
  

  

 

  

 

  

نشائية األبيض و المواد االسمنت الشركة رأس الخيمة لصناعة ا
  ش.م.ع

  

   (غير مدققة) ية جزة الموحدة المرحلمعلومات المالية الموالـ 

  ٢٠٢٠مارس  ٣١هية في رة الثالثة أشهر المنت فت ل
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 شركة رأس الخيمة لصناعة االسمنت األبيض و المواد االنشائية ش.م.ع 
 (غير مدققة) الـمعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية

٢٠٢٠مارس  ٣١في فترة الثالثة أشهر المنتهية عن   
  

  المحتـويـات

 

 

  الصفحة   

  ١  ـمعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية المراجعة حول تقرير ال

  ٢  الموجز الموحد المرحلي    المركز المالي  بيان 

  ٣  بيان الدخل الموجز الموحد المرحلي

  ٤  الموجز الموحد المرحلي الدخل الشامل  بيان 

  ٥ الموجز الموحد المرحلي    التغيرات في حقوق الملكية  بيان 

  ٦  الموجز الموحد المرحلي    التدفقات النقدية بيان 

  ١٨- ٧  الموجزة الموحدة المرحلية    المالية  حول البياناتيضاحات إ







 شركة رأس الخيمة لصناعة االسمنت األبيض و المواد االنشائية ش.م.ع 
 الـمعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية (غير مدققة)

 
  بيان الدخل الموجز الموحد المرحلي

٢٠٢٠مارس  ٣١في فترة الثالثة أشهر المنتهية عن   

٣ 

  
 

  مارس  ٣١في  الثالثة أشهر المنتهية 

 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ إليضاحات ا 
  درهم    درهم   
 (غير مدققة)  (غير مدققة)   
 ٦٥٬٢٤٣٬٧٨٦ ٦٠٬٣٦٩٬٧٣١  يرادات  اإل

 (٥٤٬٤٤٧٬٨٩١)  (٥١٬٢٥١٬١٩٩)  تكلفة المبيعات
 ١٠٬٧٩٥٬٨٩٥ ٩٬١١٨٬٥٣٢   الربح  إجمالي 

     
    

 (٦٬٣٤٩٬١٦٤) (٥٬٨٨٨٬٥٢٨)  ادارية و  عمومية و اريف بيعمص
 ٣٤٬٧٨٣ ٥٧٬٢٧٩  إيرادات أخرى  

 ٤٬٤٨١٬٥١٤ ٣٬٢٨٧٬٢٨٣  ربح التشغيل 
     

 ٦٬٨٩٢٬٦٢٨ (٨٬١٠٦٬٦٨٨)     االستثمارإيرادات (خسائر) / 
 --  (١٤٦٬٩٢١)   خسائر فروق العمله 

 (١٬٧٣٩٬٢١٠) (١٬٠٧٩٬١٦٣)  تكلفة التمويل 
 ٩٬٦٣٤٬٩٣٢ (٦٬٠٤٥٬٤٨٩)  فترة الربح (خسارة) /  

 ٠٫٠٢ (٠٫٠١) ١٣  احد للسهم الو ةاألساسي  ية الربح/  ) الخسارة(
  

  

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

  

  

  

  تشكل جزءاً متمماً لهذه الـمعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية.  ١٩إلى  ١إن اإليضاحات المرفقة من 



 شركة رأس الخيمة لصناعة االسمنت األبيض و المواد االنشائية ش.م.ع 
الموجزة الموحدة المرحلية (غير مدققة)الـمعلومات المالية   

 
    الموجز الموحد المرحلي الدخل الشامل األخربيان 

  ٢٠٢٠مارس  ٣١عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

٤ 

  مارس   ٣١الثالثة أشهر المنتهية في     
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠  إليضاحات ا 
  درهم    درهم    
 (غير مدققة)  (غير مدققة)   

 ٩٬٦٣٤٬٩٣٢ (٦٬٠٤٥٬٤٨٩)  فترة الربح (خسارة) /  
     

     ألخرى ا  ة(الخسارة) الشامل
     عاد تصنيفها في الربح أو الخسارة: لن يُ بنود 

 (النقص) في القيمة العادلة لالستثمارات المدرجة  
   من خالل الدخل الشامل اآلخرالعادلة  بالقيمة

 
(٩٬٨٢٣٬١٥١) (٣٩٬٨٨٣٬٠٣٧) ٦ 

 المدرجة   االستثمارات بيع من  الربح /الخسارة)  
  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  بالقيمة

 
(١٬٧٧٧٬٥٠٢) ٧٤٩٬٧٢٤ 

 (٩٬٠٧٣٬٤٢٧) (٤١٬٦٦٠٬٥٣٩)    الشاملة األخرى (الخسارة) مجموع  
 ٥٦١٬٥٠٥ (٤٧٬٧٠٦٬٠٢٨)  للفترة  الدخل الشامل  (الخسارة) /  مجموع

     
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المرحلية. تشكل جزءاً متمماً لهذه الـمعلومات المالية الموجزة الموحدة  ١٩إلى  ١إن اإليضاحات المرفقة من 



 شركة رأس الخيمة لصناعة االسمنت األبيض و المواد االنشائية ش.م.ع 
 الـمعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية (غير مدققة)

 
     الملكية الموجز الموحد المرحليبيان التغيرات في حقوق 

٢٠٢٠مارس  ٣١في فترة الثالثة أشهر المنتهية عن   

٥ 

 

 
 
  
  
  
  

 تشكل جزءاً متمماً لهذه الـمعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية.  ١٩إلى  ١إن اإليضاحات المرفقة من 

  اختياري  احتياطي   احتياطي قانوني  رأس المال   

احتياطي موجودات مالية  
بالقيمة العادلة من خالل  

 إجمالي حقوق الملكية    أرباح محتجزة   الدخل الشامل اآلخر 
 درهم   درهم   درهم  درهم   درهم  درهم  
        

 ٧٥٥٬٢٢٨٬٥٥٦ ٥٧٬١٧٥٬٩٦٣ (١١٬٦٣٢٬٨٦٨) ١٠٠٬٠٣١٬٤٠٠ ١٠٩٬٤٩٧٬٠٦١ ٥٠٠٬١٥٧٬٠٠٠  (مدقق) ٢٠١٩ يناير  ١الرصيد في  
        

 ٩٬٦٣٤٬٩٣٢ ٩٬٦٣٤٬٩٣٢ - - - -  الفترة ربح
 (٩٬٠٧٣٬٤٢٧) - (٩٬٠٧٣٬٤٢٧) - - -  للفترة  ى اآلخر ة الشامل ) خسارةال(

 ٥٦١٬٥٠٥ ٩٬٦٣٤٬٩٣٢ (٩٬٠٧٣٬٤٢٧) - - -  للفترة  ة الشامل )خسارة ال(مجموع  
من  مدرج بالقيمة العادلة ستبعاد استثمار عن ارباح المستبقاه المحول إلى األ

 - ٧٤٩٬٧٢٤ (٧٤٩٬٧٢٤) - - -  الدخل الشامل اآلخر خالل  
        

 ٧٥٥٬٧٩٠٬٠٦١ ٦٧٬٥٦٠٬٦١٩ (٢١٬٤٥٦٬٠١٩) ١٠٠٬٠٣١٬٤٠٠ ١٠٩٬٤٩٧٬٠٦١ ٥٠٠٬١٥٧٬٠٠٠  (غير مدقق)   ٢٠١٩ مارس  ٣١الرصيد في  
        

