
شركة صناعات أسمنت الفجـیرة

(شركة مساھمة عامة)

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٣

تقریر مدقق الحسابات المستقل والقوائم المالیة



شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

جدول المحتویات 

الصفحات 

١معلومات عامة

٢ ، ٣تقریر مدقق الحسابات المستقل 

٤قائمة المركز المالي  

٥قائمة األرباح او الخسائر

٦قائمة الدخل الشامل االخر

٧قائمة التغیرات في حقوق ملكیة المساھمین 

٨قائمة التدفقات النقدیة 

٣٢ایضاحات حول القوائم المالیة - ٩

تقریر مدقق الحسابات والقوائم المالیة

عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٣



شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

معلومات عامة

٦٠٠:عنوان المكتب الرئیسي : ب : ص .
اإلمارات العربیة المتحدة الفجیرة -

+٩٧١ ٩ ٢٢٢ ٣١١١ ھاتف :
+٩٧١ ٩ ٢٢٢ ٧٧١٨ فاكس :

hofci79@fciho.aeالبرید اإللكتروني :

١١٤٧٧:عنوان المصنع  ب : ص .
اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

+٩٧١ ٩ ٢٤٤ ٤٠١١ ھاتف :
+٩٧١ ٩ ٢٤٤ ٤٠١٦ فاكس :

fujcem82@emirates.net.aeالبرید اإللكتروني :

www.fujairahcement.com:الموقع اإللكتروني 

ھوروث ماك :مدقق الحسابات المستقل 
١٦٥٠ ب : ص .

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

قائمة التغیرات في حقوق ملكیة المساھمین عن السنة المنتھیة ٣١ دیسمبر ٢٠١٣

٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠١٣٨،٩٨٢،٤٥٨٢١٦،٢٠٧،١٠٦١٩١،٥٨٣،٠٢٥٩٠٢،٦٣٧،٩٠٩الرصید كما في ١ ینایر ٢٠١٢

٣٥،١٦٠،٥٣٣٣٥،١٦٠،٥٣٣---أرباح السنة

-(٣،٥١٦،٠٥٣)-٣،٥١٦،٠٥٣-المحول لالحتیاطى القانونى

--(٦،٣٢٨،٨٩٦)٦،٣٢٨،٨٩٦--المحول لالختیاطى االختیارى

٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠١٤٢،٤٩٨،٥١١٢٢٢،٥٣٦،٠٠٢٢١٦،٨٩٨،٦٠٩٩٣٧،٧٩٨،٤٤٢

السنة (١٢،١٩٠،٠٢٥)(١٢،١٩٠،٠٢٥)---(خسائر)

٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠١٤٢،٤٩٨،٥١١٢٢٢،٥٣٦،٠٠٢٢٠٤،٧٠٨،٥٨٤٩٢٥،٦٠٨،٤١٧

االیضاحات المرفقة جزأ ال یتجزأ من القوائم المالیة.

تقریر مدقق الحسابات مدرج فى الصفحة رقم ٢ ، ٣.

( بالدرھم اإلماراتي )

االحتیاطي القانونيرأس المال

الرصید كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٣

إجمالي حقوق 

المساھمین

الرصید كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٢

األرباح المحتجزة االحتیاطي االختیاري
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

قائمة التدفقات النقدیة عن السنة المنتھیة فى ٣١ دیسمبر ٢٠١٣
( بالدرھم اإلماراتي )

٢٠١٣٢٠١٢

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

أرباح السنة / ٣٥،١٦٠،٥٣٣(١٢،١٩٠،٠٢٥)(خسائر)

تسویات لـ :
٤٨،٧٣١،٨٨٦٤٨،٤٠٤،١٤٦

١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مخصص المخزون بطئ الدوران لقطع الغیار

٤،٦٩٣،٨٢٨٤،٦٩٣،٨٢٨
١،٥١٣،٣٧٨٢٥٨،٤٣٤

٤٣،٧٤٩،٠٦٧٨٩،٥١٦،٩٤١األرباح التشغیلیة قبل التغیرات في األصول و اإللتزامات التشغیلیة 

النقص في األصول المتداولة  الزیادة)/ )

(٥٩،٢٩٣،٠٩٩)٥٨،٧٩٩،٤٦٤المخزون 

٨،٩٧٠،٤٧٥(٤٤،٤٨٥،٢٦٣)ذمم تجاریة مدینة 

(١٠٨،١٠١)(٣٤٨،٩١٩)السلف والودائع والذمم المدینة األخرى

في االلتزامات المتداولة  النقص) ) الزیادة/

٣٨،٨٨٦،٤٠٤(٣٣،٠٤٢،١٦٥)الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى 

٢٤،٦٧٢،١٨٤٧٧،٩٧٢،٦٢٠النقد الناتج من العملیات 

(١،٠٨٨،٣٣٢)(٨١٧،٨٤١)مكافآت نھایة الخدمة المدفوعة 

٢٣،٨٥٤،٣٤٣٧٦،٨٨٤،٢٨٨صافي النقد من األنشطة التشغیلیة 

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة 

(٥،٣٦٦،٩٩٣)(١٧،٠٨٦،٧٥٦)شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

األنشطة االستثماریة المستخدم في ) (٥،٣٦٦،٩٩٣)(١٧،٠٨٦،٧٥٦)صافي النقد(

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 

القروض اآلجلھ  (٤٨،٥٨٤،٥٨٩)(٤٥،٢٨٤،٩٤٣)(سداد)
القروض المصرفیة ، بالصافى (سداد) (٢٣،٣٠٧،٤٥٢)٦٠،٢٣٩،٧١٣عوائد /

التزامات االیجارات التمویلیة (١٣،٧٠٢،٨٦٠)(٢٧،٤٠٥،٧٢٠)(سداد)

(١،١٦٠،٧٠٤)(١٤،٨٩٠)توزیعات ارباح مدفوعة

األنشطة التمویلیة   المستخدم في ) (٨٦،٧٥٥،٦٠٥)(١٢،٤٦٥،٨٤٠)صافي النقد(

في النقد وما یعادلھ  النقص) (١٥،٢٣٨،٣١٠)(٥،٦٩٨،٢٥٣)صافي(

١٨،٤٥١،٨٣٦٣٣،٦٩٠،١٤٦النقد وما یعادلھ ، بدایة السنة

١٢،٧٥٣،٥٨٣١٨،٤٥١،٨٣٦النقد وما یعادلھ ، نھایة السنة

ممثل بــ :
٦٥،٣٥٢١٤٥،٦٣٩النقد بالصندوق 

الحسابات الجاریة ١٢،٦٨٨،٢٣١١١،٣٠٦،١٩٧أرصدة لدى البنوك -
٧،٠٠٠،٠٠٠-الودائع الثابتة قصیرة األجل 

١٢،٧٥٣،٥٨٣١٨،٤٥١،٨٣٦

االیضاحات المرفقة جزأ ال یتجزأ من القوائم المالیة.

استھالك حقوق االمتیاز واالستخراج

تقریر مدقق الحسابات مدرج فى الصفحة رقم ٢ ، ٣.

مخصص مكافآت نھایة خدمة الموظفین

إھالك الممتلكات واآلالت والمعدات
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة فى ٣١ دیسمبر ٢٠١٣

الوضع القانوني و األنشطة التجاریة ١

(١-١

(١-٢

(١-٣

الجدیدة والمعدلة٢ (IFRS) تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة

(٢-١

المعیار الدولى العداد التقاریر المالیة رقم ١٠، القوائم الموحدة
المعیار الدولى العداد التقاریر المالیة رقم ١١، المشاریع المشتركة

االفصاحات عن اإلھتمامات فى المنشأت االخرى المعیار الدولى العداد التقاریر المالیة رقم ١٢
المعیار الدولى العداد التقاریر المالیة رقم ١٣، قیاس القیمة العادلة

معیار المحاسبة الدولى رقم ٢٧، القوائم المالیة المنفصلة (المعدلة فى ٢٠١١)
معیار المحاسبة الدولى رقم ٢٨، االستثمارات فى شركات شقیقة والمشاریع المشتركة (المعدلة فى ٢٠١١)

المعیار التوضیحى الدولى العداد التقاریر المالیة رقم ٢٠، تجرید التكالیف فى مرحلى انتاج منجم سطحى

(٢-٢

١ ینایر ٢٠١٤

١ ینایر ٢٠١٤

یتم تطبیقھا على الفترات المعاییر الجدیدة والمعدلة

السنویة التي تبدأ في أو بعد

العرض التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم ٣٢ ، األدوات المالیة :

توضح ھذه . ، تتعلق بتطبیق ارشادات مقاصة األصول وااللتزامات المالیة 

والمعیار آللیات " لھ حق قانوني ملزم للمقاصة حالیاً  " التعدیالت معنى 

التسویة الغیر متزامنة لشركات المقاصة للتأھیل لعملیة المقاصة.

التعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ١٠ القوائم المالیة

الموحدة والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ١٢ إفصاحات الفوائد

في المنشآت األخرى معیار المحاسبة الدولي رقم ٢٧ القوائم المالیة المنفصلة

، یقدم توقع لمتطلبات التوحید للمنشآت التي ینطبق . ( المعدل في ٢٠١١ )

علیھا تعریف المنشآة االستثماریة من خالل التعریف في المعیار الدولي

ویتطلب االستثناء من التوحید أن تقوم . إلعداد التقاریر المالیة رقم ١٠

المنشآت االستثماریة بالمحاسبة عن الشركات التابعة بالقیمة العادلة من

خالل األرباح أو الخسائر وكذلك ھناك تغیرات في المعیار الدولي إلعداد

التقاریر المالیة رقم ١٢ لتقدیم االفصاحات التي تحتاجھا المنشآت

االستثماریة.

الجدیدة والمعدلة التى تم اصدارھا وتفعیلیھا للفترات االحقة من ١ ینایر  (IFRS) المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة

٢٠١٣ والتى لم تطبق من قبل

مسجلة كشركة مساھمة عامة بإمارة الفجیرة بالمرسوم شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع ("المنشأة") / السادة

األسھم العادیة للمنشأة مدرجة في سوق أبوظبي األمیري الصادرعن صاحب السمو حاكم الفجیرة في ٢٠ دیسمبر ١٩٧٩.

لألوراق المالیة و سوق الكویت لألوراق المالیة .

لم تتغیر األنشطة األساسیة للمنشأة منذ الفترة السابقة وتشمل تصنیع األسمنت وتشیید وتشغیل و إدارة المخازن والصوامع

المطلوبة لھذا الغرض والمشاركة في تأسیس الشركات الصناعیة واألنشطة المماثلة.

اإلمارات العربیة المتحدة. ٦٠٠ ، الفجیرة - ب :  عنوان الشركة المسجل ھو ص.

تتضمن القوائم المالیة نتائج التشغیل للرخصة الصناعیة رقم ٨٠٠٠١. (١-٤

تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة والتي لیس لھا تأثیر جوھري على القوائم المالیة

ولم یكن لتطبیق المعاییر الدولیة إلعداد .ΔѧѧϴϟΎϤϟ�ϢϮѧѧϘϟ�ϩάѧѧϫ�ϰѧѧϠϋ�ΔѧѧϟΪόϤϟϭ�ΓΪѧѧϳΪΠϟ�ΔѧѧϴϟΎϤϟ�ήϳέΎѧѧϘΘϟ�ΩΪϋϹ�ΔϴϟϭΪϟ�ήϴϳΎόϤϟ�ϖϴΒτΗ�ϢΗ�

ήѧѧΛΆΗ�Ϊѧѧϗ�ϦѧѧϜϟϭ�ΔϘΑΎѧѧδϟ�ϭ�ΔѧѧϴϟΎΤϟ�ΔϨѧѧδϠϟ�ΔѧѧϴϟΎϤϟ�ήϳέΎѧѧϘΘϟ�ϲϓ�ΓΩϮΟϮϤϟ�ώϟΎΒϤϟ�ϰϠϋ�ϱήϫϮΟ�ήϴΛ́Η�ϱ�ΔϟΪόϤϟϭ�ΓΪϳΪΠϟ�ΔϴϟΎϤϟ�ήϳέΎϘΘϟ

تلك المعاییر الجدیدة أو التي تم تعدیلھا على المحاسبة عن المعامالت أو الترتیبات المستقبلیة.

لم تقم المنشأة بتطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة التالیة التي تم إصدارھا ولكن لم تفًعل سابقاً :
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة فى ٣١ دیسمبر ٢٠١٣

(٢-٢

١ ینایر ٢٠١٤

١ ینایر ٢٠١٤

١ ینایر ٢٠١٥

١ ینایر ٢٠١٤

السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

أساس اإلعداد  (٢- ٣

اھم السیاسات المحاسبیة المطبقة فى ھذه القوائم المالیة مذكوره ادناه.

التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم ٣٦ ، انخفاض قیمة األصول ،
تقوم التعدیالت بتعریف افصاحات المعلومات عن المبالغ القابلة لالسترداد

من األصول التي انخفضت قیمتھا وكذلك ما إذا كانت تلك المبالغ مبنیة على

القیمة العادلة مخصوما منھا تكلفة ما تم استبعاده.

المعیار الدولى العداد التقاریر المالیة رقم ٩ االدوات المالیة ھو المعیار
األول والذى صدر كجزء من مشروع واسع النطاق الستبدال معیار

المعیار الدولى ٩ مازال قائم ولكن یبسط نموذج . المحاسبة الدولي ٣٩

التكلفة : القیاس المختلط ویحدد فئتین أساسیتین لقیاس االصول المالیة

ویعتمد أساس التصنیف على نموذج أعمال المنشأة المستھلكة والقیمة العادلة.

التوجیھ في معیار . وخصائص التدفقات النقدیة التعاقدیة لالصول المالیة

المحاسبة الدولي رقم ٣٩ على انخفاض قیمة االصول المالیة ومحاسبة

تغطیة المخاطر ال تزال ساریة.

