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  كي بي إم جي لوار جلف ليمتد  
  ، برج البطحاء، كورنيش البحيرة، الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة٢٠٠٢
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  تقرير مدققي الحسابات المستقلين
  

  تنمية الصناعية (ش.م.ع) شركة الشارقة لإلسمنت وال السادة مساھميإلى 
  

  التقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة  
  

  الرأي
  

("الشركة")  شركة الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع)لالموحدة لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية 
، ٢٠١٧ديسمبر  ٣١وشركتھا التابعة ("المجموعة")، التي تتألف من بيان المركز المالي الموحد كما في 

والبيانات الموحدة لألرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى، والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات 
النقدية للسنة المنتھية في ذلك التاريخ، باإلضافة إلى إيضاحات تتضمن السياسات المحاسبية الھامة ومعلومات 

  إيضاحية أخرى.
  

الية الموحدة المرفقة ُتعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي المادية، عن المركز المالي في رأينا، إن البيانات الم
، وعن أدائھا المالي الموحد وتدفقاتھا النقدية الموحدة للسنة المنتھية ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الموحد للمجموعة كما في 

  في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
  

  إبداء الرأيأساس 
  

لقد قمنا بتنفيذ تدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. قمنا بتوضيح مسؤولياتنا بموجب ھذه المعايير في فقرة 
من ھذا التقرير. إننا نتمتع باستقاللية عن المجموعة  مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة

حاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين وفقاً لقواعد السلوك المھني للم
باإلضافة إلى متطلبات أخالقيات المھنة المتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة في دولة اإلمارات العربية 

لسلوك المھني للمحاسبين المتحدة، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لھذه المتطلبات ولقواعد ا
القانونيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين. ھذا ونعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا 

  عليھا كافية ومناسبة لتزويدنا بأساس إلبداء رأينا. 
  

  أمور التدقيق الرئيسية
  

كامنا المھنية، أكثر األمور أھمية في تدقيقنا للبيانات إن أمور التدقيق الرئيسية ھي األمور التي نراھا، وفقاً ألح
المالية الموحدة للفترة الحالية. تم تناول ھذه األمور في سياق تدقيقنا وأثناء تكوين رأينا حول البيانات المالية 

  الموحدة بشكل مجمل، وال نبدي رأياً منفصالً حول ھذه األمور.



 

٣  
  

  التابعة لـ كي بي إم جي  كي بي إم جي لوار جلف ليمتد شركة عضوة في شبكة كي بي إم جي للشركات األعضاء المستقلة
  انترناشيونال كوبريتف ("كي بي إم جي انترناشيونال")، شركة سويسرية. جميع الحقوق محفوظة.

 فرع الشارقة مسجل ومرخص بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة. –فرع كي بي إم جي لوار جلف ليمتد 
 

  عية (ش.م.ع) شركة الشارقة لإلسمنت والتنمية الصنا
  تقرير مدققي الحسابات المستقلين

  ٢٠١٧ديسمبر ٣١
  

  
  (تابع) أمور التدقيق الرئيسية

  
  كيف تناول تدقيقنا أمر التدقيق الرئيسي     أمر التدقيق الرئيسي 

      
      تقييم الذمم المدينة التجارية

      
  حول البيانات المالية الموحدة  ١٣راجع اإليضاح 

      
ذمم مدينة تجارية جوھرية لدى المجموعة 

من إجمالي موجودات  ٪١٠تمثل 
المجموعة وبذلك تتعرض المجموعة 

لمخاطر بشأن مدى إمكانية تحصيل تلك 
األرصدة وخاصة أن بعض ھذه األرصد 

متأخرة السداد. إن تحديد القيمة القابلة 
لالسترداد لبعض الذمم المدينة التجارية قد 

ى العديد يتضمن أحكام جوھرية استنادا إل
  من االفتراضات.   

  

   اختبار إجراءات الرقابة االئتمانية المطبقة من قبل قمنا ب
 المتعلقةما في ذلك الضوابط الرقابية المجموعة، ب

 شروط االئتمان ومراجعة تاريخ السداد.ب
  

 الجوھرية وخاصة الذمم لذمم المدينة اتحليل قمنا ب
وعة بتكوين والتي لم تقم المجم متأخرة السداد المدينة

لتحديد ما إذا كانت ھناك أي مؤشرات  مخصص لھا
 على انخفاض قيمتھا. 

  

 فحص الترتيبات و/أو المراسالت مع األطراف قمنا ب
تحصيل الذمم المدينة لتقييم مدى إمكانية  الخارجية

  الجوھرية و/أو المستحقة منذ فترة طويلة. 
 

 بيانات في ال ات الواردةفصاحاإلتقييم مدى كفاية قمنا ب
 .المالية الموحدة

 
  كيف تناول تدقيقنا أمر التدقيق الرئيسي     أمر التدقيق الرئيسي 

      
      تقييم المخزون 

      
  حول البيانات المالية الموحدة  ١٢راجع اإليضاح 

   
كما ھو مبين في السياسات المحاسبية في 

حول البيانات المالية  ٣اإليضاح رقم 
المخزون بالتكلفة أو الموحدة، يتم تسجيل 

القيمة القابلة للتحقيق، أيھما أقل. بناء على 
ذلك، تطبق اإلدارة أحكاماً لتحديد 

المخصصات المناسبة للمخزون بطيء 
الحركة والراكد استناداً إلى تحليل تفصيلي 

للمخزون القديم وصافي القيمة القابلة 
للتحقيق األقل من التكلفة بناء على الخطط 

  لبيع المخزون. المستقبلية 

    حصلنا على تأكيدات بشأن مدى مالءمة االفتراضات
المطبقة من قبل اإلدارة عند احتساب تكلفة المخزون 

 والمخصصات ذات الصلة من خالل:
 

  التحقق من فعالية الضوابط الرقابية الرئيسية على
 المخزون؛ بما في ذلك إجراء جرد لعينة من المخزون.

  

 تسجيل التكاليف المتعلقة بعينة  التحقق مما إذا كان قد
 بصورة مالئمة.  المخزونمن 

  

  تكلفة المخزون مقارنة صافي قيمته القابلة للتحقيق مع
 للتحقق من مدى كفاية المخصص المكون.

  

  ،ًمراجعة مدى دقة تكوين المخصصات للمخزون سابقا
 ومستوى المخزون المشطوب خالل السنة.

  

 لمستخدمة من اإلدارة تقييم مدى معقولية التقديرات ا
الحتساب مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم 

من خالل المقارنة مع المؤسسات المماثلة في قطاع 
  العمل.  
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  سمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع)شركة الشارقة لإل
  تقرير مدققي الحسابات المستقلين

  ٢٠١٧ديسمبر ٣١
  
  

  أمر آخر 
  

من قبل شركة تدقيق أخرى  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١موعة كما في وللسنة المنتھية في تم تدقيق البيانات المالية للمج
  . ٢٠١٧مارس  ٤حول تلك البيانات بتاريخ  متحفظالتي أبدت رأياً غير 

  
  المعلومات األخرى

  
تقرير  المعلومات الواردة في على المعلومات األخرى تشتملإن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. 

  . اإلدارةأعضاء مجلس 
  

ال يشمل رأينا حول البيانات المالية الموحدة المعلومات األخرى، كما أننا لم ولن ُنعبر عن أي استنتاجات تدقيقية 
  بشأن ھذه المعلومات.

  
فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة، تنحصر مسؤوليتنا في قراءة المعلومات األخرى، وعند القيام بذلك 

تبار ما إذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة بصورة مادية مع البيانات المالية الموحدة أو مع نضع في االع
في حال خلصنا إلى المعلومات التي تم الحصول عليھا أثناء عملية التدقيق، أو ما إذا كانت تشوبھا أخطاء مادية. 

، فإننا ملزمون باإلبالغ عن ھذا األمر. بھا بناًء على األعمال التي قمناوجود خطأ مادي في المعلومات األخرى، 
  لم يسترع انتباھنا أي أمر يستدعي اإلبالغ عنه في ھذا الشأن.

  
  مسؤولية اإلدارة ومسؤولي الحوكمة عن البيانات المالية الموحدة

  
عداد إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية إل

التقارير المالية، وإعدادھا بما يتوافق مع األحكام ذات الصلة من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية 
، وعن الرقابة الداخلية التي ترى اإلدارة أنھا ضرورية إلعداد البيانات المالية ٢٠١٥) لسنة ٢المتحدة رقم (

  تجة عن االحتيال أو الخطأ.الموحدة بحيث تكون خالية من األخطاء المادية، النا
  

عند إعداد البيانات المالية الموحدة، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على مواصلة أعمالھا وفقاً 
ً  ،لمبدأ االستمرارية واإلفصاح عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام مبدأ  ،حيثما يكون مناسبا
، إال إذا كانت اإلدارة تعتزم تصفية المجموعة أو إيقاف عملياتھا أو لم يكن لديھا االستمرارية كأساس للمحاسبة

  بديل فعلي غير ذلك.
  

  يتحمل مسؤولو الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.
 

  مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة
  

حصول على تأكيدات معقولة حول ما إذا كانت البيانات المالية الموحدة، بشكل مجمل، خالية تتمثل أھدافنا في ال
من األخطاء المادية، التي تنتج عن االحتيال أو الخطأ، وإصدار تقرير مدققي الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن 

عمال التدقيق التي تم القيام بھا وفقاً التأكيد المعقول ھو عبارة عن درجة عالية من التأكيد، لكنه ليس ضماناً بأن أ
للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكتشف دائماً أي خطأ مادي إن وجد. قد تنشأ األخطاء نتيجة االحتيال أو الخطأ 

وُتعتبر ھذه األخطاء مادية إذا كان من المتوقع بصورة معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو جماعية على القرارات 
  يتخذھا المستخدمون بناًء على ھذه البيانات المالية الموحدة. االقتصادية التي
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  سمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع)شركة الشارقة لإل
  تقرير مدققي الحسابات المستقلين

  ٢٠١٧ديسمبر ٣١
  
  

  (تابع)  مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة
  

ام بھا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، قمنا بوضع أحكام مھنية مع اتباع مبدأ كجزء من أعمال التدقيق التي يتم القي
  الشك المھني خالل عملية التدقيق. قمنا أيضاً بما يلي:

  
  ،تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت نتيجة االحتيال أو الخطأ

المناسبة لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة  وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق
لتزويدنا بأساس إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف األخطاء المادية الناتجة عن االحتيال تكون أعلى 

مقارنًة باألخطاء المادية الناتجة عن الخطأ نظراً ألن االحتيال قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف 
  أو تحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية. متعمد
 

  فھم نظام الرقابة الداخلية المتعلق بأعمال التدقيق وذلك بغرض تصميم إجراءات تدقيق مناسبة للظروف
 الراھنة، وليس بغرض إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة.

  
  ية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات معقول ودرجةتقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة

 الصلة الموضوعة من قبل اإلدارة.
  

  التحقق من مدى مالءمة استخدام اإلدارة لألسس المحاسبية المتعلقة بمبدأ االستمرارية وتحديد ما إذا كان
الظروف  ھناك عدم يقين جوھري، بناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليھا، فيما يتعلق باألحداث أو

التي قد ُتثير شكوك جوھرية حول قدرة المجموعة على مواصلة أعمالھا وفقاً لمبدأ االستمرارية. في حال 
إلى وجود عدم يقين جوھري، فإنه يتعين علينا أن نلفت االنتباه في تقرير مدققي الحسابات إلى َخلُصنا 

تعديل رأينا إذا كانت ھذه اإلفصاحات غير اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية الموحدة، أو نقوم ب
تقرير مدققي كافية. تعتمد استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليھا حتى تاريخ إصدار 

الحسابات. إال أن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف المجموعة عن مواصلة أعمالھا 
 وفقاً لمبدأ االستمرارية.

  
  البيانات المالية الموحدة وھيكلھا ومحتواھا بشكل عام، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت تقييم عرض

البيانات المالية الموحدة تمثل المعامالت واألحداث ذات الصلة بطريقة تضمن عرض البيانات المالية 
 الموحدة بصورة عادلة.

  
 لية للمنشآت أو األنشطة التجارية داخل الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة بشأن المعلومات الما

نتحمل مسؤولية توجيه أعمال التدقيق للمجموعة  كماالمجموعة إلبداء رأي حول البيانات المالية الموحدة. 
 ن وحدنا عن رأينا التدقيقي.نحن مسؤولو. وتنفيذھا واإلشراف عليھا

 
التدقيق واإلطار الزمني المحدد لھا  نتواصل مع مسؤولي الحوكمة بخصوص عدة أمور من ضمنھا نطاق أعمال

عمال التدقيق بما في ذلك أي قصور جوھري يتم اكتشافه في نظام الرقابة الداخلية خالل ألوالنتائج الجوھرية 
  أعمال التدقيق.

  
ً إقراراً لمسؤولي الحوكمة نؤكد بموجبه التزامنا بقواعد السلوك المھني فيما يتعلق باالستقاللية،  ُنقدم أيضا

طلعھم على كافة العالقات واألمور األخرى التي قد ُيعتقد بصورة معقولة أنھا تؤثر على استقالليتنا، ون
  والضوابط ذات الصلة، إن وجدت.

  
في ضوء األمور التي يتم التواصل بشأنھا مع مسؤولي الحوكمة، نحدد األمور األكثر أھمية أثناء تدقيق البيانات 

ة، وبذلك ُتعتبر ھذه األمور ھي أمور التدقيق الرئيسية. نقوم باستعراض ھذه األمور المالية الموحدة للفترة الحالي
في تقرير مدققي الحسابات ما لم يكن اإلفصاح عن تلك األمور للعامة محظوراً بموجب القوانين أو التشريعات 

ذا كان من المتوقع أن أو عندما نرى، في حاالت نادرة للغاية، أنه يجب عدم اإلفصاح عن أمر ما في تقريرنا إ
  تكون التداعيات السلبية للقيام بذلك أكثر من المنافع التي تعود على المصلحة العامة نتيجة ھذا اإلفصاح.





   .ع) وشركتھا التابعةشركة الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعية (ش.م
 

٧  

   الموحد الدخلبيان 
   ٢٠١٧ ديسمبر ٣١المنتھية في  للسنة

  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  إيضاح  
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ٦١٢٫٨١٥  ٦٤٩٫٩٦٩    اإليرادات
        

  )٥٤٣٫٤٤٧(  )٥٩٢٫٨١١(    تكلفة المبيعات 
     ---------- ---   ---------- --  

  ٦٩٫٣٦٨  ٥٧٫١٥٨   إجمالي األرباح 
        

  )١٤٫٨٦٢(  )١٤٫٦٥٤(    العموميةو المصروفات اإلدارية
        

  )٥٫٢٨١(  )٤٫٩٨٦(    مصروفات البيع والتوزيع 
        

  ٢٩٫٨٢٢  ٣٢٫١٧٧  ٦   اتإيرادات االستثمار
        

  )١٠٫٨٥٠(  )١٫١٠٢(  ١-١١  خسائر انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع
        

  )١٠٫٧٢٢(  )٨٫٨٧١(  ٧  التمويل مصروفات
        

  ٦٫٥٦٧  ٦٫٠٦٣    إيرادات أخرى 
    ---------   ---------  

  ٦٤٫٠٤٢  ٦٤٫٧٨٥  ٧   السنة أرباح 
    =====  =====  
        

        أرباح السنة منسوبة إلى: 
  ٦٤٫٠٤٢  ٦٤٫٧٨٥    مالكي الشركة 

    =====  =====  
        

   ١٠٥.٠   ١٠٧.٠  ٢١  (درھم)ربحية السھم األساسية والمخفضة 
    ====  ====  
  

  الموحدة.  البيانات الماليةمن ھذه ال يتجزأ جزءاً  ٤٣إلى  ١٣من ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات 
  

  . ٦إلى  ٢ الصفحات منمدرج على إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   .ع) وشركتھا التابعةشركة الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعية (ش.م
 

٨  

  الموحد اإليرادات الشاملة األخرىاألرباح أو الخسائر و بيان
  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١المنتھية في  للسنة

  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  إيضاح  
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ٦٤٫٠٤٢  ٦٤٫٧٨٥     السنة أرباح 
        

        :اإليرادات الشاملة األخرى
        

      تم إعادة تصنيفھا الحقاً إلى األرباح أو الخسائر:ي دق تم أوالبنود التي
        

  )٥٫٠٠٦(  ٦٫٩٠٢  ١-١١  المتاحة للبيع لالستثماراتفي القيمة العادلة  التغيرصافي 
        

انخفاض قيمة  عندح أو الخسائر اطي القيمة العادلة إلى األرباتحويل احتي
  ١٠٫٨٥٠  ١٫١٠٢  ١-١١  متاحة للبيعاستثمارات 

        
استبعاد  عنداألرباح أو الخسائر تحويل احتياطي القيمة العادلة إلى 

  )١٦٫٠٣٨(  )١٠٫١١٠(  ١-١١  متاحة للبيعاستثمارات 
    -----------  -----------  

  )١٠٫١٩٤(  )٢٫١٠٦(     للسنة األخرى الشاملة الخسائرإجمالي 
    ----------  -----------  

  ٥٣٫٨٤٨  ٦٢٫٦٧٩     للسنةإجمالي اإليرادات الشاملة 
    =====  =====  
        

        أرباح السنة منسوبة إلى: 
  ٥٣٫٨٤٨  ٦٢٫٦٧٩    مالكي الشركة 

    =====  =====  
        
  

  الموحدة.  البيانات الماليةمن ھذه ال يتجزأ جزءاً  ٤٣إلى  ١٣من ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات 
  

  . ٦إلى  ٢ الصفحات منإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على 
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   .ع) وشركتھا التابعةشركة الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعية (ش.م
 

١٠  

   الموحد التدفقات النقديةبيان 
   ديسمبر ٣١المنتھية في  للسنة

    ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم    

       األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 
  ٦٤٫٠٤٢  ٦٤٫٧٨٥     السنة أرباح 

        تسويات لـ: 
  ٥٢٫٠٨٥  ٥٤٫٧٣٩    لممتلكات واآلالت والمعداتلاالستھالك 
  ١٫٩٩٩  ٢٫٠٠٣    لعقارات االستثمارية لاالستھالك 

  ٢٫٢٩٤  ٤٫٢٠٥    مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين 
  )١٫٥١٠(  ٦٥    من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات  /(األرباح)الخسائر

  )١٦٫٠٣٨(  )١٠٫١١٠(    استثمارات ُمتاحة للبيعاألرباح من استبعاد 
  )١١٣(  )٣٫٧٨٩(    بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائروراق مالية للمتاجرة أل القيمة العادلة أرباح

