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مساهمي السادةإلىالمستقلينالحساباتمدققي تقریر
شركة الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع) 

الموحدةالماليةالبيانات تدقيقحولتقریر

الرأي
لها التابعةوالشــــــــــركة") الشــــــــــركة("ع.م.شالصــــــــــناعيةوالتنميةلإلســــــــــمنتالشــــــــــارقةلشــــــــــركةالموحدةالماليةالبياناتدققنا لقد
ــمبر٣١فيكما الموحدالماليالمركزبيانمنتتألفوالتي") المجموعة(" ــاملوالدخلللدخلالموحدةوالبيانات٢٠٢٠دیســـ الشـــ

فيبما الموحدة،الماليةالبياناتحولواإلیضــــاحاتالتاریخذلكفيالمنتهيةللســــنةالنقدیةوالتدفقاتالملكيةحقوق فيوالتغيرات
.الهامةالمحاسبيةالسياساتملخصذلك

للمجموعةالموحدالماليالمركزعنالجوهریة،النواحيكافةمنعادلة،بصورةتعبرالمرفقةالموحدةالماليةالبياناتإنرأینا في
ـــمبر٣١فيكما  ـــنةالموحدةالنقدیةوتدفقاتها الموحدالماليأدائها وعن،٢٠٢٠دیســــــ للمعایيروفقاً التاریخذلكفيالمنتهيةللســــــ

.الماليةالتقاریرإلعدادالدولية

الرأيإبداءأساس
ــيحها تمالمعایيرهذهبموجبمســــــــــــــؤولياتنا إن.الدوليةالتدقيقلمعایيروفقاً بتدقيقنا قمنا لقد مدققيمســــــــــــــؤولية"فقرةفيتوضــــــــــــ

ــتقلون نحن.التقریرهذامن" الموحدةالمـاليـةالبيـاناتتدقيقعنالحســــــــــــــابات ــلوكلقواعدوفقـاً المجموعةعنمســــــــــــ المهنيالســــــــــــ
ــبين ــبينالدوليةاألخالقيةالمعایيرمجلسعنالصــــادرةالقانونيينللمحاســ ــتقالليةالدوليةالمعایيرذلكفيبما (للمحاســ إلى) لالســ

اســـــــــتوفيناوقدالمتحدة،العربيةاإلماراتدولةفيالموحدةالماليةللبياناتبتدقيقنا الصـــــــــلةذاتالمهنةأخالقياتمتطلباتجانب
ــؤولياتنا جميع ـــــ ـــلوكولقواعدالمتطلباتلهذهوفقاً األخرى األخالقيةمســ ـــبينالمهنيالســــــ ــادرةالقانونيينللمحاســــــ ـــــ مجلسعنالصــ

رأیناإلبداءاألســاسلنا لتوفرومناســبةكافيةعليها حصــلنا التيالتدقيقأدلةأنوباعتقادنا .للمحاســبينالدوليةاألخالقيةالمعایير
.الموحدةالماليةالبياناتحول

آخرأمر
أبدىوالذيآخرحساباتمدقققبلمن٢٠١٩دیسمبر٣١فيالمنتهيةللسنةللمجموعةالموحدةالماليــــةالبيانــــاتتدقيقتملقد
.٢٠٢٠مارس٧بتاریختقریرهفيالموحدةالماليـةالبيانـاتتلكحولمتحفظغيررأیاً 

الهامةالتدقيقأمور
للفترةالموحـدةالمــاليــةللبيــانـاتتـدقيقنــا فيأهميــةأكثرلهــا كـانالمهني،رأینــا فيالتي،األمورتلــكهيالهــامـةالتــدقيقأمورإن

نبديوالحولها،رأینا تكوینوعندإجماليبشكلالموحدةالماليةللبياناتتدقيقنا سياقفياألمورتلكمعالتعاملتموقد.الحالية
ـــالً رأیاً  ــحةاألمورمنأمركلوبخصـــــوص.األمورهذهحولمنفصــ ــفنا فإنأدناه،الموضـــ األمرلهذاتدقيقنا معالجةلكيفيةوصـــ

.السياقهذافيموضح

ــؤولياتنا بتنفيذقمنا لقد ــحةمســ ــؤوليةفقرةفيالموضــ ــاباتمدققيمســ فيبما تقریرنا،منالموحدةالماليةالبياناتتدقيقعنالحســ
ــــتجابةالمصــــــممةاإلجراءاتتنفيذتدقيقنا تضــــــمنفقدعليه،وبناءً .األموربتلكیتعلقما ذلك األخطاءلمخاطرتقييمنا إلىلالســ

معللتعاملالمنفذةاإلجراءاتذلكفيبما بها،قمنا التيالتدقيقإجراءاتنتائجلنا وتوفر.الموحدةالماليةالبياناتفيالجوهریة
.المرفقةالموحدةالماليةالبياناتتدقيقحولرأینا إلبداءأساساً أدناه،الموضحةاألمور
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مساهمي السادةإلىالمستقلينالحساباتمدققي تقریر
(تتمة) ش.م.ع) لإلسمنت والتنمية الصناعية ( شركة الشارقة 

)تتمة(الموحدةالماليةالبيانات تدقيقحولتقریر

)تتمة(الهامةالتدقيقأمور

كيف تمت معالجة األمر خالل عملية التدقيقأمر التدقيق الهام
للبيعبهاالمحتفظالموجودات تقييمو تصنيف

)الموحدةالماليةالبياناتحول١١اإلیضاحإلىالرجوعیرجى(

منبــالتخلصالمجموعــةقــامــت،٢٠١٨دیســــــــــــــمبرفي
ليميتدباركساندسـتریالاوتوالینفياالسـتثمارمن٪ ٥٠

مقابلز ليميتد اندســــتریاوتوالینوهي شــــركة تابعة لشــــركة  
مدىعلىمستحقوهودرهمألف٣٩٬٥٢٦إجماليمبلغ
ــــمبعدالمبلغصــــــافيإن.شــــــهراً ٣٣ التكلفةوحســــــمخصــ

أربــاحعنــهنتج،درهمألف٢٨٬٤٤٥هوللبيعالمتوقعــة
ـــــــنةخالل.درهمألف٥٬٩٣٧بمبلغ تثبيتتم،٢٠١٩ســ
.درهمألف٢٬٥١٩بمبلغالخصمعكس

ــةاً نـظـر ،٢٠٢٠خـالل ـــ ــائـحــ ــ ــا لـجـــ Covid-19كـورونـــــ
والتباطؤ االقتصـادي الناتج عن ذلك، أعرب المشـتري عن 

ــتمرار في  المقررة مقـابـل الـدفعـاتعـدم قـدرتـه على االســــــــــــ
شــــــراء أســــــهم في اوتوالین اندســــــتریال باركس ليميتد حيث 

وبعد المفاوضــات قام  تأثرت تدفقاته النقدیة بشــكل خطير.
٪٥٠نســبةبيع المجموعة لاالنهاءاتفاقيةالطرفين بتوقيع 

ــــهممن وبناًء .ليميتدباركساندســــــتریالاوتوالینفياالســ
ـــه،  ـــت من بيع األســــــــــــــهم بمبلغ تمعليـ عكس الربح المثبـ
وإعادة تصـــــــنيف المبلغ المســـــــتحق من ألف درهم ٨٬٤٥٧

إلرجـاع بنـد الموجودات المشــــــــــــــتري من ذمم مـدینـة أخرى 
المحتفظ به للبيع إلى سعره األصلي.

،هذا األمروتقييمتصـــــنيفعندجوهري حكملوجودنظراً 
.هامتدقيقكأمرذلكحددنا فقد

یتضــــــــــــــمنالهــامالتــدقيقأمرلمعــالجــةبــهقمنــا الــذيالعمــلإن
.التاليةاإلجراءات

 من٪٥٠نسـبةبيع المجموعة لنهاءاإلاتفاقيةبقراءةقمنا
.ليميتدباركساندستریالاوتوالینفياالستثمار

 مجلس اإلدارة الخــــاصاجتمــــاعمحضــــــــــــــربقراءةقمنــــا
ــا  ـــةبـــــ تصـــــــــــــــنـيـفلـتـقـيـيـم الـمـوجـوداتبـيـععـلـىلـمـوافـقــــ

.للبيع"ا محتفظ بهك"اتاالستثمار 

 العرضتقــدیمتمحيــثاالجتمــاعمحضــــــــــــــربقراءةقمنــا
إلىاالســــــــــــــتثمارمنللخروجثالثطرفمنالمســــــــــــــتلم

ــا توقيعتم.اإلدارةمجلس ـــاب نوایـــ ــاري خطــ إجراء  وجـــ
بيعهيالرغبــةأنبمــا .لــذلــكالفحص النــافي للجهــالــة

محتفظموجوداتكبندعنهاإلفصــــاحتمفقد،االســــتثمار
.الموحدةالماليةالبياناتفيللبيعبه

ــتلمالعرضإن القيمةمنأكثرهوثالثطرفمنالمســــ
أحـــدوهو،للبيعبـــهالمحتفظالموجوداتلبنـــدالـــدفتریـــة

فياالنخفاضتقييمفيالمستخدمةالرئيسيةاالفتراضات
ـــتثمارعنواإلفصـــــاحالقيمة بها محتفظكموجوداتاالســ
.للبيع

 المحتفظ بها من ألراضــــيلالمســــتقلتقييمالبمراجعةقمنا
مثمن الذي قام بهليميتدباركساندســــــتریالاوتوالینقبل 

ـــة حظنـا والمن الحكومـة معتمـد   المجموعـة من أن حصـــــــــــ
ــة ــ ــةالقيمــــــةمنأكثراألرضقيمــ ــدفتریــــ للموجوداتالــــ

.للبيعبها المحتفظ

فيالمجموعةقبلمنالمملوكةاألســـــــــــــهممنتحققنا لقد
ــترـیالاوتوالین إعـدادتـاریخفيكمـا ليميـتدـباركساـندســــــــــــ
.الماليالتقریر

 خطاب نوایا موقع من قبل المجموعة مع المشــــــــــــــتري إن
ــابـــة لبيع هي على اوموافقـــة مجلس اإلدارة المحتمـــل بمثـ

االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقييم االنخفاض في  
محتفظ بها كموجوداتالقيمة واإلفصـــــاح عن االســـــتثمار 

للبيع

 ــاحاتاإلكفایةمدىبتقييمقمنا ــأن هذه فصــــ ــ المعاملةبشــ
.الموحدةالماليةالبياناتحول١١رقماإلیضاحفي



عضو في مؤسسة إرنست ویونغ العالمیة المحدودة

مساهميالسادةإلىالمستقلينالحساباتمدققيتقریر
(تتمة)لإلسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع)شركة الشارقة 

)تتمة(الموحدةالماليةالبيانات تدقيقحولتقریر

)تتمة(الهامةالتدقيقأمور

االستثماریةالعقاراتقيمةفياالنخفاض
)الماليةالبياناتحول١٠اإلیضاحإلىالرجوعیرجى(

ــتثمــاریــةالعقــاراتتتــألف إجمــاليمن٪١٣٬٩مناالســــــــــــ
.٢٠٢٠دیسمبر٣١فيكما المجموعةموجودات

ــــتثماریةالعقاراتإظهارتم ــاً الســــــابقةبالتكلفةاالســ ناقصــــ
فيلالنخفاضمتراكمةخسـائرناقصـاً المتراكماالسـتهالك

.القيمة

العقــاراتقيمــةفينخفــاضاالتقييمبــإجراءاإلدارةقــامــت
ــتثماریة لها في المســـتقبليةاإلیجارتوقعاتعلىبناءً االسـ

علىاإلدارةحصــــــلتكما .لجائحةظل الظروف الحالية ل
ــتثمـاریـةللعقـاراتتقييمـات ــتقلون مثمنون مناالســــــــــــ مســــــــــــ
.للعقارات

ــــــاتجوهري حكملوجودنظراً  ـــــــــ ــدیراتوافتراضــ غيروتقــ
ذلــكحــددنــا فقــدالقيمــة،فياالنخفــاضتقييمعنــدمؤكــدة
.هامتدقيقكأمر

یتضــــــــــــــمنهـذاالهـامالتـدقيقأمرلمعـالجـةبـهقمـنا اـلذيالعمـلإن
.التاليةاإلجراءات

ــمنت أمورٍ بينمنبنا،الخاصــــــــةالتدقيقإجراءاتتضــــــ
هناككانإذاما بخصوصاإلدارةلتقدیراتتقييمأخرى،

عقارأليالقيمةفياالنخفاضعلىموضــــــــــــــوعيدليل
.استثماري 

 ــا ــارجيالتقييمتقـــاریربمراجعـــةقمنـ ــاراتلجميعالخـ العقـ
.اإلدارةقبلمنعليها الحصولتمالتي

 ــتخــدمــةالمــدخالتبيــانــاتبمقــارنــةقمنــا في تقييم المســــــــــــ
ــةاألداء المـــــالي الفعلي  للعقـــــارات  والمـــــدرج في الميزانيـــ

المعنية كجزء من عملية تدقيقنا.

 معالمقيمين الخـــــارجيين للعمـــــلشــــــــــــــروطبقراءةقمنـــــا
تكون قـدأمورأیـةهنـاككـانـتإذامـا لتحـدیـدالمجموعـة

نطـاقعلىقيودفرضــــــــــــــتربمـا أوحـيادیتهمعلىأثرت
.عملهم

 القـائمـةالبيـانـاتللتحقق من اكتمـالإجراءاتبتنفيـذقمنـا
ــة مننيالخارجيالمقيمينإلىوالمقدمةبالعقاراتالخاصــ

.اإلدارةقبل

 ــنـداتبمراجعـةقمنـا وجودمنللتـأكـد العقـاراتملكيـةســــــــــــ
.العقاراتهذه

 ــا ــدىبتقييمقمنـــا كمـ ــةمـ ــایـ فياإلدارةإفصــــــــــــــــاحـــاتكفـ
.الموحدةالماليةالبياناتحول١٠اإلیضاح
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كيف تمت معالجة األمر خالل عملية التدقيقأمر التدقيق الهام
المخزون وتقييموجود

)الموحدةالماليةالبيانات حول١٣اإلیضاحإلىالرجوعیرجى(

ــألف ــاليمن٪١٢٬٧منالمـخـزون یتـــــ موجوداتإجمـــــ
.٢٠٢٠دیسمبر٣١فيكما المجموعة

شرائهاتمالتيالخامالموادمنالمتوفرة المخزوناتتتألف
الخبثوإســـمنتوالفحمالجيري الحجرمنرئيســـيبشـــكل

ــخرالحدیدوخاموالجبسالمعدني ــيتوصـ وتتألفالبوكسـ
ــاســــــي من التنفيذقيداألعمال القاســـــــياآلجربشــــــكل أســــ
لهــذاومبنيــةمظللــةمخــازن داخــلوضــــــــــــــعــهیتموالــذي

تقومعملي،غيرالمخزوناتهذهوزن ألننظراً .الغرض
ــةفيالمتوفرةالكميـــاتمعقوليـــةمـــدىبتقييماإلدارة نهـــایـ

ـــــولخاللمنالســـــــــنة المخزوناتقياســـــــــاتعلىالحصــــ
ـــــــــــتخدامأحجاموحدةإلىوتحویلها  ــتقرارزاویةباســ ـــــــــ االســ

.الحجميةوالكثافةالحرج

.المخزون منالفعليللتحققخبيرعلىاإلدارةاعتمـدت
فية بهالمرتبطاتوالتقدیر المخزون رصــــــــيدألهميةنظراً 

تـــدقيقأمرذلـــكیعـــدلـــذا ،هوتقييمـــ التحقق من المخزون 
.هام

یتضــــــــــــــمنالهـــامالتـــدقيقأمرلمعـــالجـــةبـــهقمنـــا الـــذيالعمـــلإن
.التاليةاإلجراءات

 ــتفســـــــرنا كجزءالمتبعةاإلجراءاتفهمعناإلدارةمناســـــ
بطيئالمخزون مخصـــــــــــصوتقييمالمخزون مراجعةمن

.الحركة

 فيمـااإلدارةأجرتهـا التيوالتقييمـاتالتحليالتبتقييمقمـنا
والمتقـادمالحركـةبطيءوالمخزون اـلدفترـیةـبالقيمـةیتعلق

الســــــــــــــوقيةوالقيمةالمتوقعالطلباالعتبارفياألخذمع
.الصنعتامةبالبضائعالمتعلقة

 ــا ــرفنــــ أجرتــــــهالــــــذيللمخزون الفعليالجردعلىأشــــــــــــ
وحــــالــــة العينــــات  الفعلي وقمنــــا بتقييم الوجود المجموعــــة

للمخزون اإلدارةقياســـــاتبتقييموقمنا المختارة للمخزون.
ــارة الفعليالجردخالل من خالل فحص  للعينـــات المختـ
ــتنـاد و زاویـة إلىالتحویـلوراجعنـا ،كثـافـة المخزون االســــــــــــ

ــلنــا كمــا .الحجموحــدات الفعليالجردتقریرعلىحصــــــــــــ
ــادرلمخزون ل ــاحعنالصــــــــــــ لبنودخـارجيكميـاتمســــــــــــ

.بمراجعتهوقمنا الرئيسيةالمخزون 

 القابلةالقيمةصــــــــــــافي،العينةأســــــــــــاسعلىنا،فحصــــــــــــ
األخيرة  البيعأســــــــــــــعــارتكلفــةمقــارنــةخاللمنللتحقيق
.المخزون بنودلناتجخفضأيمعقوليةمدىوتقييم

خاللمنالمخصصاتتكوینعندالسابقةاألحكامتقييم
فيكما المســجلالمخصــصصــرفأواســتخدامفحص
خاللتكوینها تمالتيالجدیدةوالمخصصاتالسنةنهایة
.المتوفربالمخزون یتعلقفيما الحاليةالسنة

 ــرمنمختــــارةلعينــــةالمخزون تقــــادماختبرنــــا عنــــاصــــــــــــ
ــلبتقييموقمنــــــا المخزون  ــ بطيءللمخزون اإلدارةتحليــ
.مختارةعيناتعلىالحركة

 ــا ــدىبتقييمقمنـــا كمـ ــةمـ ــایـ فياإلدارةإفصــــــــــــــــاحـــاتكفـ
.الموحدةالماليةالبياناتحول١٣اإلیضاح
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التجاریةالمدینةالذممعلىالمتوقعةاالئتمانخسارة
)الماليةالبيانات حول١٤اإلیضاحإلىالرجوعیرجى(

ــألف ــذممتتـ ــاریـــةالمـــدینـــةالـ ــاليمن٪٩٬٨منالتجـ إجمـ
.٢٠٢٠دیسمبر٣١فيكما المجموعةموجودات

الماليـــــــــــةالبيانـــــــــــاتحول٤االیضاحفيمذكورهوكما 
المــدینــةالــذمممــةقيفينخفــاضاالتحــدیــدیتمالموحــدة،
.المتوقعةاالئتمانخسارةنموذجخاللمنالتجاریة

ألنهیعد أمر غير موضــــــــــوعي،المالءمةمدىتحدید إن
ـــــــــمنی ـــــــــارةلتحدیدهامةوأحكامتقدیراتتضــ االئتمانخســ

.التجاریةالمدینةالذممعلىالمتوقعة

غيراتوالتقــــدیر التجــــاریــــةالمــــدینــــةالــــذممألهميــــةنظراً 
.هامتدقيقأمرذلكیعد،ةالمؤكد

یتضــــــــــــــمنالهــامالتــدقيقأمرلمعــالجــةبــهقمنــا الــذيالعمــلإن
.التاليةاإلجراءات

 لقد قمنا بتقييم تصـميم عنصـر التحكم الرئيسـي في تحدید
قيمة االئتمان.فينخفاضاالتوقيت تحدید مؤشرات و 

 ــارةنموذجبتقييمقمنا كما ـــــــ لإلدارةالمتوقعةاالئتمانخســ
السـابقةاالئتمانلخسـائراإلدارةتحليلمراجعةخاللمن

ــا  ــذممهـ ــة،لـ ــدینـ ــالوالتحقق من مـــدىالمـ ــاتو اكتمـ ــانـ البيـ
المســــــــتقبليالتصــــــــنيفإعادةوتقييمالنموذجفيالمدخلة
.المطبق

 ــيــــــةالمــــــدخالتاختبرنــــــا ــــلللنموذج،الرئيســــــــــــ تلــــــكمثــ
الالحقةوالخســــــــارةالتعثراحتماللحســــــــابالمســــــــتخدمة

.السابقةالبياناتمقارنةخاللمنوذلكللتعثر،

ــيــلإمكــانيــةمراجعــة متــأخرة جوهریــةمــدینــةذممتحصــــــــــــ
ــداد ـــــــــــ من خالل الفحص على أســـــــــــــــاس العينــة بعــد الســ
.االسترداد

 فيالمجموعـةافصـــــــــــــــاحـاتكفـایـةمـدىبتقييمقمنـا كمـا
.الموحدةالماليـةلبياناتحول ا١٤االیضاح
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األخرى المعلومات
مدققيوتقریرالماليةالبياناتبخالف،٢٠٢٠لســنةللمجموعةالســنويالتقریرفيالواردةالمعلوماتاألخرى المعلوماتتتضــمن

ونتوقعبنا،الخاصالحســـــــاباتمدققيتقریرتاریخقبل،المجموعةإدارةمجلستقریرعلىحصـــــــلنا وقد.بنا الخاصالحســـــــابات
ــول ــنةللمجموعةالســـنويالتقریرأجزاءباقيعلىالحصـ ــاباتمدققيتقریرتاریخبعد٢٠٢٠لسـ اإلدارةتتحمل.بنا الخاصالحسـ
.األخرى المعلوماتعنالمسؤولية

.حولها تدقيقاستنتاجأينبديولنالوإننا األخرى المعلوماتیشملالالموحدةالماليةالبياناتحولرأینا إن

كانتإذامما والتحققأعالهالمحددةاألخرى المعلوماتقراءةفيمســــــــؤوليتنا تتمثلالموحدة،الماليةللبياناتبتدقيقنا یتعلقوفيما 
ــقةغيراألخرى المعلومات ــ ــكلمتســ ــ ــــلنا التيالمعرفةأوالموحدةالماليةالبياناتمعجوهري بشــ التيأوالتدقيقأثناءعليها حصــ

ـــمنأنها یبدو ــتنتاج،إلىتوصـــــلنا حالوفي.جوهریةأخطاءً تتضــ األخرى المعلوماتعلىبها قمنا التياإلجراءاتعلىبناءً اســـ
ــــــلنا التي ــارةعلينا فإنهاألخرى،المعلوماتتلكفيجوهریةأخطاءً هناكأنهذا،التدقيقتقریرتاریخقبلعليها حصــــ إلىاإلشــــــــ
.الصددهذافيعنهنبلغما لدینا وليس.ذلك

الموحدةالماليةالبياناتهذهعنالحوكمةعنوالمسؤوليناإلدارةمسؤولية
واألحكامالماليةالتقاریرإلعدادالدوليةللمعایيروفقاً الموحدةالماليةالبياناتلهذهالعادلوالعرضاإلعدادعنمسؤولةاإلدارةإن

الرقابةوعنالمتحدة،العربيةاإلماراتدولةفي٢٠١٥لســــنة) ٢(رقماالتحاديوالقانون للمجموعةاألســــاســــيالنظاممنالمعنية
ـــــواءً جوهریة،أخطاءمنخاليةموحدةماليةبياناتإلعدادضـــــــــروریةاإلدارةتعتبرها التيالداخلية أوالحتيالنتيجةً ذلككانســــ

.خطأ 

.للمجموعةالماليةالتقاریرإعدادعمليةعلىاإلشرافمسؤوليةالحوكمةمسؤولویتحمل

الموحدةالماليةالبياناتتدقيقعنالحساباتمدققيمسؤولية
ـــولهيأهدافنا إن ــــــ األخطاءمنخاليةإجمالي،بشـــــــــــكلالموحدة،الماليةالبياناتكانتإذاما حولمعقولةتأكيداتعلىالحصــ

ـــواءً الجوهریة، الماليةالبياناتحولرأینا یتضــــــــمنالذيالحســــــــاباتمدققيتقریروإصــــــــدارخطأ،أوالحتيالنتيجةً ذلككانســـــ
ــتوىعنعبارةهيالمعقولةالتأكيداتوإن.الموحدة ــماناً ليســـتلكنها التأكيدات،منعالٍ مسـ وفقاً إجراؤهتمالذيالتدقيقبأنضـ
ــوفالدوليةالتدقيقلمعایير ــأ وقد.وجودها عندالجوهریةاألخطاءدائماً یكتشــــفســ وتعتبرخطأ،أوالحتيالنتيجةاألخطاءتنشــ
اتخاذهایتموالتيللمســتخدميناالقتصــادیةالقراراتعلىمعقولبشــكلمجتمعة،أومنفردةتؤثر،أنالمتوقعمنكانإذاجوهریة

.الموحدةالماليةالبياناتهذهعلىبناءً 
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)تتمة(الموحدةالماليةالبياناتتدقيقعنالحساباتمدققيمسؤولية
ـــكمـبدأإبقـاءمعالمهنـيةاألحكـامبـإجراءنقوماـلدوليـة،التـدقيقلمعـایيروفقـاً تتمالتيالتـدقيقعمليـةإطـارفي ـــــــــ خاللالمهنيالشــ

:یليبما نقومكما .التدقيقعملية
ــواءً الموحدة،الماليةالبياناتفيالجوهریةاألخطاءمخاطروتقييمتحدید وتنفيذوتصــــميمخطأ،أوالحتيالنتيجةً ذلككانســ

البياناتحولرأینا إلبداءأسـاسلنا لتوفرومالئمةكافيةتدقيقأدلةعلىوالحصـولالمخاطر،لتلكالمناسـبةالتدقيقإجراءات
ــافعدممخاطرإن.الموحدةالمالية نظراً األخطاء،عنالناتجةالمخاطرمنأعلىاالحتيالعنالناتجالجوهري الخطأ اكتشــ

.الداخليةالرقابةتجاوزأوالتحریفأوالمتعمدالحذفأوالتزویرأوالتواطؤیتضمنقداالحتيالألن

ــميمبالتدقيقالمعنيالداخليةالرقابةلنظامفهمعلىالحصـــــول ــبةتدقيقإجراءاتلتصـــ رأيإبداءبهدفوليسللظروف،مناســـ
.للمجموعةالداخليةالرقابةنظامفعاليةحول

بها قامتالتيالعالقةذاتواإلفصــاحاتالمحاســبيةالتقدیراتمعقوليةومدىالمتبعةالمحاســبيةالســياســاتمالءمةمدىتقييم
.اإلدارة

ــتنتاج ــتخداممالءمةمدىحولاالســ ــبةلطریقةاإلدارةاســ ــتمراریةلمبدأوفقاً المحاســ تمالتيالتدقيقأدلةعلىبناءً وتقييم،االســ
ــول ــكوكمنبمزیدتلقيقدالتيالظروفأوباألحداثیتعلقفيما جوهري یقينعدمهناككانإذاما عليها،الحصـــ حولالشـــ

ــاسعلىأعمالها مواصــــلةعلىالمجموعةقدرة یتعينفإنهجوهري،یقينعدمهناكأنإلىتوصــــلنا إذا.االســــتمراریةمبدأأســ
أوالموحدةالماليةالبياناتفيالصـــــــلةذاتاإلفصـــــــاحاتإلىبنا الخاصالحســـــــاباتمدققيتقریرفياالنتباهنلفتأنعلينا 
إصـدارتاریخحتىعليها حصـلنا التيالتدقيقأدلةعلىاسـتنتاجاتنا وتعتمد.كافيةغيراإلفصـاحاتهذهكانتإذارأینا تعدیل
وفقاً االستمرارعنالمجموعةتوقففيتتسببقدالمستقبليةالظروفأواألحداثأنإال.بنا الخاصالحساباتمدققيتقریر
.االستمراریةلمبدأ

الموحدةالماليةالبياناتكانتإذاوما اإلفصــــــــاحات،ذلكفيبما الموحدة،الماليةالبياناتومحتوىوهيكلالعامالعرضتقييم
.الموحدةالماليةللبياناتالعادلالعرضیحققبشكلالمتضمنةواألحداثالمعامالتتمثل

  الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة بخصوص المعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجاریة داخل المجموعة إلبداء رأٍي
لمسؤولية عن توجيه وتنفيذ عملية تدقيق البيانات المالية الموحدة للمجموعة واإلشراف  حول البيانات المالية الموحدة.  ونحن نتحمل ا 

عليها.  ونتحمل وحدنا المسؤولية عن رأینا حول البيانات المالية الموحدة. 