تفسیر لجنة المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة رقم ٢١ ، الضرائب ،

یوضح أن المنشأة تقوم باالعتراف بااللتزام من الضرائب عندما یتم الحدث

المطلوب لھ دفع الضریبة وفقا لما تنص علیھ التشریعات ، بالنسبة للضرائب

التي تدفع عند الوصول للحد األدنى ، فإن التفسیر یوضح أنھ ال یوجد ھناك

التزام متوقع قبل الوصول للحد األدنى.

یتم تطبیقھا على الفترات المعاییر الجدیدة والمعدلة

السنویة التي تبدأ في أو بعد

ˬ�ΔѧѧѧѧϴϟΎϤϟ�ΕϭΩϷ�ˬ�٣٩�Ϣѧѧѧѧϗέ�ϲϟϭΪѧѧѧѧϟ�ΔΒѧѧѧѧγΎΤϤϟ�έΎѧѧѧѧϴόϣ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ΕϼϳΪѧѧѧѧόΘϟ

ΔΒѧѧγΎΤϣ�ϲѧϓ�έήϤΘѧγϻϭ�ΕΎϘΘѧθϤϠϟ�ΔѧϤϳΪϘϟ�ΩϮѧϘϋ�ϝΪΒΘѧγ�α ΎϴϘϟϭ�ϑ ήΘϋϻ

ϢѧѧΘϳ�ΎϣΪѧѧϨϋ�ρϮѧѧΤΘϟ�ΔΒѧѧγΎΤϣ�ϲѧѧϓ�έήϤΘѧѧγϻ�ϡΪѧѧϋ�Ϧѧѧϣ�ήϳήѧѧΤΗ�ϡΪѧѧϘΗ�ˬ�ρϮѧѧΤΘϟ

Δϴѧѧδϴέ�ϑ ήѧѧρϷ�ρϮѧѧΤΗ�ΓΩ�ΎѧѧϬϧ�ϰѧѧϠϋ�ΔϤϤѧѧμ Ϥϟ�ΕΎϘΘѧѧθϤϟ�ΩϮѧѧϘϋ�ϝΪΒΘѧѧγ

مقابلة والتي تكون وفق معاییر محددة.

بیان التوافق (١- ٣

وإلعداد القوائم المالیة وفقا للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة فإن ذلك یتطلب استخدام تقدیرات محاسبیة ھامة وأیضا یتطلب من

اإلدارة اتخاذ قرارات وعمل تقدیرات لتطبیق السیاسات المحاسبیة للمنشأة وفیما یتعلق بالتقدیرات واالفتراضات الھامة بالنسبة

للقوائم المالیة الموحدة فإنھ یتم االفصاح عنھا بعد السیاسات المحاسبیة الھامة.

تم إعداد القوائم المالیة على أساس التكلفة التاریخیة فیما عدا بعض الممتلكات واألدوات المالیة التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة كما ھو

موضح في السیاسات المحاسبیة أدناه والتكلفة التاریخیة مبنیة على القیمة العادلة للتعویض الذي یمنح مقابل األصول او السلع او

الخدمات.

تم إعداد القوائم المالیة وفقا للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة مع االستعانة بالتوضیحات الخاصة بالمعاییر الدولیة العداد

تم عرض القوائم المالیة بالدرھم اإلماراتي حیث أنھا عملة الدولة التي توجد بھا المنشأة وكذلك العملة التي تعرض التقاریر المالیة.

بھا قوائمھا المالیة..

الجدیدة والمعدلة التى تم اصدارھا وتفعیلیھا للفترات االحقة من ١ (IFRS) تابع المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة

ینایر ٢٠١٣ والتى لم تطبق من قبل

وتتوقع اإلدارة أن اعتماد ھذه المعاییر والتفسیرات لن یكون لھ تأثیر جوھري على القوائم المالیة للمنشأة خالل فترة التطبیق األولي.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة فى ٣١ دیسمبر ٢٠١٣

تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

التصنیفات المتداولة/غیر المتداولة (٣- ٣

ویصنف االلتزام متداوال عندما: تصنف باقى االصول كاصول غیر متداولة.

تصنف باقى االلتزامات كالتزامات غیر متداولة.

قیاس القیمة العادلة٣-٤)

فى السوق الرئیسي لالصل او لاللتزام، او

فى حالة عدم وجود السوق الرئیسیة، فى السوق االكثر فائدة لالصل او لاللتزام.

المستوى الثالث للمدخالت، الذى تم رصده لالصول وااللتزامات.

العمالت األجنبیة  (٣-٥

ومن المتوقع أن یتم تسویتھ في دورة التشغیل العادیة أو كان لغرض المتاجرة أو كان تسویتھ في غضون اثني عشر شھرا بعد فترة

التقریر، أو ال یوجد حق غیر مشروط لتأجیل تسویة ھذا االلتزام بعد اثني عشر شھرا على األقل  من فترة التقریر.

یتم تصنیف جمیع األصول وااللتزامات التي یتم قیاس القیمة العادلة أو الكشف عنھا في القوائم المالیة ضمن التسلسل الھرمي للقیمة

العادلة، وصفھا على النحو التالي، استنادا إلى مدخالت أقل مستوى جوھرى لقیاس القیمة العادلة ككل:

فى السوق النشط لالصول او االلتزامات المتطابقة والتى متاحة فى المستوى االول للمدخالت ھو السعر المدرج (غیر المعدلة)

تاریخ القیاس،

 أثناء إعداد القوائم المالیة للمنشأة فقد تم االعتراف بالمعامالت التي تمت بعمالت بخالف العملة التي تستخدمھا المنشأة بأسعار

الصرف السائدة في تواریخ المعامالت  وبالنسبة للبنود النقدیة المدرجة بالعمالت األجنبیة في نھایة فترة التقریر فیتم تحویلھا بأسعار

وبالنسبة للبنود غیر النقدیة المدرجة بالعمالت األجنبیة فإنھ یتم إعادة تحویلھا بأسعار الصرف الصرف السائدة في ھذا التاریخ.

السائدة في تاریخ تحدید قیمتھا العادلة وأما بالنسبة للبنود الغیر نقدیة المقاسة وفقا للتكلفة التاریخیة ال یتم إعادة تحویلھا.

المستوى الثانى للمدخالت، غیر األسعار المدرجة ضمن المستوى ١، الذي یتم رصده لالصول وااللتزامات، إما بشكل مباشر أو

غیر مباشر،

القیمة العادلة ھو السعر الذي یتحصل علیھ لبیع أحد األصول أو المدفوعة لنقل التزام في معاملة منظمة بین المشاركین في السوق

ویستند قیاس القیمة العادلة على افتراض أن الصفقة لبیع األصول أو نقل االلتزام یقام إما: في تاریخ القیاس.

یتم قیاس القیمة العادلة لالصول أو االلتزامات باستخدام االفتراضات التي سیستخدمھا المشاركین في السوق عند تسعیر االصول أو

االلتزامات، على افتراض أن المشاركین في السوق یتعاملون في اتجاه مصلحتھم االقتصادیة.

یتم تصنیف تقوم المنشأة بعرض األصول وااللتزامات في قائمة المركز المالي بناءاً على تصنیفھا سواء متداولة أو غیر متداولة .

األصول على أنھا متداولة عندما:

یكون من المتوقع أن یتم تحویلھ إلى نقد أو ھناك النیة لبیعھ أو استھالكھ خالل دورة التشغیل العادیة أو یتم االحتفاظ بھ مبدئیا بغرض

التجارة أو من المتوقع أن یتم تحویلھ إلى نقد في خالل فترة ١٢ شھر بعد تاریخ فترة التقریر أو أنھ نقد أو مایعادلھ ما لم یكن

محظوراً استبدالھ أو استخدامھ لتسویة التزام لفترة ١٢ شھر على األقل من فترة التقریر.

قیاس القیمة العادلة لالصول غیر المالیة تأخذ في االعتبار قدرة المشاركین في السوق على تولید منافع اقتصادیة باستخدام األصول

في أعلى وأفضل استخدام لھا أو عن طریق بیعھا إلى المشاركین في السوق آخر من شأنھ أن استخدام األصول في أعلى وأفضل

استخدام لھا.

یتم االعتراف بفروق أسعار الصرف على البنود النقدیة في االرباح والخسائر في الفترة التي تنشأ بیھا.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة فى ٣١ دیسمبر ٢٠١٣

تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

تابع العمالت األجنبیة  (٣-٥

الممتلكات واآلالت والمعدات ٣-٦)

األرض مدرجة بالتكلفة.

السنوات

٨ إلى ٣٥المباني 

٦ إلى ٣٥اآلالت والماكینات 

٤األثاث والتركیبات 

٤المركبات والمعدات المتحركة 

٤األدوات والمعدات  

٦ إلى ٢٠تكالیف تطویر المحجر 

 األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ

ϝϮѧѧλ Ϸ�ΔѧϤϴϗ�ν ΎѧϔΨϧ�Ϧϋ�ΔΠΗΎϨϟ�ΔϓϭήόϤϟ�ΓέΎδΨϟϭ�ϙϼϫϹ�ϊ ϤΠϣ�ΎϬϨϣ�ΎϣϮμ Ψϣ�ΎϬΘϔϠϜΘΑ�ΕΪόϤϟϭ�Εϻϵϭ�ΕΎϜϠΘϤϤϟ�ΝέΩ·�ϢΗ

وتشمل التكلفة سعر الشراء باإلضافة إلى أي مصروفات شراء أخرى. إن وجدت.

ΪѧѧϨϋ�ς ѧϘϓ�ϚѧϟΫϭ�ϡϭΰϠϟ�ΐ δΣ�Ϟμ ϔϨϣ�Ϟλ ϛ́�ΎϬΑ�ϑ ήΘϋϻ�ϭ�Ϟλ ϸϟ�ΔϳήΘϓΪϟ�ΔϤϴϘϟ�ϰϟ·�ΎϬϤο �ϢΘϳ�Ϫϧ�ΎϣΈϓ�ΔϘΣϼϟ�ϒϴϟΎϜΘϠϟ�ΔΒδϨϟΎΑϭ

ϢѧѧΘϳϭ�ϪѧѧΑ�ϕϮѧѧΛϮϣ�ϮѧѧΤϧ�ϰѧѧϠϋ�ϪѧѧΘϔϠϜΗ�α Ύѧϴϗ�ΔѧϴϧΎϜϣ·�Ϛϟάѧϛϭ�Γ́θϨϤϟ�ϰϟ·�ήμ Ϩόϟ�άϬΑ�ΔτΒΗήϤϟ�ΔϴϠΒϘΘδϤϟ�ΔϳΩΎμ ΘϗϹ�ϊϓΎϨϤϟ�ϖϓΪΗ�ϝΎϤΘΣ

تحمیل كل مصروفات اإلصالح والصیانة األخرى  إلى األرباح أو الخسارة في الفترة التي صرفت فیھا.

ϦѧѧϴΑ�ϕήѧϔϟ�Ϫϧ́Α�ΕΪόϤϟϭ�ΕθϨϤϟϭ�ΕΎϜϠΘϤϤϟ�Ϧϣ�ήμ Ϩόϟ�ϲο ήΘϓϻ�ήϤόϟ�˯ΎϬΘϧ�ϭ�ΩΎόΒΘγ�Ϧϣ�ΔΠΗΎϨϟ�ΓέΎδΨϟ�ϭ�Αήϟ�ΪϳΪΤΗ�ϢΘϳ

عائدات البیع والقیمة الدفتریة لألصل ویتم االعتراف بھا في الربح أو الخسارة.

ویجري اھالك المباني والتحسینات على األصول المؤجرة على مدى فترة امكانیة استخدامھا حتى نھایة مدة اإلیجار.

ϱ�ΎѧѧϬϨϣ�˱ΎϣϮѧѧμ Ψϣ�ΔѧѧϔϠϜΘϟ�ήόѧѧδΑ�ΪѧѧόΑ�ΩΪѧѧΤϳ�Ϣѧѧϟ�ν ήѧѧϐϟ�ϭ�ΝΎѧѧΘϧϹϭ�ν ήѧѧόϟϭ�ΓέΩϹ�ν ήѧѧϏϷ�˯ΎѧѧϨΒϟ�Ϣѧѧδϗ�ϲѧѧϓ�ΕΎѧѧϜϠΘϤϤϟ�ΐ ѧѧδΘΤΗ

وتشمل التكلفة األتعاب المھنیة وبالنسبة لألصول المؤھلة یتم رسملة تكالیف االقتراض .ΔѧѧϤϴϘϟ�ν ΎѧѧϔΨϧ�Ϧѧѧϣ�ΔΠΗΎϧ�ΎϬΑ�ϑ ήΘόϣ�ΓέΎδΧ

وتصنف ھذه الممتلكات إلى الفئات المناسبة من الممتلكات واآلالت والمعدات عند االنتھاء منھا وعند .ΔϴΒѧѧγΎΤϤϟ�Γ́ѧѧθϨϤϟ�ΔѧѧγΎϴδϟ�ΎѧϘϓϭ

ϡΪΨΘѧγϼϟ�ΓΰϫΎѧΟ�ϝϮѧλ Ϸ�ϥϮѧϜΗ�ΎϣΪѧϨϋ�ϯ ήѧΧϷ�ϝϮѧλ Ϸ�α Ύѧγ�β ϔϧ�ϰϠϋ�ϝϮλ Ϸ�ϩάϫ�ϙϼϫ·�ΪΒϳϭ�ΩϮμ ϘϤϟ�ϡΪΨΘγϼϟ�ΎϬΘϳΰϫΎΟ

المقصود منھا.

ΕήϳΪѧѧϘΘϟ�ϲѧѧϓ�ΕήϴѧѧϴϐΗ�ϱ�ήϴΛ́ѧѧΗ�ϊ ѧѧϣ�ˬήϳήѧѧϘΗ�Ϟѧѧϛ�ΓήΘѧѧϓ�ΔѧѧϳΎϬϧ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϴϘΒΘϤϟ�ϢѧѧϴϘϟϭ�ϙϼѧϫϹ�ΔѧϘϳήρϭ�έΪϘϤϟ�ϲΟΎΘϧϹ�ήϤόϟ�ΔόΟήϣ�ϢΘϳ

المحتسب لھ على أساس إحتمالي.