  ١٠٫٨٥٠  ١٫١٠٢    ُمتاحة للبيعاستثمارات خسائر انخفاض قيمة 
  )١٣٫٦٧١(  )١٨٫٢٧٨(    توزيعات األرباح وإيرادات استثمارية أخرى 

  ٩٫٧٨٥  ٨٫٧١٩    مصروفات الفوائد
    -- - --- -- - --  ---- ----- --  
    ١٠٩٫٧٢٣  ١٠٣٫٤٤١  

        التغيرات في: 
١٨٫٢٠٦(  )٢٫٧٢٦(    لمخزونا(  
 ١٠٫٧٦٢  )٨٫٠١٩(    الذمم المدينة التجارية واألخرى  
 ١٠٫٥٧٠  )٥٫٣٨٥(    الذمم الدائنة التجارية واألخرى  

  )٤٫٠٨٩(  )٣٫٦٢٩(    تعويضات نھاية الخدمة المدفوعة للموظفين 
  )٢٫٣٠٠(  )٢٫٥٠٠(    األتعاب المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة 

    ---- - -----  ---- - --- --  
  ١٠٦٫٤٦٠  ٨١٫١٨٢    صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

    ------ ----   ------ -- --  
       األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية من 

  )٤٧٫١٦٥(  )٦٩٫٦٨٣(      االستحواذ على ممتلكات وآالت ومعدات
  ١٫٦١٠  ٢٣   المتحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

  )٢٥٫٤٦٤(  )٤٤٫٨٦١(    شراء استثمارات متاحة للبيع 
  ٦٦٫١٦٢  ٣٦٫٧٧٤    للبيعالمتحصالت من استبعاد استثمارات متاحة 
  ١٣٫٦٧١  ١٨٫٢٧٨   توزيعات األرباح وإيرادات استثمارية أخرى

  )٢٫٧٣٥(  )٦٫٩٣٥(    أوراق مالية للمتاجرة  شراء
  ٣٫٠٦٨  ١٠٫٩١٩     وراق مالية للمتاجرةالمتحصالت من استبعاد 

   ---- -- ------  - -- -----  
  ٩٫١٤٧  )٥٥٫٤٨٥(    األنشطة االستثمارية   )/ منالمستخدم في(صافي النقد 

     ----- ------  -------  
       األنشطة التمويليةالتدفقات النقدية من 

  )٨٥٫٩٢٥(  )١٢٥٫٢٩٠(    خالل السنةسداد قروض مصرفية طويلة األجل 
  ١٩٫١٥٣  ٥٨٫١٦٩    خالل السنة قروض مصرفية طويلة األجل تم الحصول عليھا

  )١٤٫٣٠٩(  ٤٤٫٢١٧   صافي الحركة في قروض قصيرة األجل
  )٣٨٫٧٠٧(  )٤٤٫٢٣٧(    توزيعات األرباح المدفوعة

  )٩٫٧٨٥(  )٨٫٧١٩(    فوائد مدفوعة 
  -  ٥٥٫٢٩٦    الزيادة في رأس المال

     ------------   ------ - -----  
  )١٢٩٫٥٧٣(  )٢٠٫٥٦٤(    صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية  

     ----- --- ----  ---- - -- -----  
       

  )١٣٫٩٦٦(  ٥٫١٣٣   في النقد وما يعادله )النقص(/الزيادةصافي
      

  ٦٠٫٨٥٧  ٤٦٫٨٩١    النقد وما يعادله في بداية السنة  
     ------ ----  ---- -----  

  ٤٦٫٨٩١  ٥٢٫٠٢٤     السنة النقد وما يعادله في نھاية 
    =====   =====  

        يتألف النقد وما يعادله من:
  ٤٦٫٨٩١  ٥٢٫٠٢٤    كالنقد في الصندوق ولدى البن

    ===== =====  
  

  من ھذه البيانات المالية الموحدة. ال يتجزأ جزءاً  ٤٣إلى  ١٣من ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات 
  

  . ٦إلى  ٢الصفحات من إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على 



   شركة الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع) وشركتھا التابعة
  

١١  

  الموحدبيان التغيرات في حقوق الملكية 
    ٢٠١٧ ديسمبر ٣١المنتھية في  للسنة

  
  رأس
  المال

  االحتياطي
  الــقانوني

  
  

  االحتياطي
  العـام 

توزيعات 
  األرباح

  المقترحة
احتياطي القيمة 

  العادلة
  األرباح

  اإلجمالي    المحتجزة
  ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   
                

  ١٫٣٩٢٫١٧٢  ١٨٧٫١٦٣  ٥٢٫٨٨٠  ٣٨٫٧٠٧  ٢٢٦٫٣٧٣  ٣٣٤٫٠٩١  ٥٥٢٫٩٥٨  ٢٠١٦يناير  ١في 
   ----------   ----------   ----------   ----------   ---------  ----------   ------------  

                للسنةإجمالي اإليرادات الشاملة 
  ٦٤٫٠٤٢  ٦٤٫٠٤٢  -  -  -  -  -  السنة أرباح 

                

                اإليرادات الشاملة األخرى
                

  للبيع  ةمتاح اتقيمة العادلة الستثمارفي ال التغيرصافي 
  )٥٫٠٠٦(  -  )٥٫٠٠٦(  -  -  -  -  )١-١١(راجع اإليضاح 

تحويل احتياطي القيمة العادلة إلى األرباح أو الخسائر عند انخفاض قيمة 
  ١٠٫٨٥٠  -  ١٠٫٨٥٠  -  -  -  -  )١-١١استثمارات متاحة للبيع (راجع اإليضاح 
  باح أو الخسائر عند استبعاد تحويل احتياطي القيمة العادلة إلى األر
  )١٦٫٠٣٨(  -  )١٦٫٠٣٨( - - -  - )١-١١استثمارات متاحة للبيع (راجع اإليضاح

   ----------   ----------   ----------  -----------  -----------   ---------  - ---------  
  ٥٣٫٨٤٨  ٦٤٫٠٤٢  )١٠٫١٩٤(  -  -  -  -  للسنةإجمالي اإليرادات الشاملة 

   ------------  ---- -------- ----------- ----------- ----------- --------- ---------- 
                الشركة المعامالت مع مالكي

                المساھمات من قبل المالكين والتوزيعات عليھم
  )٣٨٫٧٠٧(  -  -  )٣٨٫٧٠٧(  -  -  -  )٢٣توزيعات األرباح المدفوعة (راجع اإليضاح 

  )٢٫٥٠٠(  )٢٫٥٠٠(  -  -  -  -  -  )٢٥جع اإليضاح (را أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
  -  )٤٤٫٢٣٧(  -  ٤٤٫٢٣٧  -  -  -  )٢٣(راجع اإليضاح  نقدية مقترحةتوزيعات أرباح 

   ------------  ---- -------- ----------- --------- --------- ----------- -- --------- 
  )٤١٫٢٠٧(  )٤٦٫٧٣٧(  -  ٥٫٥٣٠  -  -  -  الشركة مالكيإجمالي المعامالت مع 

  -----------  ----------- ----------- --------- --------- ----------- -------- ----- 
  ١٫٤٠٤٫٨١٣  ٢٠٤٫٤٦٨  ٤٢٫٦٨٦  ٤٤٫٢٣٧  ٢٢٦٫٣٧٣  ٣٣٤٫٠٩١  ٥٥٢٫٩٥٨  ٢٠١٦ ديسمبر ٣١في 

  ============================ ====== ======= 
  
  



   شركة الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع) وشركتھا التابعة
  

١٢  

   (تابع) الموحدبيان التغيرات في حقوق الملكية 
    ٢٠١٧ ديسمبر ٣١المنتھية في  للسنة

  
  رأس
  المال

  االحتياطي
  الــقانوني

  
  االحتياطي

  العـام 

توزيعات 
  األرباح

  المقترحة
احتياطي القيمة 

  العادلة
  األرباح

  اإلجمالي   المحتجزة 
  ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   
                

  ١٫٤٠٤٫٨١٣  ٢٠٤٫٤٦٨  ٤٢٫٦٨٦  ٤٤٫٢٣٧  ٢٢٦٫٣٧٣  ٣٣٤٫٠٩١  ٥٥٢٫٩٥٨  ٢٠١٧يناير  ١في 
   ----------   ----------   ----------  ---------   ---------  ----------   ------------  

                للسنةإجمالي اإليرادات الشاملة 
  ٦٤٫٧٨٥  ٦٤٫٧٨٥  -  -  -  -  -  السنة أرباح 

                
                ىاإليرادات الشاملة األخر

                
  للبيع  ةمتاح اتفي القيمة العادلة الستثمار التغيرصافي 

  ٦٫٩٠٢  -  ٦٫٩٠٢  -  -  -  -  )١-١١(راجع اإليضاح 
انخفاض قيمة  عندتحويل احتياطي القيمة العادلة إلى األرباح أو الخسائر 

  ١٫١٠٢  -  ١٫١٠٢  -  -  -  -  )١-١١(راجع اإليضاح  متاحة للبيع استثمارات
  استبعاد  عندحتياطي القيمة العادلة إلى األرباح أو الخسائر تحويل ا

  )١٠٫١١٠(  -  )١٠٫١١٠(  -  -  -  -  )١-١١(راجع اإليضاح  متاحة للبيع استثمارات
  ---------- --  -------- ----  ------ ------  -----------  ----------   ---------   ----------  

  ٦٢٫٦٧٩  ٦٤٫٧٨٥  )٢٫١٠٦(  -  -  -  -  للسنةإجمالي اإليرادات الشاملة 
   ------------  ---- -------- ----------- ----------- -------- --------- --------- 

                الشركة المعامالت مع مالكي
                المساھمات من قبل المالكين والتوزيعات عليھم

  )٤٤٫٢٣٧(  -  -  )٤٤٫٢٣٧(  -  -  -  )٢٣توزيعات األرباح المدفوعة (راجع اإليضاح 
  )٢٫٥٠٠(  )٢٫٥٠٠(  - - - -  - )٢٥أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة (راجع اإليضاح

  -  )٤٨٫٦٦٠(  -  ٤٨٫٦٦٠  -  -  -  )٢٣(راجع اإليضاح  نقدية مقترحةتوزيعات أرباح 
  ٥٥٫٢٩٦  -  -  -  -  -  ٥٥٫٢٩٦  )١٨(راجع اإليضاح  أسھم ُمصدرة

  ---------  ----------- ----------- -------- --------- ---------- --------- 
  ٨٫٥٥٩  )٥١٫١٦٠(  -  ٤٫٤٢٣  -  -  ٥٥٫٢٩٦  إجمالي المعامالت مع مالكي الشركة

  -----------  ----------- ----------- --------- --------- ----------- ---------- ---- 
  ١٫٤٧٦٫٠٥١  ٢١٨٫٠٩٣  ٤٠٫٥٨٠ ٤٨٫٦٦٠ ٢٢٦٫٣٧٣ ٣٣٤٫٠٩١ ٦٠٨٫٢٥٤ ٢٠١٧ديسمبر٣١في
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. الموحدة البيانات الماليةمن ھذه  ال يتجزأ جزءاً  ٤٣إلى  ١٣من ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات 



  ) وشركتھا التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

١٣  

   الموحدة البيانات الماليةإيضاحات حول 
  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١المنتھية في  للسنة

  
   الشركةمعلومات عن   .١

  
بموجب  ١٩٧٧في  اإلمارات العربية المتحدةفي الشارقة، ") الشركة("شركة الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعية (ش.م.ع)  تتأسس

لشركة ھو ص.ب لالمسجل  لمكتبعنوان ا إن. كشركة مساھمة عامةوتم تسجيلھا  ن صاحب السمو حاكم الشارقةمرسوم أميري صادر ع
  يتم تداول أسھم الشركة في سوق أبوظبي لألوراق المالية وسوق الكويت لألوراق المالية. متحدة.، اإلمارات العربية الالشارقة ٢٠٨٣

  
للشركة وشركتھا  المالية البياناتالحالية") من السنة (" ٢٠١٧ ديسمبر ٣١الُمنتھية في  وللسنةالموحدة كما في  البيانات الماليةتتألف 
  ميلة (ُيشار إليھم مجتمعين بـ "المجموعة").حصة الشركة في شركة زباإلضافة إلى التابعة 

  
فائض أموالھا في األوراق  المجموعةالورق والحبال البالستيكية. تستثمر  في مجال تصنيع وتوريد اإلسمنت وأكياس المجموعةتعمل 

في  وتبيع منتجاتھا العربية المتحدةاإلمارات  أعمالھا في الشارقة، المجموعةتزاول  قارات.وحقوق الملكية الخاصة والعالمالية االستثمارية 
   فريقيا وآسيا.الدول األخرى في الشرق األوسط وإ وبعض اإلمارات العربية المتحدةدولة 

  
   أساس اإلعداد  .٢

  
  بيان التوافق   

  
ت الصلة من النظام األساسي للشركة تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كما أنھا تلتزم بالبنود ذا

  . ٢٠١٥) لسنة ٢والقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (
  

  أساس القياس
  

واألوراق المالية للمتاجرة  على أساس التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية المتاحة للبيع الموحدة البيانات الماليةتم عرض ھذه 
  ياسھا بالقيمة العادلة. التي يتم ق

  
  العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية 

  
. تم تقريب كافة للشركةتم عرض ھذه البيانات المالية الموحدة بدرھم اإلمارات العربية المتحدة ("الدرھم اإلماراتي") وھو العملة الرسمية 

  إلى أقرب عدد صحيح باأللف، ما لم يذكر خالف ذلك.  المبالغ
  
  التقديراتو ستخدام األحكاما

  
ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يتطلب من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات  الموحدة البيانات المالية ھذه إن إعداد وفقا

صروفات. وقد تختلف واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والم
  النتائج الفعلية عن تلك التقديرات. 

  
  تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لھا بصورة مستمرة. ويتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية بأثر مستقبلي. 

  
تطبيق السياسات المحاسبية  عندن في التقديرات عدم اليقياألحكام واالفتراضات وحاالت  المعلومات حول إدراج ٢٧يتم في اإليضاح رقم 

  ذات التأثير األكبر على المبالغ المعترف بھا في البيانات المالية الموحدة.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ) وشركتھا التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

١٤  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع)أساس اإلعداد   .٢
  

  قياس القيم العادلة 
  

اس القيم العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات المالية تتطلب مجموعة من السياسات المحاسبية واإلفصاحات الخاصة بالمجموعة قي
  وغير المالية.

  
فريق إداري يكون مسؤوالً بصورة عامة عن متابعة العادلة. يتضمن ذلك اإلطار  يتعلق بقياس القيم يإطار رقاب بوضع عةالمجمو قامت

بصورة منتظمة بمراجعة المدخالت  ياإلدار الفريق قومي. ٣توى ك القيم العادلة ضمن المسالعادلة الجوھرية، بما في ذل كافة قياسات القيم
  وتعديل التقييم. الجوھريةغير الملحوظة 

  
اإلدارة بتقييم األدلة التي تم الحصول عليھا من  الفريق اإلداري قومي، قياس القيم العادلةلعندما يتم استخدام معلومات مقدمة من طرف أخر 

أن ھذه التقييمات تفي بمتطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، بما في ذلك المستوى في النظام األطراف األخرى لدعم االستنتاج 
  تصنيف ھذه التقييمات. هفي يتعينالمتدرج لقياس القيمة العادلة الذي 

  
اإلمكان. يتم تصنيف القيم العادلة  عند قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تستخدم المجموعة معطيات السوق الملحوظة قدر

  ضمن عدة مستويات في النظام المتدرج للقيمة العادلة بناًء على المدخالت المستخدمة في طرق التقييم على النحو التالي:
  

  : األسعار المدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقة.١المستوى 
وھي عبارة عن معطيات ملحوظة لموجودات أو مطلوبات، سواء بشكل  ١ار المدرجة ضمن المستوى : مدخالت بخالف األسع٢المستوى 

 مباشر (كاألسعار) أو بشكل غير مباشر (مشتقة من األسعار). 
  : مدخالت لموجودات أو مطلوبات، غير مرتكزة على معطيات السوق الملحوظة (مدخالت غير ملحوظة).٣المستوى 

  
لمدخالت المستخدمة في قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ضمن مستويات مختلفة في النظام المتدرج للقيمة في حال أمكن تصنيف ا

العادلة، يتم تصنيف قياس القيمة العادلة بأكمله ضمن نفس المستوى في النظام المتدرج للقيمة العادلة الذي ينطوي على المدخالت 
 لقياس بأكملھا.الجوھرية األقل أھمية بالنسبة لعملية ا

  
  ر.تقوم المجموعة باالعتراف بالتحويالت فيما بين مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة في نھاية فترة التقرير التي تم خاللھا التغيي

  
ت العقارا – ٩رقم  قياس القيم العادلة في اإليضاح الموضوعة عند الجوھرية تم إدراج المزيد من المعلومات حول االفتراضات

  االستثمارات.  – ١١االستثمارية واإليضاح 
  

  السياسات المحاسبية الھامة  .٣
  

 على كافة الفترات المبينة في ھذه البيانات المالية الموحدة.  التاليةتطبيق السياسات المحاسبية ب بصورة متسقة قامت المجموعة
 

  أساس التوحيد
  

("الشركة  حبال والمنتجات البالستيكية ذ.م.مشركة الخليج للالشركة تعتبر أن ، كانت ٢٠١٧ ديسمبر ٣١المنتھية في السنة حتى نھاية 
وبناًء على  ،٢٠١٧ ديسمبر ٣١في  ةالمنتھيالتابعة") بمثابة قسم لدى الشركة وذلك بغرض إعداد البيانات المالية. إال أنه خالل السنة 

وبناًء على للشركة  مملوكة بالكامل بمثابة شركة تابعة ت البالستيكية ذ.م.مال والمنتجاالخليج للحبتم اعتبار  ،مراجعة المستندات القانونية
البيانات المالية للمجموعة  المبالغ المبينة سابقاً في لتغير الموضح أعاله علىللم يكن ھناك أي تأثير . المالية الموحدة البياناتتم إعداد  ذلك
  .الموحدة بالشركة التابعة ضمن ھذه البيانات المالية علقتت إال أنه تم إدراج إفصاحات إضافية السابقة. للسنة

  
  عمليات دمج األعمال

  
احتساب عمليات دمج األعمال باستخدام طريقة االستحواذ عندما يتم تحويل السيطرة إلى المجموعة. يتم بشكل عام قياس ب تقوم المجموعة

ضاً قياس صافي الموجودات المستحوذ عليھا القابلة للتحديد بالقيمة العادلة. يتم الثمن المحول في عملية االستحواذ بالقيمة العادلة، كما يتم أي
تعرضھا النخفاض القيمة. يتم االعتراف باألرباح من صفقات  مدى بشكل سنوي للتحقق من عن الدمج اختبار الشھرة التجارية الناتجة

ملة كمصروفات عند تكبدھا، ما لم تكن مرتبطة بإصدار سندات دين . يتم احتساب تكاليف المعارالخسائضمن األرباح أو الشراء المربحة 
  أو سندات حقوق ملكية.