الـتدقيقونتـائجللـتدقيقالمخططالزمنيواإلطارالنطـاقأخرى،أمورٍ بينمنبخصــــــــــــــوص،الحوكمـةمســــــــــــــؤوليمعنتواصــــــــــــــل
.التدقيقعمليةخاللنحددها الداخليةالرقابةنظامفيجوهریةعيوبأيذلكفيبما الجوهریة،

ــؤوليإقراراً نقدمكما  ـــــ ـــلوكلقواعدامتثلنا قدبأننا یفيدالحوكمةلمســ ـــتقاللية،یتعلقفيما المهنيالســــــ العالقاتبكافةونبلغهمباالســــــ
.وجدتحالفيالصلة،ذاتوالضوابطاستقالليتنا،علىتؤثربأنها معقولبشكلُیعتقدقدالتياألخرى واألمور

تـدقيقفيأهميـةأكثركـانـتأنهـا نرى التياألمورتلـكتحـدیـدیتمالحوكمـة،لمســــــــــــــؤوليعنهـا اإلبالغیتمالتياألموربينومن
الحســــاباتمدققيتقریرفياألمورتلكبوصــــفونقوم.الهامةالتدقيقأمورتعتبروبذلكالحالية،للســــنةالموحدةالماليةالبيانات
عدمیجبأنهنرى للغایة،نادرةحاالتفيأو،للعامةاألمرهذاعناإلفصــــــــــــــاحتمنعاللوائحأوالقانون كانإذاإالبنا الخاص

ــلبيةالتداعياتتتجاوزأنالمتوقعمنأنهحيثتقریرنا فياألمرهذاعناإلفصـــاح ــكلبذلكللقيامالسـ ــلحةفوائدمعقولبشـ المصـ
.اإلفصاحهذاعنالناتجةالعامة



عضو في مؤسسة إرنست ویونغ العالمیة المحدودة

مساهميالسادةإلىالمستقلينالحساباتمدققيتقریر
(تتمة)لإلسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع)شركة الشارقة 

األخرى والتنظيميةالقانونيةالمتطلبات حولتقریر

:یليما إلىالمتحدة،العربيةاإلماراتدولةفي٢٠١٥لسنة) ٢(رقماالتحاديالقانون لمتطلباتوفقاً نشير،كما 

تدقيقنا؛ألغراضضروریةرأیناها التيالمعلوماتجميععلىحصلنا لقد)١

والقـانون للمجموعـةالتـأســــــــــــــيسعقـدمنالمعنيـةلألحكـاموفقـاً الجوهریـة،النواحيكـافـةمنالموحـدة،المـاليـةالبيـانـاتإعـدادتم)٢
المتحدة؛العربيةاإلماراتدولةفي٢٠١٥لسنة) ٢(رقماالتحادي

منتظمة؛محاسبيةبسجالتالمجموعةتحتفظ)٣

؛للمجموعةالمحاسبيةالسجالتمعاإلدارةمجلسأعضاءتقریرفيالواردةالماليةالمعلوماتتتفق)٤

اإلیضاحضمن٢٠٢٠دیسمبر٣١فيالمنتهيةالماليةالسنةخاللالماليةواألوراقاألسهمفياالستثماراتعناإلفصاحتم)٥
الموحدة؛الماليةالبياناتحول١٢و٧رقم

عليها؛اعتمدتالتيوالشروطالعالقةذاتاألطرافمعالجوهریةالمعامالتالموحدةالماليةالبياناتحول٢٦إیضاحیبين)٦

الســـــــنةخاللخالفت،قدالمجموعةبأناالعتقادیســـــــتوجبما انتباهنا یســـــــترعلملنا،توفيرها تمالتيالمعلوماتإلىاســـــــتناداً )٧
ــنـة) ٢(رقماالتحـاديالقـانون منالمعنيـةاألحكـاممنأي،٢٠٢٠دیســــــــــــــمبر٣١فيالمنتهيـةالمـاليـة دولـةفي٢٠١٥لســــــــــــ

كما الماليمركزها أوأنشــطتها علىجوهري تأثيرلهیكون قدوجهعلىللشــركةاألســاســيالنظامأوالمتحدةالعربيةاإلمارات
و؛٢٠٢٠دیسمبر٣١في

.السنةخاللتمتالتياالجتماعيةالمساهماتالموحدةالماليةالبياناتحول٣٢اإلیضاحیبين)٨

ویونغارنستعن

:موقعة من قبل
أشرف أبو شرخ

شریـك
٦٩٠رقم القيد: 

٢٠٢١مارس١٣
الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة



لهاعةلتاباع) والشركة.ش.مية (منت والتنمية الصناعة لإلسلشارقشركة ا

.الموحدةلماليةات امن هذه البيانالمرفقة جزءًا ٣٣إلى ١اإلیضاحات منتشكل
١٠

الموحدالدخليان ب
٢٠٢٠دیسمبر٣١المنتهية في للسنة

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهممهألف در اتح ضاإی

٦٤٣١٬٦٢٧٥٨٠٬١٠٧من عقود العمالءترادایاال

)٥٤٣٬٨١٢()٤٣٦٬٩٨٩(يعاتتكلفة مب

٣٦٬٢٩٥)٥٬٣٦٢(األرباح/خسائر)(الإجمالي

)١٧٬٩٢٧()١٨٬٤٦٣(مصاریف عمومية وإداریة
)٤٬٦٢٦()٦٬١٤٦(بيع وتوزیعمصاریف

١٥٬٩٩٣)٦٬٣١٤(٧راتثما استدخل
)٧٬٠٠٠()١١٬٣٢٥(١٠یةالعقارات االستثمار قيمة خسارة االنخفاض في 

)١٤٬٨١٨()١٧٬٥٤٣(٨لیتمو مصاریف
-)٨٬٤٥٧(١١لبيعلها ت محتفظ برباح من بيع موجوداعكس أ
٩٧٤٢٬١٥٣٤٬ردخل آخ 

٠٧٠٬١٢)٦٣٦٧٠٬(٨للسنةح ابر األخسائر)/ ال(

:إلىالعائدةاحاألربر)/ خسائال(
٠٧٠١٢٬)٦٣٦٧٠٬(المجموعةمالكي

٠٢٠٬٠)١٦١٬٠(٢٢(بالدرهم)الربح األساسي والمخفف للسهم



لهاعةلتاباع) والشركة.ش.مية (منت والتنمية الصناعة لإلسلشارقشركة ا

.الموحدةلماليةات امن هذه البيانالمرفقة جزءًا ٣٣إلى ١اإلیضاحات منتشكل
١١

الموحدالدخل الشاملبيان 
٢٠٢٠دیسمبر٣١ة في يالمنتهةسنلل

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهماتإیضاح 

١٢٬٠٧٠)٧٠٬٦٣٦(للسنةرباح ألاخسائر)/ ال(

:ألخرى ابنود الدخل الشامل 
:الخسائرأواألرباحإلىها تصنيفإعادةیتملنالتيالبنود

دخللابنودخاللنمالعادلةبالقيمةمدرجةلااراتثمستالا
١٬٠١٨)٢٢٬٥٤٥(١٢العادلةالقيمةفييرالتغصافي-األخرى الشامل

:الخسائرأواألرباحىإلها نيفصتإعادةمكنالممن التيالبنود

-)٠٥٤٢٬(١٢الفائدةأسعارایضاتقملالعادلةالقيمةفيريالتغ

٠١٨١٬)٥٩٩٢٤٬(للسنةاألخرى ة الشاملالخسائربنود 

٠٨٨١٣٬)٢٣٥٩٥٬(للسنة)/ الدخل الشاملةالشاملرائالخس(ماليجإ

:إلىالعائدة)/ الدخل الشاملةملالشاالخسائر(إجمالي
٠٨٨١٣٬)٢٣٥٩٥٬(األمالشركةيممساه





لهاعةلتاباع) والشركة.ش.مية (منت والتنمية الصناعة لإلسلشارقشركة ا

.الموحدةلماليةات امن هذه البيانالمرفقة جزءًا ٣٣إلى ١اإلیضاحات منتشكل
١٣

وحدالمت النقدیة التدفقبيان ا
٢٠٢٠دیسمبر٣١المنتهية في للسنة

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمهمر دف ألات یضاح إ

شغيليةتة الطاألنش
١٢٬٠٧٠)٧٠٬٦٣٦(للسنةرباح األ(الخسائر)/ 
ية:اللبنود التالتعدیالت ل
٩٦٩٬٢٩٦٦٣٬٦٦٨موجودات ثابتةاستهالك

١٠٨٬٧٩٤٢٬٥٩٣یةعقارات استثمار الكتهاس
١٨٢٬٣٥٥٢٬٢١٤مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفين

)١٬٧١٥(١٤٧٥٠ئتمان المتوقعةاالر ئخسا مخصص 
)٥٬٠٠٠()١٬٣٥١(١٣)تسویةالمخزون (مخصص 

)٧٣٤(-موجودات ثابتةدا عتباسن ربح مال
-١١٨٬٤٥٧عمن بيع موجودات محتفظ بها للبيحالربعكس 
دلةا العيمةبالقالمدرجةراتما ثتلالسالعادلةالقيمةفيالتغيرمنح)رب(ال/الخسارة 

)٦٬٥٥٩(١٢٣٬١٤٨الخسائرأوحربا األخاللمن
منالعادلةبالقيمةةالمدرج ماراتستثاالعادباستمنالمحققة )األرباح(/الخسائر
)١٨٦(١٢٧٦٩الخسائروأاألرباحخالل

)٤٬١٤٥()١٬٠٥٣(١٠ات االستثماریةقار العمن االیجار خلد
)٦٬٠٠٧()٥٬١٣٢(٧أرباحتوزیعات دخل

١٠١١٬٣٢٥٧٬٠٠٠على العقارات االستثماریةقيمةالفيضخفا ناخسارة
٨٥٤٣١٧٬٨١٨٬١٤دفوائریفمصا 

٤٤٬٢٦٥٧٨٬٠١٧
:يفات التغير 

)٣٦٬٩٠٧(١٣١٢٢٬٣٩٣بضاعة-
)٢٣٬٤٨٤(١٤٨٥٬٥٨٥أخرى و تجاریةمدینةذمم-
٣٩٬٣٢٩)٨٦٬١٣٤(١٦أخرى و تجاریةدائنةذمم-

)١٬٢٩٢()٣٬٦٢١(١٨نهایة الخدمة المدفوعة للموظفينفأةمكا 
)٠٠٥(-مدفوعةالاإلدارةمجلسأعضاءمكافأة

٤٨٨٬١٦٢١٦٣٥٥٬غيليةتشالشطةناألنمالناتج دالنقصافي 
االستثماریةاألنشطة 
)٨٣٬٨٠٢()٣٤٬٠٤٥(٩موجودات ثابتةاستحواذ 

)٩٤٬٩٦٤()٧٬٨٩٣(١٠االستثماریةاتقار العىلإفاتإضا 
٧٣٨-موجودات ثابتةاستبعادمنةصلمح مبالغ

)٤٬٢٦٤()٢٬٠٢١(١٢خرى ألاملشا اللالدخ بنودلخالنملةالعادبالقيمةمدرجةاستثماراتاءر ش
مندلةعا البالقيمةمدرجةاستثماراتاستبعادمنمحصلةمبالغ

١٢١٬٩٢٦٢٤٬٠٠٩رى خ األالشاملخلدلابنودخالل
٧٥٬١٣٢٦٬٠٠٧أرباحتوزیعات دخل 
١٠١٬٠٥٣٤٬١٤٥االستثماریةاتقار العمنناتجإیجاردخل
)٥٬٨٠٩()٨٬٠٢٧(١٢أو الخسائراألرباح خاللمنلعادلةابالقيمةمدرجرا استثمشراء

خاللمنلعادلةامةقيبالمدرجةاراتمثاستاستبعادمبالغ محصلة من 
١٢١٣٩٩٬٧٧٨٥٬أو الخسائررباح ألا

)١٦٢١٤٨٬()٧٣٦٣٤٬(االستثماریةاألنشطة المستخدم فيصافي النقد
ةيمویلاألنشطة الت

)٤٤٦٬٢٦٥()٥٥٣٬٢٣٣(١٧ضالقر دسدا
١٧٤٤٩٬١٧٤٥٥٤٬٥٤٨ضقر ول علىالحص

)٣٧٬٩٩٠(-ت أرباح مدفوعةزیعا تو 
)٣٣٧١٧٬()٣٥٤١٧٬(٨عةدفو فوائد م

٥٦٩٥٢٬)٦٠٢٬١٢١(األنشطة التمویليةدم فيخ تالمسصافي النقد
)٤٠٬٠٤٣(٦٬١٥٠في النقدیة وشبه النقدیةةالزیاد/)النقص(افي ص
١٥٤٩٣٢٠٬٥٣٦٦٠٬سنةالبدایة قدیة في وشبه الندیة نقال

٦٤٣٢٦٬٤٩٣٢٠٬ةسنالایة نهي ه النقدیة فالنقدیة وشب
:مننقدیةالوشبهنقدیةالتألف ت
٣٦٤٢٦٬٤٩٣٢٠٬أرصدة لدى البنوكو في الصندوق د نق



لهاعةلتاباع) والشركة.ش.مية (منت والتنمية الصناعة لإلسلشارقشركة ا

.الموحدةلماليةات امن هذه البيانالمرفقة جزءًا ٣٣إلى ١اإلیضاحات منتشكل
١٤

الموحد الملكيةحقوق ت فيان التغيرايب
٢٠٢٠سمبرید٣١ة في نتهيالمللسنة

أرباح غيراحتياطيأرباحتوزیعات احتياطياحتياطيرأس
المجموعموزعةادلةالعةالقيمةمقترح ة دینقعاميونانقالمال

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١٢٬٣٢٤٢٣٤٬٧٩٤١٬٤١٥٬٨٣٦-٢٠٢٠٦٠٨٬٢٥٤٣٣٤٬٠٩١٢٢٦٬٣٧٣ایر ین١في 

للسنةةالشاملالخسائرإجمالي 
)٧٠٬٦٣٦()٧٠٬٦٣٦(-----لسنةاخسائر
)٥٩٩٢٤٬(-)٥٩٩٢٤٬(----للسنةى األخر ةملا شالالخسائربنود 

)٢٣٥٩٥٬()٦٣٦٧٠٬()٥٩٩٢٤٬(----للسنةةلشامالالخسائرإجمالي 

ى أخر حركة حقوق ملكية 
اح غيرى األربلإدلةالعا يمةالقاطيتياح ربح محقق من تحویل

نادلة ممة العبالقيالمدرجة تراما الستثاستبعادعند اوزعةالم
-٩٣)٣٩(----)١٢(إیضاحبنود الدخل الشامل األخرى خالل

-٣٩)٣٩(----كية األخرى حركة حقوق الملإجمالي 

المجموعةمالكي مع الت معامال
-------المالكينعلىاحاألربتوزیعاتو من قبل مساهمة 
-------)٢٦یضاح (راجع إاالدارةسعضاء مجلأ مكافأة 

-------المجموعةمالكي إجمالي المعامالت مع 

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



لهاعةلتاباع) والشركة.ش.مية (منت والتنمية الصناعة لإلسلشارقشركة ا

.الموحدةلماليةات امن هذه البيانالمرفقة جزءًا ٣٣إلى ١اإلیضاحات منتشكل
١٥

الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
٢٠٢٠سمبرید٣١ي منتهية فالللسنة

أرباح غيريياطاحتاحأربتوزیعات ياحتياطاحتياطيرأس
عالمجمو موزعةادلةالعةالقيمةمقترح ة دینقعاميونانقالمال

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٩٦٠٨٬٢٥٤٣٣٤٬٠٩١٢٢٦٬٣٧٣٣٩٬٥٣٦١٣٬٩٩٦٢٢٠٬٥٣٤١٬٤٤٢٬٧٨٤ایر ین١في 

للسنةملالشا الدخلإجمالي 
١٢٬٠٧٠١٢٬٠٧٠-----السنةباح ر أ

٠١٨١٬-٠١٨١٬----للسنةى األخر الشاملالدخلبنود 
٠١٨١٬٠٧٠١٢٬٠٨٨١٣٬----للسنةالشاملالدخلإجمالي 

لكية أخرى حركة حقوق م
اح غيرى األربلإدلةالعا القيمةاطيتياح ق منربح محقتحویل

نبالقيمة العادلة مالمدرجة ماراتالستثاادستبعاعندوزعةالم
-٦٩٠٢٬)٦٩٠٢٬(----)١٢ضاح(إیبنود الدخل الشامل األخرى خالل

-٦٩٠٢٬)٦٩٠٢٬(----لكية األخرى حركة حقوق المإجمالي 

المجموعةكي مع مالمعامالتال
-------ينالمالكعلىاحاألربتوزیعاتمساهمة من قبل و 

)٣٩٬٥٣٦(--)٣٩٬٥٣٦(---)٢٤یضاح (راجع إلنةمعالاحاألربتوزیعات
)٥٠٠()٥٠٠(-----)٢٦اح یض(راجع إس االدارةعضاء مجلأ مكافأة 

)٠٣٦٤٠٬()٥٠٠(-)٥٣٦٣٩٬(---المجموعةمع مالكي تاللمعامإجمالي ا

٣٢٤١٢٬٧٩٤٢٣٤٬٨٣٦٤١٥٬١٬-١٩٢٠٢٥٤٬٦٠٨٠٩١٬٣٣٤٣٧٣٬٢٢٦مبردیس٣١ي ف
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١٦

الشركةعنمعلومات-١

بموجــب ١٩٧٧تحــدة فــي عــام يــة المبالعر رقة، اإلمــاراتالشــا لشــركة") فــيا.م.ع) ("ناعية (شوالتنميــة الصــ ســمنتكة الشــارقة لإلت شــر تأسســ 
إن عنــوان المكتــب المســجل للشــركة هــو . عامــةمســاهمة شــركة كاً تــم تســجيلها الحقــ قة و حــاكم الشــار من صاحب الســموأميري صادر ممرسو 
ق لــألورالكویــتماليــة وســوق الراق اظبي لــألو و ســوق أبــ فــيركةجرة بأســهم الشــ المتــا یــتم متحــدة.بيــة الالعر مــاراتالشــارقة، اإل٢٠٨٣ب ص.

أغســطس٢٦وســيكون الماليــةلــألوراقالكویــتســوق مــنللشــركةالطــوعياالنســحابعلــىالكویــتفــيالمــالأســواقهيئــةوافقــتماليــة.ال
.الماليةلألوراقالكویتسوق فيالشركةأسهموللتداموعدآخرهو٢٠٢١

لهــا التابعــة ةشركركة واللشلاليةمالبيانات المن("السنة الحالية") ٢٠٢٠دیسمبر٣١فيالمنتهيةللسنةو كما الموحدةليةما الالبياناتتتألف
.)"المجموعة"بـمجتمعةإليها یشار(

وراقفــي األراالســتثما فــائض أموالهــا فــي عــةمو المج تستخدموالحبال البالستيكية.يةرقالو كياساألسمنت و بصناعة وتورید اإلموعةالمج تقوم
ارات دولــة اإلمــ ا فــيوتبيــع منتجاتهــ دةتحــ ملة اربيارات العقة، اإلمأعمالها من الشار المجموعةتزاول والعقارات.لخاصةالملكية احقوق مالية و ال

.سيا آو فریقيا وسط وأاألشرق الفياألخرى نتحدة وبعض البلداة المالعربي

ات الماليةبيانالد أسس إعدا-٢

افقالتو بيان
للنظــامواالمتثــالالدوليــةالمحاســبةريمعایمجلسعنالصادرةالماليةالتقاریرإلعدادالدوليةللمعایيروفقاً الموحدةالماليةالبياناتاعدادیتم

.٢٠١٥لسنة) ٢(رقماالتحاديوالقانون للشركةاألساسي

بشــأن ٢٠١٥لســنة ٢قــم ادي ر انون االتحــ قــ حكــام الل بعــض أوالذي ینص علــى تعــدی٢٠٢٠لسنة ٢٦تحادي رقم االالقانون بمرسوم الصدر أ
إن الشــركة بصــدد مراجعــة األحكــام .٢٠٢١ایر ینــ ٢يــز التنفيــذ بتــاریخ ت ح الیودخلــت التعــد٢٠٢٠ســبتمبر ٢٧الشــركات التجاریــة بتــاریخ 

فيذ.يز التنوستطبق متطلبات هذه األحكام في موعد ال یتجاوز سنة واحدة من تاریخ دخول التعدیالت ح الجدیدة

.٤إیضاحفيمدرجةللمجموعةالمحاسبيةلسياساتاتفاصيلإن

القياسأساس
األخــرى،الشــاملالــدخلبنــودخــاللمــنعادلــةالبالقيمــةالمدرجــةالســتثماراتاباستثناءةریخيالتا التكلفةأساسعلىالماليةالبياناتإعدادتم

.العادلةبالقيمةالمقاسةالمشتقةالماليةدواتواألالخسارةأوبحالر خاللمنالعادلةبالقيمةالمدرجةواالستثمارات

العرضوعملةالمستخدمةالعملة
مقربــةالمبــالغكافــةإن.المجموعــةلــدىالمســتخدمةالعملــةارهباعتبــ المتحــدة،العربيــةاإلماراتبدرهمالموحدةالماليةالبياناتهذهعرضیتم
.ذلكفالخ ُیذكرلمما درهمألفأقربإلى

والتقدیرات األحكاماستخدام
ــدادعنـــد ــةالبيانـــاتإعـ ــامح األوضـــعباإلدارةقامـــتالموحـــدةالماليـ ــقعلـــىتـــؤثريالتـــ واالفتراضـــاتوالتقـــدیراتكـ للسياســـاتالمجموعـــةتطبيـ

.التقدیراتتلكعنالفعليةالنتائجتختلفقد.والمصاریفوالدخلوالمطلوباتللموجوداتالمعلنةوالمبالغالمحاسبية

.بليتقمسبأثرالمحاسبيةالتقدیراتعلىالتعدیالتتثبيتویتم.مستمرةبصورةلها التابعةواالفتراضاتالتقدیراتاجعةمر تتم

رتــأثيأكبــرلهــا التــيالمحاســبيةالسياســاتتطبيــقعنــدالجوهریــةواألحكــامالتأكــدوعــدموالتقــدیراتواالفتراضــاتاألحكــامحولالمعلوماتإن
.٢٩اإلیضاحفيمناقشتها یتمالماليةالبياناتفيالمثبتةغالمبالعلىجوهري 



اة التابعة لهركشع) والعية (ش.م.سمنت والتنمية الصناإللرقةالشاشركة
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١٧

(تتمة) اليةمات اللبيانادأسس إعدا-٢

العادلةالقيمقياس
رغيــ أوماليــةالبــاتمطلو الو موجــوداتلامــنلكــلالعادلــة،القــيمقيــاسیتطلــبللمجموعــةواالفصــاحاتالمحاســبيةالسياســاتمــنعــدداً إن
.ماليةال

عــنالكاملــةليةســؤو المیتحمــلالــذيرةادإلایــقفر ذلــكیتضــمن.ةادلــ العمقــيالقيــاسبخصــوصللرقابــةعمــلإطــارضــعو بةالمجموعــ قامــت
بمراجعــةظممنــتبشــكلاإلدارةفریــقیقــوم.٣المســتوىمــنالعادلــةالقــيمذلــكفــيبمــا الجوهریــة،العادلــةالقيمــةقياســاتيــعجمعلىاإلشراف

.التقييموتعدیالتةظالملحو غيرمةها الخالتمدال

األطــرافمــنوتقييمهــا عليهــا الحصــولتــمالتــياألدلــةبتقيــيماإلدارةفریــقیقــومدلــة،ا عالالقــيملقيــاسثثالــ طــرفمعلومــاتاســتخدامتــمإذا
مــةالقيتسلســلفــيالمســتوىذلــكفــيبمــا الماليــة،راریتقــ لاإلعــدادالدوليــةالمعــایيربمتطلبــاتيفــ تالتقييمــاتهــذهبــأننتاجاالســتلدعمالثالثة
.ضمنها التقييماتهذهتصنفأنیجبوالتيالعادلة

مقــيلاتصــنيفیــتم.ناإلمكــا ردقــ الملحوظــةالســوق بيانــاتباســتخدامالمجموعــةتقــوممطلوبــات،أوموجــوداتلبنــدالعادلــةالقيمــةقيــاسعنــد
:یليكما التقييميبالأسفيالمستخدمةتدخالالمعلىبناءً العادلةقيمةلالتسلسيفمستویاتعدةإلىالعادلة

.مطابقةمطلوباتأولموجوداتنشطةأسواقفي) المعدلةغير(ةالمدرج األسعار: ١المستوى

مباشــرةبصــورةاءســو ات،المطلوبــ أوللموجــوداتملحوظــةن و تكــ والتــي١توىالمســ ضــمنالمدرجــةاألســعارغيــرالمــدخالت: ٢المســتوى
).األسعارمنالمستمدة(مباشرةغيرأو)كاألسعار(

