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  بيان الدخلبيان الدخل
  31313131ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
 
 

 2102  3131  إيضاحات 

 درهــم  درهــم   
      

 212.232.202  634.561.693  37 اإليرادات
      

 (201.022.032)  (577.956.417)  38 تكلفة المبيعات
      

 (2.030.201)  46.614.384   الربح /)الخسارة(إجمالي 
      

 202.210  3.197.798   إيرادات تشغيلية أخرى
      

 (22.222.020)  (44.733.151)   مصاريف ادارية وعمومية
      

 23.122.200   65.146.539  39 إيرادات إستثمارات 
      

 211.002   --   الحصة من ربح شركة زميلة
      

 (021.023)  381.761   إيرادات /)مصاريف( أخرى
      

 (2.232.223)  68.537.133   لسنةل الربح /)الخسارة(

      

 (1.10)  1.18  31 لسهم الواحداألساسي /)الخسارة االساسية( ل ربحال

 
 
 
 
 
 
 

 .من هذه البيانات الماليةال يتجزأ جزءًا تشكل اإليضاحات المرفقة إن 
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    الشاملالشامل  ان الدخلان الدخلبيبي
    31313131ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 

  3131  2102 

 درهــم  درهــم  
     

 (2.232.223)  68.537.133  للسنة (الخسارةالربح /)
     

     بنود الخسارة الشاملة األخرى

     ضمن االرباح أو الخسائر بنود لن يتم تصنيفها الحقا  
 رات بالقيمة العادلة من خالل بنود خسارة من إستبعاد إستثما

 (10.322.301)  (9.866.164)  الدخل الشامل األخرى  
 في القيمة العادلة لإلستثمارات بالقيمة العادلة  الزيادة/ )النقص(

 02.222.012  (3.136.833)  من خالل بنود الدخل الشامل األخرى  

 (02.211.232)  (33.883.876)  للسنة بنود الخسارة الشاملة األخرى
     

 (00.022.010)  56.614.315  للسنة (الخسارة الشاملةالدخل الشامل /)إجمالي 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .من هذه البيانات الماليةال يتجزأ جزءًا تشكل اإليضاحات المرفقة إن 
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      بيان التغيرات في حقوق المساهمينبيان التغيرات في حقوق المساهمين
                          31313131ديسمبر ديسمبر   1313ي ي للسنة المنتهية فللسنة المنتهية ف

  

 إحتياطيات رأس المال  

 يالتغيرات المتراكمة ف
 القيمة العادلة

من خالل  لإلستثمارات
 بنود الدخل الشامل

 ـوعالمجمــ تبقاهأرباح مس األخرى

 درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم  
       

        0.232.220.020 012.102.000 (023.220.201) 020.022.211 220.102.221  2100ديسمبر  30في  كما الرصيد
 (2.232.223) (2.232.223) -- -- --  الخسارة للسنة

 (02.211.232) (10.322.301) 02.222.012 -- --  بنود الخسارة الشاملة األخرى
        (00.022.010) (22.001.112) 02.222.012 -- --  إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

        0.202.232.222 00.022.222 (002.212.033) 020.022.211 220.102.221  2102ديسمبر  30في كما الرصيد 
 22.102.100 22.102.100 -- -- --  الربح للسنة

 (00.222.222) (0.222.120) (2.102.202) -- --  بنود الخسارة الشاملة األخرى
 12.230.031 12.211.002 (2.102.202) -- --  للسنة لالشامالدخل إجمالي 

 (00.110.200) (00.110.200) -- -- --  (20توزيعات ارباح مدفوعة )ايضاح 
 -- (03.213.012) -- 03.213.012 --  (02المحول لالحتياطيات )ايضاح 

  -- 03.213.012 -- (10.212.203) (00.110.200)        
 3.311.135.533 45.831.591 (339.371.945) 485.673.157 833.196.831  3131ديسمبر  13في كما الرصيد 

 

 .من هذه البيانات الماليةال يتجزأ جزءًا تشكل المرفقة  إن اإليضاحات
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  بيان التدفقات النقديةبيان التدفقات النقدية

  31313131ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 
  

 
  3131  2102 

 درهــم  درهــم  
     التشغيلية العملياتلتدفقات النقدية من ا

 (2.232.223)  68.537.133  للسنة (الخسارةالربح /)
     التعديالت:

 32.112.012  43.613.417  الت ومعداتآإستهالك ممتلكات،  
 0.000.222  89.367  ممتلكات وآالت ومعدات استبعادخسائر  
 0.022.022  3.131.536  مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين 
 أرباح غير محققة من إستثمارات بالقيمة العادلة من  

 خالل األرباح أو الخسائر    
 

(73.573.749)  (23.211.201) 
 (211.002)  --  حصة الشركة في أرباح شركة زميلة  
 خسائر من بيع إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح  

 أو الخسائر    
 

34.153.377  21.022.322 
 (02.221.300)  --  ح بيع شركة زميلةاربأحصة من ال  
      (02.022.202)  (7.836.147)  إيرادات إستثمارات وتوزيعات أرباح  

 قبل التغيرات في  ةالتشغيلي التدفقات النقدية من العمليات
 الموجودات والمطلوبات التشغيلية  

  

45.885.683  2.030.022 
 (30.222.323)  51.687.371  في ذمم تجارية مدينة وأخرى )الزيادة(/ النقص
 (00.200.122)  (35.551.417)  في البضاعة الزيادة
 (312.211)  --  في المطلوب لطرف ذو عالقة النقص
      23.111.202  4.333.884  في ذمم تجارية دائنة وأخرىالزيادة 

 (02.010.202)  88.343.413  عمليات التشغيليةال )المستخدم في(/الناتج من النقد 
      (0.120.211)  (3.183.149)  للموظفينالمدفوع تعويض نهاية الخدمة 

 (00.220.102)  86.761.151  التشغيلية العمليات /)المستخدم في(الناتج من صافي النقد 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .هذه البيانات المالية منال يتجزأ جزءًا تشكل المرفقة  إن اإليضاحات
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  بيان التدفقات النقديةبيان التدفقات النقدية

  ""تتمةتتمة""    31313131ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 
  

 
 

  3131  2102 

      درهــم  درهــم  
     ستثماريةاإل التدفقات النقدية من العمليات

 (23.222.220)  (353.536.895)  الت ومعداتآشراء ممتلكات، 
 2.222.000  --  آالت ومعدات ،متحصالت من بيع ممتلكات

 (30.000.010)  (35.571.135)  شراء إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 شراء إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل 

  --  األخرى  

 
(2.210.321) 

 03.232.000  1.111.111  إستثمارات في شركة زميلة متحصالت من إستبعاد
 001.102.021  41.739.439  متحصالت من بيع إستثمارات في أوراق مالية

 233.012  319.445  فوائد مقبوضة
 00.013.002  7.686.613  توزيعات أرباح مقبوضة

      12.022.023  (331.513.414)  اإلستثمارية العمليات الناتج من )المستخدم في(/ صافي النقد
     التمويلية التدفقات النقدية من العمليات

 22.212.010  338.194.499  على مطلوبات عقد ايجار تمويليصافي الحركة 
      (0.100.122)  (17.874.148)  توزيعات أرباح مدفوعة

      22.002.023  81.331.353  التمويلية العمليات الناتج من النقدصافي 
      21.312.230  (56.551.911)  وما يعادلهفي النقد  / الزيادة)النقص( صافي

      20.023.000  335.111.951  السنةالنقد وما يعادله في بداية 
 021.331.013  68.781.131  (31السنة )إيضاح النقد وما يعادله في نهاية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .من هذه البيانات الماليةال يتجزأ جزءًا كل تشالمرفقة  إن اإليضاحات
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  حول البيانات الماليةحول البيانات المالية  إيضاحاتإيضاحات
  31313131ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
 
  معلومات عامةمعلومات عامة  --33

 ( كشـــركة مســـاهمة عامـــة"الشـــركة")رأس الخيمـــة  – (شـــركة مســـاهمة عامـــة)ش. م. ع. تأسســـت شـــركة أســـمنت الخلـــي  
دولــة  -عــن صــاحب الســمو حــاكم إمــارة رأس الخيمــة  0022صــادر فــي ســنة ال 20/22ميــرق رقــم األمرســوم البموجــب 

اإلمــارات العربيــة  -رأس الخيمــة  ،1201 :المســجل للشــركة هــو ص. ب. المكتــبإن عنــوان  .اإلمــارات العربيــة المتحــدة
 .المتحدة

 
 .المتعلقة بإنتاج وتسويق األسمنت بأنواعه القيام بجميع األعمال وللشركة هالنشاط الرئيسي إن  

 
 (IFRSs) تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة -3

 
الجديدة والمعدلة التي تؤثر على المبالغ المدرجة و/أو اإلفصاحات  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 3-3
 في البيانات المالية 
 

الصـادرة  للمـرة األولـى خالل السنة الحالية بتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليـة الجديـدة والمعدلـة ركةالشقامت 
 .2103يناير  0من قبل مجلس المعايير المحاسبية الدولية التي تم تطبيقها للفترة المحاسبية التي تبدأ في أو بعد 

 
  قياس القيمة العادلة 31قم المالية ر  إلعداد التقاريرالمعيار الدولي 

القيمـة العادلـة واالفصـاحات حـول قيـاس القيمـة إطارًا واحـدًا لقيـاس  03لتقارير المالية رقم عداد االمعيار الدولي إل ينشىء
واســعت تنطبــق متطلبــات قيــاس القيمــة العادلــة للمعيــار  03الماليــة رقــم  إلعــداد التقــاريرالعادلــة. إن نطــاق المعيــار الــدولي 

أو تســمح المعــايير  تتطلــبغيــر الماليــة التــي و  األدوات الماليــة علــى كــل مــن بنــود03الماليــة رقــم  إلعــداد التقــاريري الــدول
لتقــارير الماليــة األخــرى بخصوصــها بقياســات القيمــة العادلــة أو االفصــاح حــول قياســات القيمــة العادلــة، اعــداد الدوليــة إل

لتقـارير الماليـة عـداد اسـهم التـي تنـدرج ضـمن نطـاق المعيـار الـدولي إلباستثناء ما يتعلق بمعامالت الـدفع علـى أسـاس األ
 02، معــامالت اإليجــار التــي تنــدرج ضــمن نطــاق المعيــار المحاســبي الــدولي رقــم "الــدفعات علــى أســاس االســهم" 2رقــم 

 مــثالً يمــة عادلــة )لقيمــة العادلــة ولكــن ال تعتبــر قلوالقياســات التــي يكــون لــديها بعــض الجوانــب المشــابهة  "عقــود االيجــار"
 صافي القيمة القابلة للتحقق لغايات قياس المخزون أو قيمة االستخدام لغايات تقييم انخفاض القيمة(. 

 

بتعريـف القيمـة العادلـة علـى أنهــا السـعر الـذق قـد يـتم اسـتالمه لبيــع  03الماليــة رقـم  إلعـداد التقـاريريقـوم المعيـار الـدولي 
ا ضـمن معاملــة منتظمـة فــي السـوق الرئيسـي )أو األكثــر مالءمـة( بتــاريً القيـاس وفقــًا أصـل مـا أو دفعــه لتحويـل التــزام مـ

هــي ســعر البيــع بغــض  03الماليــة رقــم  إلعــداد التقــاريرألوضــاع الســوق الســائدة. إن القيمــة العادلــة وفقــًا للمعيــار الــدولي 
أســلوب تقيــيم آخـــر. كــذلك، يشـــتمل إذا كـــان الســعر يمكــن مالحظتـــه بشــكل مباشـــر أو يــتم تقــديره باســـتخدام  عمــاالنظــر 

 على متطلبات افصاح شاملة. 03المالية رقم  إلعداد التقاريرالمعيار الدولي 
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    حول البيانات الماليةحول البيانات المالية  إيضاحاتإيضاحات
  ""تتمةتتمة""  31313131ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
 

 ""تتمةتتمة"" (IFRSs) المالية الجديدة والمعّدلةتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير  -3

الجديدة والمعدلة التي تؤثر على المبالغ المدرجة و/أو اإلفصاحات  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 3-3
 ""تتمةتتمة""في البيانات المالية  
 

  تتمة" قياس القيمة العادلة 31المالية رقم  إلعداد التقاريرالمعيار الدولي" 
 

. باإلضـافة 2103ينـاير  0مـن بشكل مسـتقبلي على أن يتم تطبيقه  03المالية رقم  إلعداد التقاريرلمعيار الدولي ينص ا
انتقالية محددة إلى المنشآت التي ال تحتاج إلى تطبيـق متطلبـات اإلفصـاح المبينـة فـي المعيـار  إحتياطاتلذلك، تم تقديم 

 شـركةت االنتقاليـة، لـم تقـم الحتياطيـاطبيق األولـي للمعيـار. وفقـًا لهـذه اإلة للفترات قبل التدرجضمن معلومات المقارنة الم
. 2102عـــن فتـــرة المقارنـــة  03الماليـــة رقـــم  إلعـــداد التقـــاريربـــإجراء أيـــة افصـــاحات جديـــدة الزمـــة وفقـــًا للمعيـــار الـــدولي 

أق تـــأثير علـــى  03اليـــة رقــم الم إلعـــداد التقــاريرباســتثناء االفصـــاحات االضــافية، لـــم ينـــت  عــن تطبيـــق المعيــار الـــدولي 
 .في البيانات المالية المدرجةالمبالغ 

 
 عرض بنود الدخل الشامل األخرى" :3 رقم الدوليالمحاسبي  المعيار على تتعديال" 

تتطلب تصنيف بنود الدخل الشامل األخرى إلى فئتين في جزء بنود  0التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  نإ
 :األخرى الدخل الشامل

 بنود لن يتم تصنيفها الحقًا إلى األرباح أو الخسائر و . أ

 بنود من الممكن أن يتم تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر عندما تستوفي شروط معينة . ب
 

