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التقرير حول مراجعة المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية إلى السادة أعضاء مجلس اإلدارة في شركة رأس الخيمة 

 لصناعة اإلسمنت األبيض والمواد اإلنشائية ش.م.ع
 

 مقدمة
 
لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز الموحد المرحلي المرفق لشركة رأس الخيمة لصناعة اإلسمنت األبيض والمواد اإلنشائية 

، والبيانات الموجزة الموحدة المرحلية للدخل والدخل 2019يونيو  30ش.م.ع )"الشركة"( والشركات التابعة لها )"المجموعة"( كما في 
قدية لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين بذلك التاريخ، والبيانات الموجزة الموحدة المرحلية للتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات الن الشامل

لية لفترة الستة أشهر المنتهية بذلك التاريخ، واإليضاحات التفسيرية األخرى. إن اإلدارة تعتبر مسؤولة عن إعداد وعرض هذه المعلومات الما
"التقارير المالية المرحلية". إن مسؤوليتنا تتمثل في إبداء استنتاج حول  34الموجزة الموحدة المرحلية وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية بناًء على عملية المراجعة التي قمنا بها.
 

 نطاق المراجعة
 

، "مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل مدقق الحسابات 2410ا وفقاً للمعيار الدولي لمهام المراجعة رقم لقد أجرينا مراجعتن
ن المستقل للمنشأة". تنطوي عملية مراجعة المعلومات المالية المرحلية على توجيه االستفسارات في المقام األول من الموظفين المسؤولين ع

لمحاسبية وكذلك تطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق عملية المراجعة يعتبر في األساس نطاقاً األمور المالية وا
ول على محدوداً مقارنة بنطاق عملية التدقيق المنجزة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وبالتالي فإن نطاق عملية المراجعة ال يمّكننا من الحص

 ون على درايٍة بكافة األمور الهامة التي قد يتم تحديدها خالل عملية التدقيق. وبناًء على ذلك، فإننا ال نبدي رأياً تدقيقياً.تأكيٍد بأننا سوف نك

 

 االستنتاج
 

ا، من كافة استناداً إلى مراجعتنا، لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية المرفقة لم يتم إعداده
 "التقارير المالية المرحلية". 34النواحي الجوهرية، وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 
 برايس ووترهاوس كوبرز

 2019أغسطس  6
 

 
………… 
 رامي سرحان

 1152سجل مدققي الحسابات المشتغلين رقم 
رأس الخيمة، اإلمارات العربية المتحدة





 
 شركة رأس الخيمة لصناعة اإلسمنت األبيض والمواد اإلنشائية ش.م.ع

 
 بيان الدخل الموجز الموحد المرحلي

 

 (3) تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية. 22إلى  8اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 إيضاح 
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في

 يونيو 30
 فترة الستة أشهر المنتهية في 

 يونيو 30
  2019  2018  2019  2018 

  
 درهم

 )غير مدققة(
 درهم  

 )غير مدققة(
 درهم 

  )غير مدققة(
 درهم

 )غير مدققة(
         

 113,062,315  128,173,586  59,883,203  62,929,800  إيرادات
 (95,971,188)  (110,693,884)  (53,380,962)  (56,245,993)  تكلفة المبيعات

 17,091,127  17,479,702  6,502,241  6,683,807  إجمالي الربح
         

 (13,510,816)  (13,039,150)  (6,976,487)  (6,689,986)  مصاريف بيع وعمومية وإدارية
 10,935,644  11,609,901  5,005,767  4,717,273  إيرادات االستثمار

 2,821,721  (63,154)  2,504,777  (97,937)  إيرادات أخرى

 17,337,676  15,987,299  7,036,298  4,613,157  ربح التشغيل
         

 (3,916,730)  (3,311,439)  (2,002,409)  (1,572,229)  تكلفة التمويل

 13,420,946  12,675,860  5,033,889  3,040,928  ربح الفترة

         

 0.03  0.03  0.01  0.01 13 الربحية األساسية للسهم الواحد

         
 

  



 
 شركة رأس الخيمة لصناعة اإلسمنت األبيض والمواد اإلنشائية ش.م.ع

 

 بيان الدخل الشامل الموجز الموحد المرحلي
 

 (4) الموجزة الموحدة المرحلية.تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية  22إلى  8اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 

  

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في
  يونيو 30

 فترة الستة أشهر المنتهية في
 يونيو 30

  2019  2018  2019  2018 

  
 درهم

  )غير مدققة(

 درهم 

  )غير مدققة(

 درهم
  )غير مدققة(

 درهم
 )غير مدققة(

         

 13,420,946  12,675,860  5,033,889  3,040,928  ربح الفترة

         

         )الخسارة( الشاملة األخرى /الدخل

         بنود لن يُعاد تصنيفها في الربح أو الخسارة:

)النقص(/ الزيادة في القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة بالقيمة 
 (8,983,527)  3,490,506  (9,468,842)  12,563,933  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 (8,983,527)  3,490,506  (9,468,842)  12,563,933  )الخسارة( الشاملة األخرى /مجموع الدخل

 4,437,419  16,166,366  (4,434,953)  15,604,861  )الخسارة( الشاملة للفترة /مجموع الدخل

         



 
 شركة رأس الخيمة لصناعة اإلسمنت األبيض والمواد اإلنشائية ش.م.ع

 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد المرحلي

 (5) الموجزة الموحدة المرحلية.تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية  22إلى  8اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 

 
 رأس
  المال

 احتياطي
  قانوني

 احتياطي
  اختياري

تغيرات متراكمة 
في القيمة العادلة 

)القيمة العادلة من 
خالل الدخل 

  الشامل اآلخر(

 أرباح 
  محتجزة

 مجموع
 حقوق الملكية

 درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم 
            

 767,929,138  57,580,003  2,411,141  99,583,955  108,197,039  500,157,000 )مدقق( 2018يناير  1الرصيد في 

