فهو عقد  ار تمويلي؛ وإذا لم يكنجيقد ابة عاثمبر يجااإل دبر عقت، يعل كان كذلكالصلة. في حاملكية األصل ذات 
  االقتصادي لألصل. ر العممن  هو للجزء األكبرعقد اإليجار تبار مؤشرات معينة مثل ما إذا كان باالع الشركة، تأخذ ميتقيال هذازء من كج
  

 الشركةتقوم نفصل. ل مبشكوالعقد من الباطن سي رئياليجار إلاعقد  في اهحصص بااحتسب ومتقنها ، فإمؤجر وسيط الشركةعندما تكون 
استناداً إلى عن عقد اإليجار الرئيسي، وليس الحق في استخدام األصل الناتج  استناداً إلىالباطن ألحد العقود من بتقييم تصنيف عقد اإليجار 

ا ، فإنهموضح أعالهاإلعفاء ال بتطبيقعليه  ركةشلاقوم ت لاألج يرصق عقد ةببمثايسي الرئر كان عقد اإليجا في حال. ذات الصلةصل األ
  د اإليجار من الباطن على أنه عقد إيجار تشغيلي.تقوم بتصنيف عق

  
ة يلالمارير التقامن المعايير الدولية إلعداد  ١٥المعيار رقم بتطبيق  الشركةه وغير إيجاريه، تقوم تضمن عناصر إيجاريإذا كان الترتيب ي

   ي العقد.ف اردالون مثلايص صتخ ضربغ
  

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على  ٩اف االعتراف ومتطلبات انخفاض القيمة الواردة في المعيار رقم بتطبيق إيق تقوم الشركة
دمة ستخالم قدرةمالنة ومضالمر غي ةيلمتبقابمراجعة القيم صافي االستثمار في عقد االيجار. عالوة على ذلك، تقوم الشركة بصورة منتظمة 

 ي عقد االيجار.مالي االستثمار ففي احتساب إج
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  (تابع) محاسبية الهامةالسياسات ال  ٤
  

  (تابع) عقود االيجار  ٧- ٤
  

  (تابع) ٢٠١٩يناير  ١اعتباراً من طبقة السياسة الم
  
  )تابع( مؤجرك .٢
  

ى مدى فترة اإليجار على أساس القسط الثابت عل رادإيي كيلغشر تيجاد إقووجب عمجار المستلمة بباالعتراف بمدفوعات اإلي الشركةتقوم 
  كجزء من "إيرادات تشغيلية أخرى".

  
المعيار  سة الواردة فيالسيا بصفتها مؤجر في الفترة المقارنة مختلفة عن الشركةبشكل عام، لم تكن السياسات المحاسبية التي تنطبق على 

  .يةمالال راريلتقد اداة إلعيالمعايير الدولمن  ١٦رقم 
 

  ٢٠١٩ناير ي ١السياسة المطبقة قبل 
  

  ما إذا كان االتفاق يمثل أو ينطوي على عقد إيجار استناداً إلى تقييم ما إذا كان: الشركة، قررت ٢٠١٩يناير  ١بة للعقود المبرمة قبل بالنس
  
  ودات محددة؛ ويعتمد تنفيذ االتفاق على استخدام أصل محدد أو موج –
  ستخدام األصل إذا تحقق أي مما يلي:ترتب على االتفاق تحويل الحق في اتخدام األصل. يلحق في اساويل ق تحافتاالذا ى هعلرتب تي –
  كان للمشتري القدرة أو الحق في تشغيل األصل مع الحصول أو السيطرة على جزء ليس بالقليل من المخرجات؛  –
ء ليس بالقليل من السيطرة على جز لحصول أوا مع عليف لكبش صلاأل امتخداس ىفي السيطرة علكان للمشتري القدرة أو الحق  –

  المخرجات؛ أو
تُشير الوقائع والظروف إلى أنه من المستبعد أن تحصل أطراف أخرى على قدر ليس بالقليل من المخرجات، وأن سعر كل وحدة من  –

  ت.جامخرال نلي لكل وحدة مالمخرجات لم يكن ثابتاً وال يساوي سعر السوق الحا
  
   رجكمستأ .١
  
ود اإليجار التي يتم بموجبها الحقاً تحويل كافة مخاطر وامتيازات الملكية كعقود المقارنة بتصنيف عق كمستأجر في الفترات كةشرال متقا

، لدنياا جارإليت اعافة لديحالو القيمة الإيجار تمويلي. في هذه الحالة، تم مبدئياً قياس الموجودات المستأجرة بقيمة مساوية لقيمتها العادلة أ
ت التي يتعين على المستأجر سدادها على مدى فترة اإليجار، باستثناء أي من دفعات اإليجار يتمثل في الدفعا ن الحد األدنىما أقل. كاأيه

    هذا األصل. إيجار محتمل. عقب االعتراف المبدئي، تم احتساب الموجودات وفقاً للسياسة المحاسبية المطبقة على
  
. للشركةراف بها في بيان المركز المالي كعقود إيجار تشغيلي ولم يتم االعت ود إيجار أخرىا بموجب عقفظ بهالمحت تاودموجال يفتصن مت

 تم االعتراف بالمبالغ المدفوعة بموجب عقود اإليجار التشغيلي ضمن األرباح أو الخسائر على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد
  ة عقد اإليجار.الي مصروفات اإليجار على مدى فترال يتجزأ من إجممة كجزء تللمسر اجاياإل افزبحوف عتراالتم ا اإليجار.

  
  كمؤجر .٢
  

  تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي. مؤجر، تقوم عند بدء عقد اإليجار بتحديد ما إذا كان عقد اإليجار يمثل عقد إيجار  الشركةعندما تكون 
  

وامتيازات خاطر عقد اإليجار ينقل بشكل فعلي كافة مل ما إذا كان يم شامل حوء تقيبإجرا ةالشرك قومت يجار،عقود اإلعقد من لتصنيف كل 
إيجار تشغيلي. ملكية األصل ذات الصلة. في حال كان كذلك، يعتبر عقد اإليجار بمثابة عقد ايجار تمويلي؛ وإذا لم يكن كذلك، فهو عقد 

  دي لألصل. االقتصاهو للجزء األكبر من العمر عقد اإليجار  ما إذا كانمثل  معينة تراشمؤ بارعتباال ةلشركاأخذ يم، تكجزء من هذا التقي
  

  ف االقتراض تكالي  ٨- ٤
  

م تخدالالس لتهيئتهمباشرة إلى اقتناء أو إنشاء أو إنتاج أصل يستغرق بالضرورة فترة زمنية طويلة المنسوبة تكاليف االقتراض فيما يتعلق ب
 تم تكبدهاروف في الفترة التي جميع تكاليف االقتراض األخرى كمصصل. يتم تحميل تكلفة األن ء مكجزا هترسملم تت ،عبيال وأ المزمع
  تكاليف االقتراض من الفوائد والتكاليف األخرى التي تتكبدها المنشأة فيما يتعلق باقتراض األموال. تتألففيها. 



  (شركة مساهمة عامة)لوطنية ااإلسمنت شركة 
  

  تابع)(إيضاحات 
  

  

١٩  
 

  

  (تابع) هامةمحاسبية الالسياسات ال  ٤
  

  ريةامثستالا راتقاالع  ٩- ٤
  

في  االستثمارية،يتم إدراج العقارات  المبدئي،العتراف الحقاً لكاليف المعاملة. بما في ذلك ت بالتكلفة،ية مبدئيًا العقارات االستثمار قياسيتم 
ً أي استهالك متراكم وأي انخفاض بيان المركز المالي س أساى لعك تهالالسا حتسابامتراكم. يتم ة ي القيمف، على أساس تكلفتها ناقصا

على مدى  للموجوداتالفوائد االقتصادية المستقبلية الشركة  طارهفي اتستهلك أن  المتوقعلنمط الذي من والذي يعكس ا الثابت،ط سقال
  سنوات. ١٠بـ  ةالمقدر ةاإلنتاجي مارهاأع
  

رات على يرات في التقديثر أي تغيأساب احت عم ،سنةل ة كايفي نه االستهالكريقة المقدرة والقيم المتبقية وط اإلنتاجية األعماريتم مراجعة 
  أساس مستقبلي.

  
ندما يتم سحبها (أي في تاريخ حصول المستلم على السيطرة) أو عاستبعادها االعتراف بالعقارات االستثمارية إما عندما يتم  إيقافيتم 

ً من االستخدام وال يتوقع أي فائدة اقتص يع والقيمة لبا متحصالتفرق بين صافي لاباف عترالا . يتماادهعبتاسن مادية مستقبلية نهائيا
الناتج ضمن األرباح أو الخسائر إدراجه  الذي يتعينالمقابل . يتم تحديد إيقاف االعتراففي فترة باح أو الخسائر األرفي  لألصلالدفترية 

  ارير المالية.ة إلعداد التقيير الدوليالمعامن  ١٥ رقمار معيالفي ة درالواالمعاملة عقاري وفقًا لمتطلبات تحديد سعر  استثمارن استبعاد م
  

  يتم التحويل إلى (أو من) العقار االستثماري فقط عندما يكون هناك تغيير في االستخدام.
  

  تهالك على األراضي.سحتساب اال يتم ا
  

  ت الماليةاألدوا  ١٠- ٤
  
  يالمبدئاس االعتراف والقي .١
  

ً يمبدئ يتم ً بكافة الموجودات الماليةم ا. يتتنشأ فيه خ الذيفي التاري ينالد اتسندة ورياجالت نةمدياللذمم اعتراف بالاا  العتراف مبدئيا
  دية الخاصة باألداة. حكام التعاقطرفاً في األ الشركةعندما تصبح األخرى  اليةوالمطلوبات الم

  
ً يدئمبيتم  ، فيما اً ة العادلة زائدقيملي بالمالم اتزاالل) أو امويل هامتصر عن لىع تنطوي التجارية  دينةيكن ذمم م مما للي (لمال األصس اقيا ا

أو حواذ عليه ة مباشرة إلى االستف المعاملة المنسوبة بصوركاليبالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، تيتعلق بالبنود غير المسجلة 
ً يمبدئيتم  .إصداره   ملة.معاال سعرهام ب لتموي رصعن ىعلوي طنت ال يتتجارية الة الالذمم المدين اسقي ا

  
  التصنيف والقياس الالحق  .٢
  

  الموجودات المالية
  

 –خرى لشاملة األاإليرادات ا التكلفة المطفأة؛ القيمة العادلة من خاللـ: س باقنه مُ لى أع مال مالي تراف المبدئي، يتم تصنيف أصعند االع
العادلة من خالل األرباح أو  بالقيمة ملكية؛ أوفي حقوق  راتاستثما – ىراألخ ةلالشام اتادإليرا لخاللة من ادلعا ؛ القيمةدينارات ثماست

  الخسائر.
  

ارة لخاص بها إلدبتغيير نموذج األعمال ا الشركةقامت ا  إذا إالبهدئي المبف د االعتراف الموجودات المالية بعال تتم إعادة تصني
ول يوم من فترة التقارير األولى التي تلي تغيير ي أثرة فالمتأودات المالية الموج ةكافيف صنت ةإعاد متتة لالحا هذه ، فييةاللما الموجودات
  عمال.نموذج األ

  
 أوح ن خالل األربامة العادلة ملشرطين التاليين ويكون غير محدد بالقيا كال تحققة حال ة فيفأكلفة المطقياس األصل المالي بالتيتم 

  :سائرلخا
  

 وجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ المفاظ باالحتمال يهدف إلى ذج أعومضمن ن لصألاب فاظتحن يتم االأ - 
 

  . تحقمساللغ األصلي دفعات المبلغ األصلي والفائدة على المبط ل فقتمث يةنقد فقاتتدخ محددة، روط التعاقدية في تواريأن ينشأ عن الشو - 
  



  (شركة مساهمة عامة)لوطنية ااإلسمنت شركة 
  

  تابع)(إيضاحات 
  

  

٢٠  
 

  ع)ابت( بية الهامةاسمحالسياسات ال  ٤
  

  ابع)ت( ليةامت الوادألا ١٠- ٤
  
  (تابع)س الالحق والقيا التصنيف.  ٢
  

  (تابع) الموجودات المالية
  

 مدرجةلة تحقق كال الشرطين التاليين وتكون غير األخرى في حا رادات الشاملةمن خالل اإلي العادلةتثمارات الدين بالقيمة سااس قي يتم
  ر:ئاح أو الخسربال األبالقيمة العادلة من خال

  
التعاقدية وبيع  ديةلنقل التدفقات امن أجل تحصي ى االحتفاظ بالموجوداتيهدف إل ذج أعمالمومن نصل ضألبا ظافحتالا ميتن أ - 

  الموجودات المالية؛ 
  .قتحسمالألصلي بلغ اى المواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات المبلغ األصلي والفائدة عللتعاقدية في تأ عن الشروط ان ينشأو - 

 
بشكل نهائي عرض التغيرات الالحقة  الشركةمحتفظ بها للمتاجرة، قد تختار حقوق الملكية غير الأحد استثمارات بدئي المب فااالعتر دنع

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

القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى كلفة المطفأة أو بأنها مقاسة بالت علىفة نصملغير ا ةليماال اتدولموجق بكافة افيما يتعل
بشكل نهائي تحديد  الشركةكما هو موضح أعاله، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. عند االعتراف المبدئي، قد تقرر 

ن خالل اإليرادات الشاملة األخرى على أنه بالقيمة العادلة لعادلة ملقيمة اة أو باكلفة المطفأتلبا سايت القابطلمتي بيف المالي الذي الاألصل 
 من خالل األرباح أو الخسائر إذا كان هذا التصنيف ينهي أو يقلل بصورة جوهرية عدم التوافق المحاسبي الذي قد ينشأ فيما لو تم تصنيفها

  ر ذلك.غي
  

 عمالج األنموذ ميتقي – ةليماال اتدوالموج
 

 س بشكل أفضليعكحيث ظ باألصل المالي على مستوى المحفظة لهدف من نموذج األعمال الذي يتم في اطاره االحتفااتقييم ب ركةالشتقوم 
  دارة. تتضمن تلك المعلومات ما يلي:معلومات لإلة األعمال وتقديم الطريقة إدار

  
كانت استراتيجية اإلدارة تركز على تحقيق إيرادات ذا ا إويشمل ذلك م سات.لسياا كيق تلبطوت ةحفظلمل ةهداف المعلنالسياسات واأل –

لة أو تدفقات نقدية زامات ذات صالية مع فترة أي التموجودات المبقة فترة الئد التعاقدية، واالحتفاظ بمعدل فائدة محدد، مطاالفوا
  دات؛وجوملع ابي لنقدية من خال تحقيق تدفقاتخارجة متوقعة أو 

  ؛الشركةفع تقارير إلى إدارة ييم أداء المحفظة ورة تقفييك –
  اطر؛يفية إدارة هذه المخاألعمال) وكضمن نموذج  نموذج األعمال (والموجودات المالية المحتفظ بهاالمخاطر التي تؤثر على أداء  –
أو ودات المدارة وجللم ادلةعلاقيمة لاس ساى أعل زيرتكالتعويض  سواء كان ال،المثعلى سبيل  - مديري األعمال تعويض كيفية  –

  ؛ وجمعةالتدفقات النقدية التعاقدية الم
بيعات في توقعات حول نشاط الملمبيعات والأسباب هذه اوقيت مبيعات الموجودات المالية في فترات سابقة، تواتر وحجم وت –

  مستقبل.ال
  

ض، بما يتوافق ت لهذا الغر تعتبر مبيعاال ترافاالع فاإليق ةلؤهم غيرت الأخرى في معام الموجودات المالية إلى أطراف تإن تحويال
  ت من قبل الشركة.مع االعتراف المستمر بالموجودا

  
لقيمة أدائها على أساس القيمة العادلة، يتم قياسها با ويتم تقييم تتم إدارتها أو التيا للمتاجرة المحتفظ به فيما يتعلق بالموجودات المالية

  ئر.لخساا وباح أراأل لخالن م العادلة
  

   لفائدةصلي والغ األالمب ات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعاتتدفقت الانك ذاإ م ماتقيي - الموجودات المالية 
  

دة" ئتم تعريف "الفابتاريخ االعتراف األولي. ي ادلة لألصل المالييم، يتم تعريف " المبلغ األصلي" على أنه القيمة العلتقيا هذا ألغراض
خرى والمخاطر األ ة زمنية محددةخالل فتر قيد السدادمبلغ األصلي لبا ةطبمرتمان الاطر االئتخوم مالية للمنلزمة االقي لبمقاها أن لىع

  افة إلى هامش الربح. اإلدارية)، باإلض خاطر وتكاليف اإلقراض (مثل مخاطر السيولة والتكاليفبملقة لمتعاسية ااألس
  
  