).ملحوظةغيرمدخالت(ملحوظةسوقيةبياناتعلىترتكزالالتيلوباتطملاأوللموجوداتمدخالتلا: ٣المستوى

القيمــةســلتسلمــنمختلفــةمســتویاتتنــدرج ضــمنوبــاتالمطلبنــدأوموجــوداتلادلبنــ العادلــةمــةالقييــاسقلالمســتخدمةالمــدخالتكانتإذا
ویعتبــرمســتوىبــأدنىمــدخلباعتبــارهالعادلــةالقيمــةتسلســلمــنىو المســتنفــسفــيبالكامــلالعادلــةالقيمــةقياستصنيفیتما نهحيالعادلة،

.الكليللقياسجوهریاً ذلك

.التغييرخاللها حدثالتيالتقاریردادعإ رةتفةنهایفيةادلالعالقيمةتسلسلیاتو تسمبينالتحویالتالمجموعةتثبت

ــتم ــنالمزیــــدإدراجیــ ــتالتــــيضــــاتاالفترامــ ــدأجریــ ــاسعنــ ــيعادلــــةلاالقــــيمقيــ ــاحفــ ــاحاالســــتثماریةالعقــــارات-١٠االیضــ -١٢واالیضــ
.االستثمارات

الماليةبياناتالحيدتو س أس

.أدناهالمذكورةةبعتا الةوالشركالشركةمنعةالمجمو تتألف

الملكية حصةس التأسيلدبالرئيسي النشاطالتابعة ةالشرك
٢٠٢٠٢٠١٩

توالمنتجـــا الخلــيج للحبــالشــركة 
٪١٠٠٪١٠٠االمارات العربية المتحدةكيةستيالبالتمنتجا ل والالحبا مالبالستيكية ذ م 

الماليةالبيانات توحيدأسس
.٢٠٢٠دیسمبر٣١فيكما التابعةتها ركشو موعةللمج الماليةاتيانالبعلىرحلية الموجزة المالموحدةةاليالمالبياناتتشتمل

القــدرةولــدیها فيهــا ثمرالمســتةالشركبارتباطها منمتغيرةعوائد،فيحقوق لدیها أو،إلىرضةعمعةالمجمو تكون ا معندالسيطرةتحقيقیتم
الشــركةعلــىبالســيطرةموعــةلمج اتقــومد،التحدیــ وجــهوعلــى.ا فيهــ ثمرالمســتالشــركةعلــىســلطتها خــاللمــنالعوائــدتلــكعلــىالتــأثيرفــي

:المجموعةلدىنكا إذاوفقطإذافيها المستثمر
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) تتمة( أسس إعداد البيانات المالية-٢

) (تتمةالماليةالبياناتتوحيدأسس 

العالقــةذاتنشــطةاألتوجيــهعلــىليــةحا الالقــدرةالمجموعــةتعطــيالتــيالحاليــةالحقــوق أي(فيهــا تثمرمســ الركةالشــ علــىســلطةلا
)فيها مرستثالمةللشرك

فيها المستثمرالشركةبرتباطها امنالمتغيرةائدو عال،فيحقوق أو،إلىالتعرض
ائدها و ععلىللتأثيرفيها المستثمرةالشركعلىتها سلطاستخدامعلىالقدرة

أغلبيــةمــنأقــلللمجموعــةیكــون وعنــدما الفتــراض،اهــذالــدعم.الســيطرةإلــىتــؤديالتصــویتحقــوق أغلبيــةبــأناضتــر افاكهنــ عــام،شــكلب
مــا تقيــيمعنــدلعالقــةاذاتروفظــ لواالحقــائقجميــعاالعتبــارفــيالمجموعــةتضعفيها،المستثمرركةللشمماثلةق و قح أوالتصویتحقوق 

:ذلكفيبما فيها،ثمرالمستالشركةعلىلطةسُ لها كانإذا

فيها المستثمرالشركةفياآلخرینالتصویتحقوق أصحابمعتعاقدیةلايباتالترت
 األخرى یةالتعاقديباتتر التمنالناتجةالحقوق
 ةلمالمحتالتصویتوحقوق بالمجموعةالخاصةویتالتصق حقو

.ةملكيحقوق كمعاملةالسيطرة،ةخسار دون التابعة،الشركةفيالملكيةحصةفيالتغيرتساباح یتم

لحصــصاو والمطلوبــات)الشــهرةذلــكيفــ بمــا (عالقــةذاتموجــوداتتثبيــتتوقففإنها التابعة،ركةالشعلىسيطرةالالمجموعةخسرتاإذ
ــر ــنأخـــرى وعناصـــرالمســـيطرةغيـ ــوق مـ ــث،الملكيـــةحقـ ــاتجأيثبيـــتتیـــتمحيـ ــارةأوربـــحنـ ــاحفـــيخسـ ــائرأواألربـ ــتثتیـــتم.الخسـ أيبيـ

.العادلةةبالقيمبها محتفظاستثمارات

الهامةالمحاسبيةالسياساتفي تغيراتال-٣

لمجموعــةلالســنویةحدة مو الالماليةالبياناتإعدادعندالمتبعةلتلكمماثلةالموحدةالماليةالبياناتإعدادفيالمتبعةالمحاسبيةالسياساتإن
.٢٠٢٠ینایر١فيكما المفعولةالساریالجدیدةراتوالتفسيالمعایيراتباعباستثناء،٢٠١٩دیسمبر٣١فيالمنتهيةللسنة

تاوالتفسير والمعدلةالجدیدةالمعایير
كمــا ٢٠٢٠ینــایر١عدبأوفيتبدأالتيالسنویةللفتراتمفعولها یسري والتيوالتعدیالت،المعایيربعضبتطبيقمرةألولالمجموعةتقوم
:أدناهمبينهو

األعمالتعریف-٣رقمالماليةالتقاریرإلعدادليالدو المعيارعلىالتعدیالت
رقــمالــدوليســبيالمحا والمعيــار٩رقــمالماليــةالتقــاریرإلعــدادالدوليوالمعيار٧رقمالماليةتقاریرلاإلعدادالدوليالمعيارعلىالتعدیالت

الفائدةلسعرالمعياریةالمقارنةتشكيلإعادة-٣٩
الجوهریةاألمورتعریف-٨رقمالدوليالمحاسبيوالمعيار١رقمالدوليبيحاسالمالمعيارعلىالتعدیالت

٢٠١٨مارس٢٩فيالصادرةالماليةالتقاریرإلعدادي ر و التصاالطار

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

یجارحوافز اإل–عقود اإلیجار ١٦ية رقم ریر المالداد التقا لدولي إلعار اعيلممصاحبة لحية الالتوضيالنماذجى التعدیالت عل

.موعةالموحدة للمج على البيانات المالية جوهري ولكن ليس لها أي تأثير، ٢٠٢٠سنة في ول مرة ألالتعدیالت والتفسيرات طبق ت
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(تتمة) الهامةالمحاسبيةالسياساتفي التغيرات-٣

بعدمفعولهایسرلموالتيالصادرةالمعایير١-٣

اإلفصــاحتــمالماليــةالبيانــاتإصــدارتــاریخحتــىبعــد،مفعولهــا یســرملــ لكــنالصادرة،العالقةذاتوالمعدلةالجدیدةاتوالتفسير المعایيرإن
.أدناهعنها 

یخ سریان المفعولتار اتحتویالم
٢٠٢٣یرینا ١التأمينعقود١٧رقمالماليةالتقاریرإلعدادالدوليعيارالم

٢٠٢٣ینایر١متداولةوغيرةلو متداأنها علىالمطلوباتتصنيف-١رقمالدوليالمحاسبيالمعيارعلىالتعدیالت
٢٠٢٢ینایر٣١رقمةالماليالتقاریرإلعداددوليالالمعيارعلىالتعدیالت-التصوري اإلطارإلىبالرجوع

ـــلةالمبـــــالغ-والمعــــداتوالمكـــــائنالممتلكــــات ــلالمحصــ المعيـــــارعلـــــىالتعــــدیالت-المقصـــــودداماالســـــتخ قبــ
٢٠٢٢رینای١٦١رقمالدوليالمحاسبي

رقــمالــدوليالمحاســبيارالمعيــ علــىالتعــدیالت-عقــدتنفيــذتكــاليف-التعویضــيةالعقــود-التعویضــيةالعقــود
٣٧

٢٠٢٢ینایر١

شــركة–الماليــةالتقــاریرإلعــدادالدوليــةایيرللمعــ مــرةألولعتبا اال١رقمالماليةالتقاریرإلعدادالدوليالمعيار
مرةألولاتباعها یتمتابعة

٢٠٢٢ینایر١

عــنلتوقــف" فلــسلكــل١٠"اختبــارفــيســومالر –الماليــةاألدوات٩رقــمالماليــةالتقــاریرإلعــدادالــدوليالمعيــار
الماليةاتالمطلوبتثبيت

٢٠٢٢ینایر١

٢٠٢٢ینایر١العادلةالقيمةقياساتفيالضرائب–لزراعةا٤١رقمالدوليبيالمحاسالمعيار

اليــًا بتقيــيم األثــر دارة ح اإلتقــوم .عــدبمفعولــهیســرلــملكــنإصــدارهتــمآخــرتعــدیلأوتفســيرأومعيــارأليالمبكــرباالتبــاعموعــةج مالتقملم
هــذه تنــوي اتبــاع يقهــا األولــي، و تطبســنةفــي للمجموعــةيانــات الماليــة علــى البأعــالهكورة والتعدیالت والتفسيرات المــذالناتج عن إتباع المعایير 

.عندما تصبح ساریة المفعولير والتفسيرات الجدیدة والمعدلة، عند االقتضاء،یا المع

الهامةالمحاسبيةاساتالسي-٤

خــالفذكــرإذاباســتثناءالموحــدة،الماليــةلبيانــاتاهذهفيالمقدمةتالفتراكافةعلىالتاليةالمحاسبيةالسياساتباستمرارالمجموعةتطبق
).٣ضاحیإلأیضاً الرجوع(ذلك

األعمالدمج
قياســهیــتماالســتحواذعنــدالمحــولالمبلــغإن.عــةللمجمو الســيطرةتحویــلعنــداالســتحواذطریقــةباســتخداماألعمــالدمــجالمجموعــةتحتســب

بشــأن ســنویاً هــا ر ا اختبیــتمتنــتجشــهرةأيإن.عليهــا والمســتحوذللتحدیــدالقابلــةموجــوداتاللصافيالحالهوكما العادلة،بالقيمةعامبشكل
ــاضا ــتیـــتم.القيمـــةفـــيالنخفـ ــاحفـــيصـــفقةشـــراءمـــنربـــحأيتثبيـ ــائرأواألربـ ــورلـــىعالخسـ ضـــمن المعاملـــةتكلفـــةحتســـابایـــتم.الفـ

.الملكيةقوق ح أسهمأوالدیناتسندبإصدارمتعلقةكانتإذاباستثناء،المصاریف عند تكبدها 

التابعةالشركات 
حقــوق،لــدیها أومعرضــة،تكــون عنــدما مــا منشــأةعلــىبالســيطرةالمجموعةتقوم.المجموعةسيطرةتحتمنشآتن تكو التابعةالشركاتإن
ــاتإدراجیــتم.المنشــأةعلــىها طتســلخــاللمــنالعوائــدتلــكعلــىالتــأثيرعلــىالقــدرةولــدیها المنشــأةمــعارتباطهــا مــنمختلفــةعوائــدل البياـن

.السيطرةفيهتتوقفالذيالتاریخحتىالسيطرةبدءتاریخمنالموحدةالماليـةـاتنا البيفيالتابعةللشركاتالماليـة

ةالمسيطر غيرالحصص
تــاریخبعليهــا المســتحوذللشــركة المحــددةالموجــوداتصــافيفــي ةيتناســبلاتهمحصــ حســب البدایــةفــيالمســيطرةغيــرصالحصــ قيــاسیــتم

حقــوق كمعــامالتمحاســبياً معالجتهــا یــتمالســيطرةفقــدانعنهــا ینــتجالالتــيتابعــةكةر شــ فــيالمجموعــةحصــةفــيالتغيــراتإن.االســتحواذ
.ملكية

السيطرةفقدان
مســيطرةغيــرحصــصوأيالتابعــة،الشــركةومطلوبــاتموجــوداتتثبيــتتوقــففإنهــا التابعــة،الشركةعلىالسيطرةموعةالمج تخسرعندما 
فــيبهــا محــتفظفوائــدأيإن.الخســائرأواألربــاحفــيناتجــةخســائراوأربــاحأيتثبيــتیــتم.الملكيةحقوق منأخرى وعناصرعالقةذات

.السيطرةفقدانعندالعادلةبالقيمةقياسها یتمابقةالسالتابعةالشركة



اة التابعة لهركشع) والعية (ش.م.سمنت والتنمية الصناإللرقةالشاشركة
الموحدة ية ت حول البيانات المالاحاإیض
٢٠٢٠دیسمبر٣١في كما 

٢٠

ة) (تتمالهامةالمحاسبيةالسياسات-٤

التوحيدعندتبعدةالمسالمعامالت 
عنــداســتبعادها یــتمالمجموعــةضــمنالمعــامالتعــنالناتجــةالمجموعــةضــمنوالمصــاریفمحقــقريــ غدخــلوأيوالمعامالتاألرصدةإن

ابــلمقاســتبعادها یــتمةالملكيــ حقــوق بطریقــةوالمحتســبةفيها المستثمرالشركاتمعالمعامالتعنلناتجةاالمحققةغيرحاألربا إن.التوحيد
المحققــة،غيــركاألربــاحالطریقــةبــنفسالمحققــةغيــرالخســائراســتبعادیــتم.فيهــا مرثالمســتالشــركةفــيالمجموعــةحصــةحــدإلــىاالســتثمار

.القيمةفيلالنخفاضيلدلفيهیتجاوزالالذيالحدإلىفقطولكن

اإلیرادات تحقق
أوبضــائععلــىالســيطرةتحــولا عنــدماإلیراداتبتثبيتالمجموعةتقوم.العميلعقديفالمحددالمقابلغالمبلعلىبناءً االیراداتقياسیتم

.العمالءأحدإلىخدمة

:١٥رقمالماليةالتقاریرإلعدادالدوليمعيارالفيظهركما تخطواخمسمننموذجأساسعلىاإلیراداتالمجموعةثبتت

النفــاذواجبــهوالتزامــاتحقــوق هبــ بموج ینشــأ أكثــرأوطــرفينبيناتفاقأنهعلىالعقدیعرف:العميلمع) دالعقو (العقدتحدید١الخطوة
.بها الوفاءیجبعقدلكلمعایيرویحدد

.للعميلخدمةأوسلعةبنقلالعميلمعالعقدفيوعدهوألداءاالتزام:العقدفياألداءالتزاماتتحدید٢الخطوة
التــيالخــدماتأوالبضــائعنقــلمقابــلفــيا هلیحقأنالمجموعةتتوقعالذيالمبلغهوالمعاملةسعر:المعاملةسعرتحدید٣الخطوة

.لثةثا أطرافعننيابةً ُحصلتالتيالمبالغباستثناءبها،العميلوعدت
ــويالـــذيالعقـــدبخصـــوص:العقـــدفـــياألداءاللتزامـــاتالمعاملـــةســـعرخصـــيصت٤الخطوة ــإناء،لـــألدالتـــزاممـــنكثـــرأعلـــىیحتـ فـ

فــيحقهــا مــنیكــون أنالمجموعــةتتوقــعالــذيالمبلــغتمثــلبقيمــةلــألداءمالتــزالكــلمعاملــةســعرتخصصسوفالمجموعة
.أداءالتزامكلاستيفاءمقابل

.األداءالتزامالمنشأةتستوفي) كما أو(عندما اتاإلیرادتثبيت٥الخطوة

:ةالتاليالشروطأحدتحققإذاالوقت،مرورمعاداتاإلیر وتثبيتألداءاالتزامالمجموعةتستوفي
لها؛المجموعةأداءبمجردالمجموعةأداءمنالمقدمةالمزایا متزامنوقتفيویستهلكعلىالعميلیحصل)١
أوالموجودات؛بندتحسينأوإنشاءبمجردالعميلعليهیسيطرموجوداتبندیحسنوأالمجموعةأداءینشئ)٢
.اآلنحتىالمنجزاألداءدفعاتفيملزمحقمجموعةلولللمجموعةبدیلاستخدامذوموجوداتبندمجموعةالأداءینشئال)٣

.األداءالتزاماستيفاءفيهیتمما وقتفياإلیراداتيتتثبیتمأعاله،المذكورةالشروطأحدتحققلمالتياألداءالتزاماتبخصوص

أســاسعلــىالعقــدموجــوداتبنــدذلــكعــننشــأ یبهــا،وعــدتالتــيالخــدماتأوالســلعتقــدیمخــاللمــناألداءاللتــزامعــةالمجمو اســتيفاءعند
غيـــرمبلـــغعلــىالحصـــولفــيلمجموعـــةاحــقیكـــون عنــدما مدینـــةعقــودذمـــمالعقــودموجـــوداتتصــبح.األداءخـــاللمــنالمحقـــقالمبلــغ

مبلـــغعميــللامـــنالمقبــوضالمبلــغیتجـــاوزعنــدما .المبلـــغدفــعقاســتحقا تـــاریخقبــلطفقـــ الوقــتمــروریلـــزمعنــدما الحالـــةوهــيمشــروط،
.العقدمطلوباتتنشأ المثبتاإلیرادات

والمبلــغالنقــديغيــروالمبلــغجوهریــةتمویــلعناصــرووجــودغيــرالمتالمبلــغثيرتــأ االعتبــاربعينالمجموعةتأخذالمعاملة،سعرتحدیدوعند
).وجدإن(ميلللعالدفعالمستحق

یــتم.العميــلإلــىالبضــائعتحویــلمقابلعليهستحصلالذيالمبلغبتقدیرالمجموعةمتقو متغير،مبلغعلىیشتملالعقدفيالمبلغكانإذا
یــراداتاإلمبلــغفــيجــوهري انعكــاسأيحــدوثعــدمكبيــرةبدرجــةالمحتمــلمــنیكــون أنإلــىهوتقييــدالعقــدیــةبدافــيالمتغيــرالمبلــغتقــدیر

.المتغيربالمبلغلمرتبطةاالتأكدعدممشكلةحلذلكبعدیتمعندما المثبتةو المتراكمة

هــذافــيالســببیرجــع.لألمــوالنيــةالزمالقيمــةراتلتــأثيالمتعهــدالمبلــغتعــدیلالمجموعــةمــنیتطلبجوهري تمویلعنصرتحدیدیتمعندما 
بالــدفعالعميلقامذاإالمتعهدةالخدماتأوللبضائعالعميلسيدفعهلذياالسعریعكسبمبلغاالیراداتتثبيتالمجموعةمنیتطلبأنهإلى
.للعميلتحول) كما (عندما الخدماتأوالبضائعلهذهنقداً 
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(تتمة)اإلیرادات حققت

البضاعةمبيعات
تثبيــتیــتمالبنــد،بإرجــاعللعميــلتسمحالتيللعقودبالنسبة.مكاتبهمفيالعمالءلقبمنقبولها وتمةالبضاعتسليمعنداإلیراداتتثبيتیتم

ــون الـــذيالحـــدإلـــىاالیـــرادات مبلـــغتعـــدیلیـــتملـــذلك،.المثبـــتالتراكميـــةراداتاإلیـــ مبلـــغفـــيجـــوهري عكـــسیحـــدثالأنالمـــرجحمـــنیكـ
بنــداســتردادوحــقتا المطلوبــ بنــداســتردادتثبيــتیــتمالظــروف،هــذهفــي.الســابقةالبيانــاتسأسا علىالمقدرةللمرتجعات،المثبتاالیرادات
.المسترجعةالبضائعموجودات

.البضائعالستردادمتوقعةتكاليفأيناقصاً للمخزون قةالسابالدفتریةبالقيمةالمسترجعةالبضائعموجوداتبنداستردادحققياستمی
بمراجعــةالمجموعــةتقــوم.المخزون فيلمسترجعةاالبضائعاستردادحقإدراجویتماألخرى الدائنةالذممفيمطلوباتدبناستردادإدراجیتم

.لذلكوفقاً المطلوباتوبندتالموجودابندلغمبا وتحدثماليتقریرتاریخكلفيالمتوقعلالستردادتقدیراتها 

اإلیجاردخل
اإلیجــارحــوافزتثبيــتیــتم.راإلیجــا فتــرةمــدىعلــىالثابــتالقســطأســاسعلــىآخــركــإیراداالســتثماري العقــارمــناإلیجــاردخــلتثبيــتیــتم

.اإلیجارعقدفترةمدىعلىاإلیجاردخلإجماليمنیتجزأالكجزءالممنوحة

الماليةاألوراقفياالستثماراتواسترداداألرباحوزیعاتتدخل
المزایـــا تتــدفقأنریطةشــ (الدفعــةاســـتالمفــيالمجموعــةحــقانشــاءتـــاریخفــيالخســائرأواألربــاحفــياألربـــاحتوزیعــاتدخــلتثبيــتیــتم

).معقولبشكلالدخلقيمةقياسوإمكانيةالمجموعةإلىاالقتصادیة

لالتمویودخلمصاریف
للــذممالخصــمتســویةمــنالتمویــللدخــ یتــألف.البنكيــةوالمصــاریفالســلفياتعلــىالفوائــدمصــاریفمــنالمجموعــةتمویــلمصــاریفتتألف

.الفعليةالتمویلطریقةباستخدامالتمویلمصروفأودخليتبتثیتم.االستثماربيععلىالمدینة

لــألداة المتوقــعالعمــرخــاللالمســتقبلفــيالمقــدرةالنقدیــةمقبوضــاتالأوالــدفعاتطبالضــبیخصــمالــذيالســعرهــوالفعلــيالفائــدةســعرإن
:إلىالمالية

أوالمالي،الموجوداتلبنداإلجماليةالمدرجةالقيمة–

.ماليالالمطلوباتلبندالمطفأةةالتكلف–

.باتالمطلو لبندفأةالمطالتكلفةعلىالفعليالفائدةسعرتطبيقیتمالفوائد،مصاریفحسابعند

تثبيــتیــتم.هــذاالموجــوداتبنــدتكــاليفضــمنجتــدر المؤهلموجوداتالبندإنتاجأوإنشاءأوالستحواذمباشرةالعائدةالسلفياتتكاليفإن
.فيها تصرفالتيالفترةفيكمصروفاألخرى القروضفيتكال

والمعدات والمكائنالممتلكات 

والقياسالتثبيت
ــودقيــاسیــتم خســائروأيالمتــراكماالســتهالكناقصــاً المرســملة،االقتــراضتكــاليفتشــملوالتــيبالتكلفــة،والمعــداتوالمكــائنالممتلكــاتبن

التــيالموجــوداتتكلفــةتتضــمن.الموجــوداتبندعلىلالستحواذمباشرةالعائدةالمصاریفعلىلفةكالتتشتمل.متراكمةالقيمةفيانخفاض
ــتم ــاً ذاتإنشـــاؤها یـ ــاليفوأيالمباشـــرةوالعمالـــةدالمـــواتكلفـــةيـ ــىمباشـــرةً ُتعـــزى أخـــرى تكـ ــبإلـ ــةح إلـــىالموجـــوداتجلـ ــالحةالـ ملالســـتخداصـ

.المقصود

مكونــات(منفصــلةكعناصــراحتســابها یــتمفإنــهمختلــف،إنتــاجيعمــرولهــا والمعــداتوالمكــائنتا الممتلكــ مــنهامــةأجــزاءهنــاككــانإذا
.والمعداتلمكائنواللممتلكات) رئيسية

.الخسائرأوحالربفيومعداتومكائنممتلكاتبنداستبعادمنخسارةأوربحأيتثبيتیتم
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(تتمة)والمعدات والمكائنالممتلكات 

الالحقةالمصاریف
.المجموعةإلىتتدفقسوفبالمصاریفالمتعلقةاالقتصادیةایا المز أنالمرجحمنعندما فقطرسملتها فيتمالالحقةالمصاریفإن

ذالتنفيقيدالرأسماليةاألعمال
الموجــوداتتكــون أنوقــتیحــينحتــىاســتهالكاحتســابیــتموالمــةيالقفــيانخفــاضخســائرأيناقصــا بالتكلفــةالتنفيــذقيــداألعمــالتظهر
.لالستخداممتاحة

االستهالك
ئنوالمكــا الممتلكــاتدبنــو تكلفــةلشطباالستهالكاحتسابیتم.استخدامها اتاحةتاریخمنوالمعداتئنوالمكا لممتلكاتابنوداستهالكیتم

الــربحفــيعامبشكلتثبيتها ویتملالستخدام،المقدرةاألعمارمدىعلىالثابتالقسططریقةدامخ باستالمقدرةالمتبقيةالقيمناقصاً والمعدات
.األراضيتستهلكال.الخسارةأو

:یليكما يهالمقارنةوفتراتالحاليةللفتراتوالمعداتوالمكائنللممتلكاتالمقدرةاالستخدامأعمارإن

السنوات الموجودات بند 
٢٥-٢٠الحرلتملكاذاتالمباني

٣٠-٥آالت ومكائن
٥والمعداتاألثاث
٥-٣سيارات
٥المحاجرتكاليف

.األمرلزمإذاوتعدیلها،ماليتقریرتاریخكلفيالمتبقية،والقيمستخداماالوأعمارتهالكاالسطرق مراجعةتتم

االستثماریةراتالعقا تصنيفإعادة
السياســةأنإلــىنظــراً اســتثماري كعقــارالعقــارتصــنيفیعــاداســتثماري،عقــارإلــىالمالــكیشــغلهعقــارنمــ العقــاراتاســتخدامیتغيــرعنــدما 

.٤٠رقمالدوليالمحاسبيللمعياروفقاً " التكلفةنموذج"هيي االستثمار لعقارلالمحاسبية

تثماریةاالسالعقارات 
ــياالســـتثماریةتالعقـــاراإن ــتفظعقـــاراتهـ ــا بهـــا محـ ــللـــربحإمـ ــبةیـــتم.لكليهمـــا أوالمـــالرأسلزیـــادةأواإلیجـــاردخـ العقـــاراتعـــنالمحاسـ

انخفــاضوخســائرالمتــراكماالســتهالكناقصــاً بالتكلفــةاالســتثماریةالعقــاراتتــدرجلفــة،التكلنمــوذجقــاً وف.التكلفةنموذجباستخداماالستثماریة
.وجدتإنالقيمة،

ــابیـــتم ــةاحتسـ ــنجـــزءاســـتبدالتكلفـ ــتثماریةاراتقـــ العبنـــدمـ ــياالسـ ــةفـ ــةالقيمـ ــنكـــانإذاالدفتریـ ــلمـ ــدفقأنالمحتمـ االقتصـــادیةالمنـــافعتتـ
للجـــزءفتریــةالدالقيمـــةتثبيــتعــنالتوقـــفیــتم. موثــوق بشـــكلتكلفتهــا قيـــاسویمكــنالمجموعــة،إلـــىالجــزءهــذانمـــ المضــمنةالمســتقبلية