 الربح لفترة الستة أشهر المنتهية في
 13,420,946  13,420,946  -  -  -  - 2018يونيو  30   

 (8,983,527)  -  (8,983,527)  -  -  - الخسارة الشاملة األخرى للفترة

 4,437,419  13,420,946  (8,983,527)  -  -  - مجموع الدخل الشامل للفترة

 (25,007,850)  (25,007,850)  -  -  -  - (14توزيعات أرباح )إيضاح 
تحويل عن استبعاد استثمار مدرج بالقيمة العادلة 

 -  1,876,507  (1,876,507)  -  -  - من خالل الدخل الشامل اآلخر
 (1,500,000)  (1,500,000)  -  -  -  - (15مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة )إيضاح 

 745,858,707  46,369,606  (8,448,893)  99,583,955  108,197,039  500,157,000 )غير مدقق( 2018يونيو  30الرصيد في 
            

 755,228,556  57,175,963  (11,632,868)  100,031,400  109,497,061  500,157,000 )مدقق( 2019يناير  1الرصيد في 
 الربح لفترة الستة أشهر المنتهية في

 12,675,860  12,675,860  -  -  -  - 2019يونيو  30   
 3,490,506  -  3,490,506  -  -  - الدخل الشامل اآلخر للفترة

 16,166,366  12,675,860  3,490,506  -  -  - مجموع الدخل الشامل للفترة

 (25,007,850)  (25,007,850)  -  -  -  - (14توزيعات أرباح )إيضاح 
تحويل عن استبعاد استثمار مدرج بالقيمة العادلة 

 -  28,469,932  (28,469,932)  -  -  - من خالل الدخل الشامل اآلخر
 (1,040,000)  (1,040,000)  -  -  -  - (15مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة )إيضاح 

 745,347,072  72,273,905  (36,612,294)  100,031,400  109,497,061  500,157,000 )غير مدقق( 2019يونيو  30الرصيد في 

 



 
 شركة رأس الخيمة لصناعة اإلسمنت األبيض والمواد اإلنشائية ش.م.ع

 

 بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد المرحلي
 

 (6) الموجزة الموحدة المرحلية.تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية  22إلى  8اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 يونيو 30فترة الستة أشهر المنتهية في   

 2018  2019 إيضاح 

  
 درهم

  )غير مدققة(
 درهم

 )غير مدققة(

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية:
 13,420,946  12,675,860  ربح الفترة

     
     تعديالت لـ:

 16,721,656  16,058,693 5 استهالك ممتلكات ومنشآت ومعدات
 (143,140)  186,489  خسارة/ )ربح( من استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات

 886,897  450,956  للموظفينمخصص مكافآت نهاية الخدمة 
 (13,034,783)  (8,795,354)  إيرادات االستثمار

خسارة من بيع استثمار مدرج بالقيمة العادلة )ربح(/ 
 2,123,901  (558,497)  من خالل الربح أو الخسارة

 (15,373)  -  عكس مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
 3,916,730  3,311,439  تكلفة التمويل

أرباح غير محققة من استثمارات مدرجة بالقيمة 
 (24,762)  (2,256,051) 6 العادلة من خالل الربح أو الخسارة

التدفقات النقدية قبل التغيرات في رأس المال العامل ودفع 
 23,852,072  21,073,535  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين وتكاليف التمويل المدفوعة  

 (316,082)  (461,956)  الخدمة المدفوعة للموظفينمكافآت نهاية 
 (1,500,000)  (1,040,000)  مكافآت مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة

     
     التغيرات في رأس المال العامل:

 (8,940,979)  (4,661,136)  مخزون
 20,159,654  1,337,248  ذمم مدينة تجارية وأخرى باستثناء توزيعات األرباح المدينة

 12,490,551  1,427,640  ذمم دائنة تجارية وأخرى

 45,745,216  17,675,331  صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية

     
     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:

 (5,849,118)  (4,944,702) 5 شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات
 155,576  540,000  استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعداتمتحصالت من 

 13,015,440  8,795,788  توزيعات أرباح مقبوضة
شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 (9,641,477)  (4,367,579)  الدخل الشامل اآلخر
شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 (1,683,047)  (13,293,464)  الربح أو الخسارة
متحصالت من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة 

 3,202,028  57,253,097  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
متحصالت من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة 

 11,548,677  8,704,154  العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 19,343  5,566  فوائد مقبوضة

 10,767,422  52,692,860  صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة االستثمارية
     



 
 شركة رأس الخيمة لصناعة اإلسمنت األبيض والمواد اإلنشائية ش.م.ع

 

 )تابع(بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد المرحلي 
 

 (7)  ية الموجزة الموحدة المرحلية.تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المال 22إلى  8الصفحات من  اإليضاحات المدرجة على

 يونيو 30فترة الستة أشهر المنتهية في   

 2018  2019 إيضاح 

  
 درهم

  )غير مدققة(
 درهم

 )غير مدققة(
     

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:
 (36,040,862)  (23,327,400) 12 سداد قروض ألجل

 (3,976,442)  (4,754,001)  تكاليف تمويل مدفوعة
 (22,791,173)  (21,708,387)  توزيعات أرباح مدفوعة

 (62,808,477)  (49,789,788)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

     
 (6,295,839)  20,578,403  صافي الزيادة/ )النقص( في النقد وما في حكمه

 33,345,935  19,087,763  النقد وما في حكمه في بداية الفترة

 27,050,096  39,666,166 8 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة



 
 لصناعة اإلسمنت األبيض والمواد اإلنشائية ش.م.ع شركة رأس الخيمة

 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في
 2019يونيو  30

 

(8) 

 معلومات عامة 1
 

تأسست شركة رأس الخيمة لصناعة اإلسمنت األبيض والمواد اإلنشائية ش.م.ع )"الشركة"( كشركة مساهمة عامة بموجب 
من قبل صاحب السمو حاكم إمارة رأس الخيمة. وعنوان  1981أكتوبر  2الصادر بتاريخ  13/18ميري رقم المرسوم األ

 ، رأس الخيمة، اإلمارات العربية المتحدة.1492المكتب المسجل للشركة هو ص. ب. 
 

