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 ش.م.عشركة إسمنت رأس الخيمة 
 

 (3)  تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة. 22إلى  7اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 بيان الدخل المرحلي الموجز
 

  
 30فترة التسعة أشهر المنتهية في 

  سبتمبر
 30فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر
  2019  2018  2019  2018 
 درهم  درهم  درهم  درهم إيضاح 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  
         

 49,266,251  40,710,875  165,703,498  133,854,387 14 المبيعات
 (46,771,792)  (43,102,817)  (153,572,200)  (129,305,010)  تكلفة المبيعات

 2,494,459  (2,391,942)  12,131,298  4,549,377  إجمالي الربح )الخسارة(
مصاريف بيع وعمومية 

 (2,952,125)  (5,935,558)  (8,813,541)  (13,122,316)  وإدارية
 3,963  443,438  200,714  576,099  إيرادات أخرى

 103  85  2,648,803  1,490,473  إيرادات االستثمار
 266,463  167,350  930,659  604,583 5 حصة من ربح شركة زميلة

 (187,137)  (7,716,627)  7,097,933  (5,901,784)  )خسارة( / ربح التشغيل

         
 (55,501)  (150,631)  (419,117)  (532,072)  تكاليف التمويل

 (242,638)  (7,867,258)  6,678,816  (6,433,856)  )خسارة( / ربح الفترة

         
الربحية األساسية للسهم 

 (0.0005)  (0.016)  0.013  (0.013) 15 الواحد

 



 ش.م.عشركة إسمنت رأس الخيمة 
 

 (4)  تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة. 22إلى  7اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 بيان الدخل الشامل المرحلي الموجز
 

 
 30فترة التسعة أشهر المنتهية في 

  سبتمبر
 30الثالثة أشهر المنتهية في فترة 

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

 (242,638)  (7,867,258)  6,678,816  (6,433,856) )خسارة( / ربح الفترة

        
        الدخل الشامل اآلخر:

بنود لن يُعاد تصنيفها الحقاً في حساب الربح 
        أو الخسارة

        
)النقص(/ الزيادة في القيمة العادلة 

لالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من 
 5,455,600  (3,236,501)  8,683,996  (424,639) خالل الدخل الشامل اآلخر

 5,455,600  (3,236,501)  8,683,996  (424,639) راألخ الشاملالدخل مجموع )الخسارة( 
 5,212,962  (11,103,759)  15,362,812  (6,858,495) مجموع )الخسارة( / الدخل الشامل للفترة
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 (5)  تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة. 22إلى  7الصفحات من اإليضاحات المدرجة على 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز
 

  احتياطي قانوني  أسهم خزينة  المال رأس 
احتياطي 
  اختياري

تغيرات متراكمة 
في القيمة العادلة 

)القيمة العادلة 
من خالل الدخل 

 المجموع  خسائر متراكمة  الشامل اآلخر(
 درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم 

              
 553,712,227  (22,306,515)  (33,409,422)  30,720,433  67,399,612  (47,711,881)  559,020,000 2018يناير  1في 

 6,678,816  6,678,816  -  -  -  -  - ربح الفترة
 8,683,996  -  8,683,996  -  -  -  - الدخل الشامل اآلخر

 15,362,812  6,678,816  8,683,996  -  -  -  - مجموع الدخل الشامل للفترة

 569,075,039  (15,627,699)  (24,725,426)  30,720,433  67,399,612  (47,711,881)  559,020,000 )غير مدققة( 2018سبتمبر  30في 

              
)كما هو مدرج سابقاً( /  2018ديسمبر  31في 

 579,995,151  (8,685,254)  (24,784,381)  32,738,744  69,417,923  (47,711,881)  559,020,000 )مدققة(
 -  3,275,802  (3,275,802)  -  -  -  - (22)إيضاح تأثير إعادة البيان 

 579,995,151  (5,409,452)  (28,060,183)  32,738,744  69,417,923  (47,711,881)  559,020,000 معاد بيانها / )مدققة( - 2018ديسمبر  31في 
 (6,433,856)  (6,433,856)  -  -  -  -  - خسارة الفترة

 (424,639)  -  (424,639)  -  -  -  - األخرىالخسارة الشاملة 

 (6,858,495)  (6,433,856)  (424,639)  -  -  -  - مجموع الخسارة الشاملة للفترة

 -  8,190,119  -  -  -  47,711,881  (55,902,000) (10سحب أسهم خزينة )إيضاح 

تحويل احتياطي القيمة العادلة عن استبعاد 
بالقيمة العادلة من خالل استثمارات مدرجة 
 -  (10,932,506)  10,932,506  -  -  -  - الدخل الشامل اآلخر

 573,136,656  (14,585,695)  (17,552,316)  32,738,744  69,417,923  -  503,118,000 )غير مدققة( 2019سبتمبر  30في 
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 (6) الموجزة.تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية  22إلى  7اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز
 

  
 فترة التسعة أشهر

 سبتمبر 30المنتهية في 

 2018  2019 إيضاح 
 درهم  درهم  

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 6,678,816  (6,433,856)  )خسارة(/ ربح الفترة

     تعديالت لـ:
 25,679,386  21,589,328  استهالك ممتلكات ومنشآت ومعدات

 210,602  149,152  إطفاء موجودات غير ملموسة
 501,492  485,619  مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

 -  2,004,505  حذف ذمم مدينة تجارية
 (2,648,803)  (1,490,473)  إيرادات توزيعات األرباح

 (930,659)  (604,583)  حصة من ربح شركة زميلة
 450,000     -  مخصص مخزون بطيء الحركة

