شـركـة األسـمنـت الوطنية – ش.م.ع
(دبـي  ،دولـة اإلمـارات العـربيـة المتحـدة)
تقـريـر أعمال المـراجـعـة والـقـوائـم المـاليـة للسنة المنتهية فى /31ديسمبر2016/

المحتـويـات

رقم الصفحة

*

تقـريـر مجلـس اإلدارة

2-1

*

تقـريـر ال ُمـراجـع/المدقـق ال ُمستقـل

8-3

القـوائـم /البيـانـات المـاليـة-:

*

قائمـة المـركـز المالـي

9

*

قائمـة الدخل الشامـل

10

*

قائمـة التغيـر فـي حقـوق المساهميـن

11

*

قائمـة التدفقـات النقـديـة

12

*

إيضاحـات حـول القـوائـم المـاليـة
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شركة األسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة )
دبى ،االمارات العـربية المتحدة
بيان الدخـل الشامـل للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
اإليضاح

2016
باأللـف درهـم
253,484
)(212,958
40,526

2015
باأللـف درهـم
261,541
)(221,741
39,800

إيرادات أخرى
اجمالـي الـربـح

24

33,332
73,858

45,611
85,411

مصروفات إداراية وعـموميـة ومبـيعات
تكاليـف تمـويـليـة
تقاسم صافي ربـح فـي شـركـات زمـيلـة

25
26
8

)(30,368
)(15,378
552

)(32,628
)(28,761
643

28,664

24,665

60,360

68,865

89,024

93,530

اإليـرادات
تكـلفـة المبـيعات
مجـمـل الربح

23

الربح قبل الدخـل المـالـي والمصروفـات
مصروفات (صافي الدخل المالي(

27

صـافـي أربـاح الفـتـرة

الدخـل الشامـل األخـر
البنود التي سـوف أو قـد يتـم إعادة تصنيفها ضمـن األربـاح
أو الخسائـر:
صافي الحركة في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
التغيـر فـي إحـتيـاطـي النـقـد األجنبـي
الخسارة من عدم إثبات/األعتراف باإلستثمارات المتاحة للبيع
إجـمالى اإليـرادات األخـرى الشامـلـة
إجمالي الدخـل الشامـل للسنة
ربحية السهم األساسية والمخففة للسهم الواحد (بالدرهم)

7
8
27

28

 -تـشكـل اإليضاحـات فـى الصفحـات مـن ( )13إلـى ( )43جـز ًء من هـذه القــوائـم المـاليـة.

10

)(2,023
()3,741
)(30,417
)(36,181
52,843
0.25

)(250,835
)(4,668
)(18,992
)(274,495
)(180,965
0.26

شركة األسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة )
دبى ،اإلمارات العـربـية المتحـدة
قـائمـة التغيـر فـى حـقـوق المساهمين  ،كما فـى  31ديسمبر 2016

رأس المال
( بااللف درهم )

الحصص
المدفوعة نقدا
( بااللف درهم )

إحتياطى القيمة
العادلة
( بااللف درهم )

( بااللف درهم )

358,800

26

806,566

316,517

179,402

-

-

)(18,992

-

-

-

إجمالى الدخل الشامل للسنـة

-

-

)(250,835

-

-

)(4,668

-

التوزيعات ( ايضاح رقم ) 22

-

-

-

-

-

-

-

)(89,700

أتعاب أعضاء مجلس االدارة ( ايضاح رقم ) 32

-

-

-

-

-

-

-

)(1,750

)(1,750

الرصيد كما فى  31ديسمبر 2015

358,800

26

536,739

316,517

179,402

)(53,185

15,900

332,124

1,686,323

الرصيد كما فى  01يناير 2016

358,800

26

536,739

316,517

179,402

)(53,185

15,900

332,124

1,686,323

التحـويـل عـلى إستبعـاد إستثمارات متاحة للبيع إلى بيان
الدخـل الشامـل

-

-

)(30,417

-

-

-

-

-

)(30,417

إجمالى الدخل الشامل للسنة

-

-

)(2,023

-

-

)(3,741

-

89,024

83,260

الرصيد كما فى  01يناير 2015
التحويل على استبعاد استثمارات متاحة للبيع إلى بيان
الدخل الشامل

االحتياطى العام

االحتياطى القانونى
( بااللف درهم )

احتياطى تحويالت
النقد االجنبى
( بااللف درهم )

االحتياطى
الخاص
( بااللف درهم)

االرباح المحتجزة
(بااللف درهم )

إجمالى حقوق
المساهمين
( بااللف درهم )

)(48,517

15,900

330,044

1,958,738

-

-

)(18,992

93,530

)(161,973
)(89,700

التحويل إلى اإلحتياطي الخاص ( ايضاح رقم ) 21

-

-

-

-

-

-

22,229

)(22,229

-

التوزيعات ( ايضاح رقم ) 22

-

-

-

-

-

-

-

)(89,700

)(89,700

أتعاب أعضاء مجلس االدارة ( ايضاح رقم ) 32

-

-

-

-

-

-

-

()1,750

()1,750

358,800

26

504,299

316,517

179,402

)(56,927

38,129

307,470

1,647,716

الرصيد كما فى  31ديسمبر 2016

 -تـشكـل اإليضاحـات فـى الصفحـات مـن ( )13إلـى ( )43جـز ًء من هـذه القــوائـم المـاليـة.

11

شركة األسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة )
دبـى  ،االمارات العـربية المتحـدة
قائمة التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2016
اإليضاح
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
صافي الربح للفترة
التسويات لــ:
االستهالك
أرباح التخلص من الممتلكات واآلالت والمعدات
أرباح محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع
خسارة من التخلص من استثمارات متاحة للبيع
تقاسم األرباح في شركة زميلة
مخصص مكافأة نهاية خدمة العاملين
مصروفات الفوائد
إيرادات الفوائد
إيرادات الفوائد مـن إستـثمارات متاحة للبيـع
الدخـل مـن أربـاح مـوزعـة
أرباح التشغيل قبل التغيـرات في رأس المال العامل
التغير في المخزون
التغير في الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخـرى
تغيير في المستحق من أطراف ذات عالقة
التغيير في الذمم التجارية الدائنة والذمـم الـدائنـة األخـرى

10
11
12
15

تغيير في مستحق إلى أطراف ذات عالقة
دفع مكافآت نهاية الخدمة

12
16

5
27
27
8
16
26
24
27
27

صـافـي النـقـد الـنـاتـج(/مستخدم) مـن األنشطـة التـشغـيـلـيـة
التدفقات النقـديـة مـن األنـشطـة اإلستـثماريـة
5
شراء الممتلكات واآلالت والمعدات
7
االستثمار في إستثمارات متاحة للبيـع
8
العائد من االستثمار في شركة زميلـة
سداد قـرض مأخـوذ مـن شـركـة زمـيلـة
متحصالت من التصرف فـى ممتلكات وآالت ومعدات
متحصالت من التصرف فـى إستثمارات متاحة للبيـع
24
فوائد مقبوضة
27
إيرادات الفوائد من استثمارات متاحة للبيع
27
الدخـل من أربـاح مـوزعـة
صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
التدفـقـات النقـديـة مـن األنشطـة التمـويـليـة
22
تـوزيعـات أرباح مـدفـوعـة
27
فـوائـد مـدفـوعـة
سداد قروض مصرفية
14
العائد من قرض مصرفى  /السحب علي المكشوف
32
أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
صافي الزيادة ( /النقص) في النقد وما فى حكمه
13
النقد وما فى حكمه في بداية الفترة
النقد وما فى حكمه في نهاية الفترة
 تـشكـل اإليضاحـات فـى الصفحـات مـن ( )13إلـى ( )43جـز ًء من هـذه القــوائـم المـاليـة12

2016
( بااللف درهم )

2015
(بااللف درهم)

89,024

93,530

16,542
)(596
)(3,208
7,713
)(552
1,477
15,378
)(15,313
)(25,657
)(39,208
45,600
()2,193
9,231
)(45,227
28,312

17,290
)(3,078
)(1,430
7,099
)(643
1,859
28,761
)(22,505
)(34,677
)(39,857
46,349
4,746
)(60,141
)(23,907
)(7,003

()1,484
)(909

4,586
)(4,611

33,330

)(39,981

)(24,489
)(201,743
1,676
219,624
15,313
25,657
39,208
75,246

)(11,078
)(292,875
1,029
27,000
3,126
284,553
22,505
34,677
39,857
108,794

)(89,700
)(15,378
)(182,941
178,413
()1,750
)(111,356
)(2,780
25,481
22,701

)(89,700
)(28,761
)(343,000
345,884
)(1,750
)(117,327
)(48,514
73,995
25,481

شركة األسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة )
دبى ،االمارات العربية المتحدة
االيضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية فى  31ديسمبر 2016
 -1الوضع القانونى والنشاطـات -:
تممم تسممجيل شممركة الوطنيممة لالسمممن (شممركة مسمماهمة عامممة)  ،دبممي (لالشممركةل) ،وفقمما لمرسمموم صممادر مممن قبممل صمماحب السمممو حمماكم دبممي
فمممي  10أبريمممل  1968بتأسممميس شمممركة أسممممن فمممي إممممارة دبمممي وفقممما لنحكمممام القمممانون االتحممماد رقمممم ( )8لسمممنة ( 1984وتعديالتمممه) لقمممد تمممم
إنفممممماذ القمممممانون اإلتحمممممادى رقمممممم ( )2لسمممممنة  ، 2015بخصممممموص الشمممممركات التجاريمممممة  ،فمممممى /28يونيمممممو ،2015/وذلمممممل إلحمممممال القمممممانون
االتحممماد القمممائم رقمممم ( )8لسمممنة  1984ولـقمممـد قـاممممـ الشمممركة بتعمممديل عقمممد تأسيسمممها ونهامهممما األساسمممي  ،وإنهممما بصمممدد توثيمممق وتصمممديق
ذلمممل وحاليممما تقممموم الشـركمممـة بتـقيـيمممـم وتقـديمممـر أثمممـر القـانمممـون الجـديمممـد  ،وتتوقمممع تحقيمممق اإلمتثممما واإللتمممزام الكاممممل فمممى أو قبمممل نهايمممة المهلمممة
فى /30يونيو ، 2017/وإن العـنـوان المـسجـل للشـركـة هـو؛ ص ب  ، 4041دبـي  ،اإلمـارات العـربية المتحـدة
إن النشممماط الرئيسمممي للشمممركة همممو تصمممنيع وبيمممع االسممممن والمنتجمممات ذات الصممملة باالسممممن كمممما تسمممتثمر الشمممركة أيضممما فمممي األورا الماليمممة
االستثمارية وأن الشركـة مـدرجـة فـي سـو دبـي المالـي منـذ العام 2005
فمممممى /15ممممممار  ، 2017/قمممممام مجلمممممس إدارة الشمممممركة بالتصديمممممـق والتصمممممريح ب صمممممدار البيانمممممات /القوائمممممـم الماليمممممة للسمممممنة المنتهيمممممة فمممممي
/31ديسمبر2016/
يتـم عـرض هـذه القـوائـم الماليـة بآالف الدراهـم اإلمـاراتيـة (بااللف درهم)  ،ما لم ينص على غيـر ذلل
 -2تطبـيـق المعـايـيـر الـدولـيـة إلعـداد التـقـاريـر المـاليـة الجـديـدة والمعـدلة ( '-:)'IFRS
(أ) المعايـيـر والتـفسيـرات الجـديـدة السـاريـة المـفـعـول إعـتبـارا ً مـن تـاريـخ /1ينـايـر.2016/
إن المعاييمممـر الـدوليمممـة إلعمممداد التقمممارير الماليمممة الجديمممدة والمعدلمممة التاليمممة قمممد تمممم تـبيـقهمممـا فمممى الفـتمممـرة الحـاليمممـة فمممى همممذه القممموائم الماليمممة وإن إعتمممماد همممذه
المعايـيمممـر ليمممـس لـديمممـه أثمممر همممام علمممى الحسمممابات التمممى تمممم إدراجهممما فمممى تقاريمممـر همممذه القوائمممـم الممممـالية  ،ولكمممن قمممد تـ ثمممـر علمممى المحاسبمممـة للعمـليامممـ
والتـرتـيبـات المستـقـبـلـيـة

تاريـخ
السـريـان
(اإلعـتمـاد
الـوصـف
المـعـيـار
المبكـر
مسمـوح
بـه)
معيار المحاسبة الدولي رقم  -1تقـدم التعـديالت توضيحات وتحسينات ضيقـة التركيـز علـى – األهمية النسبية وعرض القوائم
/1ينـايـر/
األولية وهيكل اإليضاحات واإلفصاح عن السياسات المحاسبية وعرض الدخل الشامل االخر
عرض البيانات المالية
2016
الناشئة عن االستثمارات المحسوبة بـريقة حقو الملكية في الشركات المستث َمر فيها لقد تم تصميم
التعديالت لتشجيع الشركات أكثر على تـبيق الحكم والتقدير المهنى فى تحديد ماهى المعلومات
التى يتعين اإلفصاح عنها  ،وكيفية هيكلة اإليضاحات فى قوائمها المالية

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد توضح التعـديالت أنه عند الحصو على إستثمار فى مشروع مشترك حيث يشكل نشاط المشروعات
التقارير المالية رقم  – 11المحاسبة المشتركة إستـثمارا  ،فيتم تـبيق جـميـع المبادئ فـى محاسبة األعما التجارية المندمجة فى المعيار
لغرض اإلستحواذ على إستثمارات الدولي العداد التقارير المالية رقم  3والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية األخرى والتى ى
المتــلبـات الـتى تـنــبـق
تتعارض مع موجهات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 11
ذات الترتيبات المشتركة
عـلـى اإلستـحـواذ الخـاص بكـل مـن الملكـيـة األولـيـة والملكـيـة اإلضـافـيـة فـى مشـروع مشـتـرك ،
ولـكـن سـوف لـن يـتـم قـيـا أى حـصـة ممـلـوكـة سـابـقـا فـى مـشـروع مشـتـرك

/1ينـايـر/
2016

تعديالت على المعيار الدولي العداد تعمل التعـديالت علـى تعـريـف منـشأة اإلستـثمـار غير مندمجة وموحدة مع فروعها  ،ولكن بدال
التقارير المالية رقم  10؛ المعيار عن ذلل تقوم بقيا فروعها بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخسارة فى قوائمها المالية الموحدة
الدولى إلعداد التقارير المالية رقم والمنفصلة

/1ينـايـر/
2016

 12؛ و المعيار المحاسبي الدولي
رقم  – 28االستثمارات في المنشآت
الزميلة و المشاريع المشتركة
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شركة األسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة )
دبى ،االمارات العربية المتحدة
 -2االيضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية فى  31ديسمبر ( 2016واصلت)
تطبـيـق المعـايـيـر الـدولـيـة إلعـداد التـقـاريـر المـاليـة الجـديـدة والمعـدلة (واصلت)
المعايـيـر والتـفسيـرات الجـديـدة السـاريـة المـفـعـو إعـتبـارا مـن تـاريـخ /1ينـايـر( 2016/واصل )
تعديالت على معيار المحاسبة توضح التعـديالت بأن إستخدام الـر المرتكزة على اإليرادات لحساب إهالك أصل هو
الدولي رقم  16ومعيار غير مخصص  ،كما أوضح مجلس معايير المحاسبة الدولية أنه يفترض عموما أن أن يكون
المحاسبة رقم  – 38توضيحات على أسا غير مخصص لغرض قيا إستهالك الفوائد/المنافع اإلقتصادية المتجسدة فى
على الـر المقبولة والمتعارف أصل غير ملمو
عليها لإلستهالك واإلطفاء
المعيار الدولي إلعداد التقارير توضح التعـديالت معالجة بيع أو مساهمة إصو من مستثمر إلى شركة زميلة أو مشروع
المالية رقم  – 10القوائم المالية مشترك خاص به  ،على النحو التالي:
الموحدة  ،والمعيار المحاسبي (أ) يتـلب إعتراف كامل فى القوائم المالية للمستثمر الخاصة بالمكاسب والخسائر الناشئة
الدولي رقم  - 28االستثمارات عن بيع أو مساهمة إصو تشكـل مشروع تجارى (كماهـو ُمعـرف فى المعيار الدولى
في المنشآت الزميلة و المشاريع إلعـداد التـقـاريـر المـالـيـة رقـم )3
(ب) يتـلب إعتراف جـزئـي للمكـاسـب والخسائر حـيـث ال تـشكـل أى يتم اإلعتراف
المشتركة
بمكسب أو خسارة فقط إلى مدى فوائد المستثمر غير ذات الصلة بتلل الشركة الزميلة أو
المشروع المشترك
(ب) المعـايـيـر والـتـفسيـرات الجـديـدة الـتـى لـم تـدخـل حـيـز التـنفيـذ بـعـد.