تتطلب ضريبة الدخل على بنود الدخل الشامل األخرى أن يتم توزيعها على نفس األسس. إن التعديالت لم تغير خيار 
 ل الشامل األخرى سواء قبل الضريبة أو بعد الضريبة.عرض بنود الدخ

 

تم تطبيق التعديالت بأثر رجعي، وعليه، فإن عرض بنود الدخل الشامل األخرى تم تعديله ليعكس التغيرات. فيما عدا 
أو  ليس لها تأثير على األرباح 0إن تطبيق تعديالت المعيار المحاسبي الدولي رقم  ،تغيرات العرض الموضحة أعاله

جمالي الدخل الشامل. ،الخسائر  وبنود الدخل الشامل األخرى وا 
 

 علــىلـم يكــن لهــا تـاثير مــاد  التــي المطبقــة و الجديــدة والمعدلـة  المعـايير الدوليــة إلعــداد التقـارير الماليــة 3-3
 البيانات المالية

البيانات المالية. إن تطبيق المعايير الدوليـة  فيتم تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية 
ــة لــم يكــن لهــا تــأثير جــوهرق علــى المبــالغ المدرجــة فــي الســنة الحاليــة والســنوات  إلعــداد التقــارير الماليــة الجديــدة والمعدل

   .السابقة والتي من الممكن أن تؤثر على المعالجات المحاسبية للمعامالت أو الترتيبات المستقبلية
 فصاحات تعزيز اإل – األدوات المالية: إفصاحات 2المالية رقم  إلعداد التقاريرت على المعيار الدولي تعديال

 المالية. والمطلوبات الموجودات بمقاصة المتعلقة
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 "تتمة" البيانات المالية
  

  يستخدم السيطرة كأساس منفرد للتوحيد "الموحدة بيانات الماليةال " 01م المالية رق إلعداد التقاريرالمعيار الدولي، 
التطبيق  01المالية رقم  إلعداد التقاريربغض النظر عن طبيعة المنشأة المستثمر فيها. ويتطلب المعيار الدولي 

وفقًا لذلك تم تعديل بأثر رجعي مع مراعاة تطبيق ألحكام إنتقالية معينة توفر معالجة بديلة في ظل ظروف معينة. 
اإلستثمارات  " 22والمعيار المحاسبي الدولي رقم  " البيانات المالية المستقلة " 22المعيار المحاسبي الدولي رقم 

   .01المالية رقم  إلعداد التقاريرإلصدار المعيار الدولي  "في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 
  ينشئ نوعين من الترتيبات المشتركة: العمليات  "ترتيبات مشتركة  " 00المالية رقم  إلعداد التقاريرالمعيار الدولي

لتزامات تلك األطراف في الترتيبات  والمشاريع المشتركة. يتم تمييز هذين النوعين من الترتيبات المشتركة بحقوق وا 
ت في الشركات الزميلة والمشاريع اإلستثمارا " 22المشتركة. وفقًا لذلك تم تعديل المعيار المحاسبي الدولي رقم 

   .00المالية رقم  إلعداد التقاريرإلصدار المعيار الدولي "  المشتركة
 اإلفصاح عن المصالح في المنشأت األخرى * يجمع بين متطلبات  02لتقارير المالية رقم عداد االمعيار الدولي إل

شتركة، شركات زميلة والكيانات المنظمة في معيار اإلفصاح عن مصالح الشركات في الشركات التابعة، ترتيبات م
   إفصاح شامل

  وبالتالي على المنشأة  "منهاج الممر "تلغيمنافع الموظفين  – 00تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم
   اإلعتراف بالتغيرات في التزامات وموجودات خطة المنافع المحددة عند حدوثها.

  التكاليف المتكبدة لتهيئة  " –المالية  إلعداد التقاريردر عن لجنة تفسير المعايير الدولية الصا 21اإلصدار رقم
يوضح متطلبات إحتساب تكاليف التهيئة الناشئة تنظيف موقع المنجم  " المناجم السطحية في مرحلة اإلنتاج

ف المبدئي بالموجودات كيفية اإلعترا ،متضمنة وجوب اإلعتراف بتكاليف التهيئة ضمن الموجودات ،السطحي
  وقياساها الالحق.

  2100 – 2110دورة التحسينات السنوية   
   دورة التحسينات السنوية  والتي تشمل التعديالت على خمس معايير دولية إلعداد التقارير المالية والملخصة كالتالي:

  لية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى تطبيق المعايير الدو  0المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم– 
   .0التطبيق المكرر للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

  المتعلق بتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة االولى  0المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
   تكاليف اإلقتراض. -

 تصنيف المعدات الخدمية. –آالت ومعدات  ،: ممتلكات02حاسبي الدولي رقم المعيار الم   
  التأثير الضريبي للتوزيعات على حاملي أدوات  -العرض :األدوات المالية :32المعيار المحاسبي الدولي رقم

   الملكية. 
  لية المرحلية ومعلومات قطاعات التقارير الما –التقارير المالية المرحلية  :30المعيار المحاسبي الدولي رقم

 األعمال إلجمالي الموجودات والمطلوبات.
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قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم الجديدة والمعّدلة  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية   3-1
  يتم تطبيقها بشكل مبكر 

بالتطبيق المبكر للمعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية التي تم إصدارها وغير سارية  شركةلم تقم ال 
 :فعول بعدالم

 
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

 

يطبـــق للفتـــرات الســـنوية 
 التي تبدأ من أو بعد

  
  لتوضح متطلبات ذات العالقة  –منافع الموظفين   :00معيار المحاسبة الدولي رقم

 الخدمة.بكيفية ربط مساهمات الموظفين أو أطراف أخرى تتعلق بالخدمة مع فترات 
 2100يوليو  0

  
  المتعلق بتطبيق التوجيهات  األدوات المالية: العرض 32معيار المحاسبة الدولي رقم

 حول مقاصة الموجودات المالية مقابل المطلوبات المالية
 2100يناير  0

  
  االفصاح عن المبالغ القابلة  – 32تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

  لالسترداد

ألصل أو وحدة توليد النقد داد تعديالت تقيد متطلبات االفصاح للمبالغ القابلة لالستر ال
للفترة التي حدث فيها االنخفاض أو االسترداد  في القيمة. وقد قاموا بتوسيع وتوضيح 

أو  لألصل ترداداالفصاح القابلة للتطبيق عندما يتم تحديد المبالغ القابلة لالس متطلبات
 قد على أساس القيمة العادلة ناقصا تكلفة االستبعاد.وحدة توليد الن

 2100يناير  0

  
  المالية  إلعداد التقاريرالصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية  20اإلصدار رقم

 فرض الجبايات –
لقد تم تطوير التفسير وذلك لمعالجة كيفية تسجيل الجبايات المفروضة التي تعتمد 

لفترة تختلف عن الفترة التي حدثت فيها المعامالت التي أدت على المعلومات المالية 
 إلى حدوث تلك الجبايات.

 2100يناير  0

  
  والمعيار  02رقم  ،01التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم

 إرشاد حول منشآت اإلستثمار – 22المحاسبي الدولي رقم 
 2100يناير  0

  
أصــــدر مجلــــس معــــايير المحاســــبة الدوليــــة المعيــــار النهــــائي  ،2102أكتــــوبر  30فــــي 

الماليـــة رقـــم  إلعـــداد التقــاريرالمتعلــق بمنشـــآت اإلســتثمار والـــذق يعــدل المعيـــار الــدولي 
ويعـــرف مفهـــوم منشـــأة اإلســـتثمار فـــي  ،22والمعيـــار المحاســـبي الـــدولي رقـــم  02 ،01

ت أنشـــأت إســـتثناء عـــن المعيـــار الماليـــة. إن التعـــديال إلعـــداد التقـــاريرالمعـــايير الدوليـــة 
معيـار التوحيـد العـام الخـاص بمنشـأة اإلسـتثمار  01الماليـة رقـم  إلعـداد التقـاريرالدولي 

ـــة مـــن خـــالل األربـــاح أو  ـــذق يتطلـــب قيـــاس بعـــض الشـــركات التابعـــة بالقيمـــة العادل وال
الخســائر بــداًل مــن توحيــدها. وباإلضــافة إلــى ذلــك فــإن التعــديالت حــددت اإليضــاحات 

 مطلوبة للشركات التي تستوفي تعريف بمنشأة اإلستثمار.ال
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قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم الجديدة والمعّدلة  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية   3-1
  ""تتمةتتمة""يتم تطبيقها بشكل مبكر 

 
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

 

يطبـــق للفتـــرات الســـنوية 
 التي تبدأ من أو بعد

 
  2100يوليو  0  2102 – 2101ية للمعاير الدولية إلعداد التقارير المالية دورة التحسينات السنو 

  تعريف  –الدفع على أساس األسهم  2المالية رقم  إلعداد التقاريرالمعيار الدولي
 ."حالة اإلستحقاق"

 
  

  البدل المشروط  –إندماج األعمال  3المالية رقم  إلعداد التقاريرالمعيار الدولي    
 تجميع –قطاعات األعمال  – 2المالية رقم  إلعداد التقاريريار الدولي المع

 تسوية موجودات القطاعات. ،القطاعات
 

  
 إعادة حساب  –آالت ومعدات  ،ممتلكات – 02الدولي رقم  المحاسبي معيارال

 .اإلستهالك المتراكم متناسبًا مع إعادة التقييم
 

  
  المنشآت  -ات األطراف ذات العالقة إفصاح 20معيار المحاسبة الدولي رقم

 اإلدارة.
 

  
  إعادة بيان  –الموجودات غير الملموسة  32معيار المحاسبة الدولي رقم

 اإلستهالك المتراكم تناسبيًا عند التقييم.
 

 
  2100يوليو  0  2103 – 2100دورة التحسينات السنوية للمعاير الدولية إلعداد التقارير المالية 

  المتعلق بتطبيق المعايير الدولية  0الدولي إلعداد التقارير المالية رقم المعيار
معنى تعريف المعايير الدولية إلعداد  – إلعداد التقارير المالية للمرة االولى

 التقارير المالية الفعالة.

 

  
  استثناء مدى  –إندماج األعمال  3المالية رقم  إلعداد التقاريرالمعيار الدولي

 المشتركة. المشاريع
 

  
  مدى  –قياس القيمة العادلة  – 03المالية رقم  إلعداد التقاريرالمعيار الدولي

 استثناء المحفظة المالية.
 

  
  العالقة بين المعيار  –إستثمارات عقارية  01معيار المحاسبة الدولي رقم

 .01والمعيار المحاسبي الدولي رقم  3الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 

 

يناير  0للفترة التي تبدأ من  شركةتفسيراتها وتعديالتها في البيانات المالية لل ،تتوقع اإلدارة أن تطبق هذه المعايير
ن تطبيق هذه المعايير الجديدة أو عند دخولها حيز التطبيق 2100 قد ال يكون له تأثير  ،التفسيرات والتعديالت ،وا 

 .في مرحلة التطبيق المبدئي شركةجوهرق على البيانات المالية لل
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 أهم السياسات المحاسبية -1
 

  اإلعدادمعايير   1-3
 .(IFRS) لماليةا إلعداد التقارير الدولية معاييرلوفقًا ل البيانات الماليةتم إعداد 

 
  أسس إعداد البيانات المالية  1-3
والتي تم واإلستثمارات في ممتلكات  األدوات المالية عدافيما  ،التكلفة التاريخية لمبدأوفقًا  المالية بياناتال إعدادتم 

مقدمة مقابل إن التكلفة التاريخية بصفة عامة تمثل القيمة العادلة للثمن المحدد ال .عرضها حسب قيمتها العادلة
 تبادل الموجودات.

 

 :فيما يلي ملخصًا ألهم السياسات المحاسبية المتبعة
 
 

 اإليراداتب اإلعتراف  3-3

تظهر  .عن هذه المبيعات الشركة ستحصل عليه الذق أو المستلم ت بالقيمة العادلة للمقابليرادايتم قياس اإل
 .المبيعات والخصومات المبيعات بالصافي بعد طرح مردودات

 

 البضائعمبيعات 
 :البضائع كإيراد عند إستيفائها للشروط التاليةمبيعات يتم اإلعتراف ب

  المشترقت المتعلقة بالبضائع إلى زايايتم تحويل المخاطر والمأن 
  على البضائع المباعة أو اإلستمرار في التدخل اإلدارق فيما يتعلق  بالتحكم الفعالال تحتفظ الشركة أن

 ا في إدارة البضائع المملوكة لهاتة بنفس درجة تدخلهبالبضائع المباع

  تيعتمد عليهإمكانية قياس مبلغ اإليراد بشكل 

  تيكون من المتوقع أن تستفيد الشركة بشكل مباشر من المنافع اإلقتصادية المتعلقة بعملية البيعأن 

  يعتمد عليهالبيع بشكل  عملية مقابليوجد إمكانية لقياس التكاليف المتكبدة أو التي سيتم تكبدها أن. 
 
 

 والفوائد لتوزيعاتإيرادات ا
يتم اإلعتراف بإيرادات التوزيعات من اإلستثمارات عند نشوء حق المساهمين بإستالم دفعات عن توزيعات أرباح من 

 .تلك اإلستثمارات
 

 ،الفعليئمة ومعدل الفائدة يتم إحتساب إيرادات الفوائد على أساس الفترات الزمنية المستحقة والمبالغ األصلية القا
وهو المعدل الذق يخصم تمامًا التدفقات النقدية المستقبلية خالل العمر المتوقع للموجودات المالية إلى صافي القيمة 

 .الدفترية
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 ""تتمةتتمة"" أهم السياسات المحاسبية -1
 

 اإليجار التشغيلي  1-4
يتم تصنيف عقود اإليجار التي يحتفظ فيها المؤجر بالمنافع والمخاطر المتعلقة بملكية األصل كعقود ايجار 

أو تشغيلية. يتم تسجيل دفعات اإليجار التشغيلي كمصروف على أساس القسط الثابت بناًء على مدى فترة اإليجار 
 مدى العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل أيهما أقل.