.تكبدها عندالخسارةأوالربحفيستثماري االللعقاراليوميةالصيانةتكاليفتثبيتیتم.دلالمستب

إعــادةیــتم.ســنة٢٥مــدىعلــىلالســتخدامالمقــدرةاألعمارمدىلىعالثابتالقسططریقةأساسعلىالمبانيعلىاالستهالكتحميلویتم
.األراضيتم استهالكیال.التقریرإعدادتاریخفيالمتبقيةوالقيمها الستخدامالمقدرةرواألعما االستهالكطریقةتقييم

) للعقــارالدفتریــةوالقيمــةداالســتبعا عائداتصافينبيالفرق أنهعلىاحتسابهیتم(استثماري عقاراستبعادمنخسارةأوربحأيتثبيتیتم
.الخسارةأوالربحفي
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مخزون ال
ســيرأثنــاءالتقــدیري البيعسعرهوتحقيقها الممكنالقيمةصافيإن.أقلأیهما للتحقيق،القابلةقيمةلاصافيأوبالتكلفةالمخزون قياسیتم

:یليكما التكلفةتحدیدویتم.البيعومصاریفالصنعإتمامحتىالمتوقعةليفالتكا ناقصاً یةالعاداألعمال

المشتراة جاهزةلاشبهوالبضاعةالغياروقطعالمخازن فياعةوالبضالخامالمواد
ویــتم.لــراهنيناوموقعــهلوضــعهوإیصــالهالمخــزون علــىللحصــولالمتكبــدةاألخــرى الطارئــةوالمصاریفوالشحنالتأمينعلىالتكلفةتشتمل
.المرجحالمتوسطأساسعلىالتقييمتحدید

الصنعتامةوالبضاعةالتنفيذقيدواألعمالمحلياً ةالمنتج الخامالمواد
.االعتيادیــةيليةالتشــغالطاقــةإلــىاســتناداً لإلنتــاجالعامــةالمصــروفاتمــنمناســبجــزءزائــداً المباشــرةوالعمالــةالمباشــرةالموادةفتكلتتضمن

.المرجحالمتوسطأساسعلىالتقييمتحدیدویتم

عللبيبهاالمحتفظالموجودات 
كــانإذاللبيــعبهــا محــتفظأنهــا علــىومطلوبــات،موجــوداتمــنتتــألفيالتــ االســتبعادمجموعاتأوالمتداولة،غيرداتالموجو تصنيفیتم
.االستخداماستمرار خاللمنوليسالبيعخاللمنأساسيبشكلاستردادها یتمأنللغایةالمحتملمن

تخصــيصیــتم.أقــلأیهمــا لبيــعاتكاليفناقصاً العادلةوالقيمةالمدرجلمبلغبا عامبشكلقياسها یتماالستبعاد،مجموعاتأوالموجوداتهذه
تناســـبي،أســـاسىعلـــ متبقيــةالوالمطلوبـــاتتالموجـــوداإلــىثـــمالشـــهرة،إلـــىأوالً االســتبعادمجموعـــةعلـــىالقيمــةفـــيانخفـــاضخســارةأي

المحاســبيةســاتا للسيوفقــاً قياســها یســتمروالتــياالســتثماریةتوالعقــاراالماليــةتوالموجــوداللمخــزون خســارةتخصــيصیــتمالأنــهباســتثناء
والخســـائربــاحلألر أوللتوزیـــعأوللبيــعبهـــا كمحــتفظالمبـــدئيالتصــنيفعنـــدالقيمــةفـــياالنخفــاضخســـائرتثبيــتیـــتم.للمجموعــةاألخــرى 
.الخسارةأوالربحفيالقياسإعادةمنالالحقة

طریقــة باحتســابها یــتمفيهــا مســتثمرشــركةأيو دات،عــ والمالمكــائنالممتلكــات و اســتهالكأوإطفــاءیــتمالللبيــعبهــا تفظكمحــ تصــنفعنــدما 
.الملكيةحقوق ة ب طریقحسیتم التوقف عن احتساباها الملكيةحقوق 

الماليةاألدوات 

ولياألوالقياسثبيتالت
األخــرى الماليــةالمطلوبــاتو الماليــةالموجــوداتفــةكا تثبيــتیــتم.أتها نشــ عنــدمبــدئًيا الصــادرةالدینوسنداتالتجاریةالمدینةالذممتثبيتیتم

.الماليةلألداة التعاقدیةالشروطفيطرفاً الشركةتصبحعندما مبدئًيا 

بالقيمــةةالبدایــ فــيالماليةالمطلوباتبندأو) جوهري تمویلعنصربدون التجاریةلمدینةاالذممتكنلمما (الماليةالموجوداتبندقياسیتم
االســتحواذعمليــةإلــىمباشــرةً العائــدةالمعاملــةتكــاليفالخسائر،أواألرباحخاللمنالعادلةبالقيمةالمقاسغيرللبندبالنسبةزائدًا،العادلة

.المعاملةبسعرالبدایةفيجوهري تمویلعنصربدون لتجاریةاالمدینةالذممقياسیتم.اإلصدارأو

الالحقوالقياسالتصنيف

الماليةالموجودات
الشــاملالــدخلبنــودخــاللمــنالعادلــةالقيمــةأوالمطفــأةبالتكلفــة: مقاســةأنهــا علــىالماليــةالموجــوداتتصــنيفیــتمولــي،ألاالتثبيــتعنــد

اللخــ مــنالعادلــةلقيمــةاأوالملكيــة؛حقــوق اســتثمارات-األخرى الشاملالدخلبنودخاللمنالعادلةةالقيمأوین؛الداستثمار-األخرى 
.والخسائراألرباح

وفــيالماليــة،الموجــوداتإلدارةأعمالها نموذجبتغييرالمجموعةتقومعندما إالاألولي،التثبيتبعدالماليةالموجوداتتصنيفإعادةیتمال
.األعمالوذجنمتغيربعدمحاسبةاللفترةاألولاليومفيالمتأثرةالماليةالموجوداتجميعتصنيفإعادةیتم،الحالةهذه
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حاألربــا خــاللمــندلــةالعا بالقيمــةتصــنيفهیــتمولــمالتــاليينالشــرطيناســتوفىإذاالمطفــأةبالتكلفــةالماليــةموجوداتالبندقياسیتم-
:والخسائر

والتعاقدیة،النقدیةالتدفقاتتحصيلأجلمنبالموجوداتاالحتفاظإلىیهدفالذياألعمالنموذجضمنبهحتفاظالاتمإذا-

لمبلــغاعلــىالفوائــدونســبةاألساســيالمبلــغدفعــاتعــنفقــطعبــارةنقدیــةتــدفقاتمعينــةتــواریخفــياقدیــةالتعالبنــودعــننــتجإذا-
.األساسي

بالقيمــةیصــنفولــمالتــاليينالشــرطيناســتوفتحــالفــياألخــرى الشــاملالــدخلبنــودخاللمنالعادلةيمةقبالالدینأداة قياسمیت-
:الخسائرأواألرباحخاللمنالعادلة

الموجــوداتوبيــعالتعاقدیــةیــةالنقدالتــدفقاتتحصــيلخــاللمــنمنــهالهــدفیتحققالذياألعمالنموذجضمنبهاظاالحتفتمإذا-
والمالية،

المبلــغعلــىالفوائــدونســبةاألساســيالمبلــغدفعــاتعــنفقــطعبــارةنقدیــةتــدفقاتمعينــةتــواریخفــيالتعاقدیــةالبنــودعــننــتجإذا-
.األساسي

والفائدةاألساسيللمبلغدفعاتمجردهيالتعاقدیةالنقدیةالتدفقاتكانتإذاما ييمتق
" الفائــدة"تعریــفیــتم.األولــيالتثبيــتعنــدالماليــةالموجــوداتلبنــدالعادلــةالقيمــةأنهعلى"األساسيالمبلغ"عریفتیتمالتقييم،هذاألغراض

ولمخــاطرمعينــةزمنيــةفتــرةخــاللالمســتحقاألساســيبــالمبلغالمرتبطــةئتمانيــةاالوللمخــاطرقــودللنالزمنيــةللقيمــةالمــاديالمقابــلأنها على
.الربحهامشوكذلك،)اإلداریةوالتكاليفالسيولةرطمخا مثل(األخرى ساسيةاألاإلقراضتكاليفو 

االعتبـــاربعــينتأخـــذالمجموعــةإنفــ والفائـــدة،اســياألسللمبلــغدفعـــاتمجــردهـــيالتعاقدیــةالنقدیــةالتـــدفقاتكانــتإذامــا تقيـــيمإطــارفــي
التــدفقاتمبلــغأوتوقيــتیغيــرقــدتعاقــديشــرطىلــ عیحتــويالماليــةجــوداتالمو بنــدكــانإذاا مــ تقيــيمذلــكویشمل.لألداة التعاقدیةالشروط
:اعتبارها فيوعةالمجمتضعالتقدیر،هذاإجراءعند.الشرطهذاتستوفيالتجعلها لدرجةالتعاقدیةالنقدیة

النقدیة؛التدفقاتتوقيتأومبلغتغيرقدالتيالطارئةالحاالت-
المتغير؛السعرمزایا ذلكفيبما التعاقدي،وبون الكسعرتعدلقدتيالالشروط-
والتمدید؛ومزایا مقدماً المدفوعةالمصاریف-
القابلــةغيــرمزایــا المثــال،ســبيلعلــى(حــددةمموجــوداتعــنجــةالناتالنقدیــةبالتــدفقاتالمجموعــةمطالبــةمــنتحــدّ التــياألحكــام-

).لإللغاء

مــنمدفوعــةغيــرمبــالغكبيــربشــكلیمثــلمقــدماً المــدفوعالمبلــغكــانإذاةدالفائــ مبلــغو اســياألسلمبلــغادفعــاتمــعمقــدمًا الــدفعميــزةتتوافق
ذلــك،إلــىباإلضــافة.للعقــدالمبكــراإلنهــاءعــنمعقــولتعــویضتتضــمنقــدوالتــيالقــائم،األساســيالمبلــغعلــىوالفائــدةاألساســيالمبلــغ
الــدفعتتطلــبأوـبــ تســمحميــزةهــي و ،ةالتعاقدیــ يةقيمتــه االســمعلــىةعــالو أوخصــمموجــب بالمستحوذ عليهالماليةالموجوداتلبندبالنسبة
أیضــاً تشــملقــدالتــيو () المدفوعــةغيــر(المســتحقةالتعاقدیــةالفائــدةإلــىباإلضــافةةالتعاقدیــ ســميةالقيمــة االكبيــربشــكلیمثــلبمبلــغالمسبق
.األوليالتثبيتعندهامةغيرالسدادلميزةةلالعادالقيمةكانتإذارالمعيا هذاوتستوفي) المبكرلإلنهاءمعقولتعویض
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(تتمة)الماليةوجوداتالم

عـــرضلإللغــاءقابلــةغيــربصــورةةموعــ المج تختــارأنیمكــنللمتــاجرة،بهـــا محــتفظالغيــرملكيــةحقــوق الســتثماراتاألولــيالتثبيــتعنــد
.حدةىعلاستثماركلأساسعلىالخيارهذاتنفيذویتم.خرى األالشاملالدخلبنودضمنلالستثمارالعادلةبالقيمةالالحقةالتغييرات

مبــينهــوكمــا األخــرى شــامللاالــدخلبنــودخــاللمــنالعادلةبالقيمةأوالمطفأةبالتكلفةمقاسةهيكما الماليةالموجوداتجميعتصنفال
بيــتالتثعنــدللمجموعــةیجــوز.المشــتقةالماليــةالموجــوداتجميعهذایتضمن.خسائرأواألرباحخاللمنالعادلةبالقيمةقياسها یتمأعاله

مــنالعادلــةبالقيمــةأوةفــأ المطبالتكلفــةاســها قيیجــبالتــياألخــرى المتطلبــاتیســتوفيموجــوداتبندلإللغاءقابلةغيربصورةنتعيياألولي
تطــابقعــدمأيكبيــربشــكلٍ یقلــلأوســيزیلذلــككــانإذاالخســائر،أواألربــاحخــاللمــنعادلــةكقيمــةاألخــرى الشــاملالــدخلبنــودخــالل
.ینشأ قدبيمحاس

:والخسائرواألرباحالالحققياسال

صــافيتصــنيفیــتم.العادلــةبالقيمــةالحقاً الموجوداتهذهقياسیتمرالخسائأواألرباحخاللمنالعادلةبالقيمةالماليةالموجودات
األربــاحتوزیعــاتدخــلأوفائــدةأيذلــكفــيبمــا والخســائر،األربــاح

.الخسائرأواألرباحفي

طریقـــةدامباســتخ المطفــأةبالتكلفـــةالحقــاً وجــوداتالمهـــذهقيــاسیــتمالمطفأةبالتكلفةالماليةالموجودات
ــيضیـــــتم.عليــــةفالالفائــــدة ــنالمطفـــــأةالتكلفــــةتخفــ خســـــائرخــــاللمــ

صــرفوخســائروأربــاحالفائــدةدخلتثبيتیتم.القيمةفياالنخفاض
یــتم.الخســائرأواحاألربــ ضــمنالقيمــةوانخفــاضاألجنبيــةالعمــالت

أواألربــاحفــيالتثبيــتعــنالتوقــفمــنخســائرأوأربــاحأيتثبيــت
.الخسائر

ــتثمارات ــدیناســ ــةيلقبا الــ ــةمــ ــنالعادلــ ــودخــــاللمــ الشــــاملالــــدخلبنــ
األخرى 

دخــلاحتســابیــتم.العادلــةبالقيمــةالحقــاً الموجــوداتهــذهقيــاسیــتم
ـــد ـــتخدامالفوائــ ـــةباســ ـــدةطریقــ ـــةالفائــ ــاحو الفعليــ ــائرأربـــ ــ ــــرفوخسـ صــ

أواألربــــاحبيــــانضــــمنالقيمــــةفــــيواالنخفــــاضاألجنبيــــةالعمــــالت
الـــدخلبنـــودفـــيأخـــرى رئســا وخ أربـــاحصـــافيثبيـــتتیـــتم.الخســائر
ــد.األخــــرى الشــــامل ــنالتوقــــفعنــ ــتمالتثبيــــت،عــ ــادةیــ تصــــنيفإعــ
أواحاألربـــ إلـــىاألخـــرى الشـــاملالـــدخلبنـــودفـــيوالخســـائراألربـــاح
.الخسائر

الــــدخلبنــــودخــــاللمــــنالعادلــــةبالقيمــــةالملكيــــةحقــــوق ســــتثماراتا
األخرى الشامل

توزیعــاتتثبيــتیــتم.العادلــةةيمــ بالقالحقــاً وجوداتالمهذهقياسیتم
التوزیعــاتهــذهكانــتإذاإالالخســائرأواألربــاحفــيكــدخلاألربــاح

فتصــنيیتم.االستثمارتكاليفمنلجزءاستردادواضحبشكلتمثل
یــتموالاألخــرى الشــاملالــدخلبنــودفــيأخــرى وخســائرأرباحصافي
.الخسائرأورباحاألإلىأبداً تصنيفها إعادة
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والخسائرحواألربا الالحقوالقياستصنيف،-الماليةالمطلوبات
ــتم ــأةبالتكلفـــةقياســـها تـــمالتـــيالماليـــةالمطلوبـــاتتصـــنيفیـ ــةأوالمطفـ ــاحخـــاللمـــنةالعادلـــ بالقيمـ ــائروأاألربـ بنـــدتصـــنيفیـــتم.الخسـ

ـنيفها تـــمإذاالخســـائرأواألربــاحخـــاللمـــنالعادلــةبالقيمـــةالماليـــةالمطلوبــات تـــمأومشـــتقةكانــتأوللمتـــاجرةبهـــا محــتفظأنهـــا علـــىتصـ
العادلــةبالقيمــةائرخســ الأواألربــاحخــاللنمــ العادلــةبالقيمــةالماليــةالمطلوبــاتقيــاسیــتم.المبــدئيالتثبيــتعنــدالنحــوهــذاعلــىتصــنيفها 
الحقــاً األخــرى الماليــةالمطلوبــاتقيــاسیــتم.الخســائرأواألربــاحفيتثبيتها ویتمفائدة،مصروفأيذلكفيبما والخسائراألرباحوصافي
أواألربــاحضــمنةبيــ األجنالعمــالتصــرفوخســائروأربــاحالفائــدةمصــاریفتثبيــتیــتم.الفعليــةالفائــدةطریقــةباســتخدامالمطفــأةبالتكلفــة
.الخسائرأواألرباحفيالتثبيتعنالتوقفمنخسائرأوأرباحأيتثبيتیتم.الخسائر

التثبيت عنالتوقف

الماليةالموجودات
تقا دفالتــ علــىالحصــولفــيالتعاقدیــةحقــوق تنتهــيعنــدما ماليــةموجــوداتكبنــدالماليــةالموجوداتبندالتثبيتعنبالتوقفةالمجموعتقوم

یــتممعاملــةفــيالتعاقدیــةالنقدیــةالتــدفقاتعلــىالحصــولفــيالحقــوق بتحویــلالمجموعــةتقــومعنــدما أوالماليــةالموجــوداتبنــدمــنالنقدیــة
بكافــةاالحتفــاظأوبتحویــلالمجموعــةفيهــا تقــومالأوفعليــة،بصــورةالماليــةالموجــوداتبنــدملكيــةوامتيــازاتمخــاطركافــةتحویــلبموجبهــا 

.الماليالموجوداتبندعلىبالسيطرةتحتفظوالفعليةبصورةالملكيةوامتيازاتطرخا م
المخــاطرمعظــمأوبكــلتحــتفظولكــنالمــاليبمركزهــا لخــاصاالبيــانفــيمثبتــةموجــوداتبتحویــلبموجبهــا تقــوممعــامالتالمجموعــةتبــرم

.المحولةالموجوداتتثبيتعنالتوقفیتمال،تالحاالهذهمثلفي.المحولةبالموجوداتالخاصةواالمتيازات

الماليةالمطلوبات
.انتهاؤهــا أوإلغاؤهــا یــتمعنــدما أوالتعاقدیــةا التزاماتهــ مــناإلعفــاءعنــدماليــةكمطلوبــاتالماليــةالمطلوباتبندتثبيتعنالمجموعةتتوقف
التــدفقاتفــيجــوهري اخــتالفهنــاككــانحــالوفــيشــروطهدیلتعــ میــتعنــدما المــالياتالمطلوبــ بنــدتثبيــتعــنبــالتوقفالمجموعــةتقــوم

بالقيمــةالمعدلــةالشــروطعلــىبنــاءً الجدیــدالمــاليالمطلوبــاتبنــدتثبيــتعــنالتوقــفیــتمالحالــة،هــذهوفــيالمعــدل،المطلوبــاتلبنــدالنقدیــة
.العادلة

غيــرالموجــوداتذلــكفــيبمــا (المــدفوعوالمبلــغالمطفــأةالمدرجــةيمــةلقابينالفرق تثبيتتمیالمالية،المطلوباتبندتثبيتعنالتوقفعند
.الخسائرأواألرباحضمن) المحّملةالمطلوباتأوالمحولةالنقدیة

التسویة
حــقةوعــ المجملــدىیكــون دما عنــ فقــطالمــاليالمركــزبيــانضــمنالقيمــةصافيإدراجویتمالماليةوالمطلوباتالماليةلموجوداتاتسویةتتم

وتســویةالموجــوداتبنــدتحصــيلخاللمنأوالصافيأساسعلىالمعامالتتسویةفيإما الرغبةلدیها وتكون المبالغلتسویةملزمقانوني
.منبالتزاالمطلوباتبند

األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط 
ویتم فصل المشتقات األجنبية ومخاطر أسعار الفائدة. تحتفظ المجموعة بأدوات مالية مشتقة للتحوط من تعرضها لمخاطر العمالت 

المضمنة عن العقد األساسي ویتم معالجتها محاسبيًا بشكٍل منفصل إذا لم یكن العقد الرئيسي عبارة عن بند موجودات مالية وتم استيفاء 
معایير معينة.

ت بالقيمة العادلة ویتم تثبيت التغييرات مبدئي، یتم قياس األدوات المشتقا ُتقاس األدوات المشتقة في البدایة بالقيمة العادلة. والحقًا للتثبيت ال
فيها بشكٍل عام ضمن األرباح أو الخسائر.

تقوم المجموعة بتصنيف بعض األدوات المشتقة كأدوات تحوط للتحوط من التغيرات في التدفقات النقدیة المرتبطة بالمعامالت المتوقعة  
العمالت األجنبية وأسعار الفائدة.ناتجة عن التغيرات في أسعار صرف ذات االحتمالية الكبيرة ال

عند بدء عالقات التحوط المحددة، تقوم المجموعة بتوثيق هدف إدارة المخاطر واستراتيجية إجراء التحوط. كما تقوم المجموعة بتوثيق 
تغيرات في التدفقات النقدیة إذا كان من المتوقع أن تكون الالعالقة االقتصادیة بين البند المتحوط بشأنه وأداة التحوط، بما في ذلك ما 

للبند المتحوط بشأنه وأداة التحوط بمثابة تسویة مقابل بعضها البعض.
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(تتمة)الماليةاألدوات 

األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط (تتمة) 
ةتحوطات التدفقات النقدی

عندما یتم تخصيص أداة مشتقة كأداة تحوط للتدفقات النقدیة، یتم تثبيت الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة لألداة المشتقة 
ضمن بنود الدخل الشامل األخرى ویتم تجميعه في احتياطي التحوط. یقتصر الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة لألداة  

من بنود الدخل الشامل األخرى على التغير التراكمي في القيمة العادلة للبند المتحوط بشأنه، والذي یتم تحدیده على ضالمشتقة المثبت
أساس القيمة الحالية، من بدایة التحوط.

ویتم تثبيت أي جزء غير فعال من التغيرات في القيمة العادلة لألداة المشتقة فورًا ضمن األرباح والخسائر.
مجموعة فقط التغير في القيمة العادلة للعنصر الفوري لعقود الصرف اآلجلة كأداة تحوط في عالقات التحوط للتدفقات النقدیة. التحدد 

ویتم احتساب التغير في القيمة العادلة للعنصر اآلجل لعقود الصرف اآلجلة ("النقاط اآلجلة") بشكل منفصل على أنه تكلفة تحوط ویتم 
حتياطي التحوط ضمن حقوق الملكية.اتثبيته ضمن تكاليف

عندما ینتج عن المعاملة المتوقعة المتحوط بشأنها الحقًا تثبيت بند غير مالي مثل المخزون، یتم تضمين المبلغ المتراكم في احتياطي 
التحوط وتكلفة احتياطي التحوط مباشرة ضمن التكلفة المبدئية للبند غير المالي عند تثبيته.

المعامالت المتوقعة المتحوط بشأنها األخرى، ُیعاد تصنيف المبلغ المتراكم في احتياطي التحوط وتكلفة احتياطي التحوط يعبالنسبة لجم
ح أو إلى األرباح أو الخسائر في نفس الفترة أو الفترات التي تؤثر فيها التدفقات النقدیة المستقبلية المتوقعة المتحوط بشأنها على األربا 

الخسائر.
م یعد التحوط یستوفي معایير محاسبة التحوط أو إذا كانت أداة التحوط تم بيعها أو انتهاء صالحيتها أو إنهاؤها أو ممارستها، یتم لإذا

إیقاف محاسبة التحوط في المستقبل. وعندما یتم إیقاف محاسبة التحوط لتحوطات التدفقات النقدیة، یظل المبلغ المتراكم في احتياطي 
ق الملكية حتى یتم تضمينه، بالنسبة لتحوط معاملة تؤدي إلى تثبيت بند غير مالي، ضمن تكلفة البند غير المالي قو التحوط ضمن ح 

ترات  عند التثبيت المبدئي له، أو ُیعاد تصنيفه، بالنسبة لتحوطات التدفقات النقدیة األخرى، إلى األرباح أو الخسائر في نفس الفترة أو الف
النقدیة المستقبلية المتوقعة المتحوط بشأنها على األرباح أو الخسائر.اتالتي تؤثر فيها التدفق

إذا لم یعد من المتوقع حدوث التدفقات النقدیة المستقبلية المتحوط بشأنها، فإن المبالغ المتراكمة في احتياطي التحوط وتكلفة احتياطي
التحوط ُیعاد تصنيفها فورًا إلى األرباح أو الخسائر.