 ٧٥٣٬٥٠٩٬٣١٧ ١٠٣٬٢٩٠٬٨٠٩ (٦١٬٤٠٧٬٦٠٦) ١٠٠٬٠٣١٬٤٠٠ ١١١٬٤٣٧٬٧١٤ ٥٠٠٬١٥٧٬٠٠٠  (مدقق) ٢٠٢٠ يناير  ١الرصيد في  
        
 (٦٬٠٤٥٬٤٨٩) (٦٬٠٤٥٬٤٨٩) - - - -  فترة  ال )خسارة(
 (٤١٬٦٦٠٬٥٣٩) - (٤١٬٦٦٠٬٥٣٩) - - - الشاملة اآلخرى للفترة  ) الخسارة(

 (٤٧٬٧٠٦٬٠٢٨) (٦٬٠٤٥٬٤٨٩) (٤١٬٦٦٠٬٥٣٩)     للفترة  ة الشامل خسارةمجموع ال
من  األرباح المستبقاه عن استبعاد استثمار مدرج بالقيمة العادلة المحول إلى 

 - ( ١٬٧٧٧٬٥٠٢) ١٬٧٧٧٬٥٠٢ - - -  خالل الدخل الشامل اآلخر 
        

 ٧٠٥٬٨٠٣٬٢٨٩ ٩٥٬٤٦٧٬٨١٨ (١٠١٬٢٩٠٬٦٤٣) ١٠٠٬٠٣١٬٤٠٠ ١١١٬٤٣٧٬٧١٤ ٥٠٠٬١٥٧٬٠٠٠ (غير مدقق)   ٢٠٢٠ مارس  ٣١الرصيد في  
        



  شركة رأس الخيمة لصناعة االسمنت األبيض و المواد االنشائية ش.م.ع
 الـمعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية (غير مدققة)

 

   التدفقات النقدية الموجز الموحد المرحلي بيان
  ٢٠٢٠مارس  ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في عن 

 

٦ 

 
    تشكل جزءاً متمماً لهذه الـمعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية.  ١٩إلى  ١إن اإليضاحات المرفقة من 

اإليضاح   
 ات 

  مارس   ٣١الثالثة أشهر المنتهية في  
    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  درهم    درهم   
  (غير مدققة)   (غير مدققة)   

      : األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 

 ٩٬٦٣٤٬٩٣٢ (٦٬٠٤٥٬٤٨٩)  (خسارة) / ربح الفترة 
     :   تعديالت     

 ٨٬٠٢٩٬٨٥٦ ٨٬٠٧٨٬٩٩١ ٥  استهالك ممتلكات ومنشآت ومعدات 
 ١٨٦٬٤٨٩ -    ممتلكات و منشآت و معدات  خسارة من استبعاد

 ٢٢١٬٤٤٦ ٢٤٣٬٨٧٩    مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
 (٥٬٣٤٣٬٤٧٠) (٦٥٣٬١١٤)    ايرادات توزيعات األرباح 

 (٢٬٠٩٤) (١٠٠٬٥٩٣)    ايرادات الفوائد 
 ٤١٬٠٤٤ ٢٬٥٨٨٬٧٦٣    بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة خسارة من بيع استثمار مدرج

 ١٬٧٣٩٬٢١٠ ١٬٠٧٩٬١٦٣    تكلفة التمويل 
بالقيمة العادلة من   ة مدرج (خسائر) / أرباح غير محققة من استثمارات

 (١٬٥٨٨٬١١١) ٦٬١٢٧,٥٩٩  ٦  خالل الربح أو الخسارة 
 ١٢٬٩١٩٬٣٠٢ ١١٬٣١٩٬١٩٩   التدفقات النقدية قبل التغيرات في رأس المال العامل 

    : التغيرات في رأس المال العامل

 ٤٬٢٩٣٬٩٨٦ ٨٬١٣٠٬٧٩٠     المخزون
 (٤٬٤١٢٬٤٦٨) (١٬٧٩٧٬٤٤٧)   ذمم مدينة تجارية و أخرى 

 ١٬٧٣٤٬٦٨٤ (١٬٧٠٠٬٤٥٥)   تجارية و أخرى  دائنةذمم 
   ١٥٬٩٥٢٬٠٨٧ 

 
١٤٬٥٣٥٬٥٠٤ 

 (٣٣٨٬١٤٢) (٣١٬٦٦٠)   للموظفين المدفوعة  مكافآت نهاية الخدمة
 ١٤٬١٩٧٬٣٦٢ ١٥٬٩٢٠٬٤٢٧   األنشطة التشغيلية   من  ناتجة النقدية ال التدفقات   صافي

     اإلنشطة اإلستثمارية  من التدفقات النقدية     
 (٢٬٥٣٠٬١٠٩) (٢٬٩٢٨٬٤٤٣) ٥  ومعدات    و منشآت شراء ممتلكات 

 ٥٤٠٬٠٠٠ -   معدات و   و منشآت ممتلكاتاستبعاد 
 ٦١٬٦٩٢ ٣٢١٬١٢٨   توزيعات أرباح مقبوضة 

 (٣٬١٩٥٬٥٧٤) (٥٤٬٩٤٣٬٨٢٠)   الدخل الشامل اآلخر  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خاللشراء 
 (٤٬٠٣٠٬٧٧٠) (٨٬٠٨٤٬٨٧٤)   من خالل الربح أو الخسارة  شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة

 ٨٬٢٧٧٬٤٨٧ ٩٬٤٤٧٬٨٠٤   استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  استبعاد
 ٤٬٤٣٧٬٥٣٩ ١٦٬١٨٧٬٧٣٣   الخسارة الربح أو  استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل

 ٢٬٠٩٤ ١٠٠٬٥٩٣   فوائد مقبوضة 
األنشطة  (المستخدمة في) / الناتجة من  النقدية    التدفقات   صافي 

 ٣٬٥٦٢٬٣٥٩ (٣٩٬٨٩٩٬٨٧٩)   اإلستثمارية 
     التمويلية  األنشطة  التدفقات النقدية من     

 (٩٬٧١١٬٢٧٣) (٥٬٧٩٣٬٧٠٦)  ١٢  سداد قروض األجل 
 (٣٬١٠٠٬٨١٤) (١٬١١١٬٠٥٦)    تكاليف تمويل مدفوعة  

 (١٦٧٬٤٦٤) (٣٣٬٥٢٧)    توزيعات أرباح مدفوعة  
 (١٢٬٩٧٩٬٥٥١) (٦٬٩٣٨٬٢٨٩)   التمويلية   األنشطةالمستخدم في  النقدصافي  

     
 ٤٬٧٨٠٬١٧٠ (٣٠,٩١٧,٧٤١)  في النقد وما في حكمه نقص صافي ال

 ١٩٬٠٨٧٬٧٦٣ ٧١٬٤٩٦٬٩٠٧ ٨ لفترة  بداية االنقد وما في حكمه في 
 ٢٣٬٨٦٧٬٩٣٣ ٤٠٬٥٧٩٬١٦٦ ٨  فترة  الالنقد وما في حكمه في نهاية  



