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اإلمارات العربیة المتحدة دولة  – الشارقة

  مساهمي  السادة إلى  المستقلين الحسابات  مدققي  تقریر
والتنمية الصناعية (ش.م.ع)   لألسمنتشركة الشارقة  

الموحدة المالية البيانات  تدقيق حول تقریر

الرأي
 لها   التابعة والشــــــــــركة") الشــــــــــركة(" ع.م.ش  الصــــــــــناعية  والتنمية لألســــــــــمنت  الشــــــــــارقة  ةلشــــــــــرك الموحدة  المالية  البيانات  قنا قد لقد
ــمبر  ٣١ في كما  الموحد  المالي المركز  بيان من  تتألف  والتي")  المجموعة(" ــامل   لدخلاو   للدخل  الموحدة  والبيانات  ٢٠٢١ دیســـ   الشـــ

 في  بما  الموحدة،  المالية  البيانات حول  واإلیضــــاحات  خیر ا الت ذلك  في المنتهية للســــنة  ةقدیالن  اتوالتدفق  الملكية حقوق   في  والتغيرات
.الهامة  المحاسبية  السياسات ملخص ذلك

 الموحــد  المــالي  المركز  عن  ریــة،الجوه  النواحي  كــافــة  من  عــادلــة،  بصــــــــــــــورة  تعبر  المرفقــة  الموحــدة  المــاليــة  البيــانــات  إن  ،رأینــا   في
ــــم  ٣١ في كما   للمجموعة ــــنة الموحدة  النقدیة  وتدفقاتها  دح و الم  المالي  أدائها  وعن  ،٢٠٢١ بردیســ   وفقاً   التاریخ  ذلك في  المنتهية للســ
.المالية  التقاریر  إلعداد  الدولية  للمعایير

الرأي  إبداء أساس
ــيحها  تم  المعایير  تلك بموجب  مســــــــــــــؤولياتنا  إن  .الدولية  التدقيق  لمعایير  وفقاً   بتدقيقنا   قمنا   لقد  مدققي مســــــــــــــؤولية"  فقرة  في  توضــــــــــــ

ــتقلون   نحن  .التقریر هذا من"  الموحدة المـاليـة  البيـانات  قيقتد  عن  الحســــــــــــــابات  المهني  الســــــــــــــلوك  لقواعد  وفقـاً   المجموعة  عن مســــــــــــ
ــبين ــبين  الدولية  األخالقية  المعایير  مجلس عن  الصــــادرة  القانونيين  للمحاســ ــتقاللية  الدولية  المعایير ذلك  في ا بم(  للمحاســ   إلى ) لالســ

ـــلة ذات المهنة  أخالقيات باتمتطل  نبجا  ـــتوفينا وقد  المتحدة، العربية  اإلمارات دولة  في الموحدة  المالية  للبيانات  دقيقنا تب الصــــــ   اســــــ
ــؤولياتنا  جميع ـــــ ـــلوك  ولقواعد  المتطلبات لهذه  وفقاً   األخرى  األخالقية  مســ ـــبين  المهني  الســــــ ــادرة  يينالقانون  للمحاســــــ ـــــ  مجلس  عن  الصــ

  رأینا إلبداء  األسـاس  لنا   لتوفر ومناسـبة كافية  عليها   حصـلنا   التي  قيالتدق أدلة أن  وباعتقادنا   .سـبينللمحا   ةالدولي  األخالقية  المعایير
.الموحدة  المالية  البيانات  حول

الهامة  التدقيق أمور
ــنةلل  حـدةالمو   يـةالمـال  للبيـاـنات تـدقيقنـا   في  أهميـة  أكثر  لهـا  كـان  المهني،  رأینـا   في  التي،  األمور  تـلك هي الهـامـة  التـدقيق أمور  إن   ســــــــــــ

ـــياق  في  األمور تلك  مع  التعامل تم وقد  .الحالية ــــــ ـــــكل الموحدة  ةالمالي  للبيانات  تدقيقنا  ســ ــ ــ  وال  حولها،  رأینا   تكوین وعند  ،إجمالي بشــ
ــــفنا   فإن  أدناه،  الموضــــــحة  األمور  من  أمر كل  وبخصــــــوص .األمور  هذه  حول  منفصــــــالً   رأیاً  نبدي  لهذا تدقيقنا   معالجة لكيفية  وصــ
.  تقریرنا  قفي سيا  م بها غكابالمور التدقيق الهامة وسيتم أهي األمور أدناه   نرى أن  .السياق اذه في ضحمو   األمر

ــؤولياتنا   بتنفيذ  قمنا  قدل ــحة  مســ ــؤولية  فقرة  في الموضــ ــابات  مدققي  مســ  في  بما   تقریرنا، من الموحدة  المالية  البيانات تدقيق  عن  الحســ
ــــتجابة  مصــــــممةلا  اإلجراءات  تنفيذ تدقيقنا  نتضــــــم دقف  عليه، وبناءً   .األمور بتلك  یتعلق ما  ذلك   األخطاء   لمخاطر  تقييمنا   إلى  لالســ

  مع  للتعامل  المنفذة  اإلجراءات  ذلك في  بما   بها،  قمنا   التي  التدقيق  إجراءات  نتائج  لنا   وتوفر .الموحدة  المالية  البيانات  في  الجوهریة
.المرفقة الموحدة  المالية  اناتبيال تدقيق  حول  رأینا   إلبداء أساساً   أدناه، الموضحة  األمور
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مساهمي السادةإلىالمستقلينالحساباتمدققي تقریر
(تتمة) ش.م.ع) والتنمية الصناعية ( لألسمنتشركة الشارقة  

)تتمة(الموحدةماليةلاالبيانات تدقيقحولتقریر

)تتمة(الهامةالتدقيقأمور

ملية التدقيقل عخال ر كيف تمت معالجة األمأمر التدقيق الهام
للبيعبهاالمحتفظالموجودات تقييمو تصنيف

)الموحدةالماليةالبياناتحول١١رقماإلیضاحإلىالرجوعیرجى(

من٪٥٠اســتبعادبالمجموعةقامت،٢٠١٨دیســمبرفي
مقابل ليميتدباركساندســـــــــتریالاوتوالینفياالســـــــــتثمار

ــداد قتح مســــــــ ووهدرهمألف٣٩٬٥٢٦إجماليمبلغ الســــــ
.شهراً ٣٣مدىعلى

ــنـةخالل معإلغـاءاتـفاقـيةالمجموعـةوقعـت،٢٠٢٠ســــــــــــ
في ٪ ٥٠تبلغالتيحصـتها يعبلیزاندسـتر اوتوالینشـركة

ســــــنةفيعليه،وبناءً . ليميتدباركساندســــــتریالاوتوالین
إجمالي  بتمویلالدخلو بيع األســهمربحعكستم٢٠٢٠
ــنــة  فيثبــتالمدرهمألف٨٬٤٥٦مبلغ وتم.  ٢٠١٩ســــــــــــ

المحتفظ االسـتثمارإلىأخرى مرةاالسـتثمارتكلفةتحویل
.للبيعبه

ــنة ال ــتریال اوتوالینشـــــــركةدخلت،  حاليةخالل الســـــ اندســـــ
ــاركس مفي اليميتــــدبــ تطویر  ــة  ــاقيــ أحــــد شــــــــــــــترك مع  تفــ

قــطــ  تــطــویــر  بــغــرض  ألغــراض الــمــطــوریــن  األرض  ــة  عـــــ
ب واج ص التم االنتهاء من إجراءات الفح ولذلك. عيةصنا 
.تماد هذه المعاملة من جانب مجلس اإلدارةاعوتم 

ـــــــتریالاوتوالینى كل من أبد والمطور  ليميتدباركساندســ
ــــراء غبتهم في  ر  ــتثمار بمجرد  هشــ ــ ءات  اإلجراإتمامذا االســ

القانونية لتطویر األرض.

ــنيفعندجوهري حكمدجو لو نظراً  ،هذا األمروتقييمتصــ
.ما هيقتدقكأمرذلكحددنا فقد

یتضــــــــــــــمنالهـــاميقالتـــدقأمرلمعـــالجـــةبــهقمنـــا الــذيالعمـــلإن
:التاليةاإلجراءات

 الخـــاص ،مجلس اإلدارةاجتمـــاعمحضــــــــــــــربقراءةقمنـــا
طرف والمراســــــــــــــالت مع،الموجوداتبيععلىفـقةوالمبـا 

ــتثمارمنلخروجبشـــــأن اثالث هيالرغبةأنبما و .االســـ
بهتفظح مداتجو مو دكبننيفهتصــ تمفقد،االســتثماربيع
.الموحدةالماليةالبياناتفيللبيع

 ــتالمتمالتيضألر اتقييمةاجعـــــ بمر قمنـــــا عرضاســــــــــــ
ــا  القيمـــــة منأكثراألرضتقييم  أن  ا حظنـــــ ال.لتطویرهـــ
.للبيعبهالمحتفظلموجوداتبند الالدفتریة

ـــــــــــركة قبلمنالمملوكةاألســـــــــــــهممنتحققنا لقد في الشــ
ــترـیالاوتوالین إعـداد تـاریخفيكمـا ميـتديلـباركساـندســــــــــــ
.الماليالتقریر

 ــاحاتاإلكفایةمدىمبتقييقمنا ــأن هذه  فصــــ ــ المعاملة بشــ
.الموحدةماليةلاالبياناتحول١١مقر اإلیضاحفي
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مساهميالسادةإلىالمستقلينالحساباتمدققيتقریر
ة)(تتموالتنمية الصناعية (ش.م.ع)تلألسمنشركة الشارقة 

)تتمة(الموحدةالماليةالبيانات تدقيقحولرریتق

كيف تمت معالجة األمر خالل عملية التدقيقأمر التدقيق الهام
المخزون وتقييموجود

)الموحدةالماليةالبياناتحول١٣رقماإلیضاحإلىالرجوعیرجى(

ــألــف ــالــيمــن٪١٢مــنالــمــخــزون یــتـــــ مــوجــوداتإجــمـــــ
.٢٠٢١برسمدی٣١فيكما المجموعة

ــترا الخــــامالموادمنالمتوفرة  المخزونــــاتتتــــألف ة المشــــــــــــ
ــمل  ــ ــكلوتشــ ــ ــيبشــ ــ وإســــــمنتوالفحمالجيري الحجررئيســ
، البوكســيتوصــخرالحدیدوخاملجبساو المعدنيالخبث

ــمل  التنفيذقيداألعمالذلكوك ــاســـي  وتشـ ــكل أسـ اآلجر بشـ
ذاهلومبنيةمظللةمخازن داخلوضـعهیتموالذيالقاسـي

ــــذهوزن نألراً ظن.ضغر ال قــــــابــــــلغيرونــــــاتالمخز هــ
المتوفرة الكمياتمعقوليةمدىبتقييماإلدارةتقوم،للقياس

ـــنةنهایةفي ـــــــ ــولخاللمنالســ ـــاتىعلالحصــــــــــ ـــــــ قياســ
زاویـةبـاســــــــــــــتخـدامأحجـاموحـدةإلىوتحویلهـا المخزونـات
.الحجميةوالكثافةالحرجاالستقرار

ـــــتعانت ــ ــ ـــــصخبيرباإلدارةاســ ــ ــ منليعفلاللتحققمتخصــ
ــيــــدألهميــــةراً ظن.المخزون  ات والتقــــدیر المخزون رصــــــــــــ
یعــدلــذا  ،هوتقييمــ التحقق من المخزون فية بــهالمرتبطــ 

.هامتدقيقأمرذلك

یتضــــــــــــــمن الهــامالتــدقيقأمرلمعــالجــةبــهقمنــا الــذيمــلالعإن
:التاليةاإلجراءات

 ـــتعلمنا في  المتبعةاإلجراءاتمهفبغرض اإلدارةمناســــــــ
بطيءالمخزون صصخ مموتقييالمخزون ةعاج مر رإطا 

.الحركة

 فيمـا اإلدارةأجرتهـا التيوالتقييمـاتالتحليالتبتقييمقمـنا
والمتقـادم الحركـةبطيءزون والمخ اـلدفترـیةـبالقيمـةیتعلق
ـــوقيةوالقيمةالمتوقعالطلباالعتبارفياألخذمع ــــــــ الســ

.الصنعتامةئعبالبضا المتعلقة

 ــا ــرفنــــ أجرتــــــه ذيلــــــ اللمخزون فعليلادالجر علىأشــــــــــــ
اإلدارة قيـاســـــــــــــــاتمـدى معقوليـةبتقييموقمنـا .المجموعـة
إلى التحویـــــــلوراجعنـــــــا ،الفعليالجردخاللللمخزون 
ــلنـا كمـا .محج الوحـدات الفعلي الجردریر تقعلىحصــــــــــــ

ــادرلمخزون ل ــاحعنالصــــــــــــ لبنود خـارجيكميـاتمســــــــــــ
.بمراجعتهوقمنا سيةالرئيالمخزون 

 ــنة للمخ نهم تقيينا فحصــــــــ عينة  بخصــــــــوص  زون ایة الســــــ
تقدیرات  ، ویشمل ذلك مراجعة المن بنود المخزون رة  مختا 

دید درجة التقادم وصـافي القيمة القابلة  ح المسـتخدمة في ت
لالسترداد.

ـــر منمختــارةلعينــةالمخزون تقــادمتحققنــا من ـــــــــ عنــاصــ
.المخزون 

 ــا ــا كمـ ــدىبتقييمقمنـ ــةمـ ــایـ في اإلدارةإفصــــــــــــــــاحـــاتكفـ
.الموحدةةاليالمالبياناتحول١٣حیضا اإل
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مساهميالسادةإلىتقلينمسالالحساباتققيدمتقریر
(تتمة)والتنمية الصناعية (ش.م.ع)لألسمنتشركة الشارقة 

)تتمة(ةدحو المالماليةالبيانات قتدقيحولتقریر

األخرى المعلومات
مســـؤوليةلااإلدارةتتحمل.بنا اصالخ تالحســـابا مدققيروتقریالماليةاناتبيالفالبخ ،اإلدارةتقریرى األخر المعلوماتتتضـــمن

.األخرى تلوما المععن

.حولها تدقيقاستنتاجأينبديولنالننا إو األخرى المعلوماتیشملالالموحدةالماليةالبياناتحولرأینا إن

ــؤ تتمثلالموحدة،الماليةللبياناتبتدقيقنا یتعلقوفيما  كانتإذامما والتحققأعالهالمحددةخرى ألاتلوما المعقراءةفيتنا وليمســـــ
ــقةغيرخرى ألاالمعلومات ــ ــكلمتســ ــ ــــلنا التيالمعرفةأوالموحدةالماليةالبياناتعمجوهري بشــ التي أوالتدقيقأثناءا يهعلحصــ

ـــمنأنها یبدو ــتنتاج،إلىتوصـــــلنا حالوفي.جوهریةأخطاءً تتضــ ى األخر لوماتمعالعلىبها قمنا التيءاتجرااإلعلىبناءً اســـ
ــــــلنا التي ــارةعلينا فإنهاألخرى،المعلوماتتلكفيیةجوهر أخطاءً هناكأنهذا،قيقالتدتقریرتاریخقبلعليها حصــــ إلى اإلشــــــــ
.الصددهذافيعنهنبلغما لدینا وليس.ذلك

الموحدةماليةلاالبياناتهذهعنالحوكمةعنوالمسؤوليناإلدارةمسؤولية
واألحكـام المـاليـةالتقـاریرإلعـدادلـيةاـلدو للمعـایيروفقـاً الموحـدةالمـاليـةلبيـاـناتلالعـادلوالعرضداداإلعـ عنؤولـةســــــــــــــ مارةداإلإن

نوعالمتحدة،العربيةاإلماراتدولةفي) هوتعدیالت(٢٠١٥لسنة)  ٢(رقماالتحاديوالقانون للشركةاألساسيظامالنمنالمعنية
الحتيال ةً نتيج ذلككانسـواءً جوهریة،ءأخطا منخاليةحدةو مماليةبياناتإلعدادضـروریةارةداإلتعتبرها تيلاالداخليةالرقابة

.خطأ أو

كما واإلفصـاح،االسـتمراریةمبدأأسـاسعلىاالسـتمرارعلىالشـركةقدرةتقييممسـؤوليةاإلدارةتتحملالمالية،البياناتإعدادعند
كأســـاساالســـتمراریةمبدأواســـتخداماالســـتمراریةمبدأأســـاسعلىالشـــركةأعمالةاصـــلبمو العالقةذاتاألمورعنمناســـب،هو

.بذلكالقيامسوىواقعيبدیلأيلدیها ليسأوا،أعمالهإیقافأوشركةلاتصفيةتنوياإلدارةكانتإذاإالللمحاسبة

.للشركةالماليةتقاریرلاإعدادعمليةعلىافاإلشر مسؤوليةالحوكمةمسؤولویتحمل

الموحدةالماليةالبياناتتدقيقعنالحساباتمدققيمسؤولية
ـــولهيأهدافنا إن ــــــ األخطاء منخاليةإجمالي،بشـــــــــــكلالموحدة،الماليةالبياناتنتا كإذاما حولمعقولةتأكيداتعلىالحصــ

ـــواءً الجوهریة، المالية البياناتحولرأینا یتضــــــــمنذيالالحســــــــاباتيققمدتقریروإصــــــــدارخطأ،أوالحتيالنتيجةً ذلككانســـــ
ــتوىعنعبارةهيالمعقولةالتأكيداتوإن.الموحدة ــمليســـتلكنها التأكيدات،منلٍ ا عمسـ وفقاً إجراؤهتمالذيالتدقيقبأناً نا ضـ
ــوفالدوليةقدقيالتلمعایير ــأ وقد.دها وجو عندالجوهریةاألخطاءدائماً یكتشــــفســ وتعتبرخطأ،أوالحتيالنتيجةءاألخطا تنشــ
اتخاذهایتميتوالللمســتخدميناالقتصــادیةاترار القعلىمعقولبشــكلمجتمعة،أومنفردةتؤثر،أنالمتوقعمنكانإذاجوهریة

.ةوحدالمالماليةالبياناتهذهعلىبناءً 
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ميمساهالسادةإلىالمستقلينالحساباتمدققيتقریر
(تتمة)م.ع)لصناعية (ش.والتنمية اتسمنلألشركة الشارقة 

)تتمة(الموحدةالماليةالبيانات تدقيقحولتقریر

)تتمة(الموحدةةيلالما البياناتتدقيقعنالحساباتمدققيمسؤولية
ـــكمـبدأإبقـاءمعنـيةمهالاألحكـامبـإجراءنقوماـلدوليـة،التـدقيقلمعـایيروفقـاً تتمالتيالتـدقيقعمليـةإطـارفي ـــــــــ لخالالمهنيالشــ

:یليبما نقومكما .التدقيقعملية

ــواءً الموحدة،ةاليالمالبياناتفيالجوهریةاألخطاءمخاطروتقييمتحدید صــــميمتو خطأ،أوالحتيالةً ج نتيذلككانســ
رأیناإلبداءسأســـا لنا لتوفرالئمةمو كافيةتدقيقأدلةعلىوالحصـــولالمخاطر،لتلكالمناســـبةالتدقيقإجراءاتوتنفيذ
الناتجة المخاطرمنأعلىاالحتيالعنالناتجالجوهري الخطأ اكتشـافعدممخاطرإن.الموحدةالماليةالبياناتحول
الرقــابــة تجــاوزأوالتحریفأوالمتعمــدالحــذفأوالتزویرأوالتواطؤیتضــــــــــــــمندقــ االحتيــالألنراً ظناألخطــاء،عن

.الداخلية

إبداءبهدفوليسللظروف،مناســبةتدقيقإجراءاتلتصــميمبالتدقيقالمعنيليةالداخ الرقابةملنظا فهمعلىالحصــول
.للشركةالداخليةالرقابةنظامفعاليةحولرأي

ـــبيةالتقدیراتقوليةعمومدىالمتبعةالمحاســـــبيةاســـــاتالســـــيمالءمةمدىتقييم ي التالعالقةذاتواإلفصـــــاحاتالمحاســ
.اإلدارةبها قامت

ــــتنتاج ـــتخداممالءمةمدىحولاالســ التدقيق لةأدعلىبناءً وتقييم،االســــــتمراریةلمبدأوفقاً المحاســــــبةلطریقةاإلدارةاســـ
منبمزیدتلقيقدالتيالظروفأواثباألحدیتعلقفيما جوهري یقينعدمهناككانإذاما ،ا عليهالحصــــــــولتمالتي

ــتمراریةدأمبأســـــاسعلىلها أعما مواصـــــلةعلىكةشـــــر القدرةحولالشـــــكوك ـــلنا إذا.االســـ یقينعدمهناكأنإلىتوصــ
فيالصــــــــلةتذااإلفصــــــــاحاتإلىبنا صا خ الالحســــــــاباتمدققيتقریرفيهاالنتبا نلفتأنعلينا یتعينفإنهجوهري،
التي قيقالتدأدلةعلىا استنتاجاتنوتعتمد.ةكافيغيراإلفصاحاتهذهكانتإذارأینا تعدیلأوموحدةلاالماليةالبيانات
تتسببقدالمستقبليةالظروفأواألحداثأنإال.بنا الخاصالحساباتمدققيتقریرإصدارتاریخحتىعليها حصلنا 

.االستمراریةلمبدأوفقاً اراالستمر عنالشركة قفو تيف

المالية البياناتنتا كإذاوما احات،اإلفصــــــــــــــ ذلكفيبما دة،الموح الماليةالبياناتومحتوىوهيكلالعامالعرضتقييم
.الموحدةالماليةاناتبيللالعادلالعرضیحققبشكلالمتضمنةواألحداثالمعامالتتمثلالموحدة

ــآتالماليةالمعلوماتبخصـــوصومالئمةكافيةتدقيقأدلةعلىالحصـــول ــطةأوللمنشـ المجموعة داخلالتجاریةاألنشـ
المـاليـة البيـانـاتتـدقيقعمليـةوتنفيـذتوجيـهعنالمســــــــــــــؤوليـةنتحمـلونحن.  الموحـدةالمـاليـةالبيـانـاتحولرأيٍ إلبـداء
.الموحدةالماليةالبياناتحولرأینا عنالمسؤوليةوحدنا ونتحمل.  عليها واإلشرافللمجموعةالموحدة

الـتدقيق ونتـائجللـتدقيقالمخططالزمنيإلطاراو قالنطـا أخرى،أمورٍ بينمنص،صــــــــــــــو بخ الحوكمـةمســــــــــــــؤوليمعنتواصــــــــــــــل
.التدقيقعمليةخاللنحددها الداخليةالرقابةامنظفيجوهریةوبعيأيذلكفيبما الجوهریة،

ــؤولياً ر إقرانقدمكما  ـــــ ـــلوكلقواعدامتثلنا قدننا أ بیفيدالحوكمةلمســ ـــتقالباالیتعلقفيما مهنيلاالســــــ قات العالبكافةونبلغهملية،ســــــ
.وجدتحالفية،صلالذاتوالضوابطاستقالليتنا،علىتؤثربأنها معقولبشكلُیعتقدقدالتياألخرى واألمور

تـدقيق فيأهميـةأكثركـانـتأنهـا نرى التياألمورتلـكتحـدیـدیتمالحوكمـة،يللمســــــــــــــؤو عنهـا اإلبالغیتمالتياألموربينومن
الحســــابات يمدققتقریرفياألمورتلكبوصــــفونقوم.الهامةالتدقيقأمورتعتبروبذلك،ليةالحا للســــنةالموحدةالماليةاتالبيان
عدمیجبأنهنرى للغایة،ةنادر حاالتفيأو،للعامةراألمهذاعناإلفصــــــــــــــاحتمنعاللوائحأوالقانون كانإذاإالبنا صالخا 

المصـــلحة فوائدمعقولبشـــكلبذلكللقيامالســـلبيةالتداعياتوزجا تتأنالمتوقعمنإنهحيثرنا ریتقفياألمرهذاعناحاإلفصـــ 
.احاإلفصهذاعنجةالناتالعامة
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مساهميالسادةإلىالمستقلينالحساباتمدققيتقریر
(تتمة)لألسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع)شركة الشارقة 

األخرى والتنظيميةالقانونيةالمتطلبات حولتقریر

یلي ما إلىالمتحدة،العربيةاإلماراتدولةفي(وتعدیالته) ٢٠١٥لســـــــــنة) ٢(رقماالتحاديالقانون لمتطلباتوفقاً نشـــــــــير،كما 
:٢٠٢١دیسمبر ٣١للسنة المنتهية في  

تدقيقنا؛ألغراضضروریةرأیناها التيالمعلوماتجميععلىحصلنا لقد)١

والقانون الشــــــــركةتأســــــــيسعقدمنالمعنيةلألحكاموفقاً الجوهریة،النواحيكافةمنالموحدة،الماليةالبياناتإعدادتم)٢
المتحدة؛العربيةاإلماراتدولةفي(وتعدیالته) ٢٠١٥لسنة) ٢(رقماالتحادي

؛مجموعةللالمحاسبيةالسجالتمعاإلدارةمجلسأعضاءتقریرفيالواردةالماليةالمعلوماتتتفق)٣

؛تحتفظ المجموعة بسجالت محاسبية منتظمة)٤

ضـــمن٢٠٢١دیســـمبر٣١فيالمنتهيةالماليةالســـنةخاللالماليةواألوراقاألســـهمفياالســـتثماراتعناإلفصـــاحتم)٥
الموحدة؛الماليةالبياناتحول١٢رقماإلیضاح

ــــروطالعالقةذاتاألطرافمعالجوهریةالمعامالتالموحدةالماليةالبياناتحول٢٦إیضــــــاحیبين)٦ اعتمدتالتيوالشــ
عليها؛

الســنةخاللخالفت،قدالشــركةبأناالعتقادیســتوجبما انتباهنا یســترعلملنا،توفيرها تمالتيالمعلوماتإلىاســتناداً )٧
٢٠١٥لســــــــــــــنــة)  ٢(رقماالتحــاديالقــانون منالمعنيــةاألحكــاممنأي،٢٠٢١دیســــــــــــــمبر٣١فيالمنتهيــةالمــاليــة

ــاســـــــيالنظامأوالمتحدةالعربيةاإلماراتدولةفي(وتعدیالته)  على جوهري تأثيرلهیكون قدوجهعلىللشـــــــركةاألســـــ
و؛٢٠٢١دیسمبر٣١فيكما الماليمركزها أوأنشطتها 

.السنةخاللتمتالتياالجتماعيةالمساهماتالموحدةالماليةالبياناتحول٣١اإلیضاحیبين)٨

ویونغارنستعن

:موقعة من قبل
أشرف أبو شرخ

شریـك
٦٩٠رقم القيد:  

٢٠٢١مارس٨
اإلمارات العربية المتحدة الشارقة، 



لهاعةلتاباع) والشركة.ش.مية (منت والتنمية الصناعة لإلسلشارقكة اشر 

.حدةالمو لماليةات اذه البيانمن هالمرفقة جزءًا  ٣٢لى  إ١اإلیضاحات منتشكل
٨

الموحدالدخليان ب
٢٠٢١دیسمبر٣١في  المنتهيةللسنة

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهممهألف در ات ح ضاإی

٦٤٩٣٬٨٩٤٤٣١٬٦٢٧من عقود العمالءترادایاال

)٩٨٩٤٣٦٬()٥١٦٬٠١٥(يعاتتكلفة مب

)٥٬٣٦٢()٧٬٢٧١(خسائرالإجمالي

)١٨٬٤٦٣()٢٠٬٩٣٧(مية وإداریةف عمو مصاری
)٦٬١٤٦()٦٬٧٣٧(بيع وتوزیعمصاریف

)٦٬٣١٤(٧١٠٬٧٠٩راتثما است(خسائر)  /دخل
)١١٬٣٢٥(-١٠ةیالعقارات االستثمار قيمة خسارة االنخفاض في  

)١٧٬٥٤٣()١٢٬٤٤٧(٨لیتمو مصاریف
)٨٬٤٥٧(-١١لبيعلها ت محتفظ برباح من بيع موجوداعكس أ
٨٨١٢٬٧٤٩٢٬ردخل آخ 

)٦٣٦٧٠٬()٨٠٢٬٣٣(٨للسنةخسائرال

:إلىدةالعائرخسائال
)٦٣٦٧٠٬()٨٠٢٬٣٣(المجموعةمالكي

)١٦١٬٠()٠٥٦٬٠(٢٢(بالدرهم)للسهمففالربح األساسي والمخ 
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٩

الموحدل الشاملدخالانبي
٢٠٢١دیسمبر٣١ة في  يالمنتهةسنلل

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمدرهمف ألات إیضاح 

)٧٠٬٦٣٦()٣٣٬٨٠٢(للسنةخسائرال

:ألخرى ال خل الشامبنود الد
:الخسائرأوحاألربا إلىها تصنيفإعادةیتملنالتيالبنود

دخللابنودلخالنمالعادلةبالقيمةمدرجةلااراتثمستالا
)٢٢٬٥٤٥(١٢٣٠٬١٠٤العادلةقيمةلافييرالتغصافي-األخرى الشامل

:ائرالخسأوباحر األىإلها نيفصتإعادةمكنالممن التيالبنود

)٠٥٤٢٬(١٢٦٨٤٬١الفائدةأسعارایضاتقملالعادلةالقيمةفيريالتغ

)٥٩٩٢٤٬(٥٧٢٬٣١للسنةخرى ألا)ةالشاملالخسائرالدخل الشامل /(بنود 

)٢٣٥٩٥٬()٢٣٠٬٢(للسنةةاملالشرائالخسماليجإ

:إلىالعائدةةملالشاالخسائريإجمال
)٢٣٥٩٥٬()٣٠٢٬٢(األمكةالشر يممساه
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١١

وحدالمت النقدیة التدفقبيان ا
٢٠٢١دیسمبر٣١المنتهية في  للسنة

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمهمر دف ألات یضاح إ

شغيليةتة الطاألنش
)٧٠٬٦٣٦()٣٣٬٨٠٢(للسنةائرخسال
ية:لا لبنود التدیالت لتعال

٩٦٩٬٧٧٧٦٩٬٢٩٦ابتةموجودات ثاستهالك
١٠٨٬٨١٥٨٬٧٩٤یةعقارات استثمار الكتهاس

١٨٢٬٢١٠٢٬٣٥٥مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفين
٧٥٠)١٠(١٤ئتمان المتوقعةاالر  ئا سخ صص خ م

)١٬٣٥١(١٣٥٬٨٣٨)تسویةزون (مخ المخصص 
-)٥٣(موجودات ثابتةدا عتباسن ربح مال
٨٬٤٥٧-١١عوجودات محتفظ بها للبييع ممن بحالربس كع
المدرجةراتما ثتلالسالعادلةالقيمةفيالتغيرمنخسارة  لا/ ح)رب(ال
٣٬١٤٨)٤٬٩٦٥(١٢الخسائرأوحربا األخاللمندلةا العةيملقا ب

ةالمدرج ماراتثتساالدعا بتسامنالمحققة الخسائر
١٢١٩٩٧٦٩الخسائروأاألرباحخاللمنالعادلةبالقيمة

)١٬٠٥٣()٦٬٠٢٤(١٠ات االستثماریةقار عالمن یجاراالخلد
)٥٬١٣٢()٣٬٩٩٥(٧أرباحتوزیعات دخل
١١٬٣٢٥-١٠اریةثمستعلى العقارات االقيمةالفيضخفا ناخسارة
٨٤٤٧٬١٢٥٤٣١٧٬دفوائفریمصا 

٥٠٬٤٣٧٤٤٬٢٦٥
:يفات  التغير 

١٣١٠٬٨٤٩١٢٢٬٣٩٤بضاعة-
٨٥٬٥٨٥)١٬٦٧٨(١٤أخرى و ریةتجا مدینةذمم-
)٨٦٬١٣٤(١٦١٠٬٣٧٤أخرى و تجاریةدائنةذمم-

)٦٢١٣٬()٧٠٨٬١(١٨نهایة الخدمة المدفوعة للموظفينفأةمكا 

٢٧٤٬٦٨٤٨٩٬١٦٢غيليةتشالشطةناألنمناتج  لادالنقصافي  

ماریةثاالستشطة األن
)٣٤٬٠٤٦()١٦٬١٥٧(٩موجودات ثابتةاستحواذ  

-)٢٬٢٧٧(١١إضافات إلى استثمارات
)٧٬٨٩٣(-١٠االستثماریةاتر قا العىلإفاتإضا 
-٥٣ثابتةموجوداتتبعادسامنةصلمح مبالغ
)٢٬٠٢١()١٠٬٩٩٧(١٢خرى ألاملا شاللالدخ ودنبلخالنملةالعادبالقيمةمدرجةاستثماراتاءر ش

مندلةعا البالقيمةمدرجةاستثماراتاستبعادمنمحصلةمبالغ
١٢٢٬١٥٢١٬٩٢٦رى خ األلالشامخلدلابنودخالل
٧٣٬٩٩٥٥٬١٣٢أرباحتوزیعات دخل 
١٠٦٬٠٢٤١٬٠٥٣االستثماریةاتقار علامنناتجإیجاردخل
)٨٬٠٢٧()١١٬٠١٠(١٢أو الخسائراألرباح  خاللمنلعادلةايمةقبالمدرجرا ثماستشراء

خاللنمدلةلعا امةقيبالمدرجةاراتمثاستاستبعادمبالغ محصلة من 
١٢٧٦٧٬٤١٣٩٩٬أو الخسائررباح  ألا

)٧٣٧٣٤٬()٤٥٠٬٢٣(ةثماریاالستاألنشطةفيتخدمالمسفي النقدا ص

ةيیلمو األنشطة الت
) ٥٥٣٬٢٣٣()٤٢٢٬١٨٨(٢٨ضر القدسدا

٢٨٣٧٦٬٩٦٣٤٤٩٬١٧٤ضقر ول علىالحص
)٣٥٤١٧٬()٤٤٧٬١٢(٨عةدفو فوائد م

)٦٠٢٬١٢١()٦٧٢٬٥٧(األنشطة التمویليةدم فيخ تالمسصافي النقد
٦٬١٥٠)١٢٬٨٤٨(ه النقدیةبة وشیدفي النقةالزیاد/)النقص(افي ص
١٥٦٤٣٬٢٦٤٩٣٢٠٬سنةالبدایة  قدیة في لنه اوشبدیة  نقال

٧٩٥٬١٣٦٤٣٢٦٬ةسنالایة نهي ه النقدیة فالنقدیة وشب
:نمةدینقالوشبهنقدیةالتألف ت
١٥٧٩٥٬١٣٣٦٤٢٦٬أرصدة لدى البنوكو في الصندوق د نق
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١٢

الموحد يةالملكحقوق ت فيلتغيرااانيب
٢٠٢١سمبرید٣١فية نتهيالمللسنة

أرباح غيراحتياطي أرباح توزیعات احتياطي طي احتيا رأس 
المجموعموزعةادلة العةالقيمةمقترح ة دینقعام ي ون انقالمال 