  (شركة مساهمة عامة)لوطنية ااإلسمنت شركة 
  

  تابع)(إيضاحات 
  

  

٢١  
 

  )(تابع امةلهابية سمحاالسياسات ال  ٤
  

  ابع)(ت ماليةالت ااألدو  ١٠- ٤
  
  (تابع)حق لقياس الالالتصنيف وا.  ٢

  
  (تابع) لفائدةصلي والغ األالمب ات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعاتتدفقت الكان ذاإ م ماتقيي

  
شروط ار التبالعفي ا ةالشرك ذأخت، ةدائلفاي ولصاأل المبلغمن  فوعاتية تمثل فقط المدة التعاقدتقييم ما إذا كانت التدفقات النقديعند 

نقدية التعاقدية توقيت أو قيمة التدفقات الشرط تعاقدي يمكن أن يغير  يتضمنا كان األصل المالي إذما  قييمضمن ذلك تويتة. عاقدية لألداالت
  :عتبارفي اال الشركةضع تقييم راء ذلك التيجعله يفي بهذا الشرط. عند إج ا البم

  

  ية؛لنقدلتدفقات ااقيت توو أة ميير قتغقد ة تملمح داثحأ –
  التعاقدي، بما في ذلك معدالت فائدة متغيرة؛ ةائدفالل معد عديلا تليهب عد يترتشروط ق –
  مزايا الدفع مقدماً أو التمديد؛  –
 ع).ولرجا معد ثل شرطمحددة (م ن موجوداتى تدفقات نقدية مبالحصول عل الشركة تحد من مطالبةشروط و –
 

ر قط في حال كان المبلغ المدفوع مقدماً يمثل بشكل كبيئدة فوالفاالمبلغ األصلي دفعات ة بخاصيير الاعالم عمماً دقع ملدفص اائصفق خاتتو
 ءانهابل اإلمعقول مق ويض إضافيقد تشتمل على تع ، والتيالمستحقعلى المبلغ األصلي  مبالغ غير مسددة من المبلغ األصلي والفائدة

ض أو بقيمة تزيد عن قيمته االسمية التعاقدية، ر مخفه بسعاالستحواذ علي لذي تمي امالصل الألاق بلعتما ييفك، ذل علىة وعال .عقدكر للبالم
 غير نك(ولاقدية ائدة التعة إلى الفلتعاقدية باإلضافيمثل بشكل جوهري القيمة االسمية ا لميزة التي تجيز أو تتطلب الدفع المسبق لمبلغفإن ا
ً تعويض اأيضً  نمتتض دقلتي (اة قحتسالم )وعةالمدف ً إضافي ا كر) يتم اعتبارها أنها تتوافق مع هذا المعيار إذا قت مبفي و وًال لإلنهاءعقم ا

  وهرية عند االعتراف المبدئي.انت القيمة العادلة لميزة الدفع المسبق غير جك
  

  الخسائر أوح العادلة من خالل األربا لقيمةالموجودات المالية با
  

إيرادات توزيعات األرباح الفوائد و، بما في ذلك أو الخسائرفي األرباح تم االعتراف بصاعادلة. يلقيمة البادات جوالمو هذاس هقياً حقال متي
  ضمن األرباح أو الخسائر.

  

  رسائخواألرباح وال قياس الالحقلاالتصنيف و –مطلوبات المالية لا
  

م المالي ائر. يتم تصنيف االلتزان خالل األرباح أو الخسمالعادلة ة لقيمباأو  ةأفلمطاة كلفلتبا سةاية على أنها مقيتم تصنيف المطلوبات المال
 نكا وأداة مشتقة، أأو كان يمثل  ف على أنه محتفظ به للمتاجرة،نإذا كان مص سائرالخ أو باحألرل اخاللة من على أنه بالقيمة العاد

ر يتم قياسها بالقيمة خالل األرباح أو الخسائ منعادلة اليمة لقة بايلاالم اتلوبمطال إن ف المبدئي.عترامصنف على هذا النحو عند اال
س المطلوبات الحقاً قيا متة، ضمن األرباح أو الخسائر. يدئمصروفات الفا كلي ذا فبم خسائر،رباح واللعادلة، ويتم االعتراف بصافي األا
ف العمالت األجنبية فائدة وأرباح وخسائر صرلا صروفاتبمراف عتاال متية. يعلالفة ائدلفادام طريقة استخاألخرى بالتكلفة المطفأة ب ةيماللا

ً  فاعتراال رئساالخ ح أوألرباضمن ا األرباح أو الخسائر. يتم ضمن   .ترافعاالإيقاف  ناتجة عناح أو خسائر بأي أرب أيضا
  

  عترافف االإيقا  .٣
  

  الماليةدات جومولا
  

دفقات النقدية من هذا األصل لتا الحصول على ة فياقديتعال الشركة حقوقي تهتن اما عندملي ماصل بأ يقاف االعترافإب الشركةتقوم 
لة يتم بموجبها الي من خالل معامنقدية التعاقدية من األصل المعلى التدفقات ال حقوق الحصول بتحويل الشركةوم المالي، أو عندما تق

خاطر بكافة م االحتفاظبأو  بتحويلبها بموج تقم مل هاأنحتى  وأ، ةعلية فوربص لياة األصل الملكيتحويل كافة مخاطر وامتيازات م
  .المحول على األصل ةبسيطر تحتفظ ال هاكنالملكية بصورة فعلية ول تيازاتوام

  
  لمطلوبات الماليةا
  

تقوم  .اؤهاانته وأها اؤأو إلغ بها اءلوفا يتما مأو عندقدية تعاال الشركةامات دما تنتهي التزعن يالمال لتزامإيقاف االعتراف باالب الشركةتقوم 
ً بإ لشركةا ذه نقدية بصورة فعلية. في هاختالف التدفقات ال يؤدي إلى ا يتم تعديل شروطه بشكلام مالي عندمراف بالتزالعتاف اقيأيضا

ً بالقيمة الالجديد ، يتم االعتراف بااللتزام المالي الحالة   .  المعدلة للشروط عادلة وفقا
  

ت أي موجودان المدفوع (بما في ذلك حديدها والثمالتي تم ترية الدفت الفرق بين القيمةتراف بم االعيت ،ماليم بالتزا ترافعاال افإيقد نع
  الخسائر.  و مطلوبات محتملة) ضمن األرباح أوغير نقدية محولة أ

  

 المقاصة .٤
  

حق  المجموعةلدى يكون  عندما فقط وذلك، المالي مركزالان بيمن ض غلمبليان صافي اات المالية، ويتم بت والمطلوبتتم مقاصة الموجودا
  متزامنة. لموجودات وتسوية المطلوبات بصورة ا تحقيقأساس صافي المبلغ أو  علىتها وتعتزم إما تسويهذه المبالغ صة بمقاذ ناف نونياق



  (شركة مساهمة عامة)لوطنية ااإلسمنت شركة 
  

  تابع)(إيضاحات 
  

  

٢٢  
 

  

  تابع)( محاسبية الهامةالسياسات ال  ٤
  

   انخفاض القيمة   ١١- ٤
 
 ودقجودات العمالية ومولا تدوااأل – ةالمشتقير غ ةماليلالموجودات ا .١

  
  االئتمان المتوقعة لما يلي:  سائر لخسائرباالعتراف بمخصصات الخ كةالشر تقوم
  

 فة المطفأة؛تي يتم قياسها بالتكلالموجودات المالية ال - 
 ؛املة األخرىاإليرادات الشادلة من خالل قاسة بالقيمة العاستثمارات الدين المُ  - 
  قود.الع تاودوجمو - 

  

التي تم اإلفصاح عنها كجزء من الذمم ر المدينة، وعة من ذمم االيجاالمتوق نمائتلخسائر االالخسائر  اتصصكذلك بمخ ةشركلاف ترعت
  جارية واألخرى.المدينة الت

  
 اسقي يتم حيث يلء ما يثناتساة، بيالمالر األداة تمان المتوقعة على مدى عمئصصات الخسائر بقيمة تعادل خسائر االس مخبقيا الشركةتقوم 
  اً:شهر ١٢لمتوقعة لمدة مان ائر االئتائر بقيمة تعادل خساالخسصات مخص

  

 التي تم تحديدها على أنها ذات مخاطر ائتمان منخفضة في تاريخ التقرير؛ الدين ات سند - 
طر أي مخا( ابه يمبدئلاعتراف اال ذنية مربها بصورة جوه اد مخاطر االئتمان المرتبطةزدلم تسندات دين أخرى وأرصدة مصرفية و - 

  ة المالية). لمتوقع لألداالعمر ا تحدث على مدى ر التيلتعثا
  

، عةئتمان المتوقند تقدير خسائر االوع عتراف المبدئيلحوظ منذ االقد زادت بشكل م ألصل مالي االئتمانر كانت مخاطإذا عند تحديد ما 
تشمل التحليالت د زائد والتي متاحة دون تكلفة أو مجهوو مالئمةن تكو تية واللدومة بأمدعلاوولة قلمعالمعلومات اباالعتبار  الشركةأخذ ت

  االستشرافية. علومات والمعلوماتاني القائم على متقييم االئتموال للشركةًء على الخبرة السابقة نوعية بناْ وال لكميةوالمعلومات ا
  
 .يوماً  ٣٠تزيد عن لفترة  عن السداد التأخرذا تم ية إجوهرة وربص تدقد زا اليملا صلألان المتعلقة باأن مخاطر االئتم الشركةترض فت
  د عندما: عثر السداي متأن األصل المال الشركةعتبر ت

  
صادرة التخاذ إجراءات مثل م لشركةادون لجوء  الشركةالئتمانية تجاه في المقترض بكافة التزاماته ايكون من غير المحتمل أن ي - 

  ؛)دجن وإالضمان (
َ  ٩٠ذ أكثر من منق مستحالي الم لصن األوكأن يو أ -   .يوما

  
لـ  ة بها مع التعريف العالميلخاصعندما يعادل تصنيف مخاطر االئتمان ا منخفضةان ئتمامخاطر سندات الدين ذات أن  الشركةعتبر ت
   .موديزكالة وسب تصنيفات ى حأعلأو  Baa2 هو تصنيفال اهذترى الشركة أن  الفئة االستثمارية".“
  
تج عن جميع أحداث التعثر المحتمل على ي خسائر االئتمان المتوقعة التي تنفية األداة المال مدى عمرعة على توقالم الئتمانئر اخسا لثمتت

   ة.ماليمدى العمر المتوقع لألداة ال
  

خالل  حدوثها المحتملعثر الت ثادأح عن تنتج التي ةن المتوقعائتمر االالجزء من خسائي اً فشهر ١٢ر االئتمان المتوقعة لمدة خسائتتمثل 
  شهراً).  ١٢المتوقع لألداة أقل من  (أو خالل فترة أقصر إذا كان العمر رريبعد تاريخ التق شهراً  ١٢
  

لمخاطر  الشركةخاللها  تعرضتتعاقدية ترة أقصى فخسائر االئتمان المتوقعة هي ر عند تقدي تبارإن أقصى فترة يتم وضعها في االع
  ئتمان.اال
  

  لمتوقعةائتمان خسائر اال قياس
 

 لعجزلحالية لكافة حاالت امان. يتم قياس خسائر االئتمان على أنها القيمة اعة في التقدير المرجح لخسائر االئتقائر االئتمان المتوتتمثل خس
يتم  ا).حصل عليهت أن موعةالمجوقع تتتي لالتدفقات النقدية اوبين اً للعقد فقى المنشأة وحقة إلالفرق بين التدفقات النقدية المست أيالنقدي (

  لألصل المالي.ان المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي تخفيض خسائر االئتم
  

  .يخسائر االئتمان المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي لألصل المال تخفيضيتم 
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٢٣  
 

  (تابع) محاسبية الهامةالسياسات ال  ٤
  

  )(تابعض القيمة انخفا   ١١- ٤
 
 (تابع) ودوموجودات العق الماليةت ااألدو –المشتقة  ة غيرالموجودات المالي .١

  
  ة التي تعرضت النخفاض ائتمانيليلموجودات الماا

  
خالل من ادلة وسندات الدين بالقيمة العالمطفأة  المسجلة بالتكلفةنت الموجودات المالية ريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كافي تا الشركةتقوم 

وقوع حدث أو أكثر يكون له  دعنني ائتماالي تعرض النخفاض األصل المبر ة. يعتمفاض القيت النخرضقد تع خرىاأل دات الشاملةيرااإل
  صل المالي.سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألتأثير 

    
  ة:اليحوظة التت الملبياناعرض األصل المالي النخفاض ائتماني على التشتمل األدلة على ت

  
  ؛ رو الُمصدقترض ألمادة لية حمال أزمة - 
  ؛ يوماً  ٩٠لمدة تزيد عن  دادلسفي امثل التعثر  ل بالعقد،خالاإل - 
  أخرى؛ قبلها في ظروفتل الشركة تما كانوفقاً لشروط  الشركةدة جدولة قرض أو سلفة من قبل إعا - 
  خرى،ة مالية ألهيكعلى إعادة  و سيقدمإفالسه أسيشهر  المقترضأن يصبح من المرجح أن  - 
 بب أزمات مالية.بسما  ندلسنشط  ود سوقوجدم عو أ - 

  
  المركز الماليائر االئتمان المتوقعة ضمن بيان خسمخصص عرض 

  
فيما يتعلق  ت.المطفأة من إجمالي القيمة الدفترية للموجوداوجودات المالية المقاسة بالتكلفة يتم خصم مخصصات الخسائر الخاصة بالم

ف ى األرباح أو الخسائر ويتم االعتراسائر علص الخ، يتم تحميل مخصىاألخرلة الشام تيرادااإلل خال دلة منقيمة العالبا سندات الدينب
  شاملة األخرى.يرادات البه ضمن اإل

  
ما في القيمة. انخفاض ف بخسائراالعترا بصورة موضوعية بحدث وقع بعدض القيمة إذا أمكن ربط هذا العكس ئر انخفاعكس خسا يتم

  ن حساب األرباح أو الخسائر.كس ضمعلاف باطفأة، يتم االعترة المكلفة بالتسالمقا يةمالال وجوداتتعلق بالمي
  

  ب الشط
  

. هترداد أصل مالي بالكامل أو جزء منتوقعات معقولة الس الشركةعندما ال يكون لدى يتم شطب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي 
ال . حتمال معقول لالسترداداهناك  كان ات على أساس فردي فيما إذاطوبة المشموقي يتوقم تقييبت الشركةتقوم ، دفراالء من األبالنسبة للعم

من أجل  تنفيذيةألنشطة  مبالغ المشطوبة. ومع ذلك، يمكن أن تخضع الموجودات المالية المشطوبةاسترداد جزء كبير من ال الشركةتتوقع 
  ة. تحقداد المبالغ المسالستر الشركةت إجراءااللتزام با

  
  ماليةال غير اتدالموجو .٢
  
للتحقق مما إذا كان ) موجودات العقودو المخزون(بخالف  اتها غير الماليةدفترية لموجودتقرير بمراجعة القيم الخ كل تاري في الشركةوم تق

   رداد.ستلاللة قيمة األصل القابتم تقدير شر، يمؤود مثل ذلك الحالة وج يالقيمة. ف النخفاض فيتعرضها هناك أي مؤشر على 
  

ون االستخدام المستمر وتك منت تنتج تدفقات نقدية يع الموجودات في أصغر مجموعة موجودامة، يتم تجلقيمبار انخفاض اختاض لغر
  للنقد. حدات المنتجة ودات األخرى أو الوجللموالتدفقات النقدية  مستقلة إلى أبعد الحدود عن

  
ترتكز أو قيمته العادلة ناقصاً تكاليف البيع، أيهما أكبر. الستخدام جة للنقد في قيمته من المنتا ةلوحدا ولألصل أ سترداداللقيمة القابلة تمثل ال

صم ما قبل الضريبة خ خدام معدلالية باستل إلى قيمتها الح، مخصومة لتصلتدفقات النقدية المستقبلية المقدرةا خدام علىالستالقيمة من ا
  لك األصل أو الوحدة المنتجة للنقد. لقة بذمنية للمال والمخاطر المتعزال قيمةلل الحالية لسوقيةا تيمايعكس التقي

  
  سترداد.ة للنقد عن قيمته القابلة لالقيمة الدفترية لألصل أو وحدته المنتجلا تزيد اعندميمة سائر انخفاض القيتم االعتراف بخ

  
  .خسائرأو ال احربقيمة ضمن األبخسائر انخفاض ال يتم االعتراف

  
، بعد خصم ديدهامة الدفترية التي كان سيتم تحترية لألصل عن القيالذي ال تزيد فيه القيمة الدف يمة إلى الحدائر انخفاض القخس عكس متي

  بخسائر انخفاض القيمة. طفاء، إذا لم يكن قد تم االعترافاالستهالك أو اإل
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٢٤  
 

  (تابع) محاسبية الهامةالسياسات ال  ٤
  
  مخزونال   ١٢- ٤

  

  للتحقق أيهما أقل. قابلةبالتكلفة أو صافي القيمة الن ولمخزا نبيايتم 
  

  يصال كل منتج إلى موقعه وحالته الحالية على النحو التالي:إليتم احتساب التكاليف المتكبدة 
  

  لمرجح؛اتكلفة الشراء على أساس المتوسط  - المواد الخام  
 ؛المرجح سطوالمتس اء على أسالشرا فةتكل - ستهالكية قطع الغيار والمواد اال  
  العامة للتصنيع على أساس القدرة التشغيلية  المصروفاتتكلفة المواد المباشرة ونسبة من  -  ل قيد االنجازواألعمانع الص السلع تامة  

  .االعتيادية 
  

مقدرة والتكاليف المقدرة ال نجازإلاتكاليف  ناقًصا، مال االعتياديةاألعسعر البيع المقدر في سياق  فيصافي القيمة القابلة للتحقيق يتمثل 
  لبيع.لالزمة ال
  

 النقد وما يعادله   ١٣- ٤
  

من النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة األجل التي تستحق يعادله النقد وما  يتألف النقدية،لغرض بيان التدفقات 
  خالل ثالثة أشهر أو أقل.