/1ينـايـر2016/

/1ينـايـر2016/

إن معمممايير إعمممداد التقمممارير الماليمممة الـدوليمممـة الجديمممدة والمعدلمممة التاليمممة صمممادرة ولكمممن لمممم يمممتم إنفاذهممما بعمممد وال يكمممون لتـبيمممق همممذه المعمممايير
الجديممدة والمعدلممة أ أثممر ممماد علممى المبممالر المدرجممة فممي السممنة الحاليممة والسممنوات السممابقة والتممي قممد تمم ثر علممى المحاسممبة عممن المعممامالت
أو الترتيبات المستقبلية
معـي ـار أع داد التقاري ـر المـالي ـة الـدولي ـة رق م " : 15اإلي رادات م ن العق ود م ع العم الء [س ارل المفع ول للفت رات الس نوية الت ي تب دأ
في أو بعـد تـاريـخ  /1ينـايـر]2018/
المعيمممار رقمممم ( )15يقمممدم المبمممادئ علمممى أسمممـا نـممممـوذج فمممـردى مـكمممـون ممممـن خـمـسمممـة خــمممـوات  ،ليمممتم تـبيقهممما علمممى جميمممع العقمممود ممممع
العمالء
وتكون الخطوات الخمسة في النموذج على النحـو الـتـالـي:
 تحديد العـقـد مـع العـميـل تحديد إلتـزامات األداء في العقد تحديد سعـر المعـاملـة تخصيص سعـر المعـاملـة إللتزامات األداء فى العـقـود اإلعتراف باإليرادات عند (أو حسب) إستيفاء المنشأة إللتزام أداءوقمممررت الشمممركة بعمممد التقيممميم أن همممذه التعمممديالت لمممن تممم ثر المركمممز الممممالي للشمممركة أو األداء للعمممام الحمممالي ،ويعمممد نافمممذا للفتمممرات السمممنوية التمممي
تبدأ في أو بعد  1يناير 2018
المعي ار الدول ـي إلع داد التقاري ـر المالـي ـة رق م ( : )9األدوات المالي ة والتع ديالت ذات الص لة لمع ايير أخ رى مختلف ة (س ارل المفع ول
للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعـد تاريخ  /1يناير)2018 /
المعيممار رقمممم  9يحممل محمممل نممماذج متعمممددة التصمممنيف والقيمما فمممي معيممار المحاسمممبة المممدولي رقممم  39األدوات الماليمممة :االعتممراف والقيممما ممممع
نموذج واحد لديه في البداية فئات تصنيف اثنين فقط :التكلفة المـفأة والقيمة العادلة
سممموف يكمممون المممدافع وراء تصمممنيف أصمممو المممدين ممممن خمممال النمممموذج التجمممار للشمممركة إلدارة األصمممو الماليمممة وخصمممائص التمممدفقات النقديمممة
التعاقدية للموجودات المالية يتم قيا أدوات الدين بالتكلفة المـفأة إذا:
أ) كان هدف نموذج األعما هو االحتفاظ باألصل المالي لجمع التدفقات النقدية التعاقدية،
ب) كان التدفقات النقدية التعاقدية بموجب األداة تمثل مدفوعات أصل الدين والفائدة فقط
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شركة األسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة )
دبى ،االمارات العربية المتحدة
االيضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية فى  31ديسمبر ( 2016واصلت)
 -2تطبـيـق المعـايـيـر الـدولـيـة إلعـداد التـقـاريـر المـاليـة الجـديـدة والمعـدلة (واصلت)
المعـايـيـر والـتـفسيـرات الجـديـدة الـتـى لـم تـدخـل حـيـز التـنفيـذ بـعـد (واصل )
يجمممب تسمممجيل جميمممع أدوات المممدين واألسمممهم األخمممر ى ،بمممما فمممي ذلمممل االسمممتثمارات فمممي أدوات المممدين واالسمممتثمار فمممي األسمممهم المجممممع بالقيممممة
العادلة
ت خمممذ جميمممع حركمممات القيممممة العادلمممة للموجمممودات الماليمممة ممممن خمممال بيمممان المممربح أو الخسمممارة ،باسمممتثناء االسمممتثمارات فمممي األسمممهم التمممي لمممم يمممتم
االحتفممماظ بهممما للمتممماجرة ،والتمممي قمممد يمممتم تسمممجيلها فمممي بيمممان األربممماح أو الخسمممائر أو فمممي االحتياطيمممات (بمممدون إعمممادة التمممدوير الحمممق للمممربح أو
الخسارة )
بالنسممبة للمـلوبممات الماليممة التممي يممتم قياسممها فممي إطممار الشممركة خيممار القيمممة العادلممة البممد وأن يممدرك أن جممزءا مممن التغييممر فممي القيمممة العادلممة
التي هـي نتيجـة للتغـيـرات فـي مخـاطـر اإلئتمان الخاصة بها فـي الـدخـل الشامـل اآلخـر بدال عـن ربـح أو خسـارة
لمممموائح التحمممموط المحاسممممبية الجديممممدة (صممممدر فممممي ديسمممممبر )2013/محمممماذاة التحمممموط المحاسممممبى بشممممكل وثيممممق مممممع ممارسممممات إدارة المخمممماطر
المشمممتركة وكقاعمممدة عاممممة  ،سممميكون ممممن السهمممـل تـبيمممق تسمممير محاسمممبة التحممموط المتقـدممممـة يقمممدم المعيمممار الجديمممد أيضممما متـلبمممات اإلفصممماح
الموسعة والتغيرات في العرض
لفمممي ديسممممبر  ، 2014/قممممدم مجلمممس معممممايير المحاسمممبة الدوليمممة مزيممممدا ممممن التغييممممرات فمممي قواعمممد التصممممنيف والقيممما وقممممدم أيضممما نممممموذج
إنخفاض القيمة ووتعمل التغيـرات على تـقـديـم:
أ) فئة قيا الثالث ( )FVOCIلبعض األصو المالية التي هي أدوات الدين
ب) نمممموذج جديمممد الخسمممائر الائتمانيمممة المتوقعمممة ( ) ECLالمممذ ينـمممو علمممى نهمممح ممممن ثمممالا مراحمممل حيمممث تتحمممرك األصمممو الماليمممة ممممن
خممال ثممالا مراحممل كممما تغييممرات نوعيممة االئتمممان الخاصممة بهممم المرحلممة تملممي كيممف تقمميس المنشممأة خسممائر انخفمماض القيمممة ويـبممق طريقممة
معمممد الفائمممدة الفعلمممي يسممممح نهمممح مبسمممـة لنصمممو الماليمممة التمممي لمممم يكمممن لمممديل عنصمممر تمويمممل كبيمممر عنمممد االعتمممراف المبمممدئي ،وشمممركة
تسجيل خسارة يوم  1تساو  12شهرا  ،إال إذا أعتبرت تعتبر األصو االئتمانية منخفضة القيمة ل
قمممد يكمممون لتـبيمممق المعيمممار رقمممم  9تمممأثير علمممى تصمممنيف وقيممما وعمممرض للموجمممودات والمـلوبمممات الماليمممة للشمممركة ويصمممبح سمممار المفعمممو
للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعـد تاريخ  /1يناير2018/م
معي ار أع داد التق ارير المالي ة الدولي ة رق م " 16عق ود اإليج ار" [ س ارل المفع ول للفت رات الس نوية الت ي تب دأ ف ي أو بع د  1ين اير
2019م]:
يقممممدم معيممممار أعممممداد التقممممارير الماليممممة الدوليممممة رقممممم  16نممممموذج فممممردى لمحاسممممبة المسممممتأجر  ،والممممذى يتـلممممب مممممن المسممممتأجرين لإلعتممممراف
باإلصمممو والخصممموم لجميمممع عقمممود اإليجمممار  ،إال إذا كانممم ممممدة عقمممد اإليجمممار ( )12شمممهر أو أقمممل  ،أو كمممان لنصمممل الماثمممل قيممممة منخفضمممة
يسمممتمر المممم جرون فمممى تصمممنيف عقمممود اإليجمممار كتكـلفمممـة تـشغيـليمممـة أو تمـويليمممـة  ،ممممع ممممنهح معيمممار أعمممداد التقمممارير الماليمممة الدوليمممة رقمممم 16
إلى محاسبة م جرين ال تتغير بشكل أساسي من المعيار السابق له (المعيار المحاسبي الدولي رقم )17
قمممررت الشمممركة بعمممد التقيممميم أن همممذه التعمممديالت لمممن تممم ثر المركمممز الممممالي للشمممرك ة أو األداء للعمممام الحمممالي ،ويعمممد نافمممذا للفتمممرات السمممنوية التمممي
تبدأ في أو بعد /1يناير2019/م
معي ار أع داد التق ارير المالي ة الدولي ة رق م  " 2ال دفع عل ى أس اس االس هم" [س ارل المفع ول للفت رات الس نوية الت ي تب دأ ف ي أو بع د
تاريخ /01يناير:]2018/
يراد بالتعديالت التغلب على التنوع فى الممارسة فى ثالثة مناطق رئيسية:
 )1إن تأثيرات تفويض الشروط على قيا معاملة دفع على أسـا المـدفـوعـات المبنيـة عـلـى أسـهـم
 )2إن تصنيف المدفوعات المبنية على أسهم بخصائص تسوية صافية لوقف إلتزامات ضريبية
 )3المحاسممبة حيممث يعمممل التعممديل علممى شممروط وأحكممام معممامالت دفممع مبنيممة علممى أسممهم  ،علممى تغييممر تصممنيفها مممن حقممو المسمماهمين
المبنية على أسهم
قمممررت الشمممركة بعمممد التقيممميم أن همممذه التعمممديالت لمممن تممم ثر المركمممز الممممالي للشمممركة أو األداء للعمممام الحمممالي ،ويعمممد نافمممذا للفتمممرات السمممنوية التمممي
تبدأ في أو بعد /1يناير2018/
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شركة األسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة )
دبى ،االمارات العربية المتحدة
االيضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية فى  31ديسمبر ( 2016واصلت)
 -2تطبـيـق المعـايـيـر الـدولـيـة إلعـداد التـقـاريـر المـاليـة الجـديـدة والمعـدلة (واصلت)
المعي ار المحاس بي ال دولي رق م  : 7التدفـق ـات النقـدي ـة "س ـارى المفع ـول للس نوات المالي ة الت ى تب دأ ف ى أو بع د ت اريخ
/1يناير"2017/
يُمممـراد بالتعـديمممـالت أن تقممموم بتوضممميح المعيمممار المحاسمممبي المممدولي رقمممم ( )7وذلمممل لتحسمممين المعلوممممات المقدممممة لمسمممتخدمى القممموائم الماليمممة
حو النشاطات التمويلية لمنشأة
قمممررت الشمممركة بعمممد التقيممميم أن همممذه التعمممديالت لمممن تممم ثر المركمممز الممممالي للشمممركة أو األداء للعمممام الحمممالي ،ويعمممد نافمممذا للفتمممرات السمممنوية التمممي
تبدأ في أو بعد /1يناير2017/م  ،مع الـلب المسموح به فى وق سابق
معي ار المحاس بة ال دولي رق م  :12ض رائخ ال دخل "س ـارى المفع ـول للس نوات المالـي ـة ال ـتى تـب ـدأ ف ـى أو بع ـد ت ـاريخ
/1ينايـر"2017/
توضح التعديالت فى اإلعتراف ب صو م جلة الضرائب للخسائر غير ال ُمحققة  ،األوجـه اآلتـيـة:
 1الخسمممائر غيمممر المحققمممة علمممى أدوات المممدين المقاسمممة بتكلفمممة الضمممرائب لنغمممراض التمممى تنشمممأ عمممن إخمممتال م قممم قابمممل لإلسمممتقـاع
بغض النهر عن ه ل ما إذا كان حامل أدوات الدين يتوقع إسترداد القيمة الدفترية ألداة الـديـن بالبيـع أو اإلستخدام
 2ال تعمل القيمة الدفـتـريـة ألصل على تقـيـيـد تقـديـر أربـاح مستـقبليـة محـتملـة خاضعة للضريبة
 3تقـديمممـرات لنربمممـاح المستـقبليممممـة الخـاضعمممـة للضممممريبة تسمممتثنى إسممممتقـاعات ضمممريبية ناتجمممة عكممممس فروقمممات م قتممممة قابلمممة للخصممممم
واإلستقـاع
 4تقممموم المنشمممأة بتقيممميم أصمممل م جمممل الضمممريبة بمممالجمع ممممع إصمممو م جلمممة الضمممرائب حيمممث يقممموم قمممانون الضمممرائب بتقييمممد اإلسمممتفادة
واإلنتفممممماع ممممممن الخسمممممائر الضمممممريبية  ،فعنمممممدها تقممممموم المنشمممممأة بتقيممممميم أصمممممل ُمـ جمممممـل الضمممممريبة بـالجـممممممـع ممممممـع إصمممممـو م جلمممممة
الضرائب من نفس النوع
تحـسينـات سنـويـة علـي المعـايـيـر الـدوليـة إلعـداد التقـاريـر المـاليـة – دورة 2016-2014م
المعيـار الـدولى إلعــداد التقـاريـر الماليـة رقـم ( 1تـبنـي المعـايـيـر الـدوليـة العـداد التـقـاريـر الماليــة للمـرة األولـي):
لـقـد ألـغـى هـذا التعـديـل كـل اإلعـفـاءات واإلستـثـناءات على المـدى القـصيـر فـى الفـقـرات إى – 3إى 7مـن المعـيـار الـدولى إلعــداد التقـاريـر الماليـة
رقـم ( ، )1ويكـون التعـديـل سـاريـا للفـتـرات السنـويـة التـى تبـدأ فـى أو بـعـد تـاريـخ /1ينـايـر2018/
المعيـار الـدولى إلعــداد التقـاريـر الماليـة رقـم ( 12االفصاح عـن الملـكيـة والحصص فـي المنـشـآت األخـرى):
لـقـد أوضـح هـذا الـتـعــديـل نــا المعـيـار  ،وذلـل بتحـديـد أن متـلبـات اإلفـصاح فـى المعـيار  ،ب ستـثـناء لتـلـل الـواردة فـى الفـقـرات بـي -10بـي ، 16
تكـون منـبقـة عـلى الحصص فـى منشـأة ُمـدرجـة فـى الفـقـرة  5والتى تـم تـوضيحهـا كحـصـص مملـوكـة لـغـرض البـيـع  ،أوحـصص مـملـوكـة لغـرض
الـتـوزيـع  ،أو كعمليـات مـوقـوفـة ويكـون التعـديـل سـاريـا للفـتـرات السنـويـة التـى تبـدأ فـى أو بـعـد تـاريـخ /1ينـايـر2017/
المعيـار المحـاسبـي الـدولى رقـم ( 28المحـاسبـة عـن اإلستـثـمـارات فـي شـركـات زميـلـة/شـقـيـقـة):
لـقـد أوضـح هـذا التـعـديـل أن إخـتـيـار القـيـا بالقيمـة العـادلـة مـن خـال الـربح أو الخـسارة إلستـثمار فى شركة زميلـة أو مـشـروع مشـتـرك مملـوكـة
مـن قبـل منـشأة والتـى تـكـون شـركـة تمـويـل بال ُمـشاركـة أو شركة تأهيل أخرى [ مـتـاح ومتـوفـر لـكـل إستـثمـار فـى شـركـة زميلة أو مشروع مشترك
على أسا إستثمـار بمـوجـب إستـثـمـار] عـنـد اإلعـترـاف المبـدئـى ويكـون التعـديـل سـاريـا للفـتـرات السنـويـة التـى تبـدأ فـى أو بـعـد تـاريـخ
/1ينـايـر2018/م
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شركة األسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة )
دبى ،االمارات العربية المتحدة
االيضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية فى  31ديسمبر ( 2016واصلت)
 -3السياسات المحاسبية الهامة
تمممم إعمممداد همممذه القممموائم الماليمممة وفقممما لمبمممدأ التكلفمممة التاريخيمممة باسمممتثناء األدوات الماليمممة المصمممنفة تحممم متاحمممة للبيمممع التمممي تههمممر بالقيممممة العادلمممة
ويتم وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية
الممتلكات واآلالت والمعدات
ظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة مخصوما منها مجمع االهالك وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة
واالعمممما تحممم التنفيممممذ تههمممر بالتكلفممممة مخصممموما منهمممما مجممممع االهممممالك وخسمممائر انخفمممماض القيممممة المتراكمممممة يمممتم تنفيممممذ جميمممع التكمممماليف
المتعلقة بالموجودات المتكبدة خال السنة على نفس الـريقة يتم نقل هذه ألصو عندما تكون متاحة لالستخدام
اإلستهالك
يممممتم احتسمممماب االهالكممممات باسممممتمرار علممممى أسمممما
اإلنتاجي المقدر على النحو التالي:
األصل
المبانى
االالت والمكائن
أثات وتجهيزات ومعدات
سيارات