ألبيض ومنتجات الجير تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة والشركات التابعة لها )"المجموعة"( في تصنيع وتوريد اإلسمنت ا
 ومنتجات اإلسمنت واالستثمار في األنشطة المماثلة وتأسيسها وإدارتها.

 

 إن هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية قد تمت مراجعتها وليست مدققة.
 

 فيما يلي الشركات التابعة للشركة:
 

الرقم 
 األنشطة الرئيسية التأسيسمقر  نسبة الملكية اسم الشركة التابعة المتسلسل

     

 ٪100 مصنع الطابوق الحديث 1

رأس الخيمة، 
اإلمارات العربية 

 المتحدة
تصنيع الطابوق اإلسمنتي 

 والبالط والمنتجات اإلسمنتية
     

2 
شركة رأس الخيمة الجير 

 ٪100 )نورة( ذ.م.م

رأس الخيمة، 
اإلمارات العربية 

 تصنيع منتجات الجير المتحدة
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2
 

 بيان االلتزام 2-1
 

ً للتفسيرات الصادرة عن لجنة  ً للمعايير الدولية للتقارير المالية وطبقا تقوم المجموعة بإعداد بياناتها المالية الموحدة وفقا
الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية. تم إعداد هذه المعلومات المالية الموجزة 

 ، "التقارير المالية المرحلية".34وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  2019يونيو  30المنتهية في 
 

لقد تم إعداد هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية بموجب مبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء االستثمارات المدرجة 
 لعادلة من خالل الربح أو الخسارة ومن خالل الدخل الشامل اآلخر التي تم قياسها بالقيمة العادلة.بالقيمة ا

 

 السياسات المحاسبية 2-2
 

ال تشتمل هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية على كافة المعلومات الالزمة للبيانات المالية الموحدة السنوية، 
التي تم  2018ديسمبر  31إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في وينبغي أن تُقرأ جنباً 

إعدادها وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية. وباإلضافة إلى ذلك، فليس من الضروري أن تكون نتائج فترة الستة أشهر 
 .2019ديسمبر  31قد تكون متوقعة للسنة المالية التي ستنتهي في  مؤشراً على النتائج التي 2019يونيو  30المنتهية في 

 



 
 شركة رأس الخيمة لصناعة اإلسمنت األبيض والمواد اإلنشائية ش.م.ع

 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في
 )تابع( 2019يونيو  30

 

(9) 
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تتفق السياسات المحاسبية المطبقة مع تلك السياسات الخاصة بالسنة المالية السابقة وفترة التقرير المرحلية المناظرة، فيما 
 عدا تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة المبينة أدناه:

 
 المعايير الجديدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة )أ(

 

التطبيق على فترة التقرير الحالية، وكان على المجموعة تغيير سياساتها المحاسبية نتيجة  دخلت المعايير الجديدة التالية حيز
 لتطبيق هذه المعايير:

 

  عقود اإليجار" 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم" 
 

هناك حاجة إلجراء لم يكن لتطبيق هذا المعيار أي تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة، ولذلك لم يكن 
 أي تحويل في تاريخ التطبيق.

 

 المعايير الجديدة والمعدلة غير المطبقة مبكرًا من قبل المجموعة )ب(
 

ال توجد معايير أخرى من المعايير الدولية للتقارير المالية أو تعديالت أو تفسيرات صادرة عن لجنة تفسيرات المعايير 
 عول ويتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.الدولية للتقارير المالية سارية المف

 

ً لمتطلبات هيئة األوراق المالية والسلع بدولة اإلمارات العربية المتحدة بموجب التعميم رقم  الصادر  2624/2008وفقا
ممتلكات والمنشآت والمعدات واالستثمارات ، فقد تم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتعلقة بال2008أكتوبر  12بتاريخ 

 في األوراق المالية ضمن هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية.
 

 ممتلكات ومنشآت ومعدات 2-3
 

 تدرج الممتلكات والمنشآت والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وأي خسائر متراكمة عن االنخفاض في القيمة.
 

 األرض بالتكلفة ناقصاً خسارة االنخفاض في القيمة، إن وجدت.تدرج 
 

يتم تسجيل األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بالتكلفة ناقصا أي خسارة مسجلة عن انخفاض القيمة. ويبدأ احتساب استهالك 
 دام.هذه الموجودات، على غرار الموجودات العقارية األخرى، عندما تصبح هذه الموجودات جاهزة لالستخ

 
ال يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية للموجودات واحتسابها كأصل منفصل، حسبما يكون مالئماً، إال عندما 
يكون من المرّجح أن تتدفق إلى المجموعة فوائد اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تكلفة البند بشكٍل 

مصاريف أعمال التصليح والصيانة األخرى على حساب األرباح والخسائر في الفترة المالية موثوق به. يتم تحميل كافة 
 التي يتم تكبدها فيها.

 
يتم تحميل االستهالك وذلك لشطب تكلفة الموجودات، بخالف األراضي واألعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز على مدار أعمارها 

لمتبقية وطريقة حساب اإلنتاجية وذلك باستخدام طريقة القسط الثابت. وتتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم ا
االستهالك بنهاية كل سنة مع بيان أثر أي تغيرات في التقديرات المحتسبة على أساس مستقبلي.
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والمنشآت والمعدات على أساس الفرق بين يتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد أو شطب أي بند من الممتلكات 
 عوائد المبيعات والقيمة الدفترية لألصل، وتدرج ضمن الربح أو الخسارة.