  
  
  
  



  ) وشركتھا التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

١٥  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع) السياسات المحاسبية الھامة  .٣
 

  التابعة اتالشرك
  

، أو لديھا حق في ما عندما تكون معرضة منشأةالتي تخضع لسيطرة المجموعة. ُتسيطر المجموعة على  المنشآتإن الشركات التابعة ھي 
. يتم إدراج البيانات المنشأةتلك العوائد من خالل نفوذھا على  فيويكون لديھا القدرة على التأثير  المنشأةعوائد متغيرة نتيجة ارتباطھا بھذه 

  ريخ انتھاء ھذه السيطرة.من تاريخ بدء السيطرة عليھا وحتى تااعتباراً المالية للشركات التابعة ضمن البيانات المالية الموحدة للمجموعة 
  

  فقدان السيطرة
  

، تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بموجودات ومطلوبات الشركة التابعة، وأي حصص رة على شركة تابعةعندما تفقد المجموعة السيط
 عن فقدان السيطرة ناتجةالمكونات األخرى لحقوق الملكية. يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الباإلضافة إلى  تتعلق بھا غير مسيطرة

  ضمن األرباح أو الخسائر. يتم قياس أي حصة محتفظ بھا في الشركة التابعة السابقة بالقيمة العادلة في تاريخ فقدان السيطرة.
  

  حقوق الملكيةطريقة الحصص في الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً ل
  

تتمثل الشركات  زميلة. ةحقوق الملكية من الحصص في شركطريقة ة وفقاً لالمجموعة في الشركات المستثمر بھا المحتسب صتتألف حص
ولكن ال يكون ھذا التأثير سيطرة أو  على سياساتھا المالية والتشغيلية جوھريتأثير  ممارسة للمجموعة يمكنالزميلة في المنشآت التي 

ً بالتكلفة، التي ووق الملكية، . يتم احتساب الحصص في الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقسيطرة مشتركة يتم االعتراف بھا مبدئيا
ً لالعتراف المبدئي، تشتمل البيانات المالية الموحدة على حصة المجموعة من األرباح أو الخسائر  تتضمن تكاليف المعاملة. الحقا

  .الجوھريالتأثير  ھذا زوالتاريخ  حتى حقوق الملكيةطريقة لشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً للواإليرادات الشاملة األخرى 
  

  المعامالت المحذوفة عند التوحيد
  

ناتجة عن المعامالت بين المحققة المصروفات غير اليرادات وواإليتم حذف األرصدة والمعامالت الداخلية التي تتم بين شركات المجموعة 
حقوق الملكية طريقة الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً ل يتم حذف األرباح غير المحققة الناشئة عن المعامالت مع. شركات المجموعة
إلى مدى حصة المجموعة في الشركة الُمستثمر بھا. يتم حذف الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي  في تلك الشركات مقابل االستثمار

  نخفاض القيمة.يتم بھا حذف األرباح غير المحققة، لكن فقط إلى المدى الذي ال يصاحبه دليل على ا
  

  اإليرادات 
  

  بيع البضائع 
يتم االعتراف باإليرادات عندما يتم تحويل المخاطر واالمتيازات الھامة للملكية إلى العميل، ويكون من المرجح استرداد الثمن المستحق 

ن اإلدارة بشأن البضائع، وعندما ويمكن تقدير التكاليف ذات الصلة واحتمالية إعادة البضائع بصورة موثوقة، ولم يعد ھناك أي تدخل م
 يمكن قياس قيمة اإليرادات بصورة موثوقة. يتم قياس اإليرادات بعد خصم المرتجعات والخصومات التجارية والحسومات على الكمية.

  بيع. اتفاقيةيختلف توقيت تحويل المخاطر واالمتيازات بناًء على الشروط الخاصة بكل 
  

  اإليرادات اإليجارية
يتم االعتراف بحوافز . العقارات االستثمارية على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار تأجير تراف باإليرادات منيتم االع

ً من المحصل يتم ترحيل الجزء  اإليجار الممنوحة كجزء ال يتجزأ من إجمالي اإليرادات اإليجارية على مدى فترة عقد اإليجار. مقدما
    منتھية في تاريخ التقرير إلى فترات الحقة كإيجار غير مكتسب. إشغال غير والعائد لفترة  اإليجار

  
  والعائد على االستثمارات في أوراق مالية إيرادات توزيعات األرباح

(شريطة أن يكون من  في الحصول على الدفعات حق المجموعة عندما يثبت من االستثمارات يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح
  ح أن المنافع االقتصادية سوف تتدفق إلى المجموعة ويمكن قياس قيمة اإليرادات بصورة موثوقة). المرج

  
  التمويل تكاليف

  
ضمن  كمصروفات التمويل بتكاليفيتم االعتراف  .المصرفيةوالرسوم على القروض  الفوائدالتمويل من مصروفات  تكاليفتتألف 

  . ةام طريقة الفائدة الفعليباستخد عند استحقاقھا األرباح أو الخسائر
  

تكاليف بيتم االعتراف . ذلك األصلتكلفة  في أصل مؤھل أو إنتاج حيازة أو إنشاءلتكاليف االقتراض المنسوبة بشكل مباشر  يتم إدراج
  التي يتم تكبدھا فيھا. الفترةفي  كمصروفات االقتراض األخرى
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١٦  

  (تابع)إيضاحات 
  

  ابع)(ت السياسات المحاسبية الھامة  .٣
  

  الممتلكات واآلالت والمعدات 
  

  االعتراف والقياس
  

ً االستھالك المتراكم تشتمل التكلفة على . وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة يتم قياس بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصا
ً على . تشتمل تكلفة الموجودات المناألصلالمصروفات المنسوبة مباشرة إلى االستحواذ على   ةأيو تكلفة المواد والعمالة المباشرةشأة ذاتيا

  .لھا المحددتكاليف أخرى منسوبة بصورة مباشرة إلى إيصال الموجودات إلى الحالة التشغيلية المناسبة لالستخدام 
  

ة (مكونات رئيسية) من عندما يكون ألجزاء أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة، يتم احتسابھا كبنود مستقل
  الممتلكات واآلالت والمعدات.

  
  ضمن األرباح أو الخسائر. داتيتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد أحد بنود الممتلكات واآلالت والمع

  
  الالحقة المصروفات

  
إلى  تصادية المستقبلية المرتبطة بھذه المصروفاتتتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما يكون من المرجح أن تتدفق المنافع االق

  والصيانة المستمرة كمصروفات عند تكبدھا. اإلصالحأعمال يتم احتساب المجموعة. 
  

  األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز
  

 ً مال الرأسمالية قيد اإلنجاز ال يتم احتساب استھالك لألعو نخفاض القيمةاخسائر يتم بيان األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بالتكلفة ناقصا
  متاحة لالستخدام. حتى تصبح تلك الموجودات 

  
  االستھالك 

  
  . لالستخدام متاحةيتم احتساب االستھالك لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات اعتباراً من التاريخ الذي تصبح فيه 

  
ً القيم المتبقية المقدرة على أساس القسط الثابت على مدى يتم احتساب االستھالك لشطب تكلفة بنود الممتلكات واآلالت والمعدات ناقص ا

  ال يتم احتساب استھالك لألراضي.ضمن األرباح أو الخسائر.  ويتم عامة االعتراف به ةأعمارھا اإلنتاجية المقدر
  

  المقارنة: ة سنالحالية و ةممتلكات واآلالت والمعدات للسنفيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للبنود الھامة من ال
  
  العمر اإلنتاجي  
  (سنوات)  

    األصل
   ٢٥ – ٢٠  مباني تملك حر
   ٣٠ – ٥  آالت وماكينات
   ٥  أثاث ومعدات 

   ٥ – ٣  سيارات 
  ٥  محاجرتكاليف 

  
  إذا لزم األمر. ويتم تعديلھا  ،تتم مراجعة طرق االستھالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ كل تقرير 
  

  إعادة التصنيف إلى عقارات استثمارية 
  

عندما يتغير استخدام عقار ما من عقار مشغول من قبل المالك إلى عقار استثماري، تتم إعادة تصنيف العقار كعقار استثماري مع الوضع 
  .٤٠سبي الدولي رقم ھي "نموذج التكلفة" وفقاً للمعيار المحا لمحاسبية الخاصة بالعقار االستثماريفي االعتبار أن السياسة ا

  
  
  
  
  
  



  ) وشركتھا التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

١٧  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع) السياسات المحاسبية الھامة  .٣
  

  العقار االستثماري
  

يتم . تتمثل العقارات االستثمارية في العقارات التي يتم االحتفاظ بھا إما لتحقيق إيرادات إيجارية أو لزيادة رأس المال أو لكال السببين
ً لنموذج التكلفة،ستخدام نموذج التكلفةبا ةاالستثماري اتاحتساب العقار ً االستھالك  العقارات االستثمارية يتم بيان . طبقا بالتكلفة ناقصا

  وخسائر انخفاض القيمة، إن وجدت. المتراكم 
  

 صادية المستقبليةيتم االعتراف بتكلفة استبدال جزء من عقار استثماري في القيمة الدفترية لھذا العقار إذا كان من المرجح أن المنافع االقت
التي ينطوي عليھا ھذا الجزء سوف تتدفق إلى المجموعة ويمكن قياس تكلفته بصورة موثوقة. يتم إيقاف االعتراف بالقيمة الدفترية للجزء 

  المستبدل. يتم االعتراف بتكاليف الصيانة اليومية للعقار االستثماري ضمن األرباح أو الخسائر عند تكبدھا. 
  

تتم إعادة تقييم طريقة االستھالك سنة.  ٢٥ بـمدى أعمارھا اإلنتاجية المقدرة  أساس القسط الثابت على ستھالك للمباني علىيتم تحميل اال
   يتم احتساب استھالك لألراضي.واألعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية في تاريخ التقرير. ال

  
عقار استثماري (المحتسبة على أنھا الفرق بين صافي المتحصالت من االستبعاد يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناتجة عن استبعاد 

  والقيمة الدفترية للعقار) ضمن األرباح أو الخسائر.
  

  المخزون 
  

سياق  يتم قياس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق، أيھما أقل. تتمثل صافي القيمة القابلة للتحقيق في سعر البيع المقدر في
  األعمال االعتيادية ناقصاً التكاليف المقدرة لإلنجاز ومصروفات البيع. ويتم تحديد التكلفة كما يلي:

  
  والبضائع قيد التصنيع التي تم شراؤھاوقطع الغيار  والمخازن المواد الخام

المخزون وإيصاله لموقعه الحالي ووضعه تشتمل التكلفة على التأمين ورسوم الشحن والرسوم العرضية األخرى المتكبدة لالستحواذ على 
  قيمة على أساس المتوسط المرجح للتكلفة.الالراھن. ويتم تحديد 

  
  البضائع تامة الصنع محلياً واألعمال قيد اإلنجاز و ةالمواد الخام المنتج

ً إليھاالمواد المباشرة والعمالة المباشرة  على تكلفة تكلفةال تشتمل ت اإلنتاج الغير مباشرة استناداً إلى جزء مناسب من مصروفا مضافا
  الطاقة التشغيلية االعتيادية.

  
  األدوات المالية

  
  االعتراف وإيقاف االعتراف –والمطلوبات المالية غير المشتقة  المالية الموجودات

  
ً باالعتراف بالقروض والذمم المدينة  ً بكافة الموجودات الماليةيتم االعتراف مبفي التاريخ الذي تنشأ فيه. تقوم المجموعة مبدئيا  دئيا

  عندما تصبح المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدية الخاصة باألداة.  األخرى في تاريخ المتاجرة والمطلوبات المالية
  

 األصل اتقوم المجموعة بإيقاف االعتراف باألصل المالي عندما تنتھي حقوق المجموعة التعاقدية في الحصول على التدفقات النقدية من ھذ
أو عندما تقوم بتحويل الحقوق في الحصول على التدفقات النقدية التعاقدية من األصل المالي من خالل معاملة يتم بموجبھا تحويل كافة 

المالي بصورة فعلية، أو عندما ال تقوم بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر وامتيازات الملكية بصورة فعلية  األصلمخاطر وامتيازات ملكية 
وال تحتفظ بالسيطرة على األصل. ويتم االعتراف بأي حصة في الموجودات المالية المحولة التي تقوم المجموعة بإنتاجھا أو االحتفاظ بھا 

  كأصل أو التزام منفصل.
  

  و انتھاؤھا.تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بالمطلوبات المالية عندما تتم تسوية التزاماتھا التعاقدية أو عندما يتم إلغاؤھا أ
  

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم بيان صافي المبلغ في بيان المركز المالي عندما، وفقط عندما، يكون لدى المجموعة حق 
قانوني بمقاصة ھذه المبالغ وتعتزم تسوية المعامالت إما على أساس صافي المبلغ أو تحصيل الموجودات وتسوية المطلوبات بصورة 

  منة.متزا
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  (تابع) األدوات المالية
  

  القياس –الموجودات المالية غير المشتقة 
  

  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  

كذلك عند  متاجرة أو إذا تم تحديدهبغرض الائر إذا كان محتفظ بھا أو الخس بالقيمة العادلة من خالل األرباح المالي األصليتم تصنيف 
عندما تقوم المجموعة بإدارة تلك  أو الخسائر بالقيمة العادلة من خالل األرباح ةالمالي الموجودات تحديديتم  االعتراف المبدئي.

راف بالتكاليف المنسوبة بصورة مباشرة للمعاملة ضمن يتم االعتاالستثمارات واتخاذ قرارات الشراء والبيع بناء على القيمة العادلة. 
يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة ويتم االعتراف األرباح أو الخسائر عند تكبدھا. 

  ضمن األرباح أو الخسائر.  التي تطرأ عليھا بالتغيرات
  

التي كان سيتم تصنيفھا كموجودات من سندات الملكية  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر المحددة الموجودات الماليةتتألف 
فيما يتعلق باألوراق المالية غير المدرجة، يتم تقييم القيمة في حالة عدم تصنيفھا بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. متاحة للبيع 

   معلومات المالية المتاحة في تاريخ التقرير. العادلة استناداً إلى ال
  

  الموجودات المالية المتاحة للبيع
  

  بالقيمة العادلة مضافاً إليھا التكاليف المنسوبة مباشرة للمعاملة.  الموجودات المالية المتاحة للبيعبمبدئياً االعتراف يتم 
  

ً لالعتراف المبدئي، يتم قياسھا بالقيمة العادلة ويتم ا العتراف بالتغيرات التي تطرأ عليھا، بخالف خسائر انخفاض القيمة وفروقات الحقا
حقوق الملكية  ضمن عرضھايرادات الشاملة األخرى ويتم ضمن اإل المتعلقة بأدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع،صرف العمالت األجنبية 

 اإليرادات الشاملة األخرى إلىاألرباح أو الخسائر المتراكمة في  يلتحو، يتم االستثمارالعادلة. عند إيقاف االعتراف بالقيمة  احتياطي في
  األرباح أو الخسائر.

  
  المدرجة وغير المدرجة.  األسھماالستثمارات في تتألف الموجودات المالية المتاحة للبيع من 

  
  القروض والذمم المدينة

  
. يتم االعتراف ةالثابتة أو القابلة للتحديد والغير مدرجة في سوق نشطتتمثل القروض والذمم المدينة في الموجودات المالية ذات الدفعات 

ً بھذه الموجودات بالقيمة العادلة  ً إليھامبدئيا ً لالعتراف المبدئي، يتم قياس  مضافا أية تكاليف منسوبة بصورة مباشرة للمعاملة. الحقا
  . لفعلية، ناقصاً خسائر انخفاض القيمةالقروض والذمم المدينة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة ا

  
  .  النقد وما يعادلهو والذمم المدينة التجارية واألخرىالموجودات المالية األخرى  تتألف القروض والذمم المدينة من

  
  النقد وما يعادله

  
  . ادله من النقد واألرصدة المصرفيةيتألف النقد وما يع

  
  سالقيا -المطلوبات المالية غير المشتقة 

  
ً بالمطلوبات المالية غير المشتقة بالقيمة العادلة  ً منھايتم االعتراف مبدئيا تكاليف منسوبة بصورة مباشرة للمعاملة. الحقاً  ةأي مخصوما

  لالعتراف المبدئي، يتم قياس ھذه المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
  

  . الذمم الدائنة التجارية واألخرىو القروض المصرفية من ير المشتقةغ تتألف المطلوبات المالية
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  المخصصات 
  

يمكن تقديره بصورة موثوقة  ضمنيقانوني أو  التزام حالي نتيجة لحدث سابق، ،المجموعة يترتب علىيتم االعتراف بمخصص عندما 
ً  للمالإذا كان تأثير القيمة الزمنية فع االقتصادية لتسوية االلتزام. تدفقات خارجة للمنا يلزممن المحتمل أن ويكون  ، يتم تحديد ماديا

والمخاطر  للمالالمخصصات من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية 
  يتم االعتراف بعكس الخصم كتكاليف تمويل. .تزامبااللالمتعلقة 

  
  العمالت األجنبية 

  
. يتم إعادة ةالمعامل تاريخفي  الصرف السائد روفقاً لسعوھي الدرھم اإلماراتي الرسمية  ةالعمليتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى 

. تتمثل أرباح أو خسائر اإلغالقخ التقرير إلى العملة الرسمية وفقاً لسعر تحويل الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية في تاري
الفائدة الفعلية والمبالغ  لبيانالعمالت األجنبية المتعلقة بالبنود المالية في الفرق بين التكلفة المطفأة بالعملة الرسمية في بداية السنة، والمعدلة 

ً لسعر الصرف السائد في نھاية المدفوعة خالل السنة، وبين التكلفة المطفأة ب كافة يتم االعتراف ب .فترة التقريرعملة أجنبية المحولة وفقا
   فروقات العمالت األجنبية ضمن األرباح أو الخسائر

  
تحويل إعادة تم ي. الصرف السائد في تاريخ المعاملة لسعروفقاً  بعملة أجنبية يتم تحويل البنود غير المالية التي يتم قياسھا بالتكلفة التاريخية

في  الصرف السائد لسعرالموجودات والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية والتي يتم قياسھا بالقيمة العادلة إلى العملة الرسمية وفقاً 
   ادلة.التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة الع

  
  العمليات الخارجية

  
ا في ذلك الشھرة التجارية وتعديالت القيمة العادلة المترتبة على االستحواذ، إلى لعمليات الخارجية، بمايتم تحويل موجودات ومطلوبات 

ً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير. يتم تحويل إيرادات ومصروفات العمليات الخارجية إلى الدرھم  الدرھم اإلماراتي وفقا
ً لمتوسط أسعار الصرف للسنة الحالية. يتم االعترا ف بفروقات العمالت األجنبية الناتجة عن التحويل ضمن اإليرادات اإلماراتي وفقا

  الشاملة األخرى ويتم عرضھا في احتياطي تحويل العمالت األجنبية ضمن حقوق الملكية. 
  