القسممممط الثابمممم وذلممممل لشممممـب تكلفممممة الممتلكممممات واآلالت والمعممممدات علممممى مممممدى العمممممر

السنوات
14-3
25-3
7-4
3

االستثمارات العقارية :
وشمممكل االسمممتثمارات العقاريمممة فمممي البدايمممة عمممن طريمممق اسمممتخدام نمممموذج التكلفمممة بموجمممب معيمممار المحاسمممبة المممدولي ( )40لالسمممتثمار العقمممار
والتي جرت قياسات الحقة وفـقـا لمتـلبات معيار المحاسبة الدولي رقم ( )16لالممتلكات واآلالت والمعداتل الالزمة لهذا النموذج
تههر االستثمارات العقارية بالتكلفة مخصوما منها مجمع االهالك وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة
يممتم احتسمماب االسممتهالك باسممتمرار علممى أسمما القسممط الثابمم وذلممل لشممـب تكلفممة االسممتثمارات العقاريممة علممى مممدى العمممر اإلنتمماجي المقممدر
لهمممما ال يممممتم اسممممتهالك األراضممممي التممممي تشممممكل جممممزءا مممممن العقممممارات االسممممتثمارية وقممممد انخفضمممم قيمممممة المبمممماني التممممي تشممممكل جممممزءا مممممن
اسمممتثمارات عقاريمممة ممممن تممماريخ الحيمممازة علمممى القسمممط الثابممم وذلمممل لشمممـب تكلفمممة المبممماني علمممى ممممدى العممممر اإلنتممماجي المقمممدر لهممما ممممن 10
سنوات
اإلستـثمـار فـي شـركـة شقـيقـة/زمـيلـة
حيمممث أن الشمممركة لمممديها القمممدرة علمممى المشممماركة فمممي (ولكمممن لممميس السممميـرة) وضمممع السياسمممات الماليمممة والتشمممغيلية للكيمممان آخمممر ،وتصمممنفها علمممى
أنهممما شمممقيقة واعترفممم الشمممركة الشمممقيقة مبمممدئيا فمممي بيمممان المركمممز الممممالي بالتكلفمممة تحتسمممب الشمممقيقة الحقممما باسمممتخدام طريقمممة حقمممو الملكيمممة،
حيممث يممتم احتسمماب حصممة المجموعممة مممن أربمماح بعممد الحيممازة والخسممائر والممدخل الشممامل اآلخممر فممي بيممان األربمماح والخسممائر والممدخل الشممامل
اآلخر (باستثناء خسائر تجاوزت استثمارات المجموعة في ربط ما لـم يكـن هـناك الـتـزام للتعـويـض عـن تلـل الخـسائـر)
يمممتم اسمممتبعاد األربـاح/المكـاسمممـب غيمممر ال ُمحقمممـقة علمممى المعمممامالت بيمممـن الشركمممـة وشمممركاتها الشقيـقـة/الـزميلمممـة إلمممى حمممد حصمممة الشمممركة فمممي
الشممركة الشممقيقة يممتم اسممتبعاد الخسممائر غيممر المحققممة ممما لممم يكممن بالمعاملممة دليممل علممى انخفمماض قيمممة األصممو المنقولممة تممم تغييممر السياسممات
المحاسبية في الشركة الشقيقة عند الضرورة لضمان توافـقهـا مـع السياسات التي تتبناها الشـركـة
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شركة األسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة )
دبى ،االمارات العربية المتحدة
االيضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية فى  31ديسمبر ( 2016واصلت)
 -3السياسات المحاسبية الهامة (واصلت)
اإلستـثمـار فـي شـركـة شقـيقـة/زمـيلـة (واصل )
إن أ زيممممادة فممممي تكلفممممة الشممممراء عممممن حصممممة الشممممركة مممممن قيمممممة األمممممر الصممممافية للموجممممودات والمـلوبممممات وااللتزامممممات المحتملممممة للشممممركة
الشمممقيقة فمممي تممماريخ االسمممتحواذ ك سمممم شمممهرة يمممتم تضممممين إسمممم الشمممهرة ضممممن القيممممة الدفتريمممة لإلسمممتثمار ويمممتم تقيممميم انخفممماض القيممممة كجمممزء
ممممن تلمممل االسمممتثمارات أ زيمممادة فمممي حصمممة الشمممركة ممممن صمممافي القـيممممـ ة العادلمممة للموجمممودات والمـلوبمممات وااللتزاممممات الـارئمممة عمممن تكلفمممة
الشراء ،بعد إعـادة التقيـيـم  ،يتـم إدراجـهـا مباشـرة فـي بيـان الـدخـل الشـامـل
اإلتفـاقيـات والتـرتـيـبـات المـشـتـركـة:
إن الشركممـة هممي طممرف فممي االتفمما المشممترك عنممدما يكممون هنمماك اتفمما تعاقممد الممذ يمممنح سمميـرة مشممتركة علممى األنشممـة ذات الصمملة فممي
الـتـرتـيمممـب للمجمـوعمممـة وطمممرف واحمممد علمممى األقمممل ويتمممـم تـقـيمممـيم سممميـرة مشمممتركة بموجمممب نـفمممـس الممممـبادئ الخاصمممة بالسـيــمممـرة علمممى
الشركات التابـعـة
تـصنـف المجـمـوعـة مصـالحهـا فـي تـرتيـبـات مشـتـركـة لكـالهـمـا:
 المشاريـع المشـتـركـة :حـيـث تمتـلـل المجـموعـة حـقـو فـقـط عـلى صافـي إصو التـرتـيب مشـتـرك العملي ـات المش تركة :حيممممث تملممممل المجموعممممة كممممال مممممن حقممممو علممممى األصممممو والمـلوبممممات الخاصممممة بااللتزامممممات المترتبممممة علممممىالترتيب المشترك
في تقييم تصنيف المصالح في الترتيبات المشتركة  ،ترى الشركة:
 هيكـل التـرتـيـب المشـتـرك الشكل القانوني للترتيبات المشتركة تـنـهـم مـن خـال وسيلـة منفصلـة الشروط التعاقدية لإلتفـا المشتـرك أ وقـائع وظـروف أخـرى (بما فـي ذلـل أ ترتيبـات تعـاقـديـة أخـرى)حسمممابات الشركمممـ ة عمممن مصمممالحها فمممي المشممماريع المشمممتركة بمممنفس الـريقمممة التمممي فمممى االسمممتثمارات فمممي الشمممركات الشمممقيقة (أ باسمممتخدام
طريقة حقو الملكية – مشـار إليهـا أعـاله)
يممممتم رسممممملة أ قسممممط التممممأمين المممممدفوع لالسممممتثمار فممممي مشممممروع مشممممترك فممممو القيمممممة العادلممممة لسممممهم الشممممركة للموجممممودات والمـلوبممممات
وااللتزاممممات الـارئمممة المكتسمممبة وتمممدرج فمممي القيممممة الدفتريمممة لالسمممتثمار فمممي مشمممروع مشمممترك عنمممدما يكمممون هنممماك دليمممل موضممموعي علمممى أن
االسممممتثمار فممممي مشممممروع مشممممترك قممممد ا نخفضمممم قيمتممممه يممممتم اختبممممار القيمممممة الدفتريممممة لالسممممتثمار النخفمممماض القيمممممة فممممي نفممممس الـريقممممة التممممي
األصو غير المالية األخرى
حسمممابات الشمممركة لمصمممالحها فمممي عمليمممات مشمممتركة ممممن خمممال االعتمممراف حصمممته ممممن الموجمممودات والمـلوبمممات واإليمممرادات والمصمممروفات
وفقا لحقو والتزامات ممنوحة تعاقديا
اإلنخفاض فى قيمة اإلصول غير المالية (باستـثـناء المخـزون)
تخضممممع األصممممو غيممممر الماليممممة الختبممممارات اإلنخفمممماض فممممى القيمممممة  ،فحيثممممما أشممممارت األحممممداا أو التغيممممرات فممممي الهممممروف إلممممى أن القيمممممة
الدفتريممممة قممممد ال تكممممون قابلممممة لالسممممترداد حيممممث تجمممماوزت قيمممممة الدفتريممممة للموجممممودات قيمتهمممما القاب لممممة لالسممممترداد (أ أعلممممى مممممن القيمممممة فممممي
االستخدام والقيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع) ،يتم كتابة األصو أسفل وفقا لذلل
حيمممث أنمممه ممممن غيمممر الممكمممن لتقمممدير المبلمممر القابمممل لالسمممترداد ألصمممل منفمممرد ،واختبمممار انخفممماض القيممممة وينفمممذ علمممى أصمممغر مجموعمممة ممممن
األصممو التممي ينتمممي إليهمما والتممي توجممد بشممكل منفصممل تممدفقات نقديممة يُمكممن تحديممدها ؛ وحممدات توليممد النقديممة يتممـم توزيممع إسممم الشممهرة علممى
االعتراف األولي لكل من وحدات توليد النقدية بالشركة أن من المتوقع أن تستفيد من دمح األعما التي ت د إلى حسن النية
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شركة األسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة )
دبى ،االمارات العربية المتحدة
االيضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية فى  31ديسمبر ( 2016واصلت)
 -3السياسات المحاسبية الهامة (واصلت)
المخـزون
تمممدرج البضممماعة بسمممعر أقمممل ممممن التكلفمممة أو صمممافي القيممممة القابلمممة للتحقمممق ويسمممتند تكلفمممة الممممواد الخمممام علمممى أسممما متوسمممط التكلفمممة الممممرجح
وتتضممممن المصمممروفات المتكبمممدة فمممي الحصمممو علمممى الممممواد الخمممام ووصممموله إلمممى مكانمممه وحالتمممه الحاليمممة ويسمممتند تكلفمممة العممممل فمممي التقمممدم
والسممملع تاممممة الصمممنع علمممى أسممما متوسمممط التكلفمممة الممممرجح وتشممممل تكلفمممة الممممواد الخمممام والعمالمممة إنتممماج يعمممزى والنفقمممات العاممممة تكلفمممة الممممواد
االسمممتهالكية وقـمممع الغيمممار وتقييمهممما بنممماءا علمممى أسممما متوسمممط التكلفمممة الممممرجح يمممتم تحديمممد صمممافي القيممممة الممكمممن تحقيقهممما علمممى سمممعر البيمممع
العاد  ،يتوقع أقل تكلفة يتم تكبدها عند التخلص منها
األصـول المـالـيـة
يممممتم التعممممرف علممممى جميممممع الموجممممودات واسممممتبعاد فممممي تمممماريخ المتمممماجرة ويممممتم قياسممممه ا بالقيمممممة العادلممممة ،باإلضممممافة إلممممى تكمممماليف المعممممامالت،
ب ستثناء الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خال األرباح أو الخسائر والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة
يممممتم تصممممنيف الموجممممودات الماليممممة إلممممى الفئممممات المحممممددة التاليممممة :موجممممودات ماليممممة بالقيمممممة العادلممممة مممممن خممممال الممممربح أو الخسممممارة  ،وعقممممد
اإلستثمارات والقـروض والذمم المدينة والموجودات المالية المتاحة للبيع
ويعـتـمـد الـتصنـيـف على طبيعة وهدف تلك الموجودات المالية ويتم قياسها عند اإلعتراف المبدئ.
 يممتم تصممنيف الموجممودات الماليممة علممى أسمما القيمممة العادلممة مممن خممال الممربح أو الخسممارة عنممدما تكممون األصممو الماليممة إممما أن يكممون عقممد
لالسممتثمار التجممار أو أنممه يممتم تعيممين القيمممة العادلممة مممن خممال الممربح أو الخسممارة يممتم تصممنيف الموجممودات الماليممة المحممتف بهمما للمتمماجرة
إذا ،فقمممد كمممان اقتنائهممما لغمممرض بيعهممما فمممي المسمممتقبل القريمممب  ،أو عنمممد االعتمممراف المبمممدئي همممو جمممزء ممممن محفهمممة أدوات ماليمممة معلومممممة
تمممديرها الشمممركة وتشمممتمل علمممى نمممموذج فعلمممي علمممى الممممدى القصمممير لجنمممي االربممماح ،أو أنهممما ممممن المشمممتقات التمممى لمممم يمممتم تخصيصمممها وفعالمممة
كأداة تحـوط
• استـثممممـارات محتجمممزة لحمممين االستحـقمممـا  ،همممي موجمممودات ماليمممة غيمممر مشمممتقة ذات دفعمممات ثابتمممة أو قابلمممة للتحديمممد وتممماريخ اسمممتحقا ثابممم
أن كيان لديه النية والقدرة على االحتـفاظ بها حتى االستحقا
• القمممروض والمممذمم التجاريمممة همممـي إصمممـو ماليمممـة ُمستحـقمممـة غمممـ ير مشمممتقة ذات دفعمممات ثابتمممة أو قابلمممة للتحديمممد وهمممي غيمممر مدرجمممة فمممي سمممو
فعا
• إصمممو ماليمممة متاحمممة للبيمممع همممي تلمممل األصمممو غيمممر الماليمممة المشمممتقة التمممي يمممتم تصنيفهمممـا كاسمممتثمارات متاحمممة للبيمممع أو غيمممر ال ُمصمممنفة علمممى
أنها قروض وذمم مدينة وإستـثمـارات محتجـزة لحـيـن اإلستحـقـا أو مـوجـودات ماليـة بالقيمـة العادلة من خال الربح أو الخسارة
القـروض والـذمـم المـدينـة-:
تشممممل القمممروض والمممذمم المدينمممة للشممم ركة المممذمم التجاريمممة مسمممتحقة ممممن أطمممراف ذات عالقمممة ،قمممرض المسمممتحق ممممن شمممركة شمممقيقة والمممذمم
المدينممة األخممرى التممي لهمما دفعممات ثابتممة أو قابلممة للتحديممد وغيممر مدرجممة فممي سممو نشممط يممتم قيمما القممروض والممذمم المدينممة بالتكلفممة المـفممأة
باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ،وضعف أقل نا يتم احتساب إيرادات الفوائد ب ستخدام طريقة معد الفائدة الفعلي
يمممتم إدراج مخصصمممات انخفممماض القيممممة عنمممدما يكمممون هنممماك دليمممل موضممموعي (مثمممل صمممعوبات ماليمممة كبيمممرة ممممن جانمممب الـمممرف المقابمممل أو
تقصممير أو تممأخير كبيممر فممي الممدفع) أن الشممركة لممن تكممون قممادرة علممى جمممع كممل مممن المبممالر المستحـقممـة وفقمما ألحكممام القممبض ،كميممة مثممل هممذا
الحكممممم وهممممي الفممممر بممممين صممممافي القيمممممة الدفتريممممة والقيمممممة الحاليممممة للتممممدفقات النقديممممة المستقبليممممـة المتـوقـعممممـة التـدفـقممممـات ال ُمممممـرتبـة بالذمممممـم
منخفـضة القـيمـة
بالنسمممبة للمممذمم التجاريمممة والتمممى تمممم إيرادهممما فمممى القممموائم الماليمممة بالصمممافى  ،فيتمممـم تسمممجيل همممذه المخصصمممات فمممي حسممماب مخصمممص منفصمممل
بالخسمممارة المعتمممرف بهممما ضممممن المصممماريف اإلداريمممة فمممي قائممممة المممدخل الشمممامل ولمممدى التأكيمممد بمممأن الممممدينين التجممماريين لمممن يكمممون عرضمممة
للتحصيل ،فعندها يتم إعدام وشـب إجمالي القيمة الدفترية لنصل مقابل المخصص المرتبط بها
ممممن وقممم آلخمممر ،اختمممارت الشممم ركة إلعمممادة التفممماوض حمممو شمممروط المممذمم التجاريمممة المدينمممة المسمممتحقة ممممن العممممالء التمممي تمممم زيارتهممما سمممابقا
تمماريخ تجممار جيممد سمموف تمم د هممذه المفاوضمممات إلممى تغيممرات فممي توقيمم المممدفوعات بمممدال مممن تغييممرات علممى المبممالر المسممتحقة ،ونتيجمممة
لممذلل ،يمممتم خصممم التدفـقمممـات النقـديممـة المتوقمممـعة الجممـ ديدة فمممي سممعر الفائمممدة الفعلممي األصممملي وأ الفممر النممماتح إلممى القيممممة الدفتريممة والمعتمممرف
بها في بيان الدخل الشامل (الـربـح التـشغـيلـي)
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شركة األسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة )
دبى ،االمارات العربية المتحدة
االيضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية فى  31ديسمبر ( 2016واصلت)
 -3السياسات المحاسبية الهامة (واصلت)
اإلصـول المـاليـة المتـاحـة للبـيع-:
إن اإلصمممو الماليمممة المتاحمممة للبيمممع بالشمممركة همممى األسمممهم المدرجمممة والسمممندات المدرجمممة القابلمممة لإلسمممترداد واألدوات األخمممرى تالحممم اسمممترداد
المدرجممة وغيرهمما مممن الصممكوك التممي تحممتف بهمما الشممركة والتممي يمممتم تممداولها فممي سممو نشممط ويممتم إدراجهمما بالقيمممة العادلممة كممما أن للشمممركة
اسمممتثمارات فمممي أسمممهم غيمممر مدرجمممة وغيرهممما ممممن الصمممكوك التمممي ال يمممتم تمممداولها فمممي أسممموا نشمممـة ولتصمممنف أيضممما موجمممودات ماليمممة متاحمممة
للبيمممع وتههمممر بالقيممممة العادلمممة يمممتم إدراج األربممماح والخسمممائر الناتجمممة عمممن التغيمممر فمممي القيممممة العادلمممة فمممي بيمممان المممدخل الشمممامل وتراكمممم فمممي
احتيمممماطي القيمممممة العادلممممة حيممممث يممممتم الممممتخلص اإلسممممتثمار أو يممممتم تحديممممد انخفمممماض فممممي قيمتممممه ،يممممتم تحويممممل األربمممماح أو الخسممممائر المتراكمممممة
المتراكمة سابقا في احتياطي القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل
حيثمممما كمممان هنممماك انخفممماض كبيمممر أو لفتمممرة طويلمممة فمممي القيممممة العادلمممة للمتممماح ألصمممل ممممالي بيمممع (التمممي تشمممكل دليمممل موضممموعي علمممى إنخفممماض
القيمممة)  ،كامممل مبلممر انخفمماض القيمممة ،بممما فممي ذلممل أ مبلممر المعتممرف بهمما سممابقا فممي الممدخل الشممامل اآلخممر ،والمعتممرف بهمما فممي قائمممة الممربح
أو خسارة
وتصمممنف األدوات الماليمممة المشمممتقة للمتممماجرة مممما لمممم يمممتم تصمممنيفها علمممى أنهممما إصمممو ماليمممة محتجمممزة والشمممركة لمممديها األدوات الماليمممة المشمممتقة
التممممي ال تخضممممع لمحاسممممبة التحمممموط ويتممممـ م إدراج التغيممممرات فممممي القيمممممة العادلممممة لهممممذه األدوات الماليممممة المشممممتقة والتممممي ال تتأهممممل لمحاسممممبة
التحوط مباشرة في قائمة الدخل الشامل
يممممتم إدراج األدوات الماليممممة إذا أصممممبح الشممممركة طرفمممما فممممي األحكممممام التعاقديممممة لممممنداة يممممتم اسممممتبعاد األصممممو الماليممممة إذا حقممممو الشممممركة
التعاقديمممة للتمممدفقات النقديمممة ممممن الموجمممودات الماليمممة أو إذا بتحويمممل الشمممركة للموجمممودات الماليمممة إلمممى طمممرف آخمممر دون االحتفممماظ بالسممميـرة أو
بكافة مخاطر ومنافع الموجودات
المخـصصـات-:
يمممتم التعمممرف علمممى المخصصمممات المممواردة فمممي بيمممان المركمممز الممممالي عنمممدما يكمممون علمممى الشمممركة التمممزام حمممالي (قمممانوني أو اسمممتداللي) نتيجمممة
لحمممدا سمممابق ،وأنمممه ممممن المحتممممل أن يكمممون تمممدفق المنمممافع االقتصمممادية سممموف تكمممون هنممماك حاجمممة لتسممموية االلتمممزام وتقمممدير موثمممو يمكمممن أن
تكون مصنوعة مـن مبـلـر اإللـتـزام
مستحقات نهـايـة خـدمـة العـامـليـن-:
مخصممممص يممممتم اعتممممماده لصممممالح العاملـيممممـن مممممن مسممممتحقات مكافممممآة الخدمممممة علممممى أسمممما
اإلمارات ،للفترة الخدمة المتراكمة في تاريخ المـركـز المـالـي