 419,117  532,072  تكلفة التمويل

الخدمة التدفقات النقدية التشغيلية قبل دفع مكافآت نهاية 
 30,359,951  16,231,764  للموظفين وتعديالت رأس المال العامل

     
 (461,742)  (335,524)  مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

     
     تعديالت رأس المال العامل:

 855,589  (5,616,821)  المخزون
 1,808,230  2,580,346  مبالغ مستحقة من شركة زميلة

 (8,948,676)  (32,279,448)  مدينة تجارية وأخرىذمم 
 (6,416,624)  2,519,219  ذمم دائنة تجارية وأخرى

صافي التدفقات النقدية )الصادرة( / الواردة من األنشطة 
   التشغيلية

 
(16,900,464)  

 
17,196,728 

     
     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (13,181,671)  (3,013,884)  ومنشآت ومعداتشراء ممتلكات 
 (132,300)     -  شراء موجودات غير ملموسة

    -  (28,188,542)  شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
متحصالت من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من الدخل الشامل 

    -  39,343,942  اآلخر
 311  -  مقبوضةفوائد 

 2,648,492  1,490,473  توزيعات أرباح مقبوضة
 297,515  8,400,000  صافي التغير في الودائع الهامشية في لدى البنوك

صافي التدفقات النقدية الواردة / )الصادرة( من األنشطة 
  18,031,989   االستثمارية

 
(10,367,653) 

     
     التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة 

 (1,425,028)  (532,072)  تكاليف تمويل مدفوعة
 (5,007,093)  236,670  صافي الحركة في القروض البنكية

 (6,432,121)  (295,402)   صافي التدفقات النقدية الصادرة عن األنشطة االستثمارية

     
 396,954  836,123  صافي الزيادة في النقد وما في حكمه خالل الفترة

 480,965  509,281  النقد وما في حكمه في بداية الفترة

 877,919  1,345,404 9 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
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سبتمبر  30إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
2019 

 

(7) 

 الوضع القانوني واألنشطة 1
 

تأّسست شركة إسمنت رأس الخيمة ش.م.ع، رأس الخيمة )"الشركة"( كشركة مساهمة عامة بموجب المرسوم األميري 
. بدأت الشركة 1995المتحدة في عام  الصادر عن صاحب السمو حاكم إمارة رأس الخيمة بدولة اإلمارات العربية 4رقم 

. والشركة مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية. وعنوان المكتب المسجل للشركة 2000إنتاجها التجاري في أبريل 
 ، رأس الخيمة، اإلمارات العربية المتحدة.2499هو ص. ب. 

 
 بجميع أنواعه )فيما عدا اإلسمنت األبيض(.تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في إنتاج وتسويق إسمنت بورتالند 

 

 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة 2
 
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المطبقة والتي ليس لها تأثير جوهري على المعلومات  2-1

 المالية المرحلية الموجزة
 

  (2019يناير  1، "اإليجارات" )يسري اعتباراً من 16المالية رقم المعيار الدولي للتقارير 
 

يحدد المعيار مبادئ االعتراف والقياس والعرض واإلفصاح لعقود اإليجار. تؤدي جميع عقود اإليجار إلى حصول 
لوقت، فإنه المستأجر على الحق في استخدام الموجودات في بداية عقد اإليجار، وفي حالة سداد دفعات اإليجار بمرور ا

تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار  16يحصل أيضاً على التمويل. وبالتالي، يلغي المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
، ويقدم بدالً من ذلك نموذجاً 17تشغيلية أو كعقود إيجار تمويلية كما هو مطلوب بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 محاسبياً واحداً للمستأجر.
 

 سوف يتطلب من المستأجرين االعتراف بما يلي:
 

شهراً، ما لم يكن األصل األساسي ذو  12الموجودات والمطلوبات لجميع عقود اإليجار التي تزيد مدتها على  (1)
 قيمة منخفضة.

 استهالك موجودات اإليجار بشكل منفصل عن الفوائد على مطلوبات اإليجار في بيان الدخل الشامل. (2)
 

إلى حد كبير متطلبات المحاسبة للمؤجرين في المعيار المحاسبي الدولي  16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم يتضمن 
. وبالتالي، يواصل المؤجر تصنيف عقود اإليجار على أنها عقود إيجار تشغيلية أو عقود إيجار تمويلية، وكذلك 17رقم 

يناير  1يسري المعيار للفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد  حساب هذين النوعين من عقود اإليجار بشكل مختلف.
2019. 

 

حيث ال توجد عقود إيجار جوهرية  16ال يوجد على الشركة أي تأثير من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 مبرمة بواسطة الشركة.

 

فسيرات صادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية ال توجد معايير أخرى من المعايير الدولية للتقارير المالية أو ت
 للتقارير المالية غير سارية حتى تاريخه وكان يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على المعلومات المالية.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة 3
 
 أساس اإلعداد 3-1
 

، "التقارير المالية المرحلية"، 34لقد تم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 القوانين النافذة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.وامتثاالً ألحكام 

 
إن المعلومات المالية المرحلية الموجزة معروضة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )الدرهم اإلماراتي( نظراً ألن معظم 

 معامالت الشركة مقّومة بالدرهم اإلماراتي.
 

على أساس مبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء إعادة تقييم بعض لقد تم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة 
 األدوات المالية.