همر دألفألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمدرهمألف ألف درهم

١٦٤٬١٩٧١٬٣٢٠٬٦٠١)١٢٬٣١٤(-٢٠٢١٦٠٨٬٢٥٤٣٣٤٬٠٩١٢٢٦٬٣٧٣ر  ینای١في  

للسنةالشاملةالخسائرإجمالي
)٣٣٬٨٠٢()٣٣٬٨٠٢(-----للسنةالخسائر

٣١٬٥٧٢-٣١٬٥٧٢----للسنةاألخرى الشاملالدخل  بنود

)٠٢٬٢٣()٨٠٢٬٣٣(٣١٬٥٧٢----للسنةةالشاملالخسائرإجمالي

أخرى ملكيةحقوق حركة
غيراألرباحإلىالعادلةالقيمةطياحتيا منمحققربحتحویل

منالعادلةبالقيمةالمدرجةاالستثماراتاستبعادعندالموزعة
-٤٩٤)٤٩٤(----)١٢إیضاح(األخرى شامللاالدخلبنودخالل

-٤٩٤)٤٩٤(رى خاألالملكيةحقوق ةحركإجمالي

المجموعةيمالكمعالمعامالت
المالكينعلىاألرباحوتوزیعاتقبلمناهمةسم

-------)٢٦إیضاح(االدارةمجلسأعضاءمكافأة

-------المجموعةمالكيمعمالتالمعا إجمالي

١٨٬٧٦٤١٣٠٬٨٨٩٧١١٬٣١٨٬٣-٢٠٢١٦٠٨٬٢٥٤٬٠٩١٤٣٣٢٢٦٬٣٧٣ر دیسمب٣١في 
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١٣

الموحدالملكيةفي حقوق تغيرات بيان ال
٢٠٢١سمبرید٣١ي  منتهية فالللسنة

يرأرباح غي ياطاحتاح أربتوزیعات ي احتياطاحتياطي رأس 
عالمجمو زعةو مادلة العةقيملاةمقترح ة دینقعام ي ون انقل ا لما

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمرهمألف دألف درهمألف درهم

١٢٬٣٢٤٢٣٤٬٧٩٤١٬٤١٥٬٨٣٦-٢٠٢٠٦٠٨٬٢٥٤٣٣٤٬٠٩١٢٢٦٬٣٧٣ایر  ین١يف

للسنةةالشاملالخسائرإجمالي  
)٧٠٬٦٣٦()٧٠٬٦٣٦(-----لسنةاخسائر
)٥٩٩٢٤٬(-)٥٩٩٢٤٬(----للسنةى ر خ األةملا شالرسائالخ بنود 

)٢٣٥٩٥٬()٦٣٦٧٠٬()٥٩٩٢٤٬(----للسنةةلشاملاالخسائرإجمالي  

ى أخر حركة حقوق ملكية 
اح غيرى األربلإدلةالعا يمةالقاطيتياح ربح محقق من تحویل
نمادلة مة العقيبالالمدرجة تراما الستثاستبعاداعند  وزعةالم

-٩٣)٣٩(----)١٢حا ضإی(ى لشامل األخر لدخل ابنود اخالل

-٣٩)٣٩(----كية األخرى لحركة حقوق المإجمالي 

المجموعةمالكي مع الت معامال
-------المالكينعلىاحاألربتوزیعاتو من قبل مساهمة 
-------)٢٦یضاح  إ(االدارةسعضاء مجلأ مكافأة  

-------المجموعةمالكي مالي المعامالت معج إ

١٩٧١٦٤٬٦٠١٣٢٠٬١٬)٣١٤١٢٬(-٢٠٢٠٢٥٤٬٦٠٨١٠٩٬٣٣٤٣٧٣٬٢٢٦دیسمبر٣١في  



الهة التابعةركشوالع)عية (ش.م.صناة النت والتنميسمإللرقةالشاشركة
وحدة المية ت حول البيانات المالاحاإیض
٢٠٢١دیسمبر٣١في كما 

١٤

الشركةعنمعلومات-١

بموجــب١٩٧٧عــامفــيالمتحــدةيــةالعرباإلمــاراتالشــارقة،فــي") الشــركة(") ع.م.ش(الصــناعيةلتنميــةاو لألســمنتالشــارقةكةر شــ تسســ تأ 
هــوللشــركةالمســجلالمكتــبعنــوانإن. عامــةمســاهمةكشــركةالحقــاً تســجيلها وتــمالشــارقةحــاكمســمولاصاحبمندرا صأميري مرسوم
فـــيون مســاهملاقـــرر. الماليــةاقلـــألور أبــوظبيق ســـو فــيالشـــركةبأســهماجرةمتـــ الیــتم. المتحـــدةبيــةعر الاتاإلمـــار الشــارقة،٢٠٨٣ب.ص

مجلــسوتفــویضالماليــةلــألوراقالكویــتســوق مــنالشــركةأســهمشــطب٢٠٢٠یــلأبر ٣٠فيعقدالذيالسنويالعموميةالجمعيةاجتماع
قورالــألالكویــتســوق نمــ للشــركةالطــوعينســحابالاعلــىالكویــتفــيالمــالواقســ أهيئــةوافقــت. الشــطبإجــراءاتجميــعإلتمــاماإلدارة
.الماليةلألوراقالكویتسوق فيالشركةأسهملتداولموعدآخرهو٢٠٢١أغسطس٢٦ن و وسيكالمالية

لهــا التابعــة ةشركركة واللشلاليةمالانات البيمن("السنة الحالية") ٢٠٢١برسمدی٣١فيالمنتهيةللسنةو كما الموحدةليةما الالبياناتتتألف
.)"موعةمج ال"بـمجتمعةها إليیشار(

وراقفــي األراالســتثما فــائض أموالهــا فــي عةمو المج تستخدمتيكية.حبال البالسالو يةرقالو كياساألو األسمنتبصناعة وتورید ةموعمج لاتقوم
ارات دولــة اإلمــ ا فــيمنتجاتهــ عبيــ وتدةتحــ ملة اربيارات العقة، اإلممن الشار الها أعمةالمجموعتزاول والعقارات.لخاصةكية االملحقوق مالية و ال
.ا يسآو فریقيا وأوسطاألشرق الفياألخرى نتحدة وبعض البلدالمة ايبر الع

ات الماليةبيانالد أسس إعدا-٢

افقالتو بيان
للنظــامتثــالواالمالدوليــةبةالمحاســ ريمعایمجلسعنةالصادر الماليةاریرتقالادإلعدالدوليةللمعایيروفقاً الموحدةالماليةالبياناتاعدادیتم

.یالته)تعد(و ٢٠١٥لسنة) ٢(رقماالتحاديوالقانون ركةللشيساألسا 

بشـــأن (وتعدیالتــه)٢٠١٥لســنة ٢قــم ادي ر انون االتحــ قــ الیلغـــي ویســتبدل والــذي ٢٠٢١لســنة ٣٢تحــادي رقــم االالقــانون بمرســوم الصــدر أ
مراجعــة األحكــام الجدیـــدةددبصــ وعــة المجمإن .٢٠٢٢ایر ینــ ٢ابتـــداًء مــنه ولــ فعیســري مو ٢٠٢١ســبتمبر ٢٠لتجاریــة بتــاریخ شــركات اال

فيذ.يز التنح مرسوم القانون الجدیدة واحدة من تاریخ دخول  كام في موعد ال یتجاوز سنح لبات هذه األوستطبق متط

.٤إیضاحفيمدرجةللمجموعةالمحاسبيةلسياساتاتفاصيلإن

القياسأساس
األخــرى،الشــاملالــدخلبنــودخــاللمــندلــةا عالبالقيمــةالمدرجــةالســتثماراتااءنثباستةریخيالتا التكلفةأساسىعلالماليةاتنيا البإعدادتم

.العادلةيمةبالقسةالمقا المشتقةالماليةدواتواألالخسارةأوبحالر خاللمنالعادلةبالقيمةالمدرجةواالستثمارات

ضعر الوعملةمةالمستخدالعملة
مقربــةالمبــالغكافــةإن.المجموعــةلــدىدمةســتخ المالعملــةهر ا باعتبــ المتحــدة،العربيــةاإلماراتمهر بدحدةالمو الماليةالبياناتههذعرضیتم
.ذلكفالخ ُیذكرلمما درهمألفأقربإلى

والتقدیرات األحكاماستخدام
ــةاتيانـــ البدداإعـــ عنـــد ــامح األعضـــ و بدارةإلاقامـــتالموحـــدةالماليـ للسياســـاتالمجموعـــةتطبيـــقىلـــ عتـــؤثريالتـــ واالفتراضـــاتدیراتوالتقـــ كـ

.التقدیراتتلكعنالفعليةالنتائجتختلفقد.والمصاریفوالدخلوالمطلوباتللموجوداتةعلنالموالمبالغالمحاسبية

.بليتقمسبأثرالمحاسبيةراتالتقدیعلىتالدیالتعبيتثتویتم.مستمرةبصورةلها بعةالتا اتواالفتراضالتقدیراتاجعةمر تتم

رتــأثيأكبــرلهــا التــيالمحاســبيةالسياســاتتطبيــقعنــدالجوهریــةواألحكــامالتأكــددمعــ و والتقــدیراتواالفتراضــاتاألحكــامحولالمعلوماتنإ
.٢٩اإلیضاحفيمناقشتها متیليةما الالبياناتفيالمثبتةغالالمبعلىجوهري 
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(تتمة) اليةمالات لبيانادداعإأسس-٢

دلةاعالمقيالقياس
رغيــ أوماليــةالبــاتمطلو الو موجــوداتلامــنلكــلالعادلــة،القــيمقيــاسیتطلــبمجموعــةللواالفصــاحاتالمحاســبيةالسياســاتمــنعــدداً إن
.ماليةال

عــنالكاملــةليةســؤو المحمــلتیالــذيرةادإلاقیــ فر ذلــكنیتضــم.ةادلــ العمقــيالقيــاسصصــو بخ ةقابــ للر عمــلإطــارضــعو بةالمجموعــ قامــت
بمراجعــةظممنــتبشــكلاإلدارةفریــقیقــوم.٣المســتوىمــنالعادلــةالقــيمذلــكفــيبمــا الجوهریــة،العادلــةالقيمــةقياساتيعجمعلىفار شاإل
.التقييموتعدیالتةظالملحو غيرمةها الخالتمدال

رافاألطــ مــنوتقييمهــا عليهــا الحصــولتــمتــيلالــةداألبتقيــيماإلدارةفریــقیقــومدلــة،ا عاليمالقــ لقيــاسثثالــ طــرفمعلومــاتاســتخدامتــمإذا
مــةيالقتسلســلفــيالمســتوىذلــكيفــ بمــا الماليــة،راریتقــ لاإلعــدادالدوليــةالمعــایيربمتطلبــاتيفــ تالتقييمــاتهــذهبــأننتاجاالستعمدلالثالثة
.ا نهضمتقييماتلاهذهتصنفأنیجبوالتيةادلالع

مقــيلاتصــنيفیــتم.ناإلمكــا ردقــ ملحوظــةلاالســوق انــاتيبباســتخدامالمجموعــةتقــوممطلوبــات،وأداتجــو مو لبنــدالعادلــةالقيمــةقياسعند
:یليكما تقييملايبالسأفيالمستخدمةتدخالالمىلعبناءً العادلةقيمةلالتسلسيفمستویاتعدةإلىالعادلة

.مطابقةمطلوباتوأوداتلموج نشطةأسواقفي) دلةالمعغير(ةرج دملااألسعار: ١المستوى

مباشــرةبصــورةاءســو ات،المطلوبــ أوللموجــوداتملحوظــةن و تكــ والتــي١توىالمســ ضــمنالمدرجــةراألســعا غيــرتالمــدخال: ٢المســتوى
).رسعا األمنالمستمدة(مباشرةغيرأو)ركاألسعا (

).ملحوظةغيرمدخالت(حوظةلمسوقيةبياناتعلىترتكزالتياللوباتطملاوأللموجوداتمدخالتلا: ٣المستوى

القيمــةســلتسلمــنمختلفــةمســتویاتتنــدرج ضــمنوبــاتالمطلبنــدأوموجــوداتلادلبنــ العادلــةمــةالقييــاسقلتخدمةمسالالمدخالتتكانإذا
ویعتبــرمســتوىبــأدنىمــدخلهباعتبــار العادلــةالقيمــةتسلســلمــنىو تمســ النفــسفــيلبالكامالعادلةالقيمةقياسفتصنيمتیا نهحيالعادلة،

.الكلياسللقيجوهریاً ذلك

.التغييرخاللها حدثالتيالتقاریردادعإ رةتفةنهایفيةادلالعالقيمةتسلسلیاتو تسمبينالتحویالتالمجموعةبتتث

ــتم ــندالمزیــــ جإدرایــ ــتالتــــيضــــاتاالفترامــ ــاسدنــــ عأجریــ ــةلاميقــــ لاقيــ ــيعادلــ ــاحفــ ــاحةیر تثما ســــ االالعقــــارات-١٠االیضــ -١٢واالیضــ
.االستثمارات

الماليةتبياناالحيدتو س  أس

.أدناهالمذكورةةبعتا الةوالشركالشركةمنعةالمجمو تتألف

ملكية لاحصةس التأسيلدبرئيسي لاالنشاطالتابعة ةالشرك
٢٠٢١٢٠٢٠

تا تجـــ منواللحبــالالخلــيج لشــركة 
٪ ١٠٠٪ ١٠٠االمارات العربية المتحدةكيةستيالبالتجا منتل والالحبا مية ذ م البالستيك

رةقــدالها دیولــ فيهــا ثمرالمســتةالشركبارتباطها منمتغيرةعوائد،فيق حقو لدیها أو،إلىرضةعمعةالمجمو تكون ا معندالسيطرةيقتحقیتم
الشــركةعلــىبالســيطرةموعــةلمج اتقــومد،التحدیــ هجــ و ىوعلــ .ا فيهــ ثمرالمســتكةشــر العلــىســلطتها لخــالمــنالعوائــدتلــكعلــىالتــأثيرفــي

:المجموعةلدىنكا إذاوفقطاذإفيها مرالمستث
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) تتمة( الماليةتأسس إعداد البيانا-٢

) (تتمةالماليةالبياناتتوحيدأسس  

العالقــةذاتنشــطةاألتوجيــهعلــىليــةحا الالقــدرةمجموعــةلاتعطــيالتــيةيــ الالح الحقــوق أي(فيهــا تثمرمســ الركةالشــ ىعلــ ســلطةلا
)فيها مرثستالمةللشرك

فيها رمثالمستالشركةبرتباطها امنالمتغيرةائدو عال،فيحقوق أو،إلىعرضالت
ائدها و ععلىثيرتأ للفيها المستثمرةالشركعلىتها سلطاستخدامعلىالقدرة

لبيــةغأ مــنأقــلموعــةللمج یكــون وعنــدما الفتــراض،اهــذالــدعم.رةطســيالإلــىتــؤديالتصــویتوق قــ ح أغلبيــةبــأنضار تــ افاكهنــ عــام،شــكلب
ا مــ تقيــيمعنــدلعالقــةاذاتروفظــ لواالحقــائقجميــعاالعتبــارفــيعــةو مج المتضعفيها،المستثمرركةللشمماثلةق و قح أوالتصویتق حقو 
:ذلكفيبما فيها،رمثالمستالشركةعلىلطةسُ لها كانإذا

ا فيهالمستثمرالشركةفياآلخرینالتصویتحقوق أصحابمعیةتعاقدلايباتالترت
 األخرى یةالتعاقديباتتر التمنالناتجةالحقوق
 ةلمالمحتالتصویتوحقوق بالمجموعةةصا الخ ویتالتصق حقو

.ةملكيحقوق ةكمعاملسيطرة،لاةخسار دون التابعة،الشركةفيالملكيةحصةفيالتغيرتساباح یتم

لحصــصاو والمطلوبــات)الشــهرةذلــكيفــ بمــا (عالقــةتاذموجــوداتتثبيــتتوقفا فإنهالتابعة،ركةالشعلىسيطرةالموعةمج الخسرتاإذ
ــر ــنأخـــرى وعناصـــررةطيســـ المغيـ ــوق مـ ــث،الملكيـــةحقـ ــاتأيثبيـــتتیـــتمحيـ ــارةوأربـــحجنـ ــاحفـــيخسـ ــائرأواألربـ أيتبيـــ ثتیـــتم.الخسـ

.دلةالعا ةبالقيمبها محتفظاستثمارات

هامةلاالمحاسبيةالسياساتفي تغيراتال-٣

ةموعــ لمج لیةالســنو حدة مو الالماليةالبياناتإعدادعندالمتبعةلتلكةمماثلالموحدةالماليةالبياناتإعدادفيالمتبعةبيةحاسالماتياسالسإن
.٢٠٢١ینایر١فيكما المفعولةالساریدةیجدالراتوالتفسيالمعایيراتباعباستثناء،٢٠٢٠دیسمبر٣١فيالمنتهيةللسنة

ت اوالتفسير لةمعدوالیدةجدالالمعایير
كمــا ٢٠٢١ینــایر١عدبأوفيتبدأتيالالسنویةللفتراتمفعولها یسري والتيوالتعدیالت،يریا عالمبعضبتطبيقمرةألولالمجموعةتقوم
:ها ندأمبينهو

والمعيــار٩رقــمالماليــةالتقــاریرعــدادإلالدوليرعيا المعلىالتعدیالت،٢المرحلة-الفائدةعرسلالمعياریةالمقارنةيلتشكإعادة
والمعيــار٤رقــمالماليــةالتقــاریرادعــدإلليدو الــ والمعيــار٧رقــمالماليــةالتقــاریرإلعــدادالــدوليعيــارملوا٣٩رقمالدوليالمحاسبي

١٦رقمالماليةاریرتقالإلعدادليدو ال

نا كــ اذامــا تقيــيممــنإعفــاءللمســتأجرینیــوفرالــذي" اإلیجارعقود"١٦مرقالماليةیرالتقار إلعدادالدوليالمعيارعلىالتعدیالت
.٢٠٢٠یونيو١هوالتطبيقتاریخ.  اراإلیج دلعقتعدیلهو١٩-جائحة كوفيدبالمرتبطاإلیجارامتياز

.موعةالموحدة للمج ة  الماليبياناتعلى الجوهري  ولكن ليس لها أي تأثير، ٢٠٢١ة سنفي  ول مرة ألفسيرات  لتت واالتعدیالق طبت
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(تتمة) ةالهامالمحاسبيةالسياساتفي التغيرات-٣

بعدلهامفعو یسرلموالتيالصادرةالمعایير١-٣

صــاحفاإلتــمالماليــةالبيانــاتإصــدارتــاریخحتــىد،عــ بمفعولهــا یســرملــ لكــنة،الصادر العالقةتذاوالمعدلةالجدیدةاتوالتفسير ایيرمعالإن
.هنا أدعنها 

یخ سریان المفعولتار اتحتویالم
٢٠٢٣یرینا ١التأمينعقود١٧رقمالماليةیرر ا قالتإلعدادالدوليعيارالم

٢٠٢٣ینایر١ةمتداولوغيرةلو متداها نأعلىمطلوباتلاتصنيف-١رقمالدوليالمحاسبيالمعيارعلىتالتعدیال
٢٠٢٢ینایر٣١رقمةالماليالتقاریرإلعداددوليالالمعيارعلىالتعدیالت-التصوري اإلطارإلىبالرجوع

ــائنالممتلكــــات ــالغ-والمعـــــداتوالمكــ ـــلةالمبــ ــودلادامتخ االســـــ لبــــ قالمحصــ المعيـــــارعلــــىالتعـــــدیالت-مقصــ
٢٠٢٢رینای١٦١رقمالدوليبيالمحاس
رقــمالــدوليالمحاســبيارالمعيــ علــىیالتالتعــد-عقــدذتنفيــ تكــاليف-التعویضــيةالعقــود-التعویضــيةالعقــود
٣٧

٢٠٢٢ینایر١

ةشــرك–الماليــةالتقــاریرإلعــدادالدوليــةایيرمعــ للمــرةألولعتبا اال١رقمالماليةالتقاریرإلعداددوليلاالمعيار
مرةألولعها اتبا میتتابعة

٢٠٢٢ینایر١

عــنلتوقــف" فلــسلكــل١٠"اختبــارفــيســومالر –الماليــةتاألدوا٩رقــمالماليــةالتقــاریرإلعــدادالــدوليالمعيــار
الماليةتا المطلوبتثبيت

٢٠٢٢ینایر١

٢٠٢٢ایرنی١العادلةالقيمةقياساتفيالضرائب–ةلزراعا٤١رقمالدوليبيالمحاسالمعيار

اليــًا بتقيــيم األثــر دارة ح اإلتقــوم .عــدبمفعولــهیســرملــ لكــنإصــدارهتــمآخــرتعــدیلأوتفســيرأومعيــارأليالمبكــرباالتبــاعموعةج مالتقممل
هــذه اتبــاعتنــوي و ، لــييقهــا األو تطبســنةفــي للمجموعــةليــة الما يانــاتلبعلــى اهأعــالكورة والتعدیالت والتفسيرات المــذع المعایير ا بالناتج عن إت

.ولمفعح ساریة العندما تصبعدلة، عند االقتضاء،الجدیدة والمير والتفسيراتیا المع

الهامةالمحاسبيةاساتالسي-٤

فخــالذكــرإذاباســتثناءالموحــدة،الماليــةاتلبيانــ اهذهفيالمقدمةتالفتراكافةعلىالتاليةالمحاسبيةاتسا يالسباستمرارالمجموعةتطبق
).٣ضاحیإلأیضاً الرجوع(ذلك

األعمالدمج
قياســهیــتماالســتحواذعنــدالمحــولالمبلــغإن.عــةللمجمو الســيطرةتحویــلعنــدحواذاالســتطریقــةمباســتخدااألعمــالدمــجالمجموعــةتحتســب
ن بشــأ ســنویاً هــا ر ا اختبیــتمتنــتجشــهرةأيإن.عليهــا والمســتحوذللتحدیــدالقابلــةداتموجو اللصافيلالحا هوكما العادلة،بالقيمةعامبشكل

ــتم.القيمـــةفـــيالنخفـــاضا ــتیـ ــراءمـــنربـــحأيتثبيـ ــاحفـــيصـــفقةشـ ــورلـــىعالخســـائرأواألربـ ــابایـــتم.الفـ ضـــمن المعاملـــةتكلفـــةحتسـ
.الملكيةقوق ح أسهمأوالدیناتسندربإصدامتعلقةكانتإذاباستثناء،ند تكبدها ریف عا صالم

ةالتابعالشركات 
حقــوق،لــدیها أومعرضــة،تكــون عنــدما مــا ةشــأ منعلــىبالســيطرةالمجموعةتقوم.المجموعةرةسيطتحتمنشآتن تكو ةابعالتاتالشركإن
البيانـــاتإدراجیــتم.المنشــأةعلــىها طتســللخــالمــنالعوائــدتلــكعلــىالتــأثيرعلــىالقــدرةولــدیها المنشــأةمــعارتباطهــا مــنمختلفــةعوائــدل

.السيطرةفيهتتوقفذيلاالتاریخحتىالسيطرةبدءتاریخمنالموحدةالماليـةـاتنا البيفيتابعةلاشركاتللالماليـة

ةالمسيطر غيرالحصص
تــاریخبعليهــا وذســتح المركةللشــ ددةالمحــ الموجــوداتصــافيفــي ةيتناســبلاتهمحصــ حســب ایــةدبالفــيالمســيطرةغيــرصالحصــ قيــاسیــتم

حقــوق التكمعــاماســبياً ح ممعالجتهــا یــتمالســيطرةفقــدانعنهــا ینــتجالالتــيتابعــةكةر شــ فــيموعــةالمج ةحصــ فــياتيــر التغإن.االســتحواذ
.ملكية

السيطرةفقدان
مســيطرةغيــرحصــصوأيعــة،التابةالشــركتومطلوبــا موجــوداتتثبيــتتوقــففإنهــا التابعــة،شركةلاعلىالسيطرةموعةالمج تخسرعندما 
فــيبهــا محــتفظفوائــدأيإن.الخســائرأواألربــاحفــيناتجــةخســائراوبــاحر أأيتثبيــتیــتم.الملكيةحقوق منأخرى صروعنا عالقةذات

.السيطرةفقداندنعالعادلةبالقيمةقياسها یتمابقةالسالتابعةالشركة
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التوحيدعندتبعدةالمسامالت معال
عنــدتبعادها ســ ایــتممجموعــةلاضــمنالمعــامالتعــنالناتجــةالمجموعــةضــمنیفوالمصــار محقــقريــ غدخــليأو مالتوالمعا ةصداألر إن

ابــلمقاســتبعادها یــتمةيــ الملكق حقــو بطریقــةوالمحتســبةفيها المستثمرالشركاتمعتالمعامالعنلناتجةاالمحققةغيرحاألربا إن.التوحيد
ققــة،مح الغيــرربــاحألكا الطریقــةبــنفسالمحققــةغيــرالخســائرتبعادســ ایــتم.فيهــا مرثالمســتكةالشــر يفــ موعــةمج الحصــةحــدإلــىاالســتثمار

.مةيقالفيلالنخفاضيلدلفيهیتجاوزالالذيالحدإلىفقطولكن

اإلیرادات تحقق
أوبضــائععلــىالســيطرةتحــولا عنــدمداتاإلیرابتثبيتعةالمجمو تقوم.العميلعقديفالمحددابلالمقغلالمبىلعبناءً االیراداتقياسیتم

.العمالءأحدإلىخدمة

:١٥رقمالماليةالتقاریرداإلعدالدوليمعيارالفيظهركما تخطواخمسمننموذجأساسعلىاداتاإلیر مجموعةلاثبتت

النفــاذواجبــهاتوالتزامــ حقــوق هبــ بموج شــأ نیأكثــرأوفينر طــ بيناتفاقأنهعلىالعقدیعرف:العميلمع)  دقو الع(قدالعتحدید١الخطوة
.بها وفاءلایجبعقدلكلمعایيرویحدد

.للعميلخدمةأوسلعةبنقلالعميلمععقدلافيوعدهوألداءاالتزام:العقدفياألداءالتزاماتتحدید٢وةخطال
التــيالخــدماتأوالبضــائعنقــلمقابــلفــيا هلیحقأنعةجمو الموقعتتالذيالمبلغهوالمعاملةسعر:المعاملةسعریدتحد٣الخطوة

.لثةثا أطرافعننيابةً ُحصلتالتيالغالمبباستثناءبها،العميلوعدت
ــويالـــذيالعقـــدبخصـــوص:العقـــدفـــياألداءاللتزامـــاتةلـــ مالمعا ســـعرخصـــيصت٤الخطوة ــإناء،لـــألدالتـــزاممـــنكثـــرأىلـــ عیحتـ فـ

فــيحقهــا مــنیكــون أنالمجموعــةتتوقــعالــذيالمبلــغتمثــلبقيمــةلــألداءمالتــزالكــ للــةاممعســعرصصخ تسوفالمجموعة
.أداءالتزامكلاستيفاءلمقاب

.األداءالتزامالمنشأةتستوفي) ا مكأو(عندما اتاإلیرادتثبيت٥الخطوة

:ةالتاليطالشرو أحدتحققاإذالوقت،مرورمعاداتاإلیر وتثبيتاءألداامالتز عةالمجمو تستوفي
لها؛المجموعةأداءبمجردوعةالمجمأداءمنالمقدمةالمزایا متزامنوقتفيویستهلكعلىالعميلیحصل)١
أوات؛الموجودبندتحسينأوإنشاءبمجردالعميلعليهیسيطرتادو موج بندیحسنوأالمجموعةأداءینشئ)٢
.اآلنحتىالمنجزاألداءدفعاتفيملزمحقمجموعةلولعةجمو للمیلبددامتخ اسذوموجوداتبندمجموعةالأداءینشئال)٣

.األداءالتزاماستيفاءفيهیتمما وقتيفاإلیراداتيتتثبیتمأعاله،المذكورةالشروطأحدتحققلمالتيءاألداتزاماتلابخصوص

أســاسعلــىالعقــدموجــوداتبنــدذلــكعــننشــأ یبهــا،دتوعــ تــيلاخــدماتلاأوالســلعتقــدیمخــاللمــناألداءاللتــزامعــةمو مج الءيفا اســتعند
غيـــرمبلـــغعلــىلو صـــ الح فــيلمجموعـــةاحــقیكـــون عنــدما مدینـــةعقــودذمـــمالعقــودموجـــوداتبحصــ ت.األداءلالخـــ مــنالمحقـــقالمبلــغ

مبلـــغعميــللامـــنبــوضالمقغالمبلــ وزجـــا یتعنــدما .المبلـــغدفــعقاســتحقا تـــاریخلبــ قطفقـــ تالوقــ ورمــر یلـــزمعنــدما الحالـــةوهــيمشــروط،
.العقدمطلوباتتنشأ المثبتترادااإلی

والمبلــغالنقــديغيــروالمبلــغجوهریــةتمویــلرعناصــ ووجــودغيــرالمتالمبلــغثيرتــأ االعتبــاربعينالمجموعةتأخذلة،المعامسعریدتحدوعند
).وجدإن(ميلللعالدفعقالمستح 

یــتم.لالعميــ إلــىائعالبضــ تحویــلمقابلعليهستحصلالذيالمبلغیربتقدالمجموعةمتقو ر،غيمتلغبمعلىلمتشیالعقدفيالمبلغكانإذا
داتیــرااإلمبلــغفــيجــوهري انعكــاسأيحــدوثعــدمكبيــرةبدرجــةالمحتمــلنمــ یكــون أنإلــىهوتقييــدالعقــدیــةبدافــيالمتغيــرالمبلــغتقــدیر

.المتغيرغبالمبللمرتبطةاالتأكدعدملةمشكحلكذلبعدیتمعندما المثبتةو المتراكمة

هــذافــيالســببجــعر ی.لألمــوالنيــةالزمالقيمــةراتلتــأثيالمتعهــدالمبلــغتعــدیلمجموعــةلامــنیتطلبري جوهتمویلعنصرتحدیدیتمعندما 
بالــدفعالعميلقامذاإمتعهدةلاتدما الخ أوعائللبضالعميلسيدفعهلذياالسعریعكسلغبمبداتاالیراتثبيتالمجموعةمنیتطلبأنهإلى
.عميلللتحول) كما (عندما الخدماتأوالبضائعلهذهنقداً 
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تتمة)(اإلیرادات حققت

البضاعةمبيعات
تثبيــتیــتمالبنــد،بإرجــاعللعميــلتسمحتيلاودعقللسبةلنبا .مكاتبهمفيالعمالءلقبمنقبولها متو ةاعبضالليمستعنداإلیراداتتثبيتیتم

مبلـــغتعـــدیلیـــتملـــذلك،.المثبـــتالتراكميـــةراداتاإلیـــ مبلـــغفـــيجـــوهري عكـــسیحـــدثالأنالمـــرجحمـــنون كـــ یالـــذيالحـــدإلـــىاالیـــرادات
بنــداســتردادوحــقتا المطلوبــ بنــداداســتردتيــ بثتیــتمالظــروف،هــذهفــي.الســابقةبيانــاتلاسأسا علىدرةالمقللمرتجعات،المثبتاالیرادات
.المسترجعةالبضائعموجودات

.البضائعالستردادمتوقعةتكاليفأياً صناقللمخزون قةالسابالدفتریةبالقيمةالمسترجعةالبضائعموجوداتبنداستردادقح قياستمی
بمراجعــةالمجموعــةتقــوم.زون مخ الفيلمسترجعةاالبضائعدادتر اسحقجار دإویتماألخرى الدائنةالذممفيلوباتطمدبنداسترداإدراجیتم

.لذلكوفقاً تا المطلوبوبندتالموجودابندلغمبا وتحدثماليتقریرتاریخكلفيعالمتوقدادستر لالتقدیراتها 

اإلیجاردخل
اإلیجــارزافحــو تثبيــتیــتم.راإلیجــا ةفتــر ىدمــ علــىبــتثا الالقســطأســاسعلــىآخــركــإیرادتثماري ســ االارعقــ المــنراإلیجــا دخــلتثبيــتیــتم

.اإلیجارعقدفترةمدىعلىراإلیجا دخلليإجما منیتجزأالكجزءالممنوحة

الماليةاألوراقفيتارامثاالستواسترداداألرباحوزیعاتتدخل
المزایـــا تتــدفقأنریطةشــ (الدفعــةتالمســـ افــيعــةو جمالمحــقانشــاءتـــاریخفــيالخســائرأوحربــا األفــياألربـــاحتوزیعــاتدخــلتثبيــتیــتم

).معقولبشكللالدخ قيمةاسيقوإمكانيةالمجموعةإلىاالقتصادیة

لالتمویودخلمصاریف
للــذممالخصــمتســویةمــنتمویــللالدخــ فیتــأل.ةالبنكيــ والمصــاریفالســلفياتعلــىالفوائــدمصــاریفمــنالمجموعــةتمویــلمصاریفتتألف
.الفعليةالتمویلطریقةباستخدامالتمویلفمصرو أودخليتبتثیتم.مارستثاالبيعىلعالمدینة

لــألداة المتوقــعالعمــرخــاللالمســتقبلفــيالمقــدرةةالنقدیــ مقبوضــاتالأوالــدفعاتطبالضــبیخصــمالــذيالســعرهــوالفعلــيدةالفائــ ســعرإن
:إلىالمالية

أو،الماليتداالموجو لبنداإلجماليةالمدرجةالقيمة–

.ماليالالمطلوباتلبندالمطفأةةالتكلف–

.باتالمطلو لبندفأةالمطالتكلفةعلىالفعليالفائدةرعستطبيقیتم،الفوائدمصاریفحسابعند

تبيــ تثیــتم.هــذااتودالموجــ بنــدتكــاليفضمنجتدر المؤهلتوداموج الدبنتاجنإأوإنشاءأوالستحواذمباشرةالعائدةالسلفياتفتكاليإن
.فيها تصرفالتيالفترةفيكمصروفى األخر القروضفيتكال

والمعدات والمكائنكات الممتل

والقياسالتثبيت
ــودقيــاسیــتم خســائروأيالمتــراكمالكســتهاالصــاً ناقلة،المرســماالقتــراضتكــاليفتشــملوالتــيبالتكلفــة،اتدعــ والموالمكــائنالممتلكــاتبن

التــيالموجــوداتةلفــ تكتتضــمن.داتالموجــو بندعلىلالستحواذمباشرةالعائدةیفالمصار علىلفةكالتتملشت.كمةمترامةيقلافيانخفاض
ــتم ــاؤها یـ ــاً ذاتإنشـ ــةيـ ــواتكلفـ ــةدالمـ ــرةً ُتعـــزى أخـــرى تكـــاليفوأيرةشـــ ا بالموالعمالـ ــبإلـــىمباشـ ــوداالمو جلـ ــالحةالـــةح ىلـــ إتجـ ملالســـتخداصـ

.المقصود

مكونــات(فصــلةنمكعناصــرابها احتســ یــتمفإنــهمختلــف،إنتــاجيعمــرولهــا اتمعــدوالوالمكــائنتا الممتلكــ مــنمــةا هأجــزاءاكهنــ كــانإذا
.والمعداتلمكائنواللممتلكات) رئيسية