  انخفاض القيمة 
  

  الموجودات المالية غير المشتقة
  

النخفاض  كان ھناك دليل موضوعي على تعرضه حقق مما إذابالقيمة العادلة للت المالي غير المصنف األصليتم بتاريخ كل تقرير تقييم 
وقوع حدث خسارة بعد  يشير إلىعتبر أن األصل المالي قد تعرض النخفاض في القيمة إذا كان ھناك دليل موضوعي يُ في القيمة. 

قدرة لھذا األصل يمكن تقديره بصورة تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية الم الخسارة االعتراف المبدئي بھذا األصل وكان لحدث
  موثوقة. 

  
إعادة جدولة المبلغ  وأتشتمل األدلة الموضوعية على انخفاض قيمة الموجودات المالية على التعثر والعجز عن السداد من قبل المدين 

 سيشھرأن المدين أو المصدر  المؤشرات التي تدل على وأقبلھا في ظروف أخرى تل نت المجموعةوفقاً لشروط ما كا للمجموعةالمستحق 
أو عدم وجود  أو التغيرات السلبية في قدرة المقترض أو المصدر على السداد أو الظروف االقتصادية المرتبطة بحاالت التعثر هإفالس

الموجودات  سوق نشطة للسند أو المعطيات الملحوظة التي تشير إلى وجود نقص يمكن قياسه في التدفقات النقدية المتوقعة لمجموعة من
  المالية. 
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  (تابع)انخفاض القيمة 
  

  الموجودات المالية التي يتم قياسھا بالتكلفة المطفأة 
  

عي. يتم تقييم كافة الموجودات تأخذ المجموعة باالعتبار األدلة على انخفاض قيمة ھذه الموجودات على المستوى الفردي والمستوى الجما
بصورة  الھامة بصورة منفردة للتحقق من تعرضھا النخفاض في القيمة. عندما ُيالحظ عدم تعرض تلك الموجودات النخفاض في القيمة

لق بالموجودات ، يتم تقييمھا بصورة جماعية للتحقق مما إذا كان قد وقع أي انخفاض في القيمة دون أن يتم التعرف عليه. فيما يتعمنفردة
خالل تجميع الموجودات  من قق من تعرضھا النخفاض في القيمةالتي ال تكون ھامة في حالتھا الفردية، فيتم تقييمھا بصورة جماعية للتح

  مخاطر. الالتي لھا سمات مماثلة من حيث 
  

داد وقيمة الخسائر المتكبدة، وتقوم بإجراء عند تقييم انخفاض القيمة الجماعي، تستخدم المجموعة معلومات تاريخية حول توقيت االستر
ما التسويات الالزمة إذا كانت الظروف االقتصادية واالئتمانية الراھنة تشير إلى أنه من المحتمل أن تكون الخسائر الفعلية أكبر أو أقل م

  تشير إليه التجارب السابقة.
  

مة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة يتم احتساب خسائر االنخفاض في القيمة على أنھا الفرق بين القي
مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي لألصل. يتم االعتراف بالخسائر ضمن األرباح أو الخسائر، ويتم إظھارھا في حساب المخصص. 

عندما يتسبب حدث الحق في نقص المبالغ ذات الصلة.  عندما ترى المجموعة عدم وجود احتمال واقعي الستـرداد الموجودات، يتم شطب
  قيمة خسائر انخفاض القيمة، يتم عكس النقص في خسائر انخفاض القيمة من خالل األرباح أو الخسائر.

  
  الموجودات المالية المتاحة للبيع  

  
ة تصنيف الخسائر المتراكمة في احتياطي القيمة يتم االعتراف بخسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع من خالل إعاد

) احتياطي القيمة العادلةا من حقوق الملكية (المعاد تصنيفھ تتمثل الخسارة المتراكمة إلى األرباح أو الخسائر. ضمن حقوق الملكية العادلة
والقيمة العادلة الحالية، ناقصاً  ،ي واإلطفاءلمسدد من المبلغ األصلبعد خصم ا ،الفرق بين تكلفة االستحواذ إلى األرباح أو الخسائر في

  سابقاً ضمن األرباح أو الخسائر. خسائر انخفاض القيمة المعترف بھا
  

  الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية
  

ً لطريقة حقوق الملكي ة من خالل مقارنة القيمة القابلة يتم قياس خسائر االنخفاض في القيمة المتعلقة بالشركة المستثمر بھا المحتسبة وفقا
 لالسترداد لالستثمار مع قيمته الدفترية. يتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة ضمن األرباح أو الخسائر، ويتم عكسھا إذا كان ھناك

  تغير إيجابي في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد.  
  

  الموجودات غير المالية 
  
تعرضھا للتحقق مما إذا كان ھناك أي مؤشر على  دفترية لموجوداتھا غير الماليةم المجموعة في تاريخ كل تقرير بمراجعة القيم التقو

  النخفاض في القيمة. في حالة وجود مثل ذلك المؤشر، يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد. 
  

دات في أصغر مجموعة موجودات تنتج تدفقات نقدية داخلة من االستخدام المستمر لغرض اختبار االنخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجو
  وتكون مستقلة إلى أبعد الحدود عن التدفقات النقدية للموجودات األخرى أو الوحدات المنتجة للنقد. 

  
ً تكاليف البيع، أيھما أكبر. تتمثل القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد في قيمته من االستخدام أو قيمت ه العادلة ناقصا

ترتكز القيمة من االستخدام على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخفضة إلى قيمتھا الحالية باستخدام معدل خصم يعكس التقييمات 
  . السوقية الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المتعلقة بذلك األصل أو الوحدة المنتجة للنقد

  
  يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة إذا زادت القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد عن قيمته القابلة لالسترداد.

  
يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح أو الخسائر. يتم عكس خسائر انخفاض القيمة فقط إلى المدى الذي ال تزيد فيه القيمة 

ألصل عن قيمته الدفترية التي كان سيتم تحديدھا، بعد خصم االستھالك أو اإلطفاء، إذا لم يكن قد تم االعتراف بخسائر انخفاض الدفترية ل
  القيمة.
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٢١  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع) السياسات المحاسبية الھامة  .٣

  
  مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين

  
ن على أساس االلتزام الذي قد ينشأ فيما لو تم إنھاء خدمات كافة الموظفين في تاريخ يرتكز مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفي

ً ألحكام قانون العمل االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة . يتم تصنيف ھذا االلتزامات على أنھا مطلوبات التقرير ويتم احتسابه وفقا
  طويلة األجل.

  
تقوم المجموعة بتقديم مساھمات إلى الھيئة العامة لة اإلمارات العربية المتحدة، بالنسبة لموظفي الشركة من مواطني دو

في  المجموعةكنسبة من رواتب الموظفين. تنحصر التزامات  ھذا المساھماتيتم احتساب للمعاشات والتأمينات االجتماعية. 
 ھذه المساھمات التي يتم احتسابھا كمصروفات عند استحقاقھا.

 
  عقود االيجار

  
  كمؤجر

قررت المجموعة بناًء على تقييم شروط تتعلق بمحفظة عقاراتھا االستثمارية.  تجاريةأبرمت المجموعة عقود ايجار عقارات 
وأحكام االتفاقيات، أنھا تحتفظ بكافة مخاطر وامتيازات ملكية ھذه العقارات وعليه، تم احتساب ھذه العقود على أنھا عقود ايجار 

  تشغيلي.
  

  كمستأجر
  

  تصنيف عقود إيجار الموجودات التي يحتفظ بموجبھا المؤجر فعلياً بكافة مخاطر وامتيازات الملكية كعقود إيجار تشغيلي.  يتم
  

عقود اإليجار التشغيلي ضمن األرباح أو الخسائر على أساس القسط الثابت  المقبوضات بموجب بالمدفوعات/يتم االعتراف 
كجزء ال يتجزأ  المسموح بھا ضمن األرباح أو الخسائر /اف بحوافز اإليجار المستلمةعلى مدى فترة عقد اإليجار. يتم االعتر

  عقد اإليجار. مقبوضات مدفوعات/من إجمالي 
  

  ربحية السھم
  

المنسوبة  تقوم المجموعة بعرض بيانات حول ربحية السھم األساسية ألسھمھا. يتم احتساب ربحية السھم األساسية من خالل تقسيم األرباح
بعد تعديلھا يتم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة . المجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل السنةمساھمي إلى 

  الزيادة في عدد األسھم دون حدوث تغيير مماثل في الموارد.لبيان أثر 
  

  التقارير حول القطاعات
  

ة التي تزاول أنشطة تجارية يمكن من خاللھا تحقيق إيرادات وتكبد مصروفات بما في المجموع مكوناتأحد في يتمثل القطاع التشغيلي 
 لمجموعة.لاألخرى  المكوناتذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة بمعامالت مع أي من 

 
طاع باإلضافة إلى البنود التي لقلعلى البنود المنسوبة بصورة مباشرة مجلس اإلدارة تشتمل نتائج القطاع التي يتم تقديم تقارير بشأنھا إلى 

  يمكن تخصيصھا على أساس معقول. 
  
  والتعديالت والتفسيرات  المعايير  .٤

  
ويجوز تطبيقھا بشكل مسبق. إال  ٢٠١٨يناير  ١تسري بعض المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير على الفترات السنوية التي تبدأ بعد 

  عايير بشكل مسبق. إن المعايير الجديدة التي قد تنطبق على المجموعة موضحة أدناه. أن المجموعة ال تخطط لتطبيق ھذه الم
  

  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "األدوات المالية"  ٩المعيار رقم 
  

والمطلوبات  المالية الموجوداتس نيف وقيا"األدوات المالية" متطلبات تص من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩المعيار رقم  يحدد
الجديد لخسائر االئتمان المتوقعة المستخدم في احتساب المالية وبعض العقود الخاصة بشراء أو بيع بنود غير مالية بما في ذلك النموذج 

 ٣٩حاسبي الدولي رقم يحل ھذا المعيار محل المعيار المانخفاض قيمة الموجودات المالية ومتطلبات محاسبة التحوط العامة الجديدة. 
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على الفترات  ٩تسري النسخة النھائية من المعيار رقم "األدوات المالية": االعتراف والقياس. 

  ويجوز تطبيق ھذا المعيار قبل ذلك التاريخ. ٢٠١٨يناير  ١السنوية التي تبدأ في أو بعد 
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  (تابع)إيضاحات 
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  (تابع)من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "األدوات المالية" ٩المعيار رقم 
  
 الموجودات المالية –التصنيف  .١
  

التي تعكس لتصنيف وقياس الموجودات المالية منھجية جديدة  ةرير الماليامن المعايير الدولية إلعداد التق ٩يتضمن المعيار رقم 
من المعايير الدولية إلعداد  ٩المعيار رقم  يتضمن إدارة ھذه الموجودات وخصائص تدفقاتھا النقدية. الذي تتم فيهنموذج األعمال 

ثالث فئات رئيسية لتصنيف الموجودات المالية وھي: المقاسة بالتكلفة المطفأة، والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل  ةرير المالياالتق
رادات الشاملة األخرى والمقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. يلغي ھذا المعيار فئات التصنيف الحالية بموجب اإلي

  المحتفظ بھا للبيع. الموجوداتللموجودات المحتفظ بھا لالستحقاق والقروض والذمم المدينة و ٣٩المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  

 لماليةا المطلوبات –التصنيف  .٢
  

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بصورة كبيرة بالمتطلبات الحالية الواردة في المعيار المحاسبي  ٩يحتفظ المعيار رقم 
تغيرات كافة االعتراف ب ٣٩فيما يتعلق بتصنيف المطلوبات المالية. إال أنه يتم بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  ٣٩الدولي رقم 

في حين أنه يتم  ،يمة العادلة الخاصة بالمطلوبات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ضمن األرباح أو الخسائرالق
 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بيان التغيرات في القيمة العادلة بشكل عام كما يلي: ٩بموجب المعيار رقم 

  
في القيمة العادلة المنسوب إلى التغيرات في مخاطر االئتمان الخاصة بااللتزام، ضمن اإليرادات الشاملة يتم بيان قيمة التغير  -

  و األخرى؛
 
 يتم بيان القيمة المتبقية للتغير في القيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر. -
 

ألرباح أو الخسائر وليس لديھا نية في الوقت الحالي لم تقم المجموعة بتصنيف أي من التزاماتھا المالية بالقيمة العادلة من خالل ا
   .٢٠١٨يناير  ١مادي بشأن تصنيف المطلوبات المالية في لم ُيشر تقييم المجموعة إلى أي تأثير  للقيام بذلك.

  
 انخفاض القيمة .٣

  
ة" الوارد في المعيار المحاسبي الدولي يستبدل نموذج "الخسائر المتكبد ةرير المالياالمعايير الدولية إلعداد التقمن  ٩إن المعيار رقم 

حول كيفية تأثير التغيرات في  قدر كبير من األحكامبنموذج استشرافي "خسائر االئتمان المتوقعة" األمر الذي سيحتاج إلى  ٣٩رقم 
ق نموذج احتساب طبسوف يُ  العوامل االقتصادية على خسائر االئتمان المتوقعة والتي سيتم تحديدھا على أساس االحتمال المرجح.

انخفاض القيمة الجديد على الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، 
   .الملكية، وتطبق على موجودات العقود أدواتباستثناء االستثمارات في 

  
  على أي من األسس التالية:بناًء ، سوف تقاس مخصصات الخسائر ةير الماليراالمعايير الدولية إلعداد التقمن  ٩لمعيار رقم وفقاً ل

  

  شھراً  ١٢المحتمل خالل  التعثرشھراً، وتمثل خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن أحداث  ١٢خسائر االئتمان المتوقعة لمدة
 من تاريخ التقرير؛ و

 المحتمل  التعثرثل خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي، وتم
  على مدى العمر اإلنتاجي ألداة مالية.

  
بصورة  في تاريخ التقرير طبق قياس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي إذا ازدادت مخاطر االئتمان ألصل مالييُ 

المنشأة أن شھراً إن لم يحدث ذلك. قد ترى  ١٢طبق قياس خسائر االئتمان المتوقعة لمدة جوھرية منذ االعتراف المبدئي، بينما ي
ائتمان منخفضة في تاريخ التقرير. ھذا األصل ينطوي على مخاطر  ألصل مالي لم تزداد بصورة جوھرية إذا كان االئتمان مخاطر

ً على الذمطبق قياس خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر اإلنتاجي دائميُ  المدينة التجارية وموجودات العقود التي ال تتضمن  ما
ً على الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود التي تتضمن عنصر  عنصر تمويلي ھام، وقد تقرر المنشأة تطبيق ھذه السياسة أيضا

  تمويلي ھام.
  

خسائر الفعلية. سوف تقوم المجموعة باحتساب معدالت  خسائر االئتماناستناداً إلى  خسائر االئتمان المتوقعةسوف يتم احتساب 
  بصورة منفصلة لألنواع المختلفة من العمالء بما في ذلك األطراف ذات العالقة.  االئتمان المتوقعة

  
رة التي لبيان الفروقات بين الظروف االقتصادية خالل الفت بناًء على المشھد في قطاع العمل الفعليةخسائر االئتمان سوف يتم تعديل 

فيھا جمع البيانات التاريخية، والظروف الحالية ورؤية المجموعة للظروف االقتصادية على مدى األعمار المتوقعة للذمم  سوف يتم
  نة وأرصدة األطراف ذات العالقة. المدي
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  (تابع)إيضاحات 
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 االستثمارات المتاحة للبيع .٤
 

المجموعة بتصنيف ھذه االستثمارات على أنھا ُمقاسة  سوف تقوممن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية،  ٩بموجب المعيار 
ً بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى.  تم بيان كافة أرباح وخسائر القيمة العادلة ضمن اإليرادات الشاملة ، سوف يالحقا

األخرى، لن يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح أو الخسائر كما لن تتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر إلى 
  األرباح أو الخسائر عند االستبعاد.

  
لھا بعدم إعادة بيان أرقام المقارنة للفترات السابقة المتعلقة بالتغيرات في التصنيف  تخطط المجموعة لالستفادة من اإلعفاء الذي يسمح

في القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية  اتوف يتم االعتراف بالفروقاس (بما في ذلك انخفاض القيمة). سوالقي
  .٢٠١٨يناير  ١كما في  حقوق الملكيةبشكل عام ضمن  د التقارير الماليةمن المعايير الدولية إلعدا ٩المعيار رقم الناتجة عن تطبيق 

  
   من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "اإليرادات من العقود مع العمالء" ١٥المعيار رقم 

  

يت االعتراف باإليرادات. يحل ھذا من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إطار شامل لتحديد كيفية وحجم وتوق ١٥يضع المعيار رقم 
اإليرادات، والمعيار  ١٨المعيار محل التوجيھات الحالية المتعلقة باالعتراف باإليرادات، بما في ذلك المعيار المحاسبي الدولي رقم 

ر المالية برامج والء الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقاري ١٣عقود اإلنشاءات والتفسير رقم  ١١المحاسبي الدولي رقم 
يناير  ١من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على فترات إعداد التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  ١٥العمالء. يسري المعيار 

  ، ويجوز التطبيق قبل ذلك التاريخ.٢٠١٨
  

  بيع البضائع 
  

  رير المالية، سوف يتم االعتراف باإليرادات عندما يسيطر العميل على البضائع.من المعايير الدولية إلعداد التقا ١٥وفقاً للمعيار رقم 
  

حدوث عكس جوھري في قيمة اإليرادات المتراكمة المعترف بھا. سوف يتم االعتراف باإليرادات من العقود إلى المدى الذي يحتمل معه 
قول بشأن العائد منھا، من المتوقع االعتراف باإليرادات عند انقضاء وبالتالي، فيما يتعلق بالعقود التي ال يمكن للمجموعة وضع تقدير مع

  فترة االسترجاع أو عندما يمكن وضع تقدير معقول، أيھما أقرب.
  