 شركة رأس الخيمة لصناعة االسمنت األبيض و المواد االنشائية ش.م.ع 
مدققة)الـمعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية (غير   

 
 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 

٢٠٢٠ مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

٧ 

  النشاط والشكل القانوني  ١

األميري رقم  مساهمة عامة بموجوب المرسوم ("الشركة") كشركة  لصناعة االسمنت األبيض والمواد االنشائية ش.م.ع شركة رأس الخيمة تأسست 
, ١٤٩٢هو ص. ب. المكتب المسجل للشركة رأس الخيمة. وعنوان صاحب السمو حاكم امارة من قبل  ١٩٨١أكتوبر  ٢الصادر بتاريخ  ١٣/١٨

  . االمارات العربية المتحدةرأس الخيمة, 

الجير و منتجات االسمنت  يد االسمنت األبيض و منتجات جموعة") في تصنيع و تورو الشركات التابعة لها ("المثل األنشطة الرئيسية للشركة تتم
 ثلة و تأسيسها و اداراتها. ستثمار في األنشطة المماواال

  ان هذه الـمعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية قد تمت مراجعتها و ليست مدققة. 

 . والشركات التابعة لها  االنشائية ش.م.عرأس الخيمة لصناعة االسمنت األبيض والمواد شركة من  "المجموعة" تتكون 

  : ٢٠١٩ديسمبر  ٣١و  ٢٠٢٠مارس  ٣١كما في  للشركة الشركات التابعة  , تفاصيل فبما يلي

  نشطة الرئيسية األ  مقر التأسيس   نسبة الملكية   اسم الشركة التابعة   رقم المتسلسل 

العربية  رأس الخيمة, االمارات   ٪١٠٠  ديث مصنع الطابوق الحؤسسة م ١
  المتحدة

  ط والبال الخرساني الطوبتصنيع 
  األرصفة المتشابكة.  أعمال و  المعشق

رأس الخيمة, االمارات العربية    ٪١٠٠  .م.م ذ  شركة نورة رأس الخيمة   ٢
  المتحدة

  صنيع منتجات الجيرت 

  ملخص السياسات المحاسبية الهامة ٢

أساس اإلعداد        ١- ٢  
  

ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  الـمعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحليةتم إعداد هذه  ً مع  ٣٤وفقا "التقارير المالية المرحلية" وتتوافق أيضا
  المتطلبات السارية من القوانين المطبقة في اإلمارات العربية المتحدة. 

  

  نها العملة التي تتم بها معظم معامالت الشركة. إراتي (درهم) حيث اميتم عرض الـمعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية بالدرهم اإل
  

األستثمارات المدرجه بالقيمة العادله من خالل  تم إعداد هذه الـمعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية على أساس التكلفة التاريخية ، باستثناء 
  . قياسها بالقيمة العادلة الربح أو الخسارة ومن خالل الدخل الشامل اآلخر التى تم 

  

البيانات   إن السياسات المحاسبية والعرض والمناهج المستخدمة في هذه الـمعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية تتوافق مع تلك المستخدمة في 
  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  للمجموعة المدققة  المالية السنوية الموحدة

  

متوافقة مع تلك المفصح عنها في البيانات المالية السنوية الموحدة المدققة كما في وللسنة   للمجموعةإن أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية 
  . ٢٠١٩ديسمبر  ٣١المنتهية في 

  

، وينبغي أن تقرأ الموحدة المالية السنوية  إن هذه الـمعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية ال تشمل جميع المعلومات المطلوبة في البيانات
. عالوة على ذلك، فإن النتائج ٢٠١٩ديسمبر    ٣١باالقتران مع البيانات المالية السنوية الموحدة المدققة للمجموعة كما في وللسنة المالية المنتهية في  

  .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١تي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في ليست بالضرورة مؤشراً للنتائج ال ٢٠٢٠مارس   ٣١لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 
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٨ 

  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)   ٢
  

  األحكام والتقديرات        ٢- ٢
  

تؤثر على تطبيق السياسات  يتطلب إعداد الـمعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية من اإلدارة اتخاذ القرارات والتقديرات واالفتراضات التي 
  .المحاسبية والمبالغ المعروضة من الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات 

  

ياسات المحاسبية والمصادر  عند إعداد هذه الـمعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية ، كانت األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق الس
ديسمبر    ٣١تهية في  الرئيسية لعدم اليقين في التقدير هي نفسها تلك المطبقة على البيانات المالية السنوية الموحدة المدققة كما في وفي نهاية السنة المن 

٢٠١٩.  
  

بيان اإللتزام        ٣- ٢  
 

معايير الدولية  للمعايير الدولية للتقارير المالية و طبقاً للتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات التقوم المجموعة بإعداد بياناتها المالية الموحدة وفقاً 
وفقاً للمعيار المحاسبي    ٢٠٢٠مارس    ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    الموجزة الموحدة المرحلية. تم إعداد هذه المعلومات المالية  للتقارير المالية

  ير المالية المرحلية". , "التقار٣٤رقم الدولي 
 

مدرجة بالقيمة العادلة من  البموجوب مبدأ التكلفة التاريخية, باستثناء اإلستثمارات  هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحليةلقد تم إعداد 
    التي تم قياسها بالقيمة العادلة. خالل الدخل الشامل اآلخر و من    خالل الربح أو الخسارة

 

  معّدات  ممتلكات و منشآت و      ٤- ٢
  

  بالتكلفة ناقصاً اإلستهالك المتراكم وأي خسارة متراكمة عن اإلنخفاض في القيمة.  معّداتالمنشآت والوتدرج الممتلكات  
  

ً تدرج األرض    , إن وجدت. اإلنخفاض في القيمةخسارة   بالتكلفة ناقصا
  

القيمة. ويبدأ احتساب استهالك هذه الموجودات, على غرار    نخفاض مسجلة عن إ  أي خسارةيتم تسجيل األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بالتكلفة ناقصاً  
  الموجودات األخرى, عندما تصبح هذه الموجودات جاهزة لالستخدام. 

  

حتسابها كأصل منفصل, حسبما يكون مالئماً, إال عندما يكون من المرجح أن تتدفق  إللموجودات وال يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية 
مستقبلية مرتبطة بالبند و يكون باإلمكان قياس تكلفة البند بشكل موثوق به. يتم تحميل كافة مصاريف أعمال التصليح إلى المجموعة فوائد إقتصادية 

  الخسائر في الفترة المالية التي يتم تكبدها فيها.و الصيانة األخرى على حساب األرباح و
  

على مدار أعمارها اإلنتاجية و ذلك باستخدام    قيد اإلنجاز   األعمال الرأسمالية يتم تحميل اإلستهالك وذلك لشطب تكلفة الموجودات, بخالف األراضي و
ة وطريقة حساب اإلستهالك بنهاية كل سنة مع بيان أثر أي تغيرات في  المقدرة والقيم المتبقي  عمار اإلنتاجية وتتم مراجعة األطريقة القسط الثابت. 

  التقديرات المحتسبة على أساس مستقبلي.
  

على أساس الفرق بين عوائد المبيعات و القيمة   ت والمعّدات آالممتلكات والمنشيتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد أو شطب أي بند من 
  الدفترية لألصل, وتدرج ضمن الربح أو الخسارة. 