  
  المخصصات  ١٤- ٤

  

ورة موثوقة يمكن تقديره بص ضمنيأو قانوني  حاليالتزام  ،ابقسلحدث  نتيجة ،الشركة ب علىرتتيما ندعف بمخصص العتراا يتم
  ة لتسوية االلتزام. قتصاديفع االتدفقات خارجة للمنا يلزمأن ويكون من المحتمل 

  
  موظفينتعويضات نهاية الخدمة لل  ١٥- ٤

  
، شريطة اكمال الموظفمة مدة خد علىويضات استحقاق هذه التعتكز ير .دينافوالوظفين مة للمخدهاية الويضات نتعتقوم الشركة بتقديم 

  لمتوقعة على مدى فترة الخدمة.التكاليف ايتم استحقاق فترة الخدمة. الحد األدنى ل
  

بة كنس بةسلمحتوا كوميةالحعاشات لمبرنامج اات في ساهمتقدم الشركة م ،ية المتحدةاطني دولة اإلمارات العربمن موفيما يتعلق بالموظفين 
  عند استحقاقها. احتسابها كمصروفاتوالتي يتم  ساهمات،المفين. تقتصر التزامات الشركة على هذه تب الموظمن رامئوية 

  
  الطارئة اتتزاماالل  ١٦- ٤

  
نافع االقتصادية للم خارجيلالتدفق الية ااحتمما لم تستبعد  . يتم اإلفصاح عنها،المالية ال يتم االعتراف بااللتزامات الطارئة ضمن البيانات

المحتمل أن تتدفق ولكن يتم اإلفصاح عنه عندما يكون من بااللتزام. ال يتم االعتراف باألصل الطارئ ضمن البيانات المالية ذات الصلة 
  المنافع االقتصادية.

  
  سةالموجودات غير الملمو  ١٧- ٤

  
  االعتراف والقياس

  
  بالتكلفة.عتراف بها االة بتقوم الشرك ،ددةمح إنتاجية مارعأ ذاتوذ عليها لمستحوات ادبالموجو يتعلقفيما 

  
  حقةالمصروفات الال

  
كافة . يتم االعتراف بتقبلية المرتبطة بهذه المصروفاتقتصادية المسالمنافع االتزيد من فات الالحقة فقط عندما مصروة التتم رسمل

  بدها.عند تكائر ألرباح أو الخسالمصروفات األخرى ضمن ا
  
  طفاءإلا
  

 أعمارهارة باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى غير الملموسة ناقًصا قيمها المتبقية المقد الموجوداتة اإلطفاء لشطب تكلف احتسابم يت
  .تخمس سنوالموسة الم للموجودات غير اإلنتاجيةائر. تبلغ األعمار سعادةً ضمن األرباح أو الخ، ويتم االعتراف بها ةالمقدر ةاإلنتاجي
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  تابع)( محاسبية الهامةلسياسات الا  ٤
  

 ت الجديدة الصادرة ولم يتم تفعيلها بعدوالتفسيراالمعايير    ١٨- ٤
  

كة لم تقم ، إال أن الشربل ذلك التاريخويجوز التطبيق ق ٢٠١٩يناير  ١بعد  على الفترات السنوية التي تبدأيسري عدد من المعايير الجديدة 
  الية.بيانات المعند إعداد هذه الاً مبكرلة معدلأو ا ةر الجديدلمعاييا يقبتطب

  
  على البيانات المالية. جوهريوالتفسيرات المعدلة التالية تأثير من غير المتوقع أن يكون للمعايير 

  
  رير المالية.عايير الدولية إلعداد التقافي الم ةالوارد ييمالمفاه اإلطارالتعديالت على مراجع  - 
  لدولية إلعداد التقارير المالية).من المعايير ا ٣لمعيار رقم ا ىلع تاليل (التعداألعماريف تع - 
 ).٨ورقم  ١رقم  المعيارين المحاسبيين الدوليينالت على (التعدي األهمية النسبيةتعريف  - 
 ".ينأمد التقارير المالية "عقود التمن المعايير الدولية إلعدا ١٧المعيار رقم  - 

  
  فترة السابقةتسويات ال  ٥

  
  لمقارنةرقام اأ انيب إعادة

  
تم إعادة تصنيف  ذلك،. باإلضافة إلى ٢٠١٨يناير  ١وبيان المركز المالي كما في  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١معلومات المقارنة كما في  يلتم تعد
  :ةرنتصنيف لألرقام المقاديالت وإعادة الالتعي ملخص الحالية. فيما يلالعرض المتبع للسنة معلومات المقارنة لتتوافق مع بعض 

  

  
للبيان وفقاً 

  إعادة التصنيف  ة البيانعادإ  سابقلا
عاد رصدة المُ ألا

  بيانها
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   
  ٢٠١٨يناير  ١      ٢٠١٨يناير  ١  
          

          بيان المركز المالي
          

         الموجودات غير المتداولة 
  ١٫١١٧٫٤٥٠  -   )١٤٫٠٠٠(  ١٫١٣١٫٤٥٠  اليةات في موجودات مثماراالست

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

  ١٫٦٦٠٫٨٦٠  -   )١٤٫٠٠٠(  ١٫٦٧٤٫٨٦٠  المتداولة  غير إجمالي الموجودات
  ==========  =========  ======  ===========  

          ولةالموجودات المتدا
تحق من بما في ذلك المسمدينة التجارية واألخرى (الذمم ال

  ١٤٧٫٥٨٥  )٣٥٫٦٢٦(  -   ١٨٣٫٢١١  )ةقأطراف ذات عال
     ---- --- -- -----   ---- --- - -------- - -----    

  ٣٣٢٫٦٥١  )٣٥٫٦٢٦(  -   ٣٦٨٫٢٧٧  ولةالموجودات المتداإجمالي 
  ==========  ======  =========  =========  

          حقوق الملكية 
  ٥٣٦٫٥٧٣  -   )١٤٫٠٠٠(  ٥٥٠٫٥٧٣  المتاحة للبيع المالية ودات لة للموجاحتياطي القيمة العاد

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

  ١٫٥٣٢٫١٤٩  -   )١٤٫٠٠٠(  ١٫٥٤٦٫١٤٩  حقوق الملكية إجمالي 
  ==========  =========  ======  ==========  

          المطلوبات المتداولة 
 لىإلمستحق التجارية واألخرى (بما في ذلك ا الدائنةالذمم 

  ٧٠٫٦٤١  )٣٥٫٦٢٦(  -   ١٠٦٫٢٦٧  قة)أطراف ذات عال
     ---- - -- -- --- --   - --- -- ------ - - -- -----    

  ٣٠٩٫٣٦٨  )٣٥٫٦٢٦(  -   ٣٤٤٫٩٩٤  المتداولة  المطلوباتالي إجم
  =========  ======  =========  =========  

  



  (شركة مساهمة عامة)لوطنية ااإلسمنت شركة 
  

  تابع)(إيضاحات 
  

  

٢٦  
 

  (تابع) تسويات الفترة السابقة  ٥
  

  )(تابع إعادة بيان أرقام المقارنة
  

  
 ً للبيان  وفقا

  فنيصتلا إعادة  إعادة البيان  السابق
اد علمُ ألرصدة اا

  بيانها
  ألف درهم  درهمألف   ألف درهم  ألف درهم   

  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٨      
ديسمبر  ٣١

٢٠١٨  
          

          بيان المركز المالي
          

         الموجودات غير المتداولة 
  ١٫٠٨٢٫٩٨٢  -   )١٤٫٠٠٠(  ١٫٠٩٦٫٩٨٢  ثمارات في موجودات ماليةاالست

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

  ١٫٦٢١٫٥٠٥  -   )١٤٫٠٠٠(  ١٫٦٣٥٫٥٠٥  المتداولة  غير داتالموجولي إجما
  ==========  =========  ======  ===========  

          ولةالموجودات المتدا
بما في ذلك المستحق من مدينة التجارية واألخرى (الذمم ال

  ١٥٧٫٤٦٨  )٥٤٫٣١٧(  -   ٢١١٫٧٨٥  القة)أطراف ذات ع
     ---- -- - - - - - -- -   - --- --- - - ---- --- - -----    

  ٣٣٥٫٢٧٧  )٥٤٫٣١٧(  -   ٣٨٩٫٥٩٤  ولةالموجودات المتداإجمالي 
  =========  ======  =========  =========  

          حقوق الملكية 
المالية بالقيمة العادلة من  وداتلة للموجاحتياطي القيمة العاد

  ٦٠٠٫٥٦٩  -   )١٤٫٠٠٠(  ٦١٤٫٥٦٩  يرادات الشاملة األخرى خالل اإل
     ------- - - --- ---- -----   ---- --- -- -- - - -    

  ١٫٤٨٨٫٠٠٠  -   )١٤٫٠٠٠(  ١٫٥٠٢٫٠٠٠  ية ملكق الحقومالي إج
  ==========  =========  ======  ===========  

          المطلوبات المتداولة 
 إلىالمستحق  التجارية واألخرى (بما في ذلك الدائنةالذمم 

  ٧٢٫٦٣٢  )٥٤٫٣١٧(  -   ١٢٦٫٩٤٩  أطراف ذات عالقة)
     ---- --- -- -----   ---- -- ----- - - - - - -- ---    

  ٤٠٤٫٨٦٤  )٥٤٫٣١٧(  -   ٤٥٩٫١٨١  لمتداولة ا وباتمطلالي إجمال
  =========  ======  =========  =========  

  
  األخرىالشاملة  رات بالقيمة العادلة من خالل اإليراداتعادة بيان تقييم االستثماإ

  
لمدرجة. يتعلق هذا غير ا سهماأل تثمار فيالسل ةلدعاهم لتخفيض القيمة الألف در ١٤٫٠٠٠ ةبقيم تعديل الشركة تالحظ ،٢٠١٩خالل 

ا بأعلى من قيمته المالية وحقوق الملكية الموجوداتفي بيان االستثمارات ترتب عليه ، مما ولم يتم تسجيله السابقة،بالسنوات التعديل 
تأثير اإلجمالي للخص لي ما يلفيمرنة. مقاة رتفب الي المتأثرة في أقرالم المركز بيانإعادة بيان بنود ال. تم تصحيح هذا من خالل العادلة

ً سابق ُمعلن عنهاات المالية العلى المعلوم   .ا
  

  ٢٠١٨يناير  ١  
  همألف در  
  )دائن(/مدين  

    

     ةالمتداولغير الموجودات 
  )١٤٫٠٠٠(  في الموجودات المالية االستثمارات 

    كية حقوق المل
  ١٤٫٠٠٠  متاحة للبيعال ةيالالم عادلة للموجوداتتياطي القيمة الاح
  

  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١ودات المالية وحقوق الملكية كما في ي الموجف ستثماران االيادة بكذلك إع التعديلب على ترت
  

  إعادة تصنيف المخصصات
  

ي والذ ىخرأو تجاريةمدينة بل ذمم مقا دهرصلذي تم ألف درهم للمخصص ا ٥٤٫٣١٧وألف درهم  ٣٥٫٦٢٦قيمة تعديل بالشركة  حظتال
على التوالي. تم تصحيح ذلك من خالل إعادة  ٢٠١٩ ديسمبر ٣١و ٢٠١٨يسمبر د ٣١وأخرى في تجارية  دائنة ذمم ضمنا نيفهتم تص

  لفترتين.للمتأثرة تصنيف بنود البيانات المالية ا



  (شركة مساهمة عامة)لوطنية ااإلسمنت شركة 
  

  تابع)(إيضاحات 
  

  

٢٧  
 

  ت إليراداا  ٦
  

  من عقود مع عمالءت اإليرادا  ١- ٦
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  همألف در  رهمألف د  
      
  ٢٢٣٫٧٨٤  ١٨٧٫٢٨٥  ائعبضال يعب

  ٢٫٥٣٩  ٣٫٤٨٩  ات التوصيلمخد
   - - --- - -- ---   ---- ----- --  
  ٢٢٦٫٣٢٣  ١٩٠٫٧٧٤  
  ======  ======  
      تاإليرادا تفاصيللومات حول مع

      

      نوع البضائع
  ٢١٣٫٩٧٣  ١٧٨٫٦٣٨  (تتضمن التوصيل)ة بضائع جاهز

  ١٢٫٣٥٠  ١٢٫١٣٦   (تتضمن التوصيل)اهزة ومواد خام جئع شبه بضا
   --- - ---- ---   ----- ------  
  ٢٢٦٫٣٢٣  ١٩٠٫٧٧٤  
  ======  ======  
      

      اق الجغرافيةسواأل
      

  ٢١٨٫٩١٦  ١٨١٫٣١٧  اإلمارات العربية المتحدة
  ٧٫٤٠٧  ٩٫٤٥٧  دول أخرى

   --------- --   -----------  
  ٢٢٦٫٣٢٣  ١٩٠٫٧٧٤  
  ======  ======  
  

  العقودأرصدة   ٢- ٦
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  همألف در  رهمد لفأ  
      

  ١٠١٫٨٨٢  ٨٣٫٩٦٠  ينة تجارية ذمم مد
  ١٫٢٩٩  ١٫٢٨٤  )٢٧المقدمة (إيضاح عات الدف – ت العقودمطلوبا

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

ب جمضمونة بموارية لتجالذمم المدينة ا إنيوماً.  ٩٠إلى  ٦٠من  فترات استحقاقهاد تمت خضع الذمم المدينة التجارية لفائدة وعادةً ال ت
  .)مرهألف د ٥٥٫٠٠٠: ٢٠١٨ف درهم (أل ٥٦٫٨٩٢ت مصرفية بقيمة ناماض
  
عتراف بإيراداتها ، والتي سيتم االبيع البضائعمقابل  بالمبالغ المدفوعة مقدماً المستلمة من العمالءعقود بصورة أساسية الوبات تعلق مطلت

ضمن اإليرادات في  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في العقود ات وبطلمن الذي كان مدرج ضم همألف در ١٫٢٩٩لغ بمباالعتراف  في وقت البيع. تم
  .٢٠١٩سمبر دي ٣١
  

  اءاألدمات التزا  ٣- ٦
  

  ت المتعلقة بالتزامات أداء الشركة:ما يلي ملخص للمعلومافي
  

  بيع البضائع
ً ومي ٩٠إلى  ٦٠من  وحراتت في خالل فترة مستحق نقًدا أو عادةً  ويكون الدفع للبضائعألداء عند استالم العميل ام تزاليتم الوفاء با من  ا

  البيع.اريخ ت
  

  توصيلالدمات خبضائع وبيع التضمن لذي يا المجمعالبيع 
ً يوم ٩٠إلى  ٦٠الل فترة تتراوح من خ مستحق عادةً ويكون الدفع  العميل،البضائع إلى  توصيليتم الوفاء بالتزام األداء عند  تاريخ من  ا

  توصيل.ال
  
  



  (شركة مساهمة عامة)لوطنية ااإلسمنت شركة 
  

  تابع)(إيضاحات 
  

  

٢٨  
 

  اليف المباشرةالتك  ٧
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  همدرألف   ألف درهم  
      