بطریقة القسط (�άѧѧϴϔϨΘϟ�Ϊѧѧϴϗ�ΔϴϟΎϤѧѧγήϟ�ϝΎѧϤϋϷϭ�ν έϷ�ϑ ϼΨΑ)�ΕΪѧѧόϤϟϭ�Εϻϵϭ�ΕΎѧѧϜϠΘϤϤϟ�ΔѧѧϔϠϜΗ�ΐ τ ѧѧθϟ�ϙϼѧѧϫϹ�ΏΎѧѧδΘΣ�ϢѧѧΗ

الثابت على العمرالمتوقع لألصول على النحو التالي:

التغیرات في القیمة العادلة لألوراق المالیة المحسوبة بالعمالت األجنبیة المصنفة كمتاحة للبیع یتم تحلیل الفروق بین العمالت الناتجة

یتم إدراج فروق العمالت عن التغیرات في التكلفة المستھلكة للورقة المالیة والتغیرات األخرى في القیمة الدفتریة للورقة المالیة.

المتعلقة بالتغییرات في التكلفة المستھلكة في االرباح أو الخسائر، اما للتغیرات االخرى بالقیمة الدفتریة فیتم االعتراف بھا فى قائمة

الدخل الشامل االخرى.

فروق العمالت على األصول وااللتزامات الغیر مالیة مثل األسھم المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر یتم

تدرج فروق العمالت على األصول غیر المالیة ، مثل ادراجھا في االرباح و الخسائر كجزء من الربح أو خسائر القیمة العادلة.

األسھم المصنفة كاستثمارات متاحة للبیع، في الدخل الشامل األخر.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة فى ٣١ دیسمبر ٢٠١٣

تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

األصول غیر الملموسة المشتراه على حده (٧- ٣

استبعاد االصول الغیر ملموسة (٨- ٣

اضمحالل قیمة األصول الملموسة أو الغیر ملموسة  (٩- ٣

األدوات المالیة  (١٠- ٣

األصول المالیة (١١- ٣

یتم إثبات جمیع األصول المالیة مبدئیا بالقیمة العادلة مضافا الیھا تكالیف المعامالت التي یمكن أن تضیف إلى االستحواذ على

األصول المالیة، اما في حالة األصول المالیة غیر المسجلة بالقیمة العادلة من خالل االرباح و الخسائر،

یتم االعتراف باألصول وااللتزامات المالیة عندما تصبح المنشأة طرفا في بنود تعاقدیة ألداة.

و"استثمارات محتفظ بھا "أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة" یتم تصنیف األصول المالیة إلى األقسام التالیة:

و"القروض والذمم المدینة". و "أصول مالیة متاحة للبیع " حتى االستحقاق"

یتم تسجیل األصول الغیر ملموسة ذات العمر المحدود والتي تم شرائھا منفصلة بالتكلفة مخصوما منھا االستھالك المتراكم والخسارة

ویتم مراجعة العمر المتراكمة الناتجة عن انخفاض القیمة وتم حساب االستھالك بطریقة القسط الثابت على طول العمر المتوقع.

المتوقع لألصل وطریقة االستھالك في نھایة فترة كل تقریر وكذلك تأثیر اي تغییر في التقدیرات المحسوبة على أساس مستقبلي.

 في نھایة فترة التقریر تقوم المنشأة بمراجعة القیم الحالیة ألصولھا الملموسة وغیر الملموسة لتحدید إذا ما كان ھناك ایة مؤشرات

على وجود خسارة ناتجة من انخفاض قیمة األصول في حالة وجود مؤشر فإنھ یتم تقدیر قیمة األصل القابلة لالسترداد لتحدید إلى أي

وعندما الي كون ممكنا ان یتم تقدیر القیمة القابلة لالسترداد مدى تكون الخسارة الناتجة من انخفاض قیمة األصول (إن وجدت)

یتم تخصیص مجموع أصول إلى ألصل فإن المنشأة تقوم بتقدیر القیمة القابلة لالسترداد لوحدة تولید للنقد التي ینتمني لھا األصل .

وحدات تولید لنقد فردیة عندما یتوفر أساس معروف ومتطابق أو أنھ یتم تخصیصھا إلى أصغر مجموعة وحدات تولید النقد والتي

یمكن تعریف أساس معقول ومتطابق لھا.

المبلغ القابل لالسترداد ھي أعلى قیمة عادلة مخصوم منھا تكالیف البیع والقیمة المستخدمة وعند تقییم القیمة المستخدمة یتم خصم

التدفقات النقدیة المستقبلیة لقیمتھا الحالیة باستخدام معدل خصم ما قبل الضریبة والذي یعكس تقدیرات السوق الحالیة بالقیمة الوتقیة

للمال والمخاطر المعینة لألصل الذي لم یتم تعدیل تقدیرات التدفقات النقدیة الخاصة بھا.

بأنھا أقل من القیمة الدفتریة فإنھ یتم تخفیض القیمة الدفتریة عندما یتم تقدیر المبلغ القابل لالسترداد ألصل ما (أو لوحدة تولید نقد)

للمبلغ القابل لالسترداد ویتم االعتراف بالخسارة الناتجة من انخفاض قیمة األصل في قائمة االرباح لألصل (أو لوحدة تولید النقد)

والخسائر إال إذا كان ھذا االصل بمبلغ إعادة التقییم، وفي ھذه الحالة یتم التعامل مع خسارة انخفاض القیمة كانخفاض إعادة التقییم.

عن تقدیر المبلغ عندما تنعكس الخسارة الناتجة عن انخفاض القیمة الحقا عندما تزید القیمة الدفتریة لألصل (أو وحدة تولید النقد)

القابل لالسترداد ولكن مع ذلك ال تزید القیمة الدفتریة عن القیمة الدفتریة التي سبق تحدیدھا والتي لم یتم االعتراف بأن ھناك خسارة

في سنوات سابقة ویتم االعتراف بعكس الخسارة الناتجة من انخفاض قیمة ناتجة عن انخفاض في قیمة األصل (أو لوحدة تولید النقد)

األصل في الحال في قائمة االرباح والخسائر إال إذا كان االصل بمبلغ إعادة التقییم، وفي ھذه الحالة یتم التعامل مع خسارة انخفاض

القیمة كانخفاض إعادة التقییم.

یتم إدراج . یتم استبعاد االصول الغیر ملموسة عند بیعھا، أو عندما ال یتوقع أي منافع اقتصادیة مستقبلیة من استخدامھا أو بیعھا

األرباح و الخسائر الناتجة عن استبعاد األصلول الغیر الملموسة، وتقاس على أنھا الفرق بین صافي متحصالت البیع والقیمة

الدفتریة لألصل، في قائمة االرباح و الخسائر.

یعتمد تصنیف األصول المالیة على على طبیعة وغرض األصل المالي ویتم تحدیده عند االعتراف األولي.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة فى ٣١ دیسمبر ٢٠١٣

تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

تابع األصول المالیة  (١١- ٣

القروض والذمم المدینة

حسابات الذمم المدینة والذمم المدینة األخرى 

النقد وما یعادلھ

انخفاض قیمة األصول المالیة

األصول بالتكلفة المستھلكة 

قد یوجد أدلة على اضمحالل قیمة المدینین أو مجموعة من المدینین لمواجھتھم صعوبة مالیة كبیرة وعندما تشیر بیانات المالحظات

أن ھناك انخفاض یمكن قیاسھ في التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة، مثل التغیرات في المتأخرات أو الظروف االقتصادیة التي

ترتبط مع العجز.

إذا كان لقرض سعر فائدة متغیر، فإن معدل الخصم لقیاس أي خسارة انخفاض القیمة ھو معدل الفائدة الفعلي الحالي المحدد بموجب

یجوز للمنشأة قیاس انخفاض القیمة على أساس القیمة العادلة لألداة باستخدام سعر سوق یمكن مالحظتھ. العقد.

وھي جزء من  القروض والذمم المدینة ھي أصول مالیة غیر مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحدید وغیر مدرجة في سوق نشط.

األصول المتداولة فیما عدا تلك التي لھا تاریخ استحقاق أكثر من ١٢ شھر بعد نھایة فترة التقریر ویتم تصنیفھا على انھا أصول غیر

تشمل القروض والذمم المدینة حسابات الذمم المدینة والذمم المدینة األخرى والنقد وما یعادلھ والمستحق من وإلى أطراف متداولة .

ذات عالقة وقروض المالك والقروض من وإلى أطراف ذات عالقة في قائمة المركز المالى.

 إذا انخفض مبلغ الخسارة في فترة الحقة وذلك بسبب أحداث مرتبطة بشكل موضوعي والتي وقعت بعد االعتراف باالنخفاض في

یتم عكس الخسارة الناتجة عن االنخفاض في القیمة المعترف بھا قیمة األصل (مثل وجود تحسن في التصنیف االئتماني للمدین)

سابقا في قائمة االرباح والخسائر.

بالنسبة لفئة القروض والذمم المدینة ، فإنھ یتم قیاس مبلغ الخسارة على أنھ الفرق بین القیمة الدفتریة لألصل والقیمة الحالیة للتدفقات

مع عمل خصم  بناء على معدل الفائدة الفعلي النقدیة المستقبلیة المقدرة (باستثناء خسائر االئتمان المستقبلیة التي لم یتم تكبدھا)

األصلي لألصول المالیة و یتم تخفیض القیمة الدفتریة لألصول واالعتراف بمبلغ الخسارة في قائمة االرباح والخسائر.

إذا كان الذمم المدینة التجاریة ھي المبالغ المستحقة من العمالء عن البضائع التي تباع أو الخدمات المؤداة في سیاق العمل المعتاد.

من المتوقع جمعھا في سنة واحدة أو أقل (أو في دورة التشغیل العادیة للمنشأة إذا كانت أطول)، وتصنف على أنھا أصول متداولة.

ویتم قیاس الذمم التجاریة والسلف والودائع والذمم المدینة األخرى بقیمة العادلة إن لم یكن، فتعرض على أنھا أصول غیر متداولة.

والتكلفة االستھالكیة مخصوم منھا المخصص المناسبة للدیون المقدرة المشكوك في تحصیلھا الحقاً .

 تقوم المنشأة في نھایة  فترة كل تقریر بتقییم ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على انخفاض قیمة األصول المالیة أو مجموعة من

یتم االعتراف باالنخفاض في قیمة األصل المالي أو مجموعة من األصول المالیة والخسائر الناتجة عن ھذا . األصول المالیة

االنخفاض في القیمة فقط إذا كان ھناك دلیل موضوعي على انخفاض القیمة كنتیجة لحدث أو عدة أحداث وقعت بعد االعتراف

ویكون ألحداث الخسارة تأثیر على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل المالي أو مجموعة األولى لألصل ("حدث خسارة")

األصول المالیة التي یمكن تقدیرھا بشكل موثوق بھ.

یشتمل النقد ومایعادلھ على النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنك وودائع الطلب واالستثمارات قصیرة األجل عالیة السیولة السھلة

التحویل لمبلغ نقدي محدد وھي غیر معرضة لمخاطر كبیرة فیما یخص تغیرات القیمة  .
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة فى ٣١ دیسمبر ٢٠١٣

تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

تابع األصول المالیة  (١١- ٣

استبعاد األصول المالیة

االلتزامات المالیة وحقوق الملكیة (١٢- ٣

حسابات الذمم الدائنة والذمم الدائنة األخرى 

القروض البنكیة والسلف

رأس المال

توزیعات أرباح المساھمیین

استبعاد االلتزامات المالیة 

مقاصة األدوات المالیة  (١٣- ٣

یتم احتساب الرسوم المالیة على أساس االستحقاق ویتم  وتسجل القروض بالمبالغ المستلمة، صافیة من تكالیف اإلصدار المباشرة.

إضافتھا إلى القیمة الدفتریة لألدوات إلى حد أنھا لم تحسم في الفترة التي حدثت بھا.

یتم تسجیل أدوات الملكیة بالعوائد التي تم استالمھا مخصوماً منھا تكالیف اإلصدار.

تقوم المنشأة باستبعاد أصل مالي فقط عندما تنتھي الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من ھذا األصل أو أنھ تم تحویل األصل المالي

وذلك بتحویل جمیع المخاطر والمنافع المرتبطة بھذا األصل إلى منشأة أخرى إذا لم تقم المنشأة بتحویل كافة المخاطر والمزایا

المرتبطة باألصل أو االحتفاظ بھا وقامت باالستمرار برقابة األصول المحولة إلن المنشأة تقوم باالعتراف فوائد محتجزة في األصل

إذا قامت المنشأة باالحتفاظ بكافة المخاطر والمنافع المرتبطة بملكیة األصول . وااللتزام المرتبط بھ بمبالغ یتوجب علیھا دفعھا

المالیة المحولة فعلى المنشأة االستمرار باالعتراف باألصل المالي.

یتم تصنیف االلتزامات المالیة التي تم إصدارھا من قبل المجموعة وفقاً جوھر الترتیبات التعاقدیة التي تدخل فیھا وتعریفات

كل االلتزامات المالیة یتم االعتراف بیھا مبدئیا بالقیمة العادلة، اما فى حالة القروض والدائنون االلتزامات المالیة (وأدوات الملكیة).

فبصافى التكالیف المعامالت المباشرة.

الذمم الدائنة التجاریة ھي التزامات لدفع ثمن البضائع أو الخدمات التي تم الحصول علیھا في سیاق العمل المعتاد من الموردین.

وتصنف على أنھا مطلوبات الصفقات الحالیة إذا ھو دفع المستحقة خالل سنة واحدة أو أقل (أو في دورة التشغیل العادیة للمنشأة إذا

ویتم إثبات الذمم الدائنة التجاریة واألخرى مبدئیا بالقیمة العادلة إن لم یكن، فتعرض على أنھا التزامات غیر متداولة. كانت أطول).