وشبه النقدیة النقدیة
یشتمل النقد والودائع قصيرة األجل في بيان المركز المالي على النقد لدى البنوك وفي الصندوق والودائع قصيرة األجل

عالية السيولة التي تستحق في األصل خالل ثالثة أشهر أو أقل، والتي تكون جاهزة ليتم تحویلها بسهولة إلى مبلغ نقدي محدد وتخضع 
ات غير جوهریة في القيمة.ر تغيير لمخاط

المخصصات 
یتم تثبيت المخصصات عند وجود التزام حالي (قانوني أو ضمني) على المجموعة نتيجة حدث سابق، ومن المرجح أن تكون التدفقات 

القيمة الزمنية لألموال الخارجة للمزایا االقتصادیة ضروریة من أجل تسدید االلتزام ویمكن عمل تقدیر معقول لمبلغ االلتزام. إذا كان تأثير
م تحدید المخصصات عن طریق خصم التدفقات النقدیة المستقبلية المتوقعة بمعدل یعكس التقييمات السوقية الحالية للقيمة جوهریًا، یت

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

العمالت األجنبية 
بالعمالت األجنبيةالمعامالت

مالت بالعمالت األجنبية إلى العمالت الرسمية لشركات المجموعة وفقًا ألسعار الصرف السائدة في تواریخ المعامالت.یتم تحویل المعا 
لتقریر. یتم تحویل یتم تحویل الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية إلى العملة الرسمية وفقًا ألسعار الصرف السائدة في تاریخ ا

بات غير المالية بالعمالت األجنبية والتي یتم قياسها بالقيمة العادلة إلى العملة الرسمية وفقًا ألسعار الصرف السائدة في الموجودات والمطلو 
بعملة أجنبية وفقًا ألسعار الصرف التاریخ الذي تم فيه تحدید القيمة العادلة. یتم تحویل البنود غير المالية التي یتم قياسها بالتكلفة التاریخية

سائدة في تاریخ المعاملة. یتم تثبيت فروق صرف العمالت األجنبية ضمن األرباح أو الخسائر وُتدرج ضمن تكاليف التمویل.ال
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العمالت األجنبية (تتمة) 
العمليات األجنبية

التجاریة وتعدیالت القيمة العادلة المترتبة على االستحواذ، إلى ت العمليات األجنبية، بما في ذلك الشهرةیتم تحویل موجودات ومطلوبا 
تي الدرهم اإلماراتي وفقا  ألسعار الصرف السائدة في تاریخ التقریر. یتم تحویل إیرادات ومصروفات العمليات األجنبية إلى الدرهم اإلمارا

المعامالت.وفقا ألسعار الصرف في تواریخ 
الكامل أو جزء منها، بحيث یتم فقدان السيطرة أو التأثير الهام أو السيطرة المشتركة، تتم إعادة تصنيف القيمة عند استبعاد عملية أجنبية ب

و خسائر المتراكمة في احتياطي تحویل العمالت األجنبية ذات الصلة بتلك العملية األجنبية إلى األرباح أو الخسائر كجزء من أرباح أ
استبعاد جزء فقط من حصتها في شركة تابعة مع االحتفاظ بالسيطرة، تتم إعادة تصنيف الجزء ذي الصلة االستبعاد. عند قيام المجموعة ب

مشترك مع  عمن القيمة المتراكمة إلى الحصص غير المسيطرة. عندما تقوم المجموعة باستبعاد جزء فقط من شركة شقيقة أو مشرو 
ادة تصنيف الجزء ذي الصلة من القيمة المتراكمة إلى األرباح أو الخسائر. أثير الهام أو السيطرة المشتركة، تتم إعاالحتفاظ بالت

االنخفاض في القيمة 
الموجودات المالية غير المشتقة

األدوات المالية
تقوم المجموعة بتثبيت مخصصات الخسائر لخسائر االئتمان المتوقعة لما یلي:

المالية التي یتم قياسها بالتكلفة المطفأة؛ والموجودات
 استثمارات الدین المقاسة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى

المتوقعة من ذمم االیجار المدینة، والتي تم اإلفصاح عنها كجزء من  مخصصات الخسائر لخسائر االئتمان بتثبيتتقوم المجموعة كذلك 
جاریة واألخرى. الذمم المدینة الت

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

 طر ائتمان منخفضة في تاریخ التقریر؛ وسندات الدین التي تم تحدیدها على أنها ذات مخا
 سندات دین أخرى وأرصدة مصرفية لم تزداد مخاطر االئتمان المرتبطة بها بصورة جوهریة منذ التثبيت المبدئي (أي مخاطر التعثر

التي تحدث على مدى العمر المتوقع لألداة المالية).
جودات العقود بقيمة تعادل خسائر (بما في ذلك ذمم االیجار المدینة) ومو قياس مخصصات الخسائر للذمم المدینة التجاریةیتم دائماً 

االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة المالية.
عند تحدید ما إذا كانت مخاطر االئتمان لبند الموجودات المالي قد زادت بشكل كبير منذ التثبيت  األولي وعند تقدیر خسائر االئتمان 

والمثبتة ذات الصلة التي تتوفر دون تكلفة أو جهد ال داعي لهما. وهذا یشمل  جموعة في االعتبار المعلومات المعقولة المتوقعة، تأخذ الم
طلعية.المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية، بناًء على الخبرة السابقة للمجموعة وتقييم االئتمان  المعلن عنه، بما في ذلك المعلومات الت

١٢٠أن مخاطر االئتمان على بند الموجودات المالي قد زادت بشكل كبير إذا تجاوزت تواریخ استحقاقها أكثر من تفترض المجموعة 
یومًا.

تعتبر المجموعة أن األصل المالي متعثر السداد عندما:
ام بإجراءات كتحقيق ة المجموعة للقيمن غير المرجح قيام المقترض بسداد التزاماته االئتمانية المجموعة بالكامل، دون متابع

الضمان (إن احتفظ بأي منها)؛ أو
 یومًا.٣٦٥عندما یكون بند الموجودات المالية مستحق منذ أكثر من

تعتبر المجموعة أن سندات الدین ذات مخاطر ائتمان منخفضة عندما یعادل تصنيف مخاطر االئتمان الخاصة بها مع التعریف العالمي لـ 
الستثماریة"."الفئة ا
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(تتمة) االنخفاض في القيمة

الموجودات المالية غير المشتقة (تتمة) 
(تتمة)األدوات المالية

تتمثــل خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى عمــر األداة الماليــة فــي خســائر االئتمــان المتوقعــة التــي تنــتج عــن جميــع أحــداث التعثــر المحتمــل 
لتــي تنــتج شــهرا  فــي الجــزء مــن خســائر االئتمــان المتوقعــة ا١٢دى العمر المتوقع لألداة المالية. تتمثل خسائر االئتمان المتوقعــة لمــدة على م

١٢شــهرا بعــد تــاریخ التقریــر (أو خــالل فتــرة أقصــر إذا كــان العمــر المتوقــع لــألداة أقــل مــن ١٢عــن أحــداث التعثــر المحتمــل حــدوثها خــالل 
ى فتــرة یــتم وضــعها فــي االعتبــار عنــد تقــدیر خســائر االئتمــان المتوقعــة هــي أقصــى فتــرة تعاقدیــة تتعــرض خاللهــا المجموعــة شــهرا). إن أقصــ 

الئتمانلمخاطر ا

قياس خسائر االئتمان المتوقعة
ها القيمة الحالية للعجز في إن خسائر االئتمان المتوقعة تعتبر التقدیر األكثر احتماًال لخسائر االئتمان. تقاس الخسائر االئتمانية على أن

یتم خصم السيولة النقدیة (أي الفرق بين التدفقات النقدیة المستحقة للمنشأة وفقًا للعقد والتدفقات النقدیة التي تتوقع المجموعة استالمها). 
خسائر االئتمان المتوقعة بسعر الفائدة الفعلي لبند الموجودات المالية.

ية للموجودات الماليةاالنخفاض في القيمة االئتمان
ة لعادلفي تاریخ كل تقریر، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة وسندات الدین المدرجة بالقيمة ا

ية" عند وقوع حدث أو  من بنود الدخل الشامل األخرى منخفضة القيمة االئتمانية. ویكون بند الموجودات المالي "منخفض القيمة االئتمان
أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدیة المستقبلية المقدرة لبند الموجودات المالي.

قيمة البيانات الملحوظة التالية:یتضمن الدليل على أن بند الموجودات المالي منخفض ال
تعرض المقترض إلى صعوبات مالية كبيرة؛
یومًا؛٩٠ر في السداد لمدة تزید عن اإلخالل بالعقد، مثل التعثر أو التأخ
اعادة جدولة قرض أو سلفة نقدیة ما من قبل المجموعة وفق شروط لم تكن المجموعة لتوافق على غيرها؛
قترض سيشهر إفالسه أو سيقدم على إعادة جدولة مالية أخرى؛ أوأن یصبح من المرجح أن الم
.انحسار أحد األسواق النشطة نتيجة صعوبات مالية

تقدیم مخصص خسارة االئتمان المتوقعة في بيان المركز المالي
یتم خصم مخصصات الخسائر للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة من إجمالي القيمة الدفتریة للموجودات. فيما یتعلق بسندات  

على األرباح أو الخسائر ویتم تثبيه ضمن بنود الدین بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى، یتم تحميل مخصص الخسائر
األخرى.الدخل الشامل 

یتم عكس خسائر انخفاض القيمة إذا أمكن ربط هذا العكس بصورة موضوعية بحدث وقع بعد تثبيت خسائر انخفاض القيمة. فيما یتعلق 
باح أو الخسائر. بالموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة، یتم تثبيت العكس ضمن حساب األر 

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

بند الموجودات بالكامل أو جزء منه. بالنسبة للعمالء من األفراد، یوجد لدى المجموعة سياسة لشطب إجمالي القيمة الدفتریة عندما یكون 
یوما بناًء على الخبرة السابقة السترداد موجودات مماثلة. بالنسبة للعمالء من المؤسسات، تقوم المجموعة ٣٦٥تأخر السداد لمدة المالية م

ء كبير من بتقييم توقيت وقيمة المشطوبات على أساس فردي فيما إذا كان هناك احتمال معقول لالسترداد. ال تتوقع المجموعة استرداد جز 
بة. ومع ذلك، قد تبقى الموجودات المالية المشطوبة خاضعة ألنشطة التنفيذ من أجل االمتثال إلجراءات المجموعة الخاصة المبالغ المشطو 

باسترداد المبالغ المستحقة.
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(تتمة) الهامةالمحاسبيةالسياسات-٤

الموجودات غير المالية 
االستثماریة والمخزون) للتحقق مما  ، بمراجعة القيم الدفتریة لموجوداتها غير المالية (بخالف العقارات تقوم المجموعة، في تاریخ كل تقریر

إذا كان هناك أي مؤشر على تعرضها النخفاض في القيمة. في حالة وجود مثل ذلك المؤشر، یتم تقدیر قيمة بند الموجودات القابلة 
لالسترداد.

من االستخدام المستمر  تجميع الموجودات في أصغر مجموعة موجودات تنتج تدفقات نقدیة داخلةلغرض اختبار انخفاض القيمة، یتم
نشأ وتكون مستقلة إلى أبعد الحدود عن التدفقات النقدیة الواردة للموجودات األخرى أو الوحدات المنتجة للنقد. إن الشهرة التجاریة التي ت

ستفيد من دمج األعمال تجة للنقد أو لمجموعات الوحدات المنتجة للنقد التي یتوقع لها أن تنتيجة دمج األعمال یتم تخصيصها للوحدات المن
ذات الصلة.

يع، أیهما تتمثل القيمة القابلة لالسترداد لبند موجودات ما أو الوحدة المنتجة للنقد بقيمته من االستخدام أو قيمته العادلة ناقصًا تكاليف الب
ا الحالية باستخدام معدل خصم قبل الضریبة ستخدام على التدفقات النقدیة المستقبلية المقدرة مخصومة إلى قيمتهأكبر. ترتكز القيمة من اال

یعكس التقييمات السوقية الحالية لقيمة المال في ذلك الوقت والمخاطر المتعلقة بذلك بند الموجودات أو الوحدة المنتجة للنقد.

يمته القابلة لالسترداد.تجاوزت القيمة الدفتریة لبند الموجودات أو الوحدة المنتجة للنقد قیتم تثبيت خسائر انخفاض القيمة إذا 

یتم تثبيت خسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح أو الخسائر. یتم تخصيص خسائر انخفاض القيمة أوال لتخفيض القيمة الدفتریة ألي شهرة 
تناسبي.قيم الدفتریة للموجودات األخرى في الوحدة المنتجة للنقد على أساس تجاریة مخصصة للوحدات المنتجة للنقد ثم لتخفيض ال

ال یــتم عكــس خســائر انخفــاض القيمــة المتعلقــة بالشــهرة التجاریــة. بالنســبة للموجــودات األخــرى، یــتم عكــس خســائر انخفــاض القيمــة فقــط إلــى 
ذا لدفتریــة التــي كــان ســيتم تحدیــدها، صــافية مــن االســتهالك أو اإلطفــاء، إالمدى الذي ال تزید فيه القيمة الدفتریة لبند الموجودات عــن قيمتــه ا

لم یكن قد تم تثبيت خسائر انخفاض القيمة.

مخصص تعویضات نهایة الخدمة للموظفين 
تكز یتم احتساب مخصص تعویضات نهایة الخدمة للموظفين وفقا ألحكام قانون العمل االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة، ویر 

مخصص تعویضات نهایة الخدمة للموظفين على أساس االلتزام الذي قد ینشأ فيما لو تم إنهاء خدمات كافة الموظفين في تاریخ التقریر. 
لتزام كمطلوبات طویلة األجل.ویتم تصنيف هذا اال

ات إلى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات بالنسبة لموظفيها من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة، تقوم المجموعة بتقدیم مساهم
ات والتي تحّمل االجتماعية. یتم احتساب هذا المساهمات كنسبة من رواتب الموظفين. تقتصر التزامات المجموعة على هذه المساهم

للمصاریف عند استحقاقها.

ربحية السهم 
احتساب ربحية السهم األساسية على األرباح التالية المنسوبة إلى تقوم المجموعة بعرض ربحية السهم األساسية بالنسبة ألسهمها. یرتكز

ية السهم المخففة على األرباح التالية المنسوبة إلى المساهمين العادیين والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادیة القائمة. یرتكز احتساب ربح 
عد التعدیل لتأثير جميع األسهم العادیة المحتملة المخففة. یتم تعدیل المساهمين العادیين والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادیة القائمة ب

سهم دون تغيير مماثل في المصادر.المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة بأثر رجعي ليشمل تأثير أي زیادة في عدد األ

إعداد التقاریر القطاعية 
األعمال التي قد تكسب منها إیرادات وتتحمل مصاریف، بما في ذلك یمثل القطاع التشغيلي أحد مكونات المجموعة التي تمارس أنشطة

اإلیرادات والمصاریف المتعلقة بالمعامالت مع أي من مكونات المجموعة األخرى.

نود التي على البنود المنسوبة بصورة مباشرة للقطاع باإلضافة إلى البتشتمل نتائج القطاع التي یتم تقدیم تقاریر بشأنها إلى مجلس اإلدارة
یمكن تخصيصها على أساس معقول.
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إدارة المخاطر المالية-٥

نظرة عامة 
تتعرض المجموعة للمخاطر التالية من األدوات المالية:

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

اإلطار العام إلدارة المخاطر 
ة إطار إدارة المخاطر التي تتعرض لها المجموعة. قام أعضاء مجلس اإلدارة یكون مجلس اإلدارة مسؤوال  بصورة عامة عن وضع ومتابع

م اللجنة بتقدیم بتشكيل لجنة التدقيق واالمتثال التابعة للمجلس وهي مسؤولة عن وضع ومراقبة سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة. تقو 
تقاریر منتظمة حول أنشطتها إلى مجلس اإلدارة.

رة مخاطر المجموعة لتحدید وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ولوضع الحدود والضوابط المناسبة للمخاطر تم وضع سياسات إدا
رات ومراقبتها ولمتابعة المخاطر ومراقبة االلتزام بالحدود الموضوعة. یتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة دوریة إلدراج التغي

موعة. وتهدف المجموعة، من خالل معایير وإجراءات التدریب واإلدارة الخاصة بها، إلى الحفاظ على بيئة السوق وأنشطة المج في أوضاع 
رقابية منضبطة وبناءة یفهم فيها جميع الموظفين أدوارهم والتزاماتهم.

مخاطر المجموعة ومراجعة كفایة إطار ت وإجراءات إدارة تشرف لجنة التدقيق واالمتثال التابعة للمجلس على مراقبة اإلدارة لاللتزام بسياسا 
عمل إدارة المخاطر فيما یتعلق بالمخاطر التي تواجهها المجموعة. إن لجنة التدقيق واالمتثال التابعة للمجلس یتم مساعدتها في الدور 

وإجراءات إدارة المخاطر ویقدم والمفاجئة لضوابط اإلشرافي من قبل قسم التدقيق الداخلي. یتعهد قسم التدقيق الداخلي بالمراجعة الدوریة 
تقریر عن النتائج إلى لجنة التدقيق واالمتثال التابعة للمجلس.

مخاطر االئتمان 
مخاطر االئتمان هي مخاطر الخسائر المالية لدى المجموعة إذا عجز العميل أو الطرف المقابل في أداة مالية عن الوفاء بالتزاماته 

لذمم المدینة للمجموعة من العمالء واالستثمارات في سندات الدین. تمثل القيم الدفتریة للموجودات المالية التعاقدیة وتنشأ بشكل رئيسي من ا
تعرض لمخاطر االئتمان.أقصى 

الذمم المدینة التجاریة
إن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان یتأثر بشكل رئيسي من قبل المواصفات الفردیة لكل عميل.

ية لكل عميل جدید على حدة قبل تقدیم شروط وأحكام الدفع والتسليم  ياسة ائتمانية یتم بموجبها تحليل الجدارة االئتمانقامت اإلدارة بوضع س
یتم تقسيم التعرض داخل كل درجة من مخاطر االئتمان على حدة حسب طبيعة عمليات العمالء ویتم احتساب معدل خسائر االئتمان 

یتم ضرب تلك المعدالت في وات الماضية.التأخر وخسائر االئتمان الفعلية على مدى الثالث سنالمتوقعة لكل قسم بناًء على معدل 
جموعة العوامل العددیة لبيان الفروق بين الظروف االقتصادیة خالل الفترة التي تم خاللها جمع البيانات التاریخية والظروف الحالية ورأي الم

التوقعات الخاصة باحتمالية التعثر لدى ترتكز العوامل العددیة على متوقعة للذمم المدینة.حول الظروف االقتصادیة على مدى األعمار ال
المجموعة والنظرة المستقبلية لقطاع العمل.

النقدیة وشبه النقدیة
فاظ یتم االحتألف درهم). ٢٠٬٦٩٣- ٢٠١٩(٢٠٢٠دیسمبر ٣١ألف درهم في ٢٦٬٦٤٣تحتفظ المجموعة بنقدیة وشبه نقدیة بمبلغ 

بنا ء على تصنيف مؤسسة مودیز. تم قياس Baa3إلى A1بالنقدیة وشبه النقدیة لدى بنوك ومؤسسات مالية، والتي تم تصنيفها من 
شهرًا، وتعكس االستحقاقات القصيرة للتعرضات. ترى  ١٢انخفاض قيمة النقدیة وشبه النقدیة على أساس الخسائر المتوقعة على مدى 

وشبه النقدیة ذات مخاطر ائتمانية منخفضة بنا ء على التصنيفات االئتمانية الخارجية لألطراف المقابلة، وبالتالي فإن النقدیة المجموعة أن
خسائر االئتمان المتوقعة ضئيلة.
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(تتمة) إدارة المخاطر المالية-٥

مخاطر السيولة 
لتزاماتها الُمتعلقة بمطلوبات مالية تتم تسویتها من خالل الدفع تتمثل مخاطر السيولة في مخاطر مواجهة المجموعة لصعوبة عند الوفاء با 

،  نقدًا أو من خالل بند موجودات مالية آخر. تتمثل منهجية المجموعة في إدارة السيولة في ضمان امتالكها للسيولة الكافية، قدر اإلمكان 
د خسائر غير مقبولة أو تعریض سمعة المجموعة للخطر.فاء بالتزاماتها عند استحقاقها، في الظروف العادیة والحرجة، دون تكبللو 

ة تحرص المجموعة أن تكون قيمة النقدیة وشبه النقدیة واالستثمارات السائلة األخرى أكبر من التدفقات النقدیة الخارجة المتوقعة المرتبط
لتنبؤ بها مثل الكوارث الطبيعية.الية. ویستثنى من ذلك التأثير المحتمل للظروف الحرجة التي ال یمكن ابالمطلوبات الم

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

بة التعرض لمخاطر السوق في ظل في األدوات المالية. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقدخل المجموعة أو قيمة حصتها 
الظروف العادیة، مع تحقيق أقصى عائد.

مخاطر العمالت األجنبية
عار العمالت  مخاطر العمالت األجنبية هي المخاطر التي تنتج عن حدوث تقلب في قيمة األداة المالية بسبب حدوث تغيرات في أس

الت األجنبية حيث لدیها معامالت بالدرهم اإلماراتي أو الدوالر األمریكي األجنبية. إن المجموعة ليست معرضة لمخاطر كبيرة من العم
المثبت أمامه سعر صرف الدرهم اإلماراتي.

مخاطر أسعار الفائدة
سبب التغيرات في أسعار الفائدة بالسوق. یرتبط تعرض المجموعة تنتج مخاطر أسعار الفائدة عن التقلبات في قيمة لألدوات المالية ب

أسعار الفائدة بصورة رئيسية بقروضها من البنوك. ترتكز معدالت الفائدة على األدوات المالية للمجموعة على معدالت السوق.لمخاطر 

ت والمطلوبات ذات سعر الفائدة الثابت. وتتمثل تتمثل الموجودات والمطلوبات المالية الخاضعة لمخاطر القيمة العادلة في الموجودا
المالية الخاضعة لمخاطر معدل التدفق النقدي في الموجودات والمطلوبات ذات سعر الفائدة المتغير.الموجودات والمطلوبات 

مخاطر أسعار األسهم
لة. تقوم إدارة المجموعة بمراقبة المزیج بين سندات الدین تنشأ مخاطر أسعار األسهم من األوراق المالية الرائجة التي یتم قياسها بالقيمة العاد

لكية في محفظة االستثمارات المدرجة وغير المدرجة بغرض زیادة العائدات االستثماریة إلى أقصى حد ممكن وهو الهدف وسندات الم
االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح الرئيسي لالستراتيجية االستثماریة لدى المجموعة. وفقًا لهذه االستراتيجية، یتم تصنيف بعض

اقبة أدائها بصوره فعالة كما تتم إدارتها على أساس القيمة العادلة.أو الخسائر نظرًا لمر 

إدارة رأس المال 
تقتضي سياسة مجلس اإلدارة باالحتفاظ بقاعدة قویة لرأس المال بغرض كسب ثقة المستثمر والمقرض والسوق وكذلك ضمان التطویر 

ياطيات واألرباح غير الموزعة. یقوم مجلس اإلدارة بمتابعة العائد على المستقبلي لألعمال. .یتألف رأس المال من أسهم رأس المال واالحت
توزیعات األرباح على المساهمين العادیين. یسعى مجلس اإلدارة إلى الحفاظ على التوازن بين العائدات الكبيرة المحتملة رأس المال ومستوى

ها الوضع الجيد لرأس المال. لم تكن هناك تغيرات في منهج في حالة زیادة مستویات القروض وبين المميزات والضمانات التي یوفر 
.أس المال خالل السنةالمجموعة فيما یتعلق بإدارة ر 



اة التابعة لهركشع) والعية (ش.م.سمنت والتنمية الصناإللرقةالشاشركة
الموحدة ية ت حول البيانات المالاحاإیض
٢٠٢٠دیسمبر٣١في كما 

٣٣

من عقود العمالءاإلیرادات-٦

یلي:من ما تاإلیراداتتألف 

٢٠٢٠٢٠١٩
درهمألف درهمألف

نوع اإلیرادات 
٤٣١٬٦٢٧٥٨٠٬١٠٧بيع البضائع

جغرافية األسواق ال
٣٣٥٬٥٠٨٤٧٠٬٢٨٨اإلمارات العربية المتحدةداخل
٩٦٬١١٩٩٬٨١٩١٠اإلمارات العربية المتحدةخارج

٤٣١٬٦٢٧٥٨٠٬١٠٧من عقود العمالءاإلیراداتإجمالي 

اإلیرادات توقيت تثبيت 
٤٣١٬٦٢٧٥٨٠٬١٠٧في وقت معينحولة ئع المالبضا 

قودالعموجودات 
بمبلــغعقــودموجــوداتالمجموعــةلــدى.العمــالءإلــىالمحولــةالبضــائعمقابــلفــيالمــدفوعالمبلــغفــيالحــقهــوالمجموعــةداتموجــو بندإن

.٢٠٢٠دیسمبر٣١فيكما ) درهمألف٢٥١٬٠٧٩–٢٠١٩(درهمألف١٧٨٬٥٠٦

األداءالتزامات 
١٥٠-٢٠١٩(التســليموقــتمــنیــوم٢١٠إلــى١٥٠لخــالعمومــاً فعالــدوُیســتحقالتســليمعنــدالبضــاعةبيعمناألداءالتزاماستيفاءیتم
).یوم١٨٠إلى

االستثماراتخلد-٧
٢٠٢٠٢٠١٩

درهمألفلف درهمأ

بالقيمةالمدرجةلالستثماراتالعادلةالقيمةفيلتغيرامن (الخسائر)/حاألربا 
٦٬٥٥٩)٣٬١٤٨()١٢جع إیضاح (رائراألرباح أو الخسا خاللمنالعادلة

منةللعادابالقيمةالمدرجةاالستثماراتعادباستمنالمحققة رباحاألالخسائر)/ (
١٨٦)٧٦٩()١٢جع إیضاح (راخسائرالوأحاألربا خالل

١٬٥٥٢)٧٬٧٤١()١٠جع إیضاح (رااالستثماریةالعقاراتمنتشغيليدخل/(خسائر)
٥٬١٣٢٦٬٠٠٧أرباحتوزیعاتدخل 

١٢٢١٬٦٨٩خرى أ

)١٥٬٩٩٣)٦٬٣١٤
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الموحدة ية ت حول البيانات المالاحاإیض
٢٠٢٠دیسمبر٣١في كما 

٣٤

ةح للسنالرب-٨
تم إدراج ربح السنة بعد تحميل:

٢٠٢٠٢٠١٩
درهمألفلف درهمأ

:ف الموظفينتكالي
٣٣٬٢٣٤٤١٬٢٣٩أجور ورواتب

٢٬٣٥٥٢٬٢١٤)١٨إیضاح(راجع هایة الخدمة للموظفينأة نمكاف
٩١٣٬٤٥١٦٬٠٨٢أخرى مزایا موظفين 

٩٬٠٤٨٤٥٩٬٥٣٥

:ف تمویلمصاری
١٥٬٨٦٠١٤٬٣٠١ض بنكيةفائدة على قرو 

١٬٦٨٣٥١٧رسوم بنكية

١٧٬٥٤٣١٤٬٨١٨

:تكلفة المبيعات 

٢٣٩٬٦٢٨٣٥٦٬٩٢٣لكةمواد مسته

٩٠٧٨٬٠٦٦٬٢٦١)١٠و٩ياح إیضجع ثماریة (راستت االعقاراالت والت والمعدات واآللكا االستهالك من الممت



اة التابعة لهركشع) والعية (ش.م.سمنت والتنمية الصناإللرقةالشاشركة
الموحدة ية ت حول البيانات المالاحاإیض
٢٠٢٠دیسمبر٣١في كما 

٣٥

ثابتةالات موجودال-٩
يةمالرأسأعمال فيتكالثاثأتآالذاتمبانيذاتأراضي

المجموعقيد التنفيذالمحاجرياراتسومعدات ومكائنتملك حرتملك حر
مألف درهألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٩٢٣٬٨٥٢٤١٨٬٥٩٨١٬٢٤٧٬٧٠٧٤٢٬٦٠٥٤٥٬٤٨١٤٬٣٦٤١٧٢٬٢٦٥١٬٩٥٤٬٨٧٢ینایر ١في 
٨٠٬٤٤٢٨٣٬٨٠٢-١٢٥١٬٧٢٣٧٤٨٧٦٤-االضافات

)٥٬٠٢٨()٤(-)٩٥٤(-)٤٬٠٧٠(--عاداتاالستب
-)٢٤٤٬٩٢٠(--)٣٬٧٢٣(٨٬٥٢٠٢٤٠٬١٢٣-حولالم

٢٠١٩٢٣٬٨٥٢٤٢٧٬٢٤٣١٬٤٨٥٬٤٨٣٣٩٬٦٣٠٤٥٬٢٩١٤٬٣٦٤٧٬٧٨٣٢٬٠٣٣٬٦٤٦یسمبر د٣١في 

٢٠٢٠٢٣٬٨٥٢٤٢٧٬٢٤٣١٬٤٨٥٬٤٨٣٣٩٬٦٣٠٤٥٬٢٩١٤٬٣٦٤٧٬٧٨٣٢٬٠٣٣٬٦٤٦ینایر ١في 
٣١٬٥٠٦٣٤٬٠٤٦--٣٤٩٤٤٩١٬٧٤٢-االضافات