 
إن السياسات المحاسبية والعرض والطرق المستخدمة في هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة تتسق مع تلك 

 .2018ديسمبر  31المستخدمة في البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 
 

ً إلى جنب مع البيانات المالية السنوية المدققة للسنة المنتهية في ينبغي أ ن تقرأ المعلومات المالية المرحلية الموجزة جنبا
 ، المعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.2018ديسمبر  31
 

ً لمتطلبات هيئة األوراق المالية والسلع بدولة اإلمارات العربية المتحدة بموجب ا أكتوبر  12لتعميم الصادر بتاريخ وفقا
، فقد تم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتعلقة بالممتلكات والمنشآت والمعدات، والموجودات غير الملموسة، 2008

 واالستثمار في شركة زميلة، واالستثمارات في األوراق المالية ضمن هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة.
 
 شآت ومعداتممتلكات ومن 3-2
 

تدرج الممتلكات والمنشآت والمعدات، باستثناء األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز، بالتكلفة مطروحاً منها أي استهالك متراكم 
 الحق وأي خسائر الحقة محددة عن االنخفاض في القيمة.

 
ألغراض غير محددة بعد، يتم تسجيل العقارات قيد اإلنشاء المخصصة ألغراض اإلنتاج أو لألغراض اإلدارية أو 

بالتكلفة ناقصاً أي خسائر مسجلة عن االنخفاض في القيمة. تشمل التكلفة األتعاب المهنية، وبالنسبة للموجودات المؤهلة، 
ً للسياسة المحاسبية للشركة. يبدأ احتساب استهالك هذه الموجودات، على غرار  تكاليف االقتراض المرسملة وفقا

 خرى، عندما تصبح هذه الموجودات جاهزة لالستخدام المقرر لها.الموجودات العقارية األ
 

يحتسب االستهالك لشطب تكلفة الموجودات، بخالف العقارات قيد اإلنشاء، على مدار أعمارها اإلنتاجية المقدرة وذلك 
حساب االستهالك بنهاية كل باستخدام طريقة القسط الثابت. وتتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطريقة 

 فترة مع بيان أثر أي تغيرات في التقديرات المحتسبة على أساس مستقبلي.
 

يتم تحديد األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد أو شطب أي بند من الممتلكات والمنشآت والمعدات على أساس الفرق 
 بح أو الخسارة.بين عوائد المبيعات والقيم الدفترية لألصل، وتدرج ضمن الر
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 )تابع(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3
 
 )تابع(ممتلكات ومنشآت ومعدات  3-2
 

 تستخدم األعمار اإلنتاجية التالية في حساب االستهالك:
 عدد السنوات    

 
 30 - 28 مبنى المصنع

 30 قطع غيار رأسمالية
 30 - 13 منشآت ومعدات

 10 - 4  مركبات وأجهزة متنقلة
 10 - 3 أثاث ومعدات مكتبية

 5 - 4 تحسينات على األراضي
 
 موجودات غير ملموسة 3-3
 

تمثل الموجودات غير الملموسة المشتراة برمجيات الحاسوب وتدرج بالتكلفة التاريخية. للموجودات غير الملموسة أعمار 
ً اإلطفاء المتراكم. يحتسب اإلطفاء  باستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع تكلفة إنتاجية محددة، وتدرج بالتكلفة ناقصا

 الموجودات غير الملموسة على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة والتي تقارب أربع سنوات.
 
 استثمار في شركة زميلة 3-4
 

 الشركة الزميلة هي تلك المنشأة التي يكون للشركة تأثير جوهري عليها. والتأثير الجوهري هو حق المشاركة في اتخاذ
القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها، ولكن دون وجود سيطرة أو سيطرة مشتركة، على 

 تلك السياسات.
 

يتم إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات الزميلة في هذه البيانات المالية باستخدام طريقة حقوق الملكية 
حقوق الملكية، يسجل االستثمار في الشركة الزميلة مبدئياً في بيان المركز المالي بالتكلفة ويُعدل المحاسبية. ووفقاً لطريقة 

بعد ذلك بحيث يتم االعتراف بحصة الشركة من األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر للشركات الزميلة. وعندما 
شركات الزميلة )التي تتضمن أي حصص طويلة تتجاوز حصة الشركة من خسائر الشركات الزميلة حصة الشركة في ال

األجل والتي في جوهرها، تشكل جزءاً من صافي استثمار الشركة في الشركات الزميلة(، تتوقف الشركة عن االعتراف 
بحصتها في المزيد من الخسائر. يتم االعتراف بالخسائر اإلضافية فقط إلى القدر الذي تكون فيه الشركة قد تعرضت 

 قانونية أو ضمنية أو قامت بسداد الدفعات نيابة عن الشركة الزميلة.اللتزامات 
 

يُحتسب االستثمار في الشركة الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية من التاريخ الذي تصبح فيه الشركة المستثمر فيها 
واذ على حصة الشركة من شركة زميلة. وعند االستحواذ على استثمار في شركة زميلة، فإن أي زيادة في تكلفة االستح

صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد وااللتزامات الطارئة للشركة الزميلة والمسجلة بتاريخ 
االستحواذ تدرج ضمن الشهرة، وتدرج ضمن القيمة الدفترية لالستثمار. وأي زيادة في حصة الشركة من صافي القيمة 

لوبات القابلة للتحديد وااللتزامات الطارئة على تكلفة االستحواذ، بعد إعادة التقييم، يتم االعتراف العادلة للموجودات والمط
 بها مباشرة في بيان الدخل في الفترة التي يتم فيها االستحواذ على االستثمار.
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 )تابع(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3
 
 )تابع(استثمار في شركة زميلة  3-4
 

لتحديد ما إذا كان من الضروري االعتراف بأي خسارة انخفاض  36متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم  يتم تطبيق
في القيمة فيما يتعلق باستثمار الشركة في الشركة الزميلة. وعند اللزوم، يتم تحري االنخفاض في القيمة الدفترية 