متشابھة لحد كبير. لذلك ال تتوقع المجموعة أن يؤدي تطبيق  فإن توقيت االعتراف باإليرادات من بيع البضائعبناء على تقييم المجموعة، 
  من ھذه المبيعات.من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إلى فروقات جوھرية في توقيت االعتراف باإليرادات  ١٥رقم المعيار 

  
من المعايير الدولية إلعداد  ١٥لمعيار رقم من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية وا ٩المعيار رقم ال تتوقع المجموعة أن يؤدي تطبيق 

يناير  ١حدوث تأثير جوھري على بياناتھا المالية الموحدة. قد تتغير التأثيرات الفعلية لتطبيق ھذين المعيارين كما في ر المالية إلى التقاري
  بسبب: ٢٠١٨
  

 يتطلب ھذين المعيارين قيام المجموعة بتعديل سياساتھا المحاسبية وضوابطھا الداخلية، والتي لم يتم االنتھاء منھا بعد؛    -
 

 كما تقوم المجموعة بتعديل ووضع النموذج الخاص باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة؛ و    -
  

إن السياسات المحاسبية واالفتراضات واألحكام وأساليب التقدير الجديدة المستخدمة تخضع لتغيرات لحين انتھاء المجموعة من وضع     -
 أول بيانات مالية موحدة تتضمن تاريخ التطبيق األولي.

  
  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "عقود اإليجار"  ١٦عيار رقم الم

  

، محل التوجيھات السابقة الواردة في المعيار ٢٠١٦من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، المنشور في يناير  ١٦يحل المعيار رقم 
ات الُمعدلة، سيتم بيان عقود اإليجار ضمن الميزانيات العمومية للشركات، مما عقود اإليجار. وفقاً لھذه التوجيھ ١٧المحاسبي الدولي رقم 

يترتب عليه مزيد من الوضوح لموجوداتھا ومطلوباتھا. ُيلغي ھذا المعيار تصنيف عقود اإليجار إما كعقود إيجار تشغيلي أو عقود إيجار 
ن منظور المستأجر، وبذلك يتم إلغاء متطلبات اختبار تصنيف عقود تمويلي حيث تتم معاملة كافة عقود اإليجار كعقود إيجار تمويلي م

اإليجار. تركز التوجيھات الُمعدلة بشكل أكبر على الطرف المسيطر على األصل، وقد يترتب على ذلك تغير في تحديد أي العقود ُتعتبر 
  .٢٠١٩يناير  ١على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ١٦عقود إيجار. يسري المعيار رقم 
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٢٤  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)والتعديالت والتفسيرات  المعايير  .٤

  

  المعايير األخرى الجديدة أو المعدلة
  

  عة: ليس من المتوقع أن يكون للمعايير الجديدة أو المعدلة التالية تأثير جوھري على البيانات المالية الموحدة للمجمو
  

  ١) (يسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ٤٠تحويالت العقار االستثماري (تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 ). ٢٠١٨يناير 

 

  ١رقم  معايير متنوعة (تعديالت على المعيار – ٢٠١٦-٢٠١٤التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للفترة 
 ١) (يسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ٢٨من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 ).٢٠١٨يناير 
 

  لمعايير من ا ١٠البيع أو المساھمة في الموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو ائتالفه المشترك (تعديالت على المعيار رقم
 ).٢٨الدولية إلعداد التقارير المالية والمعيار المحاسبي الدولي رقم 

  
  فيما يلي التعديالت التي تسري إلزامياً اعتباراً من السنة الحالية:

  

  معيار ال (التعديالت على متنوعةمعايير  – ٢٠١٦ – ٢٠١٤التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للفترة
 .الدولية إلعداد التقارير المالية)من المعايير  ١٢رقم 

 

  ١٢االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة للخسائر غير المحققة (التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم(. 
 

  ٧مبادرات اإلفصاح (التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم.( 
 

  .٢٠١٧ديسمبر  ٣١البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في على  جوھريتأثير لتعديالت والتطبيق ھذه المعايير  لم يكن
  

   إدارة المخاطر المالية   .٥
  

  نظرة عامة
  

  ألدوات المالية: اتتعرض المجموعة للمخاطر التالية من 
  

 مخاطر االئتمان  
 مخاطر السيولة  
 مخاطر السوق  
  

  إطار عمل إدارة المخاطر
  

دارة يكون مجلس اإلرة مسؤوالً بصورة عامة عن وضع ومتابعة إطار إدارة المخاطر التي تتعرض لھا المجموعة. يكون مجلس اإلدا
تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بشكل منتظم لتعكس  .عن وضع ومراقبة سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة مسؤوالً 

  التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة.
  

ا وم لجنة التدقيق لدى المجموعة بمتابعة كيفية قيام اإلدارة بمراقبة االلتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر لدى المجموعة، كما أنھتق
مسؤولة عن مراجعة فعالية إطار إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجھھا المجموعة. يقوم قسم التدقيق الداخلي بمساعدة لجنة 

يق في القيام بدورھا اإلشرافي. يقوم قسم التدقيق الداخلي بأعمال مراجعة دورية ومتخصصة لضوابط وإجراءات إدارة المخاطر، التدق
  ويقوم بتقديم تقارير حول نتائج أعمال المراجعة إلى لجنة التدقيق.

  
  مخاطر االئتمان

  

ل عجز أحد العمالء أو األطراف المقابلة ألداة مالية ما عن تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر تعرض المجموعة لخسائر مالية في حا
  المبالغ المستحقة للمجموعة من عمالء باإلضافة إلى النقد لدى البنك.الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وتنشأ مخاطر االئتمان بصورة أساسية من 

  
   ريةالذمم المدينة التجا

  

  ئيسية بالسمات الفردية لكل عميل على حدة. يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بصورة ر
  

مراجعة  منتظمة. تتم بصورة والخدمةقبل اعتماد شروط وأحكام الدفع  االئتمانية لكل عميل جديد على حدةبتقييم الجدارة تقوم المجموعة 
بتقييم العمالء تقوم المجموعة اصة بالعميل، تلك الشروط وتقييم الخسائر المتكبدة من الذمم المدينة من العمالء. لمراقبة مخاطر االئتمان الخ

بناًء على المعرفة السوقية ومعلومات حول وجود صعوبات مالية سابقة. في حال تعثر العميل في سداد الدين، تكون ھناك قيود على 
  المبيعات المستقبلية لھذا العميل.
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٢٥  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)إدارة المخاطر المالية   .٥

  
  (تابع)ان ئتممخاطر اال

  

   (تابع) ريةالذمم المدينة التجا
  

للخسائر المتكبدة فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية. يتكون ذلك  ابرصد مخصص النخفاض القيمة والذي يمثل تقديرھتقوم المجموعة 
، وعنصر الخسارة ردةمنف بصورةالھامة  حاالت التعرضالمخصص من عنصرين رئيسيين ھما عنصر الخسارة المحدد، والذي يتعلق ب

الجماعي، والذي يتم تكوينه لموجودات مماثلة فيما يتعلق بالخسائر التي تم تكبدھا ولكن لم يتم تحديدھا حتى اآلن. يتم تحديد مخصص 
  الخسارة الجماعي بناًء على المعلومات السابقة إلحصائيات السداد لموجودات مالية مماثلة.

  
  النقد وما يعادله

  

  السمعة. جيدةمحلية ودولية نقدية لدى بنوك مبالغ الاليتم إيداع 
  

  مخاطر السيولة
  

التي  تتمثل مخاطر السيولة بالمخاطر التي قد تنتج عن الصعوبة التي تواجھھا المجموعة عند الوفاء بالتزاماتھا المرتبطة بمطلوباتھا المالية
ى. يتمثل منھج المجموعة عند إدارة السيولة بضمان امتالكھا دائماً تتم تسويتھا من خالل الدفع نقداً أو من خالل موجودات مالية أخر

، للوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا في ظل كٍل من الظروف العادية والظروف الحرجة، دون تحمل خسائر قدر اإلمكانالسيولة الكافية، 
  غير مقبولة أو تعرض سمعة المجموعة للضرر. 

  

نقد وما يعادله واالستثمارات السائلة األخرى أكبر من التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة المرتبطة تحرص المجموعة أن تكون قيمة ال
  بالمطلوبات المالية؛ باستثناء التأثير المحتمل للظروف الحرجة التي ال يمكن التنبؤ بھا مثل الكوارث الطبيعية. 

  
  مخاطر السوق

  

للتغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة وأسعار  تتمثل مخاطر السوق في مخاطر التأثير المحتمل
على إيرادات المجموعة أو قيمة أدواتھا المالية. إن الھدف من إدارة مخاطر السوق ھو إدارة ورقابة التعرض لمخاطر السوق  األسھم

  ضمن حدود مقبولة مع تحقيق أعلى عائد ممكن.
  

  جنبيةمخاطر العمالت األ
  

إن المجموعة . صرف العمالت األجنبيةلتغيرات في أسعار ا نتيجةفي مخاطر التقلب في قيمة األداة المالية العمالت األجنبية تتمثل مخاطر 
ليست معرضة لمخاطر كبيرة من العمالت األجنبية حيث لديھا معامالت بالدرھم اإلماراتي أو الدوالر األمريكي المثبت أمامه سعر صرف 

  درھم اإلماراتي.ال
  

  أسعار الفائدةمخاطر 
  

يرتبط تعرض . الفائدة لدى السوقلتغيرات في أسعار ا نتيجةفي مخاطر التقلب في قيمة األداة المالية أسعار الفائدة تتمثل مخاطر 
لية للمجموعة على معدالت المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة بصورة رئيسية بقروضھا من البنوك. ترتكز معدالت الفائدة على األدوات الما

  السوق.
  

تتمثل الموجودات والمطلوبات المالية الخاضعة لمخاطر القيمة العادلة في الموجودات والمطلوبات ذات سعر الفائدة الثابت. وتتمثل 
  لعائم.الموجودات والمطلوبات ذات سعر الفائدة افي التدفق النقدي معدل الموجودات والمطلوبات المالية الخاضعة لمخاطر 

  
   األسھم مخاطر أسعار 

  

ج بين سندات ين األوراق المالية الرائجة التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة. تقوم إدارة المجموعة بمراقبة المزأسعار األسھم متنشأ مخاطر 
ى أقصى حد ممكن وھو بغرض زيادة العائدات االستثمارية إل المدرجة وغير المدرجة الدين وسندات الملكية في محفظة االستثمارات

بعض االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  تصنيفالھدف الرئيسي لالستراتيجية االستثمارية لدى المجموعة. وفقاً لھذه االستراتيجية، يتم 
  األرباح أو الخسائر نظراً لمراقبة أدائھا بصوره فعالة كما تتم إدارتھا على أساس القيمة العادلة.

  
  إدارة رأس المال

  

تقتضي سياسة مجلس اإلدارة باالحتفاظ بقاعدة قوية لرأس المال بغرض كسب ثقة المستثمر والمقرض والسوق وكذلك ضمان التطوير 
يقوم مجلس اإلدارة بمتابعة العائد على رأس يتألف رأس المال من أسھم رأس المال واالحتياطيات واألرباح المحتجزة. المستقبلي لألعمال. 

يسعى مجلس اإلدارة إلى الحفاظ على التوازن بين العائدات الكبيرة المحتملة وزيعات األرباح على المساھمين العاديين. ومستوى تالمال 
في حالة زيادة مستويات القروض وبين المميزات والضمانات التي يوفرھا الوضع الجيد لرأس المال. لم تكن ھناك تغيرات في منھج 

  المال خالل السنة.  فيما يتعلق بإدارة رأس المجموعة
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٢٦  

  (تابع)إيضاحات 
  
  إيرادات االستثمارات  .٦
  

    ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  

        
  األرباح من التغير في القيمة العادلة لألوراق المالية 

  ١١٣  ٣٫٧٨٩    )٢-١١للمتاجرة (راجع إيضاح    
  صافي األرباح من استبعاد استثمارات متاحة

  ١٤٫٤٢٤  ١٠٫٠٣١    )١-١١إيضاح  مدرجة (راجع –للبيع   
  صافي األرباح من استبعاد استثمارات متاحة

  ١٫٦١٤  ٧٩    )١-١١مدرجة (راجع إيضاح غير  –للبيع   
  ٣٫٢١٧  ٣٫٠٤٤    )٩إيرادات االيجار من عقارات استثمارية (راجع إيضاح 

  ٨٫٧٠٣  ١٠٫٠٨٢    توزيعات األرباح والعائد من االستثمارات في أوراق مالية
  ١٫٧٥١  ٥٫١٥٢    أخرى

    ----------  ---------  
    ٢٩٫٨٢٢  ٣٢٫١٧٧  
    =====  =====  

  
    أرباح السنة  .٧
  

  يتم بيان أرباح السنة بعد تحميل:  
    ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  

        
        تكاليف الموظفين:
  ٣٥٫٣٣٧  ٣٤٫٥٣٠    أجور ورواتب

  ٢٫٢٩٤  ٢٫١٩٤    تعويضات نھاية الخدمة
  ١٥٫١٣١  ٢٢٫٤٤٦    ى للموظفينتعويضات أخر

  ----------  ---------  
    ٥٢٫٧٦٢  ٥٩٫١٧٠  
    =====  =====  
        

        مصروفات التمويل:
  ٩٫٧٨٥  ٨٫٧١٩    الفائدة على قروض مصرفية

  ٩٣٧  ١٥٢    رسوم مصرفية
     ---------   ---------  
    ١٠٫٧٢٢  ٨٫٨٧١  
    =====  =====  

        تكلفة المبيعات:
  ٣٦٤٫٢٠٨  ٤١٢٫١٣٨    ھلكةالمواد الُمست

    ======  ======  
  استھالك الممتلكات واآلالت والمعدات والعقارات 

  ٥٤٫٠٨٤  ٥٦٫٧٤٢    )٩و ٨االستثمارية (راجع اإليضاحين   
    =====  =====  
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٢٧  

  (تابع)إيضاحات 
  
  الممتلكات واآلالت والمعدات  .٨
  

  
  أراضي 
  سيارات   أثاث ومعدات  آالت وماكينات مباني تملك حر  تملك حر

تكاليف 
  المحاجر

أعمال 
رأسمالية 
  اإلجمالي   قيد االنجاز

  ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
              

  

  

                  التكلفة
  ١٫٦٨١٫٥٤٥  ١١٫٠٦١  ٤٫٣٦٤  ٤٢٫٥١٩  ٣٧٫٨٩٤  ١٫١٧٠٫٧٤٠  ٣٨٢٫٠٦٥  ٣٢٫٩٠٢  ٢٠١٦يناير  ١في 

  ٤٧٫١٦٥  ٣٥٫٦٣١  -  ٥٫٧١٤  ١٫٩٩٩  ١٨٫٥١١  ١٫٢٢٤  -  اإلضافات
  )٨٫٨٧٣(  -  -  )٣٫٢١٩(  -  )٥٫٦٥٤(  -  -  االستبعادات

  ١٥٫٩١٤  -  -  -  -  ١٥٫٩١٤  -  -  من مخزون المحول
  -  )٤٥٫١٨٧(  -  -  -  ٣٠٫٠٤٤  ١٥٫١٤٣  -  من أعمال رأسمالية قيد االنجاز المحول

   ----------  -----------   ---------- ---   ----------  - ---------  --------   ----------   ---------- ---  
  ١٫٧٣٥٫٧٥١  ١٫٥٠٥  ٤٫٣٦٤  ٤٥٫٠١٤  ٣٩٫٨٩٣  ١٫٢١٣٫٦٤١  ٣٩٨٫٤٣٢  ٣٢٫٩٠٢  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

   ----------  -----------   ---------- ---   ----------   ----------  --------   ----------   ---------- ---  
  ١٫٧٣٥٫٧٥١  ١٫٥٠٥  ٤٫٣٦٤  ٤٥٫٠١٤  ٣٩٫٨٩٣  ١٫٢١٣٫٦٤١  ٣٩٨٫٤٣٢  ٣٢٫٩٠٢  ٢٠١٧يناير  ١في 

  ٦٩٫٦٨٣  ٦٥٫٠٤٦  -  ٤٩٠  ١٫٢٧٠  ١٫٣٦٤  ١٫٥١٣  -  اإلضافات
  )٥٨٧(  -  -  )٤٩٦(  )٤(  )٨٧(  -  -  االستبعادات

  -  )٦٫٩٥٦(  -  -  -  ٥٫٦٧٧  ١٫٢٧٩  -  من أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز المحول
  )١٣٫٢٦٢(  -  -  -  -  -  )٤٫٢١٢(  )٩٫٠٥٠(  )٩عقارات استثمارية (راجع إيضاح  إلى المحول

   ----------  ----------- ---------- --- --------- --------- -------- -----------  ------- ------ 
  ١٫٧٩١٫٥٨٥  ٥٩٫٥٩٥  ٤٫٣٦٤  ٤٥٫٠٠٨  ٤١٫١٥٩  ١٫٢٢٠٫٥٩٥  ٣٩٧٫٠١٢  ٢٣٫٨٥٢  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 

   ----------  ----------- ------------ - --------- --------- --------- -----------  ------------- 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ) وشركتھا التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

٢٨  

  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)الممتلكات واآلالت والمعدات   .٨

  
أراضي تملك 

  سيارات  أثاث ومعدات   آالت وماكينات مباني تملك حر  حر
تكاليف 
  جراالمح

أعمال 
رأسمالية 
  اإلجمالي   قيد االنجاز

  ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   
              

  

  

                  االستھالك
  ٨٢٣٫٨٠٠  -  ٣٫٤٩٣  ٣٩٫٩١٠  ٣٢٫٨٢٥  ٥٥٣٫٨٠٤  ١٩٣٫٧٦٨  -  ٢٠١٦يناير  ١في 

  ٥٢٫٠٨٥  -  ٦٤  ١٫٧٢٠  ١٫٤٢٩  ٣٦٫٨١٦  ١٢٫٠٥٦  -  المحمل خالل السنة
  )٨٫٧٧٣(  -  -  )٣٫١١٩(  -  )٥٫٦٥٤(  -  -  االستبعادات

  --------  -----------  -----------   ----------   ----------  --------  --------  -----------  
  ٨٦٧٫١١٢  -  ٣٫٥٥٧  ٣٨٫٥١١  ٣٤٫٢٥٤  ٥٨٤٫٩٦٦  ٢٠٥٫٨٢٤  -  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

  --------  ----------  -----------   ----------  ---------  --------  --------  -----------  
  ٨٦٧٫١١٢  -  ٣٫٥٥٧  ٣٨٫٥١١  ٣٤٫٢٥٤  ٥٨٤٫٩٦٦  ٢٠٥٫٨٢٤  -  ٢٠١٧يناير  ١في 

  ٥٤٫٧٣٩  -  ٦٤  ٢٫٢٥٣  ١٫٦١٩  ٣٨٫٣٧٤  ١٢٫٤٢٩  -  المحمل خالل السنة
  )٤٩٩(  -  -  )٤٩٦(  )٣(  -  -  -  االستبعادات

  )٤٫٠٢٠(  -  -  -  -  -  )٤٫٠٢٠(  -  )٩عقارات استثمارية (راجع إيضاح  إلى المحول
  --------  ----------- ----------- --------- --------- -------- --------  ----------- 

  ٩١٧٫٣٣٢  -  ٣٫٦٢١  ٤٠٫٢٦٨  ٣٥٫٨٧٠  ٦٢٣٫٣٤٠  ٢١٤٫٢٣٣  -  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 
  --------  ----------- ----------- --------- --------- -------- --------  ----------- 

             صافي القيمة الدفترية
  ٨٧٤٫٢٥٣  ٥٩٫٥٩٥  ٧٤٣  ٤٫٧٤٠  ٥٫٢٨٩  ٥٩٧٫٢٥٥  ١٨٢٫٧٧٩  ٢٣٫٨٥٢  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 

  =====  ======  ======  ====  ====  ===  =====  ======  
  ٨٦٨٫٦٣٩  ١٫٥٠٥  ٨٠٧  ٦٫٥٠٣  ٥٫٦٣٩  ٦٢٨٫٦٧٥  ١٩٢٫٦٠٨  ٣٢٫٩٠٢  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

  =====  ======  ======  ====  ====  ===  ====  ======  
 

  :تم توزيع مصروفات االستھالك على النحو التالي )١(
            

  
  

              ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم              

                  

  ٥٠٫٧٠١  ٥٢٫٧٥٦              تكلفة المبيعات 
  ١٫٣٨٤  ١٫٩٨٣              المصروفات العمومية واإلدارية

               ---------   ---------  
              ٥٢٫٠٨٥  ٥٤٫٧٣٩  
              =====  =====  



  ) وشركتھا التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

٢٩  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)لمعدات الممتلكات واآلالت وا  .٨
  

رسملة  تتم تتمثل األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز في التكاليف المتكبدة إلنشاء محطة الطاقة الخاصة بمباني ومصنع اإلسمنت. )٢(
 كجزء من األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز.  )مليون درھم ٠ .٧: ٢٠١٦(درھم مليون  ٠ .٦تكاليف اقتراض بمبلغ 

أحد كضمان مقابل  مليون درھم) ٣١ .٠٤: ٢٠١٦(مليون درھم  ٢٩ .٩٨افي قيمة دفترية بلغت تم رھن ماكينات ومعدات بص )٣(
 ).١٦القروض ألجل (راجع إيضاح 

 .)١٦تم تخصيص وثائق تأمين على ماكينات ومعدات لصالح البنوك (راجع إيضاح  )٤(
إلى العقارات االستثمارية نتيجة التغير ن درھم مليو ٩ .٢تم خالل السنة الحالية إعادة تصنيف أرض ومبنى بصافي قيمة دفترية بلغت  )٥(

   في استخدام تلك العقارات. 
  