--------عاداتاالستب
-)١٢٬٧١٣(--١٬٨٩٠١٠٬٧٩٦٢٧-حولالم

٣٬٦٨٨---٣٬٦٨٨---لعقارات االستثماریةتحویل من ا
٢٠٢٠٢٣٬٨٥٢٤٢٩٬٤٨٢١٬٤٩٦٬٧٢٨٤٥٬٠٨٧٤٥٬٢٩١٤٬٣٦٤٢٦٬٥٧٦٬٣٨٠٢٬٠٧١دیسمبر ٣١في 

االستهالك
٩٧٢٬٧٩٧-٢٢٧٬٤٣٧٦٦٢٬٤٨٨٣٧٬٤٢٣٤١٬٧٦٤٣٬٦٨٥-٢٠١٩ر ینای١في 

٦٣٬٦٦٨-١٣٬٦٣٢٤٦٬٦٨٢١٬٦٤٩١٬٦٤١٦٤-للسنة
)٥٬٠٢٤(--)٩٥٤(-)٤٬٠٧٠(--عاداتالستبل

----)٣٬٥٢٢(٣٬٥٢٢--حولالم
١٬٠٣١٬٤٤١-٦٩٢٤١٬٠٧٠٨٬٦٢٢٣٥٬٥٥٠٤٢٬٤٥١٣٬٧٤٩-٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

١٬٠٣١٬٤٤١-٢٤١٬٠٦٩٧٠٨٬٦٢٢٣٥٬٥٥٠٤٢٬٤٥١٣٬٧٤٩-٢٠٢٠ینایر ١في 
٦٩٬٢٩٦-١٤٬٠٨٠٥١٬٠٣٠٢٬٦١٣١٬٥٠٩٦٤-للسنة

--------عاداتالستبل

١٬١٠٠٬٧٣٧-٢٥٥٬١٤٩٧٥٩٬٦٥٢٣٨٬١٦٣٤٣٬٩٦٠٣٬٨١٣-٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

تریة القيمة الدفصافي 
٢٠٢٠٢٣٬٨٥٢١٧٤٬٣٣٣٧٣٧٬٠٧٦٦٬٩٢٤١٬٣٣١٥٥١٢٦٬٥٧٦٩٧٠٬٦٤٣دیسمبر٣١في 
٢٠١٩٢٣٬٨٥٢١٨٦٬١٧٤١٧٧٦٬٨٦٤٬٠٨٠٢٬٨٤٠٦١٥٧٬٧٨٣٠٠٢٬٢٠٥١٬دیسمبر ٣١في 
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٢٠٢٠دیسمبر٣١ما في ك

٣٦

ة) (تتمثابتةالات موجودال-٩

تم تخصيص االستهالك كما یلي:
٢٠٢٠٢٠١٩

درهمألفلف درهمأ

٦٥٬١٧٥٦٠٬٣٨٨عاتبيتكلفة الم
٤٬١٢١٣٬٢٨٠اریة وعموميةمصاریف إد

٦٩٬٢٩٦٦٣٬٦٦٨

اریةت االستثمعقاراال-١٠
حتعقارات تأراضيأراضي

المجموعالتطویرمبانيمطورةغير مطورة
همدر ف ألهمدر ألف همدر ألف همدر ألف همدر ألف 

: التكلفة
٢٠١٩٧٨٬٢٧٠١٨٬٤٩٧٧٠٬٧٢٨٥٦٬٣٠٠٢٢٣٬٧٩٥ینایر ١في

٩٤٬٩٦٤٩٤٬٩٦٤---االضافات

٢٠١٩٧٨٬٢٧٠٬٤٩٧١٨٧٠٬٧٢٨١٥١٬٢٦٤٣١٨٬٧٥٩دیسمبر ٣١في 

٢٠٢٠٧٨٬٢٧٠١٨٬٤٩٧٧٠٬٧٢٨١٥١٬٢٦٤٣١٨٬٧٥٩ینایر ١في 
٧٬٨٩٣-٧٬٨٩٣--االضافات

-)١٤٥٬٧١٠(٢٤٬٩٦٩١٤٥٬٧١٠)٢٤٬٩٦٩(محولال
متلكات واآلالت والمعدات حول للمالم

)٣٬٦٨٨()٣٬٦٨٨(---)٩(إیضاح 

٢٠٢٠٥٣٬٣٠١٤٣٬٤٦٦٢٢٤٬٣٣١١٬٨٦٦٣٢٢٬٩٦٤دیسمبر ٣١في 

: القيمةستهالك وانخفاض اال
٣٣٬٥٨٨-٣٣٬٥٨٨--٢٠١٩ینایر ١في

٢٬٥٩٣-٢٬٥٩٣--ةللسن
٧٬٠٠٠-٦٬٣١٤-٦٨٦يمةالنخفاض في القخسائر ا

٤٣٬١٨١-٤٢٬٤٩٥-٢٠١٩٦٨٦ر دیسمب٣١في 

٤٣٬١٨١-٤٢٬٤٩٥-٢٠٢٠٦٨٦ینایر ١في 
٨٬٧٩٤-٨٬٧٩٤--للسنة

يمةالنخفاض في القخسائر ا
٩٬٣٩٧١٬٨٦٦١١٬٣٢٥-٦٢)١-١٠ضاح (إی

٦٠٬٦٨٦١٬٨٦٦٦٣٬٣٠٠-٢٠٢٠٧٤٨دیسمبر ٣١في 

صافي القيمة الدفتریة: 
٢٥٩٬٦٦٤-٢٠٢٠٥٢٬٥٥٣٤٣٬٤٦٦١٦٣٬٦٤٥دیسمبر ٣١في 
٢٠١٩٧٧٬٥٨٤١٨٬٤٩٧٢٨٬٢٣٣١٥١٬٢٦٤٧٥٬٥٧٨٢دیسمبر ٣١في 



اة التابعة لهركشوال)التنمية الصناعية (ش.م.عت و لإلسمنلشارقةشركة ا
ةحدالمو اليةالمنات بياول الحإیضاحات 

٢٠٢٠دیسمبر٣١ما في ك

٣٧

(تتمة) اریةعقارات االستثمال-١٠

.مستقلينیينعقار ووسطاءاستشاریينقبلمنأجریتالتيلتقييماتاإلىاستناداً العادلةالقيمتحدیدتم

أدناههوكما االستثماریةالعقاراتمنالتشغيليالدخل)/ الخسائر(صافي
٢٠٢٠٢٠١٩

درهمألفلف درهمأ

٥٬٤٣٦٥٬٤٤١یةثمار عقارات االستشتق من الدخل إیجار م
)٢٬٥٩٣()٨٬٧٩٤(هالكالسترسوم ا

)١٬٢٩٦()٤٬٣٨٣(رةتشغيلية مباشمصاریف 

١٬٥٥٢)٧٬٧٤١(ناتج من العقارات االستثماریةصافي (الخسائر)/ الدخل ال

االستثماریةالعقاراتقيمةفي خفاضاالن١-١٠
خفــاضانتقيــيماإلدارةأجــرت.الســنةخــاللكبيــربشــكلاإلشــغالعــدالتومالعقــاراتإیجــاراتانخفضت،Covid-19جائحة كورونا بسبب

خســارةإدراجتــمالتقيــيم،لــىعبنــاءً .تثماریةاالســ العقــاراتلتقييمخارجيمثمنعلىواشتملتالمستقبليةاإلیجارتوقعاتعلىبناءً القيمةفي
.السنةخالل) درهمألف٧٬٠٠٠-٢٠١٩(رهمدألف١١٬٣٢٥بمبلغالقيمةفيانخفاض

يعبللبهالمحتفظتالموجودابند-١١
٢٠٢٠٢٠١٩

مدرهألفلف درهمأ

٢٢٬٥٠٨٢٢٬٥٠٨الرصيد االفتتاحي
-٢٢٬٥٠٨ناه)) أد٣المحول من الذمم المدینة األخرى (راجع إیضاح (

٤٥٬٠١٦٢٢٬٥٠٨تاميالرصيد الخ 

ـتثمـــنالــتخلصاإلدارةمجلــسررقــ ،٢٠١٨لخــال)١ شـــهراً عشــراالثنــيخــاللیال بـــاركس ليميتــد اوتــوالین اندســتر فــيرما االسـ
ل مقابــ ديميتــ لیال بــاركستــوالین اندســتر او فــيســتثماراالمــن٪ ٥٠بالتخلص مــنالمجموعةقامت،٢٠١٨دیسمبرفي.مةالقاد

المتوقعــةلتكلفــةاوحســمخصــمبعــدلــغالمبصــافيیبلــغ.شــهراً ٣٣دىمــ علــىمســتحقوهــودرهــمن مليــو ٣٩٬٠٨إجمــاليمبلــغ 
٢٬٥بــالغالالخصــمتســویةتثبيتتم،٢٠١٩خالل.مدرهمليون ٥٬٩ةقيمبأرباحعنهینتجمما درهممليون ٢٨٬٤بقيمةللبيع
.درهمن مليو 



اة التابعة لهركشوال)التنمية الصناعية (ش.م.عت و لإلسمنلشارقةشركة ا
ةحدالمو اليةالمنات بياول الحإیضاحات 

٢٠٢٠دیسمبر٣١ما في ك

٣٨

(تتمة) يعبللبهالمحتفظتجوداالمو بند-١١

ــاديوالتبــــاطؤCovid-19جائحــــةبســــبب،٢٠٢٠خـــالل)٢ علــــىقدرتــــهعــــدمعــــنالمشـــتري أعــــربذلــــك،عــــنلنــــاتجااالقتصـ
بعــد. كبيــربشــكلالنقدیــةتدفقاتــهتــأثرتحيــثليميتــداركسبــ اندســتریالاوتــوالینأســهمشــراءمقابــلالمقــررةالدفعاتفياالستمرار

لــذلك،نتيجــة.ليميتــدركسبــا اندســتریالاوتــوالینةكر شــ أســهممــن٪ ٥٠بيــعاتفاقيةإلنهاءاإلنهاءاتفاقيةالطرفانعوقمفاوضات،
الــذمممــنالمشــتري مــنالمســتحقالمبلــغتصــنيفإعــادةموتــ درهــمألــف٨٬٤٥٧بمبلــغاألســهمبيــعمنالمثبتةالمكاسبعكستم

.األصليةبتكلفتهللبيعبهالمحتفظتالموجودابنددراج إإلعادةاألخرى المدینة

القيمــةتكــون أنقــعالمتو غيــرمــنأنــهاإلدارةتــرى .ثماراالســتلبيــعمحتملــينالنالمشــتریأحــدمــعفعالــةمناقشــاتاإلدارةتجــري )٣
.يعالبلفةتكناقصاً العادلةمةالقيمنأعلىالدفتریة

الستثماراتا-١٢
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهم

ثمارات غير المتداولةالستا
الدخلبنودخاللمنالعادلةيمةبالقمدرجةالراتتثما االس
ألخرى املالشا 

١٠٠٬٦١٠١١٧٬٥٨٤المدرجةالماليةاألوراقفياالستثمارات
٢٥٬٠٠٤٣٠٬٤٨٠مدرجةلاغير لماليةاوراقاألفياالستثمارات

١٢٥٬٦١٤١٤٨٬٠٦٤الرصيد الختامي

متداولةاالستثمارات ال
أو الخسائرح ربا األلالخ منالعادلةبالقيمةالمدرجةراتتثما االس

٢٢٬٦٥١٢٧٬٦٨٠جةالمدر الماليةاألوراقفيالستثماراتا

١٤٨٬٢٦٥١٧٥٬٧٤٤الرصيد الختامي

المدرجة:
١٠١٬٦٤١١٢٠٬٩١٢ةحدالمتية لعربإلمارات اا

٢١٬٦١٩٢٤٬٣٥٢حدةربية المتلعت اااإلمار ج ر ا خ 

المدرجة:غير 
٢٬٠٢٧٣٬٨٢٣حدةلعربية المتمارات ااإل
٢٢٬٩٧٨٢٦٬٦٥٧حدةتت العربية الماإلماراج ر ا خ 

١٤٨٬٢٦٥١٧٥٬٧٤٤



اة التابعة لهركشوال)التنمية الصناعية (ش.م.عت و لإلسمنلشارقةشركة ا
ةحدالمو اليةالمنات بياول الحإیضاحات 

٢٠٢٠دیسمبر٣١ما في ك

٣٩

تتمة) ( تتثماراالسا-١٢

األخرى شاملالالدخلبنودخاللمنةدلالعابالقيمةالمدرجةالستثماراتا

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم

١٤٨٬٠٦٤١٦٦٬٧٩١ینایر١كما في 
٢٬٠٢١٤٬٢٦٤نةالسلالخ ت شتریا الم

١٬٠١٨)٢٢٬٥٤٥(العادلةة في القيمالتغير صافي 
)٢٤٬٠٠٩()١٬٩٢٦(السنةتبعادات خاللاالس

١٢٥٬٦١٤١٤٨٬٠٦٤دیسمبر٣١كما في 

الشاملالدخلودبنخاللنمالعادلةيمةالقبةالمدرجثماراتلالستالعادلةالقيمةطياحتيافي اكمةات المتر التغير 
األخرى 

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم

١٢٬٣٢٤١٣٬٩٩٦ینایر١كما في 
١٬٠١٨)٢٢٬٥٤٥(السنةخاللالعادلةالقيمةفيالتغيرصافي 

)٢٬٦٩٠()٣٩(دبعا ستاالوزعة عند رباح غير المى األل إلحو مقصًا: النا 

١٢٬٣٢٤)١٠٬٢٦٠()١(دیسمبر٣١كما في 

ئدة الفاأسعاراتمقایضللعادلةمة افي القيالتغير

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم

--ینایر١كما في 
-)٢٬٠٥٤(السنةخاللالعادلةالقيمةفيالتغير

--دبعا ستاالوزعة عند رباح غير المى األل إلحو قصًا: المنا 

-)٢٬٠٥٤()٢(دیسمبر٣١كما في 

٤٣٢٬١٢)٤١٣٬١٢()٢+ ()١(دیسمبر ٣١كما في القيمة العادلةاحتياطي 



اة التابعة لهركشوال)التنمية الصناعية (ش.م.عت و لإلسمنلشارقةشركة ا
ةحدالمو اليةالمنات بياول الحإیضاحات 

٢٠٢٠دیسمبر٣١ما في ك

٤٠

تتمة) ( تتثماراالسا-١٢

مخاطر أسعار األسهم –تحليل الحساسية 
ألوراق الماليــة ت المجموعــة فــي ســندات الملكيــة مدرجــة فــي ســوق دبــي المــالي وســوق أبــوظبي لــألوراق الماليــة وســوق الكویــت لــ إن اســتثمارا

جــة المصــنفة علــى أنهــا بالقيمــة العادلــة يمــا یتعلــق باالســتثمارات المدر وسوق األوراق المالية الوطنية الهندیة وسوق البحــرین لــألوراق الماليــة. ف
كانــت لتــؤدي إلــى ٪ في جميع هذه األسواق المالية في تــاریخ التقریــر١٠بنسبة )النقص(األخرى، فإن الزیادة/ خل الشاملبنود الدمن خالل 

. )درهمألف١١٬٨٠٠-٢٠١٩(درهم ألف١٠٬١٠٠األخرى بمبلغ الشاملبنود الدخلفي )نقص(زیادة/ 

. عنــد تحدیــد ٢٠٢٠دیســمبر ٣١فــي الشــركات المســتثمر بهــا المعنيــة كمــا فــي یتم تسجيل االستثمارات غير المدرجة بالقيمــة العادلــة لألســهم 
القيمـــة العادلـــة تقـــوم اإلدارة بتعيـــين شــركة تقيـــيم خارجيـــة مؤهلـــة ومهنيـــة لقيـــاس القيمــة العادلـــة. یـــتم تحدیـــدالقيمــة العادلـــة لهـــذه االســـتثمارات

ــوق القابلــــة للالخا  ـــة صـــة بهــــذه االســـتثمارات اســــتنادا  إلـــى معلومــــات السـ ــافي قيمـ ــا المعنيــــة وصـ مقارنـــة ذات الصــــلة بالشـــركات المســــتثمر بهـ
الموجودات. 

ئرا خسو الح أ األرباخاللمنالعادلةيمةبالقالمدرجةثمارات االست

یلي:كما السنةالحركة خالل 
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهم

٢٧٬٦٨٠٢٠٬٩٠٤ینایر١كما في 
٨٬٠٢٧٥٬٨٠٩السنةخاللت یا شتر الم
٦٬٥٥٩)٣٬١٤٨()٦ضاح إی(راجع عادلةالقيمة الح في رب/)خسائر(
١٨٦)٧٦٩()٦جع إیضاح را(االستثماراتعادباستمنرباحاأل)/ ئرلخسا ا(

)٥٬٧٧٨()٩٬١٣٩(سنةالاالستبعادات خالل

٢٢٬٦٥١٢٧٬٦٨٠دیسمبر٣١كما في 

البضاعة-١٣
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهم

٩٤٬٣٦٠١٠٧٬٨٦٨ممواد خا 
٥٩٬٠٦٦١٤٣٬٢٧٩الجاهزةضائع شبه األعمال قيد التنفيذ والب

١١٬٢٠٩١٧٬٠٦٢جاهزةبضائع 
٧٩٦٬٢٢٩٨٬٥٣٣قطع غيارو مخازن 

٢٦٠٬٨٦٢٣٦٦٬٧٤٢
)٢٥٬٧٤٤()٢٤٬٣٩٣(ن بطيء الحركةًا: مخصص مخزو صناق

٢٣٦٬٤٦٩٣٤٠٬٩٩٨
٢٢١١٦٬٧٣٤في الطریقالبضائع 

٢٣٦٬٦٩٠٣٥٧٬٧٣٢



اة التابعة لهركشوال)التنمية الصناعية (ش.م.عت و لإلسمنلشارقةشركة ا
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٢٠٢٠دیسمبر٣١ما في ك

٤١

(تتمة) البضاعة-١٣

یلي:كما لحركةن بطيء افي مخصص المخزو الحركة 
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهملف درهمأ

٢٥٬٧٤٤٣٠٬٧٤٤ینایر١في 
-٢٬١٤٩: المقدم خالل السنةزائداً 

)٠٠٠٥٬()٣٬٥٠٠(خالل السنةالمعاد قيده: ناقصاً 

٢٤٬٣٩٣٢٥٬٧٤٤

ذمم مدینة تجاریة وأخرى -١٤

٢٠٢٠٢٠١٩
درهم درهم

١٧٨٬٥٠٦٢٥١٬٠٧٩ذمم مدینة تجاریة
)٥٬٤٨٧()٦٬٢٣٧(اض في القيمةاالنخفمخصص ناقصًا: 

١٧٢٬٢٦٩٢٤٥٬٥٩٢
٥٬٨٤٤٢٠٬٥٣٥ى الموردینودفعات مقدمة الصاریف مدفوعة مقدماً م

٥٬٦٣٠٧٬٥٦٩ودائع وذمم مدینة أخرى 
والمحتسبةفيها المستثمرةالشركلدىذمم مدینة على بيع االستثمارات 

٢٧٬٣٤٧-)١٠(راجع إیضاح ةالملكيحقوق بطریقة
١٨٣٬٧٤٣٣٠١٬٠٤٣

ةالشركلدىعلى بيع االستثمارات ویلة األجلطذمم مدینةناقصًا: 
)٢٧٬٨٩(-ةالملكيحقوق بطریقةوالمحتسبةفيها المستثمر

١٨٣٬٧٤٣٢٩٣٬١٥١
كما یلي:انخفاض في قيمة الذمم المدینة التجاریة في مخصص الحركة

٢٠٢٠٢٠١٩
درهم درهم

٥٬٤٨٧٧٬٢٠٢ینایر١في 
-٧٥٠السنة: المقدم خاللزائداً 

)١٬٧١٥(-خالل السنةناقصًا: العكوسات 
٦٬٢٣٧٥٬٤٨٧



اة التابعة لهركشوال)التنمية الصناعية (ش.م.عت و لإلسمنلشارقةشركة ا
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٢٠٢٠دیسمبر٣١ما في ك

٤٢

(تتمة) ذمم مدینة تجاریة وأخرى -١٤

:یليكما التجاریةالمدینةالذممإلجماليالتقادمتحليل

متأخرة السداد
-١غير متاخرة

أكثر من١٨٠–٩٠٩١ضةفوليست منخ 
یوم١٨٠یومیومالقيمةالمجموع
درهم درهم درهم درهم درهم 

٢٠٢٠١٧٨٬٥٠٦٣٠٬٤٠٢٤٩٬٢٩٥٤٣٧٦٦٬٣٢٬٣٧٢

٢٠١٩٢٥١٬٠٧٩٣٩٬١٨٨٩٠٬٢٤٤٩٨٬٠٦٧٢٣٬٥٨٠

لنقدیةلنقدیة وشبه اا-١٥

٢٠٢٠٢٠١٩
درهمألف ألف درهم

٤٣٧٤٦٤الصندوق د فينق
٢٦٬٢٠٦٢٠٬٠٢٩صدة لدى البنوكأر 

٢٦٬٦٤٣٢٠٬٤٩٣

ى ذمم دائنة تجاریة وأخر -١٦

٢٠٢٠٢٠١٩
درهم درهم

٣٨٬٨٧٤٤٥٬٢٧٩الذمم الدائنة التجاریة
٢٨٬٢١٨١٠٧٬٤٤٢مصاریف مستحقة وذمم دائنة أخرى 
١٤٬١٩١١٥٬٥٠٨قة الدفع للمساهمينمستح توزیعات األرباح غير المطالب بها 

ق الدفع إلنشاء ممتلكات وآالت ومعدات وعقارمبلغ مستح *
١٦٬٢٠٦١٣٬٣٤٠دناه)استثماري (راجع اإلیضاح أ

٩٧٬٤٨٩١٨١٬٥٦٩

قار استثماري.عبإنشاءفيما یتعلق نة حتجزة الدائالذمم المغ مستحق الدفع بشكل أساسي فيیتألف المبل*
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٢٠٢٠دیسمبر٣١ما في ك

٤٣

قروض بنكية-١٧

٢٠٢٠٢٠١٩
درهمألف درهمألف

:قروض طویلة األجل
٢٤٢٬٠٦٢٢٥٤٬١٨٤ألجلقروض

)٦٢٬٨٣١()٥٨٬٧٥٦(ض ألجلو ر لقن ااقصًا: جزء قصير األجل من

١٨٣٬٣٠٦١٩١٬٣٥٣األجل من القرضجزء طویل

األجل:يرةقصقروض 
١٨٣٬٠٥٩٢٧٤٬٩٩٥صيرة األجلروض قق

٥٨٬٧٥٦٦٢٬٨٣١وض ألجلجزء متداول من القر 

٢٤١٬٨١٥٣٣٧٬٨٢٦

.السائدةالسوق أسعارسبح فائدةارأسعتالالتسهيجميعلىعترتبت)١(
ضمونة من خالل:إن القروض البنكية م)٢(
البنكتسهيالتمقابلكضمانالبنكلصالحدرهممليون ٣٢٠بمبلغإذنيسند-
.همدر مليون ٩٢بمبلغاستثماري عقارعلىالتأمينبوليصةعنوالتنازلالمسجلالعقاري الرهن-
علــىواآلالتبالمكــائنیتعلــقفيما همدر مليون ٨٠بلغبمالمتحدةالعربيةاإلماراتدولةفيالبنوكأحدلصالحتأمينبوليصةعنالتنازل-

.التساوي في المعاملةأساس
توليــد بمحطــةیتعلــقفيمــا تــأمينبوليصــةوالتنازل عــندرهممليون ١٤٥بمبلغممولةو مقيدةطاقةتوليد للمحطةعلىمسجلتجاري رهن-

.المتحدةالعربيةاإلماراتدولةفيالبنوكأحدلصالحدرهممليون ١٣٤بمبلغمقيدةالالطاقة
٣١فــيكمــا .دیســمبر٣١فــيســنویاً الماليةلتعهداتلتثالاالماختبارإجراءیتم.الماليةالتعهداتعضلبنكيةالبروضالقتخضعكما ) ٣(

.بنوكالمعالتسهيلخطاباتفيمحددهوكما لماليةاداتهعبالتالمجموعةتالتزم،٢٠٢٠دیسمبر
.٢٠٢٠دیسمبر ٣١فيكما ) درهممليون ٧٥-٢٠١٩(درهمون ملي١٥٩بقيمةةمستخدمغيرائتمانيةتسهيالتالمجموعةلدى)٤(
كمــا ) ویاً ســن٪ ٤٬٢٥إلــى٪ ٤-٢٠١٩. (ســنویاً ٪ ٣٬٥٠إلــى٪ ٢٬٥مــنیتــراوحفائدةسعربمتوسطاألجلقصيرةقروضالمجموعةلدى) ٥(

.٢٠٢٠دیسمبر٣١في

للموظفينالخدمةنهایةمكافأةمخصص -١٨

٢٠٢٠٢٠١٩
همدر ألف درهمألف

٢٨٬٧١٩٢٧٬٧٩٧ینایر١في 
٢٬٣٥٥٢٬٢١٤مخصص مقدم خالل السنة

)١٬٢٩٢()٣٬٦٢١(تمت خالل السنةدفعات 

٢٧٬٤٥٣٢٨٬٧١٩دیسمبر٣١في 



اة التابعة لهركشوال)التنمية الصناعية (ش.م.عت و لإلسمنلشارقةشركة ا
ةحدالمو اليةالمنات بياول الحإیضاحات 

٢٠٢٠دیسمبر٣١ما في ك

٤٤

رأس المال-١٩
٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهممألف دره

:لبالكامالمدفوعو روالمصدبهالمصرحالمالأسر 
درهم١نها مكلقيمة،مسه٦٠٨٬٢٥٣٬٧٤٦

٦٠٨٬٢٥٤٦٠٨٬٢٥٤)درهم١نها مكلقيمة،سهم٦٠٨٬٢٥٣٬٧٤٦-٢٠١٩(

نوني القااالحتياطي -٢٠

لیقــ المــا لتحویــ یتوجبالشركة،تأسيسوعقد٢٠١٥ةلسن) ٢(مرقالمتحدةالعربيةإلماراتالدولةدياالتحا القانون من٢٣٩للمادةقاً وف
التخصيصــاتهــذهمثــلنعــ التوقــفزو یجــ .عللتوزیــ قابــلاليــرغالقــانونياالحتيــاطيإلــىســنةكــلالمجموعــةأربــاحصــافيمــن٪ ١٠نعــ 