المنصمممموص عليهمممما فممممي قممممانون العمممممل فممممي دولممممة

وفقممما لقمممانون العممممل االتحممماد رقمممم ( )7لسمممنة 1999م لمعاشمممات التقاعمممد والضممممان االجتمممماعي ،ويلمممزم أصمممحاب األعمممما علمممى أن تسمممهم
بنسمممبة  ٪15ممممن امسممماهمة حسممماب الراتمممب ا ممممن هممم الء العممماملين المممذين همممم ممممواطني اإلممممارات العمممـربية المتحمممدة لهمممذا المخـمممط يـلمممب ممممن
هممم الء العامـليمممـن أيـضمممـا عـلمممـى المساهـممممـة بمبمممـلر ( )٪5ممممن لمسممماهمة حسممماب الراتمممب ل للبـرناممممـح لممميس لمممدى ممممواطنى دولمممة االممممارات
العربية المتحدة إختيارات أخرى  ،وبالتالي ال يكـون هنالـل أى مصـروف متـكـبـد مـن قـبـل الشـركـة علـى هـذا البـرنامـح
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االلتـزامـات المـالـيـة-:
يمممتم تصمممنيف المـلوبمممات الماليمممة إمممما علمممى الخصممموم الماليمممة بالقيممممة العادلمممة ممممن خمممال المممربح أو الخسمممارة أو المـلوبمممات الماليمممة األخمممرى
وتتكمممون المـلوبمممات الماليمممة للشمممركة ممممن ذممممم تجاريمممة دائنمممة وأخمممرى ،قمممرض مصمممرفي ،ونهمممرا لنطمممراف ذات العالقمممة وذكمممر ذممممم تجاريمممة
دائنممممة وأخممممرى ،ونهممممرا ألطممممراف ذات عالقممممة بالتكلفممممة ويممممتم تسممممجيل القممممروض المصممممرفية فممممي تلقمممم عائممممدات أقممممل السممممداد يممممتم قيمممما
ا لمـلوبمممات الماليمممة األخمممرى مبمممدئيا بالقيممممة العادلمممة بالصمممافي بعمممد خصمممم تكممماليف المعمممامالت القيممما الالحمممق همممو بالتكلفمممة المـفمممأة باسمممتخدام
طريقة الفائدة الفعلية وحساب الفوائد على أسا العائد الفعـا
التـأجـيـر-:
يمممتم تصنيمممـف عقمممود اإليجمممار التمممي يمممتم االحتفممماظ بجمممزء كبيمممر ممممن م خممماطر وعوائمممد الملكيمممة ممممن قبمممل المممم جر كعقمممود إيجمممار تشمممغيلية واتهمممم
المدفـوعممـ ات التممي تممتم بموجممب عقممود اإليجممار التشممغيلية (صممافية مممن أ حمموافز الممواردة مممن الممم جر) فممي بيممان الممدخل الشممامل علممى أسمما
القـسـط الثاب على مدى فترة عقد اإليجار
رأس المـال-:
يمممتم تصمممنيف األدوات الماليمممة المصمممدرة ممممن قبمممل الشمممركة كمممما أسهمممـم فـقمممـط إلمممـى حمممـد أنهمممـا ال تـستـوفمممـى تعـريمممـف إلـتمممـزام ممممالي أو أصمممل
مالي
تصنف األسهم العادية للشركة على أنها أدوات حـقـو المسـاهـميـن
تكاليـف االقـراض-:
تكممماليف االقتمممراض المتعلقمممة مباشمممرة باقتنممماء أو إنشممماء أو إنتممماج الموجمممودات الم هلمممة  ،وهمممي الموجمممودات التمممي تتـلمممب فتمممرة زمنيمممة طويلمممة
لتصمممبح جممماهزة لالسمممتخدام المقصمممود منهممما أو بيمممع ،تضممماف إلمممى تكلفمممة تلمممل الموجمممودات ،حتمممى يحمممين الوقممم المممذ األصمممو جممماهزة بشمممكل
جمموهر لالسممتخدام المممراد بهمما أو بيممع يممتم خصممم إيممراد االسممتثمار المتحقممق مممن اإلسممتثمار الم قمم لقممروض حممين إنفاقهمما علممى الموجمممودات
الم هلمممة ممممن تكممماليف االقتمممراض الم هلمممة للرسمممملة تمممدرج كافمممة تكممماليف االقتمممراض األخمممرى فمممي بيمممان المممدخل الشمممامل فمممي الفتمممرة التمممي يمممتم
تكبدها فيها
تـوزيـعـات األربـاح-:
يمممتم إدراج توزيعمممات األربممماح عنمممدما تصمممبح ال ُمسمممتحقة قانونممما فمممي حالمممة التوزيعمممات الم قتمممة إلمممى حقمممو المسممماهمين ،يمممتم التعمممرف علمممى همممذا
عنممدما أعلممن قبممل أعضمماء مجلممس اإلدارة فممي حالممة التوزيعممات النهائيممة ،يممتم التعممرف علممى هممذا عنممدما وافممق مممن قبممل المسمماهمين فممي اجتممماع
الجمعيـة العمـوميـة السنوى
تقـاريـر القـطـاعـات-:
قـمماع التشممغيل هممو أحممد مكونممات الكيممان ا لممذ يشممارك فممي األنشممـة التجاريممة التممي قممد تحقممق إيممرادات وتتكبممد نفقممات بممما فممي ذلممل اإليممرادات
والمصمممروفات المتعلقمممة بالمعمممامالت ممممع مكونمممات أخمممرى ممممن نفمممس الجهمممة ،التمممي يمممتم مراجعتهممما بشمممكل منمممتهم ممممن قبمممل المسممم و عمممن اتخممماذ
القممممرارات التشممممغيلية للمنشممممأة نتممممائح التشممممغيل صممممانع التخمممماذ قممممرارا ت بشممممأن الممممموارد التممممي يممممتم تخصيصممممها للقـمممماع وتقيمممميم أدائهمممما والتممممي
معلوممممات ماليمممة منفصممملة همممو متممماح وذكمممرت قـاعمممات التشمممغيل بـريقمممة تنسمممجم ممممع التقمممارير الداخليمممة التمممي تقمممدم إلمممى متخمممذ قمممرار التشمممغيل
الرئيسى
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شركة األسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة )
دبى ،االمارات العربية المتحدة
االيضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية فى  31ديسمبر ( 2016واصلت)
 -3السياسات المحاسبية الهامة (واصلت)
ربحـيـة السـهـم-:
تقمممدم الشمممركة بيانمممات ربحيمممة السمممهم األساسمممية المخفضمممة للسمممهم الواحمممد ( لEPSل) عمممن أسمممهمها العاديمممة يمممتم احتسممماب المممربح المخفّمممض للسمممهم
بقسمممم ة المممربح أو الخسمممارة المنسممموبة إلمممى المسممماهمين العممماديين علمممى المتوسمممط الممممرجح لعمممدد األسمممهم العاديمممة القائممممة خمممال الفتمممرة وسممميتم
تعمممديل المممربح أو الخسمممارة المنسممموبة إلمممى المسممماهمين العممماديين أل منهممما بعمممد مبمممالر ضمممريبة أربممماح األسمممهم الممتمممازة  ،الفمممرو الناتجمممة عمممن
تسممموية األسمممهم ال ممتمممازة ،وغيرهممما ممممن اآلثمممار مماثلمممة ممممن األسمممهم الممتمممازة تصمممنف األسمممهم يمممتم احتسممماب المممربح المخفّمممض للسمممهم بقسممممة
المممربح أو الخسمممارة المنسممموبة إلمممى المسممماهمين العممماديين علمممى المتوسمممط الممممرجح لعمممدد األسمممهم العاديمممة القائممممة ،آلثمممار كمممل األسمممهم العاديمممة
المحتملممة المخففممة يممتم التعامممل مممع األسممهم العاديممة المحتملممة علممى أنهمما مخفضممة عنممدما وفقممط يممتم تحويلهمما إلممى أسممهم عاديممة مممن شممأنه أن يقلممل
العائد على السهم أو زيادة خسارة السهم من العمليات المسـتـمـرة
اإلعـتـراف باإليـراد-:
يمممتم احتسممماب اإليمممرادات ممممن مبيعمممات السممملع صمممافية ممممن الخصمممومات  ،وعنمممدما تنتقمممل المخممماطر والمنمممافع المتعلقمممة بملكيمممة البضممماعة إلمممى
المشتر ويتم قيا المبلـر بشكـل مـوثـو
تتحقمممق إيمممرادات اإليجمممارات ممممن العقمممارات االسمممتثمارية وممممن المرافمممق األخمممرى المسمممتأجرة علمممى أسممما
اإليجار ذات الصلة