  

  المقدرة على النحو التالي:  ةي األعمار اإلنتاجبناء على  ستخدام طريقة القسط الثابتاب  هالكست حتسب اإل يُ 
  

  العمر اإلفتراضي   األصل فئة 
  (بالسنوات)   

  ٢٠-٥  المباني
  ٣٠-٥  آالت نشآت و م

   ١٥-١٠  أدوات و معدات 
  ١٠  مركبات

  ٤  اثاث و تجهيزات 
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٩ 

  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)   ٢
  

  إستثمارات في أوراق مالية       ٥- ٢
  

  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر موجودات مالية  )      ١(
  

ات  يجوز للمجموعة عند اإلعتراف المبدئي أن تختار نهائياً (على أساس كل أداة على حدة) تصنيف اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكية كموجود
  حقوق . إن هذا النوع من التصنيف غير مسموح به إذا كان الغرض من اإلحتفاظ بإستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مالية 
  هو المتاجرة.  الملكية

  

ً  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر المحتسبة  أدوات حقوق الملكيةإن اإلستثمارات في  ً إليها تكاليف   بالقيمة العادلةتقاس مبدئيا مضافا
و تضاف   الدخل الشامل اآلخرالقيمة العادلة في مع اإلعتراف باألرباح و الخسائر الناشئة عن التغيرات في  بالقيمة العادلةالمعاملة, ثم تقاس الحقاً 

. و لن يعاد تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة إلى حساب الربح أو الخسارة عند إستبعاد القيمة العادلة في التغيرات المتراكمة ضمن احتياطي 
  اإلستثمارات. 

  

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

  

قرر حق المجموعة في قبض  عندما يت  حساب الربح أو الخسارةضمن  في أدوات حقوق الملكيةيتم اإلعتراف بتوزيعات األرباح من اإلستثمارات 
  استرداد جزء من تكلفة اإلستثمار. توزيعات األرباح , ما لم تمثل توزيعات األرباح 

  

  و الخسارة أ )      موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح ٢(
  

, ما لم تقم المجموعة بتصنيف اإلستثمار الربح أوالخسارةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  ك  اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكيةيتم تصنيف  
الناشئة عن إعادة القياس    األرباح أو الخسائر رج  عند اإلعتراف المبدئي. و تد  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخربه للمتاجرة    غير المحتفظ

 . ضمن حساب الربح أو الخسارة
 

  :للمتاجرة يتم تصنيف األصل المالي كمحتفظ به 
  

  إذا كان إمتالكه لغرض رئيسي يتمثل في بيعه على المدى القصير, أو  )أ
  

أن يكون عند اإلعتراف المبدئي جزءاً من محفظة أدوات مالية محددة خاضعة بالكامل إلدارة المجموعة, و يتوفر دليل على   )ب 
  نمط فعلي حديث لجني األرباح على المدى القصير؛ أو 

  

  ة مشتقة غير مصنفة و فعالة كأداة تحوط أو كضمان مالي. أن يكون أدا  )ت 
  

حساب  في    بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالمدرجة  اإلستثمارات في أدوات حقوق الملكيةمن  توزيعات األرباحيتم اإلعتراف بإيرادات 
  . في قبض توزيعات األرباح عندما يتقرر حق المجموعة  الربح أو الخسارة 

  

  أساس التوحيد       ٦- ٢
  

على نتائج المجموعة. يتم إعداد  ٢٠٢٠مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في كما في و  الـمعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية تشتمل 
المرحلية للشركات التابعة لنفس فترة التقرير الخاصة بالشركة باستخدام نفس السياسات المحاسبية. كما يتم حذف كافة   الـمعلومات المالية الموجزة

  المعامالت و األرباح و األرصدة الناشئة عن المعامالت الداخلية بين شركات المجموعة عند التوحيد. 
  

  نتقل فيهالتاريخ الذي ت الذي تتحول فيه السيطرة إلى المجموعة و يتوقف التوحيد في يتم توحيد الشركات التابعة بالكامل اعتباراً من التاريخ 
 السيطرة من المجموعة. 
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١٠ 

  التقديرات و األحكام المحاسبية الهامة  ٣
  

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

  

للمجموعة    السياسات المحاسبية, فإن األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة عند تطبيق  هذه الـمعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية وفي سبيل إعداد  
  . ٢٠١٩ديسمبر  ٣١و المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة كانت متوافقة مع البيانات المالية كما في 

  

 قيمة األصول المالية انخفاض    (أ)       
  

تشتمل العناصر  يعد قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة من التقديرات الهامة التي تنطوي على منهجية تحديد الخسائر والنماذج و مدخالت البيانات. 
مستوى   التي لها تأثير كبير على مخصص الخسارة االئتمانية على تعريف التعثر و الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان و احتمالية التعثر و 

, و كذلك نماذج سيناريوهات اإلقتصاد الكلي. تراجع المجموعة بانتظام النماذج و مدخالتها عن التعثرالتعرض الناتج عن التعثر و الخسارة الناتجة 
  و تتحقق من صحتها للحد من أي فروق بين تقديرات خسائر االئتمان المتوقعة و تجربة خسارة االئتمان الفعلية. 

  

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

  

  مخصص المخزون البطيء الحركة و المتقادم       (ب)  
  

,  صافي القيمة القابلة للتحققيسجل المخزون بالتكلفة أو بصافي القيمة القابلة للتحقق, أيهما أقل. يتم إجراء التعديالت لتخفيض تكلفة المخزون إلى 
لى التغيرات  عند الحاجة, على مستوى المنتج لألرصدة الفائضة المقدرة أو المتقادمة أو منخفضة القيمة, تشتمل العوامل المؤثرة على هذه التعديالت ع

طيئة و المتوقفة  الطلب و التغيرات التقنية و التدهور المادي و المشاكل في الجودة. بناء على هذه العوامل, حددت اإلدارة بنود المخزون الب في 
إذا ما اختلفت نتائج هذه العوامل عن  المخزون بطيء الحركة. و قد يتم مراجعة الحركة و المتقادم بطيء مخصص المخزونالحركة لحساب 

    التقديرات.
  

  لممتلكات و المنشآت و المعّدات األعمار اإلنتاجية ل(ت)       
  

في نهاية كل سنة مالية وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي    للممتلكات و المنشآت و المعّداتتقوم اإلدارة بمراجعة القيم المتبقية و األعمار اإلنتاجية المقدرة  
  .  . و قد قررت اإلدارة أن توقعات العام الحالي ال تختلف عن التقديرات السابقة بناء على المراجعة التي قامت بها١٦رقم 

  

  إدارة المخاطر المالية   ٤
  

  المخاطر المالية عوامل         ١- ٤
  

تتعرض المجموعة من خالل أنشطتها لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية و هي: مخاطر السوق (تشمل مخاطر صرف العمالت األجنبية ومخاطر  
  النقدية و مخاطر األسعار) و مخاطر االئتمان و مخاطر السيولة. ئدة للتدفقات أسعار الفائدة للقيمة العادلة و مخاطر أسعار الفا

 