.الخسائروأحالربفيداتومعومكائنممتلكاتبنداستبعادمنخسارةأوربحيأتثبيتیتم
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(تتمة)دات والمعوالمكائنممتلكات لا

الالحقةالمصاریف
.المجموعةإلىتتدفقسوفیفر ا بالمصالمتعلقةاالقتصادیةایا المز أنالمرجحمنعندما فقطملتها سر فيتمالحقةلاالمصاریفإن

ذفيتنالقيدالرأسماليةاألعمال
الموجــوداتتكــون أنوقــتیحــينحتــىاســتهالكســاباحتیــتموالمــةيالقفــيضانخفــا خســائرأيا ناقصــ بالتكلفــةالتنفيــذقيــداألعمالهرظت

.داملالستخ متاحة

االستهالك
ئنوالمكــا ممتلكــاتلادبنــو تكلفــةبلشطاالستهالكاحتسابیتم.استخدامها اتاحةتاریخمنوالمعداتئنوالمكا لممتلكاتابنوداستهالكیتم

فــيعــامبشــكلا تثبيتهــ ویــتم،لالســتخدامالمقــدرةاألعمــارمــدىعلــىالثابــتطالقســ طریقــةدامخ باســتدرةالمقــ ةالمتبقيــ يمالقــ ناقصــاً والمعــدات
.األراضيتستهلكال.الخسارةأوالربح

:یليكما يهالمقارنةاتتر وفةاليالح راتللفتوالمعداتوالمكائنللممتلكاتالمقدرةتخدامساالأعمارإن

ت السنوا
الموجودات د بن
٢٥-٢٠الحرلتملكاذاتمبانيلا

٣٠-٥آالت ومكائن
٥توالمعدااألثاث
٥-٣سيارات
١٥المحاجرتكاليف

.رماأللزمإذاوتعدیلها،ماليتقریرتاریخكلفيالمتبقية،والقيممستخدااالوأعمارتهالكاالسطرق مراجعةتتم

ةاالستثماریراتالعقا تصنيفإعادة
السياســةأنإلــىنظــراً اســتثماري كعقــارالعقــارتصــنيفیعــاداســتثماري،عقــارإلــىالمالــكیشــغلهعقــارنمــ العقــاراتدامتخ اســ یتغيــرعنــدما 

.٤٠رقمالدوليالمحاسبيللمعياروفقاً "  التكلفةوذجمن"هيي االستثمار لعقارلالمحاسبية

تثماریةاالسارات عقلا
ــياالســـتثماریةتالعقـــاراإن ــتفظعقـــاراتهـ ــا ا بهـــ محـ ــللـــربحإمـ ــا أوالمـــالرأسلزیـــادةأوراإلیجـــا دخـ ــبةالمح یـــتم.لكليهمـ ــا عـــناسـ راتالعقـ

انخفــاضئرســا وخ اكمر المتــ االســتهالكناقصــاً بالتكلفــةاالســتثماریةالعقــاراترجدتــ لفــة،التكلنمــوذجقــاً وف.التكلفةنموذجباستخداماالستثماریة
.وجدتإنالقيمة،

ــا احتیـــتم ــةبسـ ــنجـــزءلاســـتبداتكلفـ ــتثماریةالااراتقـــ العبنـــدمـ ــةفـــيسـ ــةالقيمـ ــنكـــانإذاالدفتریـ ــللامـ االقتصـــادیةالمنـــافعفقتتـــدأنمحتمـ
للجـــزءفتریـــةالدالقيمـــةتثبيـــتعـــنالتوقـــفیـــتم. موثـــوق بشـــكلتكلفتهـــا قيـــاسویمكـــنة،عـــ و المجمإلـــىالجـــزءهـــذانمـــ المضـــمنةالمســتقبلية

.تكبدها عندالخسارةأوالربحفيستثماري االللعقارةومييالالصيانةيفلا كتتثبيتیتم.دلالمستب

إعــادةیــتم.ســنة٢٥مــدىعلــىلالســتخدامالمقــدرةاألعمارمدىلىعالثابتالقسططریقةأساسعلىالمبانيعلىاالستهالكيلتحمویتم
.األراضيالكتم استهیال.التقریرداإعدتاریخفيةقيالمتبوالقيمها الستخدامالمقدرةرا عمواألالكاالستهطریقةتقييم

) للعقــارالدفتریــةلقيمــةاو داالستبعا عائداتصافينبيالفرق أنهعلىاحتسابهیتم(استثماري عقاراستبعادمنخسارةأوربحأيتثبيتیتم
.الخسارةأوالربحفي
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٢١

(تتمة) الهامةالمحاسبيةاساتسيال-٤

مخزون ال
أثنــاءالتقــدیري البيــعســعرهــوتحقيقهــا ممكــنلاالقيمــةصــافيإن.أقــلأیهمــا للتحقيــق،بلــةقا القيمــةلاصــافيأوكلفــةتبالالمخــزون اسقيــ یــتم
:یليا مكلفةتكالتحدیدویتم.البيعومصاریفالصنعإتمامحتىالمتوقعةفليالتكا ناقصاً یةالعاداألعمالسير

مشتراة لاجاهزةلاشبهوالبضاعةالغياروقطعن ز خا المفياعةوالبضالخامالمواد
ویــتم.نينها لــر اوموقعــهلوضــعهوإیصــالهالمخــزون علــىللحصــولالمتكبــدةاألخــرى رئــةالطا لمصاریفاو والشحنالتأمينعلىالتكلفةتشتمل
.المرجحالمتوسطأساسعلىالتقييمتحدید

صنعلاتامةوالبضاعةذالتنفيقيدواألعمالمحلياً ةالمنتج امالخ وادالم
.االعتيادیــةيليةالتشــغالطاقــةإلــىاســتناداً لإلنتــاجالعامــةفاتالمصــرو مــنباســ منجــزءزائــداً المباشــرةوالعمالــةالمباشــرةدالمواةفتكلتتضمن

.المرجحالمتوسطأساسعلىالتقييمتحدیدمتوی

عللبياهبتفظمحالالموجودات 
كــانإذاعبيــ للبهــا محــتفظأنهــا علــىومطلوبــات،موجــوداتمــنتتــألفيالتــ االستبعادتمجموعا أوة،ولداالمتغيرداتالموجو تصنيفیتم
.االستخداماستمرار  خاللمنوليسالبيعخاللمنأساسيبشكلاستردادها یتمأنللغایةالمحتملنم

تخصــيصیــتم.أقــلا همأیلبيعاتكاليفناقصاً العادلةلقيمةاو المدرجلمبلغبا عامبشكلقياسها یتمد،ستبعا الامجموعاتأوالموجوداتهذه
تناســـبي،أســاسىعلـــ ةيــ متبقالوالمطلوبــاتتالموجـــوداإلــىثــمالشـــهرة،إلــىأوالً االســتبعادمجموعـــةعلــىمــةالقيفـــيانخفــاضخســارةأي

بيةحاســ المســاتا للسيوفقــاً ســها ا قيیســتمروالتــيةاالســتثماریتوالعقــاراالماليــةتوجــودالموان خــزو للمخســارةتخصــيصیــتمالأنــهباســتثناء
لخســـائراو بــاحلألر أوللتوزیــعأوللبيــعبهــا كمحـــتفظالمبــدئيالتصــنيفعنــديمــةالقفــيخفـــاضناالخســائرتثبيــتیــتم.للمجموعــةاألخــرى 
.الخسارةأوالربحفيالقياسإعادةمنالالحقة

طریقــة باحتســابها یــتمفيهــا مســتثمرشــركةيأو دات،عــ والمالمكــائنو تالممتلكــا الكتهاســ أوإطفــاءیــتمالللبيــعبهــا تفظكمحــ نفصــ تعنــدما 
.الملكيةحقوق ة ب طریقحستوقف عن احتساباها الیتمالملكيةق حقو 

الماليةاألدوات 

ولياألوالقياسثبيتتلا
األخــرى الماليــةاتالمطلوبــ و الماليــةتجــوداو المفــةكا تثبيــتمیــت.أتها نشــ عنــدمبــدئًيا الصــادرةالدینوسنداتالتجاریةالمدینةالذممتثبيتیتم

.الماليةلألداة التعاقدیةوطشر الفيطرفاً ةالشركتصبحعندما مبدئًيا 

ةبالقيمــ ةالبدایــ فيالماليةالمطلوباتدبنأو) جوهري تمویلعنصربدون التجاریةلمدینةاالذممتكنلمما (الماليةالموجوداتبندقياسیتم
االســتحواذعمليــةإلــىمباشــرةً العائــدةالمعاملــةتكاليفر،سائالخ أواألرباحخاللمنالعادلةبالقيمةقاسالمغيرللبندبالنسبة،زائداً العادلة

.المعاملةربسعایةالبدفيجوهري تمویلعنصربدون لتجاریةاالمدینةالذممسا قيیتم.اإلصدارأو

الالحقوالقياسالتصنيف

ةالماليجوداتمو ال
الشــاملالــدخلبنــودخــاللمــنالعادلــةالقيمــةأوةطفــأ المبالتكلفــة:مقاســةأنهــا علــىالماليــةالموجــوداتتصــنيفمتیــ ولــي،ألاالتثبيــتعنــد

اللخــ مــندلــةعا اللقيمــةاأوالملكيــة؛حقــوق استثمارات-خرى ألاالشاملالدخلبنودخاللمنالعادلةةالقيمأوین؛الدرا استثم-األخرى 
.والخسائرحربا األ

وفــي،ةيــ المالالموجــوداتإلدارةأعمالها نموذجبتغييرالمجموعةتقومعندما إالاألولي،التثبيتبعدالماليةالموجوداتتصنيفإعادةیتمال
.لعما األوذجنمتغيردعبمحاسبةاللفترةاألولاليومفيرةتأثالمليةالما الموجوداتجميعتصنيفإعادةیتم،الحالةهذه
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٢٢

(تتمة) الهامةالمحاسبيةسياساتلا-٤

تتمة)(الماليةاألدوات 

(تتمة)الالحقوالقياسفالتصني

(تتمة)الماليةالموجودات

حاألربــا لالخــ مــندلــةالعا بالقيمــةتصــنيفهیــتمولــمنالتــالييالشــرطيناســتوفىإذاالمطفــأةبالتكلفــةالماليةموجوداتالبندقياسیتم-
:ائرسوالخ 

والتعاقدیة،النقدیةالتدفقاتتحصيلأجلمنبالموجوداتظاالحتفا إلىیهدفالذياألعمالنموذجضمنبهحتفاظالاتمإذا-

ــواریخفــياقدیــةتعلاالبنــودعــننــتجإذا- لمبلــغاعلــىالفوائــدونســبةاألساســيغالمبلــ تدفعــا عــنفقــطعبــارةنقدیــةتــدفقاتمعينــةت
.اسيساأل

بالقيمــةیصــنفولــمالتــالييننرطيالشــ اســتوفتلا حــ فــياألخــرى الشــاملالدخلبنودخاللمنةادلالعيمةقبالالدینأداة قياسمیت-
:رئالخسا أواألرباحخاللمنالعادلة

اتدالموجــو وبيــعیــةقدالتعا یــةالنقدالتــدفقاتتحصــيلخــاللمــنمنــهفهــدالیتحققالذياألعمالنموذجضمنبهاظاالحتفتمإذا-
والمالية،

ــواریخفــيالتعاقدیــةالبنــودعــننــتجإذا- المبلــغعلــىالفوائــدونســبةاألساســيالمبلــغدفعــاتعــنفقــطعبــارةنقدیــةتتــدفقا معينــةت
.األساسي

والفائدةاألساسيلغمبللعاتفدمجردهيالتعاقدیةالنقدیةالتدفقاتكانتإذاما ييمتق
" الفائــدة"تعریــفیــتم.لــياألو التثبيــتعنــدالماليــةالموجــوداتلبنــدالعادلــةالقيمةأنهعلى"األساسيمبلغلا"عریفتیتمم،ييالتقهذاألغراض

ولمخــاطرمعينــةزمنيــةفتــرةلخــالقســتح الماألساســيبــالمبلغالمرتبطــةئتمانيــةاالوللمخــاطرقــودنللالزمنيــةللقيمــةالمــاديالمقابلأنها على
.الربحهامشوكذلك،)اإلداریةوالتكاليفلةالسيو رطمخا مثل(خرى ألاساسيةاألراضقإلاتكاليفو 

االعتبـــاربعــينتأخـــذالمجموعــةإنفــ والفائـــدة،اســيسألاللمبلــغدفعـــاتمجــردهـــيالتعاقدیــةالنقدیــةالتـــدفقاتكانــتإذامــا متقيـــيإطــارفــي
التــدفقاتمبلــغأوتوقيــتیغيــرقــداقــديعتشــرطىلــ عیحتــويماليــةلاجــوداتالمو بنــدنكــا إذاا مــ تقيــيمذلــكویشمل.لألداة دیةالتعاقالشروط
:اعتبارها فيوعةمج مالتضعالتقدیر،هذاإجراءعند.الشرطهذاتستوفيالتجعلها لدرجةالتعاقدیةیةالنقد

النقدیة؛التدفقاتتتوقيأومبلغتغيرقدالتيالطارئةالحاالت-
المتغير؛السعریا مزاذلكفيبما اقدي،تعلاوبون الكسعردلتعقدتيالالشروط-
وید؛التمدومزایا مقدماً المدفوعةالمصاریف-
بلــةالقا غيــرمزایــا المثــال،ســبيلعلــى(حــددةمموجــوداتعــنجــةتا نالالنقدیــةبالتــدفقاتالمجموعــةمطالبــةمــنتحــدّ التــياألحكــام-

).ءلغا لإل

مــنةمدفوعــ غيــرغالمبــ كبيــربشــكلیمثــلمقــدماً المــدفوعالمبلــغنا كــ إذاةدالفائــ مبلــغو يســ ا األسلمبلــغاتا عــ فدمــعمقــدمًا الــدفعميــزةتتوافق
ذلــك،ىلــ إباإلضــافة.للعقــدالمبكــراإلنهــاءعــنمعقــولتعــویضتتضــمندقــ والتــيالقــائم،األساســيالمبلــغعلــىوالفائــدةاألساســيالمبلــغ
الــدفعبتتطلــ أوبـــ تســمحميــزةهــي و ،ةالتعاقدیــ يةالســمقيمتــه اعلــىةعــالو أومصــ خ موجب بليهعذ حو المستالماليةالموجوداتلبندبالنسبة
أیضــاً تشــملقــدالتــيو () المدفوعــةغيــر(المســتحقةالتعاقدیــةئــدةا فالإلــىباإلضــافةةالتعاقدیــ ســميةالقيمــة االكبيــربشــكلیمثــلبمبلغقالمسب

.األوليالتثبيتعندهامةغيرالسدادلميزةةلالعادالقيمةتنكا إذارالمعيا اهذوتستوفي) المبكرلإلنهاءمعقولویضعت
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(تتمة) الهامةاسبيةمحالالسياسات-٤

(تتمة)الماليةاألدوات 

(تتمة)الحقلاوالقياسالتصنيف

(تتمة)الماليةوجوداتالم

عـــرضلإللغــاءقابلــةريــ غبصــورةةموعــ المج تختــارأنیمكــناجرة،تــ مللبهـــا محــتفظالغيــرملكيــةحقــوق ثماراتســتالولــيألاالتثبيــتعنــد
.حدةىعلاستثماركلأساسىلعالخيارهذاتنفيذویتم.خرى األالشاملالدخلبنودضمنلالستثمارالعادلةةقيمبالالالحقةالتغييرات

مبــينهــوكمــا خــرى األشــامللاالــدخلبنــودلخــالمنالعادلةةبالقيمأوالمطفأةبالتكلفةمقاسةهيا كمليةا مالالموجوداتجميعتصنفال
بيــتالتثعنــدللمجموعــةوزجــ ی.المشــتقةالماليــةالموجوداتجميعهذایتضمن.خسائرأواألرباحلخالمنعادلةلابالقيمةقياسها یتمأعاله
مــنالعادلــةيمــةبالقأوةفــأ المطلتكلفــةا باســها قيیجــبيتــ لااألخــرى المتطلبــاتیســتوفيموجوداتبندلغاءإللقابلةغيربصورةنتعيياألولي
تطــابقعــدمأييــربكبشــكلٍ یقلــلأوســيزیلذلــككــانإذاالخســائر،أواألربــاحخــاللمــنةعادلــ كقيمــةرى األخــ الشــاملالــدخلبنــودخــالل
.ینشأ قدبيمحاس

:ائروالخسحا واألربالالحققياسال

صــافيتصــنيفیــتم.العادلةبالقيمةالحقاً الموجوداتهذهقياسیتمرالخسائأواحاألربخاللمنلةالعادبالقيمةالماليةالموجودات
األربــاحتوزیعــاتدخــلأوفائــدةأيذلــكفــيبمــا والخســائر،ربــاحألا

.الخسائرأورباحألافي

ةیقـــ طر دامباســتخ ةأ طفــ المبالتكلفــةالحقــاً وجــوداتالمهــذهاسيــ قیــتمةأ المطفبالتكلفةالماليةالموجودات
ــت.عليــــةفالالفائــــدة ــيضمیــ ــأةالتكلفــــةتخفــ ــنالمطفــ ــائرخــــاللمــ خســ
صــرفوخســائروأربــاحالفائدةدخلتثبيتیتم.ةالقيمفيخفاضاالن

یــتم.الخســائرأواحاألربــ ضــمنالقيمــةضا فــ خ واناألجنبيــةالعمــالت
أواألربــاحفــيالتثبيــتعــنالتوقــفمــنرخســائأوأربــاحأيتثبيــت

.ائرخسال
ــةيلقبا الــــدینراتاســــتثما  ــنلــــةالعادمــ الشــــاملالــــدخلبنــــودخــــاللمــ
األخرى 

دخــلاحتســابیــتم.العادلــةبالقيمــةالحقــاً وداتالموجــ هــذهاسيــ قیتم
ـــد ـــتخدامالفوائــ ـــدةةقـــــ یطر باســ ـــةالفائــ ــاحو الفعليــ ــائرأربـــ ــ ــــرفوخسـ صــ

ــالت أواألربــــاحبيــــانضــــمنالقيمــــةفــــياضواالنخفــــ األجنبيــــةالعمـ
الـــدخلبنـــوديفـــ أخـــرى رئســا وخ أربـــاحفيا صـــ ثبيـــتتیـــتم.رائالخســ 

ــد.األخــــرى الشــــامل ــنالتوقــــفعنــ ــتمالتثبيــــت،عــ ــادةیــ تصــــنيفإعــ
أواحبـــ ر األإلـــىاألخـــرى الشـــاملالـــدخلبنـــودفـــيوالخســـائراألربـــاح
.الخسائر

الــــدخلبنــــودخــــاللمــــنةلــــ دا العبالقيمــــةالملكيــــةحقــــوق ســــتثماراتا
األخرى الشامل

توزیعــاتتثبيــتیــتم.العادلــةةيمــ بالقالحقاً وجوداتالمهذهاسقيیتم
التوزیعــاتهــذهكانــتإذاإالالخســائرأوحاألربــا فــيكــدخلاألربــاح
ـــتثمارفتكـــــاليمـــــنلجـــــزءاســـــتردادواضـــــحبشـــــكلتمثـــــل یـــــتم.االســ
األخــرى ملشــا الدخللابنودفيأخرى وخسائرأرباحصافيفتصني
.الخسائروأرباحاألإلىاً أبدتصنيفها إعادةیتموال
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(تتمة)الالحقوالقياسالتصنيف

والخسائرحواألربا الالحقياسقلواتصنيف،-الماليةالمطلوبات
المطلوبــاتبنــدتصــنيفیتم.الخسائروأاألرباحلخالمنةالعادلمةبالقيأوالمطفأةبالتكلفةقياسها تميالتةيلا المالمطلوباتتصنيفیتم

هــذاعلــىتصــنيفها تــمأومشــتقةكانتوأللمتاجرةبها محتفظأنها علىتصنيفها تمإذاالخسائرأواألرباحخاللمندلةعا البالقيمةالمالية
األربــاحوصــافيالعادلــةمــةبالقيائرســ خ الأوربــاحألاخــاللنمــ دلــةا علابالقيمــةالماليــةالمطلوبــاتقيــاسیــتم.مبــدئيلاالتثبيــتعنــدالنحــو

المطفــأةبالتكلفــةالحقــاً األخــرى ليــةا مالالمطلوبــاتقيــاسیــتم.الخسائرأواألرباحفيتثبيتها ویتمئدة،ا فمصروفأيكلذفيبما والخسائر
تثبيــتیــتم.الخســائرأواحاألربــ ضــمنةبيــ األجنالتمــ عالصــرفوخسائرحوأربا الفائدةمصاریفتثبيتیتم.ليةفعالئدةا فلاطریقةباستخدام

.الخسائرأواألرباحفيالتثبيتعنالتوقفمنخسائرأوأرباحأي

التثبيت عنالتوقف

ماليةلاالموجودات
تا قدفالتــ علــىلو صــ الح فــياقدیــةعتلاحقــوق تنتهــيعنــدما ماليــةموجــوداتكبنــدماليــةلاالموجوداتبندالتثبيتعنبالتوقفةالمجموعتقوم

یــتممعاملــةفــيالتعاقدیــةالنقدیــةالتــدفقاتعلــىالحصــولفــيالحقــوق بتحویــلموعــةمج التقــومعنــدما أوالماليــةالموجــوداتبنــدمــنالنقدیــة
بكافــةاظفــ تح االأوبتحویــلةالمجموعــ فيهــا تقــومالأوفعليــة،بصــورةالماليــةتالموجــودابنــدملكيــةوامتيــازاتمخــاطركافــةتحویــلوجبهــا مب
.الماليتجوداالمو بندعلىبالسيطرةتحتفظوالفعليةبصورةالملكيةزاتوامتيا طرا خ م

المخــاطرمعظــموأبكــلتحــتفظولكــنالمــاليبمركزهــا لخــاصاالبيــانفــيمثبتــةتموجــودابتحویــلبموجبهــا تقــوممعــامالتالمجموعــةتبــرم
.المحولةالموجوداتتثبيتعنقفتو الیتمال،تالحاالهذهلمثفي.محولةلابالموجوداتالخاصةواالمتيازات

الماليةتالمطلوبا 
.ا انتهاؤهــ وأإلغاؤهــا یــتمعنــدما أوالتعاقدیــةا التزاماتهــ مــنعفــاءإلاعنــدماليــةكمطلوبــاتالماليــةالمطلوباتبندتثبيتعنالمجموعةقفتتو 
التــدفقاتفــيجــوهري اخــتالفهنــاككــانحــالوفــيشــروطهدیلعــ تمیــتعنــدما يلالمــا اتمطلوبــ لابنــدتثبيــتعــنبــالتوقفالمجموعــةتقــوم

بالقيمــةالمعدلــةالشــروطعلــىبنــاءً الجدیــدالمــاليتبــا و لالمطبنــدتثبيــتعــنالتوقــفیــتمالحالــة،هــذهوفــيالمعــدل،المطلوبــاتلبنــدالنقدیــة
.دلةعا ال

غيــرداتوجــو المذلــكفــيبمــا (المــدفوعوالمبلــغالمطفــأةجــةالمدر يمــةقلابــينالفــرق تتثبيــ تمیلية،ما الالمطلوباتبندتثبيتعنالتوقفعند
.الخسائرأواألرباحضمن)  المحّملةالمطلوباتأوالمحولةدیةنقال

تسویةلا
حــقةوعــ المجملــدىن یكــو دما عنــ طقــ فالمــاليالمركــزبيــانضــمنالقيمةصافياجإدر تمیو ةالماليوالمطلوباتالماليةلموجوداتاتسویةتتم

وتســویةالموجــوداتبنــدتحصيلخاللمنأوالصافيأساسعلىالتعامالمتسویةفيإما الرغبةلدیها وتكون المبالغلتسویةملزمقانوني
.منبالتزاالمطلوباتدبن

حوط التبة  األدوات المالية المشتقة ومحاس
ویتم فصل المشتقات ر الفائدة.  مخاطر أسعا األجنبية و طر العمالتخالممن تعرضها  ط  حو تحتفظ المجموعة بأدوات مالية مشتقة للت 

يسي عبارة عن بند موجودات مالية وتم استيفاء ئر كٍل منفصل إذا لم یكن العقد الاألساسي ویتم معالجتها محاسبيًا بشضمنة عن العقدالم
نة.معيمعایير 

يرات م تثبيت التغيت بالقيمة العادلة ویتوات المشتقا قياس األدمبدئي، یتمل للتثبيت ا اً حقعادلة. والالة  س األدوات المشتقة في البدایة بالقيمقا تُ 
الخسائر. فيها بشكٍل عام ضمن األرباح أو

ة  قعة المرتبطة بالمعامالت المتو قات النقدیلتدفي ات فشتقة كأدوات تحوط للتحوط من التغيرابعض األدوات المفيتقوم المجموعة بتصن
ار الفائدة. العمالت األجنبية وأسعأسعار صرف لتغيرات فيناتجة عن اليرة االكبيةال ذات االحتم

يق توثخاطر واستراتيجية إجراء التحوط. كما تقوم المجموعة بملعند بدء عالقات التحوط المحددة، تقوم المجموعة بتوثيق هدف إدارة ا
قدیة تغيرات في التدفقات النأن تكون الن المتوقع  إذا كان ما ا في ذلك مبم،  داة التحوطوأه  ادیة بين البند المتحوط بشأنقة االقتص العال

یة مقابل بعضها البعض.متحوط بشأنه وأداة التحوط بمثابة تسو للبند ال
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) مةتتت المالية المشتقة ومحاسبة التحوط ( دوااأل
ة یت النقدفقا تدال تحوطات 
تخصيص  عندما یت النم  تحوط للتدفقات  كأداة  مشتقة  من التغيرات في القيمة العادلة لألداة المشتقة قدیة، یتم تثبأداة  الفعال  يت الجزء 

ال نضم احتياطي  في  تجميعه  ویتم  األخرى  الشامل  الدخل  الیقتص ط.  تحو بنود  الجزء  القيمة  ر  في  التغيرات  من  لألداةعا الفعال  دلة 
لة للبند المتحوط بشأنه، والذي یتم تحدیده على  القيمة العادشامل األخرى على التغير التراكمي فيالدخل المن بنود  ضتشتقة المثبلما

من بدایة التحوط. ،ةأساس القيمة الحالي
ائر. خسالاألرباح و منضاة المشتقة فوراً لعادلة لألد ي القيمة اات فغير التویتم تثبيت أي جزء غير فعال من 

آلجلة كأداة تحوط في عالقات التحوط للتدفقات النقدیة. لعقود الصرف ا ر في القيمة العادلة للعنصر الفوري  قط التغي مجموعة ف التحدد
وط ویتم تح ة  ة") بشكل منفصل على أنه تكلفنقاط اآلجل("اللة  آلجالتغير في القيمة العادلة للعنصر اآلجل لعقود الصرف اویتم احتساب

ن حقوق الملكية.لتحوط ضمحتياطي اافضمن تكاليتهبيتث
المبلغ المتراكم في احتياطي نيبند غير مالي مثل المخزون، یتم تضمة المتحوط بشأنها الحقًا تثبيت  عاملة المتوقععندما ینتج عن الم

ه. عند تثبيتليماتكلفة المبدئية للبند غير الشرة ضمن المبا حوطالت التحوط وتكلفة احتياطي 
لمتراكم في احتياطي التحوط وتكلفة احتياطي التحوط صنيف المبلغ اقعة المتحوط بشأنها األخرى، ُیعاد تت المتو المعاماليعمبالنسبة لج 

و األرباح ألىعلية المتوقعة المتحوط بشأنها یة المستقبلنقدت افقا خسائر في نفس الفترة أو الفترات التي تؤثر فيها التدلاإلى األرباح أو  
خسائر. ال
ط تم بيعها أو انتهاء صالحيتها أو إنهاؤها أو ممارستها، یتم نت أداة التحو وفي معایير محاسبة التحوط أو إذا كا تحوط یستم یعد اللاإذ

طي م في احتيااكتر قات النقدیة، یظل المبلغ الموطات التدفلتححوطالتمحاسبة التحوط في المستقبل. وعندما یتم إیقاف محاسبة  إیقاف
ند غير مالي، ضمن تكلفة البند غير المالي  ي إلى تثبيت بم تضمينه، بالنسبة لتحوط معاملة تؤدة حتى یتق الملكيقو ح لتحوط ضمن  ا

رات  فتالو الخسائر في نفس الفترة أو األرباح أإلىرى،ألخأو ُیعاد تصنيفه، بالنسبة لتحوطات التدفقات النقدیة اعند التثبيت المبدئي له،
ائر.رباح أو الخسلية المتوقعة المتحوط بشأنها على األالمستقبالنقدیةاتفيها التدفقر ؤثالتي ت

حتياطي فة ا تكلط و حوط بشأنها، فإن المبالغ المتراكمة في احتياطي التحو تمإذا لم یعد من المتوقع حدوث التدفقات النقدیة المستقبلية ال
ر. ائخسرباح أو الألاحوط ُیعاد تصنيفها فورًا إلىالت

دیة شبه النقو النقدیة
لى النقد لدى البنوك وفي الصندوق والودائع قصيرة األجل مالي عيان المركز الیشتمل النقد والودائع قصيرة األجل في ب

ضعي محدد وتخقدنيتم تحویلها بسهولة إلى مبلغي تكون جاهزة ل ، والت سيولة التي تستحق في األصل خالل ثالثة أشهر أو أقلعالية ال
لقيمة. ریة في اغير جوهاتر تغيير مخاط ل

المخصصات 
سابق، ومنتزام حت عند وجود الیتم تثبيت المخصصا  المرجح أن تكون التدفقات  الي (قانوني أو ضمني) على المجموعة نتيجة حدث 

موال  لقيمة الزمنية لألا إذا كان تأثير.  غ االلتزامبللمیة من أجل تسدید االلتزام ویمكن عمل تقدیر معقول  الخارجة للمزایا االقتصادیة ضرور 
یت التدفجوهریًا،  خصم  طریق  عن  المخصصات  تحدید  القا م  التقييمات  یعكس  بمعدل  المتوقعة  المستقبلية  النقدیة  للقيمة ت  الحالية  سوقية 

د المطلوبات. یتم تثبيت عكس الخصم كمصاریف تمویل. الزمنية للمال والمخاطر المتعلقة ببن

ية نبالعمالت األج
العمالت األجنبية بالمعامالت

تواریخ المعامالت.لرسمية لشركات المجموعة وفقًا ألسعار الصرف السائدة في مالت بالعمالت األجنبية إلى العمالت ایتم تحویل المعا 
قریر. یتم تحویل  لتفي تاریخ ادةائالصرف السارسعة بالعمالت األجنبية إلى العملة الرسمية وفقًا ألیتم تحویل الموجودات والمطلوبات المالي

ًا ألسعار الصرف السائدة لتي یتم قياسها بالقيمة العادلة إلى العملة الرسمية وفق بات غير المالية بالعمالت األجنبية واالموجودات والمطلو 
عملة أجنبية وفقًا ألسعار بة التاریخيةلفتكقياسها بالم  یتيمة العادلة. یتم تحویل البنود غير المالية التي  في التاریخ الذي تم فيه تحدید الق

ج ضمن تكاليف التمویل.روق صرف العمالت األجنبية ضمن األرباح أو الخسائر وُتدر سائدة في تاریخ المعاملة. یتم تثبيت فالصرف ال
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تتمة) ( الهامةالمحاسبيةالسياسات-٤

العمالت األجنبية (تتمة) 
ية العمليات األجنب

المترتبة على االستحواذ، إلى  التجاریة وتعدیالت القيمة العادلةهرةالعمليات األجنبية، بما في ذلك الشت  دات ومطلوبا جو مو یتم تحویل  
تاریخ التقریر. یتم تحویل إیرادات  ألالدرهم اإلماراتي وفقا   مصروفات العمليات األجنبية إلى الدرهم اإلماراتي  و سعار الصرف السائدة في 

عامالت.مالي تواریخ  ف فلصر ألسعار ا قا وف
ادة تصنيف القيمة ن السيطرة أو التأثير الهام أو السيطرة المشتركة، تتم إعالكامل أو جزء منها، بحيث یتم فقدابعند استبعاد عملية أجنبية

العمالت األ تحویل  احتياطي  إلى األربا ج المتراكمة في  ذات الصلة بتلك العملية األجنبية  مكجز الخسائر  أوح  نبية  سائر  خ و  ن أرباح أء 
لصلة  تابعة مع االحتفاظ بالسيطرة، تتم إعادة تصنيف الجزء ذي ااستبعاد جزء فقط من حصتها في شركة  باالستبعاد. عند قيام المجموعة

عندما   المسيطرة.  غير  الحصص  إلى  المتراكمة  القيمة  مشرو تمن  أو  شقيقة  شركة  من  فقط  جزء  باستبعاد  المجموعة  معقوم  ع  مشترك 
ة المتراكمة إلى األرباح أو الخسائر.  ادة تصنيف الجزء ذي الصلة من القيمإعر الهام أو السيطرة المشتركة، تتم يأثتفاظ بالتاالح 

مة االنخفاض في القي
الموجودات المالية غير المشتقة

األدوات المالية 
یلي: المجموعة بتثبيت مخصصات الخسائر لخسائر االئتمان المتوقعة لما تقوم
مطفأة؛ و مالية التي یتم قياسها بالتكلفة اللاالموجودات
لقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى استثمارات الدین المقاسة با

قعة من ذمم االیجار المدینة، والتي تم اإلفصاح عنها كجزء من  و المتمخصصات الخسائر لخسائر االئتمان  بتثبيتلمجموعة كذلك  تقوم ا
یة واألخرى.  ر جا ذمم المدینة الت ال

ما یلي حيث یتم الئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة المالية، باستثناء مخصصات الخسائر بقيمة تعادل خسائر ا تقوم المجموعة بقياس
شهرا :١٢ئتمان المتوقعة لمدة ر االقياس مخصصات الخسائر بقيمة تعادل خسائ 

ائتمان منخفضة في تاریخ التقریر؛ و طرلى أنها ذات مخا سندات الدین التي تم تحدیدها ع
 يت المبدئي (أي مخاطر التعثر  داد مخاطر االئتمان المرتبطة بها بصورة جوهریة منذ التثبسندات دین أخرى وأرصدة مصرفية لم تز

وقع لألداة المالية). تالتي تحدث على مدى العمر الم
دائماً  للذمم ایتم  الخسائر  مخصصات  التجاریةقياس  ومب(لمدینة  المدینة)  ذمم االیجار  خسائر  و ما في ذلك  تعادل  جودات العقود بقيمة 

ئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة المالية. اال
مخاطر االئتمان لبند الموجودات المالي قد زادعند تحدید   كانت  منذ التثبيت  تما إذا  كبير  االئتمان  بشكل  خسائر  وعند تقدیر  األولي 

تكلفة أو جهد ال داعي لهما. وهذا یشمل  والمثبتة ذات الصلة التي تتوفر دون  ة في االعتبار المعلومات المعقولة  وعجموقعة، تأخذ الم تالم
المعلن عنه، بما في ذلك المعلومات التطلعية.قييم االئتمان وتت الكمية والنوعية، بناًء على الخبرة السابقة للمجموعة المعلومات والتحليال

الموجودات المخ أنترض المجموعة  تف بشكل كبير إذا تجاوزتاطر االئتمان على بند  من  مالي قد زادت  ١٢٠تواریخ استحقاقها أكثر 
یومًا.