القسمممط الثابممم علمممى ممممدى ممممدة فتمممرة

تسمممتحق إيمممرادات الفائمممدة ممممرة واحمممدة لحمممق اإلسمممتالم المممذى أنشمممئ لمممه تتحقمممق إيمممرادات توزيعمممات األربممماح ممممن االسمممتثمارات عنمممدما ينشمممأ حمممق
المساهم في إستالم الدفـعـة
العمـالت األجنـبـيـة-:
يمممتم تحويمممل المعمممامالت بمممالعمالت األجنبيمممة خمممال السمممنة إلمممى الدرهمممـم اإلمممماراتى وفقممما ألسمممعار الصمممرف السمممائدة فمممي تممماريخ المعاملمممة ويمممتم
تحويممممل الموجممممودات والمـلوبممممات النقديممممة بممممالعمالت األجنبيممممة إلممممى الدرهممممـم اإلممممماراتى وفـقممممـا ألسممممعار الصممممرف السممممائدة فممممي تمممماريخ بيممممان
المركز المالي وتـ خـذ جـميـع المكاسب والخسائر الناتجة عـن الصرف إلى بيان الدخـل الشـامـل
يُـ خمممـذ فمممـر سـعمممـر الـصمممـرف الـنـاتجمممـة عمممـن تحـويمممـل اإلستـثممممـارات فمممـي الشمممركات الشمممقيقة/الزميلة كجمممزء ممممن المممدخل الشمممامل اآلخمممر
للسنة
النقـد ومافـى حـكمـه-:
لغممرض بيممان التممدفقات النقديممة ،وتشمممل النقممد ومممافى حكمممه  ،واألرصممدة لممدى البنمموك والسممحب علممى المكشمموف لممدى البنمموك والودائممع الثابتممة
الخالية مـن الـرهـن مع فتـرات إستحـقـا ثالثة أشهـر أو أقـل مـن تاريـخ اإليـداع
فمممي تـبيمممق السياسمممات المحاسمممبية للشمممركة ،والتمممي تمممم وصمممفها فمممي اإليضممماح رقمممم ( ، )3يُــلمممـب ممممن اإلدارة إتخممماذ القمممرارات والتقمممديرات
واالفتراضممممات حممممو القيمممممة الدفتريممممة للموجممممودات والمـلوبممممات التممممي ليسمممم باديممممة للعيممممان مممممن مصممممادر أخممممرى وتسممممتند هممممذه التقممممديرات
واالفتراضمممات المتعلقمممة بهممما اعتممممدت علمممى الخبمممرة التاريخيمممة والعواممممل األخمممرى التمممي تعتبمممر وثيقمممة الصممملة بالموضممموع قمممد تختلمممف النتمممائح
الفعلية عن هذه التقديرات
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شركة األسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة )
دبى ،االمارات العربية المتحدة
االيضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية فى  31ديسمبر ( 2016واصلت)
 -4األحكـام المحاسبيـة الحـرجـة  ،والمـصـادر الـرئيـسيـة لتقـديـر عـدم التـقيـن
المصـادر الـرئيـسيـة لتـقـديـر عـدم الـتيـقـن
اإلفـتمممـ راضات األساسمممية المتعلقمممة بالمسمممتقبل والمصمممادر الرئيسمممية األخمممرى لتقمممدير عمممدم التيقمممـن  ،فمممي تممماريخ قـائممممـة المـركمممـز المالمممـي والتمممي
لهممما أثمممـر كبـيمممـر يُمممـ د إلمممـى تعـديمممـل جـوهمممـر علمممـى القـيممممـة الـدفـتـريمممـة للمـوجمممـودات والمـلوبمممـات خمممـال السنمممـة الماليمممـة القـادممممـة،
وتناقش أدناه
المعيـار الـدولـى إلعـداد التـقـاريـر الماليـة رقـم ( :)7التسلسل الهـرمـى لـقيــاس القـيمـة العـادلـة
لإن تصممممنيف الموجممممودات الماليممممة والمـلوبممممات الماليممممة بالقيمممممة العادلممممة باسممممتخدام تسلسممممل القيمممممة العادلممممة والممممذ يعكممممس أهميممممة المممممدخالت
المستخدمة في صنع قيا القيمة العادلة ،لديه المستويات التالية:
(أ) تحديد األسعار (غير المعدلة) في أسوا نشـة لموجودات أو مـلوبات (المستوى )1
(ب) ممممدخالت بخمممالف األسمممعار المدرجمممة المتضممممنة فمممي المسمممتوى  1المممذ يمممتم رصمممده للموجمممودات والمـلوبمممات ،إمممما مباشمممرة (أ مثمممل
األسعار) أو غير مباشر (أ المشتقة من األسعار) (المستوى  )2؛ و
(ج) مدخالت األصل أو اإللـتـزام والتي ال تستند إلى بيانات السو القابلة للمالحهة (المدخالت غير المالحهة) (المستوى )3ل
مسمممتوى فمممي التسلسمممل الهرممممي للقيممممة العادلمممة ممممن خاللمممه يمممتم تصمممنيف الموجمممودات أو المـلوبمممات الماليمممة عازممممة علمممى أسممما
مستوى المدخالت التي هي مهمة لقيا القيمة العادلة

ممممن أدنمممى

العـمـر اإلنتاجـي المقـدر للممتلكـات واآلالت والمعـدات
يمممتم اسمممتهالك الممتلكمممات واآلالت والمعمممدات علمممى عمرهممما اإلنتاجمممـي ال ُمـقمممـدر  ،المممذ يقممموم علمممى أسممما المقمممدرة لإلسمممتخدام المتوقمممع لنصمممل
 ،والبلمممي والتقمممادم الممممادى المتوقمممع التمممي تعتممممد علمممى العواممممل التشمممغيلية االدارة لمممم تاخمممذ بعمممين االعتبمممار أ قيممممة متبقيمممة أو أ تعمممديالت
على ما تبقى من العمر اإلنتاجي المقدر على أسا المراجعة الداخلية نفذت
اإلنخـفـاض فـى قيمـة الممتـلكـات واآلالت والمعـدات
تقممموم الشمممركة بمراجعمممة ممتلكاتهممما وآلياتهممما ومعداتهمممـا لتقييمممـم القيممممة  ،إذا كمممان هنممماك م شمممر علمممى انخفممماض القيممممة فمممي تحديمممد مممما إذا كمممان
ينبغمممي أن تسمممجل خسمممائر انخفممماض القيممممة فمممي بيمممان المممدخل الشمممامل ،تقممموم الشمممركة بمممدفع الحكمممم علمممى مممما إذا كمممان هنممماك أ بيانمممات ملحوظمممة
تشمممير إلمممى وجمممود انخفممماض فمممي القيممممة الدفتريمممة للممتلكمممات وآالت ومعمممدات وفقممما لمممذلل ،يمممتم إجمممراء مخصمممص انخفممماض القيممممة عنمممدما يكمممون
هنممماك حمممدا أو حالمممة خسمممارة محمممددة والتمممي ،علمممى أسممما الخبمممرة السمممابقة ،همممو دليمممل علمممى وجمممود انخفممماض فمممي القيممممة الدفتريمممة أو الممتلكمممات
واآلالت والمعدات
خـسائـر اإلنخـفـاض فـى القـيمـة عـلـى اإلستـثمـارات المتـاحـة للـبيـع
تقممموم الشركمممـة بتحـديمممـد حجمممم اإلنخفممماض فمممى قيممممة اإلسمممتثمارات المتاحمممة للبيمممع  ،وذلمممل عنمممدما يكمممون هنممماك انخفممماض كبيمممر أو مـمممو فمممي
القيمممة العادلمممة بأقممل ممممن تكلفتهمما ويتـلمممب هممذا التحديمممد الهممام أو المـمممو إصممدار حكمممم وفممي سبيمممـل إبممداء همممذا الحكممم  ،تقممموم الشممركة بتقييمممـم
عـواممممـ ل مثمممل تغيمممر فمممي سمممعر السمممو ممممن األسمممهم وغيرهممما ممممن الصمممكوك منمممذ تممماريخ الشمممراء ممممن همممذا الصمممل ،وسممميناريو السمممو واألداء
المـالـي للمصـدر
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دبى ،االمارات العربية المتحدة
االيضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية فى  31ديسمبر ( 2016واصلت)
 -4األحكـام المحاسبيـة الحـرجـة  ،والمـصـادر الـرئيـسيـة لتقـديـر عـدم التـقيـن (واصلت)
تـقـادم المـخـزون-:
تمممدرج البضممماعة فمممى القممموائم الماليمممة بسمممعر التكلفمممة أو صمممافي القيممممة القابلمممة للتحقمممق أ جريممم تعمممديالت للحمممد ممممن تكلفمممة المخمممزون إلمممى قيمتمممه
القابلمممة للتحقمممق ،إذا لمممزم األممممر ،للزيمممادة المقمممدرة أو التقمممادم أو األرصمممدة المنخفضمممة القيممممة تشممممل العواممممل ال ُم ثمممـرة فمممي تلمممل األحكمممام علمممى
التغيمممرات فمممي الـلمممب وتسمممعير المنتجمممات ومسائمممـل الجمممـودة سمممـوف يحمممـتاج إلمممى مراجعمممة لهمممذه التعمممديالت إذا إختلفممم همممذه العواممممل عمممن
تلـل التقـديـرات
خسـائـر اإلنخـفـاض فـى القـيمة عـلـى الـذمـم المـدينـة التـجـاريـة:
تقممموم الشمممركة بمراجعمممة حسمممابات المممذمم والممممدينين والمبمممالر المسمممتحقة القمممبض لتقيممميم انخفممماض القيممممة إذا كمممان هنممماك م شمممر علمممى انخفممماض
القيممممة مخممماطر اال ئتممممان للشمممركة همممو فمممي المقمممام األو إلمممى المممذمم التجاريمممة المدينمممة والمبمممالر المسمممتحقة ممممن أطمممراف ذات عالقمممة فمممي تحديمممد
ممما إذا كممان ينبغممي أن تسممجل خسممائر انخفمماض القيمممة فممي بيممان الممدخل الشممامل  ،والشممركة تقمموم بممبعض ممما إذا كممان هنمماك أ بيانممات ملحوظممة
تشمممير إلمممى وجمممود انخفممماض يمكمممن قياسمممه فمممي التمممدفقات النقديمممة المسمممتقبلية المقمممدرة وفقممما لمممذلل ،يمممتم إجمممراء مخصمممص النخفممماض القيممممة عنمممدما
يكمممون هنممماك حمممدا أو حالمممة خسمممارة محمممددة والتمممي ،علمممى أسممما الخبمممرة السمممابقة  ،همممـو دليمممل علمممى وجمممود انخفممماض فمممي قابليمممة إستمممـرداد
التدفـقـات النـقـديـة
اإلستـثمار فى مجـمـوعـة المـتحـدة لإلسمنـت – سـوريـا
الشمممركة لمممديها إسمممتثمارات بمبلمممر قمممدره  73,87مليمممون درهمممم فمممي مجموعمممة المتحمممدة لإلسممممن  -سممموريا وقمممد تمممم توجيمممه همممذا االسمممتثمار ممممن
خممممال شممممركة الشمممممس لالسممممتثمار (ش ذ م م)  ،حيممممث تملممممل الشممممركة  ٪27مممممن أسممممهم شممممركة الشمممممس لالسممممتثمار (ش ذ م م) ال يتـعتبممممـر
شمممركة الشممممس لالسمممتثمار (ش ذ م م) بمثابمممة شمممركة شمممقيقة ألنمممه لممميس هنممماك أ تمممدخل مباشمممر أو غيمممر مباشمممر علمممى مسمممتوى مجلمممس اإلدارة
والشمممركة أيضممما لممميس لمممديها الصمممالحة والسممملـة بالمشممماركة فمممي السياسمممات الماليمممة التشمممغيلية  ،ونفمممس الشممميء لمممم تحتسمممب وفقممما لـريقمممة حقمممو
الملكيمممة لممميس لمممدى الشمممركة أ تمممأثي ر كبيمممر أو سممميـرة مشمممتركة علمممى عمليمممات المجموعمممة المتحمممدة لإلسممممن وبنممماء علمممى ذلمممل ،تمممم معاملمممة
هذا االستثمار ك ستثمارات متاحة للبيع
 -5الممتلكـات واآلالت والمعـدات
 تـم إيـراد الحركات فـي الممتـلكـات واآلالت والمعـدات فـى الصفحـة رقم ()41 تقمممع بعمممض المبممماني ممممع الصمممفر صمممافي القيممممة الدفـتريمممـ ة علمممى قـمممع األراضمممي التمممي تمممم الحصمممو عليهممما فمممي إطمممار ترتيبمممات التمممأجيرالتشغيلي قابلة للتجديد سنويا وتر اإلدارة أن عقود اإليجار واألرض سوف تكون متاحة ومتوفرة للشركة في المستقبل المنهور
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شركة األسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة )
دبى ،االمارات العربية المتحدة
االيضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية فى  31ديسمبر ( 2016واصلت)
 – 6اإلستـثمـارات العـقـاريـة
تمثـل اإلستـثمارات العقـاريـة  ،األراضي والفلـل المشيدة على هذه األراضي المأخوذة لغرض التأجير وتقدير رأ

الما

تكون الحـركـة فـي اإلستـثمـارات العـقـاريـة عـلى النحـو التـالـي-:
االراضى
بااللف درهم

الفلـل
بااللف درهم

االجمالى
بااللف درهم

التكلفة
كما فى  01يناير 2015

2,924

16,575

19,499

كما فى  31ديسمبر 2015

2,924

16,575

19,499

كما فى  31ديسمبر 2016

2,924

16,575

19,499

اإلستهالك
كما فى  01يناير 2015

-

16,575

16,575

كما فى  31ديسمبر 2015

-

16,575

16,575

كما فى  31ديسمبر 2016

-

16,575

16,575

صافـى القيمـة الـدفـتـريـة
كما فى  31ديسمبر 2016

2,924

-

2,924

كما فى  31ديسمبر 2015

2,924

-

2,924

 تقمممدر القيممممة السممموقية العادلمممة للعقمممارات االسمممتثمارية  ،بمممما فمممي ذلمممل األرض لتكمممون فمممي حمممدود مبلمممر قمممدر ,105مليمممون درهمممم وفقممما للتـقييمممـمالداخلممممـي الممممذى قاممممم بممممه اإلدارة فممممي شممممهر أبريممممل 2014/واسممممتند التقيمممميم علممممى تقيمممميم أسممممعار السممممو لعقممممارات مماثلممممة  ،وعلممممى أسمممما
اإلستـئجار في المستـقبـل
 اليـتـم إستهـالك األراضي التي تشكـل جـزء مـن العـقـارات اإلستـثماريـةيكون ملخص الدخل والمصروفات من اإلستـثمارات العـقاريـة المولدة للدخل اإليجارى  ،على النحو التالي:
2016
باالف درهم

2015
باالف درهم

إيـرادات التأجـيـر

3,844

3,771

مصروفات التشغيل المباشرة

422

327

في  31ديسمبر  ، 2016لم تكن هناك قيـود عـلـى تأجيـر عقار إستثمار أوالتحويالت المالية للدخل  ،والشروع في التخلص منها
اليوجمممممد حاليممممما أ التزاممممممات لبنممممماء أو تـممممموير العقمممممارات االسمممممتثمارية فمممممي  31ديسممممممبر  2016لمممممم تكمممممن هنممممماك التزاممممممات تعاقديمممممة
لشراءالعقارات اإلستثمارية ( :2015صفر درهم)
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شركة األسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة )
دبى ،االمارات العربية المتحدة
االيضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية فى  31ديسمبر ( 2016واصلت)
 -7إستـثمـارات متـاحـة للبـيـع

استثمارات غير متداولة
إستثمارات متداولة

2016
بااللف درهم

2015
بااللف درهم

1,213,134
638
1,213,772

1,267,958
640
1,268,598

 تمثمممل اإلسمممتثمارات غيمممر المتداولمممة  ،االسمممتثمارات المتاحمممة للبيمممع فمممي األورا الماليمممة (المممدين واألسمممهم وغيرهممما ممممن الصمممكوك) التمممي يُمممرادبهممما أن تكمممون محتجمممزة ألكثمممر ممممن سمممنة واحمممدة ممممن تممماريخ قائممممة المركمممز الممممالي وتشممممل االسمممتثمارات الحاليمممة للشمممركة اسمممتثمارات فمممي
أورا مالية قابلة للتسويق مسعرة والتى تم حجزهـا كـ ستـثـمارات متـاحـة للـبيـع
يتم إدراج تحليل تفصيلى لإلستمارات المتاحة بالقيمة العادلـة  ،علـى النحـو التـالـي:

أدوات حقو المساهمين
أدوات اخرى

2016
بااللف درهم

2015
بااللف درهم

725,063
488,709
1,213,772

781,039
487,559
1,268,598

الحـركـة فـي إستـثمـارات متـاحـة للبـيع بالقيمـة العـادلـة هـي كمـا يـلي:
2015
2016
بااللف درهم
بااللف درهم
رصيد أو المدة
اإلضافـات
اإلستبعـادات
تسويات إعادة التصنيف
التغيـر فـى القيمـة العـادلـة