 
 التمويلي االيجار  1-5

يــتم تصــنيف عقــود اإليجــار كإيجــارات تمويليــة عنــدما يــتم، بموجــب شــروط عقــود اإليجــار، تحويــل المخــاطر ومنــافع 
 التملك إلى المستأجر بشكل جوهرق.

 
كموجــودات للشــركة بالقيمــة العادلــة بتــاريً بدايــة عقــد ان الموجـودات بموجــب عقــد ايجــار تمــويلي يــتم تســجيلها مبــدئيًا 

 للمـؤجر المسـتحقةااليجار أو اذا كانت أقل، بالقيمة الحالية للحد االدنى لدفعات االيجار. يتم ادراج قيمـة المطلوبـات 
 .مطلوبات عقد ايجار تمويليكفي بيان المركز المالي 

 
بموجـب عقـد االيجـار التمـويلي بهـدف  المسـتحق تنزيـل لاللتـزامو مصـاريف التمويـل االيجـار مـا بـين  دفعـاتيتم توزيع 

ثابت على الرصيد المتبقي من االلتزام. يتم تحميل مصاريف التمويل الى الـربح أو الخسـارة اال اذا تحقيق سعر فائدة 
الخاصـة في هـذه الحالـة يـتم رسـملتها بموجـب سياسـة الشـركة و للرسملة كانت متعلقة بصورة مباشرة بموجودات مؤهلة 

 بتكلفة االفتراض.
 

  العمالت األجنبية  1-6

تظهر البيانات المالية للشركة بالعملة المسـتخدمة في البيئة اإلقتصادية التي تمارس الشركة فيها نشاطها )العملة 
لذق الوظيفية(. ألغراض البيانات المالية فإنه تم عرض نتائ  أعمال الشركة ومركزها المالي بالدرهم اإلماراتي وا

 يعتبر العملة الوظيفية للشركة وعملة عرض البيانات المالية. 
 

عند إعداد البيانات المالية للشركة، يتم تسجيل المعامالت المنفذة بعمالت خالف العملة الوظيفية )العملة األجنبية( 
دة تحويل البنود على أساس أسعار الصرف السائدة بتاريً تلك المعامالت. بتاريً كل بيان مركز مالي، يتم إعا

المالية المدرجة بالعمالت األجنبية على أساس أسعار الصرف السائدة بتاريً بيان المركز المالي. يتم إعادة تحويل 
البنود غير المالية بالعمالت األجنبية والتي تظهر بقيمتها العادلة على أساس أسعار الصرف السائدة عند تحديد 

ة تحويل البنود غير المالية المحددة بالعمالت األجنبية والتي يتم قياسها طبقًا للتكلفة القيمة العادلة لها. ال يتم إعاد
 التاريخية.
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 إلقتراضتكلفة ا  1-7
باقتناء، بناء أو إنتاج أصل مؤهل للرسملة، من التي ترتبط مباشرة  االقتراضتتبع الشركة سياسـة رسملة تكاليف 

المتوقع أن يستغرق إنجازه للغرض المقام من أجله أو حتى بيعه فترة من الزمن، كجزء من تكلفة ذلك األصل حتى 
 استكمال اإلنجاز أو البيع.

 
وذلك في حدود ما  ،ات الناتجة عن اإلستثمار المؤقت لهذه األموال المقترضة من تكلفة اإلقتراضيتم تنزيل اإليراد

 .تم إقتراضه خصيصًا من أجل الحصول على األصل المؤهل
 

 .التي تم تحميلها بها سنةفي ال ضمن األرباح أو الخسائرإن جميع تكاليف اإلقتراض األخرى تظهر 
 

 مخصصات الموظفين  1-8
 

 لمساهمات المحددةخطة ا
لموظفيها من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة  اإلجتماعيبالمساهمة بمخصص التقاعد والتأمين  الشركةتقوم  

بالمساهمة  شركةوبموجبه تقوم ال، 0000لعام  (2)رقم لدولة اإلمارات العربية المتحدة اإلتحادق العمل وفقًا لقانون 
مبلغ الرواتب الخاضعة لحساب المساهمة عن موظفيها من مواطني دولة اإلمارات % من إجمالي 02.1بما نسبته 

 %1بنسبة وكذلك الحكومة من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة  شركةيساهم موظفي ال .العربية المتحدة
سبة لمخصص الوحيد بالن شركةإن إلتزام ال .مبلغ الرواتب الخاضعة لحساب المساهمةمن  % على التوالي2.1و

ويتم إدراج تلك المساهمة في . %(02.1) هو القيام بتحويل المساهمات المحددة فقط االجتماعيالتقاعد والتأمين 
 .االرباح أو الخسائر

 
 اإلجازات السنوية 

مـة يتم عمل إستحقاق لإللتزامات المقدرة إلستحقاقات الموظفين المتعلقـة باإلجـازات السـنوية بنـاًء علـى الخـدمات المقد
 .من قبل الموظفين المؤهلين حتى نهاية السنة

 
 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

يــتم أيضــًا عمــل مخصــص بكافــة مبــالغ مكافــآت نهايــة الخدمــة المســتحقة للمــوظفين مــن غيــر مــواطني دولــة اإلمــارات 
تهم حتــى نهايــة الســنة. ويــتم العربيــة المتحــدة وفقــًا لقــانون العمــل فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة عــن فتــرات خــدم

 إحتسابها بناًء على األجور الحالية وعدد سنوات الخدمة المتراكمة لموظفي الشركة حتى تاريً بيان المركز المالي.
 

يـــتم إدراج االســـتحقاق المتعلـــق باإلجـــازة الســـنوية تحـــت بنـــد مطلوبـــات متداولـــة، بينمـــا يـــتم إدراج المخصـــص المتعلـــق 
 حت بند مطلوبات غير متداولة.بمكافآت نهاية الخدمة ت
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 اآلالت والمعدات ،الممتلكات  1-9
المتــراكم وأيــة  ناقصــًا اإلســتهالك بالتكلفــة ،اإلنشــاء قيــد لرأســماليةااألعمــال عــدا  ،اآلالت والمعــدات ،الممتلكــات تظهــر

 .إنخفاض القيمةخسائر ناتجة عن 
 

، أو ألق أغراض لم يتم تحديدها بعد أو ألغراض إدارية اإلنتاجقيد اإلنشاء والتي سيتم إستخدامها في إن الممتلكات 
تتضــمن التكلفــة علــى الرســوم المهنيــة وتكــاليف  لقيمــة.يــتم تســجيلها بالتكلفــة ناقصــًا أيــة خســائر ناتجــة عــن إنخفــاض ا

اإلقتراض فيما يتعلق باألصول المؤهلة وذلك تماشيًا مع السياسة المتبعة من قبل الشركة. وكما هو الحـال مـع جميـع 
األصول األخرى فإن إسـتهالك هـذه األصـول يبـدأ عنـدما تكـون جـاهزة لإلسـتخدام فـي األغـراض التـي تـم إنشـائها مـن 

 ا.أجله
 

فيمــا عــدا األعمــال الرأســمالية قيــد  ،يــتم احتســاب أعبــاء االســتهالك بهــدف إطفــاء قيمــة الممتلكــات واآلالت والمعــدات
بطريقة القسط الثابت مبنيـًا علـى الخدمـة المتوقعـة لألصـل. يـتم فـي نهايـة كـل سـنة مراجعـة العمـر اإلنتـاجي  ،اإلنشاء
ك المتبعة ويتم إظهار أثر أق تغيير في هذه التقـديرات خـالل الفتـرة صافي القيمة المستردة وطريقة االستهال ،المتوقع

 المالية التي تم فيها التغيير والفترات المستقبلية.
 

يــتم تحديــد الــربح والخســارة الناتجــة عــن بيــع أو شــطب أق عنصــر مــن عناصــر الممتلكــات واآلالت والمعــدات وذلــك 
بح أو خسـارة الدفتريـة لألصـل ويـتم االعتـراف بهـذا الفـرق كـر  على أساس الفـرق بـين متحصـالت البيـع وصـافي القيمـة

 .االرباح أو الخسائرفي 
 

 تم إحتساب اإلستهالك على أساس الخدمة المتوقعة لألصول كما يلي:
 نةســ  

 31 - 22  مباني وطرق
 01 – 1  المصنع آالت ومعدات
 01  محطة كهرباء

 1 - 2  سيارات ومعدات
 31-21  الكلنكرالخط الجديد إلنتاج 

 3  أجهزة حاسوب
 

 إستثمارات في ممتلكات  1-31
تظهر اإلستثمارات في الممتلكـات المقتنـاه بهـدف تحقيـق عوائـد إيجاريـة و/أو لتعزيـز رأس المـال، بالقيمـة العادلـة كمـا 

لـك اإلسـتثمارات فـي في تـاريً بيـان المركـز المـالي. يظهـر الـربح أو الخسـارة الناتجـة عـن التغيـر فـي القيمـة العادلـة لت
 ممتلكات في األرباح أو الخسائر.
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 الملموسة إنخفاض قيمة الموجودات 1-33
بمراجعــة صــافي قيمــة الموجــودات الملموســة لتحديــد فيمــا إذا كــان هنــاك مؤشــر  مركــز مــالي ة بتــاريً كــلشــركتقــوم ال

يــتم تقــدير القيمــة  فإنــه فــي القيمــة. فــي حالــة وجــود مثــل ذلــك المؤشــر، انخفــاضعلــى أن تلــك الموجــودات تعــاني مــن 
ــة  عقولــة لتحديــد القيمــة فــي القيمــة )إن وجــدت(. عنــد عــدم وجــود أســس م االنخفــاضلتحديــد خســائر  لالســتردادالقابل

ة بتقدير القيمة المستردة مـن وحـدة توليـد النقـد التـي ينتمـي إليهـا شركتقوم ال ،القابلة لالسترداد من كل أصل على حدة
ة يـتم توزيعهـا علـى وحـدات توليـد النقـد بشـكل شركفإن الموجودات العامة لل ،األصل. عند وجود أسس معقولة للتوزيع

 ى أصغر مجموعة من وحدات توليد النقد. إفرادق أو يتم توزيعها عل
 

تتمثـــل القيمـــة القابلـــة لالســـترداد فـــي القيمـــة العادلـــة مخصـــومًا منهـــا التكلفـــة حتـــى إتمـــام البيـــع أو القيمـــة الناتجـــة عـــن 
يــتم خصــم التــدفقات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة  ،االســتعمال أيهمــا أعلــى. عنــد تقيــيم القيمــة الناتجــة عــن االســتعمال

ل بها إلى القيمة الحالية باسـتخدام معـدل خصـم مناسـب لـيعكس قيمتهـا السـوقية الحاليـة مـع مراعـاة أثـر مـرور للوصو 
 الوقت على القيمة والمخاطر المحددة لألصل.

 
إذا كـان مــن المتوقــع أن تقــل القيمــة القابلـة الســترداد األصـــل )أو وحــدة توليــد النقـد( عــن قيمتــه الدفتريــة، يــتم تخفــيض 

ل الدفترية )أو وحدة توليد النقـد( لقيمتهـا القابلـة لالسـترداد. يـتم االعتـراف فـورًا بخسـارة انخفـاض القيمـة فـي قيمة األص
، إال إذا كان األصل مثبت بمبلغ إعادة التقييم، حيث يتم في هذه الحالـة معالجـة انخفـاض القيمـة األرباح أو الخسائر

 كخفض الحتياطي إعادة التقييم.
 

خسارة اإلنخفاض، يتم حينها زيادة القيمـة الدفتريـة لألصـل )وحـدة توليـد النقـد( حتـى تصـل إلـى  تراجع إذا ما تم الحقاً 
حد القيمة التقديرية المعدلة، بحيث إن القيمة المعدلة لألصل ال تتعدى قيمته الدفترية فيما لو لم يكن هنـاك إنخفـاض 

خســـارة االنخفــاض كــإيراد فــورًا فــي م االعتــراف بتراجــع يــتفــي قيمــة األصــل )وحــدة توليــد النقــد( فــي الســنوات الســابقة. 
خســارة انخفــاض تراجــع إال عنــدما يكــون األصــل مثبــت بمبلــغ إعــادة التقيــيم، عنــدها يــتم معالجــة  األربــاح أو الخســائر

 القيمة كزيادة الحتياطي إعادة التقييم. 
 