 
 يُحتسب االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت بناء على األعمار اإلنتاجية المقدرة على النحو التالي:

 
 العمر )بالسنوات( فئة األصل

 20-5 مبانٍ 
 30-5 منشآت وآالت

 15-10 أدوات ومعدات
 10 مركبات

 4 أثاث وتجهيزات
 

 استثمارات في أوراق مالية 2-4
 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (1)
 

يجوز للمجموعة عند االعتراف المبدئي أن تختار نهائياً )على أساس كل أداة على حدة( تصنيف االستثمارات في أدوات 
حقوق الملكية كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. إن هذا النوع من التصنيف غير مسموح به 

 إذا كان الغرض من االحتفاظ باستثمارات حقوق الملكية هو المتاجرة.
 

 يتم تصنيف األصل المالي كمحتفظ به للمتاجرة:
 

 ه على المدى القصير، أوإذا كان امتالكه لغرض رئيسي يتمثل في بيع (أ
 

أن يكون عند االعتراف المبدئي جزءاً من محفظة أدوات مالية محددة خاضعة بالكامل إلدارة المجموعة،  (ب
 ويتوفر دليل على نمط فعلي حديث لجني األرباح على المدى القصير؛ أو

 

 أن يكون أداة مشتقة غير مصنفة وفعالة كأداة تحوط أو كضمان مالي. (ج
 

رات في أدوات حقوق الملكية المحتسبة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تقاس مبدئياً بالقيمة العادلة إن االستثما
مضافاً إليها تكاليف المعاملة، ثم تقاس الحقاً بالقيمة العادلة مع االعتراف باألرباح والخسائر الناشئة عن التغيرات في القيمة 

ر وتضاف في التغيرات المتراكمة ضمن احتياطي القيمة العادلة. ولن يعاد تصنيف األرباح العادلة في الدخل الشامل اآلخ
 أو الخسائر المتراكمة إلى حساب الربح أو الخسارة عند استبعاد االستثمارات.

 

ت لقد قامت المجموعة بتصنيف كافة االستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة بوصفها موجودا
 مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.



 
 شركة رأس الخيمة لصناعة اإلسمنت األبيض والمواد اإلنشائية ش.م.ع
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 )تابع(موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  (1)
 

األرباح من االستثمارات في أدوات حقوق الملكية ضمن حساب الربح أو الخسارة عندما يتقرر  يتم االعتراف بتوزيعات
 حق المجموعة في قبض توزيعات األرباح، ما لم تمثل توزيعات األرباح استرداد جزء من تكلفة االستثمار.

 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  (2)
 

االستثمارات في أدوات حقوق الملكية كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، ما لم تقم يتم تصنيف 
المجموعة بتصنيف االستثمار غير المحتفظ به للمتاجرة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عند االعتراف 

 ة القياس ضمن حساب الربح أو الخسارة.المبدئي. وتدرج األرباح أو الخسائر الناشئة عن إعاد
 

يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح من االستثمارات في أدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح 
 أو الخسارة في حساب الربح أو الخسارة عندما يتقرر حق المجموعة في قبض توزيعات األرباح.

 

 أساس التوحيد 2-5
 

على نتائج  2019يونيو  30تشتمل المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في 
المجموعة. يتم إعداد المعلومات المالية الموجزة المرحلية للشركات التابعة لنفس فترة التقرير الخاصة بالشركة باستخدام 

ذف كافة المعامالت واألرباح واألرصدة الناشئة عن المعامالت الداخلية بين شركات نفس السياسات المحاسبية. كما يتم ح
 المجموعة عند التوحيد.

 
يتم توحيد الشركات التابعة بالكامل اعتباراً من التاريخ الذي تتحول فيه السيطرة إلى المجموعة ويتوقف التوحيد في التاريخ 

 الذي تنتقل فيه السيطرة من المجموعة.
 

 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة 3
 
إن إعداد هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية يقتضي من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر 
على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف. وقد تختلف النتائج 

 ية عن هذه التقديرات.الفعل
 

وفي سبيل إعداد هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية، فإن األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة عند تطبيق 
 31السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة كانت متوافقة مع البيانات المالية كما في 

 .2018ديسمبر 
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 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها )أ(
 

يعد قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة من التقديرات الهامة التي تنطوي على منهجية تحديد الخسائر والنماذج ومدخالت 
التي لها تأثير كبير على مخصص الخسارة االئتمانية على تعريف التعثر والزيادة الجوهرية في البيانات. تشتمل العناصر 

مخاطر االئتمان واحتمالية التعثر ومستوى التعرض الناتج عن التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر، وكذلك نماذج 
وتتحقق من صحتها للحد من أي فروق بين  سيناريوهات االقتصاد الكلي. تراجع المجموعة بانتظام النماذج ومدخالتها

 تقديرات خسائر االئتمان المتوقعة وتجربة خسارة االئتمان الفعلية.

تستند معدالت الخسارة المتوقعة إلى أعمار الذمم المدينة. ويتم تعديل معدالت الخسارة التاريخية لتعكس المعلومات التطلعية 
 قدرة العمالء على تسوية الذمم المدينة.عن عوامل االقتصاد الكلي التي تؤثر على 

 

 مخصص المخزون البطيء الحركة والمتقادم (ب)
 

ل المخزون بالتكلفة أو بصافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. يتم إجراء التعديالت لتخفيض تكلفة المخزون إلى صافي  يسجَّ
فائضة المقدرة أو المتقادمة أو منخفضة القيمة. تشتمل القيمة القابلة للتحقق، عند الحاجة، على مستوى المنتج لألرصدة ال

العوامل المؤثرة على هذه التعديالت على التغيرات في الطلب والتغيرات التقنية والتدهور المادي والمشاكل في الجودة. بناء 
ء الحركة على هذه العوامل، حددت اإلدارة بنود المخزون البطيئة والمتوقفة الحركة لحساب مخصص المخزون بطي

 والمتقادم. وقد يتم مراجعة المخزون بطيء الحركة إذا ما اختلفت نتائج هذه العوامل عن التقديرات.
 