، "االنخفاض في قيمة الموجودات"، 36حاسبي الدولي رقم لالستثمار بالكامل )بما في ذلك الشهرة( بموجب المعيار الم
ً تكاليف البيع، أيهما  كأصل منفرد من خالل مقارنة القيمة القابلة لالسترداد )القيمة قيد االستخدام أو القيمة العادلة ناقصا

ترية لالستثمار. ويتم أعلى( مع القيمة الدفترية. تشكل أي خسارة انخفاض في القيمة معترف بها جزءاً من القيمة الدف
إلى الحد الذي تزيد فيه القيمة القابلة  36االعتراف بأي عكس لخسارة انخفاض القيمة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 لالسترداد لالستثمار الحقاً.
 

ميلة. عندما تتوقف الشركة عن استخدام طريقة حقوق الملكية من التاريخ الذي يتوقف فيه االستثمار عن كونه شركة ز
تحتفظ الشركة بحصة في الشركة الزميلة السابقة وتكون هذه الحصة أصالً مالياً، تقوم الشركة بقياس الحصة المحتفظ بها 
بالقيمة العادلة في ذلك التاريخ ويتم اعتبار القيمة العادلة على أنها القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي. والفرق بين القيمة 

ركة الزميلة في التاريخ الذي تم فيه إيقاف طريقة حقوق الملكية، والقيمة العادلة ألي حصة محتفظ بها وأي الدفترية للش
عوائد من استبعاد جزء من الحصة في الشركة الزميلة يتم إدراجه عند تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد 

المبالغ المعترف بها سابقاً في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق الشركة الزميلة. باإلضافة إلى ذلك، تحتسب الشركة جميع 
بالشركة الزميلة ويعاد تصنيفها إلى حساب األرباح أو الخسائر عند استبعد الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة. ولذلك، 

ً في الدخل الشامل اآلخر من قبل الشركة الز ميلة إلى األرباح أو إذا أعيد تصنيف أرباح أو خسائر معترف بها سابقا
الخسائر عند استبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة، تقوم الشركة بإعادة تصنيف األرباح أو الخسائر من حقوق 

 الملكية إلى حساب األرباح أو الخسائر )كتعديل إعادة تصنيف( عند إيقاف المحاسبة بطريقة حقوق الملكية.
 

ي الشركة الزميلة وتستمر في استخدام طريقة حقوق الملكية، تقوم الشركة بإعادة عندما تقوم الشركة بتخفيض حصتها ف
تصنيف نسبة الربح أو الخسارة التي سبق االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر المتعلقة بذلك االنخفاض في حصة 

إلى الربح أو الخسارة عند استبعاد  الملكية إلى الربح أو الخسارة إذا كان ذلك الربح أو تلك الخسارة سيتم إعادة تصنيفها
 الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة.

 
عندما ينفذ أحد كيانات الشركة معامالت مع شركة زميلة للشركة، فإن األرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت مع 

لزميلة والتي ال ترتبط الشركة الزميلة يتم إدراجها في البيانات المالية للشركة فقط إلى قدر الحصص في الشركة ا
 بالشركة.

 
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 3-5
 

يجوز للشركة عند االعتراف المبدئي أن تلجأ إلى خيار نهائي )على أساس كل أداة على حدة( بتصنيف استثماراتها في 
الدخل الشامل اآلخر. وهذا النوع من التصنيف غير  أدوات حقوق الملكية كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل

 مسموح به إذا كان االستثمار في حقوق الملكية محتفظ به لغرض المتاجرة.
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 )تابع(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3
 
 )تابع( موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 3-5
 

 كمحتفظ به للمتاجرة:يتم تصنيف األصل المالي 
 

 إذا كان امتالكه لغرض رئيسي يتمثل في بيعه على المدى القصير، أو 

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

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

ً بالقيمة العادلة مضافاً  تقاس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مبدئيا
شئة عن التغيرات في القيمة إليها تكاليف المعاملة ثم يتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة مع االعتراف باألرباح والخسائر النا
 العادلة في الدخل الشامل اآلخر وإضافتها إلى التغيرات المتراكمة في احتياطي القيمة العادلة.

 
لن يعاد تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة إلى الربح أو الخسارة عند استبعاد االستثمارات. قامت الشركة بتصنيف 

لملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة على أنها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل جميع االستثمارات في أدوات حقوق ا
 اآلخر.

 
يتم االعتراف بتوزيعات األرباح من االستثمارات في أدوات حقوق الملكية ضمن حساب الربح أو الخسارة عندما يتقرر 

 داد جزء من تكلفة االستثمار.حق الشركة في قبض توزيعات األرباح، ما لم تمثل توزيعات األرباح استر
 

 ممتلكات ومنشآت ومعدات 4
 

 الحركة في الممتلكات والمعدات والمنشآت كالتالي:
 
 2018ديسمبر  31  2019 سبتمبر 30 
 درهم  درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
    

 392,387,413  373,498,993 القيمة الدفترية في بداية الفترة / السنة
 9,788,841  3,013,884 إضافات -التكلفة 
 (7,500,000)     - استبعادات -التكلفة 

 (28,677,261)  (21,589,328) مصروف االستهالك -االستهالك المتراكم 
 7,500,000     - استبعادات -االستهالك المتراكم 

 373,498,993  354,923,549 القيمة الدفترية في نهاية الفترة / السنة

 
المصنع والمباني المرتبطة به على قطع أرض ممنوحة من قبل حكومة رأس الخيمة. وتقع جميع الممتلكات تم بناء 