    العقارات االستثمارية  .٩

  
غير  أرض

  مطورة 
أرض 

  اإلجمالي  مباني   مطورة 
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

          التكلفة
  ١٣٧٫٠٠٦  ٤٩٫٢٨٩  ٩٫٤٤٧  ٧٨٫٢٧٠  ٢٠١٦يناير  ١في 

   ----------  -------   ---------  -----------  
  ١٣٧٫٠٠٦  ٤٩٫٢٨٩  ٩٫٤٤٧  ٧٨٫٢٧٠  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

   ----------  -------   ---------  -----------  
  ١٣٧٫٠٠٦  ٤٩٫٢٨٩  ٩٫٤٤٧  ٧٨٫٢٧٠  ٢٠١٧يناير  ١في 

  ١٥٫٣٦١  ١٥٫٣٦١  - -  اإلضافات
  ١٣٫٢٦٢  ٤٫٢١٢  ٩٫٠٥٠  -  )٨ممتلكات وآالت ومعدات (راجع إيضاح من  المحول

   ---------   ---------   ----------   ----------  
  ١٦٥٫٦٢٩  ٦٨٫٨٦٢  ١٨٫٤٩٧  ٧٨٫٢٧٠  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 

   ---------   ---------   ----------   ----------  
          االستھالك وانخفاض القيمة

  ٢٢٫٩٠٤  ٢٢٫٩٠٤  - -  ٢٠١٦يناير ١في
  ١٫٩٩٩  ١٫٩٩٩  -  -  المحمل خالل السنة 

  --------  --------   ----------   ---------  
  ٢٤٫٩٠٣  ٢٤٫٩٠٣  -  -  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

  --------  --------   ----------   ---------  
  ٢٤٫٩٠٣  ٢٤٫٩٠٣  -  -  ٢٠١٧يناير  ١في 

  ٢٫٠٠٣  ٢٫٠٠٣  -  -  المحمل خالل السنة 
  ٤٫٠٢٠  ٤٫٠٢٠  -  -  )٨من ممتلكات وآالت ومعدات (راجع إيضاح المحول على 

  --------  --------   ---------   ----------  
  ٣٠٫٩٢٦  ٣٠٫٩٢٦  -  -  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 

  --------  --------   ---------   ----------  
          صافي القيمة الدفترية

  ١٣٤٫٧٠٣  ٣٧٫٩٣٦  ١٨٫٤٩٧  ٧٨٫٢٧٠  ٢٠٧ديسمبر  ٣١في 
  =====  =====  =====  ======  

  ١١٢٫١٠٣  ٢٤٫٣٨٦  ٩٫٤٤٧  ٧٨٫٢٧٠  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
  =====  ====  =====  ======  

  

 مملوكة تملك حر. إن كافة العقارات االستثمارية لدى المجموعة  )١(
 

وفقاً لتقرير التقييم الصادر عن شركة تقييم مستقلة وفقاً لدليل  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١تم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية كما في  )٢(
ين. إن شركة التقييم مسجلة في اإلمارات العربية المتحدة. تم تحديد التقييمات، التقييم الصادر عن المعھد الملكي للمساحين القانوني

ت المتوافقة مع معايير التقييم الدولية، باستخدام أسلوب تقييم المبيعات المماثلة بالوضع باالعتبار ظروف السوق السائدة/أدلة المعامال
رات واآلراء السائدة بالسوق. فيما يلي المدخالت غير الملحوظة الھامة التي المتناقلة ألنواع مماثلة من العقارات باإلضافة إلى التصو

 تم استخدامھا:
 ٨٠٠درھم إلى  ٥٠٠: ٢٠١٦(درھم للقدم المربع  ٩٠٠درھم إلى  ٥٠٠يبلغ متوسط سعر السوق المماثل ألراضي غير مطورة  -

 درھم للقدم المربع)؛
درھم  ٨٥٠درھم إلى  ٥٥٠: ٢٠١٦( درھم للقدم المربع ٩٥٠إلى  ٦٠٠سعر السوق المماثل ألراضي غير مطورة يبلغ متوسط  -

 للقدم المربع)؛
درھم للقدم  ٩٠٠درھم إلى  ٦٠٠: ٢٠١٦( درھم للقدم المربع ١٫٠٠٠إلى  ٧٠٠لمباني سعر السوق المماثل يبلغ متوسط  -

 المربع)؛
 لحوظة المذكورة أعاله.يخضع تقدير القيمة العادلة للتغير في حال حدوث تغيير في المدخالت غير الم



  ) وشركتھا التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

٣٠  

  (تابع)إيضاحات 
  
    (تابع)عقارات استثمارية   .٩
  

مليون  ٣١٢: ٢٠١٦(مليون درھم  ٣٣٩بلغت  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١العادلة إلجمالي محفظة العقارات االستثمارية كما في  إن القيمة )٣(
 .درھم)

 
 مليون درھم). ٣٤: ٢٠١٦(رھم مليون د ٤١تتضمن العقارات االستثمارية عقارات مؤجرة ألطراف أخرى بقيمة  )٤(

  
مليون  ٣ج.٢٢: ٢٠١٦( مليون درھم ٣ .٠٤، إيرادات إيجارية بقيمة ٢٠١٧ديسمبر  ٣١حققت المجموعة خالل السنة المنتھية في  )٥(

 ).٦بعد مقاصة االستھالك المحمل خالل السنة (راجع إيضاح  درھم)
  

  تحديد القيمة العادلة
  

أو المطلوبات، تستخدم المجموعة معطيات السوق الملحوظة إلى أقصى قدر ممكن. يتم تصنيف القيم عند قياس القيمة العادلة للموجودات 
  أساليب التقييم المبينة على النحو التالي: المستخدمة فيالعادلة ضمن عدة مستويات في النظام المتدرج للقيمة العادلة بناًء على المدخالت 

  
  في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقة. : األسعار المدرجة (غير معدلة)١المستوى  
  وھي عبارة عن معطيات ملحوظة لموجودات أو مطلوبات، سواء  ١: مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى ٢المستوى

  بشكل مباشر (كاألسعار) أو بشكل غير مباشر (مشتقة من األسعار). 
  تكزة على معطيات السوق الملحوظة (مدخالت غير ملحوظة).: مدخالت لموجودات أو مطلوبات، غير مر٣المستوى  
  

في حال تم تصنيف المدخالت المستخدمة في قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات ضمن مستويات مختلفة في النظام المتدرج للقيمة 
يمثل حيث أن أقل مستوى للمدخالت للقيمة العادلة العادلة، يتم تصنيف قياس القيمة العادلة بأكمله ضمن ذات المستوى في النظام المتدرج 

  .أھمية لعملية القياس بأكملھا
  

  النظام المتدرج للقيمة العادلة
  
  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى 

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          

  ٣٣٩٫١٠٥  ٣٣٩٫١٠٥  -  -  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 
  =====  =====  ======  ======  

  ٣١١٫٥٢٠  ٣١١٫٥٢٠  -  -  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
  =====  =====  ======  ======  
  

  من النظام المتدرج للقيمة العادلة. ٣تم تصنيف القيمة العادلة للعقارات االستثمارية ضمن المستوى 
  

  شركة مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكيةفي االستثمار   .١٠
  

    ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ھمألف در  ألف درھم    
        

  ٤٢٫١٢٥  ٤٢٫١٢٥    اوتوالين اندستلایر باركس ليمتد 
    =====  =====  
  

ً لحقوق الملكية في الحصة البالغة  في شركة اوتوالين ) ٪٣٤ .٤٨: ٢٠١٦( ٪٣٤ .٤٨يتمثل االستثمار في شركة مستثمر بھا محتسبة وفقا
أنه استثمار في شركة  اوتوالين اندستلایر باركس ليمتد علىر في ستثمااندستلایر باركس ليمتد، شركة مسجلة في الھند. تتم معاملة اال

  زميلة ويتم تسجيلھا على أنھا شركة مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكية. لم تبدأ الشركة بعد أي عمليات تجارية.
  

التطوير  ٢٠١٧أبريل  ١٥ بتاريخ قدلذي عُ افيما يتعلق باالستثمار في شركة زميلة، اعتمد مجلس اإلدارة خالل اجتماع الجمعية العمومية 
المشترك لألرض المحتفظ بھا من قبل شركة زميلة وذلك بالتعاون مع الشريك الھندي ومطور رئيسي في الھند، كما تم إطالع المساھمين 

االستثمار كما تجري  على ھذا األمر. الحقاً لذلك، أبرمت الشركة مذكرة تفاھم مع المطور. تدرس المجموعة عدة خيارات فيما يتعلق بھذا
، ال تتوقع المجموعة أي خسائر من ھذا وتوقعات التدفق النقدي الجارية المفاوضاتمناقشات مع مساھم آخر في الھند. بناًء على 

  االستثمار.
  



  ) وشركتھا التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

٣١  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع) شركة مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكيةفي االستثمار   .١٠

  
  :اوتوالين اندستلایر باركس ليمتدومات المالية لشركة فيما يلي ملخص حول المعل

  

  
  المطلوبات  الموجودات  ألف درھم

      
٥٫٦٨٣  ٦٦٫١٨٣  ٢٠١٧  

  =====  ====  
١٫٣٤١  ٥٨٫٧١٧  ٢٠١٦  

  =====  ====  
  

  اتاالستثمار  .١١
  
    ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم    
        

        استثمارات متاحة للبيع
  ١٩٥٫٨٣٨  ٢١٦٫٦١٥    ١ .١١راجع إيضاح  –ية مدرجة استثمارات في أوراق مال

  ٣٧٫١١١  ٣١٫٣٢٣    ١ .١١راجع إيضاح  –استثمارات في أوراق مالية غير مدرجة 
    -----------  ----------- 
  )٢٣٢٫٩٤٩  ٢٤٧٫٩٣٨  )١  
    -----------   ----------  

        أوراق مالية للمتاجرة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  ٩٫٣٩٨  ٩٫٢٠٣    ٢ .١١راجع إيضاح ح  –أسھم ملكية مدرجة محتفظ بھا للمتاجرة 

    --------  -------  
  )٩٫٣٩٨  ٩٫٢٠٣  )٢  
    -----------   ----------  
 )٢٤٢٫٣٤٧  ٢٥٧٫١٤١  )٢( ) +١  

    ======  ======  
        
    ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم    

        سندات ملكية وسندات دين 
      
        درجة:م

  ١٥١٫٢٥٣  ١٥٩٫١٧٤    اإلمارات العربية المتحدة
  ٥٣٫٩٨٣  ٦٦٫٦٤٤    خارج اإلمارات العربية المتحدة

        
        غير مدرجة:

  ٥٫١٠٠  ٥٫١٠٠    اإلمارات العربية المتحدة
  ٣٢٫٠١١  ٢٦٫٢٢٣    خارج اإلمارات العربية المتحدة

    -----------   ----------  
    ٢٤٢٫٣٤٧  ٢٥٧٫١٤١  
    ======  ======  

  

  
  



  ) وشركتھا التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

٣٢  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)االستثمارات   .١١

  
  االستثمارات المتاحة للبيع  ١-١١

  
  فيما يلي الحركة في االستثمارات المتاحة للبيع:

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ٢٧٨٫٦٥٣  ٢٣٢٫٩٤٩    يناير  ١كما في 
  ٢٥٫٤٦٤  ٤٤٫٨٦١    الشراء خالل السنة

  )٥٫٠٠٦(  ٦٫٩٠٢    العادلةالتغير في القيمة 
  )٦٦٫١٦٢(  )٣٦٫٧٧٤(   االستبعادات خالل السنة

    -----------  -----------  
  ٢٣٢٫٩٤٩  ٢٤٧٫٩٣٨    )١١ديسمبر (راجع إيضاح  ٣١كما في 

    ======  ======  
  

  مخاطر أسعار أسھم الملكية –تحليل الحساسية 
  

وسوق الكويت لألوراق المالية  ق دبي المالي وسوق أبوظبي لألوراق الماليةالمجموعة في سندات الملكية مدرجة في سو اتإن استثمار
إن ف، على أنھا متاحة للبيعفيما يتعلق بھذه االستثمارات المصنفة  .وسوق األوراق المالية الوطنية الھندية وسوق البحرين لألوراق المالية

 اإليرادات الشاملة األخرى / (نقص)تؤدي إلى زيادةلتاريخ التقرير كانت ھذه األسواق المالية في  جميعفي  ٪١٠بنسبة  / (النقص)الزيادة
  .مليون درھم) ١٩ .٦: ٢٠١٦( مليون درھم ٢١ .٧ بمبلغ

  
. ترى ٢٠١٧ديسمبر  ٣١يتم تسجيل االستثمارات غير المدرجة بصافي القيمة الدفترية لألسھم في الشركات المستثمر بھا المعنية كما في 

عادلة لھذه االستثمارات غير المدرجة ال تختلف بشكل مادي عن صافي القيمة الدفترية للشركات المستثمر بھا كما في اإلدارة القيمة ال
  تاريخ التقرير.

  
  التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٥٢٫٨٨٠  ٤٢٫٦٨٦  يناير  ١كما في 
ً داً/(زائ   )٥٫٠٠٦(  ٦٫٩٠٢  (النقص) في القيمة العادلة خالل السنة: الزيادة/)ناقصا

  )١٦٫٠٣٨(  )١٠٫١١٠(  )٦ناقصاً: األرباح خالل السنة المحولة إلى األرباح أو الخسائر (راجع إيضاح
  ١٠٫٨٥٠  ١٫١٠٢  زائداً: خسائر انخفاض القيمة المعترف بھا في األرباح أو الخسائر

   ---------  ---------  
  ٤٢٫٦٨٦  ٤٠٫٥٨٠  ديسمبر ٣١كما في 

  =====  =====  
  

  السندات التجارية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  ٢-١١
  

  فيما يلي الحركة خالل السنة:
  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٩٫٦١٨  ٩٫٣٩٨  يناير  ١كما في 
  ٢٫٧٣٥  ٦٫٩٣٥  اإلضافات خالل السنة

  ١١٣  ٣٫٧٨٩  )٦غير المحققة من تقييم االستثمارات بالقيمة العادلة (راجع إيضاح األرباح 
  )٣٫٠٦٨(  )١٠٫٩١٩(  االستبعادات خالل السنة

  -----------   ---------  
  ٩٫٣٩٨  ٩٫٢٠٣  )١١(راجع إيضاح  ديسمبر ٣١كما في 

 ====  ====  

  



  ) وشركتھا التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

٣٣  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)االستثمارات   .١١

  
 العادلةقياس القيم   ٣-١١

  
ذه تقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام النظام المتدرج للقيمة العادلة التالي الذي يوضح أھمية المدخالت المستخدمة في تحديد ھ

  القياسات:
  

يتم تصنيف ييم. لى سعر السوق في تاريخ التق: األسعار السوقية المدرجة (غير المعدلة) في سوق نشط. ترتكز القيم العادلة ع١المستوى 
  استثمار المجموعة في سندات الملكية المدرجة المحتفظ بھا بغرض المتاجرة ضمن ھذه الفئة. 

  
: أساليب تقييم ترتكز على المدخالت الملحوظة إما بصورة مباشرة (مثل األسعار) أو بصورة غير مباشرة (أي مستمدة من ٢المستوى 

التي يتم تقييمھا باستخدام: أسعار السوق المدرجة في أسواق نشطة ألدوات مماثلة أو األسعار األسعار). تشتمل ھذه الفئة على األدوات 
ً أو عروض األسعار المقدمة من الوسطاء أو أساليب تقييم أخرى  السوقية المدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسواق ُتعتبر أقل نشاطا

 رة أو غير مباشرة من البيانات السوقية. حيث تكون جميع المدخالت الھامة ملحوظة بصورة مباش
  

: أساليب تقييم تستخدم المدخالت غير الملحوظة الھامة. تشتمل ھذه الفئة على كافة األدوات التي تشتمل أساليب تقييمھا على ٣المستوى 
تمل ھذه الفئة على األدوات التي مدخالت ال ترتكز على بيانات ملحوظة ويكون للمدخالت غير الملحوظة تأثير ھام على تقييم األداة. تش

يتم تقييمھا بناًء على األسعار المدرجة ألدوات مماثلة حيث تكون التعديالت أو االفتراضات الھامة غير الملحوظة مطلوبة إلظھار 
  االختالفات بين األدوات.