األصل المالي متعثر السداد عندما: تعتبر المجموعة أن 

 ا قيام  المرجح  غير  متابعقلممن  دون  بالكامل،  المجموعة  االئتمانية  التزاماته  بسداد  للقي ةترض  كتحقيق  بإ امالمجموعة  جراءات 
ي منها)؛ أوالضمان (إن احتفظ بأ

 یومًا.٣٦٥دات المالية مستحق منذ أكثر من عندما یكون بند الموجو
ف مخاطر االئتمان الخاصة بها مع التعریف العالمي لـ يصنأن سندات الدین ذات مخاطر ائتمان منخفضة عندما یعادل تتعتبر المجموعة

ستثماریة".ال"الفئة ا
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(تتمة) الهامةالمحاسبيةالسياسات-٤

(تتمة) االنخفاض في القيمة

جودات المالية غير المشتقة (تتمة) المو 
(تتمة)األدوات المالية

المحتمــل رة فــي خســائر االئتمــان المتوقعــة التــي تنــتج عــن جميــع أحــداث التعثــ يــ التتمثــل خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى عمــر األداة الم
لتــي تنــتج فــي الجــزء مــن خســائر االئتمــان المتوقعــة اشــهرا١٢خســائر االئتمــان المتوقعــة لمــدة عمر المتوقع لألداة الماليــة. تتمثــلالدىعلى م
١٢(أو خــالل فتــرة أقصــر إذا كــان العمــر المتوقــع لــألداة أقــل مــن رقریــ شــهرا بعــد تــاریخ الت١٢داث التعثــر المحتمــل حــدوثها خــالل عــن أحــ 

فتــرة تعاقدیــة تتعــرض خاللهــا المجموعــة خســائر االئتمــان المتوقعــة هــي أقصــى یــتم وضــعها فــي االعتبــار عنــد تقــدیر فتــرةى شــهرا). إن أقصــ 
الئتمانلمخاطر ا

خسائر االئتمان المتوقعة قياس 
يمة الحالية للعجز في القها تمانية على أنئ التقدیر األكثر احتماًال لخسائر االئتمان. تقاس الخسائر االرعتبإن خسائر االئتمان المتوقعة ت

یتم خصم  وقع المجموعة استالمها).  یة المستحقة للمنشأة وفقًا للعقد والتدفقات النقدیة التي تتدیة (أي الفرق بين التدفقات النقدالسيولة النق
بسعر الفائدة الفعلي لبند الموجودات المالية.قعةخسائر االئتمان المتو 

وجودات المالية للميةقيمة االئتمانالاالنخفاض في  
ة  المدرجة بالقيمة العادلت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة وسندات الدینتقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانفي تاریخ كل تقریر،

د وقوع حدث أو  " عنيةقيمة االئتمانالفضة القيمة االئتمانية. ویكون بند الموجودات المالي "منخفض  خ منمن بنود الدخل الشامل األخرى 
لمقدرة لبند الموجودات المالي. لى التدفقات النقدیة المستقبلية اأكثر له تأثير ضار ع

ة:قيمة البيانات الملحوظة التاليموجودات المالي منخفض الیتضمن الدليل على أن بند ال
 تعرض المقترض إلى صعوبات مالية كبيرة؛
 یومًا؛٩٠لسداد لمدة تزید عن في ار تعثر أو التأخال اإلخالل بالعقد، مثل
قبل المجموعة وفق شروط لم تكن المجموعة لتوافق على غيرها؛ ة جدولة قرض أو سلفة نقدیة ما من اعاد
ادة جدولة مالية أخرى؛ أو عى إ قترض سيشهر إفالسه أو سيقدم علن یصبح من المرجح أن المأ
 وبات مالية. صعانحسار أحد األسواق النشطة نتيجة

يان المركز المالي مخصص خسارة االئتمان المتوقعة في ب دیم تق
مخصصات خصم  من إج یتم  المطفأة  بالتكلفة  المالية المقاسة  للموجودات  بسندات  الخسائر  یتعلق  فيما  مالي القيمة الدفتریة للموجودات. 

بنود ألرباح أو الخسائر ویتم تثبيه ضمن  لى اع مخصص الخسائريلبالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى، یتم تحمدینال
األخرى. الدخل الشامل 

ق  ية بحدث وقع بعد تثبيت خسائر انخفاض القيمة. فيما یتعلكس خسائر انخفاض القيمة إذا أمكن ربط هذا العكس بصورة موضوعیتم ع
الخسائر. ح أوبا ضمن حساب األر س لموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، یتم تثبيت العكا ب

الشطب
إجمالي   شطب  ا یتم  الموجودات  لبند  الدفتریة  السترداد  القيمة  معقولة  توقعات  المجموعة  لدى  یكون  ال  عندما  مالية لمالية  موجودات  بند 

لموجودات ند ابیة عندما یكون تر األفراد، یوجد لدى المجموعة سياسة لشطب إجمالي القيمة الدفنء مبالكامل أو جزء منه. بالنسبة للعمال
تقوم المجموعة بقة السترداد موجودات مماثلة. بالنسبة للعمالء من المؤسسات،یوما بناًء على الخبرة السا ٣٦٥ة  تأخر السداد لمدالمالية م

من كبيرء  عة استرداد جز مو ي فيما إذا كان هناك احتمال معقول لالسترداد. ال تتوقع المج دفر بتقييم توقيت وقيمة المشطوبات على أساس
لخاصة خاضعة ألنشطة التنفيذ من أجل االمتثال إلجراءات المجموعة ا تبقى الموجودات المالية المشطوبةبة. ومع ذلك، قدالمبالغ المشطو 

باسترداد المبالغ المستحقة.
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(تتمة) الهامةيةبحاسالمالسياسات-٤

الموجودات غير المالية 
اریة والمخزون) للتحقق مما  االستثمالمالية (بخالف العقارات  جعة القيم الدفتریة لموجوداتها غيربمرا ،  اریخ كل تقریرتتقوم المجموعة، في

تعرضها  على  مؤشر  أي  هناك  كان  یتمإذا  المؤشر،  ذلك  مثل  وجود  حالة  في  القيمة.  في  القابلة  دتقالنخفاض  الموجودات  بند  قيمة  یر 
لالسترداد.

اختبار انخ  موجوداتجميعت ض القيمة، یتمفا لغرض  مجموعة  أصغر  في  نقدیة داخلةالموجودات  تدفقات  االستنتج  تخدام المستمر  من 
إن الشهرة التجاریة التي تنشأ  .نقدنقدیة الواردة للموجودات األخرى أو الوحدات المنتجة لل وتكون مستقلة إلى أبعد الحدود عن التدفقات ال 

دمج األعمال  ستفيد منلنقد التي یتوقع لها أن تنقد أو لمجموعات الوحدات المنتجة لة للتج للوحدات المنها نتيجة دمج األعمال یتم تخصيص
ذات الصلة. 

ام أو قيمته العادلة ناقصًا تكاليف البيع، أیهما دستخ بند موجودات ما أو الوحدة المنتجة للنقد بقيمته من االتتمثل القيمة القابلة لالسترداد ل
ة باستخدام معدل خصم قبل الضریبة ا الحاليالمقدرة مخصومة إلى قيمتهعلى التدفقات النقدیة المستقبلية  خدامستالقيمة من االز  أكبر. ترتك

د الموجودات أو الوحدة المنتجة للنقد. نك بحالية لقيمة المال في ذلك الوقت والمخاطر المتعلقة بذلیعكس التقييمات السوقية ال

ابلة لالسترداد.يمته القو الوحدة المنتجة للنقد قالقيمة الدفتریة لبند الموجودات أاوزتتجض القيمة إذا فا یتم تثبيت خسائر انخ

القيمة الدفتریة ألي شهرة  فيضح أو الخسائر. یتم تخصيص خسائر انخفاض القيمة أوال لتخ یتم تثبيت خسائر انخفاض القيمة ضمن األربا
تناسبي. المنتجة للنقد على أساس دفتریة للموجودات األخرى في الوحدةم القيثم لتخفيض القدتجاریة مخصصة للوحدات المنتجة للن 

فقــط إلــى يمــة. بالنســبة للموجــودات األخــرى، یــتم عكــس خســائر انخفــاض القال یــتم عكــس خســائر انخفــاض القيمــة المتعلقــة بالشــهرة التجاریــة
ذا االســتهالك أو اإلطفــاء، إة التــي كــان ســيتم تحدیــدها، صــافية مــنفتریلدات عن قيمته اودالمدى الذي ال تزید فيه القيمة الدفتریة لبند الموج 

ن قد تم تثبيت خسائر انخفاض القيمة.لم یك

خدمة للموظفين مخصص تعویضات نهایة ال
ل الخدمة  نهایة  تعویضات  مخصص  احتساب  العربظلمو یتم  اإلمارات  لدولة  االتحادي  العمل  قانون  ألحكام  وفقا  ویر يةفين  ز تكالمتحدة، 

يما لو تم إنهاء خدمات كافة الموظفين في تاریخ التقریر.  على أساس االلتزام الذي قد ینشأ فصص تعویضات نهایة الخدمة للموظفين  مخ 
لتزام كمطلوبات طویلة األجل. م تصنيف هذا اال ویت

المجمو ظلمو بالنسبة   تقوم  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  مواطني  من  مساهمعةفيها  والتأمينا إلىاتبتقدیم  للمعاشات  العامة  ت الهيئة 
الم هذا  احتساب  یتم  عاالجتماعية.  المجموعة  التزامات  تقتصر  الموظفين.  رواتب  من  كنسبة  المساهمساهمات  هذه  تحّمل  لى  والتي  ات 

للمصاریف عند استحقاقها. 

حية السهم بر 
ح التالية المنسوبة إلى  ب ربحية السهم األساسية على األربا حتسا اسهمها. یرتكزألتقوم المجموعة بعرض ربحية السهم األساسية بالنسبة

وبة إلى  سلمنية السهم المخففة على األرباح التالية ا تكز احتساب ربح العادیين والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادیة القائمة. یر المساهمين
جميع األسهم العادیة االتعددیة القائمة بعا المساهمين العادیين والمتوسط المرجح لعدد األسهم ال لمحتملة المخففة. یتم تعدیل عدیل لتأثير 

سهم دون تغيير مماثل في المصادر. ادة في عدد األسط المرجح لعدد األسهم القائمة بأثر رجعي ليشمل تأثير أي زیالمتو 

قاریر القطاعية تالإعداد
مل مصاریف، بما في ذلك  ال التي قد تكسب منها إیرادات وتتح ألعماي تمارس أنشطةلتیمثل القطاع التشغيلي أحد مكونات المجموعة ا 

خرى.والمصاریف المتعلقة بالمعامالت مع أي من مكونات المجموعة األاإلیرادات 

تي د النو ضافة إلى الباإلعلى البنود المنسوبة بصورة مباشرة للقطاع بلى مجلس اإلدارةإ ها  تشتمل نتائج القطاع التي یتم تقدیم تقاریر بشأن
یمكن تخصيصها على أساس معقول. 
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رة عامة نظ
:تتعرض المجموعة للمخاطر التالية من األدوات المالية

مخاطر االئتمان؛ •
مخاطر السيولة؛ و•
مخاطر السوق •

العام إلدارة المخاطر رطااإل
موعة. قام أعضاء مجلس اإلدارة  إدارة المخاطر التي تتعرض لها المج إطار  ة  ن وضع ومتابعة عبصورة عامیكون مجلس اإلدارة مسؤوال  

ة بتقدیم ناللج م  ضع ومراقبة سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة. تقو شكيل لجنة التدقيق واالمتثال التابعة للمجلس وهي مسؤولة عن و بت
تقاریر منتظمة حول أنشطتها إلى مجلس اإلدارة. 

دود والضوابط المناسبة للمخاطر  التي تواجهها المجموعة ولوضع الح ر المجموعة لتحدید وتحليل المخاطر  مخاطرةع سياسات إداوضتم
مة إدارة المخاطر بصورة دوریة إلدراج التغيرات ظوأنمراقبة االلتزام بالحدود الموضوعة. یتم مراجعة سياساتومراقبتها ولمتابعة المخاطر و 

ها، إلى الحفاظ على بيئة راءات التدریب واإلدارة الخاصة بتهدف المجموعة، من خالل معایير وإج عة. و مو وأنشطة المج سوق الفي أوضاع  
ع الموظفين أدوارهم والتزاماتهم.رقابية منضبطة وبناءة یفهم فيها جمي

لمجموعة ومراجعة كفایة إطار  اطر امخ راءات إدارة  وإج ت  تثال التابعة للمجلس على مراقبة اإلدارة لاللتزام بسياسا مواالتشرف لجنة التدقيق  
بالمخاطرعمل إد فيما یتعلق  التابعة  ارة المخاطر  واالمتثال  تواجهها المجموعة. إن لجنة التدقيق  في الدور التي  مساعدتها  للمجلس یتم 

قسم ال من قبل  بالمراجعة الدوریة  قتدقياإلشرافي  قسم التدقيق الداخلي  ویقدم جراءاوإ اجئة لضوابط  لمفواالداخلي. یتعهد  ت إدارة المخاطر 
ل التابعة للمجلس. نتائج إلى لجنة التدقيق واالمتثاتقریر عن ال

مخاطر االئتمان 
مخاطر   هي  االئتمان  الطر مخاطر  أو  العميل  عجز  إذا  المجموعة  لدى  المالية  الالخسائر  بالتزاماته  مف  الوفاء  عن  مالية  أداة  في  قابل 

م الدفتریة للموجودات المالية مارات في سندات الدین. تمثل القيمدینة للمجموعة من العمالء واالستثمم اللذل رئيسي من ابشكالتعاقدیة وتنشأ  
تعرض لمخاطر االئتمان. أقصى 

لذمم المدینة التجاریة ا
بل تقدیم شروط وأحكام الدفع والتسليم ة ق ية لكل عميل جدید على حداالئتمانیتم بموجبها تحليل الجدارة  تمانية  سة ائيا اإلدارة بوضع سقامت

حسب طبيعة عملیتم تقسيم التعرض دا حدة  على  االئتمان  مخاطر  من  كل درجة  خسائر االئتمان  يات الخل  معدل  ویتم احتساب  عمالء 
قسم   لكل  معدل  المتوقعة  على  و البناًء  اتأخر  الخسائر  مدى  على  الفعلية  سنالئتمان  الماضية.ثالث  تلوات  ضرب  الیتم  في ك  معدالت 

والظروف الحالية ورأي المجموعة ریخية صادیة خالل الفترة التي تم خاللها جمع البيانات التا العوامل العددیة لبيان الفروق بين الظروف االقت
لتعثر لدى ية ا التوقعات الخاصة باحتمالیة على  ترتكز العوامل العددمدینة.لذمم الوقعة لمتمدى األعمار الحول الظروف االقتصادیة على

المجموعة والنظرة المستقبلية لقطاع العمل.

قدیة وشبه النقدیة الن
ظ فایتم االحترهم).  ألف د٢٦٬٦٤٣- ٢٠٢٠(٢٠٢١دیسمبر  ٣١ألف درهم في  ١٣٬٧٩٥بمبلغتحتفظ المجموعة بنقدیة وشبه نقدیة

وشبالن ومؤسسا قدیة  من  به النقدیة لدى بنوك  تصنيفها  تم  والتي  مالية،  قياس  Baa3ى  إلA1ت  تم  مؤسسة مودیز.  ء على تصنيف  بنا 
قيمة أساس الخسائر المتوقعة علانخفاض  على  وشبه النقدیة  مدى  النقدیة  للتعرضات. ترى ١٢ى  القصيرة  االستحقاقات  وتعكس  شهرًا، 

جية لألطراف المقابلة، وبالتالي فإن  لخار ا ء على التصنيفات االئتمانية ا ت مخاطر ائتمانية منخفضة بنقدیة ذابه الن وشالنقدیة  وعة أنالمجم
قعة ضئيلة.خسائر االئتمان المتو 
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(تتمة) إدارة المخاطر المالية-٥

يولة طر السمخا
ویتها من خالل الدفع علقة بمطلوبات مالية تتم تسا الُمتزاماتهلتة عند الوفاء با تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر مواجهة المجموعة لصعوب

،مكانة السيولة في ضمان امتالكها للسيولة الكافية، قدر اإل ل بند موجودات مالية آخر. تتمثل منهجية المجموعة في إدار ن خالنقدًا أو م
للخطر. لة أو تعریض سمعة المجموعة ير مقبو خسائر غد الحرجة، دون تكبفاء بالتزاماتها عند استحقاقها، في الظروف العادیة و للو 

من التدفقات النقدیة الخارجة المتوقعة المرتبطة النقدیة وشبه النقدیة واالستثمارات السائلة األخرى أكبر  قيمةتحرص المجموعة أن تكون 
كوارث الطبيعية.مثل النبؤ بها لتالتي ال یمكن االية. ویستثنى من ذلك التأثير المحتمل للظروف الحرجةالممطلوباتبال

وق مخاطر الس
وأسعار األسهم، والتي سوف تؤثر على  ر السوق، مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة  أسعا مخاطر السوق هي التغيرات في

السوق في ظل لمخاطرالتعرضبةهو إدارة ومراقفي األدوات المالية. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق صتها قيمة ح دخل المجموعة أو
ة، مع تحقيق أقصى عائد.الظروف العادی

الت األجنبية العممخاطر
تنت  التي  المخاطر  هي  األجنبية  العمالت  تمخاطر  حدوث  بسبب  المالية  األداة  قيمة  في  تقلب  حدوث  عن  فج  أسغيرات  العمالت  ي  عار 

لمخاط معرضة  ليست  العماألجنبية. إن المجموعة  من  كبيرة  األجنال ر  حيثت  بالدرهم اإلبية  معامالت  األمریكي لدیها  أو الدوالر  ماراتي 
أمامه سعر صرف الدرهم اإلماراتي. مثبت ال

مخاطر أسعار الفائدة 
لألدواتن قيمة  في  التقلبات  عن  الفائدة  أسعار  مخاطر  المال تج  بت  اية  تعرض  یرتبط  بالسوق.  الفائدة  أسعار  في  التغيرات  لمجموعة سبب 

ات المالية للمجموعة على معدالت السوق.األدو وك. ترتكز معدالت الفائدة على  ورة رئيسية بقروضها من البنائدة بصعار الفأسلمخاطر  
الثابتة الفائدةمعدالتمبالغبينالفرق محددة،زمنيةفتراتوعلىتبادل،علىتوافقحيثالفائدة،أسعارمقایضاتفيالمجموعةتدخل

. عليهالمتفقاالسميالرئيسيالمبلغإلىبالرجوعحسابها یتموالتيوالمتغيرة

الموجودات   العادلة  والتتمثل  القيمة  لمخاطر  الخاضعة  المالية  المو مطلوبات  وتتمثل جودافي  الثابت.  الفائدة  سعر  ذات  والمطلوبات  ت 
الفائدة المتغير. عر في الموجودات والمطلوبات ذات سلخاضعة لمخاطر معدل التدفق النقدي مالية االدات والمطلوبات الموجو 

مخاطر أسعار األسهم
أسعار األ مخاطر  با سهمتنشأ  قياسها  المالية الرائجة التي یتم  سندات  لعادلقيمة امن األوراق  لة. تقوم إدارة المجموعة بمراقبة المزیج بين 

اریة إلى أقصى حد ممكن وهو الهدف تثمدرجة بغرض زیادة العائدات االسحفظة االستثمارات المدرجة وغير المية في ملكلدین وسندات الما
االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح  بعضم تصنيفاریة لدى المجموعة. وفقًا لهذه االستراتيجية، یتتثمالرئيسي لالستراتيجية االس

ى أساس القيمة العادلة. ها بصوره فعالة كما تتم إدارتها عل بة أدائاقخسائر نظرًا لمر أو ال

س المال رأإدارة
لر  قویة  بقاعدة  باالحتفاظ  اإلدارة  مجلس  سياسة  وكذأس  تقتضي  والسوق  والمقرض  المستثمر  ثقة  كسب  بغرض  ضمانالمال  التطویر  لك 

ارة بمتابعة العائد على  رباح غير الموزعة. یقوم مجلس اإلدطيات واأليا أس المال واالحتیتألف رأس المال من أسهم ر المستقبلي لألعمال.
حتملة بيرة المدارة إلى الحفاظ على التوازن بين العائدات الكاإلتوزیعات األرباح على المساهمين العادیين. یسعى مجلسومستوىلمالرأس ا 

والض المميزات  وبين  القروض  مستویات  زیادة  حالة  یوفر في  التي  اها مانات  تغير الوضع  هناك  تكن  لم  المال.  لرأس  منهج لجيد  في  ات 
.أس المال خالل السنةإدارة ر لق ب المجموعة فيما یتع
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ءمالمن عقود العاإلیرادات-٦

یلي:من ما تاإلیراداتتألف  

٢٠٢١٢٠٢٠
درهملف أدرهمفأل

نوع اإلیرادات 
٨٩٤٬٤٩٣٦٢٧٤٣١٬بيع البضائع

ة جغرافياألسواق ال
٣٧٥٬٧٤٥٣٣٥٬٥٠٨مارات العربية المتحدةاإلداخل
١٤٩٬١١٨١١٩٩٦٬متحدةبية الاإلمارات العر خارج

٨٩٤٬٤٩٣٦٢٧٤٣١٬من عقود العمالءاإلیراداتإجمالي  

اإلیرادات توقيت تثبيت 
٨٩٤٬٤٩٣٦٢٧٤٣١٬في وقت معينحولةالمئعالبضا 

قودالعصدةأر 
بمبلــغمــدینون تجــاریون وعــةالمجملــدى.العمــالءإلــىالمحولــةعالبضــائمقابــلفــيالمــدفوعالمبلــغفــيالحــقهومجموعةالداتموجو دبنإن

بمبلـــغالمنتجــاتلتوریـــدالعمــالءمــنالمســـتلمةاألجــلقصــيرةالمقدمـــةوالــدفعات) درهــمفألـــ ١٧٨٬٥٠٦–٢٠٢٠(درهــمألــف١٧٤٬٩١١
.٢٠٢١دیسمبر٣١فيكما ) درهمألف٣٤٠-٢٠٢٠(درهمألف٢٬٠٦٧

اءاألدالتزامات 
١٥٠-٢٠٢٠(التســليمتوقــ مــنیــوم٢١٠إلــى١٥٠لخــالمــاً عمو فعالــدحقوُیستالتسليمعندالبضاعةبيعمناألداءالتزامستيفاءایتم
).یوم٢١٠إلى

االستثمارات(خسائر)  / خلد-٧
٢٠٢١٢٠٢٠

درهمألفلف درهمأ

يمةبالقرجةالمدلالستثماراتالعادلةالقيمةفيلتغيرامن ئر)(الخسا /حاألربا 
)٣٬١٤٨(٤٬٩٦٥)١٢إیضاح  (ئرباح أو الخسا األر خاللمنالعادلة
منةللعادايمةبالقرجةالمداالستثماراتعادباستنممحققة الالخسائر
)٧٦٩()١٩٩()١٢إیضاح  (خسائرالوأحاألربا خالل
)٧٬٧٤١()٢٬٧٩١()١٠إیضاح  (االستثماریةالعقاراتمنةتشغيليخسائر
٣٬٩٩٥٥٬١٣٢أرباحوزیعاتتدخل 

٤٬٧٤٠١٥٤من أموالأرباحوزیعاتت
٨٥)١(خرى أ

٣١٤٦٬(٧٠٩٬٠١(
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ةللسنخسارةال-٨
سنة بعد تحميل:الخسارة تم إدراج  

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمألفلف درهمأ

:وظفينف المتكالي
٣٦٬٠١٥٣٣٬٢٣٤أجور ورواتب

٢٬٢١٠٢٬٣٥٥)١٨إیضاح(للموظفينهایة الخدمةأة نمكاف
١٥٦٬١٨٩٤٥١٣٬أخرى مزایا موظفين 

٣٨١٬٥٦٠٤٨٩٬٤

:ف تمویلمصاری
١٠٬٣٩١١٥٬٨٦٠ض بنكيةائدة على قرو ف

٠٥٦٬٢٦٨٣١٬رسوم بنكية

٤٤٧٬١٢٥٤٣١٧٬

:فة المبيعات تكل

١٩١٬٢٥٦٦٢٨٢٣٩٬لكةمواد مسته

٥٩٢٧٨٬٩٠٠٧٨٬)١٠و٩ياح إیضثماریة (ستت االعقاراالت والاآلعدات و ت والملكا ك من الممتاالستهال



الهة التابعةركشوالع)عية (ش.م.صناة النت والتنميسمإللرقةالشاشركة
وحدة المية ت حول البيانات المالاحاإیض
٢٠٢١دیسمبر٣١في كما 

٣٣

ثابتةالات موجودال-٩
يةمالرأسأعمال  ف يتكالثاث أتآالذات مبانيذاتأراضي

المجموعقيد التنفيذ حاجر المياراتسومعدات ومكائنتملك حر تملك حر 
مألف درهألف درهملف درهمأألف درهمألف درهمدرهمألفألف درهمألف درهم

التكلفة
٢٠٢٠٢٣٬٨٥٢٤٢٧٬٢٤٣١٬٤٨٥٬٤٨٣٣٩٬٦٣٠٤٥٬٢٩١٤٬٣٦٤٧٬٧٨٣٢٬٠٣٣٬٦٤٦ینایر  ١في  

٣١٬٥٠٦٣٤٬٠٤٦--٣٤٩٤٤٩١٬٧٤٢-االضافات
--------اداتعاالستب
-)١٢٬٧١٣(--١٬٨٩٠١٠٬٧٩٦٢٧-حولالم

٦٨٨٣٬---٦٨٨٣٬---)١٠ح  (إیضا لعقارات االستثماریةتحویل من ا
٢٠٢٠٨٥٢٢٣٬٤٨٢٤٢٩٬٧٢٨٤٩٦٬١٬٠٨٧٤٥٬٢٩١٤٥٬٣٦٤٤٬٧٦٥٢٦٬٣٨٠٬٠٧١٢٬دیسمبر ٣١في  

٢٠٢١٢٣٬٨٥٢٤٢٩٬٤٨٢١٬٤٩٦٬٧٢٨٤٥٬٠٨٧٤٥٬٢٩١٤٬٣٦٤٢٦٬٥٧٦٢٬٠٧١٬٣٨٠ینایر  ١ي ف
٩٬٩٨٤١٦٬١٥٧-١٣٨٢٬٧٣٣٥٣٨٢٬٧٦٤-االضافات

)٩٧٤(--)٩٧٤(----عاداتاالستب
-)٤٣٦٣٠٬(---٤٣٦٣٠٬--حولالم

٢٠٢١٨٥٢٢٣٬٦٢٠٤٢٩٬٨٩٧٥٢٩٬١٬٦٢٥٤٥٬٠٨١٬٤٧٣٦٤٬٤١٢٤٦٬٥٦٣٠٨٦٬٢٬دیسمبر ٣١في 

كال االسته
١٬٠٣١٬٤٤١-٢٤١٬٠٦٩٧٠٨٬٦٢٢٣٥٬٥٥٠٤٢٬٤٥١٣٬٧٤٩-٢٠٢٠ینایر  ١في 
٢٩٦٦٩٬-٠٨٠١٤٬٠٠٣٥١٬٦١٣٢٬٥٠٩١٬٦٤-نةللس

٧٣٧٠٠٬١١٬-١٤٩٢٥٥٬٦٥٢٧٥٩٬١٦٣٣٨٬٩٦٠٤٣٬٨١٣٣٬-٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

١٬١٠٠٬٧٣٧-٢٥٥٬١٤٩٧٥٩٬٦٥٢٣٨٬١٦٣٤٣٬٩٦٠٣٬٨١٣-٢٠٢١ینایر  ١في 
٦٩٬٧٧٧-١٤٬١١٦٥١٬٧١٩٢٬٦١٥١٬٢٦٢٦٥-للسنة

)٩٧٤(--)٩٧٤(----لالستبعادات

٥٤٠١٦٩٬٬١-٢٦٥٢٦٩٬٣٧١٬٨١١٧٧٨٠٬٤٢٤٨٤٤٬٨٧٨٣٬-٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

تریة يمة الدفالقصافي 
٢٠٢١٨٥٢٢٣٬٥٣٥٬١٦٠٥٢٦٬٧١٨٨٤٧٬٤٨٣٣٬٢٤٨٦١٢٤٬٦٠٢٣٬٩١٧دیسمبر٣١في 
٢٠٢٠٨٥٢٢٣٬٣٣٣١٧٤٬٠٧٦٧٣٧٬٩٢٤٦٬٣٣١١٬٥٥١٥٧٦٢٦٬٦٤٣٩٧٠٬دیسمبر ٣١في 



اة التابعة لهركشالو )تنمية الصناعية (ش.م.عالت و لإلسمنلشارقةشركة ا
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٢٠٢١دیسمبر٣١في  

٣٤

ة) (تتمثابتةالات موجودال-٩
ك كما یلي:خصيص االستهالتم ت

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمألفلف درهمأ

٦٥٬٨٩٩٦٥٬١٧٥عاتبيتكلفة الم
٨٧٨٬٣١٢١٤٬یة وعموميةار مصاریف إد

٧٧٧٦٩٬٢٩٦٦٩٬

المكــائنبمصــروفاتتتعلــقكانــت٢٠٢١ربدیســم٣١فــيكمــا الثابتــةالموجــوداتفــيوالمدرجــةالتنفيــذقيــدالرأسماليةاألعمالإن)أ
.يدالتشيعملياتخاللواآلالت

مليــون ٤٧٣مبلــغاالســتخدامقيــدتزالالوالتيبالكاملاستهالكها تمالتيالثابتةالموجوداتتكلفةبلغت،٢٠٢١دیسمبر٣١في)ب
.)درهممليون ٤٥٢-٢٠٢٠(درهم

عــةالمجمو عليهــا حصــلتيالتــ المصــرفيةالتســهيالتمقابــل واآلالتعــداتمالعلــىتــأمينبوليصــةعــن تنــازلو تجــاري رهــنهنــاك)ج
).١٧إیضاح(

اریةت االستثمعقاراال-١٠
حتعقارات ت ضي أراأراضي 

مجموع الالتطویر مباني مطورةغير مطورة 
همدر ف ألهمدر ألف همدر ألف همدر ف ألهمدر ألف 

: تكلفةال
٢٠٢٠٧٨٬٢٧٠١٨٬٤٩٧٧٠٬٧٢٨١٥١٬٢٦٤٣١٨٬٧٥٩ینایر ١في 
٧٬٨٩٣-٧٬٨٩٣--ضافات اال
-)١٤٥٬٧١٠(٢٤٬٩٦٩١٤٥٬٧١٠) ٢٤٬٩٦٩(محولال
والمعدات ات واآلالت متلكحول للمالم

) ٦٨٨٣٬()٦٨٨٣٬(---) ٩(إیضاح 

٢٠٠٢٣٠١٥٣٬٤٦٦٤٣٬٣٣١٢٢٤٬٨٦٦١٬٩٦٤٣٢٢٬دیسمبر٣١في 

٢٠٢١٥٣٬٣٠١٤٣٬٤٦٦٢٢٤٬٣٣١١٬٨٦٦٣٢٢٬٩٦٤یر نای١في 
-----االضافات

٢٠٢١٣٠١٥٣٬٤٦٦٤٣٬٣٣١٢٢٤٬٨٦٦١٬٩٦٤٣٢٢٬ر دیسمب٣١في 

: القيمةك وانخفاض تهال ساال
٤٣٬١٨١-٤٢٬٤٩٥-٢٠٢٠٦٨٦ینایر ١في 
٨٬٧٩٤-٨٬٧٩٤--للسنة

٣٩٧٩٬٨٦٦١٬٣٢٥١١٬-٦٢يمةالنخفاض في القخسائر ا

٦٨٦٦٠٬٨٦٦١٬٣٠٠٦٣٬-٢٠٢٠٧٤٨ر دیسمب٣١في 

٦٠٬٦٨٦١٬٨٦٦٦٣٬٣٠٠-٢٠٢١٧٤٨ینایر ١في 
٥٨١٨٬-٨١٥٨٬--للسنة

٥٠١٦٩٬٨٦٦١٬١١٥٢٬٧-٢٠٢١٧٤٨یسمبر د٣١في 

صافي القيمة الدفتریة: 
٨٤٩٢٥٠٬-٢٠٢١٥٥٣٥٢٬٤٦٦٣٬٤٨٣٠١٥٤٬دیسمبر ٣١في 

٦٦٤٢٥٩٬-٢٠٢٠٥٥٣٥٢٬٤٦٦٤٣٬٦٤٥١٦٣٬بر دیسم٣١في 



اة التابعة لهركشالو )تنمية الصناعية (ش.م.عالت و لإلسمنلشارقةشركة ا
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٢٠٢١دیسمبر٣١في  

٣٥

ة) (تتماریةعقارات االستثمال-١٠

أدناههوكما االستثماریةالعقاراتمنةالتشغيليالخسائرصافي
٢٠٢١٢٠٢٠

درهمألفف درهملأ

١١٬٨٤٨٥٬٤٣٦یةثمار ارات االستعقشتق من الدخل إیجار م
)٣٨٣٤٬()٨٢٤٥٬(رةتشغيلية مباشمصاریف  

٦٬٠٢٤١٬٠٥٣شغيلية المباشرةلمصاریف التادخل إیجار بعد خصم
)٧٩٤٨٬()٨١٥٬٨(رسوم االستهالك

)٧٤١٧٬()٧٩١٢٬(من العقارات االستثماریةةناتج الالخسائرصافي  

إجــراؤهتــمالــذيميــيالتقعلــىبنــاءً ،٢٠٢١دیســمبر٣١فــيمــا كاالســتثماریةللعقــاراتالعادلــةوالقيمــةبالتكلفــةســتثماریةاالالعقــاراتإدراجتم
ــطة ــغؤهلين،مـــ مســـتقلينمقيمـــينبواسـ ــدتـــم). درهـــمألـــف٤٠٧٬٧٢٥-٢٠٢٠(درهـــمألـــف٣٩٧٬٥٣٣بمبلـ ــاراتالعادلـــةالقيمـــةتحدیـ للعقـ

.العادلةالقيمةنم٣المستوىباستخداماالستثماریة

عليهــا حصــلتالتــيالمصــرفيةالتســهيالتل ابــ مقاســتثماري عقــارعلــىالحریــقضــدتــأمينبوليصــةتنــازل عــن و مســجلعقــاري رهــنهنــاك
).١٧إیضاح(جموعةالم

ستثماریةاالالعقاراتمةقيفي خفاضالنا
لتقيــيمجيخــار مــثمنعلــىواشــتملتوالتــدفقات الفعليــة،المتوقعــةإلیجارااتإیرادبينالفرق علىبناءً القيمةفيخفاضناتقييماإلدارةأجرت