التــيالحــاالتفــيإالعللتوزیــ بــلقا غيــراالحتيــاطيهــذا.عــةو للمجممــدفوعالالمــالرأسلنصــفمســاویاً النظــاميالحتيــاطيایصــبحعنــدما 
ــا یســـمح ــم.ون القـــانبهـ ــثالقـــانونيتيـــاطياالح إلـــىآخـــرتحویـــلأيارةاإلدمجلـــسرحیقتـــ لـ ــاوزطيحتيـــا الاأنحيـ المـــالأسر نمـــ ٪٥٠تجـ

.)يءشال -٢٠١٩(لمدفوعا

امالعاالحتياطي -٢١

المــالرأسمــن٪٢٥االحتيــاطيصــلیحتــىعــامالاالحتيــاطيإلــىللســنةاألربــاحمــن٪١٠تحویــلیجــبللشــركة،األساســينظــامالوفقــاً 
لــم.العــاديعموميــةالالجمعيــةاعجتمــ افــيساهمينالمةقوموافاإلدارةمجلسعضاءأ توصيةىعلبناءً للتوزیعقابلاطيحتيالاهذا.عو المدف
.)يءشال -٢٠١٩(لمدفوعالالما رأسمن٪٢٥تجاوزاالحتياطيأنثحيلعامااالحتياطيإلىآخرتحویلأيدارةاإلمجلسیقترح

مربحية السه-٢٢

كمــا مــةالقائادیــةالعهماألســ لعــددحالمرج المتوسطواحتسابالمجموعةيمالكىإلئدةالعا األرباحعلىهمللساألساسيحربالسابتح ایستند
:يیلكما ،٢٠٢٠دیسمبر٣١في

٢٠٢٠٢٠١٩
مرهدألف درهمألف

١٢٬٠٧٠)٧٠٬٦٣٦()(ألف درهملسنةلاألرباح صافي

٦٠٨٬٢٥٤٦٠٨٬٢٥٤)باأللف(األسهمعددلرجحالمالمتوسط

٠٢٠٬٠)١٦١٬٠()درهم(مللسهوالمخففاألساسيحبر ال



اة التابعة لهركشوال)التنمية الصناعية (ش.م.عت و لإلسمنلشارقةشركة ا
ةحدالمو اليةالمنات بياول الحإیضاحات 

٢٠٢٠دیسمبر٣١ما في ك

٤٥

لتزاماتواالالطارئةالمطلوبات-٢٣

-٢٠١٩دیســمبر٣١(مدرهــ مليــون ١٬٦البالغةاألداءبسنداتقیتعليما فضماناتربإصداالمجموعةقامت،٢٠٢٠دیسمبر٣١فيكما 
.یةجوهر تطلوبا مأيا عنهأ ینشأنیتوقعالوالتي،)رهمدمليون ١٬٨

.)درهممليون ١٧٬٨-٢٠١٩(درهممليون ٠٬٠٨١الماليالتقریرتاریخفيكما ةالمقدر الرأسماليةاریفالمصلتزامابلغ

ــممليـــون ٦٬٥بمبلـــغتالتزامـــا ةالمجموعـــ لـــدىكمـــا  ــي) درهـــممليـــون ٨٬٦–٢٠١٩(درهـ ــةاداتلســـنافـــيتمـــتراتاالســـتثما ســـابح فـ لماليـ
.االستثمارشركات/الصنادیقمدیري قبلمنالطلبعندلدفعاوعةالمجمعلىیجب.موالاألدیقوصنا 

توزیع األرباح -٢٤

مقترحةنقدیةأرباحتوزیعات
بالســنةمتعلــقشــيءالبواقــعنقدیــةأربــاحتوزیــعاإلدارةمجلــسأعضاءاقترح،٢٠٢١مارس١١فيعقدالذياإلدارةمجلسعاجتما خالل

الجمعيـــةاجتمـــاعخـــاللالمســـاهمينلموافقــةاألربـــاحتوزیـــعویخضـــع،)شــيءال–٢٠١٩دیســـمبر٣١(٢٠٢٠دیســـمبر٣١فـــيالمنتهيــة
.السنويالعمومية

القطاعيةیرر التقاادإعد-٢٥

.للمجموعةستراتيجيةاالمالاألعتوحداما وهاه،أدنموضحهوكما إعداد التقاریر عنهما یمكنرئيسيينقطاعينعامكلبشالمجموعةىلد
التاليالملخصضحیو .لفةمختاستراتيجياتتتطلبنها ألفصلمنبشكلإدارتها تتمو مختلفةقطاعاتفيستراتيجيةاالاألعمالوحداتتعمل

:أنها مكن اعداد تقاریر بشیالتي عةجمو المقطاعاتمنجزءكلفيمليةعال

ل.حبا تجات الومنيةلورقكياس ااألو نتسمإلاعلىویشتملصناعةقطاع ال

خاص.لاالمجموعةلحساب النقد و االستثماراتإدارة على تملویشاالستثمارطاع ق

لي:في وحدتين لألعمال كما یستثماراالنظيم قطاع یتم ت

.المتحدةرات العربيةة رئيسية في اإلما صور العقارات بير وتأج راستثما -
الخليجي وآسيا.ون دول مجلس التعا ة في صورة رئيسيب،والخاصةلعامة دیق الصنا واسهم في األاالستثمار-

حول توزیــع راتالقرااتخاذض ت لغر ه القطاعا ة لهذمراقبة النتائج التشغيليليه اإلدارة في الذي تعتمد عساسألأعاله القطاعات الواردة تعتبر ا
يانات.يد البد توح عنت عا القطا بين المعامالتد تستبعداء.ر وتقييم األالمصاد



اة التابعة لهركشوال)التنمية الصناعية (ش.م.عت و لإلسمنلشارقةشركة ا
ةحدالمو اليةالمنات بياول الحإیضاحات 

٢٠٢٠دیسمبر٣١ما في ك

٤٦

(تتمة) القطاعيةیرالتقار ادإعد-٢٥

٢٠٢٠٢٠١٩
رهمدألف درهمألف

صناعة
٤٣١٬٦٢٧٥٨٠٬١٠٧المبيعات
)٥٤٣٬٨١٢()٤٣٦٬٩٨٩(يعاتتكلفة المب

٣٦٬٢٩٥)٥٬٣٦٢((الخسائر)/ي األرباح إجمال
٢٬٨٨٧٤٬١٢٣متنوعدخل

)١٢٬٤١٣()١٤٬٨٥٣(مصاریف

٢٨٬٠٠٥)١٧٬٣٢٨(تطاعا ج القتائنصافي 

االستثمار

١٤٬٤٤١)٤٬٥١١(الاألمو قلعامة وصنادیة واخاصالاألسهممن االستثمار في ر)خسائ(الالدخل/
)٧٬٠٠٠()١١٬٣٢٥(االستثماریةئر االنخفاض في القيمة على العقارات خسا 

)٧٬٤٤١)١٥٬٨٣٦

١٬٠٥٣٤٬١٤٥ةاریقارات االستثمخل من العالد
)٢٬٥٩٣()٨٬٧٩٤(االستهالك

٨٬٩٩٣)٢٣٬٥٧٧(طاعاتنتائج القصافي 

)١٤٬٨١٨()١٧٬٥٤٣(كاليف التمویلت
-)٢٬٥١٩(تمویل)ف(مصاری/دخل

)١٠٬١١٠()٩٬٦٦٩(يسيالرئزالمرك–دون مخصص بمصاریف
١٢٬٠٧٠)٧٠٬٦٣٦(للسنةئر)(الخسا /باحاألر 

خرى معلومات أ

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
جموعلماستثمار االالصناعة 
ألف درهملف درهمأألف درهم

١٬٤١٣٬٨٨٣٬٧٨١٤٥٦١٬٨٧٠٬٦٦٤قطاعموجودات ال

٥٤٦٬٣١٩٤٣٬٧٤٥٥٠٬٠٦٣مطلوبات القطاع

٦٩٬٢٩٦٨٬٧٩٤٧٨٬٠٩٠استهالك

٣٤٬٠٤٥٩٬٩١٤٤٣٬٩٥٩الرأسماليةالنفقات



اة التابعة لهركشوال)التنمية الصناعية (ش.م.عت و لإلسمنلشارقةشركة ا
ةحدالمو اليةالمنات بياول الحإیضاحات 

٢٠٢٠دیسمبر٣١ما في ك

٤٧

(تتمة) القطاعيةیرالتقار ادإعد-٢٥

(تتمة)خرى معلومات أ

٢٠١٩دیسمبر ٣١
جموعلماستثماراالالصناعة
ألف درهمألف درهمألف درهم

١٬٦٥٠٬٣٩٣٥٠٤٬٩١٠٢٬١٥٥٬٣٠٣قطاعموجودات ال

٥١٦٧٢٧٬١١٬٩٥١٧٣٩٬٤٦٧مطلوبات القطاع

٦٣٬٦٦٨٢٬٥٩٣٦٦٬٢٦١استهالك

٨٣٬٨٠٢٩٦٤٩٤٬١٧٨٬٧٦٦الرأسماليةالنفقات

فيةغرامعلومات ج
٣١فــيالمنتهيتــينللســنتينالجغرافيــةلقطاعــاتبا تتعلقالتيالمطلوباتوبندداتالموجو بندو اداتر اإلیعنمعلوماتيالتالالجدولرضیع

.٢٠١٩دیسمبر٣١و٢٠٢٠دیسمبر

٢٠٢٠دیسمبر٣١
المجموعدوليمحلي 
ألف درهمهمألف در همألف در 

٣٣٥٬٥٠٨٩٦٬١١٩٤٣١٬٦٢٧یراداتاال

)٦٬٣١٤()١٬٢٣٠()٥٬٠٨٤(ثمارستخل االد

٢٠١٩دیسمبر٣١في 
لمجموعادوليمحلي
ألف درهمهمألف در همألف در 

٤٧٠٬٢٨٨١٠٩٬٨١٩٥٨٠٬١٠٧یراداتاال

٩٬٣٩٥٦٬٥٩٨١٥٬٩٩٣ثمارخل االستد



اة التابعة لهركشوال)التنمية الصناعية (ش.م.عت و لإلسمنلشارقةشركة ا
ةحدالمو اليةالمنات بياول الحإیضاحات 

٢٠٢٠دیسمبر٣١ما في ك

٤٨

(تتمة) القطاعيةیرالتقار ادإعد-٢٥

تتمة)(فيةغرامعلومات ج

٢٠٢٠دیسمبر٣١

المجموعدوليي محل
مألف درهألف درهمألف درهم

١٬٧٦٠٬٩١١١٠٩٬٧٥٣١٬٨٧٠٬٦٦٤موجودات

٤٤١٬٧٧٠١٠٨٬٢٩٤٥٥٠٬٠٦٤مطلوبات

٤١٬٩٣٨٢٬٠٢١٤٣٬٩٥٩اليةالرأسمالنفقات

٢٠١٩دیسمبر٣١

المجموعدولييمحل
مألف درهلف درهمأألف درهم

١٬٧٧٦٬٩٣٦٣٧٨٬٣٦٧٢٬١٥٥٬٣٠٣موجودات

٦٣٩٬٠٦٣١٠٠٬٤٠٤٧٣٩٬٤٦٧مطلوبات

١٧٨٬٧٦٦-١٧٨٬٧٦٦اليةالرأسمالنفقات

العالقةذاتاألطرافمعالمعامالت-٢٦

، والشــركات التــي المجموعــةمــوظفي اإلدارة الرئيســيين لــدى عالقــة فــي المســاهمين األساســيين وأعضــاء مجلــس اإلدارة و تتمثــل األطــراف ذات ال
من قبل هــؤالء األطــراف. یــتم اعتمــاد سياســات وشــروط تســعير هــذه المعــامالت مــن قبــل كبيرمشتركة أو تأثير السيطرة الوألسيطرة لتخضع 

تبادلة مع األطراف ذات العالقة.  تفاق عليها بصورة مإدارة المجموعة، ویتم اال

موظفي اإلدارة الرئيسيين:  فيما یلي تعویضات
٢٠٢٠٢٠١٩

مرهدألف درهمألف

٨٬٢٩٣١١٬٣٠٩مةفأة نهایة خدومكا لموظفينلقصيرة األجلمزایا 

١٦١٩عدد من موظفي اإلدارة العليا 

٥٠٠-ه)دنا اء مجلس اإلدارة (راجع اإلیضاح أأتعاب أعض



اة التابعة لهركشوال)التنمية الصناعية (ش.م.عت و لإلسمنلشارقةشركة ا
ةحدالمو اليةالمنات بياول الحإیضاحات 

٢٠٢٠دیسمبر٣١ما في ك

٤٩

تتمة) ( عالقةالذاتاألطرافمعالمعامالت-٢٦

ــد بتـــاریخ  ــارس ١١خـــالل اجتمـــاع مجلـــس اإلدارة المنعقـ ــيء قيمـــة المجلـــس اإلدارة أتعـــاب مجلـــس إدارة ب، اقتـــرح أعضـــاء ٢٠٢٠مـ ــنة شـ للسـ
ــة فـــي  ــمبر ٣١المنتهيـ ــة العمو رطبشـــ ٢٠٢٠دیسـ ــاهمين فـــي اجتمـــاع الجمعيـ ــا مـــن قبـــل المسـ ــة اعتمادهـ ــنوي. خـــالل اجتمـــاع الجمعيـ ــة السـ ميـ

درهــم للســنة ألــف٥٠٠ة بمبلــغ ، وافــق المســاهمون علــى دفــع أتعــاب أعضــاء مجلــس إدار ٢٠٢٠مــارس ٣٠منعقــد بتــاریخ العموميــة الســنوي ال
.٢٠١٩دیسمبر ٣١المنتهية في 

ذاتأطــرافمــنمســتحقة/ إلــىمســتحقةدةأرصــ توجــدوالأعــالهالمــذكورباســتثناءالســنةخــاللعالقــةيذطــرفمــعمعــامالتتوجــدال
.٢٠٢٠دیسمبر٣١فيكما عالقة

دوات المالية بحسب الفئةاأل-٢٧

إن السياسات المحاسبية لألدوات المالية تم تطبيقها على البنود أدناه:

٢٠٢٠٢٠١٩
ف درهمألدرهمألف

الموجودات المالية
القروض والذمم المدینة

١٧٧٬٨٩٨٢٧٢٬٦١٦)١٤ذمم مدینة تجاریة وأخرى (باستثناء السلفيات والمصاریف المدفوعة مقدمًا) (إیضاح 
٦٤٣٬٢٦٤٩٣٬٢٠)١٥نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك (إیضاح 

٢٠٤٬٥٤١٢٩٣٬١٠٩

٢٢٬٦٥١٢٧٬٦٨٠)١٢من خالل األرباح أو الخسائر (إیضاح موجودات مالية بالقيمة العادلة 
١٤٦٬١٢٥٠٦٤٬٨١٤)١٢موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى (إیضاح 

٣٥٢٬٨٠٦٤٦٨٬٨٥٣

المطلوبات المالية
المطلوبات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة

٩٧٬٣٨٤١٨١٬٣٢٠)١٦) (إیضاح والدفعات المقدمةأجير المسبق اء التدائنون تجاریون وآخرون (باستثن
٤٢٥٬١٢١٥٢٩٬١٧٩)١٧السلفيات (إیضاح 

٥٢٢٬٥٠٥٧١٠٬٤٩٩
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مخاطر االئتمان
ى خســارة ماليــة. تتعــرض عقــد عمــالء، ممــا یــؤدي إلــ مخــاطر االئتمــان هــي مخــاطر عــدم وفــاء طــرف مقابــل بالتزاماتــه بموجــب أداة ماليــة أو 

عة لمخاطر االئتمان من أنشطتها التشغيلية. تتعرض الموجودات المالية لمخاطر االئتمان على النحو التالي:المجمو 

االئتمانلمخاطر التعرض 
ریخ إعــداد التقــاریر تمثل القيمة الدفتریة للموجودات المالية أقصى تعرض لمخاطر االئتمان. فيما یلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمــان فــي تــا 

المالية:

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمدرهمألف

١٧٢٬٢٦٩٢٤٥٬٥٩٢مخصص خسارة انخفاض القيمة)اً مدینون تجاریون (ناقص
٥٬٦٣٠٧٬٥٦٩أخرى م مدینة و ودائع وذم

٢٦٬٢٠٦٢٠٬٠٢٩أرصدة نقدیة لدى البنوك

٢٠٤٬١٠٥٢٧٣٬١٩٠

الجغرافي:التقریر حسب الموقعجاریة في تاریخ ذمم المدینة التمن الموجودات المالية األخرى والفيما یلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمدرهمألف

١٨٢٬٩٥٨٢١٨٬٦٠٠محلية
١٤٧٬٢١٥٩٠٬٥٤مناطق أخرى 

٢٠٤٬١٠٥٢٧٣٬١٩٠

خسائر االنخفاض في القيمة
.راد ومراقبة الذمم المدینة القائمةنية بخصوص العمالء بوضع حدود ائتمان للعمالء األفتسعى المجموعة للحد من مخاطرها االئتما 

تتم إدارة جودة ائتمان العميل بناًء على التصنيف االئتماني ویتم تحدید حدود االئتمان الفردیة وفقًا لهذا التقييم.

ســارة الماليــة الجــدارة االئتمانيــة كوســيلة للتخفيــف مــن مخــاطر الخ ة التعامــل فقــط مــع األطــراف المقابلــة ذاتقامــت المجموعــة باتبــاع سياســ 
ة حــدود الطــرف المقابــل والتــي تــتم مراجعتهــا والموافقــة الســداد. یــتم الــتحكم فــي التعــرض لمخــاطر االئتمــان بواســطالناتجــة عــن التخلــف عــن

لذمم المدینة القائمة.عليها من قبل المجموعة سنویًا ومراقبة ا

ئتمان المتوقعةتقييم خسارة اال
ر االئتمــان المتوقعــة. تســتخدم المجموعــة مصــفوفة مخصــص مــا ائفــي كــل تــاریخ تقریــر مــالي لقيــاس خســ یــتم إجــراء تحليــل النخفــاض القيمــة 

ســتخدام طریقــة "معــدل الــدوران" بنــاء علــى با لقيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة مــن الــذمم المدینــة التجاریــة. یــتم احتســاب معــدالت الخســائر 
بعــة لقيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة هــي نفــس لهبــوط إلــى الشــطب. إن المنهجيــة المتتمال تقدم الذمم المدینة خــالل مراحــل متعاقبــة مــن ااح 

بينة في آخر بيانات مالية سنویة.المنهجية الم
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(تتمة)مخاطر االئتمان

(تتمة)خسائر االنخفاض في القيمة

(تتمة)تقييم خسارة االئتمان المتوقعة

دیســمبر ٣١ان والخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للــذمم المدینــة التجاریــة كمــا فــي خــاطر االئتمــ یقــدم الجــدول التــالي معلومــات حــول التعــرض لم
٢٠٢٠:

مخصصات خسائر القيمة 
االئتمان المتوقعة اإلجمالية 

االئتمانخسارة٢٠٢٠سنة ٢٠٢٠سنة 
المتوقعةألف درهمألف درهم

٪٠٬٠٠-١٢٦٬٧٤٠مدینة تجاریة مضمونةذمم 
٪٥٠٬٣٣٧٤٬٨٠٨٩٬٥٦نة تجاریة غير مضمونةمم مدیذ

٪١٬٤٢٩٤٢٩٬١٠٠٬١٠٠مم المدینة التجاریةذمخصص محدد لل

١٧٨٬٥٠٦٦٬٢٣٧

مخصصات خسائرالقيمة
االئتمان المتوقعةاإلجمالية

االئتمانخسارة٢٠١٩سنة ٢٠١٩سنة 
المتوقعةألف درهمألف درهم

٪٠٬٠٠-١٨٧٬٨٧٠ةمدینة تجاریة مضمونذمم
٪٦٢٬٢٠٩٤٬٤٨٧٧٬٢١مم مدینة تجاریة غير مضمونةذ

٪١٬٠٠٠٠٠٠٬١٠٠٬١٠٠مم المدینة التجاریةذمخصص محدد لل

٢٥١٬٠٧٩٥٬٤٨٧

العوامــل ت فــيعلــى مــدى الــثالث ســنوات الماضــية. یــتم ضــرب تلــك المعــدالة الفعليــة فــي خســائر االئتمــان تســتند معــدالت الخســارة إلــى الخبــر 
ول المجموعــة حــ رؤیــةو الحاليــةالعددیة لبيان الفروق بين الظروف االقتصادیة خالل الفترة التــي تــم خاللهــا جمــع البيانــات التاریخيــة والظــروف 

والمتوقــع للــدول ل العددیــة علــى النــاتج المحلــي اإلجمــالي الفعلــيترتكز العوامــ عمار المتوقعة للذمم المدینة. الظروف االقتصادیة على مدى األ
المعنية التي تعمل فيها المجموعة.
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مخاطر السيولة

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

أكثر منأقل من التدفقات القيمة 
واحدةسنةسنة واحدةالنقدیة التعاقدیة الدفتریة 
رهمألف دألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 
المطلوبات المالية غير المشتقة

-٨١٬٢٨٣٨١٬٢٨٣٨١٬٢٨٣ذمم دائنة تجاریة وأخرى 
ممتلكات ومكائنمستحق الدفع مقابل إنشاء

-١٦٬٢٠٦١٦٬٢٠٦١٦٬٢٠٦العقار االستثماري /ومعدات
٤٢٥٬١٢١٤٤٣٬٧٩٦٢٥٠٬٢٥١١٩٣٬٥٤٥القروض البنكية

٥٢٢٬٦١٠٥٤١٬٢٨٥٣٤٧٬٧٤٠١٩٣٬٥٤٥

أكثر منأقل منالتدفقاتالقيمة
واحدةسنةسنة واحدةالنقدیة التعاقدیةالدفتریة

درهمألفألف درهممألف درهألف درهم

٢٠١٩دیسمبر ٣١في 
تقةالمطلوبات المالية غير المش

-١٦٨٬٢٢٩١٦٨٬٢٢٩١٦٨٬٢٢٩ذمم دائنة تجاریة وأخرى 
ممتلكات ومكائنمستحق الدفع مقابل إنشاء 

-١٣٬٣٤٠١٣٬٣٤٠١٣٬٣٤٠ومعدات/ العقار االستثماري 

٥٢٩٬١٧٩٥٥٤٬٣١٥٣٥٣٬٨٧٣٢٠٠٬٤٤٢القروض البنكية

٧١٠٬٧٤٨٧٣٥٬٨٨٤٥٣٥٬٤٤٢٢٠٠٬٤٤٢
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سوق مخاطر ال

مخاطر العمالت األجنبية
ليس لدى المجموعة حاالت تعرض جوهریة لمخاطر صرف العمالت األجنبية في تاریخ التقریر المالي.

طر أسعار الفائدةمخا
لية:ار الفائدة ألدوات المجموعة المالية التي تخضع لفائدة بتاریخ إعداد التقاریر الما فيما یلي بيان أسع

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمهمدر ألف

األدوات ذات سعر الفائدة الثابت
٥٠٨٥٠٨موجودات مالية

-١١٤٬٤٤٢مطلوبات مالية

المتغيراألدوات ذات سعر الفائدة 
٦٧٩٬٣١٠١٧٩٬٥٢٩مطلوبات مالية

ت األســعار الثابتــة والمتغيــرة. تقــوم المجموعــة بــإدارة مخــاطر أســعار الفائــدة لــدیها بالحصــول علــى محفظــة متوازنــة مــن القــروض والســلفيات ذا
قروضــها بأســعار فائــدة ثابتــة. إلدارة ذلــك، تــدخل المجموعــة فــي ٪ مــن٢٥االحتفــاظ بنســبة تصــل إلــى علــىتــنص سياســة المجموعــة 

أســعار الفائــدة ذات الســعر الثابــت، والتــي توافــق بموجبهــا، ضــمن فتــرات زمنيــة محــددة، علــى تبــادل مقایضــات و لســندات القــروض وا
مي متفق عليه.بها بالرجوع إلى مبلغ أساسي اسن مبالغ معدل الفائدة الثابتة والمتغيرة والتي تم حسا الفرق بي

التدفقات النقدیة التعاقدیة
ألف درهم

أكثر من سنة واحدةةأقل من سنة واحد
٢٤١٬٨١٥١٨٣٬٣٠٦المبلغ االسمي ٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٢٥٠٬٢٥١١٩٣٬٥٤٥) القيمة العادلة موجودات (مطلوبات 

٣٣٧٬٨٢٦١٩١٬٣٥٣المبلغ االسمي٢٠١٩دیسمبر ٣١
٣٥٣٬٨٣٧٢٠٠٬٣٣٤) القيمة العادلةموجودات (مطلوبات
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(تتمة)سوق مخاطر ال

تحليل حساسية القيمة العادلة لألدوات ذات سعر الفائدة الثابت 
ت بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر، مجموعة باحتساب أٍي من الموجودات والمطلوبات المالية ذات سعر الفائدة الثابــ وم الال تق

یؤثر على األرباح أو الخسائر.ن للذا فإن التغير في أسعار الفائدة في تاریخ التقریر 

دة المتغيرالفائات سعرتحليل حساسية التدفقات النقدیة لألدوات ذ
نقطة أساس في أسعار الفائدة في تاریخ التقریــر المــالي كــان ليــؤدي إلــى زیــادة/(نقص) فــي األربــاح ١٠٠إن التغير المحتمل المعقول بمقدار 

.رض هذا التحليل ثبات كافة المتغيرات األخرى وخاصة أسعار العمالت األجنبيةأو الخسائر بالمبالغ المبينة أدناه. یفت

رباح أو الخسائرألا
١٠٠نقص١٠٠زیادة

نقطة أساسنقطة أساس 
ألف درهمألف درهم

١٠٧٬٣)٣٬١٠٧(٢٠٢٠دیسمبر ٣١

٥٬٢٩٢)٥٬٢٩٢(٢٠١٩دیسمبر ٣١

مخاطر أسعار األسهم
أسعار األســهم الخاصــة بهــذه حول تحليل حساسية١١مدرجة. راجع اإلیضاح لمخاطر أسعار األسهم من االستثمارات التتعرض المجموعة 

االستثمارات.

القيم العادلة
راجــع ترى إدارة المجموعة أن القيمة العادلة لموجوداتها ومطلوباتها المالية ال تختلف بصــورة جوهریــة عــن القيمــة الدفتریــة فــي تــاریخ التقریــر.

.١١و ٩أیضًا اإلیضاحين 
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المالرأس مخاطرإدارة 
إن أهــداف المجموعــة الرئيســية مــن إدارة رأس المــال هــو التأكــد مــن احتفــاظ المجموعــة بنســب جيــدة لــرأس المــال لــدعم أعمالهــا وزیــادة قيمــة 

حقوق المساهمين ألقصى حد ممكن.