1,268,598
201,743
)(224,129
)(30,417
)(2,023
1,213,772

1,535,772
292,875
)(290,222
)(18,992
)(250,835
1,268,598

 خمممال العمممام  ،حقمممـق الشمممركة خسمممارة قيممممة عادلمممة قمممدرها  2,02مليمممون درهمممم ( :2015خسمممارة قيممممة عادلمممة قمممدرها 250,84 :مليممموندرهم ) على الدخـل الشامـل اآلخـر
 فممممي تمممماريخ إعممممداد قائمممممة المركممممز المممممالي  ،بلغمممم قيمممممة اإلسممممتثمارات المتاحممممة للبيممممع  99,38مليممممون درهممممم  103,15 :2015( ،مليمممموندرهمممم)  ،التمممي تمممم إظهارهممما وإثباتهممما بالتكلفمممة بمممرأى اإلدارة  ،فممم ن القيممممة العادلمممة لهمممذه اإلسمممتثمارات ال تختلمممف بشمممكل جممموهر عمممن قيمتهممما
الدفترية
 فمممي تممماريخ إعمممداد قائممممة المركمممز الممممالي  ،بلغممم قيممممة اإلسمممتثمارات المتاحمممة للبيمممع  ,339.46مليمممون درهمممم  271,19 :2015( ،مليممموندرهم)  ،والتي تـم حجـزهـا فـى اإلسـم الشخصى ألحـد مـدراء الشـركـة لمصلحـة وفـائـدة الشـركـة
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شركة األسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة )
دبى ،االمارات العربية المتحدة
االيضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية فى  31ديسمبر ( 2016واصلت)
 - 7إستـثمـارات متـاحـة للبـيـع (واصلت)
 بلغمممم اإلسممممتثمارات مبلغمممما قممممدره  506.42مليممممون درهممممم  354.41 :2015 (،مليممممون درهممممم) وهممممى عبممممارة عممممن مبممممالر تعهممممد مممممع البنمممملمقابل القرض قـدره  341.35مليون درهـم
وأوضمممح تحليمممل الحساسمممية علمممى مخممماطر السمممو التمممي تنشمممأ نتيجمممة للتغيمممرات فمممي سمممعر السمممو لإلسمممتثمارات ومخممماطر العممممالت األجنبيمممة
الناشئة نتيجة للتقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية في اإليضاح رقم ( )30إلى األدوات المالية
الحـركـة فـي إستـثمـارات متـاحـة للبـيع بالقيمـة العـادلـة هـي كمـا يـلي:

أدوات حقو المساهمين
أدوات اخرى

2016
باأللف درهم

2015
باأللف درهم

189,995
519,462
709,457

189,735
542,108
731,843

الحـركـات فـي تكـلـفـة اإلستـثمـارات المتاحة للبيع هي كما يلي:

رصيد او المدة (اإلفتتاحي)
االضافات
االستبعادات

2016
بااللف درهم

2015
بااللف درهم

731,843
201,743
)(224,129
709,457

729,190
292,875
)(290,222
731,843

التوزيع الجغرافي لإلستثمارات المتاحة للبيع على النحو التالي:

االمارات العربية المتحدة
المملكة العربية السعودية
بلدان أخرى
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2016
بااللف درهم

2015
بااللف درهم

790,350
171,873
251,549
1,213,772

891,354
126,442
250,802
1,268,598

شركة األسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة )
دبى ،االمارات العربية المتحدة
االيضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية فى  31ديسمبر ( 2016واصلت)
 – 8اإلستـثمـار فـي شـركـة زمـيلـة-:
يمثمممل االسمممتثمار فمممي شمممركة شمممقيقة  )٪25.43 :2015( ٪25.43حصمممة فمممي شمممركة أسممممن بربمممر المحمممدودة ،وهمممي شمممركه ذات مسمممئولية
محمممدودة مسمممجلة فمممي جمهوريمممة السمممودان وإن النشممماط الرئيسمممي للشمممركة الشمممقيقة همممو تصمممنيع وبيمممع األسممممن وكانممم حصمممة الشمممركة فمممي
صمممافي موجمممودات الشمممركة الشمممقيقة بلغممم حقمممو المسممماهمين كمممما فمممي /31ديسممممبر2016/م  ،وذلمممل إسمممتنادا إلمممى حسمممابات اإلدارة  ،كمممما فمممي
/31ديسمبر2016/م
ويلخص الجدول التالي االستـثمـار فـي شـركـة أسمنـت بـربـر المحـدودة:
2015
2016
بااللف درهم
بااللف درهم
82,582
77,528
رصيد او المدة (اإلفتتاحي)
)(1,029
إعادة التصنيف
)(4,668
()3,741
حركة إحتياطى تحويل النقد االجنبى
643
552
حصة االرباح فى شركة زميلة
77,528
74,339
 -يلخص الجدول التالي المعلومات المالية إلستـثمـار الشـركـة فـي شـركـة أسمنت بربر المحدودة:

حصة فى صافى أصول الشركة الشقيقة % 25,43
أصو متداولة
اصو غير متداولة
إلتزامات متداولة
إلتزامات غير متداولة
صافى االصو

2016
بااللف درهم

2015
بااللف درهم

30,434
163,386
()68,566
()50,915
74,339

34,179
161,168
)(64,907
)(52,912
77,528

2016
بااللف درهم

2015
بااللف درهم

حصة فى إيرادات وصافى االرباح الشركة الشقيقة (:)%25.43
55,258
االيرادات
552
صافى االرباح

53,180
643

تمممم إنشممماء احتيممماطي النقمممد األجنبمممي بسمممبب تحويمممل البيانمممات الماليمممة ممممن الجنيمممه السممموداني المممى درهمممم اإلممممارات حيمممث أن الجنيمممه السممموداني همممو
العملممممة الوظيفيممممة و كممممان معممممد التحويممممل بممممين الجنيممممه السمممموداني و درهممممم اإلمممممارات 1جنيممممه سمممموداني  0.64درهممممم إممممماراتى فممممي 31
ديسممممبر  ، 2015وانتقمممل المممى  1جنيمممه سممموداني  0.57درهمممم إممممماراتى فمممي /31ديسممممبر 2016/وبالتمممالي  ،تمممم إنشممماء احتيممماطي تقلبممممات
الصرف ليعكس صافي الفـروقـات
 – 9قـرض مستـحـق مـن شـركـة زميلـة
يُمثمممل همممذا المبلمممر قمممرض بالمممدرهم يعـمممى لشمممركة زميلمممة علمممى أن يسمممتردعلى عشمممرة أقسممماط علمممى ممممدى فتمممرة خممممس سمممنوات تبمممدأ ممممن شمممهر
ديسمبر ، 2015/وتحـدد سعر الفائدة على هذا القرض بمعد ( )٪5.85سنويـا
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شركة األسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة )
دبى ،االمارات العربية المتحدة
االيضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية فى  31ديسمبر ( 2016واصلت)
 – 10المـخـزون

مواد خام
أعما قيد التنفيذ
بضاعة جاهزة الصنع
مستهلكات وقـع غيار

2016
بااللف درهم
10,067
21,411
2,686
22,102
56,266

2015
بااللف درهم
8,274
21,511
2,622
21,666
54,073

تههمممر المخزونمممات بمممالقيم الصمممافية ممممن مخصصمممات الممممواد البـيئمممة الحركمممة والممممواد المتقادممممة وتكمممون تكلفمممة المخمممزون المعتمممرف بهممما خمممال
السمممنة بمبلمممر قمممدره  114.83مليمممون درهمممم ( 125.99 :2015مليمممون درهمممم) وبلغممم المسمممتهلكات وقـمممع الغيمممار مبلمممر قمممدره 7.12,مليمممون
درهم  ،ولقد تم شـبها خال السنة
 11الذمـم التجـاريـة المديـنـة والـذمـم األخـرى-:

الذمم المدينة التجارية
مخصص الديون المعدومة*
دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى
المدفوعات والمستحقات األخرى

2016
باالف درهم
84,619
)(3,600
81,019
41,905
1,481
124,405

2015
باالف درهم
96,183
)(3,600
92,583
40,241
812
133,636

الحـركـة في مخصص الديون المعدومة

الرصيد اإلفتتاحي
قيود عكسية للمخصص

2016
باالف درهم

2015
باالف درهم

3,600
3,600

3,600
3,600

* ال تممممرى الشممممركة ضممممرورة لتمممموفير مخصممممص الممممديون المشممممكوك فممممي تحصمممميلها للعممممام الحممممالي ألن جميممممع الممممذمم التجاريممممة والمممممدينون يممممتم
تأمينهممما تحممم بنمممد الضممممانات المصمممرفية التمممي تعممممل كضممممان الجانبيمممة لمبلمممر العممممالء ممممن هممم الء العممممالء وشممميكات م جلمممة مقابمممل مبلمممر
الرصمممميد المسممممتحقة تتجمممماوز الكفالممممة المصممممرفية القيمممممة اإلجماليممممة ألرصممممدة العمممممالء التجمممماريين الم منممممة بالضمممممانات البنكيممممة مبممممالر
61,47مليممممون درهممممم ( 56,5 :2015مليممممون درهممممـم)  ،والقيمممممـة اإلجـماليممممـة للكـفممممـاالت البنكـيممممـة  ,74,43مليممممون درهممممم (:2015
 ,64,77مليون درهـم)
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شركة األسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة )
دبى ،االمارات العربية المتحدة
االيضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية فى  31ديسمبر ( 2016واصلت)
 11الذمـم التجـاريـة المديـنـة والـذمـم األخـرى (واصلت)
 يوجممممد عممممدد ( )4عمممممالء ( )4( :2015عمممممالء) والممممذ يمثممممل  )٪51 :2015( ٪52مممممن الرصمممميد اإلجمممممالي للذمممممـم التجاريممممة 29.71/-مليمممون درهمممم ( 40.63 :2015مليمممون) ممممن الممممذمم المدينمممة التجاريمممة التمممى لممممم تتجممماوز ممممدة إسمممتحقاقها ولممممم تمممنخفض قيمتهممما وقمممد وفممممرت
الشركة  3.6مليون درهم لذمم بلغ  54,91مليون درهم تعد مستحقة في تاريخ التقرير استنادا إلى خبرتها الماضية
أعمـار ديـون الـذمـم التجـاريـة هـي كـمـا يـلـي:

المبالر التى لم تتجاوز مدة استحقاقها ولم تنخفض قيمتها
المبالر التى لم تتجاوز مدة استحقاقها ولكن لم تنخفض قيمتها
صفر 30-يـوم
 60-31يـوم
 90-61يـوم
 120-91يـوم
أكثـر مـن  121يـوم
مبالر تجاوزت مدة استحقاقها وانخفض قيمتها
اكتر من  121يوم
إجمالى المبالر التى تخـ تاريخ االستحقا

2016
باالف درهم

2015
باالف درهم

29,705

40,635

15,429
10,317
7,570
8,622
9,376
51,314
3,600
54,914

25,649
6,809
7,813
4,743
6,934
51,948
3,600
55,548

تممممم اإلفصمممماح عممممن تعممممرض الشممممركة لخسممممائر مخمممماطر اإلئتمممممان وخسممممائر اإلنخفمممماض فممممى القيمممممة المتعلقممممة بممممالقروض والممممذمم المدينممممة فممممي
اإليضاح رقم ( )30الخاص باألدوات المالية
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شركة األسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة )
دبى ،االمارات العربية المتحدة
االيضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية فى  31ديسمبر ( 2016واصلت)
 – 12اإلفـصاح عـن األطـراف ذات الصلـة
تمممدخل الشمممركة  ،فمممي الجمممرى الـبيعمممي ألعمالهممما  ،فمممي عمليمممات التمممداو والتمويمممل ممممع منشمممآت تنمممدرج ضممممن تعريمممف لطمممرف ذو صممملةل كمممما
ورد فمممي معيمممار المحاسمممبة المممدولي رقمممم ( ، )24واألرصمممدة المسمممتحقة إلمممى  /ممممن همممذه األطمممراف  ،والتمممي تمممم الكشمممف عنهممما بشمممكل منفصمممل فمممي
البيانمممات والقممموائم الماليمممـة  ،همممي غيمممر مضممممونة وتسمممدد عنمممد الـلمممب تعتقمممد اإلدارة أن شمممروط عمليمممات التمممداو التختلمممف جوهريممما عمممن تلمممل
التي كان يمكن الحصو عليها من أطراف غيـر ذات صلة
كانت التعامالت الهامة مع أطراف ذات صلة خالل الفترة على النحو التالي:
2016
باالف درهم
تعامالت مع شركات زميلة
إيرادات الفوائد
تسدبد قرض
الحصة في االرباح

15,313
552

تعامالت مع اطراف ذات صلة أخرى
المبيعات

53,415

مشتريات المواد الخام والخدمات
الحصة في االرباح
مع أفراد اإلدارة الـرئيسيـيـن
رواتب وحوافز قصيرة االجل
مكافأة نهاية الخدمة المحتسبة
مكافأة نهاية الخدمة فى نهاية السنة
أتعاب أعضاء مجلس االدارة

2015
باالف درهم
22,505
27,000
643

42,284
54,968

9,451
89,700
89,700

3,286
175
5,622
2,000

3,221
175
5,447
2,000

أرصـدة أطـراف ذات صـلـة
2016
باالف درهم
المدفوعات
إلى أطراف ذات عالقة أخرى
إلى مديريين

32,202
2,000

المستحقات
من شركات شقيقة اخرى
من شركات شقيقة  -قرض قصير االجل
من شركات شقيقة  -قرض طويل االجل
من اطراف ذات عالقة أخرى
من مديريين

76,024
55,102
260,898
24,887
-
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2015
باالف درهم
33,686
2,000

31,369
24,277
38

شركة األسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة )
دبى ،االمارات العربية المتحدة
االيضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية فى  31ديسمبر ( 2016واصلت)
 13أرصـدة بنكـيـة ونقـديـة

نقدية بالصندو
حسابات جارية لد البنوك

2016
باالف درهم

2015
باالف درهم

588
22,113
22,701

1,340
24,141
25,481

 -14القـروض البنـكـيـة
وهـذه القـروض تـمثـل:
 )1قمممرض ممممن البنمممل بمعمممد فائمممدة  6أشمممهر ليبمممور  ٪3.25بمبلمممر إجممممالي قمممدره  367,35مليمممون درهمممم ولقمممد حصمممل الشمممركة علمممى همممذا
القمممرض لغمممرض تمويمممل شمممركاتها الشمممقيقة يكمممون همممذا القمممرض واجمممب السمممداد علمممى عشمممرة أقسممماط علمممى ممممدى فتمممرة خممممس سمممنوات يُـرجمممـى
الرجممموع لاليضممماح رقمممم ( )7للحصمممو علمممى تفاصممميل وبيانمممات اإلسمممتثمارات المرهونمممة مقابمممل همممذا القمممرض ،وااليضممماح رقمممم( )9لمبلمممر يمممتم
سداده بواسـة الشركة الشقيقة مقابل هذا القرض
 )2قمممرض ممممن البنمممل بمعمممد فائمممدة  6أشمممهر ليبمممور  ٪2.95بمبلمممر إجممممالي قمممدره  130 /-مليمممون درهمممم ولقمممد حصمممل الشمممركة علمممى همممذا
القممرض لغممرض تسممديد جزئممي لقممرض متممأخر السممداد مممع بنممل آخممر ولنغممراض المتعممددة للشممركة ويكممون هممذا القممرض واجممب السممداد علممى
أربعمممة أقسممماط علمممى ممممدى سمممنتين يُـرجمممـى الرجممموع لاليضممماح رقمممم ( )7للحصمممو علمممى تفاصممميل وبيانمممات اإلسمممتثمارات المرهونمممة مقابمممل همممذا
القرض
 )3قمممرض ممممن البنمممل بمعمممد فائمممدة  6أشمممهر ليبمممور  ٪2.95بمبلمممر إجممممالي قمممدره  50مليمممون درهمممم ولقمممد حصمممل الشمممركة علمممى همممذا
القمممرض لغمممرض رأ المممما العاممممل لنغمممراض المتعمممددة للشمممركة ويكمممون همممذا القمممرض واجمممب السمممداد فمممى سمممنة واحمممدة يُـرجمممـى الرجممموع
لاليضاح رقم ( )7للحصو على تفاصيل وبيانات اإلستثمارات المرهونة مقابل هذا القرض
تم تصنيف األقساط المستحقة الدفع بعد اثني عشر شهرا من تاريخ قائمة المركز المالي تح بند لالخصوم غير المتداولةل
15