ویتم قیاسھا الحقا بالتكلفة المستھلكة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة.

تسجل توزیعات ارباح المساھمیین كدائنون فى الفتره التى یقوم بھا المساھمیین باعتماد تلك التوزیعات.

تتم مقاصة األصول او االلتزامات المالیة ویتم إدراج صافي المبلغ في القوائم المالیة عندما یكون ھناك حق ملزم قانونیا لمقاصة

المبالغ المعترف بھا ووجود نیة للتسویة على أساس الصافي أو تحویل األصول وتسویة االلتزامات في وقت واحد.

تقوم المنشأة باستبعاد االلتزامات المالیة فقط عندما یتم إبراء ذمة المجموعة من االلتزامات المالیة أو تنتھي أو یتم إلغاؤھا او فقد

عند استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس المقرض بشروط مختلفة بشكل كبیر، أو أن یتم تعدیل شروط االلتزامات . صالحیتھا

یدرج الفرق في القیمة الدفتریة ذات الحالیة، یتم معاملة ھذا التبدیل أو التعدیل كما االستبعاد لاللتزام األصلي وتحقق لاللتزام الجدید .

الصلة في األرباح اوالخسائر.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة فى ٣١ دیسمبر ٢٠١٣

تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

المخزون (١٤- ٣

تكالیف االقتراض (١٥- ٣

یتم إضافة تكالیف االقتراض األخرى إلى األرباح والخسائر في الفترة التي صرفت فیھا.

المخصصات (١٦ -٣

منافع الموظفیین  (١٧ -٣

یتم إضافة تكالیف االقتراض المرتبطة بشكل مباشر بتملك أو بناء أو إنتاج األصول المؤھلة والتي تتطلب فترة من الوقت لتصبح

جاھزة لالستخدام أو البیع إلى تكالیف ھذه األصول حتى ذلك الوقت التي تصبح فیھ تلك األصول جاھزة لالستخدام أو البیع .

یتم خصم دخل االستثمار المحقق من االستثمار المؤقت في قروض معینة والتي تم تأجیل مصروفاتھا على األصول المؤھلة من

تكالیف االقتراض القابلة للرسملة إذا تطلب ذلك.

في تحدید قیمة الوارد أوالً صادر أوالً " وقد تم استخدام طریقة " تم تقییم المخزون بالتكلفة اوصافي القیمة القابلة للتحقق ایھما اقل.

المخزون  وتشمل تكلفة المخزون تكالیف الشراء وتكالیف التحویل والتكالیف األخرى التي تم إنفاقھا إلحضار المخزون إلى مكانھا

یتضمن . ویتم تقییم المخزون التام وتحت التصنیع بمتوسط التكلفة االنتاجیة او صافى القیمة المحققة ایھما اقل ووضعھا الحالي.

تكالیف االنتاج المواد، العمالة، المصروفات المباشرة و التكالیف الغیر مباشرة.

یتم تقییم مخزون قطع الغیار بتكلفة المتوسط المرجح او صافى القیمة المحققة ایھما اقل.

كنتیجة ألحداث سابقة والذي یحتمل أن یتم االعتراف بالمخصصات عندما یكون على المنشأة إلتزام حالي (قانوني أو ضمني)

یتطلب من المنشأة تسویة االلتزام وعمل تقییم موثوق بھ لمبلغ االلتزام.

والمبلغ المعترف بھ كمخصص ھو أفضل تقدیر للمبلغ المطلوب لتسویة االلتزام في نھایة فترة التقریر أخذاً في االعتبار المخاطر

وعندما یتم قیاس المخصص باستخدام التدفقات النقدیة المقدرة لتسویة االلتزام فإن القیمة الدفتریة تكون والشكوك المحیطة بااللتزام.

ھي القیمة الحالیة لتلك التدفقات النقدیة.

وتمثل صافي القیمة القابلة للتحقق سعر البیع المقدر مخصوماً منھ كافة التكالیف المقدرة حتى اإلنجاز والتكالیف الضروریة للبیع.

عندما یتوقع أن یتم أسترداد كافة المنافع االقتصادیة المطلوبة لتسویة المخصص أو بعضھا من طرف آخر ، یمكن االعتراف بالمبلغ

المستحق كأصل یتم التأكید على استعادة المبلغ المستحق وإمكانیة قیاس قیاس المبلغ المستحق بطریقة موثوق بھا.

تقوم الشركة بالمساھمة بمخصص التقاعد والتامین االجتماعى لموظفیھا من مواطنى دولة االمارات العربیة المتحدة وفقا لقانون

من لعام ١٩٩٩، وبموجبھ تقوم الشركة بالمساھمة بما نسبتھ ١٢٫٥% العمل االتحادى لدولة االمارات العربیة المتحدة رقم (٧)

یساھم موظفى الشركة اجمالى مبلغ الرواتب الخاضعة لحساب المساھمة عن موظفیھا من مواطنى دولة اإلمارات العربیة المتحدة.

على التوالى من مبلغ الرواتب و ٢٫٥% من موظفى الشركة من مواطنى دولة اإلمارات العربیة المتحدة وكذلك الحكومة بنسبة ٥%

ان التزام الشركة الوحید بالنسبة لمخصص التقاعد والتامین اإلجتماعى ھو القیام بتحویل المساھمات الخاضعة لحساب المساھمة.

ویتم إدراج تلك المساھمة فى األرباح والخسائر. المحددة فقط.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة فى ٣١ دیسمبر ٢٠١٣

تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

االعتراف باالیرادات  (١٨- ٣

بیع السلع 










االیجارات (١٩- ٣

االحكام المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات الغیر مؤكدة (٢٠- ٣

یتم توزیع دفعات اإلیجار بین مصاریف التمویل وتخفیض االلتزام اإلیجار وذلك لتحقیق معدل فائدة ثابت على الرصید المتبقي من

یتم إثبات مصروفات التمویل مباشرة في الربح أو الخسارة، إال إذا كانت منسوبة مباشرة إلى األصول المؤھلة، وفي ھذه اإللتزام.

الحالة یتم رسملتھا وفقا لسیاسة العامة المنشأة عن تكالیف االقتراض.

 إمكانیة قیاس مبالغ اإلیراد على نحو موثوق.

 إمكانیة تدفق المنافع االقتصادیة المتعلقة بالمعاملة إلى المنشأة.

یتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمقابل المادي الذي یتم استالمھ أو یستحق استالمھ ویتم تقلیل اإلیرادات بمرتجعات العمالء

المقدرة وكذلك الخصومات والبدالت المشابھة.

یمكن االعتراف باإلیراد  من بیع السلع عندما تتوفر الشروط االتیة:
 أن تقوم المنشأة بتحوبل مخاطر وفوائد ملكیة البضائع إلى المشتري.

 أال تحتفظ المنشأة بالمشاركة اإلداریة المستمرة والتي غالباً ما تكون مرتبطة بالملكیة أو الرقابة الفعالة على البضائع التي تم

بیعھا.

وقد كانت التقدیرات واالفتراضات التي تمت من قبل اإلدارة والتي لھا مخاطر كبیرة یمكن أن تتسبب في تعدیل القیم الدفتریة

لألصول وااللتزامات خالل السنة المالیة القادمة موضحة باالسفل.

 إمكانیة قیاس تكلفة المعاملة التي تم أو سیتم انفاقھا على نحو موثوق.

یتم االعتراف باالیرادات من بیع السلع عندما یتم تسلیم السلع ونقل ملكیتھا القانونیة.

فیما عدا ذلك  یتم تصنیف عقود اإلیجار كعقود إیجار تمویلیة عندما یتحقق  ینتقل العقد بكافة المخاطر وعوائد الملكیة إلى المستأجر.

یتم تصنیف جمیع عقود اإلیجار كعقود إیجار تشغیلي.

یتم تسجیل دفعات اإلیجار التشغیلي كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى مدة عقد اإلیجار، إال اذا كان ھناك نظام منھجى

تدرج اإلیجارات المحتملة الناشئة . اخر اكثر تمثیال للنمط الزمنى حیث یتم فیھ استھالك المنافع االقتصادیة من األصل المؤجر

بموجب عقود اإلیجار التشغیلیة كمصروف في الفترة التي یتم تكبدھا فیھا.

یتم االعتراف بالفائدة في حالة عدم تلقي حوافز اإلیجار للدخول في عقود اإلیجار التشغیلیة، یتم االعتراف بمثل ھذه الحوافز كالتزام.

الكلیة من الحوافز كنقص في حساب اإلیجار على أساس القسط الثابت، إال إذا ھناك أساس منھجي آخر أكثر تمثیال للنمط الزمني

الذي یتم فیھ استھالك المنافع االقتصادیة من األصل المؤجر.

یتطلب تطبیق المنشأة للسیاسات المحاسبیة التي تم وصفھا في ایضاح السیاسات المحاسبیة أن تقوم باتخاذ قرارات وعمل تقدیرات

وافتراضات عن القیمة الدفتریة لألصول وااللتزامات والتي ال تكون واضحة من مصادر أخرى وتكون تلك التقدیرات

واالفتراضات المرتبطة بھا مبنیة على التجارب السابقة وعوامل أخرى ذات صلة وقد تختلف النتائج الفعلیة عن تلك التقدیرات.

یتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات بصفة مستمرة ویتم االعتراف بالتقدیرات المحاسبیة في الفترة التي تمت مراجتھا فیھا في حال

كانت لتلك المراجعة تأثیر على تلك الفترة أو فترة المراجعة أو الفترات المستقبلیة إذا كان للمراجعة تأثیر على تلك الفترتین.

یتم إثبات األصول في البدایة تحت التأجیر التمویلي كاصول للشركة بالقیمة العادلة في بدایة عقد اإلیجار، أو إذا بالقیمة الحالیة

یتم تحمیل االلتزام على للمؤجر في قائمة المركز المالي كالتزام تاجیر تمویلى . للدفعات اإلیجار ایھما اقل.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة فى ٣١ دیسمبر ٢٠١٣

تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

تابع االحكام المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات الغیر مؤكدة  (٢٠- ٣

االحكام  المحاسبیة الھامة 

االعتراف باالیرادات

أدوات الملكیة 

األطراف ذات عالقة 

المصادر الھامة للتقدیرات الغیر مؤكده

مخصص الدیون المشكوك فى تحصیلھا 

المخزون 

الممتلكات ،اآلالت والمعدات 

االستھالك

أثناء تطبیق المنشأة للسیاسات المحاسبیة والتي تم وصفھا فیما سبق وبسسب طبیعة العملیات فإن اإلدارة تقوم باتخاذ القرارات اآلتیة

والتي لھا األثر الكبیر على المبالغ المعترف بھا في القوائم المالیة.

یتم تحدید مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا وذلك باستخدام عده عوامل لضمان عدم المبالغة فى ذمم التجاریة بسبب عدم

ویستند مخصص للدیون المشكوك في تحصیلھا لجمیع العمالء على مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك . إمكانیة تحصیلھا

الجودة الشاملة والعمر الزمنى للمدینون، واستمرار التقییم االئتماني للظروف المالیة للعمیل والضمانات المطلوبة من العمالء في

وباإلضافة إلى ذلك، یتم تسجیل مخصصات محددة للحسابات الفردیة عندما تصبح المنشأة على علم بعجز العمیل ظروف معینة.

على الوفاء بالتزاماتھ المالیة.

 یتم إدراج المخزون بالتكلفة أو بصافي القیمة القابلة للتحقق ایھما اقل، ویتم عمل تسویات لتقلیل تكلفة المخزون لیصل للقیمة القابلة

للتحقق إذا تطلب اإلمر وذلك لتقدیر التقادم أو األرصدة التي انخفضت قیمتھا ومن العوامل التي تؤثر في ھذه التسویات التغیرات في

الطلب وتسعیر المنتج والتلف المادي ومسائل تخص الجودة.

یتم إھالك الممتلكات والمعدات على العمر المتوقع لألصول بناءاً على االستخدام المتوقع لألصل والبلي والتآكل والذي یعتمد على

عوامل تشغیلیة ولم تأخذ اإلدارة في االعتبار أن ھناك أي قیمة متبقیة حیث أنھا تعتبر غیر جوھریة.

قامت اإلدارة باالفصاح عن اطراف ذات عالقة والمستحق من وإلى أطراف ذات عالقة وفقا لمتطلبات معیار المحاسبة الدولي رقم

والتي في ضوئھا تكون المستحق من وإلى اطراف ذات عالقة كذمم مدینة او دائنة ویتم " "إفصاحات أطراف ذات عالقة ٢٤

تصنیف األرصدة التي تم االفصاح عنھا كأصول أو التزامات متداولة.

وھو أن یتم تحویل مخاطر " "االعتراف باالیرادات  ولالعتراف باالیرادات تقوم اإلدارة تطبیق معیار المحاسبة الدولي رقم ١٨

ومزایا ملكیة السلع والخدمات إلى المشترین وتقل ھذه اإلیرادات بالمرتجعات المقدرة والخصومات والبدالت األخرى.

قامت المنشأة المنشأة بمراجعة أدوات الملكیة التي تم االفصاح عنھا في القوائم المالیة في ضوء متطلباتھا الرأسمالیة للحفاظ على

المستوى الحالي للعمل وتؤكد اإلدارة على نیة المنشأة اإلیجابیة وقدرتھا على االستمرار في أدوات الملكیة على المدى الطویل.

یتم استھالك حقوق االستخراج على مده ھذه الحقوق حتى ٣١ دیسمبر ٢٠١٦ ویتم استھالك حقوق المتیاز على فتره ١٠ سنوات كما

قدر من قبل اإلدارة.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة فى ٣١ دیسمبر ٢٠١٣

تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

تابع االحكام المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات الغیر مؤكدة  (٢٠- ٣

تحسینات األصول المؤجرة

مصروفات اإلیجارات التشغیلیة

قیاس القیمة العادلة

وھذا یشمل فریق تقییم والذي ھو مسئول مسؤولیة كاملة عن اإلشراف لدى المنشأة إطار للرقابة فیما یتعلق بقیاس القیمة العادلة.