 والمنشآت والمعدات في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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 استثمار في شركة زميلة 5
 

ذ.م.م بأبوظبي. تمتلك يمثل االستثمار في شركة زميلة استثمار الشركة في رأس مال شركة ريم للخرسانة الجاهزة 
ً نسبة  من رأس مال شركة ريم للخرسانة الجاهزة ذ.م.م. ويتم المحاسبة عن االستثمار في شركة  %20الشركة حاليا

زميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية. تعتمد حصة الربح من الشركة الزميلة على حسابات اإلدارة. والحركة في 
 ي:االستثمار في شركة زميلة هي كالتال

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

 39,860,000  40,074,992 في بداية الفترة / السنة
 1,299,770  604,583 حصة من ربح شركة زميلة

على  9الحصة من تأثير أول الفترة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 (1,084,778)  - الشركة الزميلة

 40,074,992  40,679,575 في نهاية الفترة / السنة

 
 المعلومات المالية الموجزة للشركة الزميلة كالتالي:

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

 189,599,046  148,864,209 إجمالي اإليرادات

 6,498,850  3,022,913 صافي ربح الفترة / السنة

 1,299,770  604,583 الحصة من ربح الشركة الزميلة للفترة / السنة

 

 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 6
 
 2018ديسمبر  31  2019 سبتمبر 30 
 درهم  درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
    

 37,613,806  26,033,767 متداولة
 10,468,366  10,468,366 غير متداولة

 36,502,133  48,082,172 

 
االستثمارات موجودة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. تعتقد اإلدارة أن القيمة الدفترية لألوراق المالية غير المدرجة 

 تقارب القيمة العادلة.
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 )تابع(استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  6
 

 الحركة في االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كانت كالتالي:
 
 2018ديسمبر  31  2019 سبتمبر 30 
 درهم  درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
    

 51,993,895  48,082,172 الفترة / السنةالقيمة العادلة في بداية 
 336,513  28,188,542 مشتريات خالل الفترة / السنة

 (8,157,022)  (39,343,942) استبعاد خالل الفترة / السنة
)النقص( الزيادة في القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 3,908,786  (424,639) الدخل الشامل اآلخر

 36,502,133  48,082,172 

 

 مخزون 7
 
 2018ديسمبر  31  2019 سبتمبر 30 
 درهم  درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
    

 1,264,431  8,120,426 بضائع جاهزة
 5,578,420  7,996,455 مواد خام

 56,489,605  50,765,571 أعمال قيد اإلنجاز

 66,882,452  63,332,456 

    
 33,437,707  35,487,900 قسم الصيانة -قطع غيار 

 3,737,325  3,753,957 مواد استهالكية

 39,241,857  37,175,032 
 (6,933,525)  (6,933,525) مخصص المخزون بطيء الحركة

 32,308,332  30,241,507 

 99,190,784  93,573,963 
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 ذمم مدينة تجارية وأخرى 8
 
 2018ديسمبر  31  2019 سبتمبر 30 
 درهم  درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
    

 89,549,672  86,884,795 ذمم مدينة تجارية
 (3,096,601)  (3,096,601) ناقصاً: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

 83,788,194  86,453,071 
 3,253,383  18,449,280 دفعات مقدمة للموردين

 -  13,165,460 دفعة مقدمة لشراء نيوتك ومحجر البانة* 
 ً  770,297  3,072,154 مبالغ مدفوعة مقدما

 4,498,174  6,774,780 ذمم مدينة أخرى

 125,249,868  94,974,925 

 

نيوتك ماليين درهم كدفعة مقدمة لالستحواذ على مصنع أسمنت  10، دفعت الشركة مبلغ 2019خالل الربع األول من 
ومحجر البانة )"المنشآت"(، والتي تقع في اإلمارات العربية المتحدة. كان من المفترض أن تبلغ قيمة الصفقة اإلجمالية 

مليون درهم. تنص شروط اتفاقية االستحواذ على أن عملية االستحواذ تعتمد على قدرة الشركة على  450حوالي 
ستحواذ. لم تتمكن الشركة من الحصول على تمويل مناسب، ونتيجة لذلك الحصول على التمويل الالزم إلجراء عملية اال

، في وقت سداد الدفعة المقدمة، قامت 2019. في مارس 2019قررت الشركة إلغاء االستحواذ خالل الربع الثالث من 
ذلك على أساس أن  الشركة مع بائع المنشآت بتعديل التراخيص التجارية للمنشآت لتعكس الشركة كمالك جديد لها. وقد تم

. ومع ذلك، نظًرا ألن عملية االستحواذ لن تتم اآلن، فإن الشركة تعمل حاليًا 2019عملية االستحواذ ستكتمل قبل ديسمبر 
على إعادة تعديل التراخيص التجارية للمنشآت لتعكس مرة أخرى البائع بصفته المالك. لم تتحقق للشركة السيطرة على 

    بالتالي لم تقم بتوحيد المعلومات المالية المرحلية ذات الصلة.المنشآت في أي مرحلة، و
 

تعتبر مخاطر االئتمان المرتبطة بالذمم المدينة التجارية للشركة محدودة ألن الشركة لديها ذمم مدينة تجارية بقيمة 
واعتمادات درهم( مغطاة بضمانات بنكية غير مشروطة  44,807,920: 2018ديسمبر  31درهم ) 29,793,342

 مستندية من العمالء تضمن تحصيل هذه الذمم المدينة التجارية.
 