الدائنـون التجاريـون والـذمـم الـدائـنـة األخـرى

الدائنون التجاريون
مستحقات ودائنون آخرون
الدفعات المقدمة

2016
باالف درهم
31,886
21,450
880
54,216

2015
باالف درهم
7,929
17,740
235
25,904

 الشركة لديها سياسات إدارة المخاطر المالية لضمان أن المـلوبات يتم تسديدها خال فترة إئتمان16

مخصص مكافـاة نهايـة خـدمة العاملين

رصيد أو المدة لاإلفتتاحيل
المخصص المكون للسنة
المدفوعات خال السنة الحالية
رصيد أخر المدة لالختاميل
32

2016
باالف درهم
22,828
1,477
)(909
23,396

2015
باالف درهم
25,580
1,859
)(4,611
22,828

شركة األسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة )
دبى ،االمارات العربية المتحدة
االيضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية فى  31ديسمبر ( 2016واصلت)
 17رأس المال
2016
باالف درهم
المصدر والمدفوع بالكامل
 358,800,000سهم بواقع ( )1درهم لكل سهم

358,800
358,800

المصدر نقداً
 92,000,000سهم بواقع ( )1درهم لكل سهم

92,000

2015
باالف درهم
358,800
358,800
92,000

أسهم منحة مصدرة بموجخ رسملة األرباح المحتجزة
 266,800,000سهم بواقع ( )1درهم لكل سهم

266,800
266,800
358,800
358,800
فمممي تممماريخ إعمممداد قـائممممـة المـركمممـز الممممالي  ،يتكمممون رأ المممما ممممن أسمممهم عاديمممة والممممدفوع بالكاممممل جميمممع األسمممهم المصمممدرة يحمممق لحممماملي
أالسممهم العاديممة فممي الحصممو علممى توزيعممات األربمماح التممي تعل م ن مممن وق م آلخممر ويحممق لهممم صمموت واحممد لكممل سممهم فممي اجتماعممات الشممركة
المرتبة جميع األسهم بالتساو فيما يتعلق باألصو المتبقـيـة للشـركـة
 -18إحتيـاطـي القيمـة العـادلـة
يمثمممل همممذا االحتيممماطي التغيمممرات المتراكممممة فمممي القيممممة العادلمممة لالسمممتثمارات المتاحمممة للبيمممع الحركمممة فمممي احتيممماطي القيممممة العادلمممة همممي كمممما
يلي:

رصيد او المدة (اإلفتتاحي)
صافى حركة التغير فى القيمة العادلة
إعادة التصنيف من مستبعدات االستثمار

2016
باالف درهم

2015
باالف درهم

536,739
)(2,023
)(30,417
504,299

806,566
)(250,835
)(18,992
536,739

 -19االحتيـاطـي العـام-:
كمممما همممو مـلممموب بموجمممب الممممادة  57.2ممممن عقمممد تأسممميس الشمممركة  ،فيمممتم تخصممميص  ٪10ممممن صمممافي األربممماح لنقلهممما إلمممى االحتيممماطي العمممام
و يمكمممن وقفهممما بقمممرار ممممن الجمعيمممة العاممممة العاديمممة بنممماء علمممى اقتمممراح مجلمممس اإلدارة أو إذا بلمممر  ٪ 10ممممن رأ المممما الممممدفوع للشمممركة و
يجممموز إسمممتخدام همممذا االحتيممماطي للغمممرض المعمممين ممممن قبمممل الجمعيمممة العاممممة العاديمممة بنممماء علمممى اقتمممراح مجلمممس اإلدارة لمممم يحمممرز أ نقمممل ممممن
هذا القبيل خال الفترة قيد االستعراض
 -20االحتيـاطـي القـانـونـي-:
وفقا للمادة  57.1من النهام االساسي للشركة والقانون االتحاد رقم ( )2لسنة  ، 2015فيخصص ما ال يقل عن  ٪ 10من صافي ربح الشركة
كل سنة لالحتياطي غير القابل للتوزيع و يمكن وقف مثل هذه التخصيص عندما يبلر االحتياطي القانوني  ٪50من رأ الما المدفوع
لم يتم عمل أ تخصيص لالحتياطي القانوني لفترة السنة المنتهية في /31ديسمبر ، 2016/حيث أن هذا االحتياطي يعاد  ٪50من رأ
المدفوع
33
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شركة األسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة )
دبى ،االمارات العربية المتحدة
االيضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية فى  31ديسمبر ( 2016واصلت)
 - 21االحتياطي الخاص-:
تممم انشمماء احتيمماطي خمما ص بنمماء علممى توصممية مممن مجلممس االدارة و علممى موافقممة المسمماهمين فممي االجتممماع السممنو العممام ,لرعايممة أ حمماالت
طارئمممة فمممان أ حركمممة لنقمممل و اسمممتخدام ووقمممف تخضمممع لموافقمممة المسممماهمين فمممي اجتمممماع الجمعيمممة العموميمممة السمممنو و بنممماء عليمممه ,تمممم نقمممل
مبلمممر  22,23مليمممون درهمممـم إلمممى همممـذا االحتيممماطي خمممال العمممام  2016و يمثمممل المممربح المتمممراكم ممممن شمممركة زميلمممة حتمممى تممماريخ  31ديسممممبر
2015
 -22توزيعات األرباح-:
بالنسبة لسنة 2015م  ،تم توزيع أرباح نقدية بقيمة  89,7مليون درهم ( 0.25فلس للسهم الواحد)  ،وقـد إقترح ووافق من قبل مساهمي الشركة في
اجتماع الجمعية العمومية السنو الذ عقد في 16أبريل  2016وفي العام 2014م  ،تم توزيع أرباح نقدية بقيمة  89,7مليون درهم (0.25
فلس للسهم الواحد)  ،والذى أقترح ووافق من قبل المساهمين
23

تكلفة المبيعات

مواد خام
خدمات منافع وتكاليف تصنيع أخرى
تكلفة العاملين
إستهالك

24

إيرادات أخرى
إيرادات فوائد
إيرادات إيجارات إستثمارات عقارية
إيرادات إيجارات أخرى
إيرادات بيع مخلفات االنتاج وخردة
أرباح رأسمالية لبيع ممتلكات وآليات ومعدات
أيرادات أخرى

34

2016
بااللف درهم
114,813
63,188
19,994
14,963
212,958

2015
بااللف درهم
125,990
58,161
21,798
15,792
221,741

2016
بااللف درهم
15,313
3,844
7,117
3,257
596
3,205
33,332

2015
بااللف درهم
22,505
3,771
8,456
2,796
3,078
5,005
45,611

شركة األسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة )
دبى ،االمارات العربية المتحدة
االيضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية فى  31ديسمبر ( 2016واصلت)
 25مصروفات إدارية وعمومية وبيعية

رواتب وحوافز العاملين
سكن العاملين
مصروفات الرخصة التجارية
التأمين
إتصاالت
إصالح وصيانة
مصروفات سفر ومواصالت
مصروفات قانونية ومهنية
كهرباء ومياه
إستهالك
مصروفات بنكية
أخرى
26

2016
بااللف درهم

2015
بااللف درهم

14,703
2,462
331
538
140
5,509
122
1,316
476
1,578
639
2,554
30,368

14,691
2,172
193
517
174
5,395
37
2,469
584
1,498
687
4,211
32,628

تكاليف التمويل
2016
باالف درهم

2015
باالف درهم

28,730
15,328
فوائد قروض بنكية
31
50
فوائد السحب على المكشوف
28,761
15,378
التكمممماليف التمويليممممة السممممابقة تشمممممل  15,31مليممممون درهممممم الفوائممممد المدفوعممممة علممممى القممممروض المصممممرفية التممممي تممممم الحصممممو عليهمممما لتمويممممل
شركة شقيقة وهذه الفوائد سوف تسدد بالكامل من الشركة الشقيقة
2016
باالف درهم

2015
باالف درهم

إيرادات فوائد من االستثمارات المتاحة للبيع
ارباح استبعادات من االستثمارات المتاحة للبيع
توزيعات أرباح
ايرادات تمويلية

25,657
3,208
39,208
68,073

34,677
1,430
39,857
75,964

خسائر استبعادات من االستثمارات المتاحة للبيع
مصروفات تمويلية
االيرادات التمويلية المدرجة فى قائمة الدخل الشامل

)(7,713
)(7,713
60,360

)(7,099
)(7,099
68,865

 27ايرادات تمويلية

كان هناك تعديل تصنيف على إستبعادات من استثمارات متاحة للبيع بقيمة  30,41مليون درهم ( 18,99 :2015مليون درهم)
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ربحيـة السهم
2016
صافى الربح االلمنسوبة للمساهمين ( باالف درهم )
متوسط عدد السهم
ارباح السهم بالدرهم

2015

93,530
89,024
358,800,000 358,800,000
0.26
0.25

 -29تقـاريـر القـطاعـات
وصف أنواع المنتجات والخدمات والتى يقوم كل قطاع أعمال يتوجّخ تقديم تقرير عنه بتوليد إيراداته منها
الشركة لديها قطاعـيـن رئيسيـيـن:
 إنتمممماج وبيممممع االسمممممن والمنتجممممات ذات الصمممملة بهمممما  -هممممذا القـمممماع تشممممارك فممممي تصممممنيع وتوزيممممع االسمممممن والمنتجممممات ذات الصمممملة أى(الكلنكر) المادة األساسية في صناعة األسمن  ،وتحتسب بواقع 2015( ٪83م )٪82 :من عائداتها وإيراداتها
 إسممممتثمارات متاحممممة للبيممممع ومنتجممممات ذات صمممملة  -هممممذا القـمممماع يشممممارك فممممي النممممـشاط اإلسممممتثمار للشممممركة أ الشممممراء والممممتخلص مممممناالستثمار لتعهيم العائد على االستثمار وتمثل  )٪18 :2015( ٪17مـن إيـراداتهـا الخـارجـيـة
العوامل التى تستخدمها اإلدارة لتحديد تقارير قطاعات للشركة
 تقممممارير قـاعممممات الشممممركة هممممي وحممممدات األعممممما االسممممتراتيجية تممممدار بشممممكل منفصممممل ألن كممممل وحممممدة تتـلممممب اسممممتراتيجيات التشممممغيلالمختلفة
 قـاعمممات التشمممغيل تعمممد بـريقمممة تنسمممجم ممممع التقمممارير الداخليمممة التمممي تقمممدم إلمممى متخممم ذ القمممرار وقمممد تمممم التعمممرف علمممى متخمممذ القمممرار وأن فريمممقاإلدارة بما فيهم المدير العام والمراقب المالي
قياس القطاعات التشغيلية (األرباح والخسائر  ،الموجودات  ،المطلوبات)
 تقمممموم الشممممركة بتقيمممميم األداء القـمممماعي علممممى أسمممماباستثناء الخسائر غير المتكررة (إن وجدت)

الممممربح أو الخسممممارة مممممن العمليممممات المحسمممموب وفقمممما لمعممممايير التقممممارير الماليممممة الدوليممممة

 ال توجمممد معمممامالت بمممين القـاعمممات داخليممما موجمممودات القـممماع غيمممر متضممممنه األصمممو المسمممتخدمة فمممي المقمممام األو ألغمممراض الشمممركةمـلوبممممات القـمممماع شمممماملة جميممممع االلتزامممممات التممممي لممممم تخصممممص لشممممريحة معينممممة وتممممرتبط بممممأغراض الشممممركة قممممروض يممممتم تخصيصممممها
للقـاعمممات علمممى أسممما العواممممل ذات الصممملة (مثمممل متـلبمممات التمويمممل) وتمممرد تفاصممميل فمممي المصمممالحة ممممن موجمممودات ومـلوبمممات القـممماع
إلي موقف الشركة
 حممممددت اإلدارة أنممممه معهممممم العمليممممات هممممي فممممي دولممممة اإلمممممارات العربيممممة المتحممممدة ،ولمممميس هنمممماك قـمممماع جغرافممممي هممممام آخممممر ،لممممم يقممممدم أإفصممماحات محمممددة فمممي همممذا الصمممدد وقمممد تمممم تقمممديم تفاصممميل إيمممرادات القـممماع،و نتيجمممة القـممماع ،موجمممودات القـممماع ومـلوبمممات القـممماع فمممي
الصفحتين ( )42و ()43
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 -30األدوات المالية
إدارة مخاطر رأس المال
 تتم إدارة رأ الما من قبل الشركة بـريقة تد على أنها قادرة على االستمرار كمنشأة مستمرة مع تعهيم العائد للمساهمين يتكون هيكل رأ ما الشركة من القروض والنقد و النقد المعاد و حقو الملكية العائدة للمساهمين و تتألف من رأ الما الصادرواالحتياطيات و األرباح المحتجزة
 فى سياسة إدارة المخاطر ،تقوم الشركة بماجعة التكلفة الرأسمالية والمخاطر المرتبـة برأ الما أرصدة الشركة هى هيكل رأ الما استناداإلى استعراض أعاله
إدارة مخاطـر السـوق
 تتعمممرض الشممممركة فمممي المقممممام األو إلممممى المخممماطر الماليممممة للتغيممممرات فمممي أسممممعار صمممرف العمممممالت األجنبيممممة (مخممماطر العملممممة) ،وأسممممعارالفائدة (مخاطر أسعار الفائدة) وأسعار السو (مخاطر أسعار أخرى)
 مخممماطر العملمممة همممي مخممماطر القيممممة العادلمممة أو التمممدفقات النقديمممة المسمممتقبلية لتقلبمممات أسمممعار األدوات الماليمممة بسمممبب التغيمممرات فمممي أسمممعارصرف العمالت األجنبية
 مخممماطر أسمممعار الفائمممدة هممممي مخممماطر القيممممة العادلممممة أو التمممدفقات النقديمممة المسمممتقبلية ألداة ماليممممة بسمممبب التغيمممرات فممممي أسمممعار الفائمممدة فمممميالسو
 مخممماطر أسمممعار أخمممرى همممي مخممماطر تقلمممب القيممممة العادلممم ة أو التمممدفقات النقديمممة المسمممتقبلية ألداة ماليمممة سممموف تتقلمممب بسمممبب التغيمممرات فممميأسمممعار السمممو سمممواء كانممم همممذه التغيمممرات ناتجمممة عمممن عواممممل محمممددة لمممنداة الماليمممة الفرديمممة للشمممركة ،أو عواممممل تممم ثر علمممى جميمممع األدوات
المالية المماثلة المتداولة في السو
إدارة مخاطر العمالت األجنبية
 تجمممرى الشمممركة بعمممض المعمممامالت بمممالعمالت األجنبيمممة وبالتمممالي تنشمممأ مخممماطر ممممن التعمممرض للـتقلبمممـات أسمممعار الصمممرف تتعمممرض الشمممركةبشمممكل رئيسمممي إلمممى المممدوالر األمريكمممي وقمممد قمممدرت المممدوالر األمريكمممي مقابمممل الدرهمممـم اإلمممماراتى  ،وبالتمممالي ال توجمممد مخممماطر فمممى سمممعر
الصرف
 إذا كانممم أسمممعار صمممرف العممممالت األجنبيمممة علمممى االسمممتثمار فمممي الشمممركات الشمممقيقة بنسمممبة  50نقـمممة أسمممااألخرى ثابتة ،ف ن أرباح الشركة قد زادت أو انخفض بنسبة  0,387مليون درهم ( 0,387 :2015مليون درهم)