  ١٣٤٫٤٢١  ١٠٦٫٩٤٨  تكلفة المواد
  ٥٣٫١٠٦  ٥٢٫٣٠٦  ه)باء وميارق (كهالمراف

  ١٨٫٩٧٨  ١٨٫١٠٦  ة العمالة تكلف
  ١٥٫٩٧٧  ١٥٫١٧١  )١- ١٤ح االستهالك (إيضا

  -   ٨٫٦٧٦  قيمة المخزونفاض مخصص انخ
  ١٫١٨٥  ١٫٢٧٢   المصنع األخرىتكاليف 

   ----- - -----   ------ -- - --  
  ٢٢٣٫٦٦٧  ٢٠٢٫٤٧٩  
  ======  ======  

  
  ية أخرىإيرادات تشغيل  ٨

  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  همف درأل  درهمألف   
      

  ٩٫٨٠١  ٧٫٦١٤  بيع الخردة ومواد غير تجارية أخرى 
  ٣٫٧٠١  ٣٫٥٠٨  )١٦ستثمارية (إيضاح إيرادات ايجارية من عقارات ا

  ٥٫٩٤٠  ٣٫٦٤٠  ية أخرى إيرادات ايجار
  ٨٥٩  ٨٨٢  أخرى 

   - -- -- - - ---   ---- --- - --  
  ٢٠٫٣٠١  ١٥٫٦٤٤  
  ======  ======  
  

  أخرى إيرادات  ٩
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  همألف در  لف درهمأ  
      

  ٨٤  ١٫٣٥٩  آالت ومعدات أرباح من بيع ممتلكات و
   ----- - ---   ---- - --  
  ٨٤  ١٫٣٥٩  
  =====  ====  

  
  دارية مصروفات عمومية وإ  ١٠

  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  مهدرألف   ألف درهم  
      

  ١٦٫٩٧٧  ٢٠٫٠٩٩  فين زات للموظرواتب وامتيا
  ٣٫١٢٥  ١٫٧٤٦  انةصيو تإصالحا

  ٩٠٢  ١٫٠٨١   مصرفية رسوم
  ٢٫٣٠١  ١٫٠١٧  أتعاب قانونية ومهنية 

  ٨٨٦  ١٫٦٢٢  )١- ١٤استهالك (إيضاح 
  ٥٥٥  ٦٢٨  وتأمين تسجيل 
  ٣٫٣٥٢  ٣٫٦٣٧  ات أخرى مصروف

   ----- - - ---   ---- ---- --  
  ٢٨٫٠٩٨  ٢٩٫٨٣٠  
  ======  ======  



  (شركة مساهمة عامة)لوطنية ااإلسمنت شركة 
  

  تابع)(إيضاحات 
  

  

٢٩  
 

   ت البيع والتوزيعمصروفا  ١١
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  همدر ألف  همألف در  
      

  ٣٫٠٧٤  ٢٫٠١٣  ات وتسويقمبيع
  ٩٥٨  ١٫١٥٢  مواصالت 

  ٥٩٩  ٢٧٤  )١- ١٤استهالك (إيضاح 
   --- --- ------  ----- -- ---  

  ٤٫٦٣١  ٣٫٤٣٩  
  ======  ======  

 
   لإيرادات التموي  ١٢

  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  همألف در  مهردف أل  
      

  ١٨٫٦٩١  ١٨٫٤٨٦  ة فائدة من قرض إلى شركة زميليرادات الإ
  ٢٢٫٠١٨  ١٥٫٤٢٦  االستثمارات في موجودات مالية (سندات دين)من  الفائدةإيرادات 

  أرباح  –لة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى استثمارات دين بالقيمة العاد
  -   ١٣٤   األخرىالشاملة ت داايرعاد تصنيفها من اإلمُ ستحقاق عند اال

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

  ٤٠٫٧٠٩  ٣٤٫٠٤٦ 
  =======  =======  

  

   التمويل تكاليف  ١٣
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  همألف در  همألف در  
      

  ١٩٫٧٠٠  ١٧٫٧١٠  ألجل  مصرفية قروض
  ١٫٢٨٥  ٢٢٤  على المكشوف سحوبات مصرفية 

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

  ٢٠٫٩٨٥  ١٧٫٩٣٤ 
  =======  =======  

  

  



  (شركة مساهمة عامة)لوطنية اإلسمنت اشركة 
  

  تابع)(إيضاحات 
  

  

٣٠  
 

  
  معداتالممتلكات واآلالت وال  ١٤

  اآلالت والماكينات   المباني     
هيزات األثاث والتج

  السيارات   والمعدات
  عمال رأسمالية أ

  اإلجمالي  اإلنجازقيد 
  درهم ألف   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   رهمألف د   ألف درهم  
              

              التكلفة 
  ١٫١٠٠٫٤١٧  ٧٨٫٦٥٧  ٥٤٫٧٤٢  ١٧٫٠٠١  ٩١٩٫٤٤٧  ٣٠٫٥٧٠  ٢٠١٨ يرناي ١في 

  ١٢٫٦٥٢  ١١٫١٥٢  ١٫٠١٥  ٤٨١  ٤  -   اإلضافات 
  )١٫٨١٤(  -   )١٫٦١٧(  )٦٢(  )١٣٥(  -   االستبعادات 
  -   )٢٣٫٠٣٠(  -   -   ١٧٫٣٩٢  ٥٫٦٣٨  التحويالت 

   --- -- -------  ----- - -- -----  ----- - - ----   ------ --- ---   ------ - - -----   ---- - - - - -- ------  
  ١٫١١١٫٢٥٥  ٦٦٫٧٧٩  ٥٤٫١٤٠  ١٧٫٤٢٠  ٩٣٦٫٧٠٨  ٣٦٫٢٠٨  ٢٠١٨مبر ديس ٣١في 

  ٤٫٢٩٩  ٢٫٠٦٦  ١٫٦٢١  ٥٨٧  ٢٥  -   اإلضافات 
  )٢٫٠٤٢(  -   )١٫٩٥٠(  )٦٨(  )٢٤(  -   االستبعادات 
  -   )٥٫٠٦٢(  -   -   ٥٫٠٦٢  -   التحويالت 

  )٣٫٠٠٠(  )٣٫٠٠٠(  -   -   -   -   )١٥سة (إيضاح وجودات غير ملموالتحويل إلى م
   - -- -- -------   --- -- - -- - ----  ----- - -----   ------ --- ---   ------ - - -----   ---- -- -- -- ------  

  ١٫١١٠٫٥١٢  ٦٠٫٧٨٣  ٥٣٫٨١١  ١٧٫٩٣٩  ٩٤١٫٧٧١  ٣٦٫٢٠٨  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
   --- -- -------  ----- - -- -----  ----- - -----   ------ --- ---   ------ - - -----   ---- -- -- -- -- ----  

              كماالستهالك المترا
  ٨٧٥٫٩٣١  -   ٥١٫٦٩٨  ١٦٫٦٣٥  ٧٧٧٫٧٦١  ٢٩٫٨٣٧  ٢٠١٨يناير  ١في 

  ١٧٫٤٦٢  -   ١٫٦١٦  ٤٢١  ١٤٫٨٣١  ٥٩٤  )١- ١٤المحمل للسنة (إيضاح 
  )١٫٧٣٧(  -   )١٫٥٥٥(  )٤٠(  )١٤٢(  -   االستبعادات 

   --- -- -------  ----- - -- -----  ----- - -----   ------ --- ---   ------ - - -----   -- -- -- -- ------  
  ٨٩١٫٦٥٦  -   ٥١٫٧٥٩  ١٧٫٠١٦  ٧٩٢٫٤٥٠  ٣٠٫٤٣١  ٢٠١٨ برسميد ٣١في 
  ١٧٫٠٦٧  -   ١٫٤٢٠  ٤٢٣  ١٤٫٦٤٨  ٥٧٦  )١- ١٤(إيضاح  ل للسنةمالمح
  )١٫٩٩٤(  -   )١٫٩٥٠(  )٢٠(  )٢٤(  -   بعادات االست

   --- -- -------  ----- - -- -----  ----- - -----   ------ --- ---   ------ - - -----   - --- -- - - ------  
  ٩٠٦٫٧٢٩  -   ٥١٫٢٢٩  ١٧٫٤١٩  ٨٠٧٫٠٧٤  ٣١٫٠٠٧  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

   --- -- -------   ---- - - -- -----  ----- - -----   ------ --- ---   ------ - - -----   ---- - - -- ------  
              ي القيمة الدفترية صاف
  ٢٠٣٫٧٨٣  ٦٠٫٧٨٣  ٢٫٥٨٢  ٥٢٠  ١٣٤٫٦٩٧  ٥٫٢٠١  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

  ======  =======  ====  ======  =======  ========  
  ٢١٩٫٥٩٩  ٦٦٫٧٧٩  ٢٫٣٨١  ٤٠٤  ١٤٤٫٢٥٨  ٥٫٧٧٧  ٢٠١٨سمبر دي ٣١ي ف
  =====  =======  ====  ======  =======  ========  



  (شركة مساهمة عامة)لوطنية اإلسمنت اشركة 
  

  تابع)(إيضاحات 
  

  

٣١  
 

  

  كاالستهال  ١- ١٤
  

  التالي:الستهالك في بيان األرباح أو الخسائر على النحو زيع اتويتم 
  

  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  همألف در  همألف در  
      

  ١٥٫٩٧٧  ١٥٫١٧١  )٧ضاح (إيتكاليف مباشرة 
  ٨٨٦  ١٫٦٢٢  )١٠ضاح إدارة (إيصروفات عمومية وم

  ٥٩٩  ٢٧٤  )١١يع (إيضاح بيع وتوز مصروفات
  ----- -- ------  ---- ------ ---  

  ١٧٫٤٦٢  ١٧٫٠٦٧ 
  ========  =======  

  االنجاز أعمال رأسمالية قيد  ٢- ١٤
  

قع ، والمتوكةمصنع الشري يتعلق بن النفايات والذم رةاحراسترجاع المن مشروع بصورة رئيسية  زاإلنجالية قيد تتألف األعمال الرأسما
   .٢٠٢٠كون جاهز لالستخدام في أن ي
  

  معلومات أخرى  ٣- ١٤
  

  على أرض مؤجرة من حكومة دبي.كينات ت والماني واآلالتقع المبا
  

  ت غير الملوسة وداالموج  ١٥
  

  

      
  همألف در    

      

      لفة:التك
  -     ٢٠١٩اير ين ١في 

  ٣٫٠٠٠     اإلنجازد أسمالية قيمال رأعن مل التحوي
     ---- - ----  

  ٣٫٠٠٠    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
    =====  

      استهالك
  -     ٢٠١٩يناير  ١في 
  -     اإليضاح أدناه)ة (راجع مل للسنالمح

     --- - - - - --  
  -     ٢٠١٩بر ديسم ٣١في 

    =====  
       صافي القيمة الدفترية

  ٣٫٠٠٠    ٢٠١٩بر ديسم ٣١في 
    =====  

  
 يتم تحميلم لعليه،  بناءً ، و٢٠١٩ديسمبر  ٣١برنامج ساب التي تمت في  تكلفة اإلنجازلية قيد أعمال رأسمامن  تحويليمثل الحوظة: مل
  ل السنة.خال ستهالكا

  
   ستثماريةالعقارات اال  ١٦

  
 ة األرضعقطعلى  تشيدها تمل مكامستهلكة بال وفيالتم ألف دره ٢٫٩٢٤ة أرض بقيمة الدفتري قطعة العقارات االستثمارية من تتكون

عقارات ال في تحركان هناك رأس المال. لم يك رتفاعوا يجاراال، محتفظ بها ألغراض لف درهمأ ١٦٫٥٧٥ غتبل تكلفة مبدئيةب
  .٢٠١٨و ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في خالل السنوات المنتهية االستثمارية 

  
عقارات ة لشراء أو إنشاء أو تطوير ات تعاقديوال توجد التزامة رياثمعقاراتها االست سييلتد على إمكانية ال يوجد لدى الشركة قيو

  حسينات. يانة وتات وصإصالحإجراء  استثمارية أو
  



  (شركة مساهمة عامة)لوطنية اإلسمنت اشركة 
  

  تابع)(إيضاحات 
  

  

٣٢  
 

  
  (تابع) ستثماريةالعقارات اال  ١٦

  
  ية:الستثمارما يتعلق بالعقارات ااألرباح أو الخسائر فيي بيان تالية فبالغ الالمعتراف باالتم 

  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  همدرف لأ  همألف در  
      

  ٣٫٧٠١  ٣٫٥٠٨  )٨يضاح ايجار (إ إيرادات
  )٣٤٣(  )٢٤٧(  ات تشغيلية مباشرة للعقارات المشغولة مصروف

   --- --- ---   ---- - - - --  
  ٣٫٣٥٨  ٣٫٢٦١ 
  =====  =====  
  
لف درهم أ ٤٥٫٠٠٠مبلغ ب اتارقلع. وعليه، تم تقييم اي تاريخ التقريرراء تقييم داخلي لتحديد القيمة العادلة للعقارات فارة بإجمت اإلداق
  ألف درهم). ٦٧٫٠٠٠: ٢٠١٨( ٢٠١٩سمبر دي ٣١ما في ك
  

  أسلوب التقييم
للقيمة العادلة). بموجب من النظام المتدرج  ٣لمستوى دخل" (اقة رسملة ال"طري أسلوبيتم قياس قيمة العقارات من قبل اإلدارة باستخدام 

من  وتخفيضهإيجار العقار  ع على مدى فترة من الزمن منأو المتوقحاليًا  المتحصل عليهاي نوسالاإليجار  إيراداتير يتم تقد لطريقة،اهذه 
. يتم بعد ذلك رسملة صافي الدخل وينالس دخلالصافي للوصول إلى المتعلقة بملكية العقار  لمحتملةا المصروفات أو المصروفاتخالل 

  اسب.السنوي بمعدل رسملة من
  

 لنوعثمارية المماثلة) العقارات االستمقارنات من  المشتقتثماري المتوقع (عائد االساًء على معدل البنة للصر معدل الرسملة ذو ايتم اختيا
  الدخل وسهولة البيع. مانوضمال الرأس  وارتفاعخاطر المالعقار المعني مع األخذ في االعتبار عوامل مثل 

  
  ادلة.قياس القيمة العي ف ةامحركة هإلى  بشكل منفصل التقييم مدخالت فيير المادي سيؤدي التغي

  
  ليةات في موجودات ماراالستثما  ١٧

  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  همألف در  همألف در  
  *د بيانها)(ُمعا    

      

      ولة غير متداموجودات مالية 
  ٩٣٦٫٠٨٥  ٨٤٥٫١١٩  لة األخرى املشات لة من خالل اإليراداالعادت بالقيمة ثمارااست

  ١٤٦٫٨٩٧  ١١٣٫٥٢٩  األرباح أو الخسائر عادلة من خالل ثمارات بالقيمة الستا
   --- --- -- - --   ---- - - ---- - --  
  ١٫٠٨٢٫٩٨٢  ٩٥٨٫٦٤٨ 
  ======  =======  

      

      ولة متداموجودات مالية 
  ٣٢٫٣٦٢  ٩٫٢٣٨   رىخألا ل اإليرادات الشاملةالعادلة من خال بالقيمةت ثمارااست
  ٢٣٫٧٠١  ٩١٫٦٥١  األرباح أو الخسائر ل بالقيمة العادلة من خالت ثمارااست
   --- --- - -- - --   -- - ---- - --  
  ٥٦٫٠٦٣  ١٠٠٫٨٨٩ 
   --- --- - -- -- - --   ---- - - - --- - --  
  ١٫١٣٩٫٠٤٥  ١٫٠٥٩٫٥٣٧  
  ========  =======  

      ٥*راجع إيضاح 
      
  



  (شركة مساهمة عامة)لوطنية اإلسمنت اشركة 
  

  تابع)(إيضاحات 
  

  

٣٣  
 

  

  )(تابع ةليما اتات في موجودرستثماالا  ١٧
  

      ية:االستثمارات في موجودات ماليلي فئات فيما 
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  همألف در  همألف در  
      

  ٨٢٤٫٦٢٩  ٧٤٢٫٠٧٤  ة العادلبالقيمة  –أدوات ملكية مدرجة 
  ٢٥٤٫٥٤٩  ٢٧٥٫٥٩٥  العادلة بالقيمة  –أدوات دين 

  ٥٩٫٨٦٧  ٤١٫٨٦٨  ة لالعادبالقيمة  –مدرجة  غير ةات ملكيأدو
   - - -- - - --- -----   -- - --- ----- --  
  ١٫١٣٩٫٠٤٥  ١٫٠٥٩٫٥٣٧  
  ========  =======  
  

مدرجة ات ملكية لشركعلى استثمارات في أسهم  ملة األخرىخالل اإليرادات الشاتشتمل أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من 
 بالقيمة العادلة من خاللئي نهابشكل  هذه االستثماراتف نيصت في هذه الشركات. تم حصص غير مسيطرة تمتلك الشركةمدرجة. غير الو

  كة أن هذه االستثمارات ذات طبيعة استراتيجية.حيث تعتبر الشراإليرادات الشاملة األخرى 
  