السنوية,   بيانات الماليةعلى كافة معلومات و إفصاحات إدارة المخاطر المالية الالزمة لل الـمعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحليةال تشتمل 
ً إلى جنب مع ا . لم تطرأ أي تغيرات على قسم إدارة  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للمجموعة كما في  السنوية الموحدة لبيانات الماليةوينبغي أن تُقرأ جنبا

   أي من سياسات إدارة المخاطر منذ نهاية السنة. المخاطر أو على 
 

    سيولةمخاطر ال       ٢- ٤
  

           للمطلوبات المالية, و ذلك مقارنة بالسنة المنتهية في مة المتعاقد عليها لم يكن هناك أي تغير جوهري في التدفقات النقدية الخارجة غير المخصو
  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١
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١١ 

  معدات  و  تو منشآ   ممتلكات  ٥
  

                           فيالثالثة أشهر المنتهية درهم (فترة  ٢٬٩٢٨٬٤٤٣وقدره  اوالمنشآت والمعدات مبلغتلكات مللم ضافاتإل فترة بلغت قيمة اخالل ال
 ٨٬٠٧٨٬٩٩١مبلغا وقدره  ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في وبلغت قيمة االستهالك درهم),  ٢٬٥٣٠٬١٠٩: ٢٠١٩مارس  ٣١

  . درهم) ٨٬٠٢٩٬٨٥٦: ٢٠١٩مارس  ٣١المنتهية (فترة الثالثة أشهر  درهم
  

  . المتحدةفي دولة االمارات العربية   والمعداتالممتلكات والمنشآت جميع  تتواجد
  

البنوك مقابل تسهيالت  ) ألحد درهم مليون  ١١٠: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١(مليون درهم  ١١٠بقيمة دفترية تبلغ تم رهن ممتلكات ومنشآت ومعدات 
  ). ١٢(ايضاح    ائتمانية ممنوحة للمجموعة

  
ٌ على األموال المقترضة تم رسملة تكاليف اقتراض  (فترة الثالثة أشهر   ءقيمة ال شيخالل الفترة الحالية ب صول على موجودات مؤهلة  للحخصيصا

  ). ءال شي:  ٢٠١٩مارس  ٣١المنتهية في 

  ق مالية استثمارات في أورا     ٦
 

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   ) ١(  
 

  ديسمبر ٣١  مارس  ٣١  
  ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
  درهم    درهم   
  (مدققة)   (غير مدققة)  

      : بالقيمة العادلة -متداولة  

 ١٢٤٬٣٩١٬٧٥٦ ١١٠٬٧٦٧٬٢٦٧  في دولة االمارات العربية المتحدة 
 ٤١٬٢٤٧٬٣٢١ ٥٨٬٧٠٧٬٢٨٧  في دول مجلس التعاون الخليجي األخرى 

  ١٦٥٬٦٣٩٬٠٧٧ ١٦٩٬٤٧٤٬٥٥٤ 
    

    : كالتالي العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرمدرجة بالقيمة الإلستثمارات االحركة في 
مارس  ٣١   ديسمبر ٣١   

  ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 

 درهم   درهم   

 (مدققة)  (غير مدققة)   

 ٢٣٩٬٤٣٦٬٢٦٠ ١٦٥٬٦٣٩٬٠٧٧  سنة  ال الفترة /  في بداية القيمة العادلة 
 ٤٣٬٧٧٣٬٠٤١ ٥٤٬٩٤٣٬٨٢٠  الفترة / السنة مشتريات خالل 

 (٦٧٬٧٩٥٬٤٨٦) (١١٬٢٢٥٬٣٠٦)  الفترة / السنة خالل استبعاد 
 (٤٩٬٧٧٤٬٧٣٨) (٣٩٬٨٨٣٬٠٣٧)    مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرنخفاض في القيمة العادلة الستثمارات ا

  ١٦٥٬٦٣٩٬٠٧٧ ١٦٩٬٤٧٤٬٥٥٤ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة رأس الخيمة لصناعة االسمنت األبيض و المواد االنشائية ش.م.ع
 الموحدة المرحلية (غير مدققة)الـمعلومات المالية الموجزة 

  
  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 

  ٢٠٢٠مارس  ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في  ل

 

١٢ 

 

(تابع)   استثمارات في أوراق مالية      ٦  
 

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )    استثمارات ٢(  
 

  ديسمبر ٣١  مارس  ٣١  
  ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
  درهم    درهم   
  (مدققة)   (غير مدققة)   

      : بالقيمة العادلة -متداولة  

 ٢٧٬١٩٤٬٤٨٥ ٢٠٬٦٣٩٬٠٣٣  في دولة االمارات العربية المتحدة 
 ١٢٬٦٩١٬٣٤٧ ٢٬٤٢٧٬٥٧٩  في دول مجلس التعاون الخليجي األخرى 

  ٣٩٬٨٨٥٬٨٣٢ ٢٣٬٠٦٦٬٦١٢ 
 

  :كالتالي الربح أو الخسارةالحركة في اإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
 

مارس  ٣١   ديسمبر ٣١   

  ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 

 درهم   درهم   

 (مدققة)  (غير مدققة)   

 ٣٢٬٦٢١٬٩٩٦ ٣٩٬٨٨٥٬٨٣٢  سنة  ال الفترة /  في بداية القيمة العادلة 
 ٢٥٬٦٧٩٬٣٥١ ٨٬٠٨٤٬٨٧٤  الفترة / السنة مشتريات خالل 

 (٢١٬٦٦١٬٥٤٢) (١٨٬٧٧٦٬٤٩٥)  خالل الفترة / السنة استبعاد 
محققة من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح  الرباح غير  األ  /   )خسائر (الصافي  

  ٣٬٢٤٦٬٠٢٧ (٦٬١٢٧٬٥٩٩)  أو الخسارة 
  ٣٩٬٨٨٥٬٨٣٢ ٢٣٬٠٦٦٬٦١٢ 

 

تسهيالت ائتمانية ممنوحة  درهم) للبنك مقابل مليون  ١٢٦٫١٤: ٢٠١٩مليون درهم ( ١٢٤٫٤٦بقيمة تم رهن استثمارات في أوراق مالية 
. ) ١٢عة (إيضاح للمجمو  

 

 أخرى  و   ةتجاري ة مدينذمم     ٧
  

  ديسمبر ٣١  مارس  ٣١  
  ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
  درهم    درهم   
  (مدققة)   مدققة) (غير   

 ٤٧٬٩٠٥٬٣٠٨ ٤٧٬٥١٧٬٨٨١  ذمم مدينة تجارية 
 (٢٬٢٤٩٬١٩٠) (٢٬٢٤٩٬١٩٠)  ناقصاً: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

  ٤٥٬٦٥٦٬١١٨ ٤٥٬٢٦٨٬٦٩١ 
 ٢٬٠٦٨٬٥٠٣ ٤٬٧٥١٬٦٢٢ دفعات مقدمة للمورودين 
 ٌ  ١٬٢٨٤٬٢١٤ ٧١٦٬٠٣٢  مصاريف مدفوعة مقدما

 ٥٣٢٬٧٩٠ ٣٣١٬٩٨٦  توزيعات أرباح مدينة  
 ٧٦٢٬٧٧٧ ١٬٣٦٥٬٥٠٣  مدينة أخرى  ذمم
  ٥٠٬٣٠٤٬٤٠٢ ٥٢٬٤٣٣٬٨٣٤ 

  

 
 
 