على جمیع قیاسات القیمة العادلة جوھریة، بما في ذلك المستوى ٣ القیمة العادلة والتقاریر المباشرة إلى الرئیس التنفیذي واإلدارة أو

المساھمین.

إذا كانت المعلومات من طرف یقوم فریق التقییم یقوم بمراجعة دوریة للمدخالت الجوھریة الغیر قابلة للرصد  وتعدیالت التقییم.

ثالث، كوسیط أو خدمات التسعیر، ویستخدم لقیاس القیمة العادلة، بعد ذلك یقوم فریق التقییم بتقییم األدلة التي تم الحصول علیھا من

أطراف أخرى لدعم استنتاج مفاده أن مثل ھذه التقییمات لبت متطلبات المعاییر الدولیة، بما في ذلك مستوى في التدرج الھرمي

للقیمة العادلة التي ینبغي أن تصنف مثل ھذه التقییمات.

لغرض االفصاح عن القیمة العادلة، فإن المنشأة تحدید فئات االصول وااللتزامات على أساس طبیعة وخصائص ومخاطر األصول

یتم تحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة التي ال یتم تداولھا في سوق نشط أو االلتزامات ومستوى التسلسل الھرمي للقیمة العادلة.

تستخدم المنشأة حكمھا لتحدید مجموعة متنوعة باستخدام تقنیات التقییم. (على سبیل المثال، العقود االشتقاقیة عبر شبكة االتصال)

من أسالیب وافتراضات التي تستند أساسا على ظروف السوق الحالیة في نھایة كل فترة مالیة.

تم االعتراف بدفعات االیجارات التشغیلیة كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار بعد اعتبار تصاعد االیجار

وفقا التفاقیات االیجار ویمكن لمصروفات االیجار أن تتغیر بدرجة كبیرة في فترات محاسبیة الحقة وینبغي أال یتم تجدید عقد

االیجار أو أن یتم تغییر شروط االیجار في العقد.

تقوم اإلدارة بتحیدد عمر التسحینات على األصول المؤجرة وكذلك مصروفات اإلھالك المرتبطة بھا وتكون تلك التقدیرات مبینة

ویمكن ان تتغیر بدرجة كبیرة وینبغي على افتراض أن المنشأة ستقوم بتجدید االیجار السنوي على مدى العمر المتوقع لھذه األصول.

ال یتم تجدید اإلیجار السنوي وتقوم اإلدارة بزیادة بزیادة مصروفات اإلھالك عندما یكون عمر األصل أقل من العمر المتوقع الذي تم

تقدیره.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة فى ٣١ دیسمبر ٢٠١٣
( بالدرھم اإلماراتي )

الممتلكات واآلالت والمعدات ٤

التكلفة 
١١٩،١٩٨،٦٣٠١،٧٨٦،٧٦٨،٧٣٨٢،٣١٩،٣٥٣٢٥،٠٩٧،٨٣٩١٠،٩٨٥،٧٧٦٣٠،٩١٨،٦٧٢١،٣٨٠،١٤٣١،٩٧٦،٦٦٩،١٥١كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١١

٢،٠١٩،٧٣١٥،٣٦٦،٩٩٣-١٦٣،٥٠١-٣،١٤٦،٤٠١٣٧،٣٦٠-إضافات خالل السنة
-(٢،٠١٤،٧٥٨)----٩٥٠،٠٠٠١،٠٦٤،٧٥٨المحول من األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ

١٢٠،١٤٨،٦٣٠١،٧٩٠،٩٧٩،٨٩٧٢،٣٥٦،٧١٣٢٥،٠٩٧،٨٣٩١١،١٤٩،٢٧٧٣٠،٩١٨،٦٧٢١،٣٨٥،١١٦١،٩٨٢،٠٣٦،١٤٤كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٢
١٤٧،٩٩٥١٧،٠٨٦،٧٥٦-١٦،٨٠٠،٢٧٣٤٤،٢١٧٤،٥٠٠٨٩،٧٧١-إضافات خالل السنة

١٢٠،١٤٨،٦٣٠١،٨٠٧،٧٨٠،١٧٠٢،٤٠٠،٩٣٠٢٥،١٠٢،٣٣٩١١،٢٣٩،٠٤٨٣٠،٩١٨،٦٧٢١،٥٣٣،١١١١،٩٩٩،١٢٢،٩٠٠كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٣

مجمع اإلھالك 
٦٥٣،٦٩٩،٠٥٠-١٣،٢١٢،٤٣٧٥٨٥،٣٥٢،١٨٦٢،٠٩٩،٨٥٤٢٤،٧٢٦،٨٤١١٠،٦١٤،١٧٦١٧،٦٩٣،٥٥٦كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١١

٤٨،٤٠٤،١٤٦-٣،٢١٥،٨٨٩٤٣،٨٥٩،٢٤١٩٥،٩٥٠٢١٤،٢٧٥٢٣٩،٩١٨٧٧٨،٨٧٣ما تم تحمیلھ على السنة 

٧٠٢،١٠٣،١٩٦-١٦،٤٢٨،٣٢٦٦٢٩،٢١١،٤٢٧٢،١٩٥،٨٠٤٢٤،٩٤١،١١٦١٠،٨٥٤،٠٩٤١٨،٤٧٢،٤٢٩كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٢

٤٨،٧٣١،٨٨٦-٣،٢٤٧،٥٥٥٤٤،٣٣٩،٦١٩٨٨،٠١١١١١،٣٢٥١٦٦،٥٠٣٧٧٨،٨٧٣ما تم تحمیلھ على السنة 

٧٥٠،٨٣٥،٠٨٢-١٩،٦٧٥،٨٨١٦٧٣،٥٥١،٠٤٦٢،٢٨٣،٨١٥٢٥،٠٥٢،٤٤١١١،٠٢٠،٥٩٧١٩،٢٥١،٣٠٢كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٣

١٠٠،٤٧٢،٧٤٩١،١٣٤،٢٢٩،١٢٤١١٧،١١٥٤٩،٨٩٨٢١٨،٤٥١١١،٦٦٧،٣٧٠١،٥٣٣،١١١١،٢٤٨،٢٨٧،٨١٨

١٠٣،٧٢٠،٣٠٤١،١٦١،٧٦٨،٤٧٠١٦٠،٩٠٩١٥٦،٧٢٣٢٩٥،١٨٣١٢،٤٤٦،٢٤٣١،٣٨٥،١١٦١،٢٧٩،٩٣٢،٩٤٨

مالحظات :

جزء من ممتلكات المنشأة وآالتھا ومعداتھا مقام على أرض مؤجرة من حكومة الفجیرة.-

األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ تمثل التكالیف التى تمت على االضافات للممتلكات واآلالت والمعدات، رسملة مؤجلة.-

مرھونة للبنوك مقابل تسھیالت إئتمانیة (إیضاح ١٦).- ١٤٤،٦٦٠،٤٢٦ درھم إماراتي) : ٢٠١٢ یوجد ممتلكات وآالت وامعدات بقیمة دفتریة ١٤٠،٣٥٣،٨١٣ درھم إماراتي (

٣٥،٨٧٧،٢٦٠ درھم إماراتى).- : ٢٠١٢ تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات المھلكة بالكامل والتى التزال تستخدم تبلغ ٣٦،٧٢٩،٥٦٢ درھم اماراتى (

األعمال 

الرأسمالیة قید 

التنفیذ

األثاث 

والتركیبات

األدوات 

والمعدات

القیمة الدفتریة كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٣

القیمة الدفتریة كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٢

اإلجمالي اآلالت والماكیناتاألراضي والمباني

المركبات 

والمعدات 

المتحركة

تكالیف تطویر 

المحجر
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٢٠١٣٢٠١٢

حقوق االستخراج واالمتیاز٥
القیم الدفتریة كالتالي :

٧،٤٨١،٤٦١٩،٩٧٥،٢٨٩حقوق االستخراج
٩،٩٠٠،٠٠٠١٢،١٠٠،٠٠٠حقوق االمتیاز 

١٧،٣٨١،٤٦١٢٢،٠٧٥،٢٨٩

اإلجمالي 
التكلفة 

٧٦،٥٠٠،٠٠٠٢٢،٠٠٠،٠٠٠٩٨،٥٠٠،٠٠٠كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١١

٧٦،٥٠٠،٠٠٠٢٢،٠٠٠،٠٠٠٩٨،٥٠٠،٠٠٠كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٢

٧٦،٥٠٠،٠٠٠٢٢،٠٠٠،٠٠٠٩٨،٥٠٠،٠٠٠كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٣

مجمع االستھالك 

٦٤،٠٣٠،٨٨٣٧،٧٠٠،٠٠٠٧١،٧٣٠،٨٨٣كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١١

٢،٤٩٣،٨٢٨٢،٢٠٠،٠٠٠٤،٦٩٣،٨٢٨االستھالك خالل السنة 

٦٦،٥٢٤،٧١١٩،٩٠٠،٠٠٠٧٦،٤٢٤،٧١١

٢،٤٩٣،٨٢٨٢،٢٠٠،٠٠٠٤،٦٩٣،٨٢٨االستھالك خالل الفترة 

٦٩،٠١٨،٥٣٩١٢،١٠٠،٠٠٠٨١،١١٨،٥٣٩كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٣

القیمة الدفتریة :

٧،٤٨١،٤٦١٩،٩٠٠،٠٠٠١٧،٣٨١،٤٦١كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٣

٩،٩٧٥،٢٨٩١٢،١٠٠،٠٠٠٢٢،٠٧٥،٢٨٩كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٢

حقوق االستخراج
تستھلك حقوق االستخراج على مدى فترة ھذه الحقوق الممنوحة للمنشأة والتى تنتھى في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦.

حقوق االمتیاز 
تستھلك حقوق االمتیاز على مدى فترة ١٠ سنوات والتى قدرت من قبل اإلدارة.

٢٠١٣٢٠١٢

المخزون ٦
٣٢،١٦١،٥٣٥٣٣،٧٧٨،٧٧٣المواد الخام 

٦٤،٢١٩،٨٥٠٧٦،٠٢٩،١١٢المنتجات شبھ التامة
٢،٠٣٢،٢٠٩٣،٠١٤،٥٩٤المنتجات التامة

( أ )٩٨،٤١٣،٥٩٤١١٢،٨٢٢،٤٧٩

١٤٠،٥٢١،٩١٩١٤٢،٤١٢،٥٦٩قطع الغیار 
٧٢،٨٣٦،٣٥٤١١٥،٥٦٢،٥٤٨وسائل حرق

٧٣٢،١٣١٥٠٥،٨٦٦الحقائب ومواد التعبئة والتغلیف 
قطع الغیار  مخصص المخزون بطیئة الدوران - (١٩،٠٠٠،٠٠٠)(٢٠،٠٠٠،٠٠٠)یخصم منھ :

١٩٤،٠٩٠،٤٠٤٢٣٩،٤٨٠،٩٨٣(ب)

(ب) + ٢٩٢،٥٠٣،٩٩٨٣٥٢،٣٠٣،٤٦٢(أ)

١٩،٠٠٠،٠٠٠١٨،٠٠٠،٠٠٠الرصید فى بدایة السنة 
١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠ما تم تحمیلھ خالل السنة 

٢٠،٠٠٠،٠٠٠١٩،٠٠٠،٠٠٠الرصید فى نھایة السنة 

حقوق االمتیاز

الحركة في مخصص مخزون قطع الغیار بطئ الدوران كالتالي :

شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
اإلمارات العربیة المتحدة الفجیرة -

( بالدرھم اإلماراتي )

كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٢

ایضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة فى ٣١ دیسمبر ٢٠١٣

حقوق االستخراج
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
اإلمارات العربیة المتحدة الفجیرة -

( بالدرھم اإلماراتي )
ایضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة فى ٣١ دیسمبر ٢٠١٣

٢٠١٣٢٠١٢

ذمم تجاریة مدینة ٧
١٤٣،٩٩٥،٨٦٣٩٩،٥١٠،٦٠٠ذمم تجاریة مدینة  

مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا  (٢،٣٠٦،٧٥٥)(٢،٣٠٦،٧٥٥)یخصم :

١٤١،٦٨٩،١٠٨٩٧،٢٠٣،٨٤٥

تحلیل الذمم التجاریة المدینة :
٧٣،٦٨٣،٣٠٥٥٤،٥٣٨،٥٤٠تم ضمانھا مقابل ضمانات بنكیة غیر مشروطة

٦٨،٠٠٥،٨٠٣٤٢،٦٦٥،٣٠٥اعتماد مفتوح 

١٤١،٦٨٩،١٠٨٩٧،٢٠٣،٨٤٥

التحلیل الجغرافي

التحلیل الجغرافي للذمم التجاریة، كالتالى:

١٠٠،٧٩٦،٣٣١٨٣،٨٥٧،٨٥٤داخل دولة االمارات العربیة المتحدة

دول مجلس التعاون الخلیجى ٤٠،٨٩٢،٧٧٧١٣،٣٤٥،٩٩١خارج دولة االمارات العربیة المتحدة:
١٤١،٦٨٩،١٠٨٩٧،٢٠٣،٨٤٥

السلف والودائع والذمم المدینة األخرى٨

٢٥٢،٦٥٠٢١١،٤٣٠المدفوع مقدماً 
٨،٠١٨،١٢٩٧،٦٧٥،٣٠٩سلف للموردین 
١١٨،٤٩٢١٥٣،٦١٣ذمم مدینة أخرى

٨،٣٨٩،٢٧١٨،٠٤٠،٣٥٢

النقد بالصندوق ولدى البنوك ٩

٦٥،٣٥٢١٤٥،٦٣٩النقد بالصندوق
الحسابات الجاریة ١٢،٦٨٨،٢٣١١١،٣٠٦،١٩٧أرصدة لدى البنوك -

٧،٠٠٠،٠٠٠-الودائع الثابتة قصیرة األجل 

١٢،٧٥٣،٥٨٣١٨،٤٥١،٨٣٦

تتراوح تواریخ استحقاق الودائع الثابتة قصیرة األجل ما بین ١ إلى ٣ أشھر من تاریخ اإلیداع.
األرصدة البنكیة والودائع الثابتة موجودة في بنوك مسجلة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.