 يدحدتم يت درجة.وتجارية م ةفي سندات حكومي لى استثماراتع ألخرىملة ايرادات الشاخالل اإلتشتمل أدوات الدين بالقيمة العادلة من 
  في سوق نشط. ُمعلنةالاألسعار إلى عروض  استناداً دين هذه ألدوات الالقيم العادلة 

  
لة القيم العاد م تحديدلدين المدرجة. يتاالستثمارات في أسهم أدوات اسائر األرباح أو الخخالل مالية بالقيمة العادلة من تتضمن الموجودات ال

  .ق نشطفي سو ُمعلنةال ارسعاألإلى عروض  اً استناد لهذه األدوات
  
ألف  ٧٫٨٦٠: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ألف درهم ( ٦٫٥٥١بمبلغ رائجة الحتفاظ باستثمارات في أوراق مالية تم ا ،٢٠١٩ديسمبر  ٣١ما في ك

  الشركة. إلى اسمويل هذه األسهم ، تم تحالسنةنهاية  لشركة. بعدفعية لللمصلحة الندرهم) باسم المدير العام للشركة 
  
ألف درهم) لدى البنوك مقابل  ٦٠٠٫٠٠٠: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ألف درهم ( ٧١١٫٥٨٠بمبلغ  دات ماليةتثمارات في موجواسن هر تم

  ).٢٥(إيضاح  اتوسلفيقروض 
  

 قيديتم ة المتحدة. اإلمارات العربي ولةد ء خارجاإلنشا ي مصنع أسمنت تحتمدرجة فة غير أدوات حقوق ملكي فيلدى الشركة استثمار 
لم من النظام المتدرج للقيمة العادلة.  ٣ضمن المستوى ويصنف على أنه  خرىاملة األاإليرادات الشخالل عادلة من ثمار بالقيمة الستالا

 فيالقائم ادي السياسي واالقتصبسبب الوضع  ل موثوقلة لالستثمار بشكلتحديد القيمة العادأخرى انة بجهة تقييم تتمكن الشركة من االستع
ً . وبناًء المشروعحل ومراخطة  ر الذي يؤثر علىماتثسالبلد ا ألف  ٤١٫٨٦٨تم تحديد القيمة العادلة بمبلغ  اإلدارة، لتقديرعليه، وطبقا

  ترية.تمثل القيمة الدفعلى أنها  ،٢٠١٩ديسمبر  ٣١) كما في ألف درهم ٧٣٫٨٦٧: ٢٠١٨درهم (
  

  الل السنة:خ يةلمافي الموجودات ال راتتثمامختلفة لالسفيما يلي الحركة في الفئات ال
  

  

  

  ٢٠١٩  

  

بالقيمة  –وات دين أد
من خالل  العادلة

ملة اإليرادات الشا
  األخرى 

بالقيمة  –أدوات دين 
من خالل  العادلة

  األرباح أو الخسائر 

ملكية أدوات 
 ادلةالعيمة القب

من خالل 
اإليرادات 

ملة األخرى الشا
  هم ألف در  لف درهم أ  ألف درهم   

    

    
  ٨٨٤٫٤٩٦  ١٧٠٫٥٩٨  ٨٣٫٩٥١  ر يناي ١في 

  -   ٥٠٫٨٤٤  ١٦٫٨٣٥  افات خالل السنةاإلض
  -   )٤٥٫٤٠٩(  )٣٣٫٥٣٨(  المسترد/المستحق

  )١٠٠٫٥٥٤(  ٢٩٫١٤٧  ٣٫١٦٧  العادلة  التغير في القيمة
   -----------   --- --- -- - --   ---- - - ---- - --  
  ٧٨٣٫٩٤٢  ٢٠٥٫١٨٠  ٧٠٫٤١٥ 
  ======  ======  =======  
  



  (شركة مساهمة عامة)لوطنية اإلسمنت اشركة 
  

  تابع)(إيضاحات 
  

  

٣٤  
 

  ع)(تاب ودات ماليةوجم يف اترمااالستث  ١٧
  

       
  ٢٠١٨  

  

ة بالقيم –أدوات دين 
من خالل  العادلة

ملة اإليرادات الشا
  األخرى 

بالقيمة  –أدوات دين 
من خالل  العادلة

  األرباح أو الخسائر 

القيمة ملكية بأدوات 
ل من خال العادلة

ملة شااإليرادات ال
  ألخرى ا

  ات أدو
  متاحة

  ع للبي 
  هم ألف در  لف درهم أ  م هدرألف   ألف درهم   

  

  

  

    
  ١٫٢٢١٫١٩٩  -   -   -   يناير  ١في 

 ٩إعادة التصنيف عند تطبيق المعيار رقم 
  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

١٢٦٫٤٦٥  
١٫٢٢١٫١٩٩(  ٨٣٠٫١٢٩  ٢٦٤٫٦٠٥( 

  -   -   ١٠٠٫٣١٥  -   اإلضافات خالل السنة
  -   -   )١٣١٫٥٠٤(  )٣٨٫٠٧٣(  المسترد/قالمستح

  -   ٥٤٫٣٦٧  )٦٢٫٨١٨(  )٤٫٤٤١(  لة العاد في القيمةر غيتال
   --- -------   -----------   --- --- -- - --   ---- - --- - --  
  ٨٨٤٫٤٩٦  ١٧٠٫٥٩٨  ٨٣٫٩٥١   - 
  =====  ======  ======  ======  
          

        :يةفيما يلي التوزيع الجغرافي للموجودات المال
      ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  هملف درأ  مهألف در      
          
  ٦٣٩٫٦٧٢  ٥٨٥٫٠٨٤      ةدمتحالعربية ال اتارمإلا

  ١٨٤٫٩٥٦  ١٥٦٫٩٩٠      السعودية 
  ٣١٤٫٤١٧  ٣١٧٫٤٦٣      دول أخرى

       --- -----------   ----------- --  
      ١٫١٣٩٫٠٤٥  ١٫٠٥٩٫٥٣٧  
      ========  =======  

  
  في شركة زميلة راالستثما  ١٨

  
مسؤولية وهي شركة ذات ، المحدودة بربر أسمنت ) في شركة٪٢٥ .٤٣: ٢٠١٨( ٪٢٥ .٤٣ سبةفي شركة زميلة ناالستثمار يمثل 

محدودة مسجلة في جمهورية السودان. يتمثل النشاط الرئيسي للشركة الزميلة في تصنيع وبيع األسمنت. يتم احتساب حصة الشركة في 
  .يةلمات اللكية في البياناطريقة حقوق الم . باستخدامةالمحدودبربر  أسمنت شركة

  
استخدام السياسات المحاسبية الموحدة والمفرط التضخم تأثير عتبار باالخذ األبعد  االستثمارات حتساببالسابقة الفترة ا قامت الشركة في

يس ولة ليملكامل في الشركة الزفة استثمارها باة بشطب تكلت الشرك، قامإلى ذلك باإلضافةأثناء إعداد البيانات المالية للشركة الزميلة. 
  سمية ألسهم حقوق الملكية المحتفظ بها.سائر بما يتجاوز القيمة االالختجاه  عليها التزام

  

  
  ت العالقةاصاحات األطراف ذإف  ١٩

  
عة الخاض والشركات يين للشركةالرئيس وموظفي اإلدارةوأعضاء مجلس اإلدارة تمثل األطراف ذات الصلة المساهمين الرئيسيين 

على سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من قبل  بهذه األطراف. تتم الموافقةشكل كبير بالتي تتأثر أو ة ركتشمطرة أو سيلسيطرة 
  إدارة الشركة.

  
الوارد " عالقةاللطرف ذي عريف "اضمن تمنشآت تقع ، في معامالت تجارية وتمويلية مع األعمال االعتياديةفي سياق  الشركة،تدخل 

عن تلك التي كان يمكن لف بصورة كبيرة تختالمعامالت التجارية ال روط دارة أن ش. تعتقد اإل٢٤ مرق يلودمعيار المحاسبة الي ف
  .ةعالقالحصول عليها من أطراف غير ذات 

  



  (شركة مساهمة عامة)لوطنية اإلسمنت اشركة 
  

  تابع)(إيضاحات 
  

  

٣٥  
 

  

  (تابع) ت العالقةاصاحات األطراف ذإف  ١٩
  

  :الفترةمع األطراف ذات العالقة خالل الهامة المعامالت فيما يلي 
  

  قةالعالات ف ذطراعامالت األم  ١- ١٩
  

  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  همألف در  همألف در  
      

      

      يلةشركة زم
  ١٨٫٦٩١  ١٨٫٤٨٦  )١٢إيرادات الفائدة (إيضاح 

      
      أطراف أخرى ذات عالقة

  ٣٥٫٤١٩  ٣٠٫٠٨٠  إيرادات 
  )١١٫٨٧٢(  )٩٫٩٠٥(  مشتريات 

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

  عالقةأطراف ذات  معت أحكام المعامالشروط و
  

وال تخضع غير مضمونة  السنةالقائمة في نهاية  األرصدةالقة بشروط متفق عليها. إن ف ذات العاألطرا معلشراء واع يلبت اليام عمتت
ً / مصرفيالتسوية نقًدا تملفائدة وت   لعالقة.تتعلق بالذمم الدائنة أو المدينة لألطراف ذات ا. لم يتم تقديم أو استالم أي ضمانات ا

  
 سيينئيرلاة ارداإلظفي عويضات موت  ٢- ١٩

  
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  همألف در  همدرألف   
      

      

  ٣٫٤٣١  ٢٫٢٠٣  تب وامتيازات أخرى قصيرة األجل روا
  ١٧٥  ١٧٥  المحملة تعويضات نهاية الخدمة 

   --- ------   ---- -----  
  ٣٫٦٠٦  ٣٫٣٧٨  
  =====  =====  

 
 قرض مستحق من شركة زميلة  ٣- ١٩

  
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  هملف درأ  همف درأل  
      

      

  ٣١٦٫٠٠٠  ٣١٦٫٠٠٠  صيد القرضر
 

عن الزميلة ولكن تعثرت الشركة ، ٢٠١٩توبر يستحق السداد في أكومنحه للشركة الزميلة  تمدرهم اإلماراتي بال يمثل هذا القرض قرض
  ة.الشركة الزميل تداوجوم على رهنرض قال يحملسنويًا.  %٥ .٨٥ . يتم احتساب سعر الفائدة على هذا القرض بمعدلدفعاتسداد عدة 

  
تشمل محددة عوامل قرض بناًء على قدرة الشركة الزميلة على سداد الكما قامت بتقييم قرض قيمة الاض اإلدارة بإجراء تقييم النخفقامت 
، ةلُمعدلاالسداد  ةطخقية القرض مع فاتالح مقترعديل التقرض والمقابل الة يضمانات كافووجود  بعدها،خالل السنة وما  السدادنمط 
التي تتجاوز  الموجوداتوحقيقة أن القرض مضمون مقابل رهن  التقييم،. وبناًء على هذا ٢٠٢٠ ها خاللمن االنتهاء من المتوقع والتي

  ض.القر ة رصيدمقيض في انخفا حدوثعدم  خلصت اإلدارة إلى، ٢٠١٩ديسمبر  ٣١قيمتها العادلة مبلغ القرض في 
  

  على التوالي. ٢٧و ٢١ين يضاحمن أطراف ذات عالقة في اإل ن المستحقيتم اإلفصاح ع  ٤- ١٩



  (شركة مساهمة عامة)لوطنية اإلسمنت اشركة 
  

  تابع)(إيضاحات 
  

  

٣٦  
 

  

  المخزون  ٢٠
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  همألف در  همألف در  
      

      

  ١٦٫٣١١  ١١٫٤٧٢  خاممواد 
  ١٩٫٢٤٩  ٣٢٫٧٩٢  اإلنجازأعمال قيد 

  ٣٫١١٩  ١٫٨٣٧  بضائع جاهزة
  ٢٣٫٢٥٢  ٢٢٫٢٧٩  غيار  وقطع استهالكيةاد مو
   - -- ------   ---- ---- -  
  ٦١٫٩٣١  ٦٨٫٣٨٠  
  =====  =====  
      تهالك المواد الخاماس
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ١٠٫١١٠  ١٦٫٣١١  حي المخزون االفتتا
  ١٤٠٫٦٢٢  ١٠٢٫١٠٩  : المشتريات زائداً 

  )١٣٤٫٤٢١(  )١٠٦٫٩٤٨(  )٧ناقصاً: االستهالك (إيضاح 
   -- --------- --   ---- -- - -- - --  

  ١٦٫٣١١  ١١٫٤٧٢  المخزون الختامي
  =====  =====  

      المخزونمخصص 
      

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  

      

      الجاهزةالبضائع 
  ٣٫١١٩  ١٫٩٨٦  إجمالي المخزون

 ً   -   )١٤٩(  : مخصص صافي القيمة القابلة للتحقيقناقصا
   ---- -----   --- --- ---  

  ٣٫١١٩  ١٫٨٣٧  ونصافي المخز
  =====  =====  

      االنجاز األعمال قيد
  ١٩٫٢٤٩  ٤١٫٣١٩  إجمالي المخزون

 ً   -   )٨٫٥٢٧(  مخصص صافي القيمة القابلة للتحقيق: ناقصا
   ------ - ----   ---------  

  ١٩٫٢٤٩  ٣٢٫٧٩٢  صافي المخزون
  ======  =====  

   واألخرىالتجارية الذمم المدينة   ٢١
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  همرألف د  همرألف د  
  )*نهاياب دعا(مُ     

      
      

      ة تجاريةذمم مدين

  ١١١٫١٢٦  ٩٣٫٢٠٤  من عمالء خارجيين  ذمم مدينة
  ١٠٦٫٩٤٠  ٤٧٫٩١٦  )١٩المستحق من أطراف ذات عالقة (راجع إيضاح 

  )٦٣٫٥٦١(  )٤٣٫٨١٩(  متوقعة/المتكبدةاالئتمان ال ناقصاً: مخصص خسائر
   --- - -- -----   ---- -- -- ---  
  ١٥٤٫٥٠٥  ٩٧٫٣٠١  
      

  ٢٫٩٦٣  ٢٫٤٥١  أخرى  دينةذمم م
   ----- - -----   - ------- ---  
  ١٥٧٫٤٦٨  ٩٩٫٧٥٢  
  ======  ======  

  

  .٥*راجع إيضاح 
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٣٧  
 

  
  (تابع) واألخرىالتجارية الذمم المدينة   ٢١

  
  يوماً. ٩٠لى إ ٦٠استحقاقها من ت فتراتبلغ وتخضع الذمم المدينة التجارية لفائدة ال 

  

  :خالل السنةدة كبمتل/ار االئتمان المتوقعةفي مخصص خسائ كةما يلي الحرفي
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  همألف در  همدرألف   

      

      

  ٣٩٫٢٢٦  ٦٣٫٥٦١  يناير  ١في 
  ٣٫٥١١  -   من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩تأثير تطبيق المعيار رقم 

  ٢٠٫٨٢٤  )١٩٫٧٤٢(  /مخصص خسائر االئتمان المتوقعة#(عكس)
   --- - -- -----   -- - - -- ---  
  ٦٣٫٥٦١  ٤٣٫٨١٩  
  ======  =====  
  

  .٢٠١٩خالل  وتم تحصيلها في سنوات سابقة ارصد مخصصات لهتم  لغ التيبا#تمثل الم
  

  المبالغ المدفوعة مقدماً والذمم المدينة األخرى   ٢٢

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  همألف در  همألف در  

      

      

  ١٫٩٨٦  ١٫١٧٢  مقدماً لموردين مبالغ مدفوعة 
  ٣٠٧ ١٦٨  مدفوعة مقدماً  مصروفات

   --- - -----   -- - - - --  
  ٢٫٢٩٣  ١٫٣٤٠  
  =====  ====  
  

  الصندوق ولدى البنوكالنقد في   ٢٣

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  همألف در  همألف در  

      

      

  ٩٤٦  ٥١٦  النقد في الصندوق 
  ٥٠٫٢٦٨  ٢٣٫٤٧٠  جارية حسابات  –لدى البنوك النقد 

  ٦٫٣٠٨  ٦٫٣٠٨  هامشية ائع ود –النقد لدى البنوك 
   --- - - --- --   -- -- -- - ---  

  ٥٧٫٥٢٢  ٣٠٫٢٩٤  نوك لدى البو ي الصندوقالنقد ف
  )٢٧٫٠٣٩(  -   قصاً: سحب مصرفي على المكشوف نا
  )٦٫٣٠٨(  )٦٫٣٠٨(  ودائع هامشية قصاً: نا
   ---- ------   ----- ----  

  ٢٤٫١٧٥  ٢٣٫٩٨٦  النقد وما يعادله تم عرضة في بيان التدفقات النقدية
  =====  =====  
  

   طياتتياحاالول رأس الما  ٢٤
  

  رأس المال  ١- ٢٤
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  همرف دأل  همألف در  

      

      

      :المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل
  ٣٥٨٫٨٠٠  ٣٥٨٫٨٠٠  م لسهدرهم ل ١سهم بقيمة  ٣٥٨٫٨٠٠٫٠٠٠

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

ية دسهم العايحق لحاملي األ. ملكالبامدفوعة مصدرة الع األسهم يجم .عادية ملكية من أسهمرأس المال  تألف التقرير،في تاريخ 
تحتل للشركة. اجتماعات الجمعية العمومية المعلنة من وقت آلخر ويحق لهم صوت واحد لكل سهم في رباح األتوزيعات ول على الحص
  المتبقية للشركة. بالموجوداتلق األسهم مرتبة متساوية فيما يتع جميع



  (شركة مساهمة عامة)لوطنية اإلسمنت اشركة 
  

  تابع)(إيضاحات 
  

  

٣٨  
 

  
  نيالحتياطي القانوا  ٢- ٢٤

  
يجب تحويل ما ال  ،٢٠١٥ لسنة ٢رات العربية المتحدة رقم تحادي لدولة اإلماانون االقواللشركة لنظام األساسي لا من ١- ٥٧وفقًا للمادة 

تم من رأس المال. لم ي ٪٥٠ مساوياً لـ االحتياطي يصبح رصيد هذامن صافي أرباح الشركة إلى احتياطي قانوني حتى  ٪١٠يقل عن 
هذا االحتياطي غير إن المال. من رأس  ٪٥٠بالفعل حتياطي يث بلغ االح ٢٠١٨و ٢٠١٩في ي وننقايل إلى االحتياطي الوإجراء أي تح

  قابل للتوزيع إال على النحو المنصوص عليه في القانون المذكور أعاله.
  