 تحليل الذمم المدينة التجارية كالتالي:
 

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

 44,650,000  20,645,725 مضمونة مقابل ضمانات بنكية غير مشروطة
 157,920  2,793,342 اعتمادات مستنديةمضمونة مقابل 

 41,645,151  60,349,127 سقف ائتماني مفتوح

 83,788,194  86,453,071 
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 أرصدة بنكية ونقدية 9
 
 2018ديسمبر  31  2019 سبتمبر 30 
 درهم  درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
    

 96,706  93,855 نقد في الصندوق

    
    أرصدة بنكية:

 270,628  1,120,438 حسابات جارية
 141,947  131,111 حساب إيداع دفعات توزيعات األرباح

 11,400,000  3,000,000 ودائع هامشية

 4,345,404  11,909,281 

 
 يحتفظ باألرصدة البنكية والنقد في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 

 رأس المال 10
 
 2018ديسمبر  31  2019 سبتمبر 30 
 درهم  درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
    

    المصدر والمدفوع بالكامل:
 559,020,000  503,118,000 سهم عادي بقيمة درهم واحد للسهم 503,118,000

 
سهم عادي من سوق األسهم بمقابل  55,902,000، قامت الشركة بإعادة شراء إجمالي 2016و 2015خالل عامي 

. وقد تمت 2018ديسمبر  31درهم. تم االحتفاظ بهذه األسهم كأسهم خزينة كما في  47,711,881إجمالي نقدي قدره 
من أسهم الشركة من قبل هيئة األوراق المالية والسلع ومساهمي  %10الموافقة على برنامج إعادة الشراء الذي يصل إلى 

من النظام األساسي لشركة إسمنت رأس  6رقم  وفقاً لتعديل المادة 2019يناير  24الشركة. تم سحب أسهم الخزينة في 
. وتم تحويل الفرق بين إجمالي المقابل 2019يناير  21الخيمة ش.م.ع الذي تم إبالغه لسوق أبوظبي لألوراق المالية في 

 النقدي المدفوع والقيمة االسمية لألسهم إلى األرباح المحتجزة / الخسائر المتراكمة للشركة.
 

 احتياطيات 11
 
 االحتياطي القانوني (1)
 

ً لما يقتضيه القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ) على  %10، يجب تخصيص 2015( لسنة 2وفقا
األقل من أرباح السنة سنوياً لحساب االحتياطي القانوني غير القابل للتوزيع على أن يتم تعليق هذا التخصيص عند بلوغ 

من رأس مال الشركة المدفوع. ويتم استئناف هذا التخصيص عندما يصبح رصيد  %50رصيد االحتياطي ما يعادل 
 من رأس مال الشركة المدفوع. وتقوم الشركة بتسوية هذا االحتياطي في نهاية السنة. %50االحتياطي أقل من 
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 )تابع(احتياطيات  11
 

 احتياطي اختياري (2)
 

لحساب احتياطي اختياري على أن يتم تعليق هذا التحويل بقرار من أخرى من أرباح السنة  %10يجب تحويل نسبة 
من رأس  %20الجمعية العمومية العادية بناًء على اقتراح مقدم من مجلس اإلدارة أو إذا وصل هذا االحتياطي إلى نسبة 

مومية العادية بناًء مال الشركة المدفوع. ويمكن للشركة أن تستخدم هذا االحتياطي لألغراض التي تحددها الجمعية الع
 على المقترحات المقدمة من مجلس اإلدارة.

 

 قروض بنكية 12
 

مليون درهم لتمويل بناء  30، حصلت الشركة على تسهيل قرض ألجل بقيمة 2018ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
مليون درهم. يتم  27.81رض محطة استعادة طاقة النفايات في مصنع رأس الخيمة، وبلغت قيمة المبلغ المسحوب من الق

ً بداية من مارس  48سداد القرض على  ً متساويا . كان الرصيد المستحق مقابل القرض في تاريخ 2019قسطاً شهريا
من معدل الفائدة التجاري األساسي لبنك رأس  %3مليون درهم. ويحمل القرض معدل فائدة أقل بنسبة  25.4التقرير 

 والتسهيل مضمون بما يلي: سنوياً. %4.25الخيمة بحد أدنى 
 

 .رهن على محطة استعادة طاقة النفايات 

 .تنازل للمقاولين عن بوليصة التأمين على المخاطر أو بوليصة التركيب والتثبيت لمحطة استعادة طاقة النفايات 

 .تنازل عن بوليصة التأمين الشاملة على محطة استعادة طاقة النفايات 
 

)السحب البنكي على المكشوف( تسهيالت بنكية غير مضمونة من بنك تجاري في دولة تمثل القروض قصيرة األجل 
سنوياً من معدل الفائدة التجاري األساسي  %2.75اإلمارات العربية المتحدة. وتحمل التسهيالت معدل فائدة أقل بنسبة 

 سنوياً(. %4.5لبنك رأس الخيمة )بحد أدنى 
 

 مالية مقيدة.تخضع القروض البنكية أيضاً لتعهدات 
 

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

 14,494,791  18,786,751 سحب بنكي على المكشوف
 27,807,703  23,752,413 قرض ألجل

 42,539,164  42,302,494 

 

 يتم تسديد القروض كما يلي:
 2018ديسمبر  31  2019سبتمبر 30 
 درهم  درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
    

 20,288,062  25,738,676 عند الطلب أو خالل سنة واحدة
 22,014,432  16,800,488 في السنة الثانية والسنوات الالحقة

 42,539,164  42,302,494 
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 ذمم دائنة تجارية وأخرى 13
 
 2018ديسمبر  31  2019 سبتمبر 30 
 درهم  درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
    