ه، تــم ؤ الــذي تــم إجــراتقيــيم الإلــى داً اســتنا .دفتریــةالالقيمــةعــنتقــلالللعقــاراتالســوقيةالقيمــةفــإنالتقيــيم،لــىعبنــاءً .تثماریةاالســ العقــارات
).درهمألف١١٬٣٢٥-٢٠٢٠تسجيل خسارة انخفاض القيمة بمبلغ ال شيء خالل السنة (

يعبللبهالمحتفظتالموجودابند-١١
٢٠٢١٢٠٢٠

مدرهألفلف درهمأ

٤٥٬٠١٦٢٢٬٥٠٨رصيد االفتتاحيال
٢٢٬٥٠٨-ناه)) أد٢(لحوظةالمخرى (راجع من الذمم المدینة األالمحول  

-٢٧٧٢٬) أدناه)٣(وظةراجع الملح (خالل السنة  إضافات تمت 

٢٩٣٬٤٧٠١٦٬٤٥تاميالخ الرصيد

ـتثامـــنالــتخلصإلدارةاسمجلــ ررقــ ،٢٠١٨لخــال)١ شـــهراً شــرعثنــياالخــاللیال بـــاركس ليميتــدین اندســتر والاوتــ فــيرما السـ
ل مقابــ ديميتــ لیال بــاركستــوالین اندســتر او فــيســتثماراالمــن٪ ٥٠بالتخلص مــنالمجموعةقامت،٢٠١٨دیسمبرفي.مةالقاد

وقعــةمتاللتكلفــةاوحســمخصــمبعــدلــغالمبفيصــا یبلــغ.شــهراً ٣٣دىمــ علــىمســتحقوهــودرهــمن مليــو ٣٩٬٠٨جمــاليإمبلــغ 
٢٬٥بــالغالالخصــمتسویةتثبيتتم،٢٠٢٠خالل.مدرهمليون ٥٬٩ةقيمبأرباحعنهجینتما مدرهمن مليو ٢٨٬٤بقيمةللبيع
.درهمن مليو 
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٢٠٢١دیسمبر٣١في  

٣٦

تمة) (تيعبللبهالمحتفظتجوداالمو بند-١١

علــــىقدرتــــهعــــدمنعــــ المشـــتري أعــــربك،ذلــــ عــــنلنــــاتجااديقتصـــ االوالتبــــاطؤCovid-19جائحــــةبســــبب،٢٠٢٠خـــالل)٢
بعــد. كبيــربشــكلالنقدیةتدفقاتهتأثرتحيثليميتداركسبریالاندستوتوالیناأسهمشراءمقابلرةالمقر اتالدفعفياالستمرار

نتيجــة.ليميتــدركسبــا التریاندســ اوتــوالینةكر شــ أســهممــن٪ ٥٠بيــعاتفاقيــةإلنهــاءنهــاءاإلاتفاقيــةالطرفــانعوقــ مفاوضــات،
مليون درهم وتأثير من الخصم بمبلغ ٥٬٩لغ ربح بمب(درهممليون ٨٬٤مبلغبسهماألبيعمنالمثبتةالمكاسبكسعتملذلك،
تالموجــودابنــددراج إإلعــادةاألخــرى المدینــةالــذمممــنالمشــتري مــنالمســتحقغالمبلــ تصــنيفإعــادةموتــ مليــون درهــم)٢٬٥

.األصليةهتكلفتبللبيعبهالمحتفظ

ةلشــركالملكيــةحقــوق مــنســهم٨٥٨٬٢٣١فــيلالكتتــابدرهــممليــون ٢٬٣غمبلــ بســداد الشــركةقامــت ،لحاليــةاالســنةخــالل)٣
جيل ملكيــةتســ إجــراءاتتم حاليــًا تــ و ٢٠٢١ســنة فــياألســهمتخصــيصمــنهــاءاالنتتــموقــد . ليميتــدبــاركسلســتریا انداوتوالین

.٢٠٢١یسمبرد٣١فيكما األسهم حاسوبياً 

ءهــا االنتيــاً الح ویــتممطــورمــعلــألرضمشــتركتطــویرمشــروع علــىليميتــداركسبلاندستریا اوتوالینشركةرةإدامجلسوافق)٤
.لألرضالمشتركرللتطویميةظيالتناإلجراءاتمن

هأنــ اإلدارةتــرى .القادمــةشــهراً ١٥إلــى١٢ل خــالثمارســتاالبيعتتوقعو محتملينالنالمشتریمعثفةمكمناقشاتدارةاإلتجري )٥
.يعلبالفةتكناقصاً دلةالعا مةالقيمنأعلىالدفتریةالقيمةتكون أنقعو المتغيرمن

الستثماراتا-١٢
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

ثمارات غير المتداولةالستا
الدخلبنودخاللمنالعادلةيمةبالقمدرجةالراتتثما االس
ألخرى املالشا 

١٣٥٬٥٦١١٠٠٬٦١٠المدرجةماليةالاألوراقفياالستثمارات
٠٠٢٬٢٩٠٠٤٢٥٬مدرجةلاغير  لماليةاوراقاألفياالستثمارات

٥٦٣٬١٦٤٦١٤١٢٥٬

متداولةاالستثمارات ال
أو الخسائرح  ربا األلالخ منالعادلةبالقيمةالمدرجةراتتثما االس

٠٦٦٬٣٣٦٥١٢٢٬جةالمدر الماليةاألوراقفيماراتالستثا

٢٢٣٬١٩٨٢٦٥١٤٨٬الرصيد الختامي

المدرجة:
١٣٨٬١٣٩١٠١٬٦٤١ةحدالمتية لعربمارات اإلا

٣١٬٠٨٢٢١٬٦١٩حدةربية المتلعت اااإلمار ج  ر ا خ 

المدرجة:غير  
١٬٩٧٢٢٬٠٢٧حدةلعربية المتمارات ااإل
٠٠٣٬٢٧٩٧٨٢٢٬حدةتت العربية الماإلماراج  ر ا خ 

٢٢٣٬١٩٨٢٦٥١٤٨٬



اة التابعة لهركشالو )تنمية الصناعية (ش.م.عالت و لإلسمنلشارقةشركة ا
ةحدمو الليةاالمت نايابول الحات إیضاح

٢٠٢١دیسمبر٣١في  

٣٧

) تتمة( تتثماراالسا-١٢

األخرى شامل الالدخلبنود خاللمنةدلالعابالقيمةالمدرجةالستثماراتا

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

١٢٥٬٦١٤١٤٨٬٠٦٤ینایر١كما في 
١٠٬٩٩٧٢٬٠٢١نةالسلالخ ت شتریا الم

)٢٢٬٥٤٥(٣٠٬١٠٤دلةلعا اة القيمي  فالتغيرصافي  
)٩٢٦١٬()١٥٢٬٢(السنةتبعادات خاللاالس

٥٦٣٬١٦٤٦١٤١٢٥٬دیسمبر٣١كما في 

الشاملالدخلد و بنخاللنمالعادلةيمةالقبةالمدرجثماراتلالستالعادلةالقيمةطيحتياافي اكمةات المتر لتغير ا
األخرى 

٢٠٢١٢٠٢٠
رهمألف دهمدر ف أل

١٢٬٣٢٤)١٠٬٢٦٠(ینایر١كما في 
)٢٢٬٥٤٥(٣٠٬١٠٤السنةخاللالعادلةالقيمةفييرالتغصافي  

)٣٩()٤٩٤(دبعا ستاالزعة عند و رباح غير المى األل إلحو مقصًا: النا 

)٢٦٠١٠٬(٣٥٠٬١٩)١(دیسمبر٣١كما في 

ئدة االفأسعارتا ضایمقللعادلةمة افي القيالتغير

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

-)٢٬٠٥٤(ایرین١كما في 
)٠٥٤٢٬(٦٨٤٬١السنةخاللالعادلةالقيمةفيالتغير

)٠٥٤٢٬()٥٨٦()٢(دیسمبر٣١كما في 

)٤١٣٬١٢(٧٦٤٬٨١)٢+ ()١(بر مدیس٣١كما في لعادلةالقيمة ااحتياطي  



اة التابعة لهركشالو )تنمية الصناعية (ش.م.عالت و لإلسمنلشارقةشركة ا
ةحدمو الليةاالمت نايابول الحات إیضاح

٢٠٢١دیسمبر٣١في  

٣٨

تمة) ت( تتثماراالسا-١٢

مخاطر أسعار األسهم –تحليل الحساسية 
وراق الماليــة ألأبــوظبي لــألوراق الماليــة وســوق الكویــت لــ يــة مدرجــة فــي ســوق دبــي المــالي وســوق لكت المجموعــة فــي ســندات الماســتثماراإن 

جــة المصــنفة علــى أنهــا بالقيمــة العادلــة مدر الســتثمارات الا بيمــا یتعلــق وق البحرین لــألوراق الماليــة. فوسية الوطنية الهندیة وسوق األوراق المال
كانــت لتــؤدي إلــى هذه األسواق المالية في تــاریخ التقریــر٪ في جميع١٠بنسبة )النقص(یادة/ لز األخرى، فإن اخل الشاملبنود الدمن خالل  

. )درهملفأ١٠٬١٠٠-٢٠٢٠(درهم ألف١٣٬٥٥٦رى بمبلغ خ األالشاملنود الدخلبفي  )نقص(زیادة/ 

عنــد تحدیــد . ٢٠٢١دیســمبر ٣١لمعنيــة كمــا فــي ا افــي الشــركات المســتثمر بهــ ة لألســهم تم تسجيل االستثمارات غير المدرجة بالقيمــة العادلــ ی
العادلـــة ةالقيمــ ة لقيـــاس القيمــة العادلــة. یــتم تحدیــديــ يم خارجيــة مؤهلــة ومهنتقــوم اإلدارة بتعيـــين شــركة تقيــ اتالقيمــة العادلــة لهــذه االســتثمار 

ة المســــتثمر بهــــا المعنيــــة وصــــافي قيمــــ اتمقارنــــة ذات الصــــلة بالشــــركقابلــــة للإلــــى معلومــــات الســــوق الة بهــــذه االســــتثمارات اســــتنادا صــــ الخا 
الموجودات. 

ئراخسالوح أاألربا خاللمنالعادلةيمة لق باالمدرجةثمارات االست

یلي:كما السنةل  الحركة خال
٢٠٢١٢٠٢٠
درهملفأألف درهم

٢٢٬٦٥١٢٧٬٦٨٠ینایر١كما في
١١٬٠١٠٨٬٠٢٧نةالسخاللت یا شتر الم

)٣٬١٤٨(٤٬٩٦٥)٧ضاح  إی(عادلةالقيمة الفي  )ائرخس(أرباح/
)٧٦٩()١٩٩()٦إیضاح  (االستثماراتعادباستمنئرلخسا ا

)١٣٩٩٬()٧٦٧٬٤(سنةاللاالستبعادات خال

٦٠٦٬٣٣٦٥١٢٢٬سمبردی٣١كما في 

البضاعة-١٣
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمهمألف در 

٧٦٬٢٠٠٩٤٬٣٦٠مواد خا م
٥٧٬٩٢٠٥٩٬٠٦٦ةالجاهز ضائع شبهلباألعمال قيد التنفيذ وا

١٥٬١١٠١١٬٢٠٩زةجاهبضائع 
٧٥١٬٧٩٧٢٢٩٦٬قطع غيارو مخازن 

٢٤٦٬٩٨١٢٦٠٬٨٦٢
)٣٩٣٢٤٬()٢٣١٬٣٠(ن بطيء الحركةزو ًا: مخصص مخ صقنا 

٢١٦٬٧٥٠٢٣٦٬٤٦٩
٢٥٣٬٣٢٢١في الطریقالبضائع  

٠٠٣٬٢٢٠٦٩٠٣٦٬٢



اة التابعة لهركشالو )تنمية الصناعية (ش.م.عالت و لإلسمنلشارقةشركة ا
ةحدمو الليةاالمت نايابول الحات إیضاح

٢٠٢١دیسمبر٣١في  

٣٩

(تتمة) البضاعة-١٣

یلي:كما ةلحركن بطيء المخزو في مخصص االحركة 
٢٠٢١٢٠٢٠

ألف درهملف درهمأ

٢٤٬٣٩٣٢٥٬٧٤٤ینایر١في  
٩٬٨٣٨٢٬١٤٩: المقدم خالل السنةزائداً 

)٥٠٠٣٬()٠٠٠٬٤(*الل السنةخ المعاد قيده:  ناقصاً 

٣١٢٬٣٠٣٣٩٢٤٬

.٢٠٢١دیسمبر٣١فيالمنتهيةالسنةخاللالغياروقطعالمخازن من لدیها القدیمالمخزون المجموعةاستهلكت* 

رى أختجاریة و ذمم مدینة -١٤

٢٠٢١٢٠٢٠
درهم م دره

١٧٤٬٩١١١٧٨٬٥٠٦ریةذمم مدینة تجا 
)٢٣٧٦٬()٢٢٧٦٬(لقيمةاض في انخفاالمخصص ناقصًا:  

١٦٨٬٦٨٤١٧٢٬٢٦٩
١٢٬٠٩٩٥٬٨٤٤موردینى الودفعات مقدمة الصاریف مدفوعة مقدماً م

٦٤٨٬٤٦٣٠٥٬نة أخرى ودائع وذمم مدی

٤٣١٬١٨٥٤٣٧٣٬١٨
ما یلي:كالمدینة التجاریة انخفاض في قيمة الذمم في مخصصالحركة

٢٠٢١٢٠٢٠
درهم درهم 

٦٬٢٣٧٥٬٤٨٧ینایر١في  
٧٥٠-السنة: المقدم خاللاً زائد

-)١٠(السنةخالل ناقصًا: العكوسات 
٢٢٧٦٬٢٣٧٦٬



اة التابعة لهركشالو )تنمية الصناعية (ش.م.عالت و لإلسمنلشارقةشركة ا
ةحدمو الليةاالمت نايابول الحات إیضاح

٢٠٢١دیسمبر٣١في  

٤٠

تتمة) ( ذمم مدینة تجاریة وأخرى -١٤

:یليكما التجاریةالمدینةممالذاليإلجمالتقادميلتحل

ة السدادمتأخر 
-١تاخرة غير م

ثر من أك١٨٠–٩٠٩١ضةفوليست منخ 
یوم ١٨٠یومیومالقيمةالمجموع 
درهم درهم درهم م درهدرهم 

٢٠٢١٩١١٬١٧٤٨٢٣٬٢٩١٦٧٬٥٧١٤٥٬٦٤٧٧٦٬٢٣

٢٠٢٠٥٠٦١٧٨٬٤٠٢٣٠٬٥٢٩٤٩٬٣٧٤٦٦٬٣٧٢٣٢٬

لنقدیةلنقدیة وشبه اا-١٥

٢٠٢١٢٠٢٠
رهمدألف  درهمألف 

٥٤٣٤٣٧الصندوق د فينق
٢٥٢٬١٣٢٠٦٢٦٬صدة لدى البنوكأر 

٩٥٧٬١٣٤٣٦٢٦٬

ى ذمم دائنة تجاریة وأخر -١٦

٢٠٢١٢٠٢٠
درهم درهم 

٥٣٬٣٠٥٣٨٬٨٧٤جاریةلتمم الدائنة االذ
٣٨٬٠٩٤٢٨٬٢١٨وذمم دائنة أخرى مصاریف مستحقة 

١٣٬٣٥٧١٤٬١٩١قة الدفع للمساهمينمستح طالب بها رباح غير المتوزیعات األ
٦٣٨٬١٢٠٦١٦٬ات وآالت ومعداتق الدفع إلنشاء ممتلكمبلغ مستح *

٣٩٤٬١٠٦٤٨٩٩٧٬

. اآلالت والمكائنبإنشاءفيما یتعلق نة حتجزة الدائالذمم المفيسيكل أسا ق الدفع بشمستح غیتألف المبل*



اة التابعة لهركشالو )تنمية الصناعية (ش.م.عالت و لإلسمنلشارقةشركة ا
ةحدمو الليةاالمت نايابول الحات إیضاح

٢٠٢١دیسمبر٣١في  

٤١

قروض بنكية-١٧

٢٠٢١٢٠٢٠
درهمألف درهمألف

:جلقروض طویلة األ
١٧٢٬٦٣٢٢٤٢٬٠٦٢ألجلقروض

)٧٥٦٥٨٬()٧٥٦٥٨٬(جلض ألو ر لقن ااقصًا: جزء قصير األجل من

٨٧٦٬١١٣٣٠٦٨٣٬١لقرضجل من ااألجزء طویل

األجل:يرةقصقروض 
٢٠٧٬٢٦٥١٨٣٬٠٥٩ة األجلصير روض قق

٧٥٦٥٨٬٧٥٦٥٨٬وض ألجلجزء متداول من القر 

٢١٠٬٢٦٦٨١٥٢٤١٬

٨٩٧٬٣٧٩١٢١٬٤٢٥

.ةلسائداالسوق أسعارسبح ائدةفارأسعتالالتسهيجميعلىعترتبت)١(
من خالل:ضمونةإن القروض البنكية م)٢(

كالبنتتسهيالمقابلكضمانالبنكلصالحدرهممليون ٢٦٦لغبمبنيإذسند-
.)١٠(إیضاح  همدر ون ملي٩٢بمبلغاستثماري عقارعلىالتأمينبوليصةعنوالتنازلالمسجلالعقاري الرهن-
كــائنبالمیتعلــقمــا يفهــمدر مليــون ٨٠بلــغبمالمتحــدةالعربيــةاإلمــاراتدولــةفــيالبنــوكأحــدالحلصــ تــأمينبوليصــةعــنالتنــازل-

.)٩ح  (إیضا التساوي في المعاملةأساسعلىواآلالت
یتعلــقفيمــا أمينتــ بوليصــةوالتنــازل عــن(غيــر موثــق)درهممليون ١٤٥بمبلغممولةو مقيدةقةطا توليد للمحطةعلىتجاري نره-

.)٩(إیضاح  المتحدةعربيةالاراتماإلدولةفينوكالبأحدلصالحدرهممليون ١٣٤بلغبممقيدةالالطاقةوليد  تبمحطة
رأسمــنمعــينأدنــىبحــداالحتفــاظالمجموعــةوتســتوجب علــىالمقيــدةشروطالمن العدید علىنوكلبامناالقتراضاتفاقياتتتضمن)٣(

دیســمبر٣١فــيمــا ك.دیســمبر٣١يفسنویاً الماليةلتعهداتللتثا االماختبارإجراءمیت. الماليةوالنسبالملكيةوحقوق العاملالمال
.وكبنالمعالتسهيلخطاباتفيحددمهوكما لماليةاداتهعبالتالمجموعةتتزمال،٢٠٢١

ــرتمانيـــةائتســـهيالتالمجموعـــةلـــدى)٤( ــةبةمســـتخدمغيـ ــمون مليـــ ١٦١قيمـ ــون ١٥٩-٢٠٢٠(درهـ ــا ) مدرهـــ مليـ ــيكمـ دیســـمبر ٣١فـ
٢٠٢١.

) ویاً ســن٪ ٣٬٥إلــى٪ ٢٬٥-٢٠٢٠(ســنویاً ٪ ٣٬٥٠إلــى٪ ٢٬٥مــنوحرایتــ فائــدةســعرطبمتوســ األجــلقصــيرةقــروضموعــةالمج لــدى)٥(
.٢٠٢١دیسمبر٣١فيا كم

موظفينللالخدمةنهایةفأةمكامخصص  -١٨

٢٠٢١٢٠٢٠
همدر ألف درهمألف

٢٧٬٤٥٣٢٨٬٧١٩ینایر١في  
٢٬٢١٠٢٬٣٥٥خالل السنةمخصص مقدم

)١٦٢٣٬()٧٠٨٬١(تمت خالل السنةدفعات 

٩٥٥٢٧٬٤٥٣٢٧٬بردیسم٣١في  



اة التابعة لهركشالو )تنمية الصناعية (ش.م.عالت و لإلسمنلشارقةشركة ا
ةحدمو الليةاالمت نايابول الحات إیضاح

٢٠٢١دیسمبر٣١في  

٤٢

رأس المال-١٩
٢٠٢١٢٠٢٠
درهمألف  مألف دره

: لبالكامالمدفوعو رمصد والبهلمصرحاالمالأسر 
درهم١نها مكلقيمة،مسه٦٠٨٬٢٥٣٬٧٤٦

٢٥٤٦٠٨٬٢٥٤٦٠٨٬)درهم١نها مكلقيمة،سهم٦٧٤٢٥٣٬٠٨٬٦-٢٠٢٠(

وني ناالقاالحتياطي -٢٠

لقــ یالمــا لتحویــ یتوجبة،الشركتأسيسوعقد٢٠١٥ةلسن) ٢(مرقالمتحدةيةربالعإلماراتالدولةدياالتحا القانون من٢٣٩للمادةقاً وف
يصــاتالتخصهــذهمثــلنعــ التوقــفزو جــ ی.عللتوزیــ قابــلاليــرغالقــانونياالحتيــاطيإلــىســنةكــلالمجموعــةأربــاحصــافيمــن٪ ١٠نعــ 

تــيالالحــاالتيفــ إالعللتوزیــ بــلا قغيــراالحتيــاطيذاهــ .عــةو للمجممــدفوعالالمــالرأسلنصــفمســاویاً النظــاميالحتيــاطياحیصــبعنــدما 
ــا یســـمح ــثالقـــانونيتيـــاطيالح اإلـــىآخـــرتحویـــلأيارةاإلدمجلـــسرحیقتـــ ملـــ .ون القـــانبهـ ــاوزطيحتيـــا الانأحيـ المـــالأسر نمـــ ٪٥٠تجـ

.)٪٥٠-٢٠٢٠(لمدفوعا

امالعحتياطي الا-٢١

الالمــ رأسمــن٪٢٥اطياالحتيــ صــلیتــىح عــامالاالحتيــاطيلــىإللســنةربــاحاألمــن٪١٠تحویــلیجــبللشــركة،األساســينظــامالوفقــاً 
ملــ .العــاديوميــةعمالالجمعيــةاعجتمــ افــيهمينسا المةقوموافاإلدارةمجلسعضاءأ توصيةىعلبناءً للتوزیعقابلاطيحتيالاهذا.عو المدف
.)٪٢٥-٢٠٢٠(دفوعلمالالما رأسمن٪٢٥تجاوزحتياطيالاأنثحيلعامااالحتياطيإلىآخرتحویلأيدارةاإلمجلسیقترح

مية السهربح-٢٢

كمــا ةمــ القائادیــةالعهماألســ لعــددحالمرج المتوسطواحتسابالمجموعةيالكمىإلئدةالعا األرباحعلىهمللساألساسيحربالسابتح ایستند
:يیلكما ،٢٠٢١دیسمبر٣١في

٢٠٢١٢٠٢٠

)٦٣٦٠٬٧()٨٠٢٬٣٣()(ألف درهمنةلسلالخسائرصافي

٢٥٤٦٠٨٬٢٥٤٦٠٨٬)باأللف(األسهمعددلرجحالمالمتوسط

)١٦١٬٠()٠٥٦٬٠()همدر (مللسهةوالمخففةاألساسيالخسارة  



اة التابعة لهركشالو )تنمية الصناعية (ش.م.عالت و لإلسمنلشارقةشركة ا
ةحدمو الليةاالمت نايابول الحات إیضاح

٢٠٢١دیسمبر٣١في  

٤٣

اماتلتز واال الطارئةالمطلوبات-٢٣

٢٠٢٠دیســمبر٣١(مهــ در مليــون ١٬٧البالغــةاألداءداتســنبقیتعلــ يمــا فضــماناتربإصــداالمجموعةقامت،٢٠٢١دیسمبر٣١فيما ك
.یةجوهر تطلوبا مأيا عنهأ ینشأنیتوقعالوالتي،)رهمدمليون ١٬٦-

.)درهممليون ٠٬٠٨–٢٠٢٠(درهمون ملي١٦٬٣لمالياالتقریرتاریخفيكما ةدر المقالرأسماليةاریفلمصالتزامابلغ

ــا ةالمجموعـــ لـــدىكمـــا  ــممليـــون ٤٬٥لـــغمببتالتزامـ ــةاداتلســـنافـــيتمـــتراتاالســـتثما ســـابح فـــي) درهـــمون ليـــ م٦٬٥–٢٠٢٠(درهـ لماليـ
.االستثمارشركات/ادیقالصنمدیري قبلمنالطلبعندلدفعاوعةالمجمعلىیجب.موالاألدیقوصنا 

اح ع األربتوزی-٢٤

مقترحةنقدیةأرباحتوزیعات
متعلــقدرهــمشــيءالبواقــعنقدیــةأربــاحتوزیــعاإلدارةسجلــ مأعضــاءاقتــرح،٢٠٢٢مــارس٧فــيقــدعالــذياإلدارةمجلــسعاجتمــا خــالل
ــنة ــمبر٣١(٢٠٢١دیســـمبر٣١فـــينتهيـــةالمبالسـ ــع،)شـــيءال–٢٠٢٠دیسـ ــعتوز ویخضـ ــاهملموافقـــةاألربـــاحیـ ــاعاخـــاللينالمسـ جتمـ

.السنويالعموميةلجمعيةا

القطاعيةیرر التقاادإعد-٢٥

. للمجموعة ستراتيجيةااللما األعتوحداما وهاه،أدنموضحهوكما نهما إعداد التقاریر عنمكیرئيسيينقطاعينعامكلبشجموعةالمىلد
التالي الملخصضحیو .لفةمختاستراتيجياتتتطلبا نهألصلفمنبشكلإدارتها تتمو مختلفةقطاعاتفيستراتيجيةاالألعمالاوحداتتعمل

:أنها عداد تقاریر بشا مكنیالتي عةجمو المقطاعاتمنزءج كلفيمليةعال

ل.حبا تجات الومنيةلورقاس اكياألو األسمنتعلىویشتملصناعةقطاع ال

خاص.لالمجموعةالحساب النقد و االستثماراتإدارة على تملویشتثماراالسطاع ق

لي:في وحدتين لألعمال كما یستثماراالنظيم قطاع  یتم ت

.المتحدةرات العربيةاإلما فية رئيسية صور العقارات بير  وتأج رتثما اس-
يا.الخليجي وآسون  جلس التعا دول مة في صورة رئيسيب،والخاصةلعامة ادیق  لصنا واسهم في األاالستثمار-

ع حول توزیــ راتالقرااتخاذض ت لغر ا قطاعه الة لهذمراقبة النتائج التشغيليليه اإلدارة في لذي تعتمد عاساسألأعاله اة لقطاعات الواردتعتبر ا
يانات.يد البح د تو عنت عا القطا بين المعامالتد تستبعداء.ر وتقييم األالمصاد



اة التابعة لهركشالو )تنمية الصناعية (ش.م.عالت و لإلسمنلشارقةشركة ا
ةحدمو الليةاالمت نايابول الحات إیضاح

٢٠٢١دیسمبر٣١في  

٤٤

(تتمة) القطاعيةیرالتقار ادإعد-٢٥

٢٠٢١٢٠٢٠
رهمدألف  درهمألف

صناعة
٤٩٣٬٨٩٤٤٣١٬٦٢٧تمبيعا ال

)٩٨٩٤٣٦٬()١٦٥٬٥٠١(يعاتتكلفة المب

)٥٬٣٦٢()٧٬٢٧١(الخسائري  مالإج 
٢٬٩٠٣٢٬٨٨٧عمتنو خلد

)٨٥٣١٤٬()٢٩٦٬١٥(مصاریف

)٣٢٨١٧٬()٦٦٤٬١٩(تطاعا ج القتائنصافي  

االستثمار

)٤٬٥١١(١٣٬٥٠٠الاألمو قة وصنادیاملعة واخاصالهمساألمن االستثمار في  ر)سائخ (الالدخل/
)٣٢٥١١٬(-ریةاالستثما لى العقارات  مة عي القيئر االنخفاض فخسا 

١٥٬٨٣٦(١٣٬٥٠٠(

٦٬٠٢٤١٬٠٥٣ةاریستثمقارات االخل من العالد
)٧٩٤٨٬()٨١٥٨٬(االستهالك

)٥٧٧٢٣٬(٧٠٩٬١٠طاعاتقنتائج الصافي  

)١٧٬٥٤٣()١٢٬٤٤٧(لویكاليف التمت
)٢٬٥١٩(-تمویلفمصاری

)٦٦٩٩٬()٤٠٠٬١٢(يسيالرئزكالمر –مخصص دون بمصاریف
)٦٣٦٧٠٬()٨٠٢٬٣٣(للسنةئرالخسا 

خرى معلومات أ

٢٠٢١دیسمبر ٣١
جموعلماستثمار االة الصناع

ألف درهملف درهمأدرهمألف

٠٣٧٬٣٣٦١٬٥٨٠٬٤٩٦٦١٧٬٨٣٢١٬اعقطموجودات ال

٨٤٣٬٥١٣٤٠٣٢٤٦٬٥١٤مطلوبات القطاع

٧٧٧٦٩٬٨١٥٨٬٥٩٢٧٨٬استهالك

١٥٧٬١٦٢٧٤٬١٣٤٣١٬٢٩الرأسماليةالنفقات



اة التابعة لهركشالو )تنمية الصناعية (ش.م.عالت و لإلسمنلشارقةشركة ا
ةحدمو الليةاالمت نايابول الحات إیضاح

٢٠٢١دیسمبر٣١في  

٤٥

(تتمة) يةالقطاعیرالتقار ادإعد-٢٥

(تتمة)رى خمعلومات أ

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
جموعلماستثمار االالصناعة 
ألف درهمألف درهمألف درهم

٨٨٣٤١٣٬١٬٧٨١٬٤٥٦٦٦٤٨٧٠٬١٬قطاعات الوجودم

٣١٩٥٤٦٬٤٧٤٣٬٠٦٣٥٥٠٬مطلوبات القطاع

٢٩٦٦٩٬٧٩٤٨٬٠٩٠٧٨٬استهالك

٤٥٠٣٤٬٩١٤٩٬٩٥٩٤٣٬الرأسماليةنفقاتال

فيةغراومات جمعل
٣١فــيالمنتهيتــينللســنتينيــةالجغرافلقطاعاتبا تتعلقالتيباتو لمطلاوبندداتالموجو بندو اداتر اإلیعنمعلوماتيالتالالجدولضر عی
.٢٠٢٠دیسمبر٣١و٢٠٢١یسمبرد

٢٠٢١دیسمبر٣١
المجموعدوليمحلي 
رهمدألفهمألف در همألف در 

٤٥٧٬٣٧٥١٤٩٬١١٨٨٩٤٬٩٣٤یراداتاال

٢٣٤٬٢٤٧٥٬٨٧٠٩٬١٠ثمارستخل االد

٢٠٢٠سمبرید٣١في  
لمجموعادولي محلي 
ألف درهمهمألف در همألف در 

٥٠٨٣٣٥٬١١٩٩٦٬٦٢٧٤٣١٬یراداتاال

)٣١٤٦٬()٢٣٠١٬()٨٤٠٥٬(ثمارستخل االد



اة التابعة لهركشالو )تنمية الصناعية (ش.م.عالت و لإلسمنلشارقةشركة ا
ةحدمو الليةاالمت نايابول الحات إیضاح

٢٠٢١دیسمبر٣١في  

٤٦

(تتمة) قطاعيةالیرالتقار ادإعد-٢٥

تتمة)(فيةغراعلومات جم

٢٠٢١دیسمبر٣١

عالمجمو دوليي محل
مألف درهدرهمألف ألف درهم

٨٠٩٬٧٠٥١٬٨٠٨٬٢٦١٦١٧٬٨٣٢٬١داتموجو 

٧٤٩٬٤٠٢٤٩٧٬١١١٢٤٦٬٥١٤مطلوبات

١٣٢٬٢٥٢٩٩٬٤٣١٤٬٢٩ةاليالرأسمالنفقات

٢٠٢٠دیسمبر٣١

عمو المج دولي ي محل
ملف درهألف درهمأألف درهم

٩١١٧٦٠٬١٬٣٧٥٬١٠٩٦٦٤٨٧٠٬١٬موجودات

٧٧٠٤٤١٬٢٩٤١٠٨٬٠٦٤٥٥٠٬مطلوبات

٩٣٨٤١٬٠٢١٢٬٩٥٩٣٬٤اليةالرأسمتالنفقا 

العالقةاتذاألطرافمعالمعامالت-٢٦

ت التــي شــركا ، والالمجموعــةدارة الرئيســيين لــدى مــوظفي اإلاء مجلــس اإلدارة و عضــ ن األساســيين وأ عالقــة فــي المســاهميف ذات الراتتمثــل األطــ 
هــؤالء األطــراف. یــتم اعتمــاد سياســات وشــروط تســعير هــذه المعــامالت مــن قبــل من قبل كبيرمشتركة أو تأثير السيطرة  الوأيطرة  لسلتخضع  

القة.  لعاألطراف ذات اتبادلة معاق عليها بصورة متفارة المجموعة، ویتم االإد

موظفي اإلدارة الرئيسيين:  فيما یلي تعویضات
٢٠٢١٢٠٢٠

مرهدف  ألدرهمألف

٣١٧٨٬٢٩٣٨٬مةیة خدفأة نها ومكا لموظفينلاألجلقصيرةمزایا  

١٦١٦عدد من موظفي اإلدارة العليا 

--ه)دنا اجع اإلیضاح أ(ر اء مجلس اإلدارة  اب أعضأتع



اة التابعة لهركشالو )تنمية الصناعية (ش.م.عالت و لإلسمنلشارقةشركة ا
ةحدمو الليةاالمت نايابول الحات إیضاح

٢٠٢١دیسمبر٣١في  

٤٧

تتمة) ( القةعالذاتاألطرافمعامالتمعال-٢٦

للســنة درهــمالشــيءقيمــة مجلــس إدارة بمجلــس اإلدارة أتعــاب أعضــاء ، اقتــرح٢٠٢٢مــارس ٧خ المنعقــد بتــاریارةخــالل اجتمــاع مجلــس اإلد
ــمبر ٣١المنتهيـــة فـــي  ــا مـــن قبـــل المســـاهمين فـــ اعتمرطبشـــ ٢٠٢١دیسـ ــاع الجمعيـــة العمو يادهـ ــة اجتمـ ــنوي. خـــالل اميـ ــاع الجمعيـــة جتالسـ مـ

للســنة درهــم ال شــيءة بمبلــغ س إدار ع أتعــاب أعضــاء مجلــ المســاهمون علــى دفــ ق افــ ، و ٢٠٢١مــارس ٣٠منعقــد بتــاریخ الالعموميــة الســنوي
.٢٠٢٠دیسمبر ٣١المنتهية في  

ذاتأطــرافمــنةحقمســت/ إلــىتحقةمســ دةأرصــ توجــدوالأعــالهركو المــذباســتثناءالســنةلخــالعالقــةيذطــرفمــعمعــامالتتوجــدال
.٢٠٢١دیسمبر٣١يفكما عالقة