  
دير المحفظة االستثمارية وكذلك التقارير الصادرة كما يتم التوصل إلى التقييم، في بعض الحاالت، بناًء على تقارير التقييم الصادرة من م

ضمن ھذه الفئة. وبصورة عامة،  الصناديقحول إنجاز المشاريع. يتم تصنيف استثمارات المجموعة في سندات الملكية غير المدرجة وفي 
  قيمة العادلة.  المستخدمة لتحديد القيمة العادلة يصحبه تغير في ال ذات الصلةفإن التغير في المعطيات المقارنة 

  
أرباح وعليه، تم تسجيل  اإليرادات الشاملة األخرىبمراجعة القيمة العادلة لالستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل  اإلدارةقامت 
  .مليون درھم) ٥ خسائر بمبلغ :٢٠١٦(خالل السنة الحالية  اإليرادات الشاملة األخرىمليون درھم في  ٦ .٩بمبلغ 

  
ة دول أدناه تحليالً لألدوات المالية، التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة في نھاية فترة التقرير، حسب المستوى في النظام المتدرج للقيميقدم الج

  تصنيف قياس القيمة العادلة: إطاره يتم في العادلة الذي
  
  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  ھمألف در  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

  ٢٤٧٫٩٣٨  ٣١٫٣٢٣  -  ٢١٦٫٦١٥  االستثمارات المتاحة للبيع
  ٩٫٢٠٣  -  -  ٩٫٢٠٣ السندات التجارية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  -----------  ------ -------  -----------  -- ---------  
  ٢٥٧٫١٤١  ٣١٫٣٢٣  -  ٢٢٥٫٨١٨  
  ======  =======  ======  ======  
  
  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

  ٢٣٢٫٩٤٩  ٣٧٫١١١  -  ١٩٥٫٨٣٨  االستثمارات المتاحة للبيع
  ٩٫٣٩٨  -  -  ٩٫٣٩٨ السندات التجارية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  -----------  ------- ------  -----------  -- ---------  
  ٢٤٢٫٣٤٧  ٣٧٫١١١  -  ٢٠٥٫٢٣٦  
  ======  =======  ======  ======  

  



  ) وشركتھا التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

٣٤  

  (تابع)إيضاحات 
  
  المخزون  .١٢

  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٦٧٫٨٢٠  ٥٠٫٣٥٠  المواد الخام
  ١١٢٫٦٢٤  ١٣٤٫٤١٠  األعمال قيد اإلنجاز والبضائع شبه منتھية الصنع

  ١٦٫٠٥٦  ١٤٫٨٠٧  منتھية الصنعالبضائع 
  ٩٩٫١١٤  ٩٦٫٩٨٧  المخزون وقطع الغيار

  -----------  -----------  
  ٢٩٥٫٦١٤  ٢٩٦٫٥٥٤  

  )٣٢٫٦٩٣(  )٣٠٫٧٤٤( ناقصاً: مخصص المخزون بطيء الحركة
  -----------  -----------  
  ٢٦٢٫٩٢١  ٢٦٥٫٨١٠  

  ٣٫٥٠٨  ٣٫٣٤٥  البضائع في الطريق
  -----------   ----------  
  ٢٦٦٫٤٢٩  ٢٦٩٫١٥٥  
  ======  ======  

  
  فيما يلي الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة:

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٢٩٫٩٤٤  ٣٢٫٦٩٣  يناير ١في 
  ٢٫٧٤٩  -  زائداً: المخصص المرصود خالل السنة

  -  )١٫٩٤٩(  ناقصاً: المشطوب خالل السنة
   ---------   ---------  

  ٣٢٫٦٩٣  ٣٠٫٧٤٤  سمبردي ٣١في 
  =====  =====  
  

  الذمم المدينة التجارية واألخرى  .١٣
  

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٩٢٫٢٦٦  ١٩٨٫٩٧٥  الذمم المدينة التجارية
  )٨٫٢١٣(  )٧٫٠٦٨(  ناقصاً: مخصص انخفاض القيمة

  -----------   ----------  
  ١٨٤٫٠٥٣  ١٩١٫٩٠٧  

  ٤٫٤٧٢  ١٠٫١٦٨  ماً والمبالغ المدفوعة مقدماً للموردينالمصروفات المدفوعة مقد
  ٢٤٫٦٠٠  ٣٫٧٠٨  الودائع والذمم المدينة األخرى

  -----------  -----------  
  ٢١٣٫١٢٥  ٢٠٥٫٧٨٣  
  ======  ======  
  

  فيما يلي الحركة في مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية:
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم 

      
  ٧٫٩٩٢  ٨٫٢١٣  يناير ١في 

  ٢٢١  ٥٥  زائداً: المخصص المرصود خالل السنة
  -  )١٫٢٠٠(  ناقصاً: المعكوس خالل السنة

   ---------   ---------  
  ٨٫٢١٣  ٧٫٠٦٨  ديسمبر ٣١في
  =====  =====  



  ) وشركتھا التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

٣٥  

  (تابع)إيضاحات 
  
  النقد في الصندوق ولدى البنك  .١٤

  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٥٨٦  ٥٢٩  ي الصندوقالنقد ف
  ٤٦٫٣٠٥  ٥١٫٤٩٥  النقد لدى البنك

  -----------   ----------  
  ٤٦٫٨٩١  ٥٢٫٠٢٤  
  ======  ======  
  

  الذمم الدائنة التجارية واألخرى  .١٥
  

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٦٢٫٥٣٣  ٦٦٫٧٣٢  الذمم الدائنة التجارية
  ٤٦٫٣٥٣  ٤٠٫٠٤٢  االستحقاقات والذمم الدائنة األخرى

  ١٣٫٦٣٩  ١٣٫١٤٣  توزيعات األرباح غير المطالب بھا مستحقة الدفع للمساھمين
  ٤٫٧٨٧  ٢٫٠١٠  نشاء ممتلكات وآالت ومعدات (راجع اإليضاح أدناه)إل مبلغ مستحق الدفع

  -----------   ----------  
  ١٢٧٫٣١٢  ١٢١٫٩٢٧  
  ======  ======  
 
كات وآالت ومعدات بشكل أساسي في المبلغ مستحق الدفع لتوسيع مصنع األكياس الورقية، ممتلنشاء إل المبلغ مستحق الدفعتمثل ي

  ومشروع نظام استخالص الحرارة المھدورة، وإنشاء مصنع لإلسمنت وسكن للعمال.
  

  القروض المصرفية  .١٦
  

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  

      القروض طويلة األجل:
  ١٤٦٫٢٩٠  ٧٩٫١٦٩  قروض ألجل

  )٨٥٫٩٢٥(  )٣٠٫٨٠٠(  صاً: االستحقاق قصير األجل من قروض مصرفيةناق
  -----------   ----------  

  ٦٠٫٣٦٥  ٤٨٫٣٦٩  االستحقاق طويل األجل من قرض
  ======  =====  

      القروض قصيرة األجل:
  ٨٨٫٠٣٨  ١٣٢٫٢٥٥  قروض قصيرة األجل

  ٨٥٫٩٢٥  ٣٠٫٨٠٠  االستحقاق قصير األجل من قروض مصرفية
  -----------   ----------  
  ١٧٣٫٩٦٣  ١٦٣٫٠٥٥  
  ======  ======  
  

 تخضع كافة التسھيالت لمعدالت الفائدة السائدة في السوق. )١(

 ).٨يتم ضمان القروض المصرفية بصورة أساسية بموجب رھن على ممتلكات وآالت ومعدات (راجع إيضاح  )٢(

 ).٨ تم تخصيص التأمين على آالت وماكينات لصالح البنوك (راجع إيضاح )٣(

 مليون درھم لصالح البنك كضمان مقابل التسھيالت المصرفية.  ٣٢٠مبلغ مقابل  تحت الطلب سند إذني )٤(

ً لبعض التعھدات المالية. يتم اختبار مدى االلتزام بالتعھدات المالية بصورة سنوية في  )٥( ديسمبر. كما  ٣١تخضع القروض المصرفية أيضا

 عھدات المالية المحددة في خطابات التسھيالت الخاصة بالبنوك.، التزمت المجموعة بالت٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 



  ) وشركتھا التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

٣٦  

  (تابع)إيضاحات 
  
  مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين  .١٧

  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٢٧٫٠٠١  ٢٥٫٢٠٦  يناير ١الرصيد في 
  ٢٫٢٩٤  ٤٫٢٠٥  المخصص المرصود خالل السنة

  )٤٫٠٨٩(  )٣٫٦٢٩(  المبالغ المدفوعة خالل السنة
   ---------   ---------  

  ٢٥٫٢٠٦  ٢٥٫٧٨٢  ديسمبر ٣١الرصيد في 
  =====  =====  
  

  رأس المال  .١٨
  

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  

      المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل:
  درھم لكل سھم  ١سھم بقيمة  ٦٠٨٫٢٥٣٫٧٤٦

  ٥٥٢٫٩٥٨  ٦٠٨٫٢٥٤  درھم لكل سھم) ١سھم بقيمة  ٥٥٢٫٩٥٧٫٩٥١: ٢٠١٦(
  ======  ======  

  

درھم لصالح صندوق الشارقة للضمان  ٥٥٫٢٩٥٫٧٩٥خالل السنة الحالية، قامت الشركة بإصدار صكوك قابلة للتحويل بمبلغ 
  درھم. ١درھم بقيمة اسميه  ٥٥٫٢٩٥٫٧٩٥االجتماعي، والتي تم تحويلھا إلى أسھم عادية للمجموعة مقابل مبلغ 

  
  نونياالحتياطي القا  .١٩

  
تحويل  يتعين، للشركةللنظام األساسي وطبقاً  ٢٠١٥) لسنة ٢من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( ٢٣٩وفقاً للمادة 

غ يجوز إيقاف تلك التحويالت عندما يبلأرباح الشركة كل سنة إلى االحتياطي القانوني غير القابل للتوزيع. من صافي  ٪١٠ ما ال يقل عن
 .التي ينص عليھا القانون الحاالت. إن ھذا االحتياطي غير قابل للتوزيع إال في للشركةمن رأس المال المدفوع  ٪٥٠ القانوني االحتياطي

  .من رأس المال المدفوع ٪٥٠لم يقترح مجلس اإلدارة أي تحويالت إضافية إلى االحتياطي القانوني حيث تجاوز ھذا االحتياطي 
  

  لعاماالحتياطي ا  .٢٠
  

ً للنظام األساسي  من رأس المال  ٪٢٥أرباح السنة إلى االحتياطي العام لحين يبلغ ھذا االحتياطي من  ٪١٠تحويل  يتعين، للشركةوفقا
. يجوز توزيع ھذا االحتياطي بناًء على توصيات أعضاء مجلس اإلدارة بعد موافقة المساھمين في الجمعية العمومية. لم يقترح المدفوع

  .من رأس المال المدفوع ٪٢٥دارة أي تحويالت إضافية إلى االحتياطي العام حيث تجاوز ھذا االحتياطي مجلس اإل
  

  ربحية السھم  .٢١
  

والمتوسط المرجح لعدد األسھم العادية القائمة كما في  المجموعةيرتكز احتساب ربحية السھم األساسية على األرباح المنسوبة إلى مالكي 
  احتسابھا على النحو التالي: ويتم ،٢٠١٧ديسمبر  ٣١
  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
      

  ٦٤٫٠٤٢  ٦٤٫٧٨٥ صافي أرباح السنة (ألف درھم)
  ======  ======  

  ٦٠٨٫٢٥٤  ٦٠٨٫٢٥٤  المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة (ألف)
  ======  ======  

  ٠ .١٠٥  ٠ .١٠٧  ربحية السھم األساسية والمخففة (درھم)
  =====  =====  



  ) وشركتھا التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

٣٧  

  بع)(تاإيضاحات 
  
  االلتزامات واالرتباطات الطارئة  .٢٢

  
، وال مليون درھم) ٢ .٩٤: ٢٠١٦(مليون درھم  ٤ .٢٨، قامت المجموعة بإصدار ضمانات حسن أداء بمبلغ ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 

  تتوقع أن ينشأ عنھا أي التزامات مادية.
  

  .: ال شيء)٢٠١٦(مليون درھم  ١٥٤ .٢٩لمالي بلغت التزامات مصروفات رأس المال المتوقعة في تاريخ بيان المركز ا
  

نتيجة االستثمارات التي تمت في األوراق المالية  مليون درھم) ٥ .٨٦: ٢٠١٦(مليون درھم  ١٣ .٧٨لدى المجموعة أيضاً التزامات بمبلغ 
  والصناديق. يتعين على المجموعة السداد عند طلب مدراء الصندوق/ الشركات المستثمر بھا. 

  
  يعات األرباحتوز  .٢٣

  
  توزيعات األرباح المدفوعة

  
مليون درھم  ٤٤ .٢٤، اعتمد المساھمون توزيعات أرباح نقدية بمبلغ ٢٠١٧أبريل  ١٥قدت بتاريخ خالل الجمعية العمومية السنوية التي عُ 

دفع توزيعات األرباح خالل السنة . تم ٢٠١٦ديسمبر  ٣١، بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة، للسنة المنتھية في درھم لكل سھم ٠ .٠٨بواقع 
  الحالية.

  
  المقترحة النقدية توزيعات األرباح

  
إجمالي ب ٪٨بواقع اقترح أعضاء مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية ، ٢٠١٨مارس  ٣قد بتاريخ خالل اجتماع مجلس اإلدارة الذي عُ 

  وية العمومية.من قبل المساھمين في الجمعية السن ھاالعتماد ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في  درھممليون  ٤٨ .٦ مبلغ
  

  التقارير حول القطاعات  .٢٤
  

كما ھو مبين أدناه، وتمثل تلك القطاعات وحدات األعمال االستراتيجية  لدى المجموعة قطاعين رئيسيين يتم إصدار تقارير بشأنھما
لك الوحدات استراتيجيات للمجموعة. تعمل وحدات األعمال االستراتيجية في قطاعات مختلفة وتتم إدارتھا بصورة منفصلة حيث تتطلب ت

  مختلفة. يوضح الملخص التالي عمليات كل قطاع من قطاعات المجموعة التي تصدر تقارير بشأنھا:
  

  ومنتجات الحبال.  يةكياس الورقاأليشتمل على اإلسمنت و  قطاع الصناعة 
    

  يشتمل على إدارة االستثمارات والنقد لحساب الشركة الخاص.   االستثمار قطاع 
  

  وحدتين لألعمال كما يلي:  تقسيم قطاع االستثمار إلىيتم 
  
 .استثمار وتأجير العقارات في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
  .االستثمار في األسھم والصناديق العامة والخاصة، بصورة رئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا 
  

عتمد عليه اإلدارة في مراقبة النتائج التشغيلية لھذه القطاعات لغرض اتخاذ القرارات تعتبر القطاعات المذكورة أعاله ھي األساس الذي ت
  حول توزيع الموارد وتقييم األداء. يتم حذف المعامالت بين القطاعات عند توحيد البيانات المالية. 

  
  



  ) وشركتھا التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

٣٨  

    (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع) التقارير حول القطاعات  .٢٤
  

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ھمألف در  ألف درھم  

      الصناعة
  ٦١٢٫٨١٥  ٦٤٩٫٩٦٩  اإليرادات

  )٥٤٣٫٤٤٧(  )٥٩٢٫٨١١(  تكلفة المبيعات 
   ------------  -----------  

  ٦٩٫٣٦٨  ٥٧٫١٥٨  إجمالي األرباح 
  ٤٫٣١٢  ١٫٧٢٠  إيرادات متنوعة

  )٩٫٢١٢(  )٩٫٢٩٥(  مصروفات 
   ---------   ---------  

  ٦٤٫٤٦٨  ٤٩٫٥٨٣  صافي نتائج القطاع 
  ---------   ---------  

      االستثمار
  ٢٨٫٠٧٥  ٢٨٫٥٦٧  اإليرادات من االستثمار في أسھم وصناديق خاصة وعامة 

  ٤٥٩  ٢٨٥  إيرادات الفوائد 
  )١٫٩٢٩(  ٢٨١  (مصروفات) أخرى  إيرادات/

  )١٠٫٨٥٠(  )١٫١٠٢(  انخفاض قيمة استثمار متاح للبيع
   ---------   ----------  
  ١٥٫٧٥٥  ٢٨٫٠٣١  
      

  ٥٫٢١٦  ٥٫٠٤٧  ت من العقارات االستثمارية اإليرادا
  )١٫٩٩٩(  )٢٫٠٠٣(  االستھالك 

   ----------   ---------  
  ١٨٫٩٧٢  ٣١٫٠٧٥  صافي نتائج القطاع

   ----------   ---------  
      

  )١٠٫٧٢٢(  )٨٫٨٧١(  تكاليف التمويل 
  )٨٫٦٧٦(  )٧٫٠٠٢(  المركز الرئيسي  –مصروفات غير موزعة 

   ---------  ---------  
  ٦٤٫٠٤٢  ٦٤٫٧٨٥    السنةأرباح 

  =====  =====  
  

  خرى األمعلومات ال
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١    ٢٠١٧ ديسمبر ٣١  
  اإلجمالي   االستثمار  الصناعة    اإلجمالي   االستثمار  الصناعة  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم    ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
                

  ١٫٧٩١٫٦٥٩  ٤٢٣٫٧٠٢ ١٫٣٦٧٫٩٥٧    ١٫٨٣٥٫١٨٤  ٤٤٤٫٢٦٤  ١٫٣٩٠٫٩٢٠  موجودات القطاع
  =======  ======  =======    =======  ======  =======  
                

  ٣٨٦٫٨٤٦  ٤  ٣٨٦٫٨٤٢    ٣٥٩٫١٣٣  -  ٣٥٩٫١٣٣  مطلوبات القطاع
  ======  ====  ======    ======  ===  ======  
                

  ٥٤٫٠٨٤  ١٫٩٩٩  ٥٢٫٠٨٥    ٥٦٫٧٤٢  ٢٫٠٠٣  ٥٤٫٧٣٩  االستھالك 
  =====  ====  =====    =====  ====  =====  
                

  ٦٣٫٠٧٩  -  ٦٣٫٠٧٩    ٦٩٫٦٨٤  -  ٦٩٫٦٨٤ المصروفات الرأسمالية 
  =====  ===  =====    =====  ====  =====  
  
  
  



  ) وشركتھا التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

٣٩  

    (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع) التقارير حول القطاعات  .٢٤
  

  المعلومات الجغرافية
  

 ديسمبر ٣١المنتھيتين في  للسنتينموجودات والمطلوبات المتعلقة بالقطاعات الجغرافية يوضح الجدول التالي معلومات عن اإليرادات وال
  . ٢٠١٦ ديسمبر ٣١و  ٢٠١٧

  
  ٢٠١٦ ديسمبر ٣١    ٢٠١٧ ديسمبر ٣١  
  اإلجمالي   دولي  محلي    اإلجمالي   دولي  محلي  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم    ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
                