  العاماالحتياطي   ٣- ٢٤
  

ويل حهذا الت فيتم إيقاعام. ي اطتيحا في أرباح الشركة إلىمن صا ٪١٠تحويل يجب  لشركة،لنظام األساسي لامن  ٢- ٥٧وفقًا للمادة 
  ومية بناء على اقتراح مجلس اإلدارة.ار من الجمعية العمبقر
  

  )٦- ٢٤ستخدم هذا االحتياطي إال لألغراض التي تحددها الجمعية العمومية وبناًء على اقتراح مجلس اإلدارة. (راجع إيضاح ال يُ 
  

  بيعلل حةتامالللموجودات المالية  القيمة العادلة احتياطي  ٤- ٢٤
  

كاحتياطي القيمة ويتم اإلعالن عنها رى اإليرادات الشاملة األخالمتاحة للبيع في  الستثماراتلي القيمة العادلة غيرات فتبال عترافااليتم 
ابقاً س هانع لنعمُ سائر أو أرباح خعادة تصنيف أي ، يتم إاالنخفاض في القيمة أو عند االستبعاد خسائرالعادلة ضمن حقوق الملكية. عند 

  بيان الدخل. ن حقوق الملكية إلىادلة ضمعللقيمة الكاحتياطي 
  

   اإليرادات الشاملة األخرى بالقيمة العادلة من خالل للموجودات المالية احتياطي القيمة العادلة   ٥- ٢٤
  

في  ىاألخرت الشاملة دارايإلال ة العادلة من خالالملكية بالقيم أدواتوالتغيرات في القيمة العادلة ألدوات الدين االعتراف بيتم 
أدوات الدين أو االعتراف ب إيقافالعادلة ضمن حقوق الملكية. عند  كاحتياطي للقيمةها عالن عنويتم اإل اإليرادات الشاملة األخرى

ان الدخل لملكية إلى بيا كاحتياطي للقيمة العادلة ضمن حقوقلن عنها سابقاً عمُ أرباح أو خسائر ، يتم إعادة تصنيف أي هذه الملكية أدوات
  حقوق الملكية. ألدوات ةجزح المحتإلى األربا ايلهحووت ينألدوات الد

  
   توزيعات األرباح  ٦- ٢٤

 
 ٠ .١٠ألف درهم ( ٣٥٫٨٨٠تم اقتراح توزيع أرباح نقدية بقيمة  ،٢٠١٩أبريل  ٢٢في  في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد

ألف  ٥٣٫٨٢٠مالي احد بإجوللسهم ال درهم ٠ .١٥: ٢٠١٨(. ٢٠١٨سنة بفيما يتعلق  ةمساهمي الشرك بلسهم) واعتمادها من قلل درهم
ألف درهم من خالل الرصيد في األرباح المحتجزة  ٣٫١٩٤ألف درهم و ٣٢٫٦٨٦ مبلغي ). تم توزيع٢٠١٧ سنةب تتعلقم هدر

مجلس بناًء على قرار  كذلو ،المحتجزةفي األرباح لتمويل النقص ة واالحتياطي العام على التوالي. تم استخدام االحتياطي العام للشرك
  .٢٠١٩ أغسطس ٦تمد بتاريخ رة المعااإلد
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  تابع)(إيضاحات 
  

  

٣٩  
 

  

  القروض المصرفية  ٢٥
  
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  همرألف د  همألف در  

      

      

  ١٧١٫٤٣٨  ١٦٥٫٦٦٧  ض مرابحة قرو
  ١٧٦٫٦١٤  ١١٥٫٠٠٠  جل قروض قصيرة األ

  ٢٧٫٠٣٩  -   كشوف سحب مصرفي على الم
   -----------   --- - -------  
  ٣٧٥٫٠٩١  ٢٨٠٫٦٦٧  

  )٣٣٢٫٢٣٢(  )١٣٤٫٧٤٠( ل المتداو الجزء ناقصاً:
   -------------   ------------  

  ٤٢٫٨٥٩  ١٤٥٫٩٢٧  غير المتداول  الجزء
  ======  =====  
  
يعادل الر أمريكي (ما دوف لأ ٥٣٫٥٠٠بإجمالي مبلغ نك إسالمي محلي ، أبرمت الشركة اتفاقية مرابحة مع بةالحالي السنة) خالل ١(

فائدة باإلضافة إلى ، ٢٠٢٣في  تنتهيد على عشرة أقساط نصف سنوية على مدى خمس سنوات لسدامستحق ادرهم)  ألف ١٩٦٫٦٠٠
 ١٠٧٫٥٩٠ غلتم استحقاق مب التقرير،تاريخ كما في لمدة ثالثة أشهر.  %١ .٩٥ زائداً  )رايبو(اإلمارات السائدة بين بنوك لمعدالت لوفقاً 

تها الزميلة في السنوات السابقة. يتم الحصول على لشرك تقديمهقرض وتم الشركة على هذا ال ت. حصلته التسهيالمقابل هذف درهم أل
  ر.ألف درهم كما في تاريخ التقري ٣٠٣٫٨٣٩اتفاقية المرابحة مقابل رهن أسهم مدرجة بقيمة عادلة تبلغ 

  
سعودي (ما يعادل ألف لایر  ٦٠٫٠٠٠ي غ إجماللسالمي بمبمرابحة مع بنك إض قر لىكة عرحصلت الش الية،الحخالل السنة  )٢(

 باإلضافة إلى ،٢٠٢٢في  تنتهيعلى ستة أقساط نصف سنوية على مدى ثالث سنوات  ق السدادمستحألف درهم إماراتي)  ٥٨٫٥٠٠
. تؤثر لالتسهي هذامقابل  ألف درهم مستحقة ٥٨٫٠٧٧هناك  كان التقرير، خ. كما في تاري%١ .٥ زائداً بين بنوك السعودية سعر الفائدة 

رض المذكور على سداد التسهيالت القائمة. يتم الحصول على اتفاقية المرابحة مقابل رهن أسهم مدرجة بقيمة عادلة تبلغ الق سحوبات
  ألف درهم كما في تاريخ التقرير. ٩٠٫٣٦٥

  
ى مدى أقساط نصف سنوية عللى ستة عق السداد مستحبنك إسالمي ع م مائبحة قاالشركة قرض مركان لدى  سابقة،ال) خالل السنة ٣(

ديسمبر  ٣١. كما في %٣٣ زائداً  )رايبو(اإلمارات السائدة بين بنوك معدالت لوفقاً لفائدة باإلضافة إلى  ،٢٠٢٠في  تنتهيثالث سنوات 
تها ركشل تقديمه ى هذا القرض وتمعلة كشرصلت الح. التسهيل ذاهمقابل  السداد ألف درهم مستحق ١٧١٫٤٣٨ مبلغكان  ،٢٠١٨

  ) أعاله.١( قرضسحوبات من باستخدام  السنة الحالية،السابقة. تم سداد القرض مسبقًا في  الزميلة في السنوات
  
درهم لمتطلبات  مليون ١٤٥ .٢صى من بنك محلي بحد أق متجدد) يتم الحصول على قروض قصيرة األجل بموجب تسهيل بنكي ٤(

ً للمعدالت ع القرض لفائدة خضيسنة واحدة.  سهيلالتول عليه بموجب هذا تم الحصيأي قرض ة تبلغ فترلعامل. ا المال سرأ وفقا
 يةكمل مقابل رهن أسهم البنك،إلى جانب التسهيالت األخرى التي تم الحصول عليها من  ،ا التسهيل. يتم الحصول على هذالتجارية

  رهم).ألف د ٢٦٣٫٠٠٠: ٢٠١٨يسمبر د ٣١( ٢٠١٩ديسمبر  ٣١م في رهد فأل ٣١٧٫٣٧٧عادلة تبلغ مدرجة بقيمة 
  
  فائدة شهرية متغيرة بأسعار تجارية.لعلى المكشوف مصرفي الالسحب ضع يخ
  

 .٢٠١٩ديسمبر  ٣١المالية المطلوبة بموجب التسهيالت من البنوك كما في  بالتعهداتالتزمت الشركة 
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٤٠  
 

  

  نفياية الخدمة للموظتعويضات نه  ٢٦
  

  المخصص المعترف به في بيان المركز المالي:ركة في يما يلي الحف
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  مألف دره  مألف دره  
      
  ٢٣٫٤١٨  ٢١٫٠٥٩  يرينا ١لمخصص كما في ا

  ١٫٣١٥  ١٫٣٦٢  خالل السنة المرصود
  )٣٫٦٧٤(  )١٫٦٤٨(  تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة

  ----------   --- - -----  
 ٢١٫٠٥٩ ٢٠٫٧٧٣  ديسمبر ٣١المخصص كما في 

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

  
      خرى   األو ةرياالذمم الدائنة التج  ٢٧

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  مألف دره  
  د بيانها)*(معا    
      

  ٢٥٫٨٥٦  ١٠٫٩٦٩  ذمم دائنة تجارية
  ١٧٫٥٢٩  ١٧٫٠٨٠  غير مدفوعةتوزيعات أرباح 

 ١٥٫٤٥٦ ١٣٫٠٦٥  مستحقات وذمم دائنة أخرى 
  ٦٫٥٧٦  ٥٫٦٨٩  حقة ستفوائد م

  ٤٫٨٧٤  ٤٫٩٣٧  ستحقة للموظفينامتيازات م
  ١٫٠٤٢  ٢٫١٦٧  )١٩ حجع اإليضا(را ف ذات عالقةراطألق حالمست

ً مبالغ م  ١٫٢٩٩ ١٫٢٨٤  # دفوعة مقدما
   ---- --- -- -   ---------  
  ٧٢٫٦٣٢  ٥٥٫١٩١  
  ======  =====  
  ٥* راجع اإليضاح   
  # تمثل التزام غير مالي  

  
  

  سهم الربحية   ٢٨
  

    ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  مألف دره    
        

  )٣٦٫٧٤٤(  ٧٣٫٧٨٠    للسنة ر)ائسلخااألرباح / (صافي 
        
  ٣٥٨٫٨٠٠  ٣٥٨٫٨٠٠    (باأللف)األسهم متوسط المرجح لعدد ال
        

  )٠ .١٠(  ٠ .٢١    األساسية والمخفضة - ربحية السهم (بالدرهم) 
    ===  ====  

  
  عقود اإليجار  ٢٩

  
  ار كمؤجريجعقود اإل

  
بموجبها تحويل شغيلي، حيث ال يتم إيجار ت كعقود هذهف عقود اإليجار نيتصبة كقامت الشرتثمارية. االس هاعقاراتر بتأجيالشركة  تقوم  

نها أ أي من عقارات الشركة لمدة تزيد عن سنة واحدة كما تأجيريتم  . الكبيرة بملكية الموجودات بشكل متيازات المتعلقاالمخاطر والكافة 
 طلب الشركة. قابلة لإللغاء بناًء على 



  (شركة مساهمة عامة)لوطنية اإلسمنت اشركة 
  

  تابع)(إيضاحات 
  

  

٤١  
 

 
 

  لتزاماتالوا ئةالمطلوبات الطار  ٣٠
  

  سماليةأزامات الرااللت  
  

  : ال شيء).٢٠١٨يكن لدى الشركة أي التزامات رأسمالية ( ، لم٢٠١٩ ديسمبر ٣١في   
    

  االلتزامات التجارية
  

  . : ال شيء)٢٠١٨بشراء المخزون ( التزامات تتعلق ، لم يكن لدى الشركة أي٢٠١٩يسمبر د ٣١في   
  

  لطارئةاالمطلوبات   
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  رهمد لفأ  
      

  ٣٫٠٠٩  ٣٫٠٠٩  يةت البنكاالضمان
  ======  ======  

 
  األدوات المالية  ٣١

  
  التصنيف المحاسبي والقيم العادلة  ١- ٣١

  
 حوبات المصرفية علىسنة التجارية واللمدينة التجارية والذمم الدائااإلدارة أن القيم العادلة للنقد واألرصدة المصرفية والذمم  قدرت 
ت المتداولة األخرى تقارب قيمها الدفترية إلى حد كبير نظراً لموجودات والمطلوباألجل وااقصيرة  يةالقروض المصرفو فشومكلا

 لالستحقاقات قصيرة األجل لهذه األدوات.
  

تترتب لة نظراً ألنها ادلعاا تقارب قيمته ٢٠١٩ر بديسم ٣١كما في  المصرفية طويلة األجل أن القيمة الدفترية للقروضاإلدارة قدرت 
ية س األسعار السائدة في السوق للقروض والسلفيات المماثلة. نتيجة لذلك، فإن قيم التدفقات النقدية المستقبلتعكت فائدة متغيرة ا معدالهعلي

   .لدفترية الحاليةف كثيراً عن قيمتها الفيات ال تختالمخصومة على تلك القروض والسل
  

والمطلوبات المالية باستثناء الموجودات والمطلوبات المذكورة العادلة للموجودات القيمة  ية لتقديرالفتراضات التالواب يالتم استخدام األس
  أعاله التي يتم قيدها بقيمها الدفترية:

  
 خاصة الر طخاالفائدة وعوامل الم معايير مثل سعر كة الزميلة بناًء علىرتم تقييم القرض طويل األجل بمعدل ثابت المقدم للش

ائص مخاطر بند الموجودات الممول. واستناداُ إلى هذا التقييم، يتم األخذ باالعتبار للطرف المقابل وخص ئتمانيةاال والجدارةبالدولة 
 مخصصات للخسائر المتوقعة من الذمم المدينة. 