 البضاعة  1-33
 علـى هذه المنتجات الجاهزةلمل التكلفة تشتلبيعية أيهما أقل. الجاهزة بسعر التكلفة أو صافي القيمة ا بضاعةال تظهر
ي. يتم إحتساب ـالصناعية التي تساهم في تحويل المواد األولية إلى منت  نهائ والتكاليفالمواد األولية واألجور  تكلفة

 وسط المرجح.متالتكلفة بإستخدام طريقة ال
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 "تتمة"البضاعة  1-33
 

المـواد  علـى تكلفـةالتكلفـة  تشـتملتحت التصنيع بســعر التكلفـة أو صـافي القيمـة البيعيـة أيهمـا أقـل. و  بضاعةالتظهر 
 تحت التصنيع.  بضاعةالتي تساهم في تحويل المواد األولية إلى  ناعيةوالتكاليف الصاألولية واألجور 

 
 أيهما أقل. بقيمة اإلستبدالالمواد األولية وقطع الغيار بسعر التكلفة أو تظهر 

 
يظهر مخـزون األكيـاس، المحروقـات وزيـوت التشـحيم بسـعر التكلفـة أوصـافي القيمـة البيعيـة أيهمـا أقـل، يـتم إحتسـاب 

 دام طريقة المتوسط المرجح.التكلفة بإستخ
 

 المنت .وتوزيع بيع إتمام، افي القيمة البيعية سعر البيع المقدر ناقصًا أية تكاليف إضافية متوقعة حتى ـتمثل ص
 

 المخصصات  1-31
تؤدق إلى تدفق والتي قد  ،يتم أخذ مخصصات عند وجود إلتزامات حالية )قانونية أو إجبارية( كنتيجة ألحداث سابقة

 يمكن تقديرها بصورة معقولة. اقتصاديةي لمنافع خارج
 

كمـا بتـاريً بيـان المركـز المـالي مـع األخـذ بعـين  االلتزامـاتيتم احتساب المخصصات حسب أفضل التقـديرات لسـداد 
التدفقات النقديـة المتوقعـة  باستخدام. عند قياس المخصص بااللتزامأية أخطار وأحداث غير متوقعة متعلقة  االعتبار

 تمثل القيمة الحالية لهذه التدفقات النقدية. لاللتزامفإن القيمة الدفترية  ،الحالي االلتزامد لسدا
 

 الموجودات المالية  1-34
 المـــالي  صـــلحيـــث يـــتم شـــراء أو بيـــع األ ،تعامـــلاإلعتـــراف بـــالموجودات الماليـــة فـــي تـــاريً ال أو إلغـــاءيـــتم اإلعتـــراف 

المــالي خــالل جــدول زمنــي معــين ويــتم إبرامــه بواســطة الســوق  ألصــلعــن ا التنــازلبموجــب عقــد يتطلــب الحصــول أو 
 ،إلـى تكـاليف الشـراء و/أو البيـع إضـافةيتم قياس الموجودات المالية بشكل مبـدئي بالقيمـة العادلـة  .المالي ذو العالقة

بشـكل لتـي يـتم قياسـها والخسـائر وا األربـاحالعادلة من خالل  بالقيمةبإستثناء الموجودات المالية المصنفة كأداة مالية 
 .مبدئي بالقيمة العادلة

 
موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن  ،النقــد ومــا يعادلــه :إلــى الفئــات التاليــة الموجــودات الماليــة للشــركة يــتم تصــنيف

 .وقروض وذمم مدينة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرىموجودات مالية  ،خالل األرباح والخسائر
تصــنيف الموجــودات الماليــة بالشــكل المــذكور يــتم بنــاًء علــى طبيعــة وهــدف إقتنــاء تلــك الموجــودات الماليــة ويــتم  إن

 .مبدئيتصنيفها في وقت إثباتها ال
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 ""تتمةتتمة"" سياسات المحاسبيةأهم ال -1
 

 ""تتمةتتمة"" الموجودات المالية  1-34
 

طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي هــي طريقــة إلحتســاب التكلفــة المطفــأة للموجــودات الماليــة وتوزيــع إيــرادات الفوائــد علــى 
ة مســتقباًل الفتــرات المرتبطــة بهــا. معــدل الفائــدة الفعلــي هــو المعــدل الــذق يخصــم بنــاًء علــى الــدفعات النقديــة المســتلم

والمتوقعــة خـــالل العمـــر المتوقــع للموجـــودات الماليـــة أو خــالل فتـــرة أقصـــر عنــدما يكـــون ذلـــك مناســبًا لصـــافي القيمـــة 
 الدفترية عند القياس المبدئي.

 
يـــتم اإلعتـــراف بـــاإليرادات بنـــاًء علـــى معـــدل الفائـــدة الفعلـــي للموجـــودات الماليـــة مـــا عـــدا الموجـــودات الماليـــة المصـــنفة 

 مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.كموجودات 
 

 النقد وما يعادله 1-34-3
ذات سـيولة  يتمثل النقد وما يعادله في النقد وأرصـدة الودائـع تحـت الطلـب لـدى البنـوك وأيـة إسـتثمارات قصـيرة األجـل

  .بقيمتها بشكل مادق والتي يمكن تحويلها إلى مبالغ معلومة من النقد والتي ليست عرضة لحدوث تغييرعالية 
 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر   1-34-3
 

يـــتم تصـــنيف االســـتثمارات فـــي أدوات الملكيـــة بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل األربـــاح أو الخســـائر، إال إذا قامـــت الشـــركة 
عنــد االعتــراف  ىخــر الــدخل الشــامل األبنــود بتصــنيف اســتثمار محــتفظ بــه لغيــر المتــاجرة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل 

 المبدئي. 
 

بتــاريً كــل بيــان مركــز  يــتم قيــاس الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر بالقيمــة العادلــة
د القيمـة .  يتم تحدياألرباح أو الخسائر، ويتم االعتراف بكافة األرباح أو الخسائر الناتجة عن إعادة القياس في مالي

 . 3-20العادلة كما هو مبين في اإليضاح رقم 
 

عنــدما  األربــاح أو الخســائرتــم االعتــراف بتوزيعــات األربــاح علــى أدوات الملكيــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر فــي 
 اإليرادات. 02( رقم SAIينشأ حق الشركة في استالم التوزيعات وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي )

 
 خرىالدخل الشامل األ خالل بنود جودات المالية بالقيمة العادلة منالمو   1-34-1

عنــد االعتــراف المبــدئي، يمكــن للشــركة أن تختــار بمــا ال يقبــل الــنقض )علــى أســاس كــل أداة علــى حــدة( أن تصــنف 
مـن خـالل . وال يسـمح التصـنيف بالقيمـة العادلـة ىخـر الـدخل الشـامل األبنـود أدوات الملكية بالقيمة العادلـة مـن خـالل 

 إذا كان االستثمار بأداة الملكية محتفظ به لغرض المتاجرة.  ىخر الدخل الشامل األبنود 
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 ""تتمةتتمة"" أهم السياسات المحاسبية -1
 

 ""تتمةتتمة""المالية الموجودات   1-34
 

 "تتمة" خرىالدخل الشامل األ خالل بنود الموجودات المالية بالقيمة العادلة من  1-34-1
 

  تعتبر الموجودات المالية محتفظ بها لغرض المتاجرة إذا:
 تم شراؤها أساسًا لغرض بيعها في المستقبل القريب، أو 
 حددة تديرها الشركة ولها طابع فعلي حديث كانت عند االعتراف المبدئي جزء من محفظة أدوات مالية م

 للحصول على أرباح في فترات قصيرة، أو
  .كانت مشتقة غير مصنفة وتم تفعيلها كأداة تحوط أو كضمان مالي 

 
 بشـكل مبـدئي( FVTOCI)األخـرى  اإلستثمارات بأدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشـامل قياسيتم 

 الخسـائرأو  بمـا فـي ذلـك األربـاحالعادلـة  ابقيمتهباإلضافة إلى تكاليف المعامالت. ويتم قياسها الحقًا  بالقيمة العادلة
المتراكمـة التغيرات وتضاف إلى من التغيرات في القيمة العادلة والمعترف بها في بنود الدخل الشامل األخرى  ناتجةال

األربــاح أو  خســائر المتراكمــة عنــد إســتبعاد اإلســتثمارات فــيال يــتم إعــادة تصــنيف األربــاح أو ال فــي القيمــة العادلــة.
 .الخسائر

 
قامت الشركة بتصنيف كافـة اإلسـتثمارات بـأدوات الملكيـة والتـي ليسـت بغـرض المتـاجرة إلـى إسـتثمارات ماليـة بالقيمـة 

 العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى.
 

ت المالية ضمن األرباح أو الخسائر عندما تحصل الشركة على حق يتم اإلعتراف بإيرادات التوزيعات عن اإلستثمارا
ـــاح وفقـــًا لمعيـــار المحاســـبة الـــدولي رقـــم  ـــرادات 02إســـتالم توزيعـــات األرب ـــل  ،اإلي ـــم تكـــن توزيعـــات األربـــاح تمث مـــل ل

 إسترجاع لجزء من تكلفة اإلستثمار.
 

 القروض والذمم المدينة   1-34-4 
ا دفعـات ثابتـة أو يمكـن تحديـدها وغيـر المدرجـة فـي سـوق مـالي نشـط يـتم تصـنيفها التي لـديهالذمم المدينة القروض و 

كقــروض وذمــم مدينــة. يــتم قيــاس القــروض والــذمم المدينــة مبــدئيًا بالقيمــة العادلــة مضــاف إليهــا تكــاليف المعاملــة ويــتم 
يــتم تســجيل خفــاض فــي القيمــة. االن خســائر بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام معــددل الفائــدة الفعلــي، بعــد طــرحقياســها الحقــًا 

إيـــرادات الفوائـــد باســـتخدام طريقـــة معـــدل الفائـــدة الفعلـــي، باســـتثناء الـــذمم المدينـــة قصـــيرة األجـــل وذلـــك عنـــدما يكـــون 
 االعتراف بالفوائد غير مادق. 
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 ""تتمةتتمة""الموجودات المالية   1-34
 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية 1-34-5 
يتم في تاريً كل بيان مركز مالي مراجعة القيم الحالية للموجودات المالية. يتم تخفيض قيمة الموجودات المالية 

حدث أو أحداث حصلت الحقًا لالعتراف المبدئي بتلك الموجودات المالية، ل ةعند وجود دليل موضوعي، كنتيج
 يشير إلى تأثر التدفق النقدق المتوقع مستقباًل لتلك الموجودات المالية. 

 
يتم فحصها  بل  يتم خفض قيمتها بشكل إفرادقال ،المدينة جاريةذمم التالمثل  ،بعض فئات الموجودات الماليةإن 

يتمثل الدليل الموضوعي إلنخفاض قيمة محفظة الذمم المدينة بالخبرة السابقة  .يجماعبشكل إلنخفاض القيمة 
 غيرات الملحوظة في ظروف اإلقتصادإضافة إلى الت ،الدفعات المستحقةالزيادة في عدد  ،للشركة في تحصيل الذمم

 .المديونيةطردية مع تعسر سداد والتي لها عالقة 
 

بإستثناء الذمم التجارية  ،لجميع الموجودات المالية بقيمة خسائر إنخفاض القيمة مباشرةً  يتم تخفيض القيمة الدفترية
المدينة والتي يتم تخفيضها بأخذ مخصص للذمم المشكوك في تحصيلها. في حال إعتبار الذمم التجارية المدينة 

ا. وفي حال  إسترداد الذمم يتم إقفال تلك الذمم مقابل مخصص الذمم المشكوك في تحصيله ،غير قابلة للتحصيل
قد تم إقفالها من قبل فيتم إثباتها كتحصيالت مقابل مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها. التي التجارية المدينة 

 .في األرباح أو الخسائريتم إثبات التغير في القيمة الدفترية لمخصص الذمم المشكوك في تحصيلها 
 
خفاض القيمة وكان ذلك التراجع يعود إلى وقوع حدث موضوعي بعد في حال تم الحقًا تراجع مبلغ خسارة إن 

اإلعتراف بخسارة اإلنخفاض في القيمـة، يتم تعديل الخسارة من خالل األرباح والخسائر بزيادة القيمة الدفترية 
تكون على أن ال  ،لألصل المالي إلى أن تصل للقيمة المقدرة التي يمكن إستردادها كما بتاريً تعديل الخسارة
 الزيادة أعلى من القيمة الدفترية فيما لو لم يكن هناك إنخفاض في قيمة األصل المالي من قبل. 

 
 إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية  1-34-6
تقوم الشركة بإلغاء اإلعتراف بأحد الموجودات المالية فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفق النقدق من تلك  

الية أو عند تحويلها وبالتالي جميع المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكية الموجودات المالية إلى طرف الموجودات الم
آخر. إذا لم تقم الشركة بتحويل تلك الموجودات بشكل كامل أو لم تقم بتحويل جميع المكاسب والمخاطر المتعلقة 

ستمرت بالسيطرة عليها فإن الشركة تقوم باالعتراف  الحها المستبقاة في الموجود المالي باإلضافة بمصبملكيتها وا 
 إلى االلتزامات ذات الصلة المتوجب عليها سدادها.
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 ""تتمةتتمة"" أهم السياسات المحاسبية -1
 

  شركةالمالية وأدوات الملكية المصدرة من قبل الالمطلوبات   1-35
 

 التصنيف كدين أو أداة ملكية   1-35-3
 .الترتيبات التعاقديـة لفحوىالديون وأدوات الملكية يتم تصنيفها كإلتزامات مالية أو كأدوات ملكية طبقًا 

 
 أدوات الملكية  1-35-3 
أصول الشركة بعد طرح جميع إلتزاماتها. أدوات الملكية أداة الملكية هي أق تعاقد يثبت حق مالكها في صافي  

 المصدرة من قبل الشركة يتم تسجيلها بالمبالغ المستلمة بعد طرح مصاريف اإلصدار.
 