تم تجاوز تاریخ  ١٠٫١ ملیون درھم اماراتى) : ٢٠١٢ تتضمن الذمم التجاریة المدینة عمالء بمبلغ ٨٫١ ملیون درھم اماراتى (

ھناك ضمانات بنكیة كاملة. ٩٫٤ ملیون درھم اماراتى) : ولھذه المبالغ ھناك، ٧٫٦ ملیون درھم إماراتى (٢٠١٢ استحقاقھم.

وعادة ال تحمل اى فائده لالرصدة المدینة خالل الممارسة الطبیعیة  ٦٤ یوم) متوسط فترة السماح للمدینون ھى ٩٠ یوم (٢٠١٢:

للنشاط.

في تحدید إمكانیة استرداد الذمم التجاریة، تعتبر المنشأة أي تغییر في نوعیة االئتمان للمستحق للذمم التجاریة من تاریخ منح االئتمان 

منذ ذلك الحین، یتم تأمین المستحقات المتأخرة من الذمم التجاریة بالضمانات المصرفیة، وتعتقد  في البدایة حتى تاریخ التقریر.

اإلدارة أنھ ال یلزم زیادة مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا.

وھناك ٦ ٢٢٫٧ ملیون درھم إماراتى).  كما فى تاریخ نھایة فترة التقریر، فان ارصدة المدینون بلغت ٢٤٫٤ ملیون درھم إماراتى (

تقوم الشركة وقبل قبول اى عمیل جدید بطلب  یمثلون بمفردھم ٥٪ من اجمالى االرصدة التجاریة المدینة. ٤ عمالء) عمالء (٢٠١٢:

ضمانات بنكیة من العمیل.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
اإلمارات العربیة المتحدة الفجیرة -

( بالدرھم اإلماراتي )
ایضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة فى ٣١ دیسمبر ٢٠١٣

٢٠١٣٢٠١٢

رأس المال ١٠

)عدد األسھم  عدد )٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠

١١(بالدرھم اإلماراتي)القیمة االسمیة للسھم العادى

٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠(بالدرھم اإلماراتي)رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 

(الخسائر)/األرباح األساسیة للسھم ١١

أرباح السنة / ٣٥،١٦٠،٥٣٣(١٢،١٩٠،٠٢٥)(درھم)(خسائر)

٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠(عدد)متوسط عدد األسھم المرجح 

أرباح السھم للسنة / ٩٫٩(٣٫٤)(فلس)(خسائر)

االحتیاطي القانوني ١٢

١٤٢،٤٩٨،٥١١١٣٨،٩٨٢،٤٥٨الرصید فى بدایة السنة

المحول من صافى الربح السنة (ایضاح ١٤) ٣،٥١٦،٠٥٣-إضافة:

١٤٢،٤٩٨،٥١١١٤٢،٤٩٨،٥١١الرصید فى نھایة السنة

االحتیاطي االختیاري١٣

٢٢٢،٥٣٦،٠٠٢٢١٦،٢٠٧،١٠٦الرصید فى بدایة السنة

المحول من صافى الربح (ایضاح ١٤) ٦،٣٢٨،٨٩٦-إضافة:

٢٢٢،٥٣٦،٠٠٢٢٢٢،٥٣٦،٠٠٢الرصید فى نھایة السنة

األرباح المحتجزة ١٤

٢١٦،٨٩٨،٦٠٩١٩١،٥٨٣،٠٢٥الرصید فى بدایة السنة

أرباح السنة / (خسائر) ٣٥،١٦٠،٥٣٣(١٢،١٩٠،٠٢٥)إضافة:

المحول الى االحتیاطى القانونى (ایضاح ١٢) (٣،٥١٦،٠٥٣)-یخصم منھ :

المحول الى االحتیاطى االختیارى (ایضاح ١٣) (٦،٣٢٨،٨٩٦)-یخصم منھ :

٢٠٤،٧٠٨،٥٨٤٢١٦،٨٩٨،٦٠٩الرصید فى نھایة السنة

القروض المصرفیة ١٥

قروض آجلة (أ)

٣٠٣،٩٢٢،٧٨٤٣٥٢،٥٠٧،٣٧٣الرصید فى بدایة السنة
خالل السنة  (المسدد) (٤٨،٥٨٤،٥٨٩)(٤٥،٢٨٤،٩٤٣)خصم:

٢٥٨،٦٣٧،٨٤١٣٠٣،٩٢٢،٧٨٤الرصید فى نھایة السنة

تشمل :
٢١٧،٦٣٨،٦١٣٢٥٨،٦٣٧،٨٤١الجزء الغیر متداول

٤٠،٩٩٩،٢٢٨٤٥،٢٨٤،٩٤٣الجزء المتداول

٢٥٨،٦٣٧،٨٤١٣٠٣،٩٢٢،٧٨٤

یتم تخصیص مخصصات لحساب االحتیاطي االختیاري بنسبة ٢٠٪ من صافي األرباح السنویة المدققة وذلك بعد خصم االحتیاطي 

القانوني في نھایة السنة المالیة، وتشمل ھذه المخصصات نسبة ١٠٪  لالحتیاطي االختیاري والباقي النشاء احتیاطي إضافي وذلك 

بناءاّ على توصیة مجلس اإلدارة والتصدیق من قبل الجمعیة العمومیة للمساھمین وھذا االحتیاطي قابل للتوزیع بناءاً على توصیات 

مجلس اإلدارة على أن یقرر المساھمین التصدیق علیھا.

فإنھ یتم تحویل ١٠٪  إلى  (وتعدیالتھ) وفقا لقانون الشركات التجاریة االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم ٨ لعام ١٩٨٤

وال  حساب االحتیاطي القانوني ویمكن إیقاف ھذا االقتتطاع عندما یبلغ االحتیاطي القانوني ٥٠٪ من قیمة رأس مال الشركة المدفوع.

یمكن توزیع ھذا االحتیاطي القانوني على المساھمین .
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

٢٠١٣٢٠١٢

تابع القروض المصرفیة ١٥

تابع قروض آجلة(أ)

تحلیل القروض اآلجلة:

٢٥٧،٢٠٩،٢٧٠٢٩٦،٧٧٩،٩٢٦القرض اآلجل ١
١،٤٢٨،٥٧١٧،١٤٢،٨٥٧القرض اآلجل ٢

٢٥٨،٦٣٧،٨٤١٣٠٣،٩٢٢،٧٨٣

القرض اآلجل ١

القرض اآلجل ٢

مستحق للبنك (ب)

١٧٨،٤٠٢،٦٩٣١٥١،٦٩١،٨٤٩إیصاالت أمانة 
١٣،٨٢٧،٥٢٣١٢،٤٥٢،٢٧٨كمبیاالت مخصومة 

٦٥،٣٨٠،٨٣٥٣٣،٢٢٧،٢١١قبوالت

٢٥٧،٦١١،٠٥١١٩٧،٣٧١،٣٣٨

ایصاالت األمانة 
ایصاالت األمانة ھي شكل من أشكال التسھیالت االئتمانیة المصرفیة التي تم منحھا مقابل شراء مواد خام معینة.

الجزء الغیر متداول  القروض المصرفیة -

سیتم سداد الجزء الغیر متداول للقروض المصرفیة كاالتى:

٣٩،٥٧٠،٦٥٧٤٠،٩٩٩،٢٢٨فى السنة الثانیة

١١٨،٧١١،٩٧٠١١٨،٧١١،٩٧٠فى السنة الثالثة إلى السنة الخامسة 

٥٩،٣٥٥،٩٨٦٩٨،٩٢٦،٦٤٣مستحق بعد خمسة سنوات

)قروض آجلة  باإلشارة إلى أ )٢١٧،٦٣٨،٦١٣٢٥٨،٦٣٧،٨٤١

الجزء المتداول  القروض المصرفیة -

)قروض آجلة  باإلشارة إلى أ )٤٠،٩٩٩،٢٢٨٤٥،٢٨٤،٩٤٣

)مستحق للبنك  باإلشارة إلى ب )٢٥٧،٦١١،٠٥١١٩٧،٣٧١،٣٣٨

٢٩٨،٦١٠،٢٧٩٢٤٢،٦٥٦،٢٨١

٥١٦،٢٤٨،٨٩٢٥٠١،٢٩٤،١٢٢إجمالي القروض المصرفیة 

خالل عام ٢٠٠٦، قامت المنشأة بالحصول على قرض میسر من بنك خارجي لتمویل جزء من تكالیف تدشین خط إنتاج كلینكر جدید 

وسیتم سداد ٣٣٦،٣٥٠،٥٨٤ درھم إماراتي بعدما تم إعادة جدولة سداد القرض خالل  بسعة إنتاجیة تقدر ب ٧،٥٠٠ طن متري في الیوم.

عام ٢٠١٠ وسیتم سداده على سبعھ عشر قسط على أساس نصف سنوي بقیمة  ١٩،٧٨٥،٣٢٨ درھم إماراتي لكل قسط  وأول قسط 

یتم استحقاق الفائدة شھریاً طبقاً لنسبة البنك التجارى وتدفع منفصلة  یستحق السداد في ١٥ فبرایر ٢٠١٢ وتنتھى فى ١٥ فبرایر ٢٠٢٠.

فى تواریخ استحقاقھا.

تحسب الفائدة على إیصاالت األمانة على مدة فترة السداد ویتم تحصیلھا من قبل البنك الممول على أساس شھري أو عند االستحقاق، أیھما 

یتم تطبیقھ.

خالل عام ٢٠١٠، قامت المنشأة بالحصول على قرض میسر من بنك یعمل في اإلمارات العربیة المتحدة بقیمة ٢٠ ملیون درھم إماراتي 

الفائدة مستحقة على أساس شھري والقرض سیتم سداده على ١٤ قسط متساوى على أساس ربع سنوي  لتمویل شراء ممتلكات وماكینات.

یتم استحقاق الفائدة شھریاً طبقاً  بقیمة ١،٤٢٨،٥٧١ درھم إماراتى لكل قسط، ساریة من ١ دیسمبر ٢٠١٠ وتنتھى فى ٢٨ فبرایر ٢٠١٤.

معدالت البنوك التجاریة وتدفع منفصلة فى تواریخ استحقاقھا.

ایضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة فى ٣١ دیسمبر ٢٠١٣
( بالدرھم اإلماراتي )
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اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة فى ٣١ دیسمبر ٢٠١٣
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التزامات التأجیر التمویلى١٦

ویتم دفع االقساط االیجاریة وفقا للترتیبات اآلتیة:

٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢

٣٥،٤١٢،٥٧٥٣٥،٨١٨،٠٠٣٢٧،٤٠٥،٧٢٠٢٧،٤٠٥،٧٢٠مستحق خالل سنة 

٩٣،٤٣٣،٧٧٤١٢٥،٥٦٢،٠١٥٨٢،٢١٧،١٦١١٠٩،٦٢٢،٨٨١

٩٣،٤٣٣،٧٧٤١٢٥،٥٦٢،٠١٥٨٢،٢١٧،١٦١١٠٩،٦٢٢،٨٨١التزامات غیر متداولة 

١٢٨،٨٤٦،٣٤٩١٦١،٣٨٠،٠١٨١٠٩،٦٢٢،٨٨١١٣٧،٠٢٨،٦٠١اإلجمالي

تكالیف التمویل المستقبلیة  --(٢٤،٣٥١،٤١٧)(١٩،٢٢٣،٤٦٨)یخصم منھ :
١٠٩،٦٢٢،٨٨١١٣٧،٠٢٨،٦٠١١٠٩،٦٢٢،٨٨١١٣٧،٠٢٨،٦٠١

الحركة فى التزامات التأجیر التمویلى كما یلى:
٢٠١٣٢٠١٢

١٣٧،٠٢٨،٦٠١١٥٠،٧٣١،٤٦١الرصید فى بدایة السنة

خالل السنة (المدفوع) (١٣،٧٠٢،٨٦٠)(٢٧،٤٠٥،٧٢٠)یخصم:

١٠٩،٦٢٢،٨٨١١٣٧،٠٢٨،٦٠١الرصید فى نھایة السنة

مصنفة كاآلتي :

٨٢،٢١٧،١٦١١٠٩،٦٢٢،٨٨١الجزء الغیر متداول

٢٧،٤٠٥،٧٢٠٢٧،٤٠٥،٧٢٠الجزء المتداول
١٠٩،٦٢٢،٨٨١١٣٧،٠٢٨،٦٠١

تم ضمان التأجیر التمویلى من خالل رھن الممتلكات واالالت والمعدات (ایضاح ٤).