لية بحسب الفئةماالدوات األ-٢٧

بيقها على البنود أدناه:سبية لألدوات المالية تم تطإن السياسات المحا 

٢٠٢١٢٠٢٠
ف درهمألدرهمألف

ماليةالموجودات ال
ینةمدالقروض والذمم ال

١٧٣٬٣٣٢١٧٧٬٨٩٨)١٤دمًا) (إیضاح  فيات والمصاریف المدفوعة مقسلى (باستثناء الذمم مدینة تجاریة وأخر 
٧٩٥١٣٬٦٤٣٢٦٬)١٥إیضاح  أرصدة لدى البنوك (قد في الصندوق و ن

١٨٧٬١٢٧٢٠٤٬٥٤١
٣٣٬٦٦٠٢٢٬٦٥١)١٢الخسائر (إیضاح  من خالل األرباح أو موجودات مالية بالقيمة العادلة  

٥٦٣١٦٤٬١٤٦١٢٥٬)١٢األخرى (إیضاح  من خالل بنود الدخل الشامل ة  بالقيمة العادلموجودات مالية 

٣٥٠٣٨٥٬٨٠٦٣٥٢٬

لماليةالمطلوبات ا
ألخرى بالتكلفة المطفأةالمطلوبات المالية ا

١٠٥٬٧٨٧٩٧٬٣٨٤)١٦اح) (إیضوالدفعات المقدمةأجير المسبق اء التدائنون تجاریون وآخرون (باستثن
٨٩٧٬٣٧٩١٢١٤٢٥٬)٧١لفيات (إیضاح  الس

٦٨٤٬٤٨٥٥٠٥٥٢٢٬



اة التابعة لهركشالو )تنمية الصناعية (ش.م.عالت و لإلسمنلشارقةشركة ا
ةحدمو الليةاالمت نايابول الحات إیضاح

٢٠٢١دیسمبر٣١في  

٤٨

لماليةارطإدارة المخا-٢٨

الئتمانمخاطر ا
ليــة. تتعــرض ى خســارة ما عقــد عمــالء، ممــا یــؤدي إلــ مقابــل بالتزاماتــه بموجــب أداة ماليــة أو تمــان هــي مخــاطر عــدم وفــاء طــرفمخــاطر االئ

ئتمان على النحو التالي:لموجودات المالية لمخاطر االاتشغيلية. تتعرضطر االئتمان من أنشطتها الخا عة لمالمجمو 

االئتماناطر  مخ لالتعرض
التقــاریر ریخ إعــداد رض لمخاطر االئتمان. فيما یلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان فــي تــا للموجودات المالية أقصى تعثل القيمة الدفتریةتم

المالية:

٢٠٢١٢٠٢٠
مألف درهدرهمألف

١٦٨٬٦٨٤١٧٢٬٢٦٩ض القيمة)مخصص خسارة انخفا اً ن (ناقصیو مدینون تجار 
٤٬٦٤٨٥٬٦٣٠أخرى م مدینة و موذع ودائ

٢٥٢٬١٣٢٠٦٢٦٬ة نقدیة لدى البنوكأرصد

٥٨٤٬١٨٦١٠٥٢٠٤٬

الجغرافي:حسب الموقعر  التقریي تاریخ  جاریة فذمم المدینة التوالى  لموجودات المالية األخر من افيما یلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمدرهمألف

١٦٤٬٠٧٥١٨٢٬٩٥٨يةمحل
٩٥٠٬٢٢١٤٧٬٢١مناطق أخرى 

٥٨٤٬١٨٦١٠٥٬٢٠٤

خسائر االنخفاض في القيمة
.لمدینة القائمةاومراقبة الذممرادود ائتمان للعمالء األفحدية بخصوص العمالء بوضع نتسعى المجموعة للحد من مخاطرها االئتما 

قييم.مان الفردیة وفقًا لهذا التم تحدید حدود االئتف االئتماني ویتنيتصجودة ائتمان العميل بناًء على التتم إدارة

ة الماليـــة ســار ة للتخفيــف مــن مخــاطر الخ يلالجــدارة االئتمانيــة كوســـ ة التعامــل فقـــط مــع األطــراف المقابلــة ذاتقامــت المجموعــة باتبــاع سياســ 
مراجعتهــا والموافقــة عليهــا المقابل والتــي تــتمة حدود الطرفاسطبو ن التحكم في التعرض لمخاطر االئتما السداد. یتمة عن التخلف عنتج النا 

لذمم المدینة القائمة.من قبل المجموعة سنویًا ومراقبة ا

ئتمان المتوقعةتقييم خسارة اال
مــا صــصمخ لمتوقعــة. تســتخدم المجموعــة مصــفوفة ر االئتمــان اائالي لقيــاس خســ مــ كــل تــاریخ تقریــرفــي تحليــل النخفــاض القيمــة اءیــتم إجــر 

ســتخدام طریقــة "معــدل الــدوران" بنــاء علــى با . یــتم احتســاب معــدالت الخســائر مــن الــذمم المدینــة التجاریــةاالئتمــان المتوقعــةلقيــاس خســائر
ائر االئتمــان المتوقعــة هــي نفــس بعــة لقيــاس خســ المنهجيــة المتإنوط إلــى الشــطب. لهبــ الل مراحل متعاقبــة مــن اخ مال تقدم الذمم المدینةتاح 
یة.ر بيانات مالية سنو بينة في آخ ة المجينهالم



اة التابعة لهركشالو )تنمية الصناعية (ش.م.عالت و لإلسمنلشارقةشركة ا
ةحدمو الليةاالمت نايابول الحات إیضاح

٢٠٢١دیسمبر٣١في  

٤٩

(تتمة) لماليةر اإدارة المخاط-٢٨

(تتمة)مخاطر االئتمان

(تتمة)خسائر االنخفاض في القيمة

(تتمة)متوقعةالتقييم خسارة االئتمان  

ــة كمــا فــي المدینــة التجار مملــذن والخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لا خــاطر االئتمــ حــول التعــرض لماتل التــالي معلومــ یقــدم الجــدو  ر دیســمب٣١ی
٢٠٢١:

سائر مخصصات خالقيمة 
االئتمان المتوقعة اإلجمالية 

اناالئتمخسارة٢٠٢١سنة ٢٠٢١سنة 
لمتوقعةاألف درهمألف درهم

٪٠٬٠٠-١٠٨٬٣٤٣مضمونةمدینة تجاریةذمم 
٪٦٤٬٤٠٧٤٬٠٦٦٦٬٣١ة غير مضمونةنة تجاریمم مدیذ
٪١٦١٬٢١٦١٬٢٠٠٬١٠٠المدینة التجاریةمم ذخصص محدد للم

٩١١٬٧٤١٢٢٧٦٬

مخصصات خسائر القيمة
االئتمان المتوقعة اإلجمالية

االئتمانرةسا خ ٢٠٢٠سنة ٢٠٢٠سنة 
ةالمتوقعف درهمألألف درهم

٪٠٬٠٠-١٢٦٬٧٤٠مدینة تجاریة مضمونةذمم 
٪٥٠٬٣٣٧٤٬٨٠٨٩٬٥٦ير مضمونةغةینة تجار مم مدیذ
٪٤٢٩١٬٤٢٩٬١٠٠٬١٠٠جاریةالمدینة التمم ذخصص محدد للم

٥٠٦١٧٨٬٢٣٧٦٬

العوامــل ت فــي. یــتم ضــرب تلــك المعــداليةث ســنوات الماضــ علــى مــدى الــثالائر االئتمــان خســ ة الفعليــة فــي إلــى الخبــر تســتند معــدالت الخســارة 
ول المجموعــة حــ رؤیــةو الحاليــةریخيــة والظــروف م خاللهــا جمــع البيانــات التا خالل الفترة التــي تــ روف االقتصادیة لظاالعددیة لبيان الفروق بين

قــع للــدول والمتو حلــي اإلجمــالي الفعلــيلمة علــى النــاتج ال العددیــ ترتكز العوامــ ینة. مدعمار المتوقعة للذمم الالظروف االقتصادیة على مدى األ
موعة.مج الالمعنية التي تعمل فيها  
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٢٠٢١دیسمبر٣١في  

٥٠

(تتمة) ليةر الماإدارة المخاط-٢٨

مخاطر السيولة

فائدة:تعاقدیة للمطلوبات المالية، بما في ذلك دفعات الفيما یلي االستحقاقات ال

أكثر منأقل من ت قاالتدفالقيمة 
واحدةسنةسنة واحدةقدیة عاالنقدیة التیة الدفتر 

همر دألف ألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠٢١دیسمبر ٣١في 
الية غير المشتقةالمطلوبات الم

-١٠٤٬٧٥٦١٠٤٬٧٥٦١٠٤٬٧٥٦تجاریة وأخرى ذمم دائنة
تلكات ومكائنمممستحق الدفع مقابل إنشاء

-١٬٦٣٨١٬٦٣٨١٬٦٣٨عقار االستثماري لا/ومعدات
٨٩٧٬٣٧٩٤٦٠٬٣٨٩٠٦٢٬٢٧٢٣٩٨٬١١٧القروض البنكية

٢٩١٬٤٨٦٨٥٤٬٤٩٥٤٥٦٬٣٧٨٣٩٨٬١١٧

ر منأكثأقل من التدفقاتالقيمة
واحدةسنةسنة واحدةالنقدیة التعاقدیة الدفتریة 
درهمألفألف درهممرهألف دألف درهم

٢٠٢٠دیسمبر ٣١ي  ف
تقةمشالت المالية غير  المطلوبا 

-٨١٬٢٨٣٨١٬٢٨٣٨١٬٢٨٣ذمم دائنة تجاریة وأخرى 
ممتلكات ومكائنالدفع مقابل إنشاءق تح مس

-١٦٬٢٠٦١٦٬٢٠٦١٦٬٢٠٦ي عقار االستثمار ال/ومعدات
١٢١٤٢٥٬٧٩٦٣٬٤٤٢٥١٢٥٠٬٥٤٥١٩٣٬القروض البنكية

٦١٠٥٢٢٬٢٨٥١٬٥٤٤٠٧٣٤٧٬٥٤٥١٩٣٬
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٢٠٢١دیسمبر٣١في  

٥١

(تتمة) ر الماليةمخاطالإدارة -٢٨

سوق خاطر الم

مخاطر العمالت األجنبية
في تاریخ التقریر المالي.خاطر صرف العمالت األجنبية  حاالت تعرض جوهریة لملدى المجموعةس لي

طر أسعار الفائدةمخا
لية:ر الما رییخ إعداد التقا لية التي تخضع لفائدة بتار الما ئدة ألدوات المجموعةار الفا فيما یلي بيان أسع

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمهمدر ألف

تلفائدة الثاباعراألدوات ذات س
٥٠٨٥٠٨موجودات مالية

٢٨٣٬٦٥٤٤٢١١٤٬مطلوبات مالية

المتغيراألدوات ذات سعر الفائدة 
٥٩٦٬٣١٤٦٧٩٬٣١٠مطلوبات مالية

رة.متغيــ ت األســعار الثابتــة والســلفيات ذامحفظــة متوازنــة مــن القــروض واللــىدیها بالحصــول عارة مخــاطر أســعار الفائــدة لــ تقوم المجموعــة بــإد
وضــها بأســعار فائــدة ثابتــة. إلدارة ذلــك، تــدخل المجموعــة فــي قر ٪ مــن٢٥اظ بنســبة تصــل إلــى االحتفــ علــىجموعــة تــنص سياســة الم

ل فتــرات زمنيــة محــددة، علــى تبــادمنافــق بموجبهــا، ضــ ات الســعر الثابــت، والتــي تو أســعار الفائــدة ذمقایضــات و لســندات القــروض وا
متفق عليه.مي لرجوع إلى مبلغ أساسي اسبها با لتي تم حسا ة والمتغيرة واابتالثن مبالغ معدل الفائدةالفرق بي

التدفقات النقدیة التعاقدیة
ألف درهم

أكثر من سنة واحدةة واحدأقل من سنة 

٢٦٦٬٠٢١١١٣٬٨٧٦سمي المبلغ اال٢٠٢١دیسمبر ٣١
٢٧٢٬٠٦٢١١٧٬٣٩٨ة العادلة ) القيمموجودات (مطلوبات 

٢٤١٬٨١٥١٨٣٬٣٠٦المبلغ االسمي٢٠٢٠مبر دیس٣١
٢٥٠٬٢٥١١٩٣٬٥٤٥ة العادلة لقيم) اموجودات (مطلوبات
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٢٠٢١دیسمبر٣١في  

٥٢

إدارة المخاطر المالية (تتمة) -٢٨

(تتمة)سوق طر المخا

ئدة الثابت فاوات ذات سعر الاسية القيمة العادلة لألدستحليل ح
ربــاح أو الخســائر، بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األت الفائدة الثابمالية ذات سعر ت اللوبا احتساب أٍي من الموجودات والمطمجموعة بوم الال تق

ئر.ا یؤثر على األرباح أو الخسن للذا فإن التغير في أسعار الفائدة في تاریخ التقریر  

دة المتغيرالفائات سعروات ذدقات النقدیة لألتحليل حساسية التدف
يــؤدي إلــى زیــادة/(نقص) فــي األربــاح تاریخ التقریــر المــالي كــان لعار الفائدة في قطة أساس في أسن١٠٠ار ن التغير المحتمل المعقول بمقدإ

.جنبيةألسعار العمالت االمتغيرات األخرى وخاصة أرض هذا التحليل ثبات كافةأو الخسائر بالمبالغ المبينة أدناه. یفت

رباح أو الخسائرأل ا
١٠٠نقص١٠٠زیادة
أساسنقطةساس نقطة أ

ألف درهمهمألف در 

٦١٤٬٣)١٤٦٣٬(٢٠٢١دیسمبر ٣١

١٠٧٬٣)١٠٧٬٣(٢٠٢٠دیسمبر ٣١

مخاطر أسعار األسهم
صــة بهــذه أسعار األســهم الخا حليل حساسيةتحول١٢اإلیضاح مدرجة. راجع ستثمارات الاللمخاطر أسعار األسهم من اتتعرض المجموعة  

االستثمارات.

دلةالعاالقيم 
راجــع تها المالية ال تختلف بصورة جوهریة عــن القيمــة الدفتریــة فــي تــاریخ التقریــر.العادلة لموجوداتها ومطلوبا موعة أن القيمة ترى إدارة المج 

.١٧و١٢أیضًا اإلیضاحين  



اة التابعة لهركشالو )تنمية الصناعية (ش.م.عالت و لإلسمنلشارقةشركة ا
ةحدمو الليةاالمت نايابول الحات إیضاح

٢٠٢١دیسمبر٣١في  

٥٣

) مةطر المالية (تتإدارة المخا-٢٨

المالرأس مخاطرإدارة 
ــادة قيمــة موعــة بنســب جيــدة لــرأس المــال مــن احتفــاظ المج مــال هــو التأكــد أس الرة ر داف المجموعــة الرئيســية مــن إداإن أهــ  لــدعم أعمالهــا وزی

حقوق المساهمين ألقصى حد ممكن.

إجــراء أیــة تغييــرات دیة. لــم یــتمقتصا اع االفي األوضاتفي ضوء التغير ا وإجراء التعدیالت عليهیهإدارة هيكل رأس المال لدبتقوم المجموعة 
یتــألف هيكــل رأس المــال مــن . ٢٠٢٠دیسمبر ٣١و٢٠٢١دیسمبر ٣١ت المنتهية في ات خالل السنوااسات أو العمليالسيف أوفي األهدا

غ مجموعــة بمبلــ ال الرأس مــ تــم قيــاس ،٢٠٢١دیســمبر ٣١خسائر المتراكمة. كمــا فــيالياطيات القيمة العادلة و ترأس المال واالحتياطيات واح 
ألف درهم).١٬٣٢٠٬٦٠١-٢٠٢٠ألف درهم (١٬٣١٨٬٣٧١

دیسمبر٣١رات تغيدیة التدفقات النققات النقدیة التدفینایر ١
٢٠٢١أخرى الصادرة الواردة٢٠٢١
مرهألف دألف درهمف درهمألألف درهمألف درهم

٢٠٧٬٢٦٦-)٣٥٢٬٧٥٧(١٨٣٬٠٥٩٣٧٦٬٩٦٤قروض قصيرة األجل
١٦٣٬١٧٢-)٤٣١٬٦٩(-٠٦٢٬٢٤٢روض ألجلق

٨٩٧٬٣٧٩-)٨١٨٬٤٢٢(١٢١٬٤٢٥٩٦٤٬٣٧٦

دیسمبر٣١راتغيتالتدفقات النقدیة قدیة التدفقات النینایر ١
٢٠٢١أخرى رة الصاد الواردة ٢٠٢٠
ألف درهمألف درهمف درهمأللف درهمأألف درهم

١٨٣٬٠٥٩)٥٠٬٠٠٠()٤٨٢٬١٢٤(٢٧٤٬٩٩٥٤٤٠٬١٨٨قصيرة األجلض قرو 
٠٠٠٠٬٥٠٦٢٢٤٢٬)١٠٩٧١٬(١٨٤٢٥٤٬٩٨٧٨٬وض ألجلر ق

١٢١٤٢٥٬-)٢٣٣٥٥٣٬(١٧٩٬٥٢٩١٧٥٤٤٩٬

ادلةقياس القيمة الع-٢٩

معاملــة منتظمــة بـــين وع لتحویــل بنـــد مطلوبــات مــا فـــي دفدات مــا أو المــ و لبيــع بنــد موجـــ ذي ســيتم قبضـــههــي الســـعر الــ "يمــة العادلــةقال"إن 
، فــي الســوق األكثــر تفضــيًال الــذي یمكــن للمجموعــة غيــاب الســوق الرئيســيأو، فــيوق بتاریخ القياس فــي الســوق الرئيســيالسالمشاركين في

علقة به.متالتنفيذیة الركس المخاطر غيالمطلوبات تعلعادلة لبند  إن القيمة ا.الوقتذلك الوصول إليه في

لمالية.وبات المالية وغير اوالمطلس القيمة العادلة لكل من الموجوداتقيا ت والسياسات المحاسبية للمجموعةتتطلب بعض اإلفصاحا 

یعتبــر الســوق .ة لتلــك األداة ج فــي ســوق نشــطالســعر المــدر داة باســتخداملــة لــألالعادعنــدما یكــون ذلــك متاحــًا، تقــوم المجموعــة بقيــاس القيمــة 
ات عــن األســعار ى معلومات بشكل كاٍف بحيث یتسنى الحصول علطلوبالت المتعلقة بالموجودات أو المطًا في حال تكرار حدوث المعامنش

مستمرة.بصورة
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٢٠٢١دیسمبر٣١في  

٥٤

(تتمة) قياس القيمة العادلة-٢٩

الت الملحوظــة ذات الصــلة دخ تســتفيد مــن المــ التقيــيم بحيــثة أســاليبجموعــ ، تســتخدم المنشــطج فــي ســوق ر ك ســعر مــدعنــدما ال یكــون هنــا 
وامــل التــي كــان ليضــعها تــم اختيــاره كافــة العم الــذي غيــر الملحوظــة. یتضــمن أســلوب التقيــيخالتقدر ممكن وتحــد مــن اســتخدام المــدبأقصى

عاملة.متسعير الباالعتبار األطراف المشاركة في السوق عند  

يس المجموعــة الموجــودات والمراكـــزدلــة ســعر "عــرض" وســـعر "طلــب"، تقــ عا ســه بالقيمــة الا مطلوبــات تـــم قيأو بنــد وداتكــان لبنــد موجــ إذا 
يرة بسعر الطلب.كز القصویلة بسعر العرض والمطلوبات والمراالط

و أمبلــغ المـــدفوع لعادلـــة للة اأي القيمــ -ي لتثبيـــت األولــ اليـــة عنــد ون ســعر المعاملـــة عــادة هــو أفضـــل دليــل علـــى القيمــة العادلــة ألداة ما یكــ 
ة العادلــة ى القيمــ ســعر المعاملــة، ال یــتم االســتدالل علــ عــن ادلــة عنــد التثبيــت األولــي مختلفــةا تــرى المجموعــة أن القيمــة العدمالمقبــوض. عنــ 

دخالت غيـــرالمــ تُعتبــر فيهــا طریقــة تقيــيم بنــاء علــىســعر المــدرج فــي ســوق نشــطة لبنــد موجــودات أو بنــد مطلوبــات متطــابق أو بواســطة ال
اعــاة لها لمر لماليــة بالقيمــة العادلــة، ویــتم تعــدیاة اذه الحالــة یــتم مبــدئيا قيــاس األدبقياس القيمة العادلة، وفــي هــ لقهامة فيما یتعالملحوظة غير
علــى اس تناســبيأســ الخســائر علــىن األربــاح أومالفــرق ضــ مة العادلــة عنــد التثبيــت األولــي وســعر المعاملــة. یــتم الحقــًا تثبيــتالفرق بين القي

حوظة أو عندما یتم إنهاء المعاملة.الملبشكل كامل ببيانات السوق دعوما من ذلك عندما یكون التقييم مثرألداة وليس أكامدى عمر 

ياسات:لقة في إجراء االت المستخدمخ همية المدم العادلة باستخدام تسلسل القيمة العادلة التالي، والذي یعكس أ المجموعة بقياس القيتقوم 

الســوق فــي تــاریخ التقيــيم. یــتم ســعرق نشــط. ترتكــز القــيم العادلــة علــىة فــي الســوق (غيــر معدلــة) فــي ســو ولــ ألســعار المتداامستوى األول:  ال
ت الملكية المدرجة المحتفظ بها بغرض المتاجرة ضمن هذه الفئة.ار المجموعة في سنداف استثمتصني

اشــر (أي المشــتقة مــن مباشــر (أي األســعار) أو غيــر مبق وظــة، إمــا بطریــ ح المــدخالت الملي تســتند إلــى التقيــيم التــ ثــاني: أســاليبلمســتوى اال
وق المتداولــة فــي أســواق نشــطة ألدوات مماثلــة؛ أو أســعار باســتخدام: أســعار الســ قييمهــا هــذه الفئــة علــى األدوات التــي یــتم تشتملاألسعار). ت
خــرى بحيــث ار الوســيط؛ أو أســاليب تقيــيم أســعشــكل أقــل؛ أو أبي تعتبــر نشــطة األســواق التــ أو مماثلــة فــيوات نموذجيــة داولــة ألالســوق المتد

انات السوق.ة من بيمستقاة بصورة مباشرة أو غير مباشر هامةتكون جميع المدخالت ال

مهــا باســتخدام لتــي یــتم تقيييــع األدوات االفئة علــى جمتمل هذهشى الثالث: أساليب التقييم التي تستخدم مدخالت هامة غير ملحوظة تالمستو 
تمل داة. تشــ لملحوظــة أثــرًا كبيــرًا فــي تقيــيم األيــر ات ملحوظــة، بحيــث یكــون للمــدخالت غمل علــى مــدخالت ال تتضــمن بيانــا شــتساليب تقيــيم تأ

غيــر ملحوظــة راضــات الهامــةســویات واالفتتتكــون الدوات یــتم تقييمهــا بنــاًء علــى األســعار المدرجــة ألدوات مماثلــة بحيــثهــذه الفئــة علــى أ
وات.دالفروق بين األلبيانوضروریة 

المشــاریع. ر الصــادرة حــول إنجــازالتقــاریيم الصــادرة مــن مــدیر الصــندوق وكــذلك لتقيــ دید التقييم بناًء علــى تقــاریر افي بعض الحاالت، یتم تح 
قارنــة ذات مالمعلومــاتفــي فــإن التغيــر هــذه الفئــة. وبصــورة عامــة،نالمدرجــة ضــميــرغســندات الملكيــةیتم تصنيف استثمار المجموعة في 

ة.عادللعادلة یصحبه تغير في القيمة القة المستخدمة لتقدیر القيمة االالع

ربــحتســجيل تــم بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بنــود الــدخل الشــامل األخــرى، وعليــه،دلــة لالســتثمارات المصــنفةلعا قامت اإلدارة بمراجعــة القيمــة ا
ألف درهم).٢٢٬٥٤٥بمبلغ ةخسار -٢٠٢٠ل الشامل األخرى (دخ لية في بنود الا خالل السنة الح ألف درهم ٣٠٬١٠٤تقييم عادل بمبلغ 
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٥٥

(تتمة) ياس القيمة العادلةق-٢٩

ذي تسلســل القيمــة العادلــة الــ مســتوى فــيالالمقاســة بالقيمــة العادلــة فــي نهایــة فتــرة التقریــر المــالي، حســب أدنــاه األدوات الماليــةللجــدو یحلــل ا
ادلة.لعياس القيمة ایصنف فيه ق

المجموعوى الثالث المستالمستوى الثاني ى األول تو المس
ألف درهمألف درهمهمف در ألألف درهم

٢٠٢١ر دیسمب٣١في 

يةالموجودات المالبند 
االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من

٢٩٬٠٠٢١٦٤٬٥٦٣-١٣٥٬٥٦١خرى الشامل األخالل بنود الدخل  
ادلة لعجة بالقيمة ادر استثمارات م

٣٣٬٦٦٠--٣٣٬٦٦٠خسائرمن خالل األرباح أو ال

ر الماليةبند الموجودات غي
٥٣٣٬٣٩٧٥٣٣٬٣٩٧--استثماریةاراتعق

٥٣٥٬٤٢٦٧٥٦٬٥٩٥-٢٢١٬١٦٩

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في  

الموجودات المالية
العادلة من ة مدرجة بالقيمالستثمارات الا

٢٥٬٠٠٤١٢٥٬٦١٤-١٠٠٬٦١٠خرى الشامل األل بنود الدخل  خال
جة بالقيمة العادلة استثمارات مدر 

٢٢٬٦٥١--٢٢٬٦٥١من خالل األرباح أو الخسائر

ر الماليةبند الموجودات غي
٧٢٥٤٠٧٬٧٢٥٤٠٧٬--تثماریةاسعقارات

٧٢٩٤٣٢٬٩٩٠٥٥٥٬-٦١٢١٢٣٬
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٢٠٢١دیسمبر٣١في  

٥٦

والتقدیرات المحاسبية الهامةاألحكام-٣٠

تثمار في األوراق الماليةاالس
لــة مــن و بالقيمــة العاديمــة العادلــة مــن خــالل بنــود الــدخل الشــامل األخــرى أالستثمارات المسجلة بالقات إما ضمن فئة اف االستثمار یتم تصني

مــة العادلــة مــن خــالل القيالمتــاجرة أو اســتثمارات مدرجــة ببهــا ألغــراضات محــتفظاالســتثمار ت كانــ دیــد مــا إذا ل األرباح أو الخسائر. لتح خال
ــود الـــدخل الشـــ  ــيلتضـــع اإلدارة باالامل األخـــرى،بنـ ــار المعـــایير التفصـ ــاً عتبـ ــذا التصـــنيف وفقـ ــد هـ ــا جـــاء بالتفصـــيل فـــ ية لتحدیـ ي السياســـات لمـ

بالقيمــة جلة ب إمــا ضــمن فئــة االســتثمارات المســ ة بشــكل مناســ ليــة مصــنفوراق الما ألي اتثماراتها فــ اإلدارة علــى قناعــة بــأن اســ ناســبية. إالمح 
تداولــة أو الخســائر. إن تقيــيم اســتثمارات األســهم غيــر المالعادلــة مــن خــالل األربــاحخــرى أو بالقيمــة ل الشــامل األالعادلة من خالل بنود الدخ 

ا یلي:مدًة على  یستند عا 

ي السوق؛فئدةألسعار السا المعامالت حسب ا•
؛بيرةحالية ألداة أخرى شبيهة بصورة كالعادلة الالقيمة•
مخاطر مشابهة؛ أوى بنود ذات أحكام وخواص ية التي تنطبق علسعار الحالالنقدیة المتوقعة المخصومة باأل•
نماذج تقييم أخرى •

ليةا دوات الميمة العادلة لألتقدیر الق
نــد تقــدیر القيمــة العادلــة لــبعض ظــة عكز على البيانات الســوقية الملحو خالت ال ترتي على مدالتي تنطو م قييأساليب التتقوم اإلدارة باستخدام

وات دادلــة لــألحدید القيمــة العت تفصيلية حول االفتراضات الرئيسية المستخدمة لتبيان معلوما ٢٩یضاح رقم مالية. تم في اإلاألدوات الفئات
ضات.  االفتراصيلي لهذهتفية تحليل حساسالمالية، باإلضافة إلى

ن قبل المجموعةالمستخدمة ماریة والممتلكات واآلالت والمعدات ستثمر األعمار المقدرة للعقارات االتقدی
ــة بتحدت ــاریف االســـتهالك ذات العالقـــوم إدارة المجموعـ ــار المقـــدرة ومصـ ــارات االیـــد األعمـ ــة بالعقـ ــات واآلالت والمعـــ ةســـتثماریقـ دات والممتلكـ

معقوليـــة هـــذهلتقيـــيم مــدى ٢٠٢١دیســمبر ٣١كمــا فـــي جيـــة للقــيم المتبقيـــة واألعمــار اإلنتا جراء مراجعـــة موعـــة بــإ قامــت المج . بهـــا الخاصــة 
جــودات للفتــرتين الحاليــة و بقيــة للماإلنتاجيــة المترة إلجــراء أي تعــدیل علــى القــيم المتبقيــة واألعمــارشــر اإلدارة إلــى وجــود ضــرو التقــدیرات. لــم ت

لمستقبلية.وا

مالمتقادالمخزون  صصمخ 
صــافي القيمــة خفــيض نتيجــة تعــدیلمخــزون وأي تتقيــيم الخســائر الناتجــة عــن تقــادم الهــا لوعــة بصــورة منتظمــة بمراجعــة مخزونتقــوم المجم

ولم حــ ة بوضــع أحكــا اح والخســائر، تقــوم المجموعــ بــ يــان األر جب أن یسجل فــي ببالنسبة لتحدید ما إذا كان مخصص التقادم یتحقق.القابلة لل
لتحقــق. یــتم تكــوینج القابلــة لمســتقبلية للمنــتج وصــافي قيمــة المنــتبيــعلحوظــة تشــير إلــى وجــود أي إمكانيــةأي بيانــات مان هنــاكمــا إذا كــ 

اإلدارة. علــى أفضــل التقــدیرات مــن قبــلفة بناءً قق أقل من التكلبلة للتحقق عندما یكون صافي القيمة القابلة للتح مخصص لصافي القيمة القا 
ه واتجاه االستهالك السابق.ون على تقادمم المخز مخصص تقادد عتمی

االنخفاض في قيمة الذمم المدینةائر  خس
ــا بخصـــوص االبمراجعـــة ذممـــه الوم المجموعـــةتقـــ  ــنوي. إن ممدینـــة لتقييمهـ خـــاطر االئتمـــان نخفـــاض فـــي القيمـــة علـــى األقـــل علـــى أســـاس سـ
األربــاح ة فــيتثبيــت خســائر االنخفــاض فــي القيمــ إذا كــان یجــبحدیــد مــا یــة. عنــد تار لتج م المدینــة اعــود بصــورة أساســية إلــى الــذمتلمجموعــة ل

ي ظة تشير إلى وجود انخفاض في القيمــة یمكــن قياســه فــ ان هناك أیة بيانات ملحو كام حول ما إذا كبإصدار األح والخسائر، تقوم المجموعة  
االئتمــان المتوقعــة". وســوف یقتضــيمــوذج "خســائر وفــًق لنض القيمــة فــا نخ رصــد مخصــص الوعليــه، یــتمقبلية المقــدرة. تدیة المسالتدفقات النق

ســائر االئتمــان المتوقعــة، والتــي یـــتم االقتصــادیة علـــى نمــوذج خ غيــرات فــي العوامــلة تــأثير التاألمــر وضــع أحكــام معقولــة بشــأن طریقـــ هــذا
مرجح.أساس المتوسط التحدیدها على  
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تتمة) ( امةمحاسبية الهاألحكام والتقدیرات ال-٣٠

اریةستثملموجودات الثابتة والعقارات االائر انخفاض القيمة لخس
قيمــة فيمــا إذا كــان یوجــد مؤشــر بخصــوص االنخفــاض فــي ثماریة لتقييم انخفــاض الوعقاراتها االستتها الثابتةتقوم المجموعة بمراجعة موجودا

ة ك أیــ ة بإجراء األحكام سواء كانــت هنــا خسائر، تقوم المجموعباح أو الر األب تثبيته فيكان االنخفاض في القيمة یج ما إذاالقيمة. لتحدید في
ـتثماریة. وفقــًا لــذلك، یــتم تكــوین للموجــودات الثابتــة والعفــي القــيم المدرجــةجــود انخفــاض لومــات یمكــن مالحظتهــا تــدل علــى و مع قــارات االسـ

بــرة الســابقة، دلــيًال علــى ر، اســتنادًا إلــى الخ التــي تعتبــ ة حالــ و حــدث أو الجــود خســائر قابلــة للتحدیــد أو ة عنــد لالنخفــاض فــي القيمــ مخصــص 
رات االستثماریة.ابتة والعقا القيمة المدرجة للموجودات الثض فينخفا حدوث ا

المساهمات االجتماعية-٣١

م).ألف دره٤٢٦–٢٠٢٠درهم (ألف٥٨٣جتماعية بمبلغ ات قامت المجموعة بإجراء مساهما خالل السنة،

) ١٩-يدروس كورونا المستجد (كوففيأثر-٣٢

ســالالتمــنالعدیــدوأن حــةجائى أنــه علــ ) ١٩-وفيــدكجد (حة العالميــة عــن فيــروس كورونــا المســتالصأعلنت منظمة٢٠٢٠س  مار ١١في  
صــعيدین الوالنقدیــة، علــى د أعلنــت الســلطات الماليــة تصــادیة. وقــ واألنشــطة االقویــؤدي إلــى توقــف األعمــال،شــكل مســتمربتتغيــرالفيــروس

. وســوف تواصــل للجائحــةلســلبية المحتملــة تــداعيات الم لمواجهــة التوى العــا مســ علــىدید مــن اإلجــراءات لتقــدیم الــدعمالمحلي والدولي، عن الع
اصــة بــإدارة ال والممارســات األخــرى الخ اریة األعمــ الخاصــة باســتمر امــت بتفعيــل خطتهــا ة لتطــورات الوضــع حيــث قيقــ المجموعــة المتابعــة الدق

المســتجد حالــة مــن عــدم وس كورونــا قــد نــتج عــن فيــر . و ٢٠٢١عــامفــي لة في العمليات واألداء الماليطر إلدارة حاالت التوقف المحتمخا الم
كانــت هنــاك أیــة تعــدیالت عــاة مــا إذاالمجموعــة بمرا فــي الموقــف، قامــتفــي ضــوء التصــعيد الســریعو اليقــين فــي البيئــة االقتصــادیة العالميــة.