 المالية المطلوبات  1-35-1
ًا قياسها مبدئيكمطلوبات مالية أخرى ويتم  ومطلوبات عقد االيجار التمويلي ،لذمم التجارية الدائنةيتم تصنيف ا 

بالقيمة العادلة مطروحًا منها مصاريف المعامالت ويتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل العائد 
 .ويل وفقًا ألسعار التمويل الفعليةمحيث يتم اإلعتراف بمصاريف الت الفعلي

 
لية وتوزيع مصاريف الفوائد على طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة للمطلوبات الما

معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذق يخصم بناًء على التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة  .الفترات المرتبطة بها
يتم االعتراف بمصاريف  .خالل العمر المتوقع للمطلوبات المالية أو خالل فترة أقصر عندما يكون ذلك مناسباً 

معدل الفائدة الفعلي باستثناء مصاريف التمويل على المطلوبات قصيرة األجل باعتبارها غير التمويل باستخدام 
 ة.هام

 
 المالية مطلوباتإلغاء اإلعتراف بال  1-35-4

 .إلغاؤها أو إنتهاء مدتها ،المالية فقط عندما يتم اإليفاء بها مطلوباتبإلغاء اإلعتراف بال شركةتقوم ال
 

 توزيعات أرباح  1-36
اإلعتراف بتوزيع أرباح المساهمين كمطلوبات في البيانات المالية للشركة في الفترة التي يتم فيها موافقة مساهمي  يتم

 .الشركة على توزيعات األرباح
 

 اإلفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة -4
 

إدارة الشركة بتاريً بيان المركز  قامت ،3للسياسات المحاسبية كما وارد في إيضاح  شركةمن خالل تطبيق ال
المالي بتقديرات لها تأثير جوهرق على قيم البيانات المالية وقامت كذلك بتطبيق افتراضات معينة وتوقعات أخرى 
غير مؤكدة تؤدق إلى وجود مخاطر جوهرية فيها يتعلق بتغير القيم المدرجة للموجودات والمطلوبات المالية خالل 

 دمة كما يلي:السنة المالية القا
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 ""تتمةتتمة"" اإلفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة -4
 
 اإلفتراضات الهامة المعمول بها في تطبيق السياسات المحاسبية  4-3 
 

 تصنيف اإلستثمارات  4-3-3
تقوم إدارة الشركة بتصنيف اإلستثمار كإستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى أو  

كإستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر عند شراء تلك اإلستثمارات. عند إتخاذ احكامها فيما إذا 
مارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر أو بالقيمة العادلة من خالل بنود كانت هذه اإلستثمارات هي إستث

أخذت إدارة الشركة بعين اإلعتبار الشروط التفصيلية لتحديد هذا التصنيف كما هي مبينة  ،الدخل الشامل األخرى
رة مقتنعة بأن اإلستثمارات قد تم األدوات المالية. إن اإلدا – 0المالية رقم  إلعداد التقاريرفي المعيار الدولي 

 تصنيفها بصورة مناسبة.
 

 باإليرادات اإلعتراف 4-3-3
 :02لقد درست اإلدارة البنود التفصيلية لتحقيق اإليراد من بيع السلع والمبينة في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

على  تنادًا إلى موافقة العميلإس الملكية للبضائع. وبشكل خاص إذا حولت الشركة مخاطر ومنافع، اإليرادات
االعتراف وأن الهامة والمنافع المخاطر تحويل  مقتنعة بأنه تم دارةإلا إن المباعة، البضائعمسؤولية تحمل 

 مناسب.اإليرادات ب
 

 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها 4-3-1
د أن الذمم المدينة يتم تحديد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بالرجوع إلى مجموعة من العوامل للتأك

غير مبالغ فيها نتيجة إحتمال عدم تحصيلها. تستند مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها لكافة العمالء 
إلى مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك إجمالي جودة وأعمار الذمم المدينة والتقييم اإلئتماني المستمر 

من العمالء في ظروف معينة. أيضا، يتم تسجيل مخصصات ألوضاع العمالء المالية والضمانات المطلوبة 
 عدم قدرة العميل على الوفاء بالتزاماته المالية. الشركةمحددة للحسابات الفردية عندما تدرك 

 
 مخصص بضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة 4-3-4

البضاعة كلفة لتخفيض تت تعديالتتم ال. القابلة للتحقق أيهما أقلالبضاعة بسعر التكلفة أو صافي القيمة  تدرج
. التقادم أو األرصدة المنخفضةلزيادة المقدرة، أو لعلى مستوى المنت   تطلب،، إذا القيمة القابلة للتحقق لصافي

وتدهور ، والتغيرات التكنولوجية على البضاعة هذه التعديالت التغيرات في الطلبعلى  تتضمن العوامل المؤثرة
 . النوعية وأمور الجودة
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 ""تتمةتتمة""اإلفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة  -4
 

 التقديرات غير المؤكدة   4-3
ير والتي ر ية للتقدير غير المؤكد كما في نهاية فترة التقان التقديرات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيس

تحمل مخاطر مهمة قد تتسبب في تعديالت جوهرية على قيم الموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة 
 هي كما يلي:

 
 إنخفاض قيمة الذمم التجارية المدينة 4-3-3

رية المدينة عند وجود إحتمال بعدم تحصيلها بشكل كامل. يتم تقوم إدارة الشركة بتقييم التحصيالت من الذمم التجا
تحديد وجود إنخفاض دائم في قيمة الذمم التجارية المدينة بأن تقوم إدارة الشركة بتقييم المالءة المالية لزبائنها 

لزبائن. يتم وكذلك بتقييم التسديدات خالل الفترة السابقة وبالرجوع إلى شروط التسهيالت المتفق عليها مع بعض ا
في بيان الدخل وفي حال كمصروف إدراج الفرق ما بين القيمة المتوقع تحصيلها والرصيد الدفترق لتلك الذمم 

إسترداد تلك المبالغ فإنه يتم إدراج الفرق ما بين القيمة المحصلة فعليًا والقيمة التي تم التوقع تحصيلها سابقًا في 
 .األرباح أو الخسائر

 
 البضاعة  4-3-3

تظهر البضاعة بسعر التكلفة أو صافي القيمة السوقية. يتم إجراء التعديالت المتعلقة بإنخفاض القيمة البيعية 
التقادم  أو  ،للبضاعة عن سعر التكلفة، إن وجدت، لمجموعة المنتجات ككل وذلك فيما يتعلق بالزيادة المتوقعة

وتلف  ،تضمن التغير في الطلب، وتسعير المنت إنخفاض القيمة. العناصر التي تؤثر على هذه التعديالت ت
البضاعة، وجودة المنت  نفسه. بناًء على هذه العوامل تقوم الشركة بتحديد نسبة مئوية إلحتساب مخصص البضاعة 

 التالفة وبطيئة الحركة. يتم دوريا مراجعة أية تعديالت قد تنت  عن اإلختالف في العناصر أعاله.
 

 والمعدات تاآلال ،الممتلكات  4-3-1
ستخدام بناًء على اإل يتم تقديرهاالمتوقعة التي  والمعدات على مدة الخدمة اآلالت ،هالك تكلفة الممتلكاتستيتم إ

 .لألصل مستردةالقيمة العتبارات وا   التقادم التقني إلى باإلضافة، وبرنام  الصيانة والتصليح لألصل والتقادم المتوقع
 .هامةغير أنها  عتبارلألصول على إقيمة متبقية  ةأي تدرجإدارة الشركة لم  إن
 

 تقييم أدوات الملكية غير المدرجة  4-3-4 
أو  ،بناًء على عمليات التداول األخيرة في األسواق المالية ،يتم تقييم اإلستثمارات في األدوات المالية غير المدرجة

ية المخصومة المتوقعة حسب المعدل الحالي ألدوات التدفقات النقد ،القيم العادلة ألداة مالية مماثلة بصورة كبيرة
حديثة  تداول ق نشطة لهذه االستثمارات أو أق معامالتاسو أوفي غياب  .مشابهة أو بناء على نماذج تقييم أخرى

لهذه اإلستثمارات  بتقدير القيمة العادلةاإلدارة  تقوموالتي من شأنها أن توفر دلياًل على قيمها العادلة الحالية، 
 .ستخدمة طريقة التدفقات النقدية المتوقعة حسب المعدل الحالي ألدوات مشابهة أو بناءًا على نماذج تقييم أخرىم
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    ممتلكات، آالت ومعداتممتلكات، آالت ومعدات  --55

 

   
  ي وطرقمبان

آالت ومعدات 
  المصنع

 
  محطة كهرباء

 
  سيارات ومعدات

الخط الجديد إلنتاج 
 الكلنكر

 
 أجهزة حاسوب

 األعمال الرأسمالية
  قيد اإلنشاء

 
  المجــموع

                   درهــــم  درهــــم درهــــم درهــــم  درهــــم  درهــــم  درهــــم  درهــــم  
                 :التكلفة
 0.121.220.330 22.102.231 021.111 122.112.303 01.010.323 13.011.120 302.121.212 031.230.002 2100ديسمبر  30كما في الرصيد 
 23.222.220 22.101.122 -- 0.230.321 022.111 -- 2.201.331 --  إضافات
 -- (2.002.000) 3.010.020 -- -- -- 0.203.200  021.120 تحويالت
          (0.020.000) (0.020.000) -- -- -- -- -- -- إستبعادات
 0.011.302.033 01.220.232 0.120.020 130.000.213 01.122.323 13.011.120 320.010.233 032.000.120 2102ديسمبر  30كما في الرصيد 
 212.102.201 220.120.021 101.221 -- 222.111 -- 22.030.001 --  إضافات

          (013.111) -- -- -- (013.111) -- -- -- إستبعادات
                 3.417.763.838 134.793.658 4.635.149 513.343.751 35.763.181 51.351.533 153.191.941 316.399.533 3131ديسمبر  13كما في الرصيد 

                اإلستهالك المتراكم:
          120.112.121 -- 0.000 011.022.200 00.201.200 13.011.120 210.222.231 011.203.001 2100ديسمبر  30كما في الرصيد 
          32.112.012 -- 232.113 01.201.030 030.233 -- 00.022.200 0.223.223 السنةإستهالك 
          212.120.022 -- 202.002 022.222.321 00.221.322 13.011.120 222.311.020 011.202.223 2102ديسمبر  30كما في الرصيد 
          00.212.012 -- 0.101.022 01.220.022 211.111 -- 00.220.002 0.221.010 السنةإستهالك 
          (03.233) -- -- -- (03.233) -- -- -- استبعادات

          649.351.596 -- 3.861.415 383.489.853 35.173.644 51.351.533 385.979.971 331.598.374 3131ديسمبر  13كما في الرصيد 
         صافي القيمة الدفترية:

 758.618.313 134.793.658 3.763.634 148.653.913 691.719 -- 66.331.971 35.613.147 3131ديسمبر  13كما في الرصيد 
         

 102.223.100 01.220.232 3.230.232 320.023.323 212.112 -- 12.210.310 31.022.202 2102 ديسمبر 30كما في الرصيد 
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  ""تتمةتتمة""  ممتلكات، آالت ومعداتممتلكات، آالت ومعدات  --55
 

بمبلغ وال تزال بالخدمة ل مستهلكة بالكام بنود 2103ديسمبر  30كما في  اآلالت والمعدات تتضمن الممتلكات،
 (.درهم 202.200.212 :2102) درهم 212.321.122

 
 تكلفة مشروع استرداد الحرارة المهدرةما تم إنفاقه على بشكل رئيسي في قيد اإلنشاء  األعمال الرأسماليةمثل بند تي

 :2102رهم )د 3.012.011خالل السنة مبلغ التي تمت رسملتها التمويل تكاليف بلغت  .ومشاريع بيئية
 (.درهم 2.222.220

 
 .إن مصنع ومباني الشركة مقامة على أرض مستأجرة من حكومة رأس الخيمة

 
  إستثمارات في ممتلكاتإستثمارات في ممتلكات  --66

  3131  2102 

 درهــــم  درهــــم  
     

 2.213.221   8.351.735  القيمة العادلة كما في نهاية السنة
 

 أراضي في رأس الخيمة.تتمثل االستثمارات في ممتلكات في قطع 
 

في نفس بناًء على تقييم تم  2103ديسمبر  30تم الوصول إلى القيمة العادلة لإلستثمارات في ممتلكات كما في 
أسعار  بالرجوع إلى السوق وذلك منتم ذلك التقييم  .من قبل مخمن مستقل ليس له عالقة بالشركةالتاريً 

  .الممتلكات المماثلة
 
  وراق ماليةوراق ماليةفي افي ا  إستثماراتإستثمارات  --77
 

 )أ( إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
  3131  2102 

 ـمدرهــ  ــمدرهــ  
     

 02.030.021  36.951.117  مدرجة 
 10.210.121  49.713.165  غير مدرجة 

     
  76.653.173  012.231.221 
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  ""تتمةتتمة""  في اوراق ماليةفي اوراق مالية  إستثماراتإستثمارات  --77
 

 "تتمة" )أ( إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
 

  3131  2102 

 درهـــم  درهــــم  
     

 11.223.323  45.631.171  في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 12.100.222  13.137.999  في دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

     
  76.653.173  012.231.221 
 

 بالقيمة العادلة من خالل االرباح أو الخسائر)ب( إستثمارات 
  3131  2102 

 درهـــم  درهــــم  
     

 020.222.223  381.339.138  مدرجة
     

 11.001.022  331.195.774  في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 22.222.210  71.311.544  في دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

     
  381.339.138  020.222.223 

 
 كما يلي: في االوراق المالية كانت الحركة على االستثمارات

  3131  2102 

 درهـــم  درهــــم  
     
 312.112.012  339.413.518  مة العادلة لإلستثمارات كما في بداية السنةالقي

 32.012.220  35.571.135  مشتريات خالل السنة
 (221.000.202)  (67.646.771)  مبيعات خالل السنة

 غير محققة من إستثمارات بالقيمة العادلة  أرباح
 23.211.201  73.573.749  من خالل األرباح أو الخسائر  

 في القيمة العادلة إلستثمارات بالقيمة  الزيادة /)النقص(
 02.222.012  (3.136.833)  العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى  
     

 220.012.112  356.881.691  القيمة العادلة لإلستثمارات كما في نهاية السنة
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  ذمم تجارية مدينة وأخرىذمم تجارية مدينة وأخرى  --88

  3131  2102 

 درهــــم  درهـــــم  
     

 020.220.011  335.193.474  مدينة ذمم تجارية

 30.022.102  17.518.113  ذمم مدينة أخرى

 02.111.111  31.111.111  يلةمن بيع إستثمارات في شركة زمذمم مدينة 
  365.911.775  222.202.102 

 ذمم مدينة من بيع إستثمارات في شركة زميلة مستحقة
 (03.111.111)  (9.511.111)  بعد سنة  
  356.411.775  210.202.102 

 
 فيما يلي تحليل للذمم التجارية المدينة:

  3131  2102 

 درهــــم  درهــــم  
     

 030.032.003  83.185.161  مضمونة بضمانات بنكية غير مشروطة ذمم

 --  34.656.973  ذمم مضمونة باعتمادات مستندية
 01.211.012  38.651.441  ذمم بدون ضمانات بنكية