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمنشآت والمعدات  )ج(
 

سنة مالية وفقا  تقوم اإلدارة بمراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمنشآت والمعدات في نهاية كل
. وقد قررت اإلدارة أن توقعات العام الحالي ال تختلف عن التقديرات السابقة بناء على 16لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 المراجعة التي قامت بها.
 

 إدارة المخاطر المالية 4
 

 عوامل المخاطر المالية 4-1
 

اطر المالية وهي: مخاطر السوق )تشمل مخاطر صرف تتعرض المجموعة من خالل أنشطتها لمجموعة متنوعة من المخ
العمالت األجنبية ومخاطر أسعار الفائدة للقيمة العادلة ومخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية ومخاطر األسعار( ومخاطر 

 االئتمان ومخاطر السيولة.
 

وإفصاحات إدارة المخاطر المالية الالزمة ال تشتمل المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية على كافة معلومات 
ديسمبر  31للبيانات المالية السنوية، وينبغي أن تُقرأ جنباً إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في 

 . لم تطرأ أي تغييرات على قسم إدارة المخاطر أو على أي من سياسات إدارة المخاطر منذ نهاية السنة.2018
 

 مخاطر السيولة 4-2
 

لم يكن هناك أي تغير جوهري في التدفقات النقدية الخارجة غير المخصومة المتعاقد عليها للمطلوبات المالية، وذلك مقارنة 
 .2018ديسمبر  31بالسنة المنتهية في 
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 ممتلكات ومنشآت ومعدات 5
 

ً وقدره خالل الفترة، بلغت قيمة  درهم )فترة الستة أشهر  4,944,702اإلضافات للممتلكات والمنشآت والمعدات مبلغا
 726,489درهم(، وبلغت قيمة صافي القيمة الدفترية لالستبعاد مبلغا وقدره  5,849,118: 2018يونيو  30المنتهية في 

 30الستهالك لفترة الستة أشهر المنتهية في درهم( وبلغ ا 12,436: 2018يونيو  30درهم )فترة الستة أشهر المنتهية في 
 درهم(. 16,721,656: 2018يونيو  30درهم )فترة الستة أشهر المنتهية  16,058,693مبلغاً وقدره  2019يونيو 

 

 تقع جميع الممتلكات والمنشآت والمعدات في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 

مليون درهم(  45.82: 2018ديسمبر  31مليون درهم ) 20.82تبلغ تم رهن ممتلكات ومنشآت ومعدات بقيمة دفترية 
 (.12ألحد البنوك مقابل تسهيالت ائتمانية ممنوحة للمجموعة )إيضاح 

 

تم رسملة تكاليف اقتراض على األموال المقترضة خصيصاً للحصول على موجودات مؤهلة خالل الفترة الحالية بقيمة ال 
 : ال شيء(.2018يونيو  30في شيء )فترة الستة أشهر المنتهية 

 

 استثمارات في أوراق مالية 6
 

 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (1)
 

 ديسمبر 31  يونيو 30 
 2019  2018 
 درهم  درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
    

    بالقيمة العادلة: -متداولة 
 139,415,987  122,646,805 المتحدةفي دولة اإلمارات العربية 

 100,020,273  67,394,443 في دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

 190,041,248  239,436,260 

 
 فيما يلي الحركة في االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:

 

 ديسمبر 31  يونيو 30 
 2019  2018 
 درهم  درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
    

 260,023,072  239,436,260 القيمة العادلة في بداية الفترة/ السنة
 27,425,739  4,367,579 مشتريات خالل الفترة/ السنة

 (33,968,542)  (57,253,097) استبعاد خالل الفترة/ السنة
زيادة/ )انخفاض( في القيمة العادلة الستثمارات مدرجة بالقيمة 

 (14,044,009)  3,490,506 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 190,041,248  239,436,260 
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 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (2)
 

 ديسمبر 31  يونيو 30 
 2019  2018 
 درهم  درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
    

    بالقيمة العادلة: -متداولة 
 21,812,703  29,663,926 اإلمارات العربية المتحدةفي دولة 

 10,809,293  10,361,928 في دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

 40,025,854  32,621,996 

 
 فيما يلي الحركة في االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

 

 ديسمبر 31  يونيو 30 
 2019  2018 
 درهم  درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
    

 48,185,055  32,621,996 القيمة العادلة في بداية الفترة/ السنة
 8,702,117  13,293,464 مشتريات خالل الفترة/ السنة

 (20,646,562)  (8,145,657) استبعاد خالل الفترة/ السنة
 صافي األرباح/ )الخسائر( غير المحققة من استثمارات مدرجة

 (3,618,614)  2,256,051 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 40,025,854  32,621,996 
 

مليون درهم( للبنك مقابل تسهيالت ائتمانية  178: 2018مليون درهم )  135تم رهن استثمارات في أوراق مالية بقيمة 
 (.12ممنوحة للمجموعة )إيضاح 

 

 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى 7
 

 ديسمبر 31  يونيو 30 
 2019  2018 
 درهم  درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
    

 44,582,165  44,984,418 ذمم مدينة تجارية
 (2,249,190)  (2,249,190) ناقصاً: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 42,735,228  42,332,975 
 4,669,148  3,716,702 دفعات مقدمة للموردين

 1,754,435  849,450 مدفوعة مقدماً مصاريف 
 5,999  - توزيعات أرباح مدينة

 1,309,393  1,427,323 ذمم مدينة أخرى
 48,728,703  50,071,950 



 
 شركة رأس الخيمة لصناعة اإلسمنت األبيض والمواد اإلنشائية ش.م.ع

 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في
 )تابع( 2019يونيو  30
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 )تابع(ذمم مدينة تجارية وأخرى  7
 

 تحليل الذمم المدينة التجارية كالتالي:
 

 ديسمبر 31  يونيو 30 
 2019  2018 
 درهم  درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
    

 14,678,157  17,342,868 مضمونة مقابل ضمانات بنكية غير مشروطة
 11,963,149  12,955,534 مضمونة مقابل اعتمادات مستندية