 29,462,926  31,953,114 ذمم دائنة تجارية
 459,489  1,630,837 دفعات مقدمة من عمالء

 4,113,734  4,095,711 توزيعات أرباح مستحقة الدفع
 5,461,744  4,337,450 مستحقات وذمم دائنة أخرى

 42,017,112  39,497,893 

 

 إيرادات 14
 

 الشركة:فيما يلي تحليل إيرادات 
 

 

 فترة التسعة أشهر المنتهية في
 سبتمبر 30

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 سبتمبر 30

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

 42,366,586  38,447,920  140,255,679  120,711,139 مبيعات محلية
 6,899,665  2,262,955  25,447,819  13,143,248 مبيعات تصدير

 133,854,387  165,703,498  40,710,875  49,266,251 

 

 الربحية األساسية للسهم الواحد 15
 

 

 فترة التسعة أشهر المنتهية في
 سبتمبر 30

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 سبتمبر 30

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

 )خسارة( ربح الفترة
 (242,638)  (7,867,258)  6,678,816  (6,433,856) )بالدرهم اإلماراتي(

 503,118,000  503,118,000  503,118,000  503,118,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم

 الربحية األساسية للسهم الواحد
 (0.0005)  (0.016)  0.013  (0.013) )بالدرهم اإلماراتي(

 
 (.10تم تعديل مقام الحساب لغرض احتساب الربحية األساسية للسهم الواحد لبيان إعادة شراء األسهم الخاصة )إيضاح 
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 توزيعات األرباح 16
 

 : ال شيء(.2018) 2019أبريل  10لم يتم اإلعالن عن أي توزيعات أرباح في االجتماع العام السنوي المنعقد بتاريخ 
 

 مع أطراف ذات عالقةمعامالت  17
 

تتألف األطراف ذات العالقة من كبار المساهمين بالشركة وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات التي يسيطرون عليها هم 
 وعائالتهم والتي يمارسون عليها نفوذاً إدارياً فعاالً، إضافة إلى كبار موظفي اإلدارة.

 
 مع األطراف ذات العالقة: أبرمت الشركة خالل الفترة المعامالت الهامة التالية

 

 

 فترة التسعة أشهر المنتهية في
 سبتمبر 30

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 سبتمبر 30

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

 364,735  -  1,181,324  - إيرادات
 

 تعويضات كبار موظفي اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة
 

 

 فترة التسعة أشهر المنتهية في
 سبتمبر 30

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 سبتمبر 30

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

        اإلدارة:كبار موظفي 
 538,240  730,095  1,643,032  1,950,285 منافع قصيرة وطويلة األجل

 75,000  -  225,000  - تكاليف تعويضات األعضاء التنفيذيين
 

 مطلوبات طارئة والتزامات 18
 
 2018ديسمبر  31  2019 سبتمبر 30 
 درهم  درهم 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
    

 260,000  2,303,000 خطابات ضمان
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 معلومات القطاعات 19
 

ارات الذي يتضمن االستثمارات في األوراق المالية يتم تنظيم الشركة في قطاعين رئيسيين هما قطاع التصنيع ويشمل جميع أنواع إسمنت البورتالند )باستثناء اإلسمنت األبيض( وقطاع االستثم
 لدى البنوك.القابلة للتداول والودائع 

 
         

   2018سبتمبر  30                                              2019سبتمبر  30                                            

  المجموع أخرى  االستثمارات التصنيع  المجموع أخرى  االستثمارات التصنيع 
 درهم  درهم درهم درهم درهم درهم درهم 

         

 165,703,498 - - 165,703,498 133,854,387 - - 133,854,387 إيرادات القطاع
         

 6,678,816 - 3,579,462 3,099,354 (6,433,856) - 2,095,056 (8,528,912) نتائج القطاع
         

 2018ديسمبر  31   2019سبتمبر  30                                            

         

 665,740,773 - 88,157,164 577,583,609 661,788,262    - 77,181,708 584,606,554 موجودات القطاع
         

 85,745,622 - - 85,745,622 88,651,606    -    - 88,651,606 مطلوبات القطاع

 
 ليس هناك أي معامالت بين القطاعات.
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 القيمة العادلةقياس  20
 

القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن قبضه من بيع أصل أو دفعه لتسوية التزام في معاملة منتظمة بين األطراف المشاركة 
في السوق بتاريخ القياس. وبالتالي، يمكن أن تنشأ فروقات بين القيم الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. يستند تعريف القيمة 

فرضية استمرار الشركة كمنشأة عاملة دون أي نية أو التزام بتقليص نطاق أعمالها بشكٍل جوهري أو الدخول العادلة إلى 
 في معاملة بشروط غير مالئمة.

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة
 

لفة المطفأة في المعلومات المالية المرحلية ترى اإلدارة أن القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية المحتسبة بالتك
 الموجزة تقارب قيمها العادلة.

 

 أساليب التقييم واالفتراضات المطبقة ألغراض قياس القيمة العادلة
 

يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية باستخدام أساليب التقييم واالفتراضات التي تماثل تلك المستخدمة 
 .2018ديسمبر  31علومات المالية السنوية المدققة للسنة المنتهية في في الم

 

 القيمة العادلة للموجودات المالية للشركة المقاسة بالقيمة العادلة على أساس متكرر
 

ة تقاس بعض الموجودات المالية للشركة بالقيمة العادلة عند نهاية فترة التقرير. ويبين الجدول التالي معلومات حول كيفي
 تحديد القيم العادلة لهذه الموجودات المالية.