  335.193.474  020.220.011 
 

 يومًا. 001إن معدل فترة السماح التي يتم منحها لعمالء الشركة هو 
 

قبل قبول أق عميل جديد بطلب ضمانات بنكية من العميل المحتمل. كما بتاريً بيان المركز المالي  تقوم الشركة
عمالء آخرين  1مليون درهم(. هناك  20: 2102مليون درهم ) 22.1بلغ رصيد أكبر عميل لدى الشركة مبلغ 

 تجارية المدينة.%( من مجموع الذمم ال02 :2102% )22عمالء( يمثلون ما نسبته أكثر من  1: 2102)
 

مليون  2: 2102مليون درهم ) 01كما بتاريً المركز المالي تتضمن الذمم التجارية المدينة ذمم عمالء بمبلغ 
درهم( تم تجاوز تاريً إستحقاقها. لم تقم الشركة بإستدراك مخصص ذمم مشكوك في تحصيلها وذلك على إعتبار 

ية لهؤالء العمالء وأن تلك المبالغ ال زالت قابلة للتحصيل. إن الرصيد أنه لم يطرأ أق تغيير جوهرق في المالءة المال
مليون درهم( والذق تم تجاوز تاريً إستحقاقه مضمون بالكامل بضمانات بنكية.  2 :2102مليون درهم ) 01البالغ 

 يومًا(. 021 :2102يومًا ) 021إن متوسط عمر هذه الذمم هو 
 

تأخذ الشركة بعين اإلعتبار أق تغير يطرأ على المالءة المالية لعمالء  ،مدينةبهدف تحديد قابلية تحصيل الذمم ال
الشركة وذلك من تاريً نشوء الذمة حتى تاريً بيان المركز المالي. بما أن معظم الذمم المدينة مضمونة بضمانات 

مم المشكوك في فإن مجلس اإلدارة ال يرى ضرورة إلستدراك مخصص إضافي للذ ،أو اعتمادات مستندية بنكية
 .تحصيلها
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  بضــاعةبضــاعة  --99
  3131  2102 

 درهــــم  درهــــم  
     

 2.330.222   8.711.761  بضاعة جاهزة
 2.001.310   39.718.713  مواد أولية

 22.002.001   15.554.511  بضاعة تحت التصنيع
 01.021.021   14.119.934  أكياس ووقود وزيوت

  98.116.889   20.211.010 

 000.221.101   353.737.411  قسم الصيانة -قطع غيار

 20.230.120   33.376.699  إستهالكيةمواد 

 201.102   387.577   أدوات

  374.383.676   020.220.222 

 (02.210.220)   (38.313.833)  مخصص بضاعة بطيئة الحركة

  356.179.855   013.222.212 
  354.186.744   232.133.312 

 
  

  النقد وما يعادلهالنقد وما يعادله  --3131
  3131  2102 

 درهــــم  درهـــــم  
     

 201.120   361.511  نقد في الصندوق 

     أرصدة لدى البنوك:
 33.202.333   64.683.638  ات جاريةحساب  
 30.113.122   1.816.875  ودائع تحت الطلب  

 21.302.103   --  قصيرة األجل ودائع  

  68.539.491   021.021.032 
  68.781.131   021.331.013 
     

     أرصدة لدى البنوك مودعة في:
 002.021.220   66.111.638  دولة اإلمارات العربية المتحدة  
 2.200.213   3.335.875  دول مجلس التعاون الخليجي األخرى  
  68.539.491   021.021.032 
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    حول البيانات الماليةحول البيانات المالية  إيضاحاتإيضاحات
  ""تتمةتتمة""    31313131ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
 

  رأس المالرأس المال  --3333
  3131  2102 

 هــــمدر   درهــــم  

 رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل:
 درهم  0سهم عادق بقيمة  220.102.221 
 للسهم الواحد   

 

833.196.831  220.102.221 

 
  إحتياطياتإحتياطيات  --3333
لدولة اإلمارات العربية ( من النظام األساسي للشركة ومتطلبات قانون الشركات اإلتحادق 02على المادة رقم ) بناءً 

وكذلك يتم  لسنة لإلحتياطي القانوني،لربح ال % من01 تحويلفإنه يتم  وتعديالته، 0020( لسنة 2المتحدة رقم )
 ذلك اإلحتياطي متى بلغلإلحتياطي القانوني  تحويليجوز وقف ال % أخرى لإلحتياطي اإلختيارق.01تحويل 

تلك الحاالت التي حددها القانون. إن اإلحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع فيما عدا رأس المال المدفوع.  % من11
 بقرار من الجمعية العمومية بناء علـى إقتراح مجلس اإلدارة أو إذا بلغلإلحتياطي اإلختيارق  تحويلوقف اليجوز 
 % من رأس المال المدفوع. 21 رصيده

 
 المجمــــوع إحتياطي إختيار  إحتياطي قانوني  

 درهـــــم درهـــــم درهـــــم  

      020.022.211 032.232.112 331.332.013  2100 ديسمبر 30كما في الرصيد 
      -- -- --  2102الحركة خالل سنة 
      020.022.211 032.232.112 331.332.013  2102 ديسمبر 30الرصيد كما في 

      03.213.012 2.210.210 2.210.210  2103الحركة خالل سنة 
 485.673.157 341.488.311 143.381.854  3131سمبر دي 13الرصيد كما في 

 
   مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين   --3311

 كما يلي: االلتزامتتمثل الحركة على صافي 
  3131  2102 

 درهــــم  درهــــم  
     

 00.220.020   33.537.791  بداية السنةكما في الرصيد 

 0.022.022   3.131.536  سنةخالل ال المبلغ المحمل على المصاريف

 (  0.120.211)  (3.183.149)  خالل السنةة المدفوع الغالمب

 00.122.201   33.371.357  الرصيد كما في نهاية السنة
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    حول البيانات الماليةحول البيانات المالية  إيضاحاتإيضاحات
  ""تتمةتتمة""    31313131ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
 

  مطلوبات عقد ايجار تمويليمطلوبات عقد ايجار تمويلي  --3434
عــادة اســتئجار مــع  2102خــالل ســنة دخلــت الشــركة  االمــارات دولــة فــي  شــركة تــأجير مســجلةفــي ترتيبــات بيــع وا 
. تحتســـب مصـــاريف آالت ومعـــدات مشـــروع اســـترداد الحـــرارة المهـــدرةشـــراء وتركيـــب  لتمويـــلوذلـــك العربيـــة المتحـــدة 
            االيجـــــاررصـــــيد عقـــــد يـــــتم ســـــداد أشـــــهر. لثالثـــــة  "LIBOR"ر يبـــــو الال% ســـــنويًا فـــــوق معـــــدل 2.1التمويـــــل بواقـــــع 

          فـــي  ىولـــالدفعـــة األســـتحق تعلـــى أن ســنوات  1علـــى اقســـاط ربـــع ســـنوية علــى طـــول فتـــرة االيجـــار البالغـــة التمــويلي 
 .2100اغسطس  0
 

 22.212.010: 2102درهـــم ) 002.310.011 مبلــغ باســتغاللكمــا بتــاريً بيــان المركــز المــالي، قامــت الشــركة 
 درهم. 002.111.111المتاحة والبالغة التمويلي االيجار عقد تسهيالت اجمالي درهم( من 

 
 عقد االيجار التمويلي كما يلي:على تستحق الدفعات 

 الحد األدنى لدفعات االيجار  
 ديسمبر 30

 القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار 
 ديسمبر 30

 3131 2102 3131 2102 

 درهــــم درهـــــم درهــــم درهـــــم 
     

 -- 33.416.117 -- 31.341.871 تستحق خالل سنة

تستحق في السنة الثانية الى 
 22.212.010 336.733.373 -- 336.353.153 السنة الخامسة

 -- 38.374.643 -- 38.411.893 تستحق بعد السنة الخامسة
 357.694.334 -- 346.113.951 22.212.010 

 -- -- -- (33.193.364) المشتملةيطرح: تكاليف التمويل 
 346.113.951 -- 346.113.951 22.212.010 

 

 متضمنة في البيانات المالية كما يلي:
  3131  2102 

 درهــــم  درهــــم  
     

 --  33.416.117  الجزء المتداول من مطلوبات عقد ايجار تمويلي

 22.212.010  314.895.931  متداول من مطلوبات عقد ايجار تمويليالجزء غير ال

  346.113.951  22.212.010 
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  حول البيانات الماليةحول البيانات المالية  إيضاحاتإيضاحات
  ""تتمةتتمة""    31313131ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
 

  عالقة عالقة   اتاتف ذف ذااطر طر أأالمعامالت مع المعامالت مع   --3535
من أعضاء مجلس اإلدارة للشركة والمنشآت المسيطر عليها  ،لعالقة المساهمين الرئيسينتتضمن األطراف ذات ا 

 ن.ياإلدارة باإلضافة إلى موظفي اإلدارة الرئيسيى قبلهم أو أفراد عائلتهم ولهم تأثير جوهرق عل
 

 قامت الشركة خالل السنة بالمعامالت التالية مع أطراف ذات عالقة:
  3131  2102 

 ـمدرهـــ  ــمدرهــ  
     

 312.121  --  مصاريف إيجار
 0.122.222  --  مشتريات

 
 :العليا ومجلس اإلدارة اإلدارة مكافاة

 
  3131  2102 

 درهم  درهم  
     

 220.021  3.588.936  بدالت أعضاء مجلس اإلدارةأتعاب و 
     اإلدارة العليا:

 0.322.211  3.863.936  مزايا قصيرة األجل
 01.130  47.735  مزايا طويلة األجل

 

 
  ذمم تجارية دائنة وأخرىذمم تجارية دائنة وأخرى  --3366
  3131  2102 

 ـــمدرهـ  ـــمدرهــ  
     

 22.021.122   51.117.148  دائنة ذمم تجارية

 02.203.121   31.431.538  توزيعات أرباح غير مدفوعة
 22.021.001   43.711.657  مستحقة  صاريفم

 0.012.220   5.391.917  ىذمم دائنة أخر 
  333.753.461   000.011.123 
  

. لدى الشركة (يوم 21: 2102يوم ) 21إن معدل فترة السماح الممنوحة للشركة مقابل مشتريات البضاعة هو 
 المخاطر للتأكد من إمكانية سداد جميع الذمم الدائنة خالل فترة السماح الممنوحة لها. دارةإلسياسات 
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    حول البيانات الماليةحول البيانات المالية  إيضاحاتإيضاحات
  ""تتمةتتمة""    31313131ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
  

  اإليراداتاإليرادات  --3737
 يلي:كما اإليرادات حسب المناطق الجغرافية  كان تحليل

  3131  2102 

 درهـــــم  درهـــــم  
     

 200.320.000  374.856.973  مبيعات محلية

 312.210.103  449.711.731  خارجية  يعاتمب

  634.561.693  212.232.202 
  

عمالء  2%( من 20 –درهم  020.120.102: 2102% )21 –درهم  131.132.200تتضمن اإليرادات مبلغ 
 عمالء(. 2: 2102)
  

  تكلفة المبيعاتتكلفة المبيعات  --3388
  3131  2102 

 درهـــــم  درهـــــم  
     

 013.321.233  331.146.351  ي اإلنتاجمستخدمة ف أوليةمواد 

 010.002.201  143.814.769  ، مياه وكهرباءوقود

 20.032.223  15.853.353  رواتب وملحقاتها

 30.000.230  39.719.836  مواد استهالكيةو قطع غيار مستخدمة 

 02.132.112  35.981.199  مصاريف تشغيلية مباشرة اخرى

 32.112.012  43.613.417  ومعداتآالت  إستهالك ممتلكات،

 222.111.330  585.995.491  اجمالي تكاليف التصنيع

 (02.322.012)  (8.119.186)  جاهزة وتحت التصنيعالزيادة في مخزون بضاعة 

 201.022.032  577.956.417  تكلفة المبيعات
 

  إستثماراتإستثمارات  تتإيراداإيرادا  ––  3939
  3131  2102 

 درهــــم  درهــــم  
     

 إستثمارات بالقيمة العادلةإعادة تقييم غير محققة من  أرباح
 23.211.201  73.573.749  األرباح أو الخسائر من خالل   

 خسائر من بيع إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل
 (21.022.322)  (34.153.377)  األرباح أو الخسائر   

 233.012  319.445  إيرادات فوائد
 00.013.002  7.686.613  باح مقبوضةتوزيعات أر 

 02.221.300  --  في شركة زميلة الربح من إستبعاد إستثمار
  65.146.539  23.122.200 
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  حول البيانات الماليةحول البيانات المالية  إيضاحاتإيضاحات
    ""تتمةتتمة""    31313131ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

  
  لواحدلواحدالربح األساسي للسهم االربح األساسي للسهم ا  --3131

  
 3131  2102 
    

 (2.232.223)  68.537.133 )درهم( للسنة (الخسارةالربح /)
    

 220.102.221  833.196.831  عدد األسهم
    
 (1.10)  1.18 الواحد )درهم( لسهمل/)الخسارة االساسية(  األساسيربح ال

  
  توزيعات أرباح توزيعات أرباح   --3333

نقدية على المساهمين  إقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح ،2100اير فبر  02في إجتماع مجلس اإلدارة المنعقد في 
توزيعات : 2103) 2103ديسمبر  30لسنة المنتهية في عن ادرهم  مليون 00.0بمبلغ من رأس المال  %1بنسبة 

 .(2102سنة عن مليون درهم  00.0بمبلغ % من رأس المال 1بنسبة معتمدة أرباح نقدية 
  

  محتملةمحتملةإلتزامات ومطلوبات إلتزامات ومطلوبات   --3333
  3131  2102 

 ــمدرهــ  ـمدرهــــ  
     

 010.232.202   3.935.839  إعتمادات مستندية
     

 211.111   311.111  خطابات ضمان
     

 00.002.203   3.511.111  آالت ومعدات ،بشراء ممتلكاتمتعلقة إلتزامات 
 

  إدارة مخاطر رأس المالإدارة مخاطر رأس المال  --3311
مستقلة وتعظيم العائد على المساهمين من  منشآةك للتحقق من قدرتها على االستمرار لمالا بإدارة رأس شركةتقوم ال
 .االستغالل االمثل لمصادر رأس المال من المديونية وحقوق المساهمينخالل 