مكافآت نھایة خدمة الموظفین ١٧
١١،٨٤٠،٣٦٢١٢،٦٧٠،٢٦٠الرصید بدایة السنة 

مخصص خالل السنة  ١،٥١٣،٣٧٨٢٥٨،٤٣٤یضاف:

خالل السنة  (ما تم دفعھ) (١،٠٨٨،٣٣٢)(٨١٧،٨٤١)یخصم:

١٢،٥٣٥،٨٩٩١١،٨٤٠،٣٦٢الرصید نھایة الفترة السنة 

الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى ١٨
١٠٧،٩٦١،٢٠٢١٣٨،٣٧٨،١١٤ذمم تجاریة دائنة 

١،٩١٤،٩١١٢،٩١٤،٩١١محتجزات دائنة
٤،٤٥٨،٩٩١٤،٤٧٣،٨٨١توزیعات ارباح مستحقة 
٧،٣٣٦،١٢٩١٢،١٧٤،٨٢٦مدفوع مقدماً من العمالء 

٢٧،٥٩٧،٢٧٥٢١،٢٦٨،٦٩٤مستحقات 
٥،٨٧٠،٦٨٢٧،٠٧٤،٥٣١فوائد دائنة 

١،٨٤٩،٩٦٠٣،٧٦١،٢٤٨ذمم دائنة أخرى  

١٥٦،٩٨٩،١٥٠١٩٠،٠٤٦،٢٠٥

مستحق من السنة الثانیة إلى السنة الخامسة

قامت المنشأة بالدخول في اتفاقیة بیع و تأجیر مع بنك یعمل في اإلمارات العربیة المتحدة لتمویل مصنع للطاقة الحراریة ومدة التأجیر 

خمسة سنوات ونصف و یتم سداد االقساط نصف سنویاً بمبلغ ١٣،٧٠٢،٨٦٠ درھم إماراتى بدایة من ١ أغسطس ٢٠١٢ وحتى ١

اغسطس ٢٠١٧، بمصروفات تمویل على أساس ٦ أشھر بمعدل الفائدة السائد مضافاً إلیھ ھامش ٤٫٥٪ سنویاً  وتدفع الفائدة منفصلة فى 

الحد األدنى لدفعات اإلیجار الحد األدنى لدفعات اإلیجار
القیمة الحالیة لـ 

وفقا لقانون العمل اإلتحادي لدولة االمارات العربیة  یتم احتساب المبالغ الالزمة لتغطیة مكافآت نھایة الخدمة في نھایة فترة التقریر -

المتحدة على أساس إجمالي فترة خدمة الموظفین والمكافآت األساسیة الحالیة في نھایة فترة التقریر.
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٢٠١٣٢٠١٢

المبیعات ١٩

داخل اإلمارات العربیة المتحدة  ٢٤٢،٧٧٧،٢٣٠٢٥٨،٩١١،٣١٣المبیعات:

دول مجلس التعاون الخلیجى خارج اإلمارات العربیة المتحدة : ٣٣١،٩٨٤،٠٨٨٣١٠،٧٤٦،٩٩٧المبیعات :

اخرى خارج اإلمارات العربیة المتحدة : -١٣،٤٥٩،٠٢٢المبیعات :
٥٨٨،٢٢٠،٣٤٠٥٦٩،٦٥٨،٣١٠

مصروفات البیع والتوزیع٢٠

١،٣٥٣،٠٣١١،٦٨٩،٨١٧الرواتب والمزایا المتعلقة بھا 

٢٢٨،٢٨١٥٦٠،٢٩٤مصروف المركبات

٩٦،٣٧٧١٠٩،٤١٠الدعایة واإلعالن

٦٥،٧٦٢٦٧،٤١٠أخرى
١،٧٤٣،٤٥١٢،٤٢٦،٩٣١

--المصروفات العمومیة واإلداریة٢١

٤،٩٧١،٢٣٠٣،٠٧١،٩١٤الرواتب والمزایا المتعلقة بھا 

( ایضاح ٦ ١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مخصص مخزون بطئ الدوران (

٩٦١،٦٧١٧٦٥،٥٣٧مصروفات مھنیة وقانونیة وتأشیرات والمصروفات المتعلقة بھا

٣٥١،٦٤١٤٣٥،٧٦٢االیجار

٤٢٥،١٤٦٤٤٢،٢٦٣المرافق

٣٣٥،٢٣٥٣٧٩،١٤٢االتصاالت والھواتف

٢٩٨،٢٧٧٣٧٣،٦٧٤التامین

٢٢٤،٠٤١٢٦٥،٧٣٦السفر والترفیھ

٢٦٥،٢٢٨٢٥١،٧٢١الصیانة واالصالحات

٤٨،٣٥٥٦٥،٩٢٠الطباعة واالدوات المكتبیة

-٢٦،٥٧٢خسائر فروق أسعار صرف عمالت

٣٩٥،١٧٨٥٨٣،٥٦١اخرى
٩،٣٠٢،٥٧٤٧،٦٣٥،٢٣٠

تكالیف التمویل ٢٢

١٤،٩١٣،٣١٤١٥،٢٠٨،٥٧٦فوائد على قروض البنوك

إیرادات اخرى٢٣

٢١،٥٧١٢،٧٩٨،٩٢٥تعویضات تامین مستلمة 

٤١٤،٣١٤-أرباح فروق أسعار صرف عمالت

١٦٦،٤٠٧٢٤١،٤٣٤بیع مواد خرده

-٦٥٠،٥٩٠أقفال مخصص

٦٠٨،٥٦٠٨١٣،٦٦٠أخرى
١،٤٤٧،١٢٨٤،٢٦٨،٣٣٣

للسنة المنتھیة فى ٣١ دیسمبر 
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التزامات التأجیر التشغیلى٢٤

كانت االلتزامات المستقبلیة على االیجارات التشغیلیة المستحقة كالتالى:

٢٠١٣٢٠١٢

٩،٠٩٧،٦١٩٨،٨٩٨،٥٩٢خالل عام واحد

٣٩،٠٦١،٠٩٣٣٨،٢٧٤،٥٤٧أكثر من عام وأقل من ٥ اعوام

٢٩٠،٨١٠،٥٤٥٢٨٦،١١٦،٥٢٢أكثر من ٥ اعوام
٣٣٨،٩٦٩،٢٥٧٣٣٣،٢٨٩،٦٦١

معامالت أطراف ذات عالقة ٢٥

٢٠١٣٢٠١٢

١،٨٤٦،٤٧٨٩٣٥،١٦٧أ)

٢٧٠،٩٥٠١٨٧،٤٢٥بعض من ارصدة المستحق من أطراف ذات عالقة تم تغطیتھا بضمانات البنك.

معامالت مع أطراف ذات عالقة بـ)

طبیعة المعامالت المؤثرة مع أطراف ذات عالقة ومبالغھا موضحة كالتالى:

٢٠١٣٢٠١٢

٥،١٠٧،١٠٣٤،٦١٤،٢١٩مبیعات 

ج)

وقد كانت مكافآت الوظائف اإلداریة العلیا كالتالي :
١،٥٨٠،٣٩٠١،٧٩٣،١٢٣

األدوات المالیة ٢٦

السیاسات المحاسبیة الھامة أ)

تمثل التزامات التاجیر التشغیلى التزام على الشركة والمتعلقة بإیجار االرض من بلدیة الفجیرة، حیث ان جزء من مصانع االسمنت 

والكلینكر ومبانى ومنشأت الشركة ومحطة تولید الطاقة مقامة على ھذه االرض المستاجرة، فقد اعتبرت االداراة ان ترتیبات االیجار مع 

بلدیة الفجیرة غیر قابلة لاللغاء.

ضمن الذمم التجاریة المدینة  ) أرصدة مستحقة من أطراف ذات عالقة (

لم یتم إدراج أى مصروفات لالرصدة المدینة المشكوك فى تحصیلھا من أطراف ذات عالقة.

المقدمة إلى أطراف ذات عالقة والمصروفات األخرى التي یتطلب  وتقوم اإلدارة بتحدید شروط تلك المعامالت والخدمات المستلمة من/

تطبیقھا.

للسنة المنتھیة فى ٣١ دیسمبر 

تم اإلفصاح عن تفاصیل السیاسات المحاسبیة الھامة والطرق المطبقة بما في ذلك معیار االعتراف وأساس القیاس واألساس الذي یتم 

علیھ االعتراف باإلیرادات والمصروفات فیما یخص كل قسم من األصول المالیة وااللتزامات المالیة وأدوات حقوق الملكیة  عنھا في 

ایضاح ٣ حول القوائم المالیة.

مكافآت الوظائف اإلداریة العلیا

مكافآت الوظائف اإلداریة العلیا

تقوم المنشأة بالدخول في معامالت مع بعض المنشآت األخرى والتي تقع تحت مسمى أطراف ذات عالقة وفقا لمعیار المحاسبة الدولي 

رقم ٢٤ ، معامالت أطراف ذات عالقة ، وتكون شروط تلك المعامالت في نفس سیاق المعامالت األخرى التي تتم مع اآلخرین وتشمل 

األطراف ذات عالقة المنشآت ذات الملكیة المشتركة و/أو اإلدراة والرقابة المشتركة وشركائھم والوظائف اإلداریة األساسیة.
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بالدرھم اإلماراتي ) )

تابع األدوات المالیة ٢٦

القیمة العادلة لألصول و االلتزامات المالیة التي ال یتم قیاسھا بالقیمة العادلة بشكل متكررةبـ)

٢٠١٣٢٠١٢٢٠١٣٢٠١٢

االصول المالیة

١٤١،٦٨٩،١٠٨٩٧،٢٠٣،٨٤٥١٤١،٦٨٩،١٠٨٩٧،٢٠٣،٨٤٥ذمم تجاریة مدینة 
١١٨،٤٩٢١٥٣،٦١٣١١٨،٤٩٢١٥٣،٦١٣السلف والودائع والذمم المدینة األخرى

١٢،٧٥٣،٥٨٣١٨،٤٥١،٨٣٦١٢،٧٥٣،٥٨٣١٨،٤٥١،٨٣٦النقد بالصندوق ولدى البنوك 
١٥٤،٥٦١،١٨٣١١٥،٨٠٩،٢٩٤١٥٤،٥٦١،١٨٣١١٥،٨٠٩،٢٩٤

االلتزامات المالیة

٥١٦،٢٤٨،٨٩٢٥٠١،٢٩٤،١٢٢٥١٦،٢٤٨،٨٩٢٥٠١،٢٩٤،١٢٢القروض المصرفیة 
١٠٩،٦٢٢،٨٨١١٣٧،٠٢٨،٦٠١١٠٩،٦٢٢،٨٨١١٣٧،٠٢٨،٦٠١التزامات التأجیر التمویلى

١٤٩،٦٥٣،٠٢١١٧٧،٨٧١،٣٧٩١٤٩،٦٥٣،٠٢١١٧٧،٨٧١،٣٧٩الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى 
٧٧٥،٥٢٤،٧٩٤٨١٦،١٩٤،١٠٢٧٧٥،٥٢٤،٧٩٤٨١٦،١٩٤،١٠٢

تتكون األدوات المالیة من االصول المالیة وااللتزامات المالیة.

واستخدمت األسالیب واالفتراضات التالیة لتقدیر القیمة العادلة:

أھداف إدارة المخاطر المالیة٢٧

تتكون االصول المالیة من ذمم مدینة تجاریة والسلف والودائع والذمم المدینة األخرى والنقد بالصندوق واألرصدة لدى البنوك.

تتكون االلتزامات المالیة من القروض البنكیة التزامات التاجیر التمویلى والذمم التجاریة الدائنة و الذمم الدائنة األخرى.

كما في تاریخ التقریر، تتقارب القیم العادلة والقیم الدفتریة لالصول وااللتزامات المالیة ، إلى حد كبیر بسبب استحقاقھا فى 

كما فى ٣١ دیسمبر كما فى ٣١ دیسمبر 

القیمة العادلةالقیمة الدفتریة

ویسعى البرنامج العام إلدارة  قامت إدارة المنشأة بوضع السیاسات العامة للنشاط التجاري وفلسفة إدارة المخاطر المتعلقة بھا.

المخاطر المالیة لتقلیل التأثیرات العكسیة المحتملة على األداء المالي للمنشأة وتشمل سیاسات المنشأة سیاسات إدارة المخاطر 

ومخاطر  المالیة التي تقوم بتغطیة مناطق محددة مثل مخاطر السوق (وتشمل مخاطر أسعار الصرف ومخاطر معدل الفائدة)

السیولة ومخاطر االئتمان ویتم عمل مراجعات دوریة للتأكد من االلتزام بسیاسة المنشأة.
ال یوجد أي تغیرات فیما یخص تعرض المنشأة لھذه المخاطر المالیة أو في الطریقة التي تدیر وتقیس بھا تلك المخاطر.

وتقوم المنشأة بإدارة المخاطر المالیة الني تتعرض لھا من خالل بمراقبة االستثمار في القطاعات المختفة بشكل محكم وبصفة 

منتظمة.

تتضمن القیمة العادلة لالصول وااللتزامات المالیة في المبلغ الذي یمكن مقابلھ تبادل أداة في المعاملة الحالیة بین األطراف 

الراغبة.

یتم تقییم المعدالت الثابتة طویلة األجل و المتغیرة للقروض أو للذمم المدینة من قبل المنشأة استنادا إلى معاییر مثل معدالت 

وبناء على ھذا التقییم، تؤخذ بعین االعتبار المخصصات عن الخسائر المتوقعة لھذه  الفائدة، والجدارة االئتمانیة الفردیة للعمالء.

كما في نھایة الفترة التقریر، القیمة الدفتریة لتلك المدینون، مخصوما منھا المخصصات، كانت ال تختلف جوھریا  المستحقات.

عن القیم العادلة المحتسبة لھم.

القیمة العادلة للقروض من البنوك وااللتزامات المالیة األخرى وااللتزامات بموجب عقود إیجار تمویلیة، فضال عن االلتزامات 

المالیة غیر المتداولة األخرى ویقدر عن طریق خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة باستخدام المعدالت المتاحة حالیا للدیون ذات 

الشروط المماثلة، والمخاطر االئتمانیة وتواریخ االستحقاق المتبقیة.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة فى ٣١ دیسمبر ٢٠١٣

بالدرھم اإلماراتي ) )

تابع أھداف إدارة المخاطر المالیة٢٧

إدارة مخاطر العمالت األجنبیة أ)

إدارة مخاطر معدالت الفائدةب)

اختبار حساسیة معدل الفائدة 

إدارة مخاطر السیولةجـ)

جداول مخاطر السیولة والفائدة

المنشأة عن  مع اإلبقاء على كافة المتغیرات االخرى ثابتة فإن (خسارة) (أقل) إذا كان أساس معدالت الفائدة ٥٠ نقطة أعلى /

٣،١٩١،٤١٦ درھم إماراتى). تقل بقیمة ٣،١٢٩،٣٥٩ درھم إماراتى (٢٠١٢: السنة المنتھیة سوف تزید /

تقع المسئولیة المطلقة إلدارة مخاطر السیولة على عاتق إدارة المنشأة والتي قامت ببناء إطار عمل مناسب إلدارة مخاطر 

السیولة وذلك إلدارة المتطلبات التمویلة قصیرة ومتوسطة وطویلة األجل وكذلك متطلبات إدارة السیولة وتقوم المنشأة بإدارة 

مخاطر السیولة عن طریق االحتفاظ باحتیاطیات كافیة والمراقبة الدائمة للتدفقات النقدیة المتوقعة والفعلیة ومطابقة نماذج 

استحقاق األصول وااللتزامات المالیة.