 

الموجودات 
 المالية

  القيمة العادلة كما في

 

 

تسلسل 
مستويات 

قياس القيمة 
 العادلة

 

 

أساليب التقييم 
 والمعطيات الهامة

 

 

المعطيات الهامة 
غير الجديرة 

 بالمالحظة

عالقة المعطيات غير 
الجديرة بالمالحظة 

 بالقيمة العادلة

 سبتمبر 30
2019 

ديسمبر  31
2018 

 
 )غير مدققة(

 درهم
 )مدققة(

 درهم
 االستثمارات

 مدرجةال
بالقيمة العادلة من 

خالل الدخل 
       الشامل اآلخر

 مالية أوراق
 متداولة

 
 

26,033,767 37,613,806 
المستوى 

 األول

أسعار الشراء 
المدرجة في سوق 

 غير منطبق ال يوجد نشطة.

    
 مالية أوراق

 *غير متداولة

 
 
 

10,468,366 10,468,366 
المستوى 

 الثالث
طريقة تقييم صافي 

 الموجودات.
صافي قيمة 
 الموجودات

كلما ارتفع صافي قيمة 
الموجودات للشركات 

المستثمر فيها، ارتفعت 
 القيمة العادلة.

 

  .2019سبتمبر  30 * تقارب قيمة األوراق المالية غير المتداولة قيمتها العادلة كما في
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 )تابع( قياس القيمة العادلة 20
 

 أساليب التقييم واالفتراضات المطبقة ألغراض قياس القيمة العادلة )تابع(
 

 قياسات القيمة العادلة المعترف بها في بيان المركز المالي المرحلي الموجز
 

بالقيمة العادلة بعد االعتراف المبدئي حيث يتم تجميعها في يعرض الجدول التالي تحليالً لألدوات المالية التي يتم قياسها 
 مستويات مختلفة من األول إلى الثالث على أساس المعطيات الجديرة بالمالحظة بالنسبة للقيمة العادلة:

 

 .المستوى األول يشمل األسعار الُمعلنة )غير الُمعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة 
 

  المستوى الثاني: قياسات القيمة العادلة هي تلك المشتقة من المعطيات األخرى، بخالف األسعار الُمعلنة المدرجة
ضمن المستوى األول، الجديرة بالمالحظة بالنسبة للموجودات أو المطلوبات، سواًء كانت مباشرة )وهي 

 األسعار( أو غير مباشرة )وهي المستمدة من األسعار(.
 

 لثالث: قياسات القيمة العادلة المشتقة من أساليب التقييم والتي تتضمن مدخالت للموجودات أو المستوى ا
 المطلوبات التي ال تستند إلى معطيات السوق الجديرة بالمالحظة )المعطيات غير الجديرة بالمالحظة(.

 

 )غير مدققة(: 2019سبتمبر  30
 

 المجموع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول 
 درهم  درهم  درهم  درهم 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 الشامل اآلخر

       

 26,033,767  -  -  26,033,767 أسهم متداولة
 10,468,366  10,468,366  -  - أسهم غير متداولة

 26,033,767  -  10,468,366  36,502,133 

 

 )مدققة( 2018ديسمبر  31
 

 المجموع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول 
 درهم  درهم  درهم  درهم 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
        الشامل اآلخر

 37,613,806  -  -  37,613,806 أسهم متداولة
 10,468,366  10,468,366  -  - أسهم غير متداولة

 37,613,806  -  10,468,366  48,082,172 

 

توجد تحويالت بين المستويات خالل السنة. كما ال توجد مطلوبات مالية ينبغي قياسها بالقيمة العادلة، وبالتالي لم يتم ال 
 تقديم إفصاح في الجدول أعاله.
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 موسمية النتائج 21
 

سبتمبر  30في مليون درهم لفترة التسعة أشهر المنتهية  1.49تتضمن إيرادات االستثمار إيرادات توزيعات أرباح بقيمة 
 مليون درهم( وهي ذات طبيعة موسمية. 2.65: 2018سبتمبر  30)فترة التسعة أشهر المنتهية في  2019

 

 تعديالت الفترة السابقة 22
 

خالل هذه الفترة، راجعت اإلدارة المعالجة المحاسبية لبعض المعامالت السابقة المتعلقة باستثماراتها المصنفة بالقيمة 
ل الدخل الشامل اآلخر. بالنسبة لبعض االستثمارات المبيعة، لم يتم إعادة تدوير احتياطي القيمة العادلة ذي العادلة من خال
درهم بشكل صحيح من خالل الخسائر المتراكمة وبدالً من ذلك بقي في رصيد االحتياطي. لم  3,275,802العالقة البالغ 

 على األرصدة االفتتاحية في بيان المركز المالي المقارن. يتم عرض بيان ثالث للمركز المالي ألن الخطأ ال يؤثر
 

 :2018ديسمبر  31فيما يلي تأثير التصحيح أعاله على البنود ذات الصلة في البيانات المالية للسنة المنتهية في 
 

 2018ديسمبر  31   تأثير التعديل  2018ديسمبر  31 بيان المركز المالي
 درهم   درهم  درهم 
 )بعد التعديل(     التعديل()قبل  

تغيرات متراكمة في القيمة العادلة 
)القيمة العادلة من خالل الدخل 

 الشامل اآلخر(
 

(24,784,381)  
 

(3,275,802)   
 

(28,060,183) 

 (5,409,452)   3,275,802  (8,685,254) خسائر متراكمة

 

 اعتماد المعلومات المالية المرحلية الموجزة 23
 

 .2019نوفمبر  18رئيس مجلس اإلدارة هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة ووافق على إصدارها بتاريخ اعتمد 
 

 

 