 
 شط و ي سوق نفت مماثلة لسندا األخيرةو أ يةلحااألسعار المدرجة ال )١تستند إلى (ة اق والسندات المتداولرإن القيم العادلة لألو

وتصنيف ائتماني  استحقاق فترةذات عائدات سندات مدرجة ب باستخدام معدالت خصم مشتقة من مة الحالية المحتسصافي القي) ٢(
 السيولة. مدعامل ع خالل ديلها منعمماثل، التي يتم المتاجرة بها في أسواق نشطة وت

  
 أن القيمة العادلة لالستثمار تعادل القيمة اإلدارة  قدرترجة، ير المدغالملكية  الستثمارات حقوقي رجاخ اً لعدم وجود تقييمرنظ

 ) ١٧الدفترية. (راجع اإليضاح 
  
 داولة. تتوجد سوق نشطة لالستثمارات في حقوق الملكية المدرجة للشركة وأدوات الدين الم  

  
 
 
 
 
 
 
 
 



  (شركة مساهمة عامة)لوطنية اإلسمنت اشركة 
  

  تابع)(إيضاحات 
  

  

٤٢  
 

 
  (تابع)ية األدوات المال  ٣١

  
  بع)ا(ت لعادلةمحاسبي والقيم االف يصنالت  ١- ٣١

  
المستوى في النظام المتدرج للقيمة العادلة األدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة في نهاية فترات التقرير، حسب بين الجدول التالي ي  

 يتم التي ال ةات الماليوجودات والمطلوبلمل ةدلمعلومات القيمة العاأنه ال يتضمن  . إالس القيمة العادلةوالذي يتم في إطاره تصنيف قيا
  القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بشكل معقول.  في حال كانتمة العادلة قياسها بالقي

  
  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  ف درهمأل  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

          ٢٠١٩ر مبديس ٣١
          

  يرادات خالل اإل لة منلعادبالقيمة ا مدرجةالة يلكأدوات حقوق الم
  ٧٤٢٫٠٧٤  -   -   ٧٤٢٫٠٧٤  ألخرىالشاملة ا

  بالقيمة العادلة من  المدرجةأدوات حقوق الملكية غير 
  ٤١٫٨٦٨  ٤١٫٨٦٨  -   -   خالل اإليرادات الشاملة األخرى

  الشاملة  الل اإليراداتخ بالقيمة العادلة من ةالمدرجأدوات الدين 
  ٧٠٫٤١٥  -   ٦٣٫٩١٢  ٦٫٥٠٣  األخرى

  ٢٠٥٫١٨٠  -   ٢٠٥٫١٨٠  -   من خالل األرباح أو الخسائربالقيمة العادلة  ةالمدرج ندوات الديأ
  -------- ----  ----- -- ----- ----------   ---- ---------  

 ١٫٠٥٩٫٥٣٧ ٤١٫٨٦٨  ٢٦٩٫٠٩٢  ٧٤٨٫٥٧٧  اإلجمالي
  ======= ======= ====== ======== 
      

          ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
          

  خالل اإليرادات القيمة العادلة من ب مدرجةلاالملكية أدوات حقوق 
  ٨٢٤٫٦٢٨  -   -   ٨٢٤٫٦٢٨  الشاملة األخرى

  بالقيمة العادلة من  المدرجةأدوات حقوق الملكية غير 
  ٥٩٫٨٦٨  ٥٩٫٨٦٨  -   -   خالل اإليرادات الشاملة األخرى

  الشاملة ت داايرالعادلة من خالل اإلبالقيمة  درجةلماأدوات الدين 
  ٨٣٫٩٥١  -   ٨٣٫٩٥١  -   األخرى

  ١٧٠٫٥٩٨  -   ١٧٠٫٥٩٨  -  تداولة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرأدوات الدين الم
  -------- ----  ----- -- ----- ----------   ---- ---------  

 ١٫١٣٩٫٠٤٥ ٥٩٫٨٦٨  ٢٥٤٫٥٤٩  ٨٢٤٫٦٢٨  اإلجمالي
  ======= ======= ====== ======== 

  
  

  .١٧ختامية لقياس القيمة العادلة لالستثمارات ضمن اإليضاح إلى األرصدة الحية االفتتا األرصدةن إدراج تسوية م تم  
 

  إدارة المخاطر المالية  ٢- ٣١
  

واألخرى.  يةارجلتقة والذمم الدائنة اطراف ذات عالألالمبالغ المستحقة وتتألف المطلوبات المالية الرئيسية للشركة من القروض والسلفيات   
ية في تمويل عمليات الشركة. تتألف الموجودات المالية الرئيسية للشركة من الذمم المدينة لك المطلوبات المالئيسي لترالغرض ال يتمثل

 يةلكمالأدوات الدين وحقوق  باستثمارات فية . كما تحتفظ الشركل مباشر من العملياتقد واألرصدة المصرفية المشتقة بشكالتجارية والن
  زميلة. وقرض إلى شركة 

  
 هذهومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. تتولى اإلدارة العليا للشركة مسؤولية اإلشراف على إدارة  لشركة لمخاطر السوقتتعرض ا  

  أدناه.   اتلخيصهتي يتم الل من هذه المخاطر المخاطر. يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة واعتماد سياسات إدارة ك
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٤٣  
 

 
  ع)(تابات المالية دوألا  ٣١

  
  ع)(تابمخاطر المالية دارة الإ  ٢- ٣١

    
  مخاطر السوق  )أ(
  

 لتدفقات النقدية المستقبلية ألحد األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعارلالقيمة العادلة  تقلبتتمثل مخاطر السوق بالمخاطر الناتجة عن   
مثل  خرىومخاطر األسعار األلعمالت اة ومخاطر طر أسعار الفائدخام :طرثالث أنواع من المخامخاطر السوق من السوق. تتألف 

مخاطر أسعار األسهم. تتضمن األدوات المالية التي تتأثر بمخاطر السوق القروض ألجل وقرض لشركة زميلة والودائع المصرفية 
   .واستثمارات الدين وحقوق الملكية

  
 . ٢٠١٨و ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في  ماليالز كمربالالتالية  األقساميل الحساسية في يتعلق تحل  

  
  المتغيرة- لفائدة مخاطر أسعار ا  

في السوق. فائدة البسبب التغيرات في أسعار ألداة مالية تلقب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية مخاطر هي أسعار الفائدة مخاطر 
  الدين ذات أسعار الفائدة المتغيرة. كل أساسي بالتزاماتلسوق بشافائدة في رات في أسعار الغيلتار ق تعرض الشركة لمخاطعلتي
    
  حساسية أسعار الفائدة  
مع ، فياتوالسلالقروض  ثر منالجزء المتأ على في معدالت الفائدةالمعقولة  التغييرات المحتملة تجاهحساسية اليوضح الجدول التالي   

روض ذات أسعار الفائدة المتغيرة، على النحو ل التأثير على القة من خالكرباح الشرتتأثر أ .ثابتة رىخألا فاظ بكافة المتغيراتاالحت
  التالي:

  
  التأثير على أرباح السنة  الزيادة/ النقص في نقاط األساس  
  ألف درهم  ألف درهم  

٢٠١٩      
  )١٫٤٠٣(  ٥٠  القروض المصرفية

  ١٫٤٠٣  )٥٠(  مصرفيةالقروض ال
      

٢٠١٨      
  )١٫٨٧٥(  ٥٠  روض المصرفيةلقا

  ١٫٨٧٥  )٥٠(  المصرفيةالقروض 
  

يتم إعداد تم تحديد تحليل الحساسية المذكور أعاله على أساس التعرض لمخاطر أسعار الفائدة المرتبطة بالقروض في تاريخ التقرير.   
ادة أو نقص قياس زيماستخدام  يتمطوال السنة. ة ئماق إعداد التقرير كانت ة بتاريخئمالقا ن هذه المبالغعلى أساس االفتراض أالتحليل 
ً لموظفي اإلدارة العليا ويمثل تقييم اإلدارة للتغيرات الممكنة والمعقولة في بيان نقطة أساس عند  ٥٠بمعدل  مخاطر أسعار الفائدة داخليا

  أسعار الفائدة. 
  

  الثابتة - سعار الفائدةمخاطر أ  
لمعدل فائدة ثابت. ال تقوم الشركة  عكة زميلة الذي يخضإلى شر ضيسي بالقرالفائدة بشكل رئر عاسأ تعرض الشركة لمخاطر بطرتي  

أسعار  باحتساب أي موجودات مالية ذات أسعار فائدة ثابتة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وبالتالي، ال يؤثر أي تغير في
  .ئرساخالرير على األرباح أو تقالة في تاريخ الفائد

  
  تمخاطر العمال  
ناتجة عن تلقب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألحد األدوات المالية بسبب التغيرات في بالمخاطر ال لعمالتامخاطر  تمثلت  

شطة ناألب ياألجنبية بشكل أساس تمالصرف الع عارلتغيرات في أسأسعار صرف العمالت األجنبية. يرتبط تعرض الشركة لمخاطر ا
ات بعملة أجنبية) وكذلك األنشطة االستثمارية (االستثمار في الموجودات والمصروف اإليراداتالقيام بمعامالت  دعنلشركة (التشغيلية ل

  .والشركة الزميلة)المالية 
  

ريكي، كما أن ماأل راإلماراتي أو الدوال تتم بالدرهم هاتن معظم معامالال تتعرض الشركة ألي مخاطر جوهرية للعمالت األجنبية نظراً أل
  يكي.تبط بالدوالر األمرراتي مرادرهم اإلمال
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  تابع)(إيضاحات 
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  (تابع)األدوات المالية   ٣١
  

  (تابع)إدارة المخاطر المالية   ٢- ٣١
  
  (تابع) مخاطر السوق  )أ(
  
 مخاطر أسعار األسهم   

   
 مة األسهمشرات األسهم وقيمؤت اوييجة التغيرات في مستلة لألسهم نتادعهم في مخاطر انخفاض القيمة التتمثل مخاطر أسعار األس 

 لألوراق الماليةحول القيمة المستقبلية معرضة لمخاطر أسعار السوق الناتجة من عدم التأكد ة وغير المدرجة . إن األسهم المدرجالفردية
  االستثمارية.

    
ي مختلف فمدرجة لالملكية الة ألدوات حقوق ادلعاة عن التغير في القيم ادلة) الناتجلعاقوق الملكية (احتياطي القيمة حفيما يلي التأثير على 

، نظراً للتغيرات ٢٠١٨ديسمبر  ٣١و ٢٠١٩ديسمبر  ٣١رصة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى في أسواق البو
  :رىكافة المتغيرات األخكة، مع ثبات شرلسهم المدرجة التي تحتفظ بها االمحتملة المعقولة في أسعار تلك األ

   
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  

  السوق مؤشر
سعار قص في أنال

  ٪السوق 
ير على حقوق الملكية التأث

  (احتياطي القيمة العادلة) 

النقص الزيادة/ 
في أسعار 

  ٪السوق 
التأثير على حقوق الملكية 
  (احتياطي القيمة العادلة) 

  ألف درهم    رهمألف د    
          

  )٢١٫٧٩٠(  ٪٥  )٢١٫٨٨٣(  ٪٥  ماليال سوق دبي
  )٧٫٨٨٨(  ٪٥  )٧٫٣٥٩(  ٪٥  ليةبي لألوراق الماوظأب وقس

  )٨٫٨٣٦(  ٪٥  )٧٫٨٥٠(  ٪٥  مالية السعودية (تداول)السوق ال

 
 مخاطر االئتمان  )ب(

 
تتعرض الية. م ةعقد عمالء، مما يؤدي إلى خسارهي مخاطر عدم وفاء طرف مقابل بالتزاماته بموجب أداة مالية أو مخاطر االئتمان 

ارية) ومن أنشتطها التمويلية بما في ذلك الودائع لدى التج الذمم المدينةرئيسية  بصورةية (أنشطتها التشغيلن م نماالشركة لمخاطر االئت
  سندات الدين.–البنوك وقرض إلى شركة زميلة واالستثمار في الموجودات المالية 

  
 أطراف ذات عالقة)المستحقة من غ لة التجارية (بما في ذلك المباالذمم المدين

 الل وضع حدود ائتمانية لكل عميل ومراقبة الذمم المدينة القائمةتعلق بالعمالء من خفيما ي نر االئتماللحد من مخاط كةشرال عىتس
مالء متنوعة ع ةتمان من خالل التعامل مع قاعدكما تقوم الشركة بإدارة مخاطر االئ. والحصول على الضمانات البنكية وضمانات أخرى

مليون درهم  ٢ين كل منهم بأكثر من عميل) يد ١١: ٢٠١٨(عميل  ١٢ى الشركة كان لد ٢٠١٩مبر يسد ٣١ إلى حد كبير. كما في
  ) من إجمالي الذمم المدينة التجارية.٪٨٤: ٢٠١٨( ٪٨٠ويمثلون حوالي 

  
 معدالت ندستت. ر االئتمان المتوقعةت لقياس خسائصاصكل تقرير باستخدام مصفوفة مخ يتم إجراء تحليل النخفاض القيمة في تاريخ

لها أنماط خسائر مماثلة (على سبيل المثال، مضمونة موعات مختلفة من العمالء تعثر عن السداد لمجأيام ال ت إلى عددالمخصصا
الداعمة المتاحة في ة المعلومات ليوالوقت مقابل المال ومعقوقيمة ومضمونة جزئياً وغير مضمونة). يعكس الحساب النتيجة األكثر احتماالً 

قعات الظروف االقتصادية المستقبلية. تقتصر مخاطر االئتمان على القيم الظروف الحالية وتوسابقة ولاألحداث اقرير المالي عن لتا توق
  الدفترية للموجودات المالية في بيان المركز المالي. 

  
 للشركة ةة التجاريمن الذمم المدينأ جزتي ذه الضمانات جزأً المان. تعتبر هكض ت مصرفية وشيكات بتواريخ آجلةتحتفظ الشركة بضمانا

) من الذمم المدينة التجارية ٪٥٠: ٢٠١٨( ٪٦٨، كانت نسبة ٢٠١٩ديسمبر  ٣١احتساب انخفاض القيمة. كما في  وتتم مراعاتها عند
  للشركة مغطاة بضمانات مصرفية.  

  
 
 
 
 
 



  (شركة مساهمة عامة)لوطنية اإلسمنت اشركة 
  

  تابع)(إيضاحات 
  

  

٤٥  
 

  (تابع)األدوات المالية   ٣١
  

  (تابع)ر المالية إدارة المخاط  ٢- ٣١
  
 (تابع) ئتماناالر طخام  )ب(

  
  ر االئتمان من الذمم المدينة التجارية للشركة باستخدام مصفوفة المخصصات:علقة بالتعرض لمخاطات المتملي المعلوفيما ي  

  
  عدد األيام المتأخرة    

ً  ٣٠ن أقل م  متداولة  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   مالياإلج يوماً  ١٢٠ ر منكثأ  يوماً  ١٢٠- ٩١  يوماً  ٩٠- ٣١  يوما
  همألف در  مألف دره  مألف دره  لف درهمأ  همرد ألف  ألف درهم  
              

سائر االئتمان معدل خ
    ٪٥٦٫٣  ٪١١٫٦  ٪١٫١  ٪١٫٠  ٪٠٫٤  المتوقعة

إجمالي القيمة الدفترية 
  ١٤١٫١٢٠  ٧٥٫٥٢٤  ٦٫٩٣٧  ١٩٫٧٩٨  ١٦٫٠٧٩  ٢٢٫٧٨٢  عند التعثر متوقعةال

  ٤٣٫٨١٩  ٤٢٫٥٤٠  ٨٠٢  ٢١٨  ١٦٥  ٩٤  عةخسائر االئتمان المتوق
              
  أليام المتأخرةا ددع    

ً ي ٣٠أقل من   تداولةم  ٢٠١٨ رديسمب ٣١   اإلجمالي يوماً  ١٢٠أكثر من   يوماً  ١٢٠- ٩١  يوماً  ٩٠- ٣١  وما
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
              

معدل خسائر االئتمان 
  المتوقعة

٤٩٫٢  ٪١٫٧  ٪١٫٤  ٪١٫٣  ٪٠٫٢٪    

 يةجمالي القيمة الدفترإ
  ٢١٨٫٠٦٦  ١٢٧٫٣٧٦  ١٦٫٣٩٢  ٢٥٫٢٧٨  ١٣٫٦٩٧  ٣٥٫٣٢٣  عند التعثر المتوقعة

  ٦٣٫٥٦١  ٦٢٫٦٩٢  ٢٨٢  ٣٤٦  ١٧٥  ٦٦  خسائر االئتمان المتوقعة
  

    
  األدوات المالية واألرصدة المصرفية

ت تصنيفات ذاة عسمط مع البنوك جيدة العامل فقطريق التوك عن بنبخصوص الودائع لدى الاالئتمان لديها تحد الشركة من مخاطر   
  لموديز.وفقاً  Baa1و   A2بين نية ائتما

  
التي لديها مخاطر ائتمان منخفضة نسبياً. تتألف أدوات الدين الخاصة بالشركة المصنفة  المدرجةتستثمر الشركة فقط في سندات الدين   
ً لتصنيفكحد أدنى وفق Baa2ف يصنذات ت المدرجةسندات ألخرى فقط من الاملة الشالقيمة العادلة من خالل اإليرادات اب ، موديز ا

ثمارات منخفضة المخاطر االئتمانية. لم تقم الشركة باالعتراف بمخصص لخسائر االئتمان المتوقعة من أدوات الدين وبالتالي تعتبر است
  األخرى. شاملة البالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الخاصة بها المصنفة 

  
  خاطر السيولةم  ج)(

    
ً واألموال الكافيوفر ضمان ت قلة عن طريمن مخاطر السيو كةشرلا تحد   البيع لدى  . تتطلب شروطالتسهيالت البنكيةة المحققة داخليا

ً من  ٩٠لى إ ٦٠ لوية الذمم الدائنة التجارية عادةً خالويتم تسيوماً من تاريخ البيع.  ٩٠إلى  ٦٠الشركة دفع المبالغ خالل  تاريخ يوما
  الشراء. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  (شركة مساهمة عامة)لوطنية اإلسمنت اشركة 
  

  تابع)(إيضاحات 
  

  

٤٦  
 

  )ع(تابالية األدوات الم  ٣١
  

  (تابع)الية إدارة المخاطر الم  ٢- ٣١
  
  (تابع) مخاطر السيولة  ج)(
  

اد سدتواريخ البناًء على ديسمبر  ٣١كما في  الشركةومة لدى يقدم الجدول التالي ملخصاً لفترات استحقاق المطلوبات المالية الغير مخص
  سوق:الي فة سعار الفائدة الحاليالتعاقدية وأ

    
  اإلجمالي  سنوات ٥إلى  ١من   شهراً  ١٢إلى أشهر  ٦من   أشهر  ٦أقل من   ٢٠١٩سمبر دي ٣١في 

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

الذمم الدائنة التجارية 
واألخرى (باستثناء 

  ٥٣٫٩٠٨  -   -   ٥٣٫٩٠٨  )المقدمةالدفعات 
  ٢٨٠٫٦٦٧  ١٤٥٫٩٢٧  ٩٫٧٤٠  ١٢٥٫٠٠٠  رفيةوض المصقرال
   -- ------ ---- ---- -- -- ----  -- ------ -- -- -------- ---- 
  ٣٣٤٫٥٧٥  ١٤٥٫٩٢٧  ٩٫٧٤٠  ١٧٨٫٩٠٨  إلجماليا

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

  اإلجمالي  سنوات ٥إلى  ١من   شهراً  ١٢أشهر إلى  ٦من   أشهر  ٦أقل من   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
  ألف درهم  درهمألف   ألف درهم  مألف دره  
          
ية الدائنة التجار مملذا

ناء (باستث ىواألخر
  ٧١٫٣٣٣  -   -   ٧١٫٣٣٣  )ت المقدمةالدفعا

  ٣٧٥٫٠٩١  ٤٢٫٨٥٩  ١٢٨٫٥٧٩  ٢٠٣٫٦٥٣  القروض المصرفية
  -------- ---- -------- ---- -------- ---- -------- ---- 

  ٤٤٦٫٤٢٤  ٤٢٫٨٥٩  ١٢٨٫٥٧٩  ٢٧٤٫٩٨٦  اإلجمالي
  ======= ======= ======= ======= 

  
  

  لمالا أسرة إدار  
  

هو ضمان احتفاظها بمعدالت رأسمالية مقبولة بهدف دعم أعمالها وزيادة قيمة حقوق لرأس المال  الشركةإدارة  نالرئيسي مإن الهدف 
  المساهمين. 