إذا تتطلب األمر- ھدف المنشأة أن تحافظ على توازن بین استمراریة ومرونة التمویل من خالل استخدام قروض مصرفیة -

وكذلك من خالل حقوق ملكیة المساھمین.

یوضح الجدول التالي نماذج استحقاق األصول المالیة للمنشأة وقد تم تحدید االستحقاقات التعاقدیة لألصول المالیة على أساس 

الفترة المتبقیة كما في تاریخ التقریرحتى تاریخ االستحقاق وفقا للعقد الخاص باالصول المالیة ویتم مراقبة االستحقاق من قبل 

وقد تم توضیح استحقاقات األصول وااللتزامات المالیة كما في نھایة فترة  اإلدارة للتأكد من أنھ قد تم االحتفاظ بسیولة كافیة.

التقریر بناءاً على الترتیبات التعاقدیة للسداد في الصفحة التالیة:

لم یكن ھناك مخاطر ذات أھمیة فیما یخص أسعار الصرف  حیث أن جمیع األصول وااللتزامات المالیة كانت بالدرھم 

ووتخذ المنشاة  اإلماراتي أو عمالت بعض دول مجلس التعاون الخلیجي أو الدوالر األمریكي والتي لھا أسعار صرف مستقرة.

بعض اإلجراءات المناسبة التي من شأنھا  أن تقلل المخاطر المصاحبة للمعامالت التي تتم بالعمالت دون الدرھم اإلماراتي 

والدوالر األمریكي.

كانت المنشأة معرضة لمخاطر التغیرات في أسعار الفائدة المتداولة في السوق والمرتبطة بقروض المنشأة والتي كانت بأسعار 

فائدة متغیرة وسیاسة المنشأة أن تقوم بإدارة تكالیف الفائدة باستخدام مزیج من دیون بمعدالت فائدة ثابتة ومتغیرة وقد تم إعادة 

تسعیر الفائدة على األدوات المالیة التي لھا معدالت متغیرة في خالل فترات زمنیة أقل من سنة وبالنسبة للفائدة على األدوات 

المالیة والتي لھا معدل ثابت فقد ظلت بنفس المعدل الثابت حتى تاریخ استحقاق األداة.

قامت المنشأة ببعض المعامالت بالعمالت الجنبیة مما یعرضھا إلى تقلبات أسعار الصرف.

تم تحدید اختبار الحساسیة الموضح أدناه بناءاً على التعرض لمعدالت الفائدة على األدوات المشتقة كما في تاریخ التقریر.

وبالنسبة لاللتزامات ذات الفائدة المتغیرة، فقد تم عمل التحلیل بافتراض أن مبالغ االلتزامات المستحقة كما في تاریخ التقریر 

وقد تم استخدام أساس ٥٠ نقطة بالنقص أو الزیادة وذلك فعداد تقریر داخلي عن مخاطر معدل  كانت مستحقة عن السنة كاملة.

الفائدة لتقدیمھ ألفراد اإلدارة ویمثل تقییم اإلدارة للتغیرات الممكنة لمعدالت الفائدة.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة فى ٣١ دیسمبر ٢٠١٣

بالدرھم اإلماراتي ) )

تابع أھداف إدارة المخاطر المالیة٢٧

تابع إدارة مخاطر السیولةجـ)

تابع جداول مخاطر السیولة والفائدة

األصول المالیة
١٤١،٦٨٩،١٠٨-١٤١،٦٨٩،١٠٨----ذمم تجاریة مدینة 

----١١٨،٤٩٢-١١٨،٤٩٢

---١٢،٧٥٣،٥٨٣--١٢،٧٥٣،٥٨٣

---١٥٤،٥٦١،١٨٣-١٢،٧٥٣،٥٨٣١٤١،٨٠٧،٦٠٠

االلتزامات المالیة
٥١٦،٢٤٨،٨٩٢---٢٩٨،٦١٠،٢٧٩٢١٧،٦٣٨،٦١٣-القروض المصرفیة 

-١٠٩،٦٢٢،٨٨١---٢٧،٤٠٥،٧٢٠٨٢،٢١٧،١٦١

----١٤٩،٦٥٣،٠٢١-١٤٩،٦٥٣،٠٢١

-٧٧٥،٥٢٤،٧٩٤-١٤٩،٦٥٣،٠٢١-٣٢٦،٠١٥،٩٩٩٢٩٩،٨٥٥،٧٧٤

األصول المالیة
٩٧،٢٠٣،٨٤٥-٩٧،٢٠٣،٨٤٥----ذمم تجاریة مدینة 

----١٥٣،٦١٣-١٥٣،٦١٣

---١٨،٤٥١،٨٣٦--١٨،٤٥١،٨٣٦

---١١٥،٨٠٩،٢٩٤-١٨،٤٥١،٨٣٦٩٧،٣٥٧،٤٥٨
االلتزامات المالیة

٥٠١،٢٩٤،١٢٢---٢٤٢،٦٥٦،٢٨١٢٥٨،٦٣٧،٨٤١-القروض المصرفیة 

-١٣٧،٠٢٨،٦٠١---٢٧،٤٠٥،٧٢٠١٠٩،٦٢٢،٨٨١

----١٧٧،٨٧١،٣٧٩-١٧٧،٨٧١،٣٧٩

-٨١٦،١٩٤،١٠٢-١٧٧،٨٧١،٣٧٩-٢٧٠،٠٦٢،٠٠١٣٦٨،٢٦٠،٧٢٢

التزامات التأجیر 

الذمم التجاریة التمویلى

الدائنة والذمم الدائنة 

األخرى

 خالل سنة
 اإلجمالي

 عند الطلب أو 

أقل من ٣

شھور

 خالل سنة

بدون فائدة محملة

 أكثر من سنة

 عند 

الطلب 

أو أقل 

من ٣

شھور

 أكثر من سنة
التفاصیل

الذمم التجاریة 

الدائنة والذمم الدائنة 

األخرى

التزامات التأجیر 

التمویلى

النقد بالصندوق 

ولدى البنوك

بفائدة محملة

النقد بالصندوق 

ولدى البنوك

كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٢

السلف والودائع 

والذمم المدینة 

األخرى

السلف والودائع 

والذمم المدینة 

األخرى

كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٣
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة فى ٣١ دیسمبر ٢٠١٣

بالدرھم اإلماراتي ) )

تابع أھداف إدارة المخاطر المالیة٢٧

مخاطر األسعارد)

إدارة مخاطر االئتمان ھـ)

إدارة المخاطر الرأسمالیة ٢٨

االلتزامات المحتملة ٢٩

٢٠١٣٢٠١٢

٨١،٠٤٥٨٥١،٠٦٠خطابات ائتمان

ϲΘѧϟ�ΓΰѧΠΘΤϤϟ�ΡΎѧΑέϷϭ�ΕΎѧϴρΎϴΘΣϻϭ�ϩέΪѧλ ·�ϢѧΗ�ϱάѧϟ�ϝΎѧϤϟ�α έ�ΔϨϤπ Θϣ�ΔϴϜϠϤϟ�ϕϮϘΣϭ��ϪϟΩΎόϳ�Ύϣϭ�ΪϘϨϟ�Ϧϣ�Δϛήθϟ�ϝΎϣ�α έ�ϥϮϜΘϳϭ

تم اإلفصاح عنھا في القوائم المالیة.

كما فى ٣١ دیسمبر 

α έ�ΔѧѧϔϠϜΗ�έΎѧѧΒΘϋϻ�ϲѧѧϓ�Γ́ѧѧθϨϤϟ�Γ́ѧθϨϤϟ�άѧΧΎΗ�ΔѧόΟήϤϟ�ϚѧϠΗ�Ϧѧϣ�˯ΰѧΠϛϭ�ϱϮϨѧγ�ϒѧμ ϧ�α Ύѧγ�ϰѧϠϋ�ϝΎѧϤϟ�α έ�ϞϜϴϫ�ΔόΟήϤΑ�Γ́θϨϤϟ�ϡϮϘΗ

ولم یكن للمنشأة ھیكل رأس مال مستھدف أو نسب مستھدفة فیما یخص أھداف إدارة المخاطر الرأسمالیة. المال والمخاطر المصاحبة لھا.

فیما عدا االلتزامات المذكورة أعاله وااللتزامات العادیة والتي تعد ضمن سیاق العمل الطبیعي والتي لیس من المتوقع حدوث خسارة بسببھا، 

ال یوجد أي التزامات محتملة على القوائم المالیة للمنشأة كما في تاریخ التقریر.

ΔѧѧθϗΎϨϣ�ϢѧѧΗ�Ϊѧѧϗϭ�ΔѧѧϨϳΪϤϟ�ΔѧѧϳέΎΠΘϟ�ϢϣάѧѧϠϟ�ϲϟΎѧѧϤϟ�ϊ ѧѧο Ϯϟ�ϰѧϠϋ�ήϤΘδϣ�ϥΎϤΘ�ϢϴϴϘΗ�ϞϤϋ�ϢΘϳϭ�˯ϼϤόϟ�Ϧϣ�ήϴΒϛ�ΩΪϋ�ΔϨϳΪϤϟ�ΔϳέΎΠΘϟ�Ϣϣάϟ�ϦϤπ ΘΗ

٧�Ϣѧѧϗέ�ΡΎѧѧπ ϳ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϨϳΪϤϟ�ΔѧѧϳέΎΠΘϟ�ϢϣάѧѧϠϟ�ϥΎϤΘϻ�ήρΎΨϣ�ϝϮΣ�Ϟϴλ ΎϔΘϟ�Ϧϣ�Ϊϳΰϣ�ΔθϗΎϨϣ�ϢΗϭ��ΔϨϳΪϤϟ�ΔϳέΎΠΘϟ�Ϣϣάϟ�ϥΎϤΘ�ήρΎΨϣ�Ϟϴλ ΎϔΗ

و٨ حول القوائم المالیة .

ϒϳήѧѧόΘΑ�Γ́ѧѧθϨϤϟ�ϡϮѧѧϘΗϭ�κ Ύѧѧμ Ψϟ�β ѧѧϔϧ�ϢѧѧϬϟ�ϑ ήѧѧρ�ΔѧѧϋϮϤΠϣ�ϭ�ήѧѧΧ�ϑ ήѧѧρ�ϱ�ϊ ѧѧϣ�ΔѧѧϣΎϫ�ϥΎѧѧϤΘ�ήρΎѧѧΨϣ�ϱϷ�Δѧѧο ήόϣ�Γ́ѧѧθϨϤϟ�ϦѧѧϜΗ�Ϣѧѧϟϭ

ϥϷ�ϚѧѧϟΫϭ�ΔϠΎѧѧδϟ�ΕϼϳϮѧѧϤΘϟ�ϰѧѧϠϋ�ΓΩϭΪѧѧΤϣ�ϥΎѧѧϤΘϻ�ήρΎѧѧΨϣ�ΖѧѧϧΎϛ�Ϊѧѧϗϭ�Δѧѧϗϼϋ�ΕΫ�ΕѧθϨϣ�ϢѧϬϧ�ϰѧϠϋ�ΔϬΑΎѧθΘϣ�κ Ύμ Χ�ϢϬϟ�ϱάϟ�ϑ ήρϷ

أطراف تلك التمویالت ھي بنوك ذات قدرات ائتمانیة عالیة وفقا لمعدالت وكاالت االئتمان الدولیة .

Γ́ѧθϨϤϟ�ν ήѧόΗ�ϰѧμ ϗ�ΔѧϤϴϘϟ�ν ΎѧϔΨϧ�Ϧѧϋ�ΔѧΠΗΎϨϟ�ΓέΎѧδΨϟ�Ϣѧμ Χ�ϢѧΗ�ϲΘѧϟϭ�ΔѧϴϟΎϤϟ�ϢϮϘϟ�ϲϓ�ΔϠΠδϤϟ�ΔϴϟΎϤϟ�ϝϮλ ϸϟ�ΔϳήΘϓΪϟ�ΔϤϴϘϟ�ϞΜϤΗ

لمخاطر االئتمان.

�˱ΎѧѧϘϓϭ�ήϴѧѧϐΘΗ�ϥ�ϦѧѧϜϤϳ�ϲΘѧѧϟ�ΔѧѧϳΪϘϨϟ�ΎϬΗΎϘϓΪѧѧΗϭ�ΎϬϠϴϐѧѧθΗ�ΞΎѧѧΘϧϭ�ΎѧѧϬΗΩήϳ·�ϰѧѧϠϋ�ϱήѧѧϫϮΟ�ήϴΛ́ѧѧΗ�ΎѧѧϬϟ�ϲΘѧѧϟ�ϕϮѧѧδϟ�έΎόѧѧγ�ήρΎѧѧΨϤϟ�Δѧѧο ήόϣ�Γ́ѧѧθϨϤϟ

تتأثر تلك األسعار بعوامل خارج سیطرة المنشأة مثل قوى العرض والطلب في السوق وبعض النواحي التنظیمیة. .ϕϮѧѧδϟ�έΎόѧѧγ�ϲϓ�ΕήϴϐΘϠϟ

وتقوم المنشأة بتخفیف مخاطر األسعار من خالل عمل تعاقدات طویلة األجل مع بعض العمالء مع التركیز على على أسواق تصدیر جدیدة.

ΔѧѧϴϟΎϣ�ΓέΎѧѧδΧ�ΎѧѧϬϨϋ�ΞѧѧΘϨϳ�ϲΘѧѧϟϭ�ΔѧѧϳΪϗΎόΘϟ�ϪѧѧΗΎϣΰΘϟ�ΩΪѧѧγ�ϰѧѧϠϋ�ήѧΧϵ�ϑ ήѧτ ϟ