دیة. لــم یــتم إجــراء أیــة تغييــرات قتصا اع االإدارة هيكل رأس المال لدیها وإجراء التعدیالت عليه في ضوء التغيرات في األوضتقوم المجموعة ب
یتــألف هيكــل رأس المــال مــن . ٢٠١٩دیســمبر ٣١و٢٠٢٠دیسمبر ٣١في األهداف أو السياسات أو العمليات خالل السنوات المنتهية في 

مجموعــة بمبلــغ ال الرأس مــ ، تــم قيــاس ٢٠٢٠دیســمبر ٣١ياطيات القيمة العادلة والخسائر المتراكمــة. كمــا فــي رأس المال واالحتياطيات واحت
ألف درهم).١٬٤١٥٬٨٣٦-٢٠١٩ألف درهم (١٬٣٢٠٬٦٠١

دیسمبر٣١رات تغيالتدفقات النقدیة التدفقات النقدیة ینایر ١
٢٠٢٠أخرى الصادرة الواردة٢٠٢٠

ألف درهمألف درهمف درهمألألف درهمألف درهم

١٨٣٬٠٥٩)٥٠٬٠٠٠()٤٨٢٬١٢٤(٢٧٤٬٩٩٥٤٤٠٬١٨٨قروض قصيرة األجل
٥٠٬٠٠٠٢٤٢٬٠٦٢)٧١٬١٠٩(٢٥٤٬١٨٤٨٬٩٨٧قروض ألجل

-----توزیعات األرباح مستحقة الدفع

٤٢٥٬١٢١-)٥٥٣٬٢٣٣(٬١٧٩٥٢٩٤٤٩٬١٧٥

دیسمبر٣١راتتغيالتدفقات النقدیةقدیةالتدفقات النینایر١
٢٠٢٠أخرى الصادرةالواردة٢٠١٩

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٧٤٬٩٩٥-)٤١٧٬٤٠١(٢٢٩٬٣٤٢٤٦٣٬٠٥٤قروض قصيرة األجل
٢٥٤٬١٨٤-)٢٨٬٨٦٤(١٩١٬٥٥٤٩١٬٤٩٤قروض ألجل

--)٩٬٥٣٦٣(-٣٩٬٥٣٦توزیعات أرباح دائنة

٥٢٩٬١٧٩-)٤٨٥٬٨٠١(٤٦٠٬٤٣٢٥٤٬٥٤٨٥

ادلةقياس القيمة الع-٢٩

هــي الســـعر الــذي ســـيتم قبضــه لبيـــع بنــد موجـــودات مـــا أو المــدفوع لتحویـــل بنــد مطلوبـــات مــا فـــي معاملــة منتظمـــة بـــين "القيمــة العادلـــة"إن 
غيــاب الســوق الرئيســي، فــي الســوق األكثــر تفضــيًال الــذي یمكــن للمجموعــة المشاركين في السوق بتــاریخ القيــاس فــي الســوق الرئيســي أو، فــي

لعادلة لبند المطلوبات تعكس المخاطر غير التنفيذیة المتعلقة به.الوقت. إن القيمة اذلك الوصول إليه في

وبات المالية وغير المالية.تتطلب بعض اإلفصاحات والسياسات المحاسبية للمجموعة قياس القيمة العادلة لكل من الموجودات والمطل

الســعر المــدرج فــي ســوق نشــطة لتلــك األداة. یعتبــر الســوق لــة لــألداة باســتخدامالعادعنــدما یكــون ذلــك متاحــًا، تقــوم المجموعــة بقيــاس القيمــة 
ات عــن األســعار نشطًا في حال تكرار حدوث المعامالت المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات بشكل كاٍف بحيث یتسنى الحصول على معلوم

بصورة مستمرة.
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ة أســاليب التقيــيم بحيــث تســتفيد مــن المــدخالت الملحوظــة ذات الصــلة ، تســتخدم المجموعــ نشــطك ســعر مــدرج فــي ســوق عنــدما ال یكــون هنــا 
تــم اختيــاره كافــة العوامــل التــي كــان ليضــعها بأقصى قدر ممكن وتحــد مــن اســتخدام المــدخالت غيــر الملحوظــة. یتضــمن أســلوب التقيــيم الــذي 

تسعير المعاملة.باالعتبار األطراف المشاركة في السوق عند 

أو بند مطلوبات تم قياسه بالقيمة العادلة سعر "عرض" وسعر "طلب"، تقيس المجموعة الموجودات والمراكز الطویلــة كان لبند موجوداتإذا 
يرة بسعر الطلب.بسعر العرض والمطلوبات والمراكز القص

لعادلـــة للمبلـــغ المـــدفوع أو أي القيمــة ا-ي ليــة عنـــد التثبيـــت األولـــ یكــون ســـعر المعاملـــة عــادة هـــو أفضـــل دليـــل علــى القيمـــة العادلـــة ألداة ما 
ة العادلــة المقبــوض. عنــدما تــرى المجموعــة أن القيمــة العادلــة عنــد التثبيــت األولــي مختلفــة عــن ســعر المعاملــة، ال یــتم االســتدالل علــى القيمــ 

دخالت غيـــر تُعتبــر فيهــا المــ بنــاء علــى طریقــة تقيــيم بواســطة الســعر المــدرج فــي ســوق نشــطة لبنــد موجــودات أو بنــد مطلوبــات متطــابق أو 
اعــاة ا لمر الملحوظة غير هامة فيما یتعلــق بقيــاس القيمــة العادلــة، وفــي هــذه الحالــة یــتم مبــدئيا قيــاس األداة الماليــة بالقيمــة العادلــة، ویــتم تعــدیله

اس تناســبي علــى الخســائر علــى أســ الفــرق ضــمن األربــاح أوالفرق بين القيمــة العادلــة عنــد التثبيــت األولــي وســعر المعاملــة. یــتم الحقــًا تثبيــت
بشكل كامل ببيانات السوق الملحوظة أو عندما یتم إنهاء المعاملة.مدى عمر األداة وليس أكثر من ذلك عندما یكون التقييم مدعوما 

ياسات:ة في إجراء القهمية المدخالت المستخدمالمجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام تسلسل القيمة العادلة التالي، والذي یعكس أ تقوم 

المســتوى األول: األســعار المتداولــة فــي الســوق (غيــر معدلــة) فــي ســوق نشــط. ترتكــز القــيم العادلــة علــى ســعر الســوق فــي تــاریخ التقيــيم. یــتم 
ار المجموعة في سندات الملكية المدرجة المحتفظ بها بغرض المتاجرة ضمن هذه الفئة.تصنيف استثم

التقيــيم التــي تســتند إلــى المــدخالت الملحوظــة، إمــا بطریــق مباشــر (أي األســعار) أو غيــر مباشــر (أي المشــتقة مــن مســتوى الثــاني: أســاليبال
باســتخدام: أســعار الســوق المتداولــة فــي أســواق نشــطة ألدوات مماثلــة؛ أو أســعار األسعار). تشتمل هــذه الفئــة علــى األدوات التــي یــتم تقييمهــا 

أو مماثلــة فــي األســواق التــي تعتبــر نشــطة بشــكل أقــل؛ أو أســعار الوســيط؛ أو أســاليب تقيــيم أخــرى بحيــث اولــة ألدوات نموذجيــة الســوق المتد
انات السوق.تكون جميع المدخالت الهامة مستقاة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من بي

يــع األدوات التــي یــتم تقييمهــا باســتخدام تمل هذه الفئة علــى جمشالمستوى الثالث: أساليب التقييم التي تستخدم مدخالت هامة غير ملحوظة ت
تمل أساليب تقيــيم تشــتمل علــى مــدخالت ال تتضــمن بيانــات ملحوظــة، بحيــث یكــون للمــدخالت غيــر الملحوظــة أثــرًا كبيــرًا فــي تقيــيم األداة. تشــ 

راضــات الهامــة غيــر ملحوظــة تكــون التســویات واالفتهــذه الفئــة علــى أدوات یــتم تقييمهــا بنــاًء علــى األســعار المدرجــة ألدوات مماثلــة بحيــث
لبيان الفروق بين األدوات.وضروریة 

ر الصــادرة حــول إنجــاز المشــاریع. في بعض الحاالت، یتم تحدید التقييم بناًء علــى تقــاریر التقيــيم الصــادرة مــن مــدیر الصــندوق وكــذلك التقــاری
المقارنــة ذات معلومــاتالمدرجــة ضــمن هــذه الفئــة. وبصــورة عامــة، فــإن التغيــر فــي يــرغســندات الملكيــةیتم تصنيف استثمار المجموعة فــي 

العالقة المستخدمة لتقدیر القيمة العادلة یصحبه تغير في القيمة العادلة.

تســجيل خســارة تــم دلة لالستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة مــن خــالل بنــود الــدخل الشــامل األخــرى، وعليــه،قامت اإلدارة بمراجعة القيمة العا 
ألف درهم).١٬٠١٨ربح بمبلغ -٢٠١٩ألف درهم خالل السنة الحالية في بنود الدخل الشامل األخرى (٢٢٬٥٤٥تقييم عادل بمبلغ 
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مســتوى فــي تسلســل القيمــة العادلــة الــذي الأدنــاه األدوات الماليــة المقاســة بالقيمــة العادلــة فــي نهایــة فتــرة التقریــر المــالي، حســب لیحلــل الجــدو 
یصنف فيه قياس القيمة العادلة.

المجموعالمستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

الموجودات الماليةبند 
االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من

٢٥٬٠٠٤١٢٥٬٦١٤-١٠٠٬٦١٠الشامل األخرى خالل بنود الدخل 
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة 

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

ر الماليةبند الموجودات غي
٤٠٧٬٧٢٥٤٠٧٬٧٢٥--استثماریةعقارات

٤٣٢٬٧٢٩٥٥٥٬٩٩٠-١٢٣٬٢٦١

٢٠١٩دیسمبر ٣١في 

الموجودات المالية
االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من 

٣٠٬٤٨٠١٤٨٬٠٦٤-١١٧٬٥٨٤خالل بنود الدخل الشامل األخرى 
لعادلة من مارات مدرجة بالقيمة ااستث

٢٧٬٦٨٠--٢٧٬٦٨٠األرباح أو الخسائرخالل

بند الموجودات غير المالية
٤٤٩٬٧٣٥٤٤٩٬٧٣٥--ریةعقارات استثما 

٤٨٠٬٢١٥٦٢٥٬٤٧٩-١٤٥٬٢٦٤
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األحكام والتقدیرات المحاسبية الهامة-٣٠

االستثمار في األوراق المالية
لــة مــن الســتثمارات المســجلة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل بنــود الــدخل الشــامل األخــرى أو بالقيمــة العادات إما ضمن فئة ایتم تصنيف االستثمار 

بهــا ألغــراض المتــاجرة أو اســتثمارات مدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل خالل األرباح أو الخســائر. لتحدیــد مــا إذا كانــت االســتثمارات محــتفظ
ــامل األخـــرى، ــذا التصـــنيف وفقـــاً تضـــع اإلدارة باالبنـــود الـــدخل الشـ ــيلية لتحدیـــد هـ ــایير التفصـ لمـــا جـــاء بالتفصـــيل فـــي السياســـات عتبـــار المعـ

ة بشــكل مناســب إمــا ضــمن فئــة االســتثمارات المســجلة بالقيمــة اســبية. إن اإلدارة علــى قناعــة بــأن اســتثماراتها فــي األوراق الماليــة مصــنفالمح 
العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر. إن تقيــيم اســتثمارات األســهم غيــر المتداولــة خــرى أو بالقيمــة العادلة من خالل بنود الــدخل الشــامل األ

دًة على ما یلي:یستند عا 

المعامالت حسب األسعار السائدة في السوق؛•
العادلة الحالية ألداة أخرى شبيهة بصورة كبيرة؛القيمة•
ى بنود ذات أحكام وخواص مخاطر مشابهة؛ أوية التي تنطبق علالنقدیة المتوقعة المخصومة باألسعار الحال•
نماذج تقييم أخرى •

دوات الماليةتقدیر القيمة العادلة لأل
خالت ال ترتكز على البيانــات الســوقية الملحوظــة عنــد تقــدیر القيمــة العادلــة لــبعض تقوم اإلدارة باستخدام أساليب التقييم التي تنطوي على مد

ادلــة لــألدوات بيان معلومات تفصيلية حول االفتراضات الرئيسية المستخدمة لتحدید القيمــة الع٢٩یضاح رقم مالية. تم في اإلفئات األدوات ال
ضات.  المالية، باإلضافة إلى تحليل حساسية تفصيلي لهذه االفترا

ن قبل المجموعةتقدیر األعمار المقدرة للعقارات االستثماریة والممتلكات واآلالت والمعدات المستخدمة م
ــارات االت ــة بالعقـ ــتهالك ذات العالقـ ــاریف االسـ ــار المقـــدرة ومصـ ــوم إدارة المجموعـــة بتحدیـــد األعمـ ــات واآلالت والمعـــدات قـ ســـتثماریة والممتلكـ

لتقيـــيم مـــدى معقوليـــة هـــذه٢٠٢٠دیســـمبر ٣١جراء مراجعـــة للقـــيم المتبقيـــة واألعمــار اإلنتاجيـــة كمـــا فـــي الخاصــة بهـــا. قامـــت المجموعـــة بـــإ 
بقيــة للموجــودات للفتــرتين الحاليــة شــر اإلدارة إلــى وجــود ضــرورة إلجــراء أي تعــدیل علــى القــيم المتبقيــة واألعمــار اإلنتاجيــة المتالتقــدیرات. لــم ت

والمستقبلية.

ممخصص المخزون المتقاد
صــافي القيمــة القابلــة خفيض نتيجة تعــدیلتقوم المجموعة بصورة منتظمة بمراجعة مخزونها لتقييم الخسائر الناتجة عن تقادم المخزون وأي ت

يــان األربــاح والخســائر، تقــوم المجموعــة بوضــع أحكــام حــول مــا إذا بالنسبة لتحدید ما إذا كان مخصص التقادم یجب أن یسجل فــي بللتحقق.
مخصــص لتحقــق. یــتم تكــوینأي بيانات ملحوظــة تشــير إلــى وجــود أي إمكانيــة بيــع مســتقبلية للمنــتج وصــافي قيمــة المنــتج القابلــة لكان هناك

فــة بنــاًء علــى أفضــل التقــدیرات مــن قبــل اإلدارة. یعتمــد لصــافي القيمــة القابلــة للتحقــق عنــدما یكــون صــافي القيمــة القابلــة للتحقــق أقــل مــن التكل
ون على تقادمه واتجاه االستهالك السابق.مخصص تقادم المخز 

خسائر االنخفاض في قيمة الذمم المدینة
ــه التقـــوم المجموعـــة ــة علـــى األقـــل علـــى أســـاس ســـنوي. إن مخـــاطر االئتمـــان بمراجعـــة ذممـ ــا بخصـــوص االنخفـــاض فـــي القيمـ مدینـــة لتقييمهـ

إذا كــان یجــب تثبيــت خســائر االنخفــاض فــي القيمــة فــي األربــاح لمجموعــة تعــود بصــورة أساســية إلــى الــذمم المدینــة التجاریــة. عنــد تحدیــد مــا ل
ان هناك أیة بيانات ملحوظة تشير إلى وجود انخفــاض فــي القيمــة یمكــن قياســه فــي كام حول ما إذا كوالخسائر، تقوم المجموعة بإصدار األح 

مــوذج "خســائر االئتمــان المتوقعــة". وســوف یقتضــي وعليــه، یــتم رصــد مخصــص النخفــاض القيمــة وفــًق لندیة المســتقبلية المقــدرة. التدفقات النق
االقتصــادیة علـــى نمــوذج خســائر االئتمــان المتوقعــة، والتــي یـــتم غيــرات فــي العوامــلهــذا األمــر وضــع أحكــام معقولــة بشــأن طریقـــة تــأثير الت

مرجح.تحدیدها على أساس المتوسط ال
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(تتمة) األحكام والتقدیرات المحاسبية الهامة-٣٠

خسائر انخفاض القيمة للموجودات الثابتة والعقارات االستثماریة
ثماریة لتقيــيم انخفــاض القيمــة فيمــا إذا كــان یوجــد مؤشــر بخصــوص االنخفــاض فــي وعقاراتها االســتتقوم المجموعة بمراجعة موجوداتها الثابتة

ما إذا كان االنخفاض في القيمة یجب تثبيته في األرباح أو الخسائر، تقوم المجموعة بإجراء األحكــام ســواء كانــت هنــاك أیــة القيمة. لتحدید في
للموجــودات الثابتــة والعقــارات االســتثماریة. وفقــًا لــذلك، یــتم تكــوین فــي القــيم المدرجــةلومــات یمكــن مالحظتهــا تــدل علــى وجــود انخفــاض مع

ة عنــد وجــود خســائر قابلــة للتحدیــد أو حــدث أو الحالــة التــي تعتبــر، اســتنادًا إلــى الخبــرة الســابقة، دلــيًال علــى مخصــص لالنخفــاض فــي القيمــ 
رات االستثماریة.القيمة المدرجة للموجودات الثابتة والعقا حدوث انخفاض في

معلومات المقارنة-٣١

تتوافــق مــع العــرض الحــالي للســنة الماليــة الحاليــة. وقــد تــم إجــراء هــذه جــرى إعــادة تصــنيف بعــض أرقــام المقارنــة المقابلــة للســنة الســابقة حتــى
ية المعلنة سابقًا.اح أو حقوق الملكالتعدیالت لتحسين توافق المعلومات المقدمة. وإن إعادة التصنيف هذه ليس لها أي تأثير على األرب

الموحد.الدخل الجدول التالي تأثير تسویات إعادة التصنيف على بيان یلخص 

دیسمبر٣١دیسمبر ٣١
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهم
)معلن عنه سابقاً ((معاد تصنيفه) 

٥٨٠٬١٠٧٥٦٧٬٥٧٧اإلیرادات من عقود العمالء
)٥٣٤٬١١١()٥٤٣٬٨١٢(تكاليف المبيعات

)١٥٬٢٠٣()١٧٬٩٢٧(یف إداریة وعموميةر مصا 
١٥٬٩٩٣١٦٬٠٠٣دخل االستثمارات

٤٬١٥٣٤٬٢٤٨دخل آخر

المساهمات االجتماعية-٣٢

ألف درهم).٦٥٨–٢٠١٩ألف درهم (٤٢٦جتماعية بمبلغ اخالل السنة، قامت المجموعة بإجراء مساهمات 
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) ١٩-يدفيروس كورونا المستجد (كوفأثر-٣٣

ویـــؤدي إلــى توقـــف ،حــةجائى أنــه ) علـــ ١٩-وفيــدكأعلنـــت منظمــة الصــحة العالميـــة عــن فيــروس كورونـــا المســتجد (٢٠٢٠مــارس ١١فــي 
األعمــال واألنشــطة االقتصــادیة. وقــد أعلنــت الســلطات الماليــة والنقدیــة، علــى الصــعيدین المحلــي والــدولي، عــن العدیــد مــن اإلجــراءات لتقــدیم 

يقــة لتطــورات الوضــع حيــث . وســوف تواصــل المجموعــة المتابعــة الدقللجائحــةلم لمواجهــة التــداعيات الســلبية المحتملــة توى العــا الدعم علــى مســ 
امت بتفعيل خطتها الخاصة باستمراریة األعمال والممارسات األخرى الخاصة بإدارة المخاطر إلدارة حــاالت التوقــف المحتملــة فــي العمليــات ق

وفــي ضــوء قــد نــتج عــن فيــروس كورونــا المســتجد حالــة مــن عــدم اليقــين فــي البيئــة االقتصــادیة العالميــة.. و ٢٠٢٠واألداء المــالي فــي عــام
فــي الموقــف، قامــت المجموعــة بمراعــاة مــا إذا كانــت هنــاك أیــة تعــدیالت وتغييــرات فــي األحكــام والتقــدیرات وإدارة المخــاطر التصــعيد الســریع

ت المالية.البيانا والتي یلزم مراعاتها واإلعالن عنها في

، فقــد أجــرت إدارة المجموعــة تقييمــًا ء علــى األعمــال واالقتصــادوفــي حــين أنــه مــن الصــعب حاليــًا التنبــؤ بالمــدى الكلــي ومــدة تــأثير هــذا الوبــا 
طلــب لــنفط واللألثر على عمليات المجموعة وجوانب األعمال بالكامل، بما فــي ذلــك عوامــل مثــل سلســلة التوریــد والقيــود علــى الســفر وأســعار ا

ت جوهریــة علــى األحكــام والتقــدیرات ال یلزم إجراء أي تغييراعلى المنتجات، إلخ، واستنتجت بأنه كما في تاریخ إصدار هذه البيانـات الماليـة، 
أن ئج یمكــنمع ذلك، في ضوء حالة عــدم اليقــين الحاليــة، فــإن أي تغيــرات مســتقبلية فــي االفتراضــات والتقــدیرات قــد تــؤدي إلــى نتــا األساسية. 

ومــع التطــور الســریع لية. متــأثر فــي الســنوات المســتقبتتطلــب إجــراء تعــدیل جــوهري علــى المبلــغ المــدرج لبنــد الموجــودات أو بنــد المطلوبــات ال
للوضع في ظل التقدیرات غير المؤكدة المستقبلية، ستواصل اإلدارة تقييم األثر بناًء على التطورات المستقبلية.

وي علــى مخــاطر جوهریــة لرئيســية التــي تتعلــق بالمســتقبل والمصــادر الرئيســية للتقــدیرات غيــر المؤكــدة التــي قــد تنطــ ضــات اوفيمــا یلــي االفترا
تعدیل جوهري على البيانـات الماليـة:تستوجب

مبلغ العقارات االستثماریة القابل لالسترداد)أ
ك بسبب الخصائص الفریــدة لكــل عقــار وموقعــه وذلعلى كل حالة على حدة،هبطبيعتیعتمدإن المبلغ القابل لالسترداد للعقارات االستثماریة 

عــدم اليقــين. بنــاًء علــى تقييمــات انخفــاض القيمــة التــي حالــة اســتمرار الخصــم التــي تعكــس نســباإلیجــارات و زیــادةوعائــده المتوقــع ومعــدل 
ألــــف درهــــم تــــم اعتبــــاره ١٩١٬٠٤٠ة دفتریــــ أجرتهــــا اإلدارة، فــــإن المبلــــغ القابــــل لالســــترداد لــــبعض العقــــارات االســــتثماریة التــــي تبلــــغ قيمتهــــا ال

) خــالل الســنة المنتهيــة ١٠ألف درهم (راجع إیضاح ١١٬٣٢٥ض القيمة بمبلغ ألف درهم، وبناًء عليه، تم تثبيت مخصص انخفا ١٧٩٬٧٢٠
ة.لعقارات االستثماریميع ا. تم تحدید تقدیر القيمة المستخدمة للقيمة القابلة لالسترداد بناًء على التقييم المستقل لج ٢٠٢٠دیسمبر ٣١في 

یل والسيولةالتمو )ب 
اســتجابة للوضــع النــاجم عــن الجائحــة، تواصــل المجموعــة مراقبــة جميــع متطلبــات الســيولة والتمویــل واالســتجابة لهــا مــن خــالل خطتهــا التــي 

ــا فـــي  ــة. كمـ ــادیة الحاليـ ــًا ، تـــرى المجموعـــة أن مركـــز الســـيولة ٢٠٢٠دیســـمبر ٣١تعكـــس الســـيناریوهات االقتصـ ــة ال یـــزال قویـ وأن للمجموعـ
ــدته ــات رأس المـــال العامـــل اا أرصـ ــة، إلـــى جانـــب التســـهيالت غيـــر المســـحوبة، ســـتكون كافيـــة لتلبيـــة احتياجـ ــة مـــن النقدیـــة وشـــبه النقدیـ لحاليـ

لمستقبل المنظور.والمصاریف الرأسمالية ومتطلبات السيولة األخرى وذلك ألنها تستحق في ا

اریةوقعة للذمم المدینة التجمخصص خسائر االئتمان المت)ج
قــد ألزمــت المجموعــة بإعــادة تقيــيم المــدخالت واالفتراضــات )١٩-كوفيــد(كورونــا دیرات غيــر المؤكــدة التــي نتجــت عــن تفشــي جائحــةإن التقــ 

عيــة ذات العالقــة فيمــا یخــص ترجيحــات ســيناریوهات . وقد قامت المجموعة بتحدیث المعلومات التطل٢٠٢٠دیسمبر ٣١المستخدمة كما في 
عنية التي تعمل فيها الشركة، والزیادة الجوهریة فــي مخــاطر االئتمــان، وتقيــيم مؤشــرات االنخفــاض فــي قة للسوق المالقتصاد الكلي ذات العالا

القيمة بشأن التعرضات في القطاعات المحتمل تضررها.

المدینــة مــن تــاریخ مم التجاریــة ي الجــودة االئتمانيــة للــذاریة المدینة، تراعي المجموعة أي تغيير جــوهري فــ عند تحدید قابلية استرداد الذمم التج 
مــنح االئتمـــان ألول مـــرة حتـــى تـــاریخ التقریـــر المـــالي. بمـــا أن غالبيـــة الـــذمم التجاریـــة المدینـــة مضـــمونة مقابـــل ضـــمانات بنكيـــة أو اعتمـــادات 

ي مالئم.الئتمان المتوقعة في تاریخ إعداد التقریر المالمستندیة، ترى اإلدارة أن مخصص خسارة ا



اة التابعة لهركشوال)التنمية الصناعية (ش.م.عت و لإلسمنلشارقةشركة ا
ةحدالمو اليةالمنات بياول الحإیضاحات 

٢٠٢٠دیسمبر٣١ما في ك

٦١

) (تتمة) ١٩-وس كورونا المستجد (كوفيدأثر فير -٣٣

ودات غير الماليةاالنخفاض في قيمة الموج)د
للمؤشرات المحتملة لالنخفاض في قيمة موجوداتها الثابتة، وقامت بمقارنة النتائج الفعليــة للســنة المنتهيــة فــي أجرت المجموعة تقييمًا مفصالً 

ات غيــر ومعایير القطــاع واســتنتجت أنــه ال یوجــد حاجــة لمخصــص انخفــاض القيمــة فيمــا یتعلــق بــالموجودازنة مقابل المو ٢٠٢٠دیسمبر ٣١
المالية.

الماليةالقيمة العادلة لألدوات )هـ
د ال یوجــ قامت المجموعة بتقييم مدى مالءمة أساليب التقييم الحاليــة فــي ضــوء البيئــة المتقلبــة نتيجــًة لظــروف الســوق الحاليــة واســتنتجت بأنــه 

ادلة التي تم إدراجها في نهایة السنة.) بخالف التغييرات في القيمة الع١٩-كوفيدأي تأثير جوهري لفيروس كورونا المستجد (