  
أو  افهداألإجراء أي تغيير في  قتصادية. لم يتمغير الظروف االت هيكل رأس المال لديها وإجراء تعديالت في ضوءبإدارة  الشركة تقوم

. يشتمل رأس المال على رأس المال ٢٠١٨ديسمبر  ٣١و ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ي سنتين المنتهيتين فخالل ال العمليات السياسات أو
ألف  ١٫٤٨٨٫٠٠٠: ٢٠١٨( ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ألف درهم كما في  ١٫٤٢٨٫٣٧٩بلغ واالحتياطات واألرباح المحتجزة ويتم قياسه بم

 .)ا تمت أعادة بيانهاكم درهم
 



  همة عامة)سام ةرك(شطنية لواإلسمنت ا ركةش
  

  )تابع( اتحإيضا
  

  

٤٧  
 

  ات التشغيلقطاع  ٣٢
  

قطاع  العمليات في كل خص التاليملاستراتيجيات مختلفة. يوضح الالنهم يتطلبوا م إدارة كل قطاع على حدة وتتيقدم هذين القطاعين منتجات وخدمات مختلفة  إصدار التقارير بشأنهما. ب تقوم، تيجيين التالييناالستراقطاعين ال ةالشركى دل
  :ةركلشاقطاعات من 
  جال اإلنشاءيين في مطوب للعمالء الرئيسالمنت وساإل توريدوتصنيـع  سمنت:اإل

  الزميلة ةوالعقارات والشرك األوراق الماليةاالستثمار في : االستثمار
  

ً عند تقييم الكثر ارتمات هي األة أن هذه المعلواردإلا قياس األداء حيث ترىخسائر) القطاع لأرباح/ (م ه تقارير. يتم استخداالمعلومات حول كل قطاع يصدر بح الجدول التالي يوض ذات الصلة نتائج الخاصة بالقطاعات المعنية باطا
  بالمنشآت األخرى التي تزاول األعمال في نفس المجال. 

  : طاعوبات القطلموجودات القطاع ومتفاصيل إيرادات القطاع ونتائج القطاع وفيما يلي 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ر ديسمب ٣١  
  اإلجمالي   االستثمار  اإلسمنت    الي اإلجم  رااالستثم  اإلسمنت  

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

 ٢٢٦٫٣٢٣ - ٢٢٦٫٣٢٣ ١٩٠٫٧٧٤ - ١٩٠٫٧٧٤  اإليرادات من العمالء

)١٨٧٫٣٠٨(  االستهالك)اء ثن(باست اشرةالتكاليف المب  - )٧٫٣٠٨١٨(   )٠٢٠٧٫٦٩(  - )٦٩٠٫٢٠٧(  
)١٧٫٠٦٧(  الستهالك ا  - )١٧٫٠٦٧(   )١٧٫٤٦٢(  - )١٧٫٤٦٢(  

 )٢٧٫٢١٢( - )٢٧٫٢١٢(   )٢٨٫٢٠٨( - )٢٨٫٢٠٨(  ) (انظر اإليضاح أدناه)(باستثناء االستهالكمصروفات إدارية وعمومية 
  )٤٫٠٣٢(  -  )٤٫٠٣٢(    )٣٫١٦٥(  -  )٣٫١٦٥(  ستهالك)الباستثناء البيع والتوزيع (مصروفات ا

  )٢٠٫٨٢٤(  )٢٠٫٨٢٤(  -    ١٩٫٧٤٢  ١٩٫٧٤٢ -  ض قيمة الذمم المدينة التجارية واألخرى(خسارة) انخفا /عكس
  ٢٠٫٣٠١  ٣٫٧٠١  ١٦٫٦٠٠    ١٥٫٦٤٤  ٣٫٥٠٨  ١٢٫١٣٦  أخرى إيرادات تشغيلية
  ٨٤  -  ٨٤    ١٫٣٥٩  -  ١٫٣٥٩  إيرادات أخرى

  )٢٠٫٩٨٥(  )١٠٫٤٩٢(  )١٠٫٤٩٣(    )١٧٫٩٣٤(  )٨٫١٦٦(  )٩٫٧٦٨(   يف التمويلتكال
 ٤٠٫٧٠٩ ٤٠٫٧٠٩ -   ٣٤٫٠٤٦ ٣٤٫٠٤٦ -  تمويلإيرادات ال

  ٣٦٫٨٦٢  ٣٦٫٨٦٢  -    ٣٦٫٧٥٠  ٣٦٫٧٥٠  -  من استثمارات حقوق الملكية إيرادات توزيعات األرباح

٫١٤٧٢٩ -   و الخسائرأ احبرخالل األن العادلة م ت الدين بالقيمةصافي التغير في القيمة العادلة من استثمارا  ٧٤٢٩٫١   - )٢٫٨١٨٦(  )٦٢٫٨١٨(  

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

)٤١٫٢٤٧(  طاعالق/ (خسائر)أرباح   ٢٣٫٨٨٢(  ٧٣٫٧٨٠ ١١٥٫٠٢٧(  )٢١٫٨٦٢(  )٣٦٫٧٤٤(  

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

  ٢٠١٨    ٢٠١٩  
  اإلجمالي   االستثمار  تاإلسمن    مالي اإلج  ارماالستث  اإلسمنت  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
     (معاد بيانها)*          

 ١٫٨٩٦٫٣٣٦ ١٫٤٥٥٫٠٤٥ ٤٤١٫٢٩١ ١٫٧٥٤٫٧١٦ ١٫٣٧٨٫٤٦١ ٣٧٦٫٢٥٥  #إجمالي الموجودات
  ====== ======= =======   ======  =======  =======  

٤١٩٠٫٩٦  ي المطلوباتإجمال  ٤٦٨٫٧٨٢  ١٧١٫٤٣٨  ٢٩٧٫٣٤٤  ٣٥٦٫٦٣١ ١٦٥٫٦٦٧  
  ====== ======  ======  ======  ======  ======  
  ١٧٫٤٦٢  -  ١٧٫٤٦٢  ٤٫٢٩٩ - ٤٫٢٩٩  لمصروفات الرأسماليةا

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

  .٥ * راجع اإليضاح رقم
  

  بشكل فردي حيث يتم إدارتها واستخدامها عند الحاجة. رفية إلى القطاعات المص صدةنقد واألرتخصيص ال تمال ي# 
 القطاع. تتعلق معظم تلك التكاليف بهذاقطاع اإلسمنت حيث  وظفين ضمنمالحظة: يتم تصنيف كافة تكاليف الم



  (شركة مساهمة عامة)لوطنية ااإلسمنت شركة 
  

  تابع)(إيضاحات 
  

  

٤٨  
 

  (تابع) قطاعات التشغيل  ٣٢
  

على النحو  "التقارير عن القطاعات"اد التقارير المالية عايير الدولية إلعدن المم ٨عيار رقم لما فية يتطلبهاضاإ تماتم اإلفصاح عن معلو
  التالي: 

  
  القطاعات الجغرافيةمعلومات حول 

  
ألف  ١٨١٫٣١٧ ةحدمارات العربية المتدولة اإل فيكة بلغت اإليرادات من العمالء للشر، ٢٠١٩ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في  

نب) بلغت اإليرادات من العمالء خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة (العمالء األجاألف درهم) و ٢١٨٫٩١٦: ٢٠١٨ ديسمبر ٣١( درهم
  . ألف درهم) ٧٫٤٠٧: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ألف درهم ( ٩٫٤٥٧

  
  ة. تحدبية المعرولة اإلمارات الد في غير الملموسة للشركةوالموجودات دات تتواجد كافة الممتلكات واآلالت والمع

  
  العمالء الرئيسيين 

  
من إجمالي  ٪١٠بلغت إيراداتهم أكثر من  ء)عمال ٣: ٢٠١٨( عميلين، كان لدى الشركة ٢٠١٩ ديسمبر ٣١المنتهية في  السنة خالل

    إيرادات الشركة.
    

  شراء أسهم  ٣٣
  

  . ٢٠١٩يسمبر د ٣١ فيالل السنة المنتهية بشراء أي أسهم خلم تقم الشركة   
  

  حكام المحاسبيةواأل راتالتقدي    ٣٤
    
اسبية الهامة باإلضافة إلى تطبيق تلك السياسات قامت اإلدارة بمراجعة عملية وضع واختيار واإلفصاح عن السياسات والتقديرات المح  

مفصح عنها اء التثنية (باسالذه البيانات المه رضعو ل اإلدارة عند إعدادالمستخدمة من قبترتبط التقديرات المحاسبية الهامة والتقديرات. 
  احات حول الحسابات) بشكل رئيسي بما يلي:في اإليض

  
  انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية  
    
 كةلها الشرالتي تتعرض مخاطر االئتمان تقوم الشركة بمراجعة ذممها المدينة لتقييم انخفاض القيمة مرة واحدة على األقل سنوياً. إن   

مدى ضرورة تسجيل خسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح أو الخسائر، تقوم  . لتحديدالتجارية ةلمدينم اذملى الإ بة بصورة أساسيةسومن
مستقبلية فقات النقدية الضع األحكام للتحقق مما إذا كانت هناك أية بيانات ملحوظة تفيد بوجود انخفاض يمكن قياسه في التدالشركة بو
خسارة محددة تُعتبر، استناداً إلى الخبرة السابقة، بمثابة  د وقوع حالة أو حدثمة عنلقينخفاض اال، يتم رصد مخصص ليتالباالمقدرة. و

ض قيمة الذمم التقديرات التي تضعها الشركة لتحديد مخصص خسائر انخفاترتكز  رة على استرداد التدفقات النقدية.دليل على تدني القد
  .١١- ٤اإليضاح  ين فيلمبتوقعة المسائر االئتمان اخ ذجونممدينة التجارية على ال

  
  المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات والقيم المتبقية عمار اإلنتاجيةاأل

    
أن المتوقع خاللها عمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات والعقارات االستثمارية بناًء على الفترة التي من بتقدير األ الشركةتقوم   

ة دورية ويتم تحديثها إذا اختلفت التوقعات عن التقديرات تاجية المقدرة بصوراإلن ماراجعة األعستخدام. تتم مراللة حتاتكون الموجودات م
 وضة على استخداملناتج عن االستعمال أو التقادم التقني أو التجاري أو القيود القانونية أو القيود األخرى المفرالسابقة نتيجة التلف ا

واآلالت والمعدات يرتكز على تقييم عام لممارسات القطاع نتاجية للممتلكات ار اإلعمتقدير األ ة إلى ذلك، فإنفاضإلاب الموجودات المعنية.
ة مادية ة للعمليات بصوري والخبرة السابقة فيما يتعلق بموجودات مماثلة. إال أنه من الممكن أن تتأثر النتائج المستقبليوالتقييم التقني الداخل

عاله. إن قيمة وتوقيت المصروفات المسجلة ألي فترة قد العوامل المذكورة أت في يراتيجة للتغرات الموضوعة نيدقلتاي بالتغيرات ف
 العوامل والظروف. يتأثران بالتغيرات في هذه

   
  انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات  
    
يمة لب اختبار انخفاض ق. يتطيمةاض في القؤشر على االنخفم دجوود يد انخفاض القيمة عنت والمعدات لتحديتم اختبار الممتلكات واآلال  

 الوحدة المنتجة للنقد.   الممتلكات واآلالت والمعدات من اإلدارة تقدير القيمة القابلة لالسترداد من
    

 
 
 



  (شركة مساهمة عامة)لوطنية ااإلسمنت شركة 
  

  تابع)(إيضاحات 
  

  

٤٩  
 

  )تابع( المحاسبيةالتقديرات واألحكام     ٣٤
  

  اق الماليةاألوراالستثمار في   
  

لة األخرى أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو ل اإليرادات الشاممن خال لةيمة العادرات مدرجة بالقامثستاك م تصنيف االستثماراتيت  
من خالل . عند تحديد ما إذا كانت االستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى أو بالقيمة العادلة الخسائر
ترى ا هو موضح في السياسات المحاسبية. ديد هذا التصنيف كملي لتحصيعيار التفي االعتبار المف ةاردإلأو الخسائر، تأخذ ا األرباح

مصنفة بشكل صحيح ضمن االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة  األوراق الماليةاتها في اإلدارة أن استثمار
  سائر. خلاو أح ادلة من خالل األربارى وبالقيمة العاألخ

  
  دلةعاالقيمة القياس   

  
  :ما يلي أي لىعالمدرجة عادةً غير العادلة لالستثمارات في حقوق الملكية القيمة تقييم  ستندي

   
درجة لها عائدات سندات م التدفقات النقدية المخصومة باستخدام صافي القيمة الحالية المحتسبة باستخدام معدالت خصم مشتقة من  –

 مماثلة رطخامص شروط وخصائ
  
شركة المستثمر بها، المشتقة من األسعار المدرجة لشركات قابلة للمقارنة مع ال إلى مضاعفات السوق تستند تيالسوق ال مقارنة –

ستهالك وإطفاء د والضريبة واالاألرباح قبل الفوائرائجة في السوق، واإليرادات والحقوق الملكية غير  سنداتالمعدلة لبيان تأثير 
 المستثمر بها. ةكشرلل الدين

  
  ض إلى شركة زميلةة القريمانخفاض ق

  
ضمانات ، ووجود نمط الدفع خالل السنة وما بعدها محددة تتضمنعلى عوامل زميلة بناًء  ةالقرض لشركانخفاض قيمة  تقوم الشركة بتقييم

قيمة عادلة  اتودات ذوجابل رهن ممضمون مق رضالق أنة ققيعلى هذا التقييم، وحذ الرهن. بناًء وكافية مقابل القرض وقابلية تنفي مالئمة
  رصيد القرض. قيمةنخفاض ال جد ضرورةيواإلدارة أنه ال  خلصت، ٢٠١٩ديسمبر  ٣١وز مبلغ القرض في تتجا

  
  حداث الالحقةاأل    ٣٥

  
من ، لككة. ومع ذشرت الياملعى كبير علتأثير  السنةنهاية  عقب ونا)(فايروس كور Covid-19 من غير المتوقع أن يكون لتفشي وباء

تقييم أسهم  حيث أن ،المدرجةغير حقوق الملكية  بما في ذلك أسهم ،المالية الموجوداتتقييم االستثمارات في تأثير على  يكون لهكن أن ممال
 .Covid-19 شيتفذ منة عاسثرت سلبًا بتقلبات و، والتي تألعائدمعدالت افي السوق و المدرجةعلى األسعار يعتمد المدرجة  حقوق الملكية
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