 شركة رأس الخيمة لصناعة االسمنت األبيض و المواد االنشائية ش.م.ع
 الموحدة المرحلية (غير مدققة)الـمعلومات المالية الموجزة 

  
  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 

  ٢٠٢٠مارس  ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في  ل

 

١٣ 

 

 ذمم مدينة تجارية و أخرى (تابع)     ٧
 

  كالتالي:  ة التجاري  ة دين المالذمم تحليل 
  

  ديسمبر ٣١  مارس  ٣١  
  ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
  درهم    درهم   
  (مدققة)   (غير مدققة)   
 ١٦٬٢٢٧٬٧٩٥ ١٢٬٧٦٦٬٨٢٠  ضمونة مقابل ضمانات بنكية غير مشروطة   م

 ١٤٬٤٧٨٬٥٨٥ ١٧٬١٠٦٬٠٧٧  اعتمادات مستندية مضمونة مقابل 
 ١٧٬١٩٨٬٩٢٨ ١٧٬٦٤٤٬٩٨٤  سقف انتمائي مفتوح

  ٤٧٬٩٠٥٬٣٠٨ ٤٧٬٥١٧٬٨٨١ 
 

  : كالتالي الفترةخالل في تحصيلها المشكوك  الذمم المدينة في قيمة في مخصص اإلنخفاض  الحركة 
  

  ديسمبر ٣١  مارس  ٣١  
  ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
  درهم    درهم   
  (مدققة)   (غير مدققة)   

 ٢٬٢٤٩٬١٩٠ ٢٬٢٤٩٬١٩٠  الرصيد اإلفتتاحي  
 - -  خالل الفترة / السنة   شطب

 ٢٬٢٤٩٬١٩٠ ٢٬٢٤٩٬١٩٠  ختامي الرصيد ال
  

  النقد وما في حكمه   ٨
  

  ديسمبر ٣١  مارس  ٣١  
  ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
  درهم    درهم   
  (مدققة)   (غير مدققة)   

 ٢٣٨٬٨٢٣ ٣٤٠٬٩٤٩  صندوق نقد في ال 
 ٥٬٣٠٥٬٥٩٤ ١١٬٣٥١٬٦٥٣  حساب المحفظة  

  ٥٬٥٤٤٬٤١٧ ١١٬٦٩٢٬٦٠٢ 
    رصدة بنكية: أ

 ٣٬٦٥٧٬٧١٤ ٣٬٩٢٧٬١٠٨  حسابات جارية  
 ٢٬٦٢٢٬٦٢٦ ٢٬٤٢٩٬٧٠٦  ودائع تحت الطلب 

 ٥٩٬٦٧٢٬١٥٠ ٢٢٬٥٢٩٬٧٥٠  ودائع ثابتة
   ٦٥٬٩٥٢٬٤٩٠ ٢٨٬٨٨٦٬٥٦٤ 

 ٧١٬٤٩٦٬٩٠٧  ٤٠٬٥٧٩٬١٦٦   نقد وما في حكمه 
  

      : المنطقة الجغرافية بحسب 
      

 ٢١٬٥٩٤٬٤٨٩  ٢٨٬٠٨٥٬٦٧٦   في دولة االمارات العربية المتحدة 
 ٤٩٬٩٠٢٬٤١٨ ١٢٬٤٩٣٬٤٩٠   في دول مجلس التعاون الخليجي األخرى 

   ٧١٬٤٩٦٬٩٠٧  ٤٠٬٥٧٩٬١٦٦ 
 
  



 شركة رأس الخيمة لصناعة االسمنت األبيض و المواد االنشائية ش.م.ع
 الموحدة المرحلية (غير مدققة)الـمعلومات المالية الموجزة 

  
  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 

  ٢٠٢٠مارس  ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في  ل

 

١٤ 

  رأس المال     ٩
  

  ديسمبر ٣١  مارس  ٣١  
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  درهم    درهم   
  (مدققة)   (غير مدققة)   
    

 درهم  ١كل منها سهم عادي قيمة  ٥٠٠٬١٥٧٬٠٠٠ المصدر و المدفوع بالكامل: 
  

٥٠٠٬١٥٧٬٠٠٠ ٥٠٠٬١٥٧٬٠٠٠ 

  

  احتياطي قانوني     ١٠
  

من ربح كل سنة إلى   ٪١٠يجب تحويل ، ظام األساسي للشركةو الن  ٢٠١٥) لسنة ٢رقم ( المتحدةإلتحادي لدولة اإلمارات العربية وفقاٌ للقانون ا
  من رأس المال المدفوع.  ٪٥٠إلى عندما يصل اإلحتياطي التحويل إلى اإلحتياطي القانوني . و يمكن إيقاف  اإلحتياطي القانوني

  

  عليها في القانون. ستثناء الحاالت المنصوص غير قابل للتوزيع باهذا اإلحتياطي 
  

    في نهاية السنة. اإلحتياطي القانوني  بتعديلشركة تقوم ال
  

  احتياطي اختياري     ١١
  

تياري من قبل الجمعية العمومية  لى اإلحتياطي اإلخإيقاف التحويل  و يجوز إ.  اإلحتياطي اإلختياري لحساب    من األرباح السنوية  ٪١٠نسبة  يتم تحويل  
بناًء على توصية مجلس   و .المدفوع شركةال من رأس مال  ٪٢٠لى نسبة أو عندما يصل اإلحتياطي إعلى توصية من مجلس اإلدارة ادية بناًء الع

حيث بلغ إجمالي اإلحتياطي    اإلحتياطي اإلختياريإيقاف التحويل إلى      ٢٠١٩  أبريل  ٢٠المنعقد في  للشركة    الجمعية العمومية العادية  قررت,  اإلدارة
  . من رأس مال الشركة المدفوع ٪٢٠نسبة 

  

  قروض بنكية     ١٢
  

  ديسمبر ٣١  مارس  ٣١  
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  درهم    درهم   
  (مدققة)   (غير مدققة)   

 ١١٨٬٠١١٬٧٤٥ ١١٢٬٢١٨٬٠٣٩  قروض 
  

      يلي: ق سداد القروض البنكية كما يستح
  ديسمبر ٣١  مارس  ٣١  
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  درهم    درهم   
  (مدققة)   (غير مدققة)   

 ٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠ ٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠  خالل سنة واحدة 
 ٩٥٬٥١١٬٧٤٥ ٨٩٬٧١٨٬٠٣٩  من سنتين إلى خمس سنوات 

  ١١٨٬٠١١٬٧٤٥ ١١٢٬٢١٨٬٠٣٩ 
  

 
 
  
 
 



 شركة رأس الخيمة لصناعة االسمنت األبيض و المواد االنشائية ش.م.ع
 الموحدة المرحلية (غير مدققة)الـمعلومات المالية الموجزة 

  
  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 

  ٢٠٢٠مارس  ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في  ل

 

١٥ 

  قروض بنكية (تابع)     ١٢
 

 القروض طويلة األجل تشمل ما يلي: 
 

من قبل   رهمد ١١٩٬٢٣٣٬٦٦٢ قائمة البالغه على القروض ال األستحواز مع بنك أبوظبي التجاري، تمَ  األتحاد الوطني ومع اندماج بنك   (ا) 
  ٤ ويتم سدادها على مدار  ٢٠١٩في نوفمبر  درهم ١١٨٬٠١١٬٧٤٥بقيمة  جديدة  ت أتفاقية تسهيالبنك أبوظبي التجاري، وتم البدء في 

   سنوات. 
 