ت المالية.البيانا فيعنها والتي یلزم مراعاتها واإلعالن  ام والتقدیرات وإدارة المخاطر  حكتغييرات في األو 

مــًا المجموعــة تقيي، فقــد أجــرت إدارةعلــى األعمــال واالقتصــادء ه مــن الصــعب حاليــًا التنبــؤ بالمــدى الكلــي ومــدة تــأثير هــذا الوبــا فــي حــين أنــ و 
طلــب لــنفط والر اأســعا ة التوریــد والقيــود علــى الســفر و مل، بما فــي ذلــك عوامــل مثــل سلســلكا نب األعمال بالعلى عمليات المجموعة وجوالألثر  

ت حكــام والتقــدیرات جوهریــة علــى األیلزم إجراء أي تغييراالواستنتجت بأنه كما في تاریخ إصدار هذه البيانـات الماليـة، جات، إلخ،على المنت
أن ئج یمكــننتــا إلــى الفتراضــات والتقــدیرات قــد تــؤدي ، فــإن أي تغيــرات مســتقبلية فــي ايــةم اليقــين الحالمع ذلك، في ضوء حالة عــد.  األساسية

الســریع ومــع التطــور لية. ثر فــي الســنوات المســتقبمتــأ وهري علــى المبلــغ المــدرج لبنــد الموجــودات أو بنــد المطلوبــات الء تعــدیل جــ تتطلــب إجــرا
طورات المستقبلية.ارة تقييم األثر بناًء على التدلية، ستواصل اإلیرات غير المؤكدة المستقبي ظل التقدللوضع ف

ى مخــاطر جوهریــة وي علــ قبل والمصــادر الرئيســية للتقــدیرات غيــر المؤكــدة التــي قــد تنطــ لــق بالمســتلرئيســية التــي تتعضــات اترااالفوفيمــا یلــي 
اليـة:البيانـات المتعدیل جوهري علىتستوجب

دادتر یة القابل لالسمبلغ العقارات االستثمار )أ
ب الخصائص الفریــدة لكــل عقــار وموقعــه ك بسبوذلعلى كل حالة على حدة،هعتبطبيیعتمدد للعقارات االستثماریة إن المبلغ القابل لالستردا
يمــة التــي  علــى تقييمــات انخفــاض القيقــين. بنــاءً عــدم الحالــة ار اســتمر الخصــم التــي تعكــس نســباإلیجــارات و زیــادةوعائــده المتوقــع ومعــدل 

تــم تحدیــد تقــدیر القيمــة .)١٠ح ضــا إی(ة یــ دفتر الةقيمــ ل عــن الال تقــ ي التــ و لعقــارات االســتثماریة لســترداد اإلدارة، فــإن المبلــغ القابــل لالا أجرتهــ 
ة.لعقارات االستثماریاميع  المستخدمة للقيمة القابلة لالسترداد بناًء على التقييم المستقل لج 

یل والسيولةالتمو )ب 
ي واالســتجابة لهــا مــن خــالل خطتهــا التــ مویــلالتلبــات الســيولة و ة مراقبــة جميــع متطجائحــة، تواصــل المجموعــ ن العــ ة للوضــع النــاجماســتجاب

ــا فـــي  ــة. كمـ ــادیة الحاليـ ــًا مللمج ، تـــرى المجموعـــة أن مركـــز الســـيولة ٢٠٢١دیســـمبر ٣١تعكـــس الســـيناریوهات االقتصـ ــة ال یـــزال قویـ وأن وعـ
ــدتهأر  ــةاا صـ ــبه النقدیـــة،لحاليـــة مـــن النقدیـ ــتكون كافانـــب التســـهيالت غيـــر اللـــى ج إوشـ ــحوبة، سـ ــا يـــة لتلبيـــة احتيمسـ س المـــال العامـــل ت رأاجـ

لمستقبل المنظور.ية ومتطلبات السيولة األخرى وذلك ألنها تستحق في اوالمصاریف الرأسمال
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) ١٩-يد(كوففيروس كورونا المستجد  أثر-٣٢

یةار م المدینة التجة للذموقعر االئتمان المتمخصص خسائ)ج
يم المــدخالت واالفتراضــات تقيــ وعــة بإعــادة قــد ألزمــت المجم)١٩-فيــدكو (كورونــا ائحــةكــدة التــي نتجــت عــن تفشــي ج دیرات غيــر المؤ إن التقــ 

وهات یخــص ترجيحــات ســيناریعية ذات العالقــة فيمــا تطل. وقد قامت المجموعة بتحدیث المعلومات ال٢٠٢١دیسمبر ٣١المستخدمة كما في 
االنخفــاض فــي ات وتقيــيم مؤشــر یة فــي مخــاطر االئتمــان، جوهر والزیادة الالتي تعمل فيها الشركة، عنية قة للسوق المت العالذاالقتصاد الكلي  ا

القيمة بشأن التعرضات في القطاعات المحتمل تضررها.

نــة مــن تــاریخ المدیمم التجاریــة نيــة للــذما ي الجــودة االئتوهري فــ لمجموعة أي تغيير جــ اریة المدینة، تراعي التج عند تحدید قابلية استرداد الذمم ا
الـــذمم التجاریـــة المدینـــة مضـــمونة مقابـــل ضـــمانات بنكيـــة أو اعتمـــادات يـــة بمـــا أن غالبتـــاریخ التقریـــر المـــالي. حتـــى ن ألول مـــرة مــنح االئتمـــا 

ي مالئم.المالاریخ إعداد التقریرالئتمان المتوقعة في تة امستندیة، ترى اإلدارة أن مخصص خسار 

ةغير الماليودات نخفاض في قيمة الموجال ا)د
قيمة موجوداتها الثابتة، وقامت بمقارنة النتائج الفعليــة للســنة المنتهيــة فــي للمؤشرات المحتملة لالنخفاض في مفصالً ة تقييمًا أجرت المجموع

غيــر ات ة فيمــا یتعلــق بــالموجوديمــ قخصــص انخفــاض النتجت أنــه ال یوجــد حاجــة لمومعایير القطاع واســتازنة ابل المو مق٢٠٢١دیسمبر ٣١
ة.المالي

الماليةات ألدو العادلة لالقيمة)هـ
د ال یوجــ جت بأنــه دى مالءمة أساليب التقييم الحاليــة فــي ضــوء البيئــة المتقلبــة نتيجــًة لظــروف الســوق الحاليــة واســتنتقامت المجموعة بتقييم م

یة السنة.إدراجها في نها ة التي تم ادلتغييرات في القيمة العال) بخالف١٩-فيدكو فيروس كورونا المستجد (أي تأثير جوهري ل
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 حول هذا التقرير
 

تلتزم شركة الشارقة لألسمنت والتنمية الصناعية )ش.م.ع( 

بالعمل بشكل مستدام وبوضع معايير عالية لألهداف البيئية 

 واالجتماعية والحوكمة.

 

يسعدنا أن نقدم تقرير االستدامة الخاص بشركتنا، والذي 

يسلط الضوء على أدائنا البيئي واالجتماعي والحوكمة لعام 

و يسلط الضوء كذلك على مبادراتنا التي طبقت  0202

لتساهم في إعطاء زخم وربط رؤية الشركة بمجهوداتها 

 بهدف تحقيق اإلستدامة.

 

تم إعداد هذا التقرير وفقًا لمعايير المبادرة العالمية للتقارير 

 UNووفقا ألهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة )

SDGs( ومبادئ الميثاق العالمي لألمم المتحدة )UNGC )

والرؤية الوطنية لدولة  0202ورؤية أبوظبي االقتصادية 

  .0202اإلمارات العربية المتحدة 

 

1 
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 الدول   الكيانات   السنة

يغطي هذا التقرير أداء الشركة في 

المجال البيئي واإلجتماعي واإلدارة 

 .0202الرشيدة للسنة 

جميع الكيانات الواردة في هذا التقرير   

مملوكة لشركة أسمنت الشارقه وهي 

مصنع أسمنت الشارقه ومصنع أكياس 

الورق ومصنع الخليج للحبال والمنتجات 

البالستيكية المحدود وإستثمارات 

 أخرى.

يغطي التقرير عملياتنا في دولة   

اإلمارات العربية المتحدة فقط ، مالم 

 يذكر خالف ذلك.

 مصطلحات   األداء اإلقتصادي   القيمة المالية

كل القيم الواردة في التقرير بدرهم 

اإلمارات العربية المتحدة، مالم يذكر 

 خالف ذلك.

األرقام المالية والتأثر اإلقتصادي   

الواردة في هذا التقرير تخص الكيانات 

المملوكة للشركة وهي مصنع أسمنت 

الشارقه ومصنع أكياس الورق ومصنع 

الخليج للحبال والمنتجات البالستيكية 

المحدود وإستثمارات أخرى. لمزيد من 

المعلومات عن أدائنا المالي، يرجى 

مراجعة تقريرنا السنوي المنشور على 

 موقعنا.

أو شركة أسمنت   SCIDCمصطلح   

الشارقه الوارد في هذا التقرير يشير 

الى شركة الشارقه لألسمنت والتنمية 

 الصناعية.

     التأكيد الخارجي:   مسوؤل اإلتصال:

لمزيد من المعلومات عن هذا التقرير 

وعن مقاربة الشركة وأدائها في 

 اإلستدامة، يرجى

  

 التواصل مع:

 : عدي غيالني اإلسم

 الوظيفة : نائب المدير العام

 scidcho@eim.ae:  البريد

أنشأ فريقنا الداخلي تقرير االستدامة   

هذا على وجه التحديد ، والذي تمت 

مراجعته واعتماده من قبل أصحاب 

المصلحة الداخليين واإلدارة لضمان 

دقة المعلومات المبلغ عنها. لقد اخترنا 

عدم تعيين طرف خارجي لتدقيق 

تقرير االستدامة الخاص بنا. ومع ذلك ، 

 يظل خيارًا قد نفكر فيه في المستقبل

    

المحتوى المقدم في هذا التقريرهو نتيجة إشراك شامل ألصحاب المصلحة وتحليل األهمية النسبية ، والذي تم تناوله في الفصلل 

المعنون "االستدامة في شركة أسمنت الشارقه". نعتقد أن جميع المحتويات والبيانات المقدمة في هذا التقرير تم تمثيلها بلأقصلى 

درجات النزاهة والصدق والشفافية من أجل تزويد أصحاب المصلحة في شركتنا برؤى واضحة ودقيقة حول جميع أنشطة أعمالنلا 

  وبصمتنا.
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 النمو المستدام

  مليون القيمة 2.023.1بلغت حقوق المساهمين 

  درهم. 0.22الدفترية للسهم الواحد  

 عدم وجود حادثة مخالفة لألنظمة واللوائح 

  عدم وجود حادثة عدم االمتثال لمدونة قواعد

 السلوك

 صحة وسالمة وراحة عمالنا

  22ويعمل بلالشلركلة  172إجمالي قوام الموظفين 

  جنسيات مختلفة.

  ساعة تدريبليلة للللملوظلفليلن  0201قدمت الشركة

والطالب المكفولين والمتدربين بما في ذلك اللدورات 

  الصحية.

  2.77بلغ معدل دوران الموظفين. ٪  

  ال توجد حالة موت في العمل ، كما ال توجلد إصلابلة

   عمل كبيرة.

 المسؤولية االجتماعية للشركات

  من الموظفين من مواطني الدولة الذين 07لدينا ٪

  درهم إماراتي. 3222تزيد رواتبهم الشهرية عن 

 13 من المشتريات من الموردين والبائعين المحليين ٪

  بخالف تكاليف األجور.

 20 من إجمالي تكلفة اإلنتاج بمافي ذلك األجور %

 يتم إنفاقها على موردين محليين.

  ألف درهم في تنمية ودعم  030تم إستثمار

 المجتمع.

 الريادة البيئية

  طن من الحد السنوي النبعاثات  72.222تم تقليل

 الكربون باستخدام نظام استعادة الحرارة المهدرة

 صفر نفايات في المكب 

   التأكد من إعادة تدوير جميع مياه الصرف الصحي

 وعدم سحب مياه عذبة للمحطة.

  شجرة واالستمرار في القيام بذلك  0222تم زراعة

 في المستقبل المنظور

  مليون درهم حتى اآلن في  00استثمرت الشركة

التكنولوجيا لالستفادة من أنواع الوقود البديلة لتقليل 

 استهالك الفحم واستبداله بالنفايات المعاد تدويرها
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 عثمان محمد شريف

رئيس مجلس 

  كلمة رئيس مجلس اإلدارة

 السادة المساهمين الكرام ،

 

. في هذا 0202بالنيابة عن مجلس اإلدارة ، يسعدني أن أشارك في تقرير االستدامة األول للشركة أسمنت الشارقه لعام 

 التقرير ، نستعرض جهودنا وأدائنا في مجال النمو المستدام والبيئة وموظفينا ومسؤوليتنا االجتماعية األوسع.

 

نحن ندرك مسؤولياتنا تجاه الحفاا على البيئة وعملنا بنشاط للبقاء متوافقين استراتيجيًا مع األجندة الخضراء لدولة اإلمارات 

 .0202العربية المتحدة والرؤية الوطنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة 

 

كما نساهم بشكل إيجابي في هذه الرؤى والتوجيهات من خالل المساهمة في مجتمعاتنا المحلية ودمج االستدامة في كل ما 

نقوم به. تم مواءمة إطار استدامة الشركة مع أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة والميثاق العالمي لألمم المتحدة 

ومعايير إعداد التقارير العالمية. في هذا التقرير ، نسلط الضوء على أدائنا البيئي واالجتماعي والحوكمي ومساهمتنا في أهداف 

 االستدامة الوطنية والعالمية.

 

في إطار التزامنا بالنمو المستدام واألرض األكثر اخضرارًا ، نستثمر باستمرار في التكنولوجيا لتقليل بصمتنا الكربونية ملن خلالل 

٪ 22تقليل استهالك الفحم. يتطلب قانون البيئة اإلماراتي من جميع شركات األسمنت في اإلمارات استخدام وقود بديل بنلسلبلة 

. لقد وقلعلنلا 0221. ويسعدنا أن نعلن أننا حققنا هذا الهدف بالفعل في عام 0202على األقل بدالً من الفحم اعتبارًا من عام 

مما سيتيح  0202طن من الوقود البديل اعتبارًا من الربع الثالث من عام  70222اتفاقية  مع شركة بيئة حيث ستزودنا الشركة بل 

لنا تقليل انبعاثات الكربون بشكل أكبر. مع وجود اتفاقية واتفاقيات أخرى جارية مع "بيئة" وغيرها ملن اللملؤسلسلات اللعلاملة 

   ٪ من الوقود األحفوري بأنواع وقود بديلة خالل العامين المقبلين.02والخاصة ، سنستبدل أكثر من 
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نحن نعمل عن كثب مع بلدية الشارقة ووزارة البيئة في الحفاا على الغبار واالنبعاثات األخرى داخل المصنع وحوله وهي أقل 

بكثير من الحدود القانونية. كما نساعد شرطة الشارقة لضمان التخلص اآلمن والصديق للبيئة من النفايات الخطرة والمواد المهربة 

 شجرة ساحات المصنع ونفخر بكوننا أحد أكثر المصانع خضرة في اإلمارات العربية المتحدة. 0222األخرى. لقد زرعنا أكثر من 

 

لقد وقعنا اتفاقية طويلة األمد مع شركة قطرة المحدودة لحلول المياه إلعادة تدوير الحمأة الجافة ومياه الصرف الناتجة عن 

. 0202مليون جالون من المياه العادمة في مصنع األسمنت خالل عام  00محطة معالجة المياه في الشارقة. لقد استخدمنا 

ونحن فخورون بأن نعلن أننا نستخدم صفرًا من المياه العذبة في المصنع وأن المصنع بأكمله يعمل اآلن على المياه المعاد 

 تدويرها.

 

تواصل الشركة دعم العديد من المنظمات الخيرية والمؤسسات االجتماعية للوفاء بمسؤولياتها االجتماعية. ولتنمية الشباب 

 اإلماراتي ، تنظم الشركة زيارات لمصنع األسمنت وتوفر تدريبًا منتظمًا بالتعاون مع مختلف المدارس والجامعات.

 

نتشرف بأن نعرب عن خالص امتناننا لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي ، حاكم الشارقة وعضو المجلس  

 األعلى على توجيهاته ودعمه المستمر.

 

كما أود أن أشكر الزمالء أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة والموظفين في الشركة على جهودهم المتفانية وتفانيهم في تحقيق 

 أهداف االستدامة للشركة.

 

 عثمان محمد شريف

  رئيس مجلس اإلدارة

  كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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 2177تأسست شركة الشارقة لألسمنت والتنمية الصناعية  )ش.م.ع( )"الشركة"( في الشارقة ، اإلمارات العربية المتحدة في عام 

 بموجب مرسوم أميري صادر عن صاحب السمو حاكم الشارقة ومنذ ذلك الحين تم تسجيلها كشركة مساهمة عامة. 
 

  الشارقة ، اإلمارات العربية المتحدة. 0230عنوان المكتب الرئيسي المسجل للشركة هو ص.ب 

أسهم الشركة مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق اللملالليلة، 

كما تم إدراج أسهم الشركة في سلوق اللكلويلت للألوراق 

 المالية. 

 

وفقًا لموافقة مساهمي الشركة وهيئلة السلوق اللملالليلة 

الكويتية ، تم سحب أسهم الشركة طوعيًا من سوق الكويلت 

هلو خخلر  0202أغسطس  02لألوراق المالية وكان تاريخ 

موعد لتداول أسهم الشركة في سلوق اللكلويلت للألوراق 

 المالية.

 

تعمل شركة أسمنت الشارقه في تصنيع وتوريد األسلملنلت 

واألكياس الورقية والحبال البالستيكية. تستثمر الملجلملوعلة 

أموالها الفائضة في األوراق المالية االستثملاريلة واألسلهلم 

 الخاصة والعقارات.

 

تمارس المجموعة نشاطها من الشارقة ، اإلمارات العربيلة  

المتحدة وتبيع منتجاتها في اإلمارات اللعلربليلة اللملتلحلدة 

والعديد من البلدان األخرى في الشرق األوسط وأفلريلقليلا 

  وخسيا.
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 كيانات مجموعتنا

 تتكون مجموعة شركة أسمنت الشارقه من أربع وحدات أعمال رئيسية تعمل في جميع أنحاء دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 

 مصنع أسمنت الشارقه. 

يعتبر مصنع أسمنت الشارقه رائدًا في السوق في إنتاج األسمنت البورتالندي ومنتجات أسمنت خبث األفران )السالج( ملنلذ أن 

. وتفخر الشركة بنفسها في المضي قدمًا من خالل تطوير الفهم الكامل للمبادئ اللفلنليلة 2177بدأت الشركة اإلنتاج في عام 

 والهندسية لكل منتجاتها وعملياتها. 

 

الشركة متخصصة بشكل أساسي في إنتاج ومعالجة األسمنت البورتالندي وأسمنت خبث األفران المطحون في شكل حبيبلات 

 API 22 A  ،Class A  &G .Classلقطاع صناعة البناء. كما أنها تنتج أسمنت خبار النفط المطابق لمواصفات 

 

يتم تصنيع جميع منتجاتنا بشكل صارم وفقًا للمعايير األوروبية واألمريكية ذات الصلة. يتم تصنيع منتجاتنا باستخدام مواد خلام 

 مختارة بعناية. 

 

تضمن المراقبة الصارمة للجودة خالل كل مرحلة من مراحل عملية التصنيع تحقيق منتج نهائي متسق. يملكلن أن تلتلكليلف 

السعة في المصنع بسهولة مع متطلبات منطقة السوق المخدومة ونشغل أسطواًل مخصصًا من شاحلنلات نلقلل األسلملنلت 

 السائب لتقديم خدمة ممتازة.
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 ISO 21222-0220كما حصلنا أيضًا على شهادة  .ISO 1222-0220يعمل مصنع الشارقة لألسمنت بموجب نظام إدارة الجودة 

ألنلظلملة إدارة  ISO 02222-0223ألنظمة إدارة الصحة والسالمة المهنليلة ، و  ISO 10222-0223ألنظمة اإلدارة البيئية ، و 

  الطاقة. يلتزم المصنع بتعزيز أعلى المعايير في الصحة والسالمة والحفاا على البيئة وحمايتها.

  شركة الخليج للحبال والمنتجات البالستيكية 

أكبر شركة لتصنيع الحبال االصطناعية وخيوط الباالت في اإلمارات العربية  شركة الخليج للحبال والمنتجات البالستيكية تعتبر

. تقوم شركة الخليج للحبال والمنتجات البالستيكية بتصنيع الحبال االصطناعية تحت 2111المتحدة ، وقد تأسست في عام 

االسم التجاري "فالكون" في مصنعها الحديث في الشارقة ، اإلمارات العربية المتحدة. جميع المعدات من أصل أوروبي 

في الشرق األوسط.  0220-1222وتشتمل على أحدث التقنيات. إنه أول مصنع للحبال االصطناعية حاصل على شهادة األيزو 

تتبع شركة الخليج للحبال والمنتجات البالستيكية نهجًا استباقيًا في مجال الصحة والسالمة لموظفيها ويتم تصدير منتجاتها إلى 

  دولة حول العالم في الشرق األوسط وأوروبا وأفريقيا. 00أكثر من 

 كيانات مجموعتنا
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 مصنع أكياس الورق 

لتشجيع الصناعات في الشارقة ، اإلمارات العربية المتحدة. مصنع األكليلاس  2170تم إنشاء مصنع األكياس الورقية في عام 

وهو مصنع رائد في صناعة األكياس الورقية الفارغة متعددة الطبقات ،  ISO 1222: 0220حاصل على شهادة  PSFالورقية 

ذات الصمام/ الملصقة لتعبئة األسمنت ، واألسمدة ، والمواد الكيميائية ، والنكهات ، والسكر ، والمعادن وما إلى ذلك. يلملتلللك 

طلبلقلات وطلبلاعلة  2مليون كيس سنويًا مع ما يصل إلى  202مصنع األكياس الورقية أحدث المعدات األوروبية الصنع بسعة 

ملونة حسب مواصفات العميل. نقوم بتصدير األكياس الورقية عالية الجودة الخاصة بنا عبر الشرق األوسط وإفريقليلا وخسليلا 

  واألسواق الخارجية األخرى.

 عمليات االستثمار 

تحتفظ شركة أسمنت الشارقه بمحفظة جيدة من االستثمار في العقارات واألسهم لتوليد تدفق نقدي ثابت لللدخلل وزيلادة  

 رأس المال.

 كيانات مجموعتنا
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  الشهادات والميداليات
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  الشهادات والميداليات
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  الشهادات والميداليات
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  الشهادات والميداليات
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 االستخراج والمشتريات:
 

   يقوم مصنع أسمنت الشارقه بشراء المواد الخام من الموردين المحليين والدوليين. يتلم

 أيضًا استخراج مواد اإلنتاج من مواقع المحاجر الخاصة بنا.
 

 

  يشتري مصنع أكياس الورق من األسواق الدولية و يتم شراء المواد الخلام األخلرى ملثلل

   المواد الالصقة واأللوان محليًا.
 

  تقوم شركة الخليج للحبال والمنتجات البالستيكية بشراء المواد الخام من األسواق المحلليلة

  والدولية.

 :األسمنت والحبال والمنتجات البالستيكية

× ساعة  01تعمل كافة المصانع ، مصنع األسمنت ومصنع األكياس ومصنع الحبال على قاعدة 

أيام ويتم تصنيع جميع منتجاتنا في مصانعنا الخاصة. ال يتم االستعانة بمصادر خلارجليلة ألي  7

  من أنشطة التصنيع.

 :عمالء القطاعين العام والخاص

  نحن نورد منتجاتنا لعمالء القطاعين العام والخاص على الصعيدين المحلي والدولي

 خفاق اإلستثمار

تستثمر الشركة في العقارات واألسهم واألوراق المالية. جميع العقارات متواجلدة داخلل دوللة 

اإلمارات العربية المتحدة. أما اإلستثمارت في األسهم واألوراق المالية فهي تتم بصورة رئيسليلة 

  داخل سوق اإلمارات ودول مجلس التعاون الخليجي.

المواد 

  التصنيع واإلنتاج   

  العمالء

 اإلستثمارات      

  سالسل القيمة الخاصة بالشركة



` 



 
 

at SCIDC  
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  االستدامة في شركة الشارقه لألسمنت والتنمية الصناعية

 يعد تغير المناخ والتنمية المستدامة والعدالة االجتماعية من بين أكثر التحديات إلحاحًا التي تواجه البشرية اليوم.

 

تستجيب الحكومات والشركات لهذه التحديات من خالل مواءمة استراتيجياتها حول التوجيهات والمبادرات العالمية اللتلي تسلعلى 

 لتقليل تأثير هذه المخاطر. 

 

رؤيتنا لإلستدامة تشجعنا للمحافظة على وتطوير مواردنا من خالل التدرج في تبني األساليب التي تساهم في تطوير واسلتلخلدام 

 التقنية.

 

نحن في شركة أسمنت الشارقه ، ندرك استهالكنا للموارد الطبيعية وانبعاثات الكربون ونعمل بال كلل لتقليل انبعاثاتنا واستهلالكلنلا 

 للموارد الطبيعية والعمل من أجل الحفاا على الموارد الطبيعية. 

 

نحن نستثمر باستمرار ونبادر بإستخدام التكنولوجيا لتقليل بصمتنا الكربونية ، وتعزيز إعادة تدوير جميع النفايات وتقليل اسلتلهلالك 

  الموارد الطبيعية لخلق أثر إيجابي في البيئة المحيطة بنا.



16 

  الصحيح وضع االستدامة في السياق

نشير إلى المبادئ التوجيهية واألطر التالية لتحديد أولويات االستدامة لدينا. تم تعيين عناصر كل من هذه األطر كمجاالت لتركليلزنلا ، 

 والتي تم تقديمها في هذا التقرير.
 

 أهداف األمم المتحدة للتنمية المستدامة )أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة(

تمثل أهداف التنمية المستدامة أكثر قضايا االستدامة إلحاحًا في العالم. إنفاذها بشكل جماعي سيرسم نموذجًا للمستقبل ، حليلث 

 يتم تحقيق النمو االقتصادي دون المساومة على البيئة أو أفراد المجتمع. 

 

هدفًا شامالً تركز على التحديات العالمية البيئية واالجتماعية واالقتصادية التي يتعيلن علللى جلمليلع  27يتكون هذا المخطط من 

 الجهات الفاعلة في المجتمع العالمي معالجتها.
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  وضع االستدامة في السياق الصحيح

 (GRIمبادرة إعداد التقارير العالمية )

مبادرة التقارير العالمية هي منظمة معايير دولية مستلقلللة تسلاعلد 

الشركات والحكومات والمنظمات األخرى على فهم وإبالغ تلأثليلرهلا 

على قضايا مثل تغير المناخ وحقوق اإلنسان والرفاهية المجتلملعليلة 

  والفساد ، وتعظيم الفوائد لجميع أصحاب المصلحة.

 (UNGCميثاق األمم المتحدة العالمي )

الميثاق العالمي لألمم المتحدة هو توجيه صادر عن األمم الملتلحلدة 

يهدف إلى تشجيع الشركات في جميع أنحاء اللعلاللم علللى تلبلنلي 

سياسات مستدامة ومسؤولة اجتماعيًا وتقديم تقاريرعن تنفيذها. يدعو 

الميثاق جميع الشركات إلى مواءمة استراتيجياتهلا وعلمللليلاتلهلا ملع 

المبادئ العالمية لحقوق اإلنسان والعمل والبيئة ومكافحة الفلسلاد ، 

  والعمل الجماعي لتحقيق األهداف المجتمعية.

  0202الرؤية الوطنية لدولة اإلمارات العربية المتحدة 

من قبل صاحب السمو الشيخ محلملد  0202تم إطالق رؤية اإلمارات 

بن راشد خل مكتوم ، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حلاكلم 

. تهدف الرؤيلة 0222دبي ، في ختام اجتماع مجلس الوزراء في عام 

إلى أن تكون دولة اإلمارات العربية المتحدة ملن بليلن أفضلل دول 

العالم بحلول اليوبيل الذهبي لالتحاد. من أجل ترجمة هذه الرؤية إلى 

واقع ملموس ، تم تحديد ركائزها في ست أولويات وطنيلة ، واللتلي 

  تمثل قطاعات التركيز الرئيسية للعمل الحكومي في السنوات القادمة.

 0202رؤية أبوظبي االقتصادية 

أعلنت حكومة أبوظبي عن خطة طويلة األجل لتحويل االقتصاد ، بما 

في ذلك الحد من اعتماد االقتصاد على قطاع النفط وزيادة التركيز 

على الصناعات القائمة على المعرفة. تهدف رؤية أبوظبي االقتصادية 

إلى إنشاء البيئة االقتصادية الحالية وتحديد المجاالت الرئيسية  0202

للتحسين من أجل تحقيق األهداف المنصوص عليها في أجندة 

  السياسة.
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  االستماع إلى أصحاب المصلحة لدينا

 نهج المشاركة مجموعة المواضيع الرئيسية والشواغل أصحاب المصلحة

 
  

 
 
 

  
 

 

 العاملون

  اإلقرار بقضايا الموظف من خالل القنوات

 الرسمية / غير الرسمية.

 •  دعم التقدم الوظيفي للموظف من خالل

 فرص التعلم والتطوير.

 • .سياسات وإجراءات شفافة 

  لدينا سياسة عمل مفتوح لجميع الشكاوى

 والتصعيدات المتعلقة بالموظفين.

  تعزيز مهارات الموظفين وقدراتهم من خالل توفير

 التدريب المناسب.

  نشر السياسات واإلجراءات المحدثة ونشرها

 وإتاحتها لجميع الموظفين.

 
  

 
 

 

 

  

 العمالء

  الحفاا على أعلى مستوى من جودة المنتج

 والخدمة

  الرد على شكاوى العمالء من خالل جميع

القنوات ، مثل الهاتف أو البريد اإللكتروني أو 

 موقع الويب.

  مراقبة رضا العمالء ، بشكل رسمي وغير رسمي

 ، من أجل التحسين المستمر.

  

  تعمل مختبرات الجودة بشكل مستقل عن فريق

 اإلنتاج وتقدم تقاريرها مباشرة إلى اإلدارة العليا.

  فريق خدمة العمالء لديه أهداف تسليم صارمة تتم

 مراقبتها بانتظام.

  توفير قنوات مفتوحة للحصول على خراء العمالء

بشأن المنتجات والخدمات ، ومعالجة شكاواهم 

 في الوقت المناسب.

  يلتقي فريق اإلدارة العليا بالعمالء بانتظام لمراقبة

 رضا العمالء ووضع أساليب التحسين وفقًا لذلك.

  

 
  

 

 المساهمون

 الربحية 

 الشفافية 

 االستدامة 

  

  ضمان اتخاذ القرارات في الوقت المناسب التي

 تدعم أهداف النمو للشركة.

  عقد اجتماع الجمعية العمومية السنوي

 للمساهمين.

  ، الكشف عن األداء السنوي في التقرير السنوي

 تقرير الحوكمة واالستدامة.

  

  
 

  

 

 .الشفافية في عملية تقديم العطاءات / الشراء 

  ضمان سالمة الموردين أثناء التواجد في

 الموقع.

  ضمان شفافية عملية الشراء ، حيث يتم تبادل

 المعلومات مع جميع األطراف الداخلية والخارجية.

  اإلعتناء بظروف عمل المورد وسالمته أثناء التواجد

 في الموقع.

 
 

 

 

 المجتمعات المحلية

 .تلوث البيئة من األنشطة الصناعية 

 .فعاليات المجتمع المحلي 

 فرص العمل 

  

  يضمن قسم الصحة والسالمة والبيئة لدينا االمتثال

 الصارم للقوانين البيئية.

  العمل مع الوزارات من أجل تنمية مواطني دولة

 اإلمارات.

 .المشاركة في معارض التوظيف 

 
  

  

  

 الدوائر الحكومية والجهات الرقابية

 االمتثال للقواعد واللوائح الحكومية المختلفة  .االمتثال الكامل لجميع المتطلبات التنظيمية 

  التعاون مع الجهات والهيئات الحكومية للحفاا

على الممارسات الجيدة من أجل التنمية 

 المستدامة.

  

 

نحن نقدر مساهمينا بالتساوي وندرك أن لكل مجموعة احتياجات وتوقعات مختلفة. لذلك ، نجتهد لتحديد كل مجموعة  منهم ونعمل على 

وضع استراتيجيات فعالة للتعامل معهم لتنفيذ وجهات نظرهم بهدف تحسين نوعية أعمالنا بشكل عام. نتفاعل بشكل روتيني مع أصحاب 

المصلحة لدينا من خالل قنوات االتصال المختلفة ، مما يمكننا من تلقي ردود فعل ذات مغزى من المتضررين من أعمالنا. يوضح الجدول 

  أدناه خريطة ألصحاب المصلحة الحقيقيين لمجموعتنا ، وموضوعاتهم الرئيسية التي تهمهم وكيفية تعاملنا معها.
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  المسائل الجوهرية

يهدف تحليل األهمية النسبية لتحديد موضوعات االستدامة األكثر صلة بمؤسستنا، تم تشكيل فريق إداري داخلي في جميع المصانع لتبلادل 

ل األفكار وتحديد مجاالت التركيز الرئيسية ، وتقييم تأثيرها وتحديد وتنفيذ الحلول المستدامة وطويلة األجل. تضمنت هذه العملية اللملراحل

  التالية:
 

 البحث والمعيار والعصف الذهني

  تم تحديد قائمة بالقضايا المادية المحتملة بناءً على معايير التقارير العالمليلة

ومراجعات الخبراء والرؤى الوطنية مثل األجندة الوطلنليلة للدوللة اإلملارات 

والتوجيهات الدولليلة  0202ورؤية أبوظبي االقتصادية  0202العربية المتحدة 

  بما في ذلك أهداف التنمية المستدامة.

 

 تقييم االثر

  منح األولوية للقضايا الجوهرية بهدف رصد أصحاب المصلحة وتفعيل عملليلة

 المشاركة وتركيز شركة أسمنت الشارقه على االستدامة

  .تقييم الموضوعات الجوهرية لترتيب أهم القضايا 

 

 مصادقة اإلدارة على األمور الجوهرية والمواءمة

  مراجعة قائمة القضايا الجوهرية من قبل اإلدارة العليا وفريق االستدامة في

 شركة أسمنت الشارقه. 

 

 :قائمة المسائل الجوهرية

 تقليل األثر البيئي   األخالق واالمتثال

 تطوير الموظفين    توسيع السوق

 إدارة المياه    ابتكار المنتجات

 إدارة النفايات   الصحة والسالمة

 انبعاثات غازات الدفيئة               
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  إطار عملنا لتحقيق لالستدامة

االستدامة هي شعار شركة أسمنت الشارقه ومبدأها األساسي الذي نتبعه حرفيا في كل ما نقوم به. يتيح لنا إطار إدارة االسلتلداملة 

في شركة أسمنت الشارقه مراقبة أداءنا االجتماعي والبيئي واالقتصادي وتحسينه بشكل مستمر. يقوم هذا اإلطار على أربع ركلائلز 

  تأخذ في االعتبار احتياجات أعمالنا وتأثيرنا على المجتمع والبيئة ومكان العمل واألداء.