 17,940,859  14,686,016 سقف ائتماني مفتوح
 44,984,418  44,582,165 

 

 الحركة في مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها خالل الفترة:فيما يلي 
 

 ديسمبر 31  يونيو 30 
 2019  2018 
 درهم  درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
    

 2,264,564  2,249,190 الرصيد االفتتاحي
 (15,374)  - المحذوف خالل الفترة/ السنة

 2,249,190  2,249,190 الرصيد الختامي

 

 النقد وما في حكمه 8
 

 ديسمبر 31  يونيو 30 
 2019  2018 
 درهم  درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
    

 134,972  268,816 نقد في الصندوق
 1,427,428  11,344,605 حساب المحفظة

 11,613,421  1,562,400 
    أرصدة بنكية:

 11,589,069  16,275,990 حسابات جارية
 5,936,294  11,776,755 ودائع تحت الطلب

 28,052,745  17,525,363 

 19,087,763  39,666,166 نقد وما في حكمه

 

    بحسب المنطقة الجغرافية:
    

 16,137,443  15,864,830 في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 2,950,320  23,801,336 في دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

 39,666,166  19,087,763 



 
 شركة رأس الخيمة لصناعة اإلسمنت األبيض والمواد اإلنشائية ش.م.ع

 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في
 )تابع( 2019يونيو  30
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 رأس المال 9
 

 ديسمبر 31  يونيو 30 
 2019  2018 
 درهم  درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة( 

    المصدر والمدفوع بالكامل:

 500.157.000درهم ) 1سهم عادي قيمة كل منها  500.157.000
 500,157,000  500,157,000 (2018ديسمبر  31درهم كما في  1منها سهم عادي قيمة كل 

 

 احتياطي قانوني 10
 

 ٪10والنظام األساسي للشركة، يجب تحويل  2015( لسنة 2وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )
 ٪50من ربح كل سنة إلى االحتياطي القانوني. ويمكن إيقاف التحويل إلى االحتياطي القانوني عندما يصل االحتياطي إلى 

 من رأس المال المدفوع.
 

 هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع باستثناء الحاالت المنصوص عليها في القانون.
 

 السنة.تقوم الشركة بتسوية االحتياطي القانوني في نهاية 
 

 احتياطي اختياري 11
 

من األرباح السنوية. ويجوز إيقاف التحويل إلى  ٪10تمثل المخصصات لحساب االحتياطي االختياري تخصيصاً بنسبة 
االحتياطي االختياري من قبل الجمعية العمومية العادية بناًء على توصية من مجلس اإلدارة أو عندما يصل االحتياطي إلى 

مال الشركة المدفوع. وبناًء على توصية مجلس اإلدارة، وفي اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقد  من رأس ٪20نسبة 
، قررت الشركة إيقاف التحويل إلى االحتياطي االختياري حيث بلغ 2019يونيو  30في فترة الستة أشهر المنتهية في 

 من رأس مال الشركة المدفوع. ٪20إجمالي االحتياطي نسبة 
 

 قروض بنكية 12
 

 ديسمبر 31  يونيو 30 
 2019  2018 
 درهم  درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
    

 155,233,608  131,906,208 قروض

    



 
 شركة رأس الخيمة لصناعة اإلسمنت األبيض والمواد اإلنشائية ش.م.ع

 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في
 )تابع( 2019يونيو  30
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 )تابع(قروض بنكية  12
 

    يستحق سداد القروض البنكية كما يلي:
 ديسمبر 31  يونيو 30 
 2019  2018 
 درهم  درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
    

 45,666,039  52,131,239 خالل سنة واحدة
 108,645,020  79,774,969 من سنتين إلى خمس سنوات

 922,549  - أكثر من خمس سنوات

 131,906,208  155,233,608 
 

 القروض طويلة األجل تشمل ما يلي:
 

من قيمة تركيب وتثبيت مشروع تحويل فحم الكوك  ٪80درهم لتمويل  80,000,000تم الحصول على مبلغ  (أ)
سنوات  5. سيتم سداد القرض خالل ٪2أشهر زائداً هامش بنسبة  3الجديد، ويحمل المبلغ فائدة بمعدل إيبور لمدة 

تقرير، بلغت . وفي تاريخ ال2015يونيو  30على أقساط ربع سنوية مع فترة سماح مدتها سنة واحدة تبدأ في 
 درهم(. 30,823,199: 2018ديسمبر  31درهم ) 20,823,200قيمة المبلغ المستحق للقرض 

 

درهم لتحويل التزامات قائمة قصيرة األجل ومستحقات موردين إلى  210,000,000تم الحصول على مبلغ  (ب)
. سيتم سداد القرض ٪2بنسبة أشهر زائداً هامش  3تمويل متوسط األجل، ويحمل المبلغ فائدة بمعدل إيبور لمدة 

. وفي 2015فبراير  25سنوات على أقساط ربع سنوية مع فترة سماح مدتها سنة واحدة اعتباراً من  8خالل 
: 2018ديسمبر  31درهم ) 102,583,008تاريخ التقرير، بلغت قيمة المبلغ المستحق للقرض 

 درهم(. 107,410,409
 

درهم لتمويل المتطلبات العامة للمجموعة، ويحمل المبلغ  17,000,000، تم الحصول على مبلغ 2018في عام  (ج)
درهم. سيتم سداد القرض  40,000,000من تسهيل بقيمة  ٪2أشهر زائداً هامش بنسبة  3فائدة بمعدل إيبور لمدة 

خالل سنة واحدة على أقساط ربع سنوية. وكما في تاريخ التقرير، بلغت قيمة المبلغ المستحق للقرض 
 درهم(. 17,000,000: 2018ديسمبر  31درهم ) 8,500,000

 

 فيما يلي الحركة في القروض البنكية خالل الفترة:
 

 ديسمبر 31  يونيو 30 
 2019  2018 
 درهم  درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
    