  ٦١٢٫٨١٥  ١٣٩٫٣١٤  ٤٧٣٫٥٠١    ٦٤٩٫٩٦٩  ١٥٧٫٦٧٨  ٤٩٢٫٢٩١   اإليرادات
  ======  ======  ======    ======  ======  ======  
                

  ٢٩٫٨٢٢  ٣٫٣٠٨  ٢٦٫٥١٤    ٣٢٫١٧٧  ١٠٫٧٠٣  ٢١٫٤٧٤  إيرادات االستثمار 
  =====  =====  =====    =====  =====  =====  

  
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١    ٢٠١٧ ديسمبر ٣١  
  اإلجمالي   دولي  محلي   مالياإلج دولي محلي 

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم    ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
                

  ١٫٧٩١٫٦٥٩  ١٥٦٫٥٨٨ ١٫٦٣٥٫٠٧١    ١٫٨٣٥٫١٨٤  ١٦٢٫٤٤٨  ١٫٦٧٢٫٧٣٦  الموجودات 
  ======== ======  ========   =======  ======  =======  
                

  ٣٨٦٫٨٤٦  ٥٣٫٩٠١  ٣٣٢٫٩٤٥    ٣٥٩٫١٣٣  ٦٨٫٠٤٧  ٢٩١٫٠٨٦  المطلوبات
  ======  ======  ======    ======  =====  ======  
                

  ٦٣٫٠٧٩  -  ٦٣٫٠٧٩    ٦٩٫٦٨٤  -  ٦٩٫٦٨٤  المصروفات الرأسمالية
  =====  ====  =====    =====  ====  =====  
  

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة  .٢٥
  

ن وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين لدى الشركة، والشركات التي تتمثل األطراف ذات العالقة في المساھمين األساسيي
تخضع لسيطرة وسيطرة مشتركة أو تأثير ھام من قبل ھؤالء األطراف. يتم اعتماد أسعار وسياسات وشروط ھذه المعامالت من قبل إدارة 

  ة.المجموعة، ويتم االتفاق عليھا بصورة متبادلة مع األطراف ذات العالق
  

  فيما يلي تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين:
  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٤٫١٥٥  ١٣٫١٨٨  تعويضات الموظفين قصيرة األجل وتعويضات نھاية الخدمة
  =====  =====  

  ١٤٫١٥٥  ١٣٫١٨٨  إجمالي التعويضات المدفوعة لموظفي اإلدارة الرئيسيين
  =====  =====  

  ٢٢  ٢٢  دارة الرئيسيينعدد موظفي اإل
  ==  ==  

  ٢٫٥٠٠  ٢٫٥٠٠  أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة (راجع اإليضاح أدناه)
 ====  ====  
  

مليون درھم  ٢ .٥أتعاب مجلس إدارة بمبلغ ، اقترح أعضاء مجلس اإلدارة ٢٠١٨مارس  ٣قد بتاريخ خالل اجتماع مجلس اإلدارة الذي عُ 
خالل الجمعية العمومية السنوية التي  عتمادھا من قبل المساھمين في الجمعية السنوية العمومية.ال ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

 ٣١مليون درھم للسنة المنتھية في  ٢ .٥بمبلغ أتعاب أعضاء مجلس إدارة  على دفع المساھمون وافق ،٢٠١٧أبريل  ١٥ قدت بتاريخعُ 
  .٢٠١٦ديسمبر 



  ) وشركتھا التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

٤٠  

    (تابع)إيضاحات 
  

  ةاألدوات المالي  .٢٦
  

واألخرى  تتألف الموجودات المالية من الذمم المدينة التجارية واألخرى والنقد لدى البنك. تتألف المطلوبات المالية من الذمم الدائنة التجارية
  .٣والقروض. تم بيان السياسات المحاسبية الخاصة بالموجودات المالية والمطلوبات المالية في اإليضاح رقم 

  
 مخاطر االئتمان  )أ

  
  عرض لمخاطر االئتمانالت
  

  تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية أقصى تعرض لمخاطر االئتمان. فيما يلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان كما في تاريخ التقرير:
  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٨٤٫٠٥٣  ١٩١٫٩٠٧ الذمم المدينة التجارية (صافية من المخصص)
  ٢٤٫٦٠٠  ٣٫٧٠٨  مدينة األخرىالودائع والذمم ال
  ٤٦٫٣٠٥  ٥١٫٤٩٥  النقد لدى البنك

  -----------  -----------  
  ٢٥٤٫٩٥٨  ٢٤٧٫١١٠  
  ======  ======  
  

فيما يلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان من الموجودات المالية األخرى والذمم المدينة التجارية حسب القطاع الجغرافي كما في تاريخ 
  التقرير:

  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٢٢٧٫٤٤٠  ٢٢٠٫٩٤٦  محلي
  ١٥٫٦٩١  ١٣٫٠٧٦  دول مجلس التعاون الخليجي

  ١١٫٨٢٧  ١٣٫٠٨٨  دول أخرى
  -----------  -----------  
  ٢٥٤٫٩٥٨  ٢٤٧٫١١٠  
  ======  ======  
  

  فيما يلي فترات استحقاق الذمم المدينة التجارية كما في تاريخ التقرير:
  
  ٢٠١٦  ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٧  
  انخفاض القيمة  اإلجمالي   انخفاض القيمة  اإلجمالي   
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          

  -  ١٢١٫٢٢٣  -  ١٣٥٫٦٥٥  يوم ٩٠إلى  ٠متأخرة السداد من 
  -  ٣٢٫٥٠٩  -  ٣١٫١٩٠  يوم ١٢٠إلى  ٩١متأخرة السداد من 

  )٨٫٢١٣(  ٣٨٫٥٣٤  )٧٫٠٦٨(  ٣٢٫١٣٠  يوم ١٢٠متأخرة السداد منذ أكثر من 
  -----------   ---------  -----------   ---------  
  ٨٫٢١٣(  ١٩٢٫٢٦٦  )٧٫٠٦٨(  ١٩٨٫٩٧٥(  
  ======  =====  ======  =====  
  

سمعة ائتمانية جيدة في السوق. ال تتوقع  ذاتتقوم المجموعة بالحد من تعرضھا لمخاطر االئتمان من خالل االستثمار مع أطراف مقابلة 
كانت ھناك حاالت سداد مبكر للموجودات المالية األخرى خالل  الوفاء بالتزاماته. عنأي من األطراف المقابلة  عجزجموعة إدارة الم

  السنة الحالية عن جداول السداد المتفق عليھا. ترى اإلدارة أن الرصيد المتبقي قابل لالسترداد بالكامل.
  

   جيدة. يتم إيداع النقد لدى بنوك محلية ودولية ذات سمعة



  ) وشركتھا التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

٤١  

    (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع)األدوات المالية   .٢٦
  

  مخاطر السيولة  ب)
  

  فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية، بما في ذلك دفعات الفائدة:
  

  القيمة الدفترية  
التدفقات النقدية 

  أكثر من سنة  أقل من سنة  التعاقدية
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

          المطلوبات المالية غير المشتقة
          

  -  ١١٩٫٩١٧  ١١٩٫٩١٧  ١١٩٫٩١٧  الذمم الدائنة التجارية واألخرى
  -  ٢٫٠١٠  ٢٫٠١٠  ٢٫٠١٠  ممتلكات وآالت ومعداتمبلغ مستحق الدفع إلنشاء 

  ٤٩٫٨٣٨  ١٧٠٫٠٤٣  ٢١٩٫٨٨١ ٢١١٫٤٢٤  القروض المصرفية
  -----------   -----------  -----------  ---------  
  ٤٩٫٨٣٨  ٢٩١٫٩٧٠  ٣٤١٫٨٠٨  ٣٣٣٫٣٥١  
  ======  ======  ======  =====  
  

 القيمة الدفترية 
التدفقات النقدية 

  أكثر من سنة  أقل من سنة  التعاقدية
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

          المطلوبات المالية غير المشتقة
          
  -  ١٢٢٫٥٢٥  ١٢٢٫٥٢٥  ١٢٢٫٥٢٥  لذمم الدائنة التجارية واألخرىا

  -  ٤٫٧٨٧  ٤٫٧٨٧  ٤٫٧٨٧  مبلغ مستحق الدفع إلنشاء ممتلكات وآالت ومعدات
  ٦٣٫٠٧٨  ١٨١٫٧٩٤  ٢٤٤٫٨٧٢  ٢٣٤٫٣٢٨  القروض المصرفية

  -----------  -----------  -----------   ---------  
  ٦٣٫٠٧٨  ٣٠٩٫١٠٦  ٣٧٢٫١٨٤  ٣٦١٫٦٤٠  
  ======  ======  ======  =====  
  

  السوقمخاطر   )ج
  

  مخاطر العمالت
  

  ال يوجد لدى المجموعة أي تعرضات ھامة من مخاطر العمالت األجنبية كما في تاريخ التقرير.
  

  أسعار الفائدةمخاطر 
  

  ر:فيما يلي بيان أسعار الفائدة لألدوات المالية التي تخضع لفائدة لدى المجموعة كما في تاريخ التقري
  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  

      األدوات ذات أسعار الفائدة الثابتة
  ٧٫٩٥٧  ٨٧٤  الموجودات المالية

  ===  ====  
      المتغيرةاألدوات ذات أسعار الفائدة 

  ٢٣٤٫٣٢٨  ٢١١٫٤٢٤  المطلوبات المالية
  ======  ======  
  

  لثابتتحليل حساسية القيمة العادلة لألدوات ذات سعر الفائدة ا
ر. ال تقوم المجموعة باحتساب أيٍ من الموجودات والمطلوبات المالية ذات سعر الفائدة الثابت بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائ

  ليؤثر على األرباح أو الخسائر. لذا فإن التغير في أسعار الفائدة في تاريخ التقرير ما كان



  ) وشركتھا التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

٤٢  

    (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع)ية األدوات المال  .٢٦
  

  (تابع)السوق مخاطر   )ج
  

  (تابع)مخاطر أسعار الفائدة 
  

  تحليل حساسية التدفقات النقدية لألدوات ذات سعر الفائدة المتغير
يؤدي إلى زيادة/ (نقص) األرباح أو الخسائر بالمبالغ المبينة لبتاريخ التقرير كان  نقطة أساس في أسعار الفائدة ١٠٠إن التغير بمقدار 

يفترض ھذا التحليل ثبات كافة المتغيرات األخرى وخاصة أسعار العمالت األجنبية. تم إجراء ھذا التحليل على نفس األساس المتبع  أدناه.
  . ٢٠١٦لسنة 

  
  األرباح أو الخسائر  

  

الزيادة بمقدار 
نقطة  ١٠٠
  أساس

النقص بمقدار 
نقطة  ١٠٠
  أساس

  ألف درھم  ألف درھم  
      
  ٢٫١١٤  )٢٫١١٤(  ٢٠١٧ديسمبر ٣١

  =====  ====  
  ٢٫٣٤٣  )٢٫٣٤٣(  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
  =====  ====  
  

  أسعار األسھممخاطر 
  

حول تحليل حساسية أسعار األسھم الخاصة  ١١ال تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار األسھم من االستثمارات المدرجة. راجع اإليضاح 
  بھذه االستثمارات.

  
  القيم العادلة

  

التقرير. راجع أيضاً القيم العادلة لموجوداتھا ومطلوباتھا المالية ال تختلف بشكل مادي عن القيم الدفترية في تاريخ  ترى إدارة المجموعة أن
  .١١ و ٩اإليضاحين 

  
  األحكام والتقديرات المحاسبية الھامة  .٢٧

  
  االستثمار في األوراق المالية

  

لبيع أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. لتحديد ما إذا كانت يتم تصنيف االستثمارات إما ضمن فئة االستثمارات المتاحة ل
ً لما ج اء االستثمارات محتفظ بھا ألغراض المتاجرة أو متاحة للبيع، تضع اإلدارة باالعتبار المعايير التفصيلية لتحديد ھذا التصنيف وفقا

استثمارتھا في األوراق المالية مصنفة بشكل مناسب إما ضمن فئة بالتفصيل في السياسات المحاسبية. إن اإلدارة على قناعة بأن 
  االستثمارات المتاحة للبيع أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. 

  
  تقدير القيمة العادلة لألدوات المالية

  

سوقية الملحوظة عند تحديد القيمة العادلة تقوم المجموعة باستخدام أساليب التقييم التي تنطوي على مدخالت ال ترتكز على البيانات ال
بيان معلومات تفصيلية حول االفتراضات الرئيسية المستخدمة لتحديد القيمة العادلة  ١١لبعض فئات األدوات المالية. تم في اإليضاح رقم 

  تحليل حساسية تفصيلي لھذه االفتراضات.إلى لألدوات المالية، باإلضافة 
  

  لممتلكات واآلالت والمعداتللعقارات االستثمارية وا األعمار اإلنتاجيةتقدير 
  

 المعداتاآلالت ولممتلكات والمقدرة واالستھالك ذي الصلة بالعقارات االستثمارية وا األعمار اإلنتاجية إدارة المجموعة بتحديدتقوم 
لتقييم مدى معقولية ھذه  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في األعمار اإلنتاجية بإجراء مراجعة للقيم المتبقية و قامت المجموعة الخاصة بھا.
للفترتين الحالية األعمار اإلنتاجية المتبقية للموجودات المتبقية و القيم جراء أي تعديل علىإلضرورة وجود إلى اإلدارة شر تولم التقديرات، 
  والمستقبلية.



  ) وشركتھا التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

٤٣  

    (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع)األحكام والتقديرات المحاسبية الھامة   .٢٧
  

  مخزون المتقادممخصص ال
  

. لتحديد مدى ضرورة تسجيل مخصص الناتجة عن تقادم المخزونتقوم المجموعة بصورة منتظمة بمراجعة مخزونھا لتقييم الخسائر 
شير إلى معطيات ملحوظة تُ  كام للتحقق مما إذا كانت ھناك أيأحالمجموعة بوضع إدارة المخزون المتقادم ضمن األرباح والخسائر، تقوم 

مخصص النخفاض القيمة عندما يكون  وعليه، يتم رصد ة بيع المنتج في المستقبل وصافي القيمة القابلة للتحقيق من ذلك المنتج.إمكاني
صافي القيمة القابلة للتحقيق أقل من التكلفة استناداً إلى أفضل التقديرات الموضوعة من قبل اإلدارة. يرتكز مخصص المخزون المتقادم 

  ومعدالت االستھالك السابقة. لفعليأعمال الجرد اعلى 
  

  خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة
  

المجموعة  تعرض لھاتالتي المدينة لتقييم انخفاض القيمة مرة واحدة على األقل سنوياً. إن مخاطر االئتمان  ابمراجعة ذممھ تقوم المجموعة
 ،ى ضرورة إدراج خسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح أو الخسائرالمدينة التجارية. لتحديد مد ھاذمممنسوبة بصورة رئيسية إلى  تكون

شير إلى وجود انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية ما إذا كانت ھناك أي معطيات ملحوظة تُ م للتحققأحكام بوضع  تقوم المجموعة
على الخبرة  بناءً  ، والتي تعتبرارة محددةمخصص النخفاض القيمة عند وجود حدث أو حالة خس رصديتم  ،المستقبلية المقدرة. وعليه

  القدرة على استرداد التدفقات النقدية.  تدنيدليل على  بمثابة ،السابقة
  

  الممتلكات واآلالت والمعداتخسائر انخفاض قيمة 
  

لتحديد مدى  اض القيمة.، وذلك في حال وجود مؤشر على انخفلتقييم انخفاض القيمة ھا وآالتھا ومعداتھاممتلكاتبمراجعة  تقوم المجموعة
ما إذا كانت ھناك أي معطيات م للتحققأحكام بوضع  تقوم المجموعة ،ضرورة إدراج خسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح أو الخسائر

د مخصص النخفاض القيمة عند وجو رصديتم  ،وعليه المعدات.اآلالت وو تفي القيمة الدفترية للممتلكاشير إلى وجود انخفاض ملحوظة تُ 
  والمعدات.واآلالت  تالقيمة الدفترية للممتلكادليل على انخفاض  بمثابة ،على الخبرة السابقة بناءً  ، والتي تعتبرحدث أو حالة خسارة محددة

  
  استرداد استثمار في شركة زميلة ("الشركات المستثمر بھا وفقاً لطريقة حقوق الملكية")

  
عتبر من المجاالت التي تنطوي على أحكام ھامة من اإلدارة حيث يُ  حقوق الملكيةطريقة اً لمستثمر بھا وفق شركةإن استرداد استثمار في 

 حقوق الملكيةطريقة مستثمر بھا وفقاً لال لالستثمار في الشركات تتطلب إجراء تقييم حول ما إذا كان من الممكن أن يتم دعم القيمة الدفترية
  .حقوق الملكيةطريقة مستثمر بھا وفقاً لال بل الشركاتالمحتفظ بھا من قموجودات قيمة الدفترية لللبا
  

ً لطريقة حقوق الملكية، قامت إدارة المجموعة بمراجعة القيمة العادلة  بالنسبة لألرض المحتفظ بھا من قبل الشركات المستثمر بھا وفقا
وعليه، ترى اإلدارة أن قيمة ھذا االستثمار ، استناداً إلى الخطط المستقبلية لتطوير أو بيع األرض. ٢٠١٧ديسمبر  ٣١لألرض كما في 

   قابلة لالسترداد بالكامل.
  

  تقييم العقارات االستثمارية
  

ً االستھالك المتراكم  ھايتم بيان، ونموذج التكلفة يتم احتساب العقارات االستثمارية باستخدام وخسائر انخفاض القيمة، إن بالتكلفة ناقصا
. تم تحديد القيم العادلة لألراضي استناداً إلى المعامالت العائدات ذات الصلةبالوضع في االعتبار  بانيمالعادلة للتحديد القيم  تموجدت. 

ذات  العادلةن تقديرات القيمة إ التي أبرمت مؤخراً في السوق بشأن عقارات مماثلة تقع في نفس موقع العقارات االستثمارية للمجموعة.
ً بناًء على المعلومات ولذلك ال يمكن تحديدھا بدقة.  ،حكام ھامةأمتعلقة ب موروأطبيعة خاصة وتنطوي على عدم اليقين  ، من المتاحة حاليا

ظروف إلى تعديالت ھامة في السنة المالية التالية نظراً للتغيرات في  للقيمة العادلة تخضع التقييمات الحاليةأن  بشكل معقول المحتمل
  السوق واالفتراضات المستخدمة.

  
  المقارنةأرقام   .٢٨

  
  تمت إعادة تصنيف/ إعادة تجميع بعض أرقام المقارنة، حيثما قضت الضرورة لتتوافق مع العرض المتبع في ھذه البيانات المالية الموحدة.

 
  