 

تتم أعمالنا بطريقة عادلة تفيد جميع أصحاب المصلحة لدينا من خالل ضمان الحوكمة األخلالقليلة واللجليلدة 

 للشركات. نساهم في التنمية المستدامة لدولة اإلمارات العربية المتحدة وشعبها من خالل:

  نمو اقتصادي معقول   

 كسب رضاء العمالء 

 منتجات عالية الجودة  

 تطوير المنتجات واألسواق 

 صحة وسالمة ورفاهية العاملين لدينا

موظفونا هم أكبر المساهمين في نجاحنا. نسعى جاهدين لتحسين صحة وسالمة ورفاهية موظفينا من خالل 

 األهداف الرئيسية التالية:

 االحترام والمساواة بين جميع الناس 

 التحسين المستمر لصحة وسالمة جميع موظفينا 

 المساواة بين الجنسين 

 جودة التدريب وتوزيع المعرفة على جميع موظفينا  

 الريادة البيئية

تعمل شركة أسمنت الشارقه باستمرار للتأكد من أن عملياتنا ال تسبب أي ضرر للبيئة المعيشية المحيطة ، وتقليل انبعلاثلات 

الكربون لدينا ، وتقليل النفايات التشغيلية واستهالك المياه. نساهم في هدفنا المتمثل في كوكب أكثر اخضرارًا بلاألهلداف 

 الرئيسية التالية:

 .استخدام أنظمة استرداد الحرارة المهدرة ، وزيادة حصة الطاقة المتجددة وأنواع الوقود البديلة لتقليل استهالك الفحم 

 .صفر نفايات في المكب واستكمال إعادة االستخدام والتخلص اآلمن من جميع نفايات المصنع 

 .تشغيل المحطة بالمياه المعاد تدويرها واالستهالك الصفري للمياه العذبة في المحطة 

 .العمل مع الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص إلعادة التدوير والتخلص اآلمن من النفايات 

  .االستثمار المستمر في أحدث التقنيات الصديقة للبيئة إلنتاج وتوزيع واستخدام الطاقة وأنواع الوقود البديلة بكفاءة 

 .االلتزام الصارم بجميع المتطلبات التنظيمية البيئية  

 المسؤوليات االجتماعية للشركات

، نسعى إلى دفع علجلللة  0202ورؤية أبوظبي االقتصادية  0202تماشيًا مع الرؤية الوطنية لدولة اإلمارات 

  التنمية االقتصادية المحلية والمساهمة في مجتمعنا المحلي من خالل:

 تحسين التوطين 

 زيادة المشتريات المحلية 

 تنمية المجتمع  



` 
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نحن ندير أعمالنا لتحقيق الفوائد طويلة األجل لجميع أصحاب المصلحة لدينا من خالل الممارسات التجارية األخالقية واللحلوكلملة 

الجيدة للشركات. نحن ملتزمون بالمساهمة في التنمية المستدامة لدولة اإلمارات العربية المتحدة وشعبها من خالل منتجاتنا عاليلة 

 الجودة واالمتثال التام للقوانين واللوائح.
 

المستمرة إلى جانب المشكالت الكبيرة في سلسلة التوريد   Covid-21في كونه عامًا مليئًا بالتحديات بسبب قيود  0202استمر عام 

والزيادات المختلفة في أسعار السلع األساسية. استمرت أنشطة البناء والطلب على األسمنت في اإلمارات العربية المتحدة في 

االنخفاض. كما أدى عدم توفر الحاويات وتكاليف الشحن الباهظة إلى شل أسواقنا التصديرية أيضًا. باإلضافة إلى ذلك ، تضاعفت 

أسعار الفحم خالل النصف الثاني من العام ، مما جعل إنتاج األسمنت مكلفًا للغاية. بسبب انخفاض الطلب في السوق المحلي ، 

ظلت أسعار بيع األسمنت منخفضة على الرغم من الزيادة الكبيرة في تكلفة المبيعات. نتيجة لذلك ، أعلنت الشركة عن خسائر خالل 

. ومع ذلك ، فقد تمكنت الشركة من إدارة جميع التكاليف األخرى بحكمة وتأكدت من أن أرباح الشركة بعد خصم 0202عام 

. كما تمكنت الشركة أيضًا من إدارة تدفقاتها النقدية لتقليل ديونها بشكل أكبر. 0202اإلهالك والضريبة...الخ ظلت إيجابية خالل عام 

 وهكذا نجحت الشركة في الحفاا على حقوق المساهمين. 
 

 كما واجهت جميع شركات األسمنت األخرى في الدولة تحديات مماثلة وسجلت خسائر كبيرة.
 

، مقلابلل  0202ماليين درهم من تشغيل المصنع في عام  7مليون درهم وخسارة إجمالية قدرها  111وبلغ حجم مبيعات الشركة 

. وأسفرت عمليات االستثمار عن ربح قدره 0202ماليين درهم في عام  0مليون درهم وإجمالي ربح قدره  100حجم تداول قدره 

نتيجة ارتفاع القيمة العادلة لالستثمارات في األوراق المالية ، وارتلفلاع دخلل اإليلجلارات  0202مليون درهم إماراتي في عام  22

مليون درهم إماراتي ، مقارنة بخسلارة  01ما قيمته  0202والعائد األعلى على استثماراتنا في الصناديق. بلغ صافي الخسارة لعام 

   .0202مليون درهم إماراتي في عام  72صافية قدرها 
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  أداؤنا االقتصادي

 الوصف
  0202السنة المالية 

 )ماليين الدراهم(

  0202السنة المالية 

 )ماليين الدراهم(
 نسبة التغير المئوي %

 % 21.1 102.2 110.1 المبيعات

 % 21.7 (107.2( (022.0( تكلفة المبيعات

 - (0.1( (7.0( إجمالي )خسارة( / ربح

 % 20.1 (23.0( (02.1( عمومية وإدارية

 % 1.2 (2.2( (2.7( مصاريف بيع وتوزيع

 % 222< (2.0( 22.7 دخل من اإلستثمارات

 % (222( (22.0( - خسارة وعجز في عقارات إستثمارية

 % (01.2( (27.0( (20.0( تكاليف تمويل

 % (222( (3.0( - عكس أرباح بيع أصول محجوزة للبيع

 % (0.2( 0.2 0.1 دخل خخر

 - (72.2( (00.3( ) خسارة( أرباح السنة

نلا بصفتنا منتجًا رئيسيًا لألسمنت ، فإننا نلعب دورًا مهمًا في التنمية االقتصادية إلماراتي الشارقة واإلمارات العربية المتحدة. علروضل

  مبيّنة أدناه: 0202و  0202لعامي 
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  األداء اإلقتصادي

تم إنشاء جميع المصانع الثالثة لشركة أسمنت الشارقه على أسس قوية من الجودة. تتمتع منتجاتنا بمعدالت جودة فلي اللحلفلاا 

  على معايير عالية جدًا إلدارة الجودة وأنظمة التشغيل.

 جودة الكوادر البشرية

  عامًا من الخبرة في الصناعة ذات الصلة 00يتمتع جميع مديري المصانع بأكثر من 

  عامًا في الصناعة ذات الصلة 00يتمتع جميع رؤساء األقسام بخبرة تزيد عن 

 دعم فرق شابة وديناميكية من األشخاص المؤهلين مهنيًا 

 عقد دورات تدريبية منتظمة لموظفينا لتوسيع معرفتهم لمواكبة االبتكارات التكنولوجية سريعة اإلنتشار 

 

 جودة المنتج 

 وجود مختبرات متطورة مزودة بأحدث األجهزة 

 مراقبة مستمرة لجودة المنتج 

 التقيد الصارم بمعايير الجودة المحلية والدولية 

 

 جودة العمليات 

  معايير( التقيد الصارم بمعايير الجودة المحلية والدوليةISO  وASTM  وBSEN) 

 مراقبة مستمرة لجودة المنتج 

 جداول الصيانة الوقائية اليومية واألسبوعية والشهرية والسنوية لجميع المصانع والمعدات 

 تطوير منتظم للمصنع العتماد أحدث التقنيات 
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  حسن إدارة الشركات

 "( وجميع الجهات الرقابية.SCAتدرك شركة أسمنت الشارقه أهمية الجهود التي تبذلها هيئة األوراق المالية والسلع )"

 

 نحيي جهودهم في إنشاء وإضافة أنظمة رقابية لتطوير العملية الرقابية والتنظيمية في تنظيم شؤون شركات المساهمة العامة.

 

نبذل جهدا كبيرا في إنشاء وإضافة أنظمة رقابة لتطوير العملية الرقابية والتنظيمية في تنظيم شؤون الشركات المساهمة العامة. 

نلتزم وننفذ بشكل صارم جميع التوجيهات الصادرة عن هيئة األوراق المالية والسلع والتي تستند إلى مبادئ المساءلة والشفافليلة 

واإلفصاح والمسؤولية والمساواة في الحماية والتوازن بين جميع أصحاب المصلحة فلي الشلركلة واللملسلاواة بليلن جلمليلع 

 المساهمين.

 

وضعت الشركة كتيبات سياسات وإجراءات معيارية للتطبيق الصارم لقواعد السلوك والمساءلة فيما يتعلق بتلطلبليلق اإلرشلادات 

  .0202الواردة في "قرار هيئة األوراق المالية والسلع" لعام 
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  الهيكل التنظيمي



معالي/عبد الرحمن محمد ناصر العويس 

 عضو

 السيد/ خالد محمد عبد هللا الخيال

 عضو

 السيد/ أحمد سالم عبد هللا سالم الحوسني 

 عضو

 -د. سعيد عبد هللا جمعه المطوع 

 نائب الرئيس

السيد/ راشد عبد هللا محمد بورحيمه 

 عضو

 السيد/ محمد أحمد عمر سالم الكربي

 عضو

 السيد/ نواف عبد هللا محمود الرفاعي 

 عضو

السيد/ عمر ابراهيم عبد هللا أحمد المال 

 عضو

السيد/ عثمان محمد شريف عبد هللا 

 رئيس مجلس اإلدارة -زمان 
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  مجلس اإلدارة

يجمع مجلس إدارة شركة أسمنت الشارقه بين أعضاء ذوي خبرة عالية وطويلة في الصناعة واألعضاء الشبلاب 

منلهلم  7أعضاء ،  1النشطين الذين يبذلون الكثير من الطاقة للتعلم من كبار األعضاء. يتألف مجلس إدارتنا من 

  .0202مرات خالل عام  1مستقلين وهم أعضاء غير تنفيذيين. اجتمع المجلس 
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  لجان مجلس اإلدارة

  أ. لجنة التدقيق واالمتثال

 إقرار من رئيس لجنة مراجعة الحسابات بمسؤوليته عن تسيير أعمال اللجنة: .1

يقر رئيس لجنة التدقيق واالمتثال بمسؤولية العمل الفعال والكفء للجنة وفقًا للميثاق المعتمد من قلبلل ملجلللس اإلدارة. 

 .0202مرات خالل عام  1اجتمعت اللجنة 

 

 :. تتألف لجنة التدقيق واالمتثال من أعضاء مجلس اإلدارة التالية أسماؤهم0

 رئيس اللجنة -   د. سعيد عبد هللا جمعة المطوع 

 عضو -  السيد محمد أحمد عمر سالم الكربى 

 عضو -  السيد عمر ابراهيم عبدهللا احمد المال 

 عضو -   السيد خالد محمد عبدهللا الخيال 

 

 :0202من قرار الهيئة بشأن دليل الحوكمة لعام  22. مسؤوليات وواجبات اللجنة وفقًا لتوجيهات المادة 0

الصادر عن هيئة األوراق المالية والسلع بشأن دليل الحوكمة دور وأهمية لجنة المراجلعلة.  0202/ م( لسنة  0أكد القرار رقم )

وشددت على أنه ينبغي أن يكون لدى جميع أعضاء اللجنة المعرفة والخبرة في مسائل المالية والمحاسبة. إنهلا أهلم للجلنلة 

يشكلها مجلس اإلدارة وتدعم المجلس فيما يتعلق بالمسؤوليات الموكلة إليها من قبل مساهمي الشلركلة ، ال سليلملا تلللك 

 المتعلقة بالسياسات واإلجراءات المالية والمحاسبية للشركة.

  ب. لجنة الترشيحات والمكافآت

 

 إقرار من رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن عمل اللجنة: .1

يقر رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت بمسؤوليته عن العمل الفعال والكفء للجنة وفقًا للميثاق المعتمد من قبل ملجلللس  

  نظرا لعدم وجود مواضيع هامة للبحث فيها. 0202اإلدارة. لم تجتمع اللجنة خالل عام 
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 . تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من أعضاء مجلس اإلدارة التالية أسماؤهم:0

 رئيس اللجنة -   السيد خالد محمد عبدهللا الخيال 

 عضو -  السيد راشد عبد هللا محمد علي بورحيمة 

 `عضو -  السيد عمر ابراهيم عبدهللا احمد المال 

 عضو -  السيد أحمد سالم عبدهللا سالم الحوسني 
 

 :لجنة الترشيحات والمكافآت . مسؤوليات وواجبات0

تشرف لجنة الترشيحات والمكافآت وتضع السياسات واإلجراءات المتعلقة بهيكل مجلس اإلدارة ، والترشح لعضويلة ملجلللس 

اإلدارة مع االلتزام بالتنويع بين الجنسين. كما تشرف على إعداد سياسة منح المكافآت والمزايا والحوافلز واللرواتلب ألعضلاء 

مجلس إدارة الشركة بما يتناسب مع أداء الشركة وموظفيها. كما تحدد اللجنة الكفاءات المطلوبة على مستوى اإلدارة التنفيذية 

 العليا والتدريب في الشركة.

 . إقرار من رئيس لجنة االستثمار بمسؤوليته عن عمل اللجنة:2

يقر رئيس لجنة االستثمار بمسؤوليته عن العمل الفعال والكفء للجنة وفقًا للميثاق المعتمد من قبل مجلس اإلدارة. اجلتلملعلت 

  بحضور جميع أعضاء اللجنة. 0202مرات خالل عام  1اللجنة 

 

 . تتكون لجنة االستثمار من األعضاء التالية أسماؤهم:0

 رئيس اللجنة -   د. سعيد عبد هللا جمعة المطوع 

 عضو -  السيد عمر ابراهيم عبدهللا احمد المال 

 عضو -  السيد راشد عبد هللا محمد علي بورحيمة 

 عضو  -   السيد محمد أحمد عمر سالم الكربى 

 

 :. مسؤوليات وواجبات لجنة الترشيحات والمكافآت0

تشمل مهام اللجنة بشكل عام وضع السياسات واإلجراءات الستثمارات الشركة واإلشراف على األصول االستثمارية لللشلركلة 

ومراقبتها وتقييمها بشكل فعال من أجل تحقيق العوائد المرجوة على االستثمار وتأمين االستثملارات. كلملا تضلع اللللجلنلة 

  إجراءات ومعايير لرصد وتقييم ومقارنة نتائج األداء على أساس منتظم وترفع تقارير األداء إلى مجلس اإلدارة.

  ج. لجنة االستثمار
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  إدارة التدقيق الداخلي في الشركة
إدارة التدقيق الداخلي في الشركة هي إدارة مستقلة تعمل بموضوعية لضمان تقديم تقاريرها مباشرة إلى لجنة التدقيق واالمتثلال 

 Aswaar Managementالتابعة لمجلس اإلدارة. تم إسناد وظيفة التدقيق الداخلي للشركة إلى شركة أسوار لإلستشارات اإلدارية 

Consultancy- AMC  وهي شركة استشارات إدارية رائدة تركز على تقديم خدمات التدقيق المالي والداخلي بهدف دعلم قلادة ،

 األعمال في اتخاذ القرار وأيضًا على التنفيذ. 

 

تتكون شركة أيه. إم. سي  من متخصصين كبار في الخدمات المالية والمصرفية واألعمال ولهم خلفية في األعمال التلجلاريلة وقلد 

 عمل قادتها قرابة ثالثة عقود في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 

( لتغطية جميع وحدات 0202-0202وافقت لجنة التدقيق واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة على خطة التدقيق الداخلي لمدة عامين )

األعمال والتركيز على مجاالت العمل األساسية بما في ذلك ؛ عمليات اإلنتاج والصيانة والمبيعات وسلسلة التوريد وخلدملات اللدعلم 

مثل األنشطة المالية والموارد البشرية واإلدارة وحوكمة الشركات واالمتثال. يتم تقديم تقارير التدقيق الداخلي إلى لجنة اللتلدقليلق 

  واالمتثال التابعة لمجلس اإلدارة.

 

 تقوم إدارة التدقيق الداخلي واالمتثال بإجراء ثالثة أنواع مختلفة من عمليات التدقيق:

 

 . تدقيق االمتثال2

 

يهدف تدقيق االمتثال إلى مراجعة األنشطة المالية والتشغيلية بهدف تحديد مدى امتثالها لسياسات وإجراءات وقلواعلد وللوائلح 

 محددة. يستخدم قسم التدقيق الداخلي نهج التدقيق القائم على المخاطر لتقديم تأكيد مستقل لمجلس اإلدارة.

 

 . مراجعة األداء0

 

 تقيس عمليات تدقيق أداء الشركة مقابل األهداف المحددة وفقا ألفضل ممارسات الصناعة لتقييم األداء وفرص التحسين.

 

 . تدقيق نظم تكنولوجيا المعلومات0

 

تهدف عملية تدقيق أنظمة تكنولوجيا المعلومات لمراجعة نقاط القوة والضعف في سياسات وإجراءات تكنولوجيا المعلللوملات 

الحالية ، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ، وعملية إدارة تغيير أنظمة تكنولوجيا المعلومات ، وتلدابليلر أملن تلكلنلوللوجليلا 

 المعلومات ، واالمتثال للمتطلبات التنظيمية ، واقتراح التحسينات.

 

عملية تدقيق وفقًا للنطاق المتفق عليه مع لجنة التدقيق واالمتلثلال  22، أجرى قسم التدقيق الداخلي واالمتثال  0202في عام 

 التابعة لمجلس اإلدارة.

  



` 
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  صحة وسالمة وراحة العاملين بالشركة

كما يقول المثل العربي "من يملك الصحة  يملك األمل ، ومن يملك األمل يملك كل شيء" نحن ندرك أن بيئة العمل وطبيعة العملل 

مؤثران مهمان على الصحة والسالمة وكانا محور التركيز الرئيسي لل شركة أسمنت الشارقه . كمؤسسة ، نحلن أيضًلا نلللعلب دورًا 

  رئيسيًا في رعاية وتعزيز الصحة الجسدية والعاطفية والسالمة والرفاهية لموظفينا.

 حقوق اإلنسان 
 

توجه مبادئ حقوق اإلنسان عالقتنا مع الموظفين والموردين والعمالء والمجتمعات التي نلعلملل فليلهلا. نلحلن 

 ملتزمون بضمان أن جميع موظفينا خمنون ومدعومون ومحترمون في جميع األوقات. 

 

 نشجع جميع الموظفين على اإلبالغ عن أي انتهاكات محتملة لقواعد األخالق لدينا من خالل قنوات متعددة.

 

نحن نلتزم تمامًا بقانون العمل اإلماراتي والسياسات التي وضعتها الهيئة االتحادية للموارد البشرية. يمتد هذا أيضًلا 

إلى موظفينا المتعاقد معهم من الباطن. جميع تعاقداتنا من الباطن مع الشركات معتمدة من وزارة اللداخللليلة. 

 نجري تدريبًا تعريفيًا خاصًا بالصحة والسالمة والبيئة للموظفين الجدد. 

 

  نتوقع أيضًا من موردينا وشركائنا تبني ممارسات مسؤولة في مكان العمل.
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 صحة وسالمة وراحة العاملين بالشركة

 رأس مالنا البشري 

قيمة خبرة الفرد ومهاراته هي مستودع رأس المال البشري الذي تمتلكه أي مؤسسة. إنه يشكل إلى حد كبير التعلليلم 

والمهارات والذكاء والتدريب واإلبداع والقدرات وأكثر. هذه السمات مهمة ألنها تساعد الموظفين على أداء وظائلفلهلم 

 بشكل أكثر فعالية وكفاءة.
 

يعتبر الموظفون في مصنع أسمنت الشارقه فريقًا متحمسًا للعمل بشكل ملفت، وقد ظهر التزامهم بوضوح في العديد 

 من المشاريع الكبيرة التي تم تنفيذها في العامين الماضيين، حيث تم كل ذلك قبل إنتهاء الجداول الزمنية المستهدفة.
 

ميجاوات وأنظمة الحرق بالوقود اللبلديلل  12االنتهاء في الوقت المناسب من المشاريع مثل محطة تدويرالطاقة المهدرة بقدرة 

وصوامع المنتجات ومصنع الخلط ومشروع النظام المحاسبي)ساب( الذي دمج جميع شركات المجموعة في العامين الماضييلن 

  ، كل ذلك يعكس العمل الجماعي والمهارات والمعرفة وااللتزام لدى موظفينا .

 التنوع والشمول 

لقد أدركنا أن التنوع والشمول هما من واجبات العمل التي تحدد نوع الشركة التي ننتمي لها ، وما نريد أن نكون عليه ،  وملاذا 

 سيكون اإلرث المستقبلي. المبادئ التالية قريبة من قلوبنا عندما يتعلق األمر بالتنوع والشمول:
 

 العالمة التجارية والثقافة 

  التركيز على زيادة إمكانات الموظفين 

 .الترابط من أجل التغيير اإليجابي 

 .عدم ممارسة اإلستعالء 

 .الشعور باالنتماء للمؤسسة 

 .القيادة الرحيمة  

 جذب الموظفين واالحتفاا بهم

، وانتشر المصطلح في الكتلاب اللذي  2117صاغ ستيفن هانكين من شركة ماكينزي مصطلح "الحرب من أجل المواهب" في عام 

. وهو يشير إلى المنافسة الشرسة المتزايدة لجذب الموظفين واالحتفاا بهم. لقد نلجلحلنلا فلي 0222يحمل هذا االسم في عام 

 جذب المواهب واالحتفاا بها كمؤسسة من خالل تبني:

 

 ثقافة عمل إيجابية وممتعة.

 إيجاد ظروف ومزايا معيشية جذابة.

 التقدم التكنولوجي

 التقدم الوظيفي.

 التطوير المهني.

 المعاملة العادلة.

 التضمين في صنع القرار.
 

 سنوات. 22يتجاوز متوسط سنوات االحتفاا بالموظفين لدينا 
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  تدريب الموظفين

 مدة خدمة العاملين بالسنوات

 تدريب الموظفين 

معلوم أن التدريب سيساعد الموظلفليلن علللى تلعلزيلز  

قدراتهم ، مما يؤدي في النهاية إلى زيادة إنتاجيتهم وإفادة 

المؤسسة. لذلك يتم تحديد الموظفليلن ذوي اإلملكلانلات 

العالية ويتم توفير الفرص للتعلم "أثناء اللوظليلفلة" ململا 

يساعد أيضًا في التقدم الوظيفي للموظلف. يلتلم إجلراء 

التدريبات النظرية ) داخل الفصل( أيضًا على ملدار اللعلام 

لتحسين معرفة األشخاص بالتقدم في التقنيات وتلطلويلر 

  المنتجات والمنهجيات األفضل.

يتم توفير تدريب منتظم أيضًا على السالمة التي تغلطلي: 

اإلسعافات األولية ، اإلنعاش القلبي الرئوي ، ملكلافلحلة 

الحرائق ، تدريب سائقي الشاحنات على سالمة الطرق ، 

التفريغ اآلمن لألسمنت ، اإلمداد اآلمن لللملواد اللخلام ، 

التدريب على تكنولوجيا األسمنت في كل من اللتلصلنليلع 

والصيانة ذات الصلة وعلى مخلتلللف ملعلايليلر اللجلودة 

ساعلة  0201تم تخصيص عدد والصحة والبيئة والطاقة. 

 . 0202عمل لألنشطة التدريبية خالل عام 
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  مشاركة الموظفين

إن الشعور القوي بالفخر وااللتزام ومشاركة المستوى األعلى من الموظفين تجلب مستويات أعلى من رضا اللعلملالء 

واألرباح والسالمة. نؤمن دائمًا بالشفافية والتمكين وتطوير الموظفين واالستماع إلى األشخاص لتحلسليلن األنلظلملة 

والثناء واالعتراف بتبني الممارسات اآلمنة المتعلقة بإنجاز أي مشروع وتنفيذ المهام الخاصة. بلاللملقلابلل يلتلم ملنلح 

  الموظفين شهادات تقدير وجوائز نقدية.

تنعم مؤسستنا بمساحة واسعة تم استخداملهلا علللى 

أفضل وجه من خالل توفليلر ملرافلق ملثلل ملللعلب 

الكريكيت الواسع وملعب كرة القلدم وملللعلب تلنلس 

وملعب تنس الريشة وصالة لأللعاب الرياضية ومنطلقلة 

  لعب لألطفال لعائالت الموظفين.

نجري بطوالت داخلية للكريكيت وكرة القدم وكرة الريشلة 

ونشارك أيضًا في مباريات الدوري التي تنظمها ملخلتلللف 

المنظمات الرياضية في اإلمارات العربية المتحدة. شلارك 

موظفونا في دوري راشد الليم بريميوم وتلنلس اللريشلة 

  في رأس الخيمة وبلدية الشارقة.

لفائدة جميع الموظفين ، تلم تشلجليلع حلتلى كلبلار 

الموظفين للمشاركة في النشاطات الرياضية وشلاركلوا 

  بقوة في بطوالت دوري الكريكيت بين اإلدارات.
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من أجل تحسين العقل والجسم ، قمنا بتوفير قاعة للموظفين الذين أبدوا اهتمامًا بأداء تمارين اليوجا والتأمل وصالة لأللعلاب 

  الرياضية بأحدث المعدات. لقد طور بعض موظفينا بالفعل بنية بدنية جيدة حفزت البعض اآلخر.

إضافة الى ذلك، لدينا مسار المشي وحديقة لاللسلتلرخلاء 

ألفراد األسرة تعتبر بمثابة إضافة مميزة علللى اللملرافلق 

  حيث يكمل ذلك دائرة كاملة من مشاركة األشخاص.

  مشاركة الموظفين
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  السالمة المهنية

(. يلرأس BSIمن قبل مؤسسة المعايير البريطانية ) (ISO 10222-0223 )OHSتعتمد شركة أسمنت الشارقه أنظمة إدارة  

 بالشركة موظف سالمة بدوام كامل وهو مهندس دولي مؤهل في الصحة والسالمة.  (HSE(قسم الصحة والسالمة والبيئة 

 

 أيضًا. IOSHوعضو منتسب لل  ISO 10222-0223لنظام  CQI / IRCAوهو أيضًا مدقق رئيسي معتمد من 

 

 سجل األمان مع الرسوم البيانية لمدة خمس سنوات:

تفخر الشركة بسجل السالمة الخاص بها وقد عملت باستمرار على تحسين أداء السالمة كما هو موضح في الرسم البياني لملدة 

  خمس سنوات أدناه:

   (0202إلى  0227اإلسعافات األولية في الحوادث وتحليل الوقت الضائع للسنوات ) .1

  (0202 -0227حوادث السير للسنوات ) . 0



` 
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  الريادة البيئية ، الرؤية والرسالة

واكتسب أكلثلر  2172تأسس مصنع الشارقة لألسمنت في عام 

من أربعة عقود من الخبرة في تصنيلع أنلواع ملخلتلللفلة ملن 

األسمنت والمنتجات األسمنتية األخرى باالمتثال الصارم للمعاييلر 

 األوروبية واألمريكية ذات الصلة.

  

 ISOيعمل مصنع أسمنت الشارقه بموجب أنظمة إدارة الجودة 

ألنلظلملة   ISO 10222-0223كما تم منلحلنلا .1222-0220 

للنلظلام إدارة   ISO 02222-0223الصحة والسالمة والبيئة و 

  الطاقة.

 رؤيتنا البيئية

بصفتنا شركة رائدة في تصنيع األسمنت في المنطقة ، فلإنلنلا 

نسعى جاهدين لنكون مؤسسة صديقة لللبليلئلة تلللعلب دورًا 

محوريًا في حماية البيئة واستدامتها لصالح األجليلال اللحلالليلة 

 رسالتنا البيئية

  الحد من استخدام الفلحلم وأنلواع اللوقلود األحلفلوري

 األخرى.

  إعادة استخدام جميع مخلفات المصنع لضمان عدم وجود

 نفايات في المكب.

  إعادة تدوير المياه والبالستيك والنفايات األخرى المتلوللدة

 في الدولة بالشراكة مع الجهات الفاعلة العامة والخاصة.

 .االمتثال الكامل لجميع المتطلبات التنظيمية البيئية  
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  أهدافنا البيئية واإلنجازات

 أهدافنا البيئية 

 .استخدام أنظمة استرداد الحرارة المهدرة ، وزيادة حصة الطاقة المتجددة وأنواع الوقود البديلة لتقليل استهالك الفحم 

 .تحقيق صفر نفايات في المكب واستكمال إعادة االستخدام والتخلص اآلمن من جميع نفايات المصنع 

 .تشغيل المحطة بالمياه المعاد تدويرها واالستهالك الصفري للمياه العذبة في المحطة 

 .العمل مع الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص إلعادة التدوير والتخلص اآلمن من النفايات 

 .االستثمار المستمر في أحدث التقنيات الصديقة للبيئة إلنتاج وتوزيع واستخدام الطاقة وأنواع الوقود البديلة بكفاءة 

 .االلتزام الصارم بجميع المتطلبات التنظيمية البيئية  

 إنجازاتنا

 نظام استعادة الحرارة المهدرة -

  تم إنشاء منظومة استرداد الحرارة المهدرة للشركة في علام

ميجاوات من الكهرباء من غازات  1لتوليد ما يصل إلى  0220

 72222العادم في األفران مما أدى إلى خفض سنوي قدره 

  طن من انبعاثات الكربون والحرارة في الغالف الجوي.

 تحويل النفايات إلى طاقة -

  مللليلون دوالر  20استثمر مصنع أسمنت الشارقة أكثلر ملن

أمريكي في أحدث التقنيات لتحديث مصنعله للحلرق اللوقلود 

 البديل بدالً من الفحم.
 

  وقع مصنع أسمنت الشارقة اتفاقية مع شركة "بيلئلة" سلتلزود

طن ملن اللوقلود  70.222بموجبها مصنع أسمنت الشارقه بل 

( الناتج ملن اللنلفلايلات الصلنلاعليلة SRFالصلب المسترجع )

والتجارية في مكب النفايات الخاص بها سنويًا. سليلحلل هلذا 

الوقود محل الفحم وبالتالي يقلل من انبعاثات الكربون للديلنلا 

 ويحسن أدائنا البيئي.
 

  بهذه االتفاقية وغيرها من الترتيبات اللجلاريلة ملع "بليلئلة" و

مؤسسات القطاعين العام والخلاص ، سليلسلتلبلدل مصلنلع 

٪ من الوقود األحفوري بلأنلواع 02الشارقة لألسمنت أكثر من 

٪ الذي ينلص 22وقود بديلة. وقد تجاوز هذا الحد األدنى البالغ 

  عليه القانون.

 إعادة تدوير المخلفات -

  "نفذ مصنع أسمنت الشارقة "سياسة صفر نفايات إلى الملكلب

حيث يتم إعادة تدوير جميع النفايات بما في ذللك اللنلفلايلات 

  الخضراء والرماد ومخلفات المصانع األخرى.
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  أهدافنا البيئية واإلنجازات

 إعادة استخدام المياه -

  وقع مصنع أسمنت الشارقة اتفاقية إعادة استخدام مع شركة قطرة لحلول المياه ، حيث ستوفر شركة قطرة مياهًلا ملجلفلفلة

 ومعالجة من محطة معالجة المياه الخاصة بها.

 .المصنع بأكمله يعمل اآلن بمياه الصرف الصحي المعالجة. نحن نستخدم صفر مياه عذبة في المصنع 

  أنشأ مصنع أسمنت الشارقة محطة لمعالجة المياه إلعادة تدوير مياه الصرف المنزلية والمصانع التي تستخدم بلعلد ذللك فلي

 الزراعة.
 

 التخلص اآلمن من النفايات -

  ، نحن نساعد الدوائرالحكومية والشركات الخاصة المختلفة للتخلص اآلمن من المواد المهربة ، والطالء القديلم ، واللقلملاش

والزيوت ومواد التشحيم المستعملة ، ونفايات البناء ، والمخلفات اإللكترونية ، واإلطارات وغيرها من العناصلر، فلي االملتلثلال 

 الصارم لمعايير االنبعاثات.
 

 مصنع أخضر -

  شجلرة داخلل  0222يفتخر مصنع أسمنت الشارقة بكونه المصنع األكثر خضرة في المنطقة. لقد حققنا إنجازًا بزراعة أكثر من

 حرم المصنع بالتعاون مع بلدية الشارقة ووزارة البيئة لزيادة الغطاء النباتي األخضر.
 

 كفاءة توليد وتوزيع واستخدام الطاقة -

  ( لقد اعتمدنا أحدث أنظمة إدارة أحمال في المصنع وأكثرها كفاءة مثل نظام اللFirst Bus Transfer FBT ومحرك اللتلردد )

 ( لضمان االستخدام األكثر كفاءة للكهرباء.VFDالمتغير )

 

 االمتثال لقواعد االنبعاث -

  جميع مصانعنا مزودة بأحدث التقنيات لتقليل انبعاثات أكاسيد الكبريت وأكاسيد النيتروجين والغبلار واالنلبلعلاثلات األخلرى إللى

  مستويات أقل بكثير من الحدود التي وضعتها وزارة البيئة.



` 
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  المسؤولية االجتماعية للشركات

 التوطين
 

  تماشيًا مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي حاكم الشارقة لتنمية الشباب اإلماراتي ، نقدم التدريلب أثلنلاء

العمل في الجوانب الفنية بالتعاون مع الجامعات المحلية. نقوم أيضًا بتسهيل زيارات المصانع لللملدارس وطلالب اللكللليلات 

 للتعرف على الجوانب الدقيقة لتكنولوجيا تصنيع األسمنت.
 

 المشتريات المحلية وإدارة الموردين
 

  وتحاول باستمرار تلحلسليلن هلذه 0202٪ في إدارة مشترياتها من الموردين المحليين خالل عام 22ساهمت الشركة بنحو ،

  النسبة المئوية من خالل نظام تطوير البائعين لديها بناءً على مصدر المنتجات عالية الجودة.
 

 االستثمار المجتمعي

 

 .نشارك في احتفاالت يوم البيئة في اإلمارة ونواصل نشر رسالة )كوكب أخضر( من خالل الفعاليات المختلفة 

 .نقوم برعاية بلديات مختلفة في اإلمارة لتطوير األراضي الصحراوية بالخضرة 

 .كما تدعم الشركة العديد من المنظمات الخيرية والمؤسسات االجتماعية بالتبرعات للوفاء بمسؤولياتها االجتماعية  



 ، 41العنوان: برج الحصن، الطابق 
 شارع البنوك) شارع الحصن(، 
 الشارقه، اإلمارات العربية المتحدة. 3802ص ب  

 88104 5 6505482/6505483/6516555هاتف: 
Email:scidcho@emirates.net.ae 

شركة الشارقه لألسمنت 

 والتنمية الصناعية ش.م.ع       
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