  اعتماد مستنديعلى المكشوف وقرض قصير األجل و سحوبات بنكية باإلضافة إلى ما سبق، أبرمت المجموعة اتفاقية تسهيالت ائتمانية ل         
 . درهممليون  ٧٣بقيمة 

  

  :كالتالي خالل الفترة  القروض البنكيةالحركة في 
  

  ديسمبر ٣١  مارس  ٣١  
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  درهم    درهم   
  (مدققة)   مدققة) (غير   

 ١٥٥٬٢٣٣٬٦٠٨ ١١٨٬٠١١٬٧٤٥  الرصيد اإلفتتاحي  
 - -  إضافات  

  (٣٧٬٢٢١٬٨٦٣) (٥٬٧٩٣٬٧٠٦)  تسديدات خالل الفترة / السنة 
 ١١٨٬٠١١٬٧٤٥ ١١٢٬٢١٨٬٠٣٩  الرصيد الختامي 

  

 ). ٦و اإليضاح  ٥اإلستثمارات في األوراق المالية (اإليضاح القروض البنكية مضمونة برهن على الممتلكات والمنشآت والمعدات ورهن على 
  

  الربحية األساسية للسهم الواحد ) /  الخسارة ( ١٣
  

درهم) من خالل قسمة ربح / (خسارة) الفترة المنسوب لمساهمي  ٠٫٠٢: ٢٠١٩) درهم (٠٫٠١ربحية السهم األساسية بواقع (  / ) خسارة(  تحتسب
 على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة والبالغدرهم)  ٩٬٦٣٤٬٩٣٢: ٢٠١٩درهم ( )٦٬٠٤٥٬٤٨٩(والبالغ  الشركة 

ربحية السهم األساسية هي   /(خسارة)  محتملة, و بالتالي فإن  ملكية  ). ال يوجد لدى الشركة أي أسهم  ٥٠٠٬١٥٧٬٠٠٠:  ٢٠١٩(    ٥٠٠٬١٥٧٬٠٠٠
  نفسها الربحية 

  المخفضة.  
 

  . ٢٠١٩مارس  ٣١و  ٢٠٢٠مارس  ٣١لم تكن هناك أي أسهم لها تأثير مخفض محتمل كما في 
  

  توزيعات األرباح     ١٤
 

   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١يتعلق بالسنة المنتهية في    فيمانقدية  توزيع أرباح    عدم  على  ٢٠٢٠يونيو    ٢١عام السنوي المنعقد في  المساهمون في اإلجتماع الوافق  
  فيمامليون درهم  ٢٥٫٠١بقيمة  ٪٥ أرباح نقدية بنسبة على توزيعات ٢٠١٩  أبريل٢٠ قد في المنع  في اإلجتماع العام السنويالمساهمون  كما وافق 

 .٢٠١٨ديسمبر  ٣١يتعلق بالسنة المنتهية في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 شركة رأس الخيمة لصناعة االسمنت األبيض و المواد االنشائية ش.م.ع
 الموحدة المرحلية (غير مدققة)الـمعلومات المالية الموجزة 

  
  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 

  ٢٠٢٠مارس  ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في  ل

 

١٦ 

  
 
 

 مع األطراف ذات العالقة المعامالت     ١٥
  

  مجلس و الشركات الزميلة, وأعضاء موظفي اإلدارة, و الشركات التابعة, سين بالشركة, وكبار ذات العالقة من المساهمين الرئي تتكون األطراف 
  عليها نفوداً أو التي يمارسون بشكل مباشر أو غير مباشر اإلدارة  أعضاء مجلس أو ون شركات األخرى التي يسيطر عليها المساهماإلدارة, وال
  من المعامالت مع األطراف بإبرام العديد  خالل سياق العمل اإلعتيادي  قامت المجموعة  ).  " الزميلةالشركات  بإسم "يُشار إليها فيما يلي  (إدارياً فعاالً  
  المجموعة أو مجلس إدارتها.  تفق عليها من قبل إدارة ألحكام و الشروط المتلك المعامالت وفقاً لو قد تم إبرام ذات العالقة.  

  

  معامالت المبينة أدناه, فيما عدا ال٢٠٢٠مارس  ٣١المنتهية في خالل فترة الثالثة أشهر  العالقة األطراف ذات  ك أي معامالت مع لم تكن هنا
  . ال شيء) :  ٢٠١٩مارس   ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في (
  مارس  ٣١الثالثة أشهر المنتهية في فترة  
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
  درهم    درهم  
 (غير مدققة)  (غير مدققة)  

   : موظفي اإلدارةكبار تعويضات 
 - -    أعضاء مجلس اإلدارة مكافآت 
 ١٧٧٬٩٩٩ ١١٨٬٥٩٩ قصيرة األجل مكافآت  

 

 التي وافقت عليها اإلدارة. بناًء على الشروط  معامالت مع األطراف ذات العالقة التم تنفيذ 
 

  محتملةو مطلوبات التزامات     ١٦
  

  ديسمبر ٣١  مارس  ٣١  
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  درهم    درهم   
  مدققة) (  (غير مدققة)   

 ٣٬٢٧٣٬٥٨٠ ٣٬٥٥٦٬٥٩١  اعتمادات مستندية  
 ٦٦٬٧٠٠ ٦٦٬٧٠٠  خطابات ضمان 

  ٣٬٣٤٠٬٢٨٠ ٣٬٦٢٣٬٢٩١ 
  

  قياسات القيمة العادلة     ١٧
  

في السوق بتاريخ القياس.  األطراف المشاركة  التزام في معاملة منتظمة بين  و دفعه لتحويل  يمكن قبضه من بيع أصل أهي المبلغ الذي    القيمة العادلة 
استمرار المجموعة كمنشأة  إلى فرضية  القيمة العادلة تعريف يستند فترية و تقديرات القيمة العادلة. يمكن أن تنشأ فروقات بين القيم الدوبالتالي, 

 ئمة. في معاملة بشروط غير مالنطاق أعمالها بشكل جوهري أو الدخول يص أو التزام بتقل دون أي نيةعاملة 
 

  أ)    القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة  (
  

تقارب   الـمعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحليةترى اإلدارة أن القيم الدفترية للموجودات و المطلوبات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة في 
  ها العادلة. ت قيم

  

  (ب)    أساليب التقييم و اإلفتراضات المطبقة ألغراض قياس القيمة العادلة 
  

المالية السنوية    بياناتالتي تماثل تلك المستخدمة في ال  أساليب التقييم و اإلفتراضات باستخدام    للموجودات و المطلوبات المالية القيمة العادلة    يتم تحديد
  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١الموحدة المدققة للسنة المنتهية في 

  
  
  



 شركة رأس الخيمة لصناعة االسمنت األبيض و المواد االنشائية ش.م.ع
 الموحدة المرحلية (غير مدققة)الـمعلومات المالية الموجزة 

  
  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 

  ٢٠٢٠مارس  ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في  ل

 

١٧ 

  
  

  قياسات القيمة العادلة (تابع)    ١٧
  

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

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

  

  القيمة العادلة كما في   

تسلسل  
  مستويات 

قياس القيمة   
  العادلة 

  أساليب التقييم 
  و المعطيات  

  الهامة 

  المعطيات
  الهامة 

  غير الجديرة  
  بالمالحظة

المعطيات غير  عالقة 
الجديرة بالمالحظة  

  بالقيمة العادلة 
          ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٠مارس   ٣١  
          درهم    درهم   
          (مدققة)   (غير مدققة)   

الشامل  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل   
 اآلخر 

    

أوراق مالية  
 ١٦٥٬٦٣٩٬٠٧٧ ١٦٩٬٤٧٤٬٥٥٤  متداولة 

المستوى  
 األول 

أسعار الشراء  
المدرجة في  
 غير منطبق  ال يوجد  سوق نشطة. 