  
 ،من النقد وما يعادله وحقوق المساهمين الذق يشتمل على رأس المال المصدر لشركةرأس مال ا هيكل يتألف

 .ت واألرباح المستبقاهاإلحتياطيا
  

بتحديد تكاليف  هذه المراجعة تقوم الشركة وكجزء من ،تقوم الشركة بمراجعة هيكلة رأس المال بشكل نصف سنوق
المطلوب  مثلى لرأس المال كل أمثل أو نسبلم تقم الشركة بتحديد هي .ل والمخاطر المتعلقة بهفئات رأس الما

 .ة رأس المالوذلك في إطار أهداف إدار  إليهالوصول 
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    حول البيانات الماليةحول البيانات المالية  إيضاحاتإيضاحات
  ""تتمةتتمة""    31313131ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
 

  األدوات المالية األدوات المالية   --3434
من المخاطر المالية من خالل موجوداتها ومطلوباتها المالية. إن المخاطر األساسية مجموعة تتعرض الشركة إلى 

تعرض لها الشركة تتمثل بأنه على المدى الطويل فان المقبوضات المتعلقة باستثماراتها لن تكون كافية لتمويل التي ت
االلتزامات الناشئة عن عقود االستثمارات. إن العناصر األكثر أهمية لهذه المخاطر المالية، تتمثل في كل من 

 طر أسعار العمالت األجنبية ومخاطر االئتمان.مخاطر معدل سعر الفائدة، مخاطر أسعار أدوات الملكية، مخا
 
إن تلك المخاطر تنشأ بسبب التعرض إلى أسعار الفائدة، العمالت وأدوات الملكية حيث تتعرض جميعها إلى  

مخاطر عامة وخاصة نتيجة لحركات السوق. إن المخاطر األساسية التي تتعرض لها الشركة بسبب طبيعة 
 الية، تتمثل في مخاطر سعر الفائدة ومخاطر أسعار أدوات الملكية.إستثماراتها وموجوداتها الم

 
 أهم السياسات المحاسبية 34-3

حول البيانات المالية بيان السياسات واألسس المحاسبية الهامة المتبعة بما فيها أسس  3تم في إيضاح رقم  
 لمطلوبات وحقوق الملكية.االعتراف باإليرادات والمصاريف وأسس قياس كل فئة من فئات الموجودات وا

 
 األدوات المالية فئات 34-3
  3131  2102 

      ــمدرهــ  ــمدرهــ  
     الموجودات المالية

 331.022.032   333.654.171  قروض وذمم مدينة )بما فيها النقد وما يعادله(

 020.222.223   381.339.138  إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل 
  76.653.173  الشامل األخرى  

 
 012.231.221 

  478.514.761   110.220.001      
     المالية تالمطلوبا

 22.212.010   346.113.951  مطلوبات عقد ايجار تمويلي

 000.222.213   333.395.351  مطلوبات مالية أخرى

  367.497.311   002.021.010 
 

مساوية تقريبًا  درجة في البيانات الماليةالقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية المأن إن مجلس اإلدارة يعتبر 
 .لقيمتها العادلة
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    حول البيانات الماليةحول البيانات المالية  إيضاحاتإيضاحات
  ""تتمةتتمة""    31313131ديسمبر ديسمبر   1133للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
 

 ""تتمةتتمة""األدوات المالية  -34
 

 قياس القيمة العادلة  1 -34
 يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية كما يلي: 

  يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المرتبطة بشروط معينة ويتم تداولها في أسواق مالية
 .على اسعار التداول بالسوق في ختام األعمال في تاريً بيان المركز المالي الموحدنشطة بناء 

  يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية األخرى وفقًا لنماذج التسعير المتعارف عليها
ألسواق المالية والمعتمدة على تحليل التدفق النقدق بإستخدام األسعار الحالية والمعمول بها في حركات ا

 ألدوات مالية مشابهة.
 

يبــين الجــدول التــالي تحليــل األدوات الماليــة التــي يــتم قياســها الحقــًا للقيــاس المبــدئي بالقيمــة العادلــة مقســمة الــى ثــالث 
 .على اساس امكانية قياس القيمة العادلة 3الى  0مستويات من 

 
 والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة بشكل متكرر  شركةالقيمة العادلة للموجودات المالية لل 0 - 3 – 20

الجــدول التــالي  يبــين. كمــا فــي تــاريً بيــان المركــز المــاليبالقيمــة العادلــة  شــركةالماليــة لل موجــوداتيــتم قيــاس بعــض ال
 :معلومات حول كيفية تحديد القيم العادلة لهذه الموجودات المالية

 القيمة العادلة كما في الموجودات المالية
سلسل الهرمي الت

 للقيمة العادلة
أساليب التقييم 

 والمدخالت الرئيسية
هامة مدخالت 

 غير قابلة للرصد

العالقة بين المدخالت 
للرصد  قابلة غير ال

 للقيمة العادلة

 
 ديسمبر 13

3131 
 ديسمبر 30

2102     
            ألف درهـــــــم ألف درهــــــم 

إستثمارات في أسهم 
يمة العادلة بالق –مدرجة 

من خالل بنود الدخل 
 الشامل األخرى 

أسعار العرض في  المستوى األول 02.030 36.951
 األسواق النشطة

 ال ينطبق ال يوجد

       
إستثمارات في أسهم غير 

بالقيمة العادلة  –مدرجة 
من خالل بنود الدخل 

 الشامل األخرى

طريقة تقييم صافي  الثالث ىالمستو  10.210 49.713
لموجودات لعدم توفر ا

معلومات عن السوق 
ومعلومات مالية مماثلة. 
تم تحديد قيمة صافي 
األصول بناًء على 

أحدث معلومات مالية 
 تاريخية/مدققة متوفرة

صافي قيمة 
 الموجودات

كلما زاد صافي قيمة 
الموجودات للشركات 

 ،المستثمر فيها
 ارتفعت القيمة العادلة

       
 –أدوات دين مدرجة 

بالقيمة العادلة من خالل 
 األرباح أو الخسائر 

أسعار العرض في  المستوى األول 020.222 381.339
 األسواق النشطة

 ال ينطبق ال يوجد
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  حول البيانات الماليةحول البيانات المالية  إيضاحاتإيضاحات
  ""تتمةتتمة""    31313131ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
 

 ""تتمةتتمة""األدوات المالية  -34
 

 "تتمة"قياس القيمة العادلة  1 -34
 

 لقيمة العادلةالتسلسل الهرمي ل 2 - 3 – 20
مقسمة إلى  ،يبين الجدول التالي تحليل األدوات المالية التي يتم قياسها الحقًا على القياس المبدئي بالقيمة العادلة

 القيمة العادلة.امكانية قياس على أساس  3إلى  0ثالثة مستويات من 
  المستوى األول: قياسات القيمة العادلة المستقاة من األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة

 للموجودات والمطلوبات المتطابقة.

  المستوى الثاني: قياسات القيمة العادلة المستقاة من مدخالت بخالف األسعار المدرجة والتي تم إدراجها في
حظتها لألصول والمطلوبات أما مباشرة )كاألسعار مثاًل( أو بطريقة غير مباشرة المستوى األول والتي يمكن مال

 )المستقاة من األسعار(.

  والتي تتضمن مدخالت لألصول أو  "أساليب التقييم"المستوى الثالث: قياسات القيمة العادلة المستقاة من
 المالحظة(. المطلوبات والتي ال تستند إلى بيانات السوق المالحظة )المدخالت غير

 
  31331311ديسمبر ديسمبر   1313
  المجموعالمجموع  33المستوى المستوى   22المستوى المستوى   00المستوى المستوى   
  درهــم  درهــم  درهــم درهــم  
          

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة 
  021.220.302021.220.302  ----  ----  021.220.302021.220.302 من خالل األرباح أو الخسائر  
          

  بالقيمة العادلة من بالقيمة العادلة من الموجودات المالية الموجودات المالية 
          الدخل الشامل األخرىالدخل الشامل األخرىخالل  بنود خالل  بنود     

  22.011.31222.011.312  ----  ----  22.011.31222.011.312  مدرجةمدرجةإستثمارات إستثمارات 
  00.210.12100.210.121  00.210.12100.210.121  ----  ----  غير مدرجةغير مدرجةإستثمارات إستثمارات 

          
  356.881.691356.881.691  49.713.16549.713.165  ----  317.379.635317.379.635  المجموعالمجموع
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  حول البيانات الماليةحول البيانات المالية  إيضاحاتإيضاحات
  ""تتمةتتمة""    31313131ديسمبر ديسمبر   1313ية في ية في للسنة المنتهللسنة المنته

 
 

 ""تتمةتتمة""األدوات المالية  -34
 

 "تتمة"قياس القيمة العادلة  1 -34
 

 "تتمة" لقيمة العادلةالتسلسل الهرمي ل 2 - 3 – 20
 

  21022102ديسمبر ديسمبر   3030
  المجموعالمجموع  33المستوى المستوى   22المستوى المستوى   00المستوى المستوى   
  درهــم  درهــم  درهــم درهــم  
          

 مة العادلة الموجودات المالية بالقي
 من خالل األرباح أو الخسائر  

  
020.222.223020.222.223  

  
----  

  
----  

  
  020.222.223020.222.223  

          
  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من 

          خالل  بنود الدخل الشامل األخرىخالل  بنود الدخل الشامل األخرى    
          

  02.030.02102.030.021    ----  ----  02.030.02102.030.021  إستثمارات مدرجةإستثمارات مدرجة
  121121..10.21010.210    10.210.12110.210.121  ----  ----  إستثمارات غير مدرجةإستثمارات غير مدرجة

          
  220.012.112220.012.112    10.210.12110.210.121  ----  020.210.003020.210.003  المجموعالمجموع

 
 

ال يوجد أية مطلوبات مالية تتطلب تصنيفها ضمن أق من  .لم يكن هناك أية تحويالت بين المستويات خالل السنة
  .وبالتالي لم يتم إدراج أية إيضاحات للجدول أعاله ،المستويات أعاله

 
 مخاطر السوق 34-4

ركة يعرضها إلى مخاطر مالية متعلقة بالتغيرات التي تطرأ على أسعار العمالت األجنبية وعلى إن نشاط الش
 معدالت الفائدة ومخاطر أسعار أدوات الملكية.

 
 يتم قياس مخاطر السوق التي تتعرض لها الشركة من خالل تحليل الحساسية.

 
لى الطريقة التي يتم من خاللها إدارة وقياس لم يطرأ أق تغير على مخاطر السوق التي تتعرض لها الشركة أو ع

 المخاطر.
 

 إدارة مخاطر العمالت األجنبية  34-5
تقوم الشركة بتنفيذ عدد معين من المعامالت المالية بالعمالت األجنبية، لذا فإن الشركة تتعرض لمخاطر تقلبات في 

 أسعار صرف العمالت األجنبية.
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  حول البيانات الماليةحول البيانات المالية  إيضاحاتإيضاحات
  ""تتمةتتمة""    31313131ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
 

 ""تتمةتتمة""األدوات المالية  -34
 

 "تتمة" إدارة مخاطر العمالت األجنبية  34-5
 

 يبيان المركز المالبالعمالت األجنبية كما في تاريً المقومة بلغت القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية 
 :كما يلي

 موجـودات مطلوبـات  
  3131 2102 3131 2102 
       درهـم درهـم درهـم درهـم  

 00.112.200 71.354.473 00.023.321 36.177.745  دوالر أمريكي
 -- 398.536 23.222 3.361.133  يورو

 001.220.222 93.737.393 -- --   دينار كويتي
 -- -- 0.112.011 845   ين ياباني

 02.002.012 39.871.393 -- --  أخرى
 

 تحليل الحساسية للعمالت األجنبية  34-6
تتعامل الشركة بشكل أساسي بعملة الدوالر األمريكي، الدينار الكويتي و اليورو كعمالت أجنبية. وفقًا لتحليل 

فإن زيادة أو نقص الدرهم بنسبة  ،اليورو والين الياباني ،الحساسية للدرهم اإلماراتي مقابل كل من الدينار الكويتي
وكذلك  2103ديسمبر  30% مقابل تلك العمالت سيؤدق إلى زيادة أو نقص أرباح الشركة للسنة المنتهية في 01

مليون درهم(. ال يوجد  03: 2102مليون درهم ) 00بمبلغ  2103ديسمبر  30رصيد حقوق المساهمين كما في 
% في تحليل 01نظرًا لثبات سعره مقابل الدرهم اإلماراتي. يتم إستخدام نسبة أق تأثير بالنسبة للدوالر األمريكي 

الحساسية نظرًا إلستخدامها في التقارير الداخلية المعدة لقياس مخاطر العمالت األجنبية والتي يتم تقديمها لإلدارة 
ف العمالت األجنبية. إن تحليل العليا، وهذه النسبة تمثل أيضًا تقدير اإلدارة إلحتمال التغير في معدالت سعر صر 

الحساسية يتضمن فقط البنود المالية القائمة بالعمالت األجنبية حيث يتم تعديل القيمة للدرهم اإلماراتي في نهاية 
 % من التغير في أسعار العمالت األجنبية.01الفترة بما نسبته 

 
 إدارة مخاطر أسعار الفائدة  34-7

الودائع تحت الطلب والودائع قصيرة األجل على  ثابتة بأسعار فائدة المتعلقة ائدةر الفاسعأمخاطر ل تتعرض الشركة
( لبعض التسهيالت األخرى. EIBORوبمعدل ) ت( لبعض التسهيالLIBORواإلقتراض بأسعار فائدة مرتبطة بمعدل )

% سنويًا 0% إلى 1.01، تراوحت الفائدة السنوية المكتسبة على الودائع البنكية ما بين 2103ديسمبر  30كما في 
 .% سنويًا(1.012% إلى 1.01: 2102ديسمبر  30)
 

 لم يطرأ أق تغير جوهرق على حساسية الشركة بالنسبة لتغير أسعار الفائدة.
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  حول البيانات الماليةحول البيانات المالية  إيضاحاتإيضاحات
  ""تتمةتتمة""    31313131ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
 

 ""تتمةتتمة""ت المالية األدوا -34
 

 إدارة مخاطر اإلئتمان  34-8
تتمثل مخاطر اإلئتمان في عدم قدرة األطراف األخرى على تسديد التزاماتها التعاقدية تجاه الشركة والذق قد ينت  
عنه خسارة مالية للشركة. قامت الشركة بتبني سياسة تقوم على إبرام اتفاقات تعاقدية مع أطراف ذات مالءة مالية 

لية بهدف تخفيف الخسارة التي من الممكن أن تنت  عن عدم القدرة على سداد تلك اإللتزامات. تقوم الشركة عا
بمراقبة مدى تعرضها لمخاطر االئتمان وكذلك مستوى المالءة المالية لألطراف األخرى في العقود الموقعة. يتم 

رق مع عمالء الشركة وتجرق مراجعة هذه التحكم بمدى التعرض لمخاطر االئتمان بوضع حدود للتعامل التجا
 الحدود بشكل دورق من قبل اإلدارة بشكل سنوق.