أعلمممى أو أقمممل  ،و المتغيمممرات

إدارة مخاطر أسعـار الفائدة
 تتعرض الشركة مخاطر سعر الفائدة فى النقدية لدى البنل (بما في ذلل الودائع ألجل) و االستثمارات المتاحة للبيع إذا كانممم أسمممعار الفائمممدة علمممى االسمممتثمارات المتاحمممة للبيمممع بنسمممبة  50نقـمممة أعلمممى أو أقمممل ،و كمممل المتغيمممرات األخمممرى ثابتمممة ،فممم ن أربممماحالشركة قد زادت أو انخفض بنسبة  0,129مليون درهم ( 0,173 :2015مليون درهم)
 تتعرض الشركة ليس ألية مخاطر الكبيرة ألسعار الفائدة حيث يتم الحصو على القروض المصرفية لتمويل شركاتها الشقيقة ويتم استرداد تكلفةالفائدة ال ُمستحقة على شركاتها الشقـيقـة
إدارة مخاطـر أسعـار أخـرى
تتعمممرض الشركمممـة لمخاطمممـر أسمممعار أخمممرى فمممي السمممو علمممى إستـثممممـ ارات أسمممهمها تقمممام اسمممتثمارات فمممي أدوات حقمممو الملكيمممة عمومممما فمممى
اآلجل الــويـل
وإذا كان أسعار األسهم في السو كان أكبر أو أقل بنسبة ()٪10
 )1متوفر للبيع احتياطي القيمة االستثمارية سيزيد  /ينخفض مقداره  72,51مليون درهم ( 78,10 :2015مليون درهـم)
 )2الربح لن يتأثر كما تصنف االستثمارات في األسهم كاستثمارات متاحة للبيع
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 30األدوات المالية (واصلت)
إدارة مخاطر االئتمان
 مخاطر االئتمان هي مخاطر أن أحد األطراف ألداة مالية سوف يتسبب في خسارة مالية للـرف اآلخر بعدم الوفاء بالتزاماته تتعمممرض الشمممركة لمخممماطر االئتممممان ممممن األصمممو الماليمممة والتمممي تتكمممون أساسممما ممممن ودائمممع ثابتمممة واألرصمممدة لمممدى البنممموك والمممذمم األخمممرى ،مسمممتحقة ممممنأ طمممراف واالسمممتثمارات ذات الصممملة يتعمممرض لمخممماطر االئتممممان علمممى التجمممارة وذممممم مدينمممة أخمممرى والمسمممتحق ممممن أطمممراف ذات الصممملة لتقيممميم االئتممممان
وأحمممرز مخصمممص للمبمممالر غيمممر قابلمممة لالسمممترداد المقمممدرة المبمممالر المممواردة فمممي الميزانيمممة العموميمممة صمممافية ممممن مخصصمممات للمبمممالر غيمممر قابلمممة لالسمممترداد
وقممممد حصممممل الشممممركة علممممى ضمممممانات بواقممممع  :2015( ٪69بواقممممع )٪67مممممن الممممذمم التجاريممممة المدينممممة والممممذمم التجاريممممة مممممن العمممممالء التممممي ال توجممممد
ضممممانات كانممم اإلدارة تمممرى أن األرصمممدة غيمممر المسمممددة قابلمممة لالسمممترداد بشمممكل كاممممل تعتقمممد إدارة الرصممميد المتبقمممي ممممن ذممممم مدينمممة أخمممرى والمسمممتحق
ممممن أطمممراف ذات عالقمممة جيمممدة وقابلمممة لالسمممترداد بشمممكل كاممممل ،وبالتمممالي ،لممميس هنممماك شمممرط لتقمممديم لهمممم يحمممد ممممن الشمممركة تعرضمممها لالسمممتثمارات ممممن
خمممال االسمممتثمار فمممي األورا الماليمممة التمممي تكمممون فيهممما المقابلمممة سممممعة السمممو ذات مصمممداقية ال تتوقمممع إدارة الشمممركة خـمممر تخلّمممف الجهمممة المقابلمممة يوجمممد
عدد ( )4عمالء  ،والذين يمثلون نسبة  ) ٪51 :2015( ٪52من إجمـالـي الـذمـم التجـاريـة
إدارة مخاطـر السيولـة
 مخاطر السيـولـة هـي المخاطـر الـتي تواجه فى المنشأة صعوبة في الوفاء باإللتزامات المرتبـة بالمـلوبات المالية قمممد بنيممم الشمممركة إطمممار مالئمممم إلدارة مخممماطر ال سممميولة إلدارة متـلبمممات التمويمممل والسممميولة علمممى الممممدى القصمممير والمتوسمممط والـويمممل تقممموم الشمممركةب دارة مخاطر السيولة عن طريق االحتفاظ باحتياطيات كافية وتسهيالت مصرفية من خال المراقبة المستمرة للخـط والتدفقات النقدية الفعلية
عقود المشتقات المالية
تحممممل اسمممتثمارات الشمممركة فمممي أورا ماليمممة معينمممة فوائمممد تكمممون مرتبـمممة ممممع ليبمممور تمممدخل الشمممركة أيضممما إلمممى بعمممض مقايضمممات اسمممعار الفائمممدة بعقمممود و
عقممود سمملع مبادلممة المشممتقات الماليممة لممم يممتم تعيممين عقممود المبادلممة هممذه كتغـيممة و يممتم التعامممل وفقمما لممدالل كعقممود مشممتقة قائمممة بممداتها فممي  / 31ديسمممبر/
 2016ال يـوجـد لـدى للشـركـة أيـة عـقـود معلـقـة لمبـادلـة أسـعـار الـفـائـدة

فئات االدوات المالية
2016
باالف درهم

2015
باالف درهم

االصول المالية
استثمارت متاحة للبيع
القروض والمستحقات -:
مدينون تجاريون وارصدة مدينة أخرى
مستحقات من أطراف ذات عالقة
قروض مستحقة من شركات شقيقة
النقدية بالبنل والصندو

1,213,772

1,268,598

122,924
100,911
316,000
22,701

132,824
55,684
316,000
25,481

اإللتزامات المالية
الخصوم المالية االخرى
دائنون وارصدة دائنة أخرى
مستحقات ألطراف ذات عالقة
قروض بنكية  /سحب على المكشوف

54,216
34,202
341,356
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25,904
35,686
345,884

شركة األسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة )
دبى ،االمارات العربية المتحدة
االيضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية فى  31ديسمبر ( 2016واصلت)
 30األدوات المالية (واصلت)
يبين الجدول التالي موجودات ومطلوبات الشركة التي يتم قياسها واإلعتراف بها بالقيمة العادلة في  31ديسمبر :2016
المستوى 3
المستوى 2
المستوى 1
كما فى  31ديسمبر 2016
باالف درهم
باالف درهم
باالف درهم
االصول المالية
86,229
1,127,543
استثمارت متاحة للبيع
122,924
مدينون تجاريون أرصدة مدينة أخرى
100,911
مستحقات من أطراف ذات عالقة
316,000
قروض مستحقة من شركات شقيقة
22,701
النقدية بالبنل والصندو
310,064
316,000 1,150,244
االجمالـى
اإللتزامات المـالـيـة
دائنون وأرصدة دائنـة أخـرى
مستحقات ألطراف ذات عالقة
قروض بنكية  /سحب على المكشوف
االجـمـالـى

-

54,216
34,202
88,418

341,356
341,356

اإلجمالى
باالف درهم
1,213,772
122,924
100,911
316,000
22,701
1,776,308
54,216
34,202
341,356
429,774

يبين الجدول التالي موجودات ومطلوبات الشركة التي يتم قياسها واإلعتراف بها بالقيمة العادلة في  31ديسمبر :2015
كما فى  31ديسمبر 2015

المستوى 1
باالف درهم

اإلصـول المـالـيـة
استثمارت متاحة للبيع
مدينون تجاريون وارصدة مدينة أخرى
مستحقات من أطراف ذات عالقة
قروض مستحقة من شركات شقيقة
النقدية بالبنل والصندو
االجـمـالـى

1,182,240
25,481
1,207,721

اإللـتـزامـات المـالـيـة
دائنون وارصدة دائنة أخرى
مستحقات ألطراف ذات عالقة
قروض بنكية  /سحب على المكشوف
اإلجمـالـى

-

31

316,000
316,000
345,884
345,884

86,358
132,824
55,684
274,866
25,904
35,686
61,590

االلتـزامـات الطارئة (المحتملة)

خـابات ضمان
خـابات إعتماد
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المستوى 2
باالف درهم

المستوى 3
باالف درهم

2016
باالف درهم
3,009
330

2015
باالف درهم
3,009
2,412

اإلجمالى
باالف درهم
1,268,598
132,824
55,684
316,000
25,481
1,798,587
25,904
35,686
345,884
407,474

شركة األسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة )
دبى ،االمارات العربية المتحدة
االيضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية فى  31ديسمبر ( 2016واصلت)
 32أتعـاب اإلالدارة
وتمثممل هممذه األتعممماب المدفوعممة  /المسممتحقة المممدفع لمممدير الشمممركة نهيممر العمممل فمممى أيممة لجنمممة  ،ولـتكـريممـس وقمم خممماص واإلهتمممام والعنايمممة
بعمممل وشمممئون الشممركة وغيمممر ذلممل ممممن أداء خممدمات خمممارج نـممما أنشممـتها العاديمممة وفقمما لتفسمممير المممادة  169ممممن قممانون الشمممركات التجاريمممة
اإلماراتى رقم ( )2لسنة 2015م  ،وقد تم معالجة كتوزيع من األرباح المحتجزة

 33عـقـود اإليجار التـشغـيـلية
عـقـود اإليجـار بالنسبة للمستـأجـر
إ سممممتأجرت الشممممركة قـعممممة أرض بموجممممب عقممممود اإليجممممار التشممممغيلية التممممي توجممممد بهمممما شقممممـق سكنيممممـة لسكممممـن الموظفـيممممـن إن هممممذه العقممممود
اإليجاريممة هممى نموذجيمما ساريممـة ل ُمممدة سممنة واحممدة  ،مممع خيممار تجديممد عقممد اإليجممار بعممد ذلممل التمماريخ  ،عممادة ممما يممتم تجديممد القمميم اإليجاريممة لعقممد
اإليجار  ،وذلل لتعكس القـيـم اإليجارية السـوقـيـة
عـقـود اإليجـار بالنسبة للمـؤجـر
لقممد قاممم الشممركة ب سممتئجار فـلممـل سكنيممـة بمممـوجب عـقممـود إيجممار تشممغيلية لكسممب إيممرادات إيجاريممة إن هممذه العقممود اإليجاريممة هممى نموذجيمما
ساريمممـة ل ُممممدة سمممنة واحمممدة  ،ممممع خيمممار تجديمممد عقمممد اإليجمممار بعمممد ذلمممل التممماريخ  ،عمممادة مممما يمممتم تجديمممد القممميم اإليجاريمممة لعقمممد اإليجمممار  ،وذلمممل
لتعكـس القـيـم اإليجاريـة الـسـوقـيـة

 34أرقـام المقـارنـة
أعيد تجميع أرقام معينة للمقارنة أو إلعـادة تصنيـفهـا لكـى تـتـابـق مـع طـريقـة العـرض المتبعـة فـي هـذه القـوائـم الماليـة
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شركة األسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة )
دبى ،االمارات العربية المتحدة
االيضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية فى  31ديسمبر ( 2016واصلت)
جدول الممتلكات وأالالت و المعدات
المبانى

أالالت
ومكائن

بااللف درهم بااللف درهم

أثاث,
تجهيزات
ومعدات
بااللف درهم

سيارات

أعمال رأسمالية
تحت التنفيذ

االجمالى

بااللف درهم

بااللف درهم

بااللف درهم

التكلفة
كما فى  01يناير 2015
اإلضافات
اإلستبعادات
التحويل من اعما إنشائية تح التنفيذ

30,570
-

918,912
-

15,883
339
-

57,101
1,596
)(3,318
-

121
9,143
-

1,022,587
11,078
)(3,318
-

كما فى  31ديسمبر 2015
اإلضافات
اإلستبعادات
التحويل من اعما إنشائية تح التنفيذ

30,570
-

918,912
516
-

16,222
475
()4
-

55,379
1,695
)(2,247
-

9,264
21,803
-

1,030,347
24,489
)(2,251
-

كما فى  31ديسمبر 2016
االستهالك
كما فى  01يناير 2015
االستهالك العام
إستبعادات العام

30,570

919,428

16,693

54,827

31,067

1,052,585

29,147
230
-

738,075
13,456
-

15,020
560
-

51,384
3,044
)(3,270

-

833,626
17,290
)(3,270

كما فى  31ديسمبر 2015
االستهالك فى السنة
اإلستبعادات

29,377
230
-

751,531
13,445
-

15,580
556
()4

51,158
2,311
)(1,167

-

847,646
16,542
)(1,171

كما فى  31ديسمبر 2016
صافى القيمة الدفترية
كما فى 31ديسمبر 2016
كما فى 31ديسمبر 2015

29,607

764,976

16,132

52,302

-

863,017

963
1,193

154,452
167,381

561
642

2,525
4,221

31,067
9,264

189,568
182,701

إستهالك العـام مسمـوح بهـا كمـا هـو أدنـاه -:

تكلفة البضاعة المباعة
المصروفات
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2016
بااللف درهم

2015
بااللف درهم

14,964
1,578
16,542

15,792
1,498
17,290

شركة األسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة )
دبى ،االمارات العربية المتحدة
االيضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية فى  31ديسمبر ( 2016واصلت)
تقرير القطاعات للعام المنتهى فى  31ديسمبر 2016

االسمنت
بااللف درهم

إيرادات القطاع
إجمالى االيرادات
إجمالى االيرادات من العمالء الخارجيين
أيرادات تمويلية
االيرادات طبقا لقائمة الدخل الشامل
تكلفة المبيعات
أرباح القطاع

253,484
253,484
253,484
)(212,958
40,526

2016
إستثمارت
متاحة للبيع
والمنتجات
االجمالى
المشتقة
بااللف درهم بااللف درهم

60,360
60,360
)(60,360
60,360

إيرادات أخرى
نفقات م جلة
حصة فى صافى ارباح الشركات الشقيقة
صافى االرباح
اإلستهالك
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االسمنت
بااللف درهم

2015
إستثمارت
متاحة للبيع
والمنتجات
المشتقة
بااللف درهم

313,844
313,844
)(60,360

261,541
261,541
-

68,865
68,865
)(68,865

330,406
330,406
)(68,865

253,484

261,541

-

261,541

)(212,958
100,886

)(221,741
39,800

68,865

33,332
)(45,746
552
89,024
16,542

-

االجمالى
بااللف درهم

16,542

)(221,741
108,665
45,611
)(61,389
643
93,530

17,290

-

17,290

شركة األسمنت الوطنية (شركة مساهمة عامة )
دبى ،االمارات العربية المتحدة
االيضاحات المتممة للقوائم المالية للسنة المنتهية فى  31ديسمبر ( 2016واصلت)
تقرير القطاعات للعام المنتهى فى  31ديسمبر 2016

االسمنت
بااللف درهم

2016
إستثمارت
متاحة للبيع
والمنتجات
المشتقة
بااللف درهم

االجمالى
بااللف درهم

إضافات االصو الغير متداولة

24,489

201,743

226,232

أصـول القـطـاع

493,851

1,707,623 1,213,772

إستثمارات عقارية
إستثمارات فى شركات شقيقة
قروض مستحقة من شركات شقيقة
إجمالى االصـول
إلتـزامات القـطـاع

االسمنت
بااللف درهم

2015
إستثمارت
متاحة للبيع
والمنتجات
المشتقة
بااللف درهم

االجمالى
بااللف درهم

11,078

292,875

303,953

451,575

1,720,173 1,268,598

2,924
74,339
316,000
2,100,886
111,814

-

111,814

2,924
77,528
316,000
2,116,625
84,418

-

84,418

قرض بنكي

341,356

345,884

إجـمالـى اإللتـزامـات

453,170

430,302
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