        
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو موجودات مالية   

   الخسارة 
    

أوراق مالية  
 ٣٩٬٨٨٥٬٨٣٢ ٢٣٬٠٦٦٬٦١٢  متداولة 

المستوى  
 األول 

أسعار الشراء  
المدرجة في  
 غير منطبق  ال يوجد  سوق نشطة. 

 

  القيمة العادلة تسلسل مستويات قياس 
  

مالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بعد اإلعتراف المبدئي حيث يتم تجميعها في مستويات من  اليعرض الجدول التالي تحليالً لألدوات المالية و غير 
  ألساليب قياس القيمة العادلة:  بالمالحظة  الجديرة المعطياتاألول إلى الثالث على أساس 

  

  المتطابقة (المستوى األول).  و المطلوباتأ للموجودات األسعار المعلنة (غير المعدلة) في األسواق النشطة 
 

  بالنسبة لألصل أو المطلوب, سواء كانت   الجديرة بالمالحظة , المستوى األولالمعطيات األخرى بخالف األسعار المعلنة المدرجة ضمن
 مباشرة (و هي األسعار) أو غير مباشرة (و هي المستمدة من األسعار) (المستوى الثاني). 

 

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

 

  )١٩-COVID( - حدث هام      ١٨
  

  وباء عالمي (  حدث ،  ٢٠٢٠مارس    ٣١المنتهية في    أشهر   خالل فترة الثالثةCOVID-مما تسبب في اضطراب كبير في االقتصادات  ١٩ ،(
تقدير لألثر المحتمل ، فإننا ال نعتبر أنه من العملي تقديم  مع تطور الوضع الراهن. والمجموعه والشركات في جميع أنحاء العالم بما في ذلك  

 . المجموعهعلى  ا الوباءلهذ
 

 المتعلقة    ) ٩(رقم    للتقارير االماليةللمعايير الدولية    المجموعهعلى توقعات االقتصاد الكلي تأثير كبير في تقديرات    وباءال  اهذل  هناك  لم يكن
 على مدار السنة.  وباءال  اوتقييم أثر هذ  مراقبة الوضع. وستواصل اإلدارة  ٢٠٢٠مارس    ٣١بمخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة في  

  



 شركة رأس الخيمة لصناعة االسمنت األبيض و المواد االنشائية ش.م.ع
 الموحدة المرحلية (غير مدققة)الـمعلومات المالية الموجزة 

  
  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية 

  ٢٠٢٠مارس  ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في  ل

 

١٨ 

  
  

  معلومات القطاعات     ١٩
  

  أساسها اتخاذ القرارات اإلستراتيجية. بناء على التقارير التي يراجعها مجلس اإلدارة و التي يتم على حددت اإلدارة القطاعات التشغيلية 
  

    ألغراض إدارية تم تنظيم المجموعة في وحدات أعمال بناًء على منتجاتها و خدماتها, و فيما يلي القطاعات التشغيلية:
  

 إلسمنت تصنيع اإلسمنت األبيض و منتجات الجير و منتجات ا ) ١(
   الودائع لدى البنوكاإلستثمارات في األوراق المالية القابلة للتداول و  ) ٢(

  

  لم تكن هناك أي مبيعات بين القطاعات خالل الفترة. 
  

لقطاعات بناًء  تراقب اإلدارة النتائج التشغيلية لوحدات أعمالها بغرض اتخاذ القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد و تقييم األداء. و يتم تقييم أداء ا
  ة. المالية الموحد بياناترباح أو خسائر التشغيل المدرجة في العلى صافي الربح أو الخسارة و تقاس بشكل متسق مع أ 

  
  ٢٠١٩مارس  ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في     ٢٠٢٠مارس   ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  المجموع    اإلستثمارات  التصنيع     المجموع    اإلستثمارات   التصنيع    
  درهم  درهم    درهم    درهم   درهم    درهم   
  (غير مدققة)   (غير مدققة)   (غير مدققة)     (غير مدققة)   (غير مدققة)   مدققة) (غير   
                

 ٦٥٬٢٤٣٬٧٨٦ - ٦٥٬٢٤٣٬٧٨٦  ٦٠٬٣٦٩٬٧٣١ - ٦٠٬٣٦٩٬٧٣١  إيرادات القطاع  
,٢,٠٦١  نتائج القطاع ٩١٩  (٨,١٠٦,٦٨٨) (٦٬٠٤٥٬٤٨٩)  ٩٬٦٣٤٬٩٣٢ ٦٬٨٩٢٬٦٢٨ ٢٬٧٤٢٬٣٠٤ 

 ٨٬٠٢٩٬٨٥٦ - ٨٬٠٢٩٬٨٥٦  ٨٬٠٧٨٬٩٩١ - ٨٬٠٧٨٬٩٩١  اإلستهالك
 ١٬٧٣٩٬٢١٠ - ١٬٧٣٩٬٢١٠  ١٬٠٧٩٬١٦٣ - ١٬٠٧٩٬١٦٣  تكاليف التمويل

         
٢٠٢٠مارس   ٣١   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١    
 المجموع   اإلستثمارات التصنيع   المجموع   اإلستثمارات  التصنيع    
 درهم درهم   درهم  درهم  درهم   درهم   
مدققة) (غير  (غير مدققة)     (مدققة)  (مدققة)  (مدققة)   (غير مدققة)  
         

 ٩٨٥٬٩١٣٬٧٢٨ ٢١٣٬٤٥٣٬١٢٨ ٧٧٢٬٤٦٠٬٦٠٠  ٩٣٠٬٥٢٧٬٠٠٨ ٢٠٦٬٣٢٢٬٥٢٤ ٧٢٤٬٢٠٤٬٤٨٤  موجودات القطاع 
غير   موجودات

 ٤٬٢٦٨٬٠٥٧ - -  موزعة 

 

- - ٣٬٩٣٤٬٧٢٨ 
 ٩٨٩٬٨٤٨٬٤٥٦ ٢١٣٬٤٥٣٬١٢٨ ٧٧٢٬٤٦٠٬٦٠٠  ٩٣٤٬٧٩٥٬٠٦٥ ٢٠٦٬٣٢٢٬٥٢٤ ٧٢٤٬٢٠٤٬٤٨٤  مجموع الموجودات 

         
 ٢٣٦٬٣٣٩٬١٣٩ - ٢٣٦٬٣٣٩٬١٣٩  ٢٢٨٬٩٩١٬٧٧٦ - ٢٢٨٬٩٩١٬٧٧٦  مطلوبات القطاع 

         
  
  

       
  

         
        

 
           