 

تعتبر مخاطر اإلئتمان المتعلقة بالذمم التجارية المدينة محدودة، حيث لدى الشركة ذمم تجارية مدينة بمبلغ 
اعتمادات أو درهم( مضمونة بضمانات بنكية غير مشروطة  030.032.003: 2102درهم ) 02.202.130

بغرض تأمين تحصيل هذه الذمم التجارية المدينة. يتم بشكل مستمر تقييم الوضع اإلئتماني والمالي لتلك مستندية 
 الذمم المدينة.

 

 إن مخاطر اإلئتمان المتعلقة بتركز الذمم التجارية المدينة بناًء على المناطق الجغرافية هي كما يلي:
 

  3131  2102 

      ـمدرهــ  درهــــم  
 032.102.211   89.781.586  دولة اإلمارات العربية المتحدة

 32.200.011   35.618.888  دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

  335.193.474   020.220.011 
 

 % من إجمالي 22عمالء ما نسبته  2يمثل رصيد الذمم المدينة المطلوبة من  ،كما في تاريً بيان المركز المالي
 %(.21عمالء يمثلون ما نسبته  2: 2102الذمم التجارية المدينة )

 

إن مخاطر اإلئتمان المتعلقة باألموال السائلة محدودة وذلك ألن حسابات الشركة لدى البنوك مودعة لدى مؤسسات 
 مالية ذات جدارة إئتمانية عالية.

 

 إدارة مخاطر السيولة  34-9
بــإدارة مخــاطر الســيولة علــى عــاتق مجلــس اإلدارة الــذق أنشــأ إطــارًا مالئمــًا إلدارة تقــع المســؤولية النهائيــة فيمــا يتعلــق 

ـــــــــــل األمـــــــــــد ـــــــــــل قصـــــــــــير، متوســـــــــــط، طوي ـــــــــــة بالتموي ـــــــــــك بهـــــــــــدف إدارة األمـــــــــــور المتعلق  مخـــــــــــاطر الســـــــــــيولة، وذل
للشــــركة. باإلضــــافة إلــــى متطلبــــات إدارة الســــيولة، تقــــوم إدارة الشــــركة بــــإدارة مخــــاطر الســــيولة مــــن خــــالل اإلحتفــــاظ 

إحتياطيــات مناســبة مــن خــالل المراقبــة المســتمرة للتــدفقات النقديــة المتوقعــة والفعليــة ومقارنــة إســتحقاق الموجــودات ب
 المالية. توالمطلوبا
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  حول البيانات الماليةحول البيانات المالية  إيضاحاتإيضاحات
  ""تتمةتتمة""    31313131ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
 

 ""تتمةتتمة""ة األدوات المالي -34
 

 "تتمة" إدارة مخاطر السيولة  34-9
 

يوضــح الجــدول التــالي ملخــص إلســتحقاق األدوات الماليــة للشــركة. يــتم تحديــد اإلســتحقاق التعاقــدق لــألدوات الماليــة 
دوات تقوم اإلدارة بمراقبة إستحقاق األ .بناًء على المدة المتبقية إلستحقاق األداة المالية من تاريً بيان المركز المالي

المالية بهدف التأكد مـن تـوفر السـيولة المناسـبة فـي الشـركة. فيمـا يلـي إسـتحقاق الموجـودات والمطلوبـات الماليـة كمـا 
 في تاريً بيان المركز المالي  بناًء على ترتيبات الدفعات التعاقدية.

 
            31331311ديسمبر ديسمبر   1313

  وعوعالمجمالمجم  يوميوم  161161بعد بعد   يوميوم  161161  --383833  يوميوم  381381  --1313  يوميوم  1111أقل من أقل من   
 درهـمدرهـم درهـمدرهـم  درهـمدرهـم  درهـمدرهـم  درهـمدرهـم  
            

           الموجودات المالية
 إستثمارات بالقيمة العادلة من 

  76.653.17376.653.173  76.653.17376.653.173  ----  ----  ---- خالل  بنود الدخل الشامل األخرى  
  353.874.151353.874.151  9.511.1119.511.111  39.758.19839.758.198  38.114.67138.114.671  85.381.97985.381.979 ذمم تجارية مدينة وأخرى

 مة العادلة من خالل إستثمارات بالقي
  381.339.138381.339.138  ----  ----  ----  381.339.138381.339.138 األرباح أو الخسائر  

  68.781.13168.781.131  ----  ----  ----  68.781.13168.781.131 النقد وما يعادله
           
 114.391.131114.391.131  38.114.67138.114.671  39.758.19839.758.198  86.353.17386.353.173  478.514.761478.514.761  

           
           المطلوبات المالية

  333.395.351333.395.351  ----  ----  667.857.9157.857.915  51.117.14851.117.148 ذمم تجارية دائنة وأخرى
  346.113.951346.113.951  314.895.931314.895.931  33.416.11733.416.117  ----  ---- مطلوبات عقد ايجار تمويلي

           
 51.117.14851.117.148  67.857.91567.857.915  33.416.11733.416.117  314.895.931314.895.931  367.497.311367.497.311  



  4141                      ش. م. ع.ش. م. ع.شركة أسمنت الخليج شركة أسمنت الخليج 

  

    حول البيانات الماليةحول البيانات المالية  إيضاحاتإيضاحات
  ""تتمةتتمة""    31313131يسمبر يسمبر دد  1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

  
 

 ""تتمةتتمة""األدوات المالية  -34
 

 ""تتمةتتمة"" مخاطر السيولةإدارة   34-9
 

            21022102ديسمبر ديسمبر   3030
  المجموعالمجموع  يوميوم  321321بعد بعد   يوميوم  321321  --020200  يوميوم  021021  --3030  يوميوم  3131أقل من أقل من   
 درهـمدرهـم درهـمدرهـم  درهـمدرهـم  درهـمدرهـم  درهـمدرهـم  
            

           الموجودات المالية
 ن إستثمارات بالقيمة العادلة م

  012.231.221012.231.221  012.231.221012.231.221  ----  ----  ---- خالل  بنود الدخل الشامل األخرى  
  211.101.020211.101.020  03.111.11103.111.111  21.220.20221.220.202  00.030.20200.030.202  002.303.131002.303.131 ذمم تجارية مدينة وأخرى

 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
  020.222.223020.222.223  ----  ----  ----  020.222.223020.222.223 األرباح أو الخسائر  

  021.331.013021.331.013  ----  ----  ----  021.331.013021.331.013 هالنقد وما يعادل
           
 300.000.220300.000.220  00.030.20200.030.202  21.220.20221.220.202  021.231.221021.231.221  110.220.001110.220.001  

           
           المطلوبات المالية

  222.213222.213..000000  ----  ----  02.222.21002.222.210  22.320.20022.320.200 ذمم تجارية دائنة وأخرى
  22.212.01022.212.010  22.212.01022.212.010  ----  ----  ---- مطلوبات عقد ايجار تمويلي

           
 22.320.20022.320.200  02.222.21002.222.210  ----  22.212.01022.212.010  002.021.010002.021.010  
 

 مخاطر أسعار أدوات الملكية  34-31
 

 تحليل الحساسية
% بالزيــادة أو الـنقص كمــا هــو 01إذا مـا تغيــرت القيمـة العادلــة لإلســتثمارات بنسـبة  ،بيـان المركــز المــاليكمـا بتــاريً 

فـــإن أثـــر ذلـــك علـــى أربـــاح الشـــركة/الدخل الشـــامل يتمثـــل  ،مفتـــرض أدنـــاه فـــي ظـــل ثبـــات جميـــع المتغيـــرات األخـــرى
مليـــون درهـــم (  00 :2102مليـــون درهـــم ) 2و مليـــون درهـــم( 02: 2102مليـــون درهـــم ) 02بالزيـــادة/النقص بمبلـــغ 

 .على التوالي
 

 اإلفتراضات وطرق إختبار الحساسية 
  ًن المركز الماليبياتم إعداد تحليل الحساسية بناء على أسعار اإلستثمارات كما بتاري. 

  ًعــن 01إذا مــا زادت أو نقصــت القيمــة العادلــة لإلســتثمارات بنســبة  ،بيــان المركــز المــاليكمــا بتــاري %
فــإن أثــر ذلــك علــى  ،القيمــة الســوقية لجميــع اإلســتثمارات وذلــك فــي ظــل ثبــات جميــع المتغيــرات األخــرى

 تقدم.أرباح أو خسائر الشركة وكذلك على الدخل الشامل تم توضيحه فيما 

  كتغيــر فــي أســعار اإلســتثمارات لتعطــي تقيــيم واقعــي حيــث أن ذلــك التغيــر مــن 01تــم إســتخدام نســبة %
 الممكن وقوعه.



  4444                      ش. م. ع.ش. م. ع.شركة أسمنت الخليج شركة أسمنت الخليج 

  

    حول البيانات الماليةحول البيانات المالية  إيضاحاتإيضاحات
  ""تتمةتتمة""    31313131ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

  
 

 ""تتمةتتمة""األدوات المالية  -34
 

 األسعارمخاطر  33 -34
تتعرض الشركة لمخاطر سعر السوق والتي لها أثر كبير على اإليرادات، ونتائ  العمليات والتدفقات النقدية التي 
يمكن أن تختلف مع التقلبات في أسعار السوق. وتتأثر هذه بعوامل خارج نطاق سيطرة الشركة، بما في ذلك قوى 

ة. تقوم الشركة بتخفيف مخاطر األسعار من خالل الدخول في عقود السوق من العرض والطلب والمسائل التنظيمي
 .طويلة األجل مع عمالء معينين وكذلك التركيز على أسواق جديدة للتصدير

 
 التحليل القطاعي -35

 
 ينقسم نشاط الشركة إلى قطاعين أساسيين:

لى االستثمارات في أوراق قطاع صناعي ويشمل تصنيع جميع أنواع اإلسمنت وقطاع االستثمار الذق يشتمل ع
 مالية والودائع في البنوك واالستثمارات في ممتلكات.

 
 
 



  4545                                        ش. م. ع.ش. م. ع.شركة أسمنت الخليج شركة أسمنت الخليج 

  
      حول البيانات الماليةحول البيانات المالية  إيضاحاتإيضاحات

  ""تتمةتتمة""  31313131ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 
 

 ""تتمةتتمة"" التحليل القطاعي -35
 
 3131 2102 
 إجمالي استثمارات صناعي إجمالي تاستثمارا  صناعي 
 درهـــم درهـــم درهـــم درهـــم درهـــم درهـــم 

 212.232.202 -- 212.232.202 634.561.693 -- 634.561.693 إيرادات القطاع
 (2.232.223) 23.200.202 (31.120.021) 68.537.133 65.146.539 1.371.493 نتائ   القطاع

 0.331.022.000 301.103.102 001.030.322 3.447.597.143 378.473.391 3.369.335.753 موجودات القطاع
 31.003.232 -- -- 64.941.348 -- -- موجودات غير موزعة
 0.320.020.112 301.103.102 001.030.322 3.533.541.389 378.473.391 3.369.335.753 إجمالي الموجودات

 010.021.320 -- 010.021.320 379.334.667 -- 379.334.667 مطلوبات القطاع
 
 
 

 .ال يوجد أق تعامالت بين قطاعات األعمال المختلفة
 



  4646                    ش. م. ع.ش. م. ع.شركة أسمنت الخليج شركة أسمنت الخليج 

  

    حول البيانات الماليةحول البيانات المالية  إيضاحاتإيضاحات
  ""تتمةتتمة""    31313131ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
 

 أرقام المقارنة -36
لتتماشــى مــع عــرض  2102ديســمبر  30بيــان الــدخل للســنة المنتهيـة فــي  فــي بعــض أرقــام المقارنـة صــنيفتـم إعــادة ت

 :2103ديسمبر  30السنة المنتهية في 
 

 كما ظهرت سابقا  في 
 للسنة المنتهية في

 إعادة التصنيف 3133ديسمبر  13

معاد بيانها للسنة 
 المنتهية في

 3133ديسمبر  13
 درهــم درهــم درهــم 

    
 201.022.032 (0.300.203) 200.020.221 تكلفة المبيعات

 22.222.020 0.300.203 02.102.022 ادارية وعموميةمصاريف 
 

 نتيجة إعادة التصنيف أعاله. التدفقات النقدية أو ربح الفترات المقارنةال يوجد تأثير على 
 
 

 إعتماد البيانات المالية -37
 .2100 فبراير 02 من قبل مجلس اإلدارة بتاريًها والموافقة على إصدار لقد تم إعتماد البيانات المالية 