 217,873,070  155,233,608 الرصيد االفتتاحي
 17,000,000  - إضافات

 (79,639,462)  (23,327,400) السنةتسديدات خالل الفترة/ 

 155,233,608  131,906,208 الرصيد الختامي

 

القروض البنكية مضمونة برهن على الممتلكات والمنشآت والمعدات ورهن على االستثمارات في األوراق المالية )اإليضاح 
 (.6واإليضاح  5



 
 شركة رأس الخيمة لصناعة اإلسمنت األبيض والمواد اإلنشائية ش.م.ع

 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في
 )تابع( 2019يونيو  30
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 األساسية للسهم الواحدالربحية  13
 

درهم( من خالل قسمة ربح فترة الستة أشهر المنسوب  0.03: 2018درهم ) 0.03تحتسب ربحية السهم األساسية بواقع 
درهم( على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة  13,420,946: 2018درهم ) 12,675,860لمساهمي الشركة والبالغ 

(. ال يوجد لدى الشركة أي أسهم محتملة، وبالتالي فإن 500,157,000: 2018) 500,157,000خالل السنة والبالغ 
 ربحية السهم األساسية هي نفسها الربحية المخفضة.

 

 .2018يونيو  30و 2019يونيو  30لم تكن هناك أي أسهم لها تأثير مخفض محتمل كما في 
 

 توزيعات األرباح 14
 

بقيمة  ٪5على توزيعات أرباح نقدية بنسبة  2019أبريل  20السنوي المنعقد بتاريخ وافق المساهمون في االجتماع العام 
 .2018ديسمبر  31مليون درهم فيما يتعلق بالسنة المنتهية في  25.01

 
بقيمة  ٪5على توزيعات أرباح نقدية بنسبة  2018مارس  22وافق المساهمون في االجتماع العام السنوي المنعقد بتاريخ 

 .2017ديسمبر  31مليون درهم فيما يتعلق بالسنة المنتهية في  25.01
 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة:
 

تمشيا مع العديد من الكيانات المدرجة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، تسجل الشركة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
ين على المكافآت في االجتماع العام السنوي. أصدر مجلس معايير على أنها تخفيض في حقوق الملكية بعد موافقة المساهم

، "تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية حول الواليات القضائية العالمية: 2016يونيو  16المحاسبة الدولية توضيًحا في 
انخفاض في حقوق الملكية )بل على اإلمارات العربية المتحدة" يشير إلى أن مثل هذه المكافآت ال يمكن أن يستمر تسجيلها ك

العكس إلى تحميلها بشكل مناسب كمصروف في بيان الدخل الموجز الموحد المرحلي( إذا كانت غير جوهرية. تمت الموافقة 
على مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة من قبل المساهمين وتسجيلها بعد انتهاء اجتماع الجمعية العمومية العادية. لذلك تعتقد 

أنه يجب تقييم مبلغ المكافأة من حيث األهمية النسبية بالرجوع إلى صافي الربح للسنة ككل وليس من حيث تأثير  اإلدارة
المبلغ على المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة ربع السنة التي يتم فيها االعتماد من قبل المساهمين. وتعتقد 

وبالتالي تستمر في ممارستها بتسجيل  2019بالنسبة لصافي األرباح المتوقعة لعام اإلدارة أن مبلغ المكافآت غير جوهري 
 المبلغ كتخفيض في حقوق الملكية.

  
 20بلغت قيمة مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة التي وافق عليها المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية العادية المنعقدة في 

درهم، ويظهر هذا المبلغ في بيان  1,040,000ما قيمته  2018ديسمبر  31ة في فيما يتعلق بالسنة المنتهي 2019أبريل 
 .2019يونيو  30التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد المرحلي لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 

 



 
 شركة رأس الخيمة لصناعة اإلسمنت األبيض والمواد اإلنشائية ش.م.ع

 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في
 )تابع( 2019يونيو  30
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 15
 

تتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين الرئيسيين بالشركة، وكبار موظفي اإلدارة، والشركات التابعة، والشركات 
الزميلة، وأعضاء مجلس اإلدارة، والشركات األخرى التي يسيطر عليها المساهمون أو أعضاء مجلس اإلدارة بشكل مباشر 

ارياً فعاالً )يُشار إليها فيما يلي باسم "الشركات الزميلة"(. قامت المجموعة أو غير مباشر أو التي يمارسون عليها نفوذاً إد
خالل سياق العمل االعتيادي بإبرام العديد من المعامالت مع األطراف ذات العالقة. وقد تم إبرام تلك المعامالت وفقاً لألحكام 

 والشروط المتفق عليها من قبل إدارة المجموعة أو مجلس إدارتها.
 

، فيما 2019يونيو  30تكن هناك أي معامالت مع األطراف ذات العالقة خالل فترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في لم 
 : ال شيء(.2018يونيو  30عدا المعامالت المبينة أدناه )فترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في

 يونيو 30
 فيفترة الستة أشهر المنتهية  

 يونيو 30

 2019  2018  2019  2018 
 درهم  درهم  درهم  درهم 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة( 

        تعويضات كبار
        موظفي اإلدارة:

 1,500,000  1,040,000  -  1,040,000 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 364,898  339,898  129,699  161,899 منافع قصيرة األجل
 

 تم تنفيذ المعامالت مع األطراف ذات العالقة بناء على الشروط التي وافقت عليها اإلدارة.
 

 التزامات ومطلوبات طارئة  16
 

 ديسمبر 31  يونيو 30 
 2019  2018 
 درهم  درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
    

 342,323  50,203 اعتمادات مستندية

 66,700  66,700 خطابات ضمان

 

 
 
 
 

  



 
 شركة رأس الخيمة لصناعة اإلسمنت األبيض والمواد اإلنشائية ش.م.ع

 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
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 قياسات القيمة العادلة 17
 
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن قبضه من بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين األطراف المشاركة 

العادلة. يستند تعريف القيمة في السوق بتاريخ القياس. وبالتالي، يمكن أن تنشأ فروقات بين القيم الدفترية وتقديرات القيمة 
العادلة إلى فرضية استمرار المجموعة كمنشأة عاملة دون أي نية أو التزام بتقليص نطاق أعمالها بشكٍل جوهري أو الدخول 

 في معاملة بشروط غير مالئمة.
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة (أ)
 

لموجودات والمطلوبات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة في المعلومات المالية الموجزة ترى اإلدارة أن القيم الدفترية ل
 الموحدة المرحلية تقارب قيمها العادلة.

 

 أساليب التقييم واالفتراضات المطبقة ألغراض قياس القيمة العادلة (ب)
 

تقييم واالفتراضات التي تماثل تلك المستخدمة يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية باستخدام أساليب ال
 .2018ديسمبر  31في البيانات المالية السنوية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في 

 

 القيمة العادلة للموجودات المالية للمجموعة المقاسة بالقيمة العادلة على أساس متكرر (ج)
 

العادلة بنهاية فترة التقرير. ويبين الجدول اآلتي معلومات حول كيفية تقاس بعض الموجودات المالية لدى المجموعة بالقيمة 
 تحديد القيم العادلة لهذه الموجودات المالية:

 

 القيمة العادلة كما في 

تسلسل 
مستويات 

قياس القيمة 
 العادلة

أساليب التقييم 

والمعطيات 

 الهامة

المعطيات 
الهامة غير 

الجديرة 
 بالمالحظة

عالقة المعطيات 
الجديرة  غير

بالمالحظة 
 بالقيمة العادلة

 
 يونيو 30

2019 
 ديسمبر 31 

2018     

 
 درهم

 )غير مدققة(
 درهم 

     )غير مدققة(

        
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من 

     خالل الدخل الشامل اآلخر

 190,041,248 أوراق مالية متداولة

 

239,436,260 
المستوى 

 األول

الشراء أسعار 

المدرجة في 

 غير منطبق ال يوجد سوق نشطة.

        
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

     الربح أو الخسارة

 40,025,854 أوراق مالية متداولة

 

32,621,996 
المستوى 

 األول

أسعار الشراء 
المدرجة في 
 غير منطبق ال يوجد سوق نشطة.



 
 شركة رأس الخيمة لصناعة اإلسمنت األبيض والمواد اإلنشائية ش.م.ع

 

 إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في
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 )تابع( قياسات القيمة العادلة 17
 

 تسلسل مستويات قياس القيمة العادلة
 
يعرض الجدول التالي تحليالً لألدوات المالية وغير المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بعد االعتراف المبدئي حيث يتم 

 ى أساس المعطيات الجديرة بالمالحظة ألساليب قياس القيمة العادلة:تجميعها في مستويات من األول إلى الثالث عل
 

 .)األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة )المستوى األول 
 

  لألصل المعطيات األخرى بخالف األسعار المعلنة المدرجة ضمن المستوى األول، الجديرة بالمالحظة بالنسبة
 أو المطلوب، سواًء كانت مباشرة )وهي األسعار( أو غير مباشرة )وهي المستمدة من األسعار( )المستوى الثاني(.
 

  المعطيات الخاصة باألصل أو المطلوب التي ال تستند إلى بيانات سوق جديرة بالمالحظة )وهي المعطيات غير
 الجديرة بالمالحظة( )المستوى الثالث(.

 

 لقطاعاتمعلومات ا 18
 

حددت اإلدارة القطاعات التشغيلية بناء على التقارير التي يراجعها مجلس اإلدارة والتي يتم على أساسها اتخاذ القرارات 
 االستراتيجية.

 

 ألغراض إدارية تم تنظيم المجموعة في وحدات أعمال بناًء على منتجاتها وخدماتها، وفيما يلي القطاعات التشغيلية:
 

 األبيض ومنتجات الجير ومنتجات اإلسمنت تصنيع اإلسمنت (1)
 االستثمارات في األوراق المالية القابلة للتداول والودائع لدى البنوك (2)

 

 لم تكن هناك أي مبيعات بين القطاعات خالل الفترة.
 

المتعلقة بتخصيص الموارد وتقييم األداء. ويتم تقييم  تراقب اإلدارة النتائج التشغيلية لوحدات أعمالها بغرض اتخاذ القرارات
أداء القطاعات بناء على صافي الربح أو الخسارة وتقاس بشكل متسق مع أرباح أو خسائر التشغيل المدرجة في البيانات 

المالية الموحدة.



 
 شركة رأس الخيمة لصناعة اإلسمنت األبيض والمواد اإلنشائية ش.م.ع

 

 )تابع( 2019يونيو  30إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

(22) 

 )تابع( معلومات القطاعات 18
 

 2018يونيو  30الستة أشهر المنتهية في فترة   2019يونيو  30فترة الستة أشهر المنتهية في  

 المجموع  االستثمارات  التصنيع  المجموع  االستثمارات  التصنيع 
 درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة( 
            

 113,062,315  -  113,062,315  128,173,586  -  128,173,586 إيرادات القطاع

 13,420,946  10,935,644  2,485,302  12,675,860  11,609,901  1,065,959 نتائج القطاع

 16,721,656  -  16,721,656  16,058,693  -  16,058,693 االستهالك

 3,916,730  -  3,916,730  3,311,439  -  3,311,439 تكاليف التمويل

            
 2018ديسمبر  31  2019يونيو  30 

 المجموع  االستثمارات  التصنيع  المجموع  االستثمارات  التصنيع 
 درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم 
 )مدققة(  )مدققة(  )مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة( 
            

 1,018,367,830  279,421,978  738,945,852  983,611,724  253,188,460  730,423,264 موجودات القطاع
 11,724,041  -  -  16,544,806  -  - موجودات غير موزعة

 1,030,091,871  279,421,978  738,945,852  1,000,156,530  253,188,460  730,423,264 مجموع الموجودات

            
 274,863,315  -  274,863,315  254,809,458  -  254,809,458 القطاعمطلوبات 

            
 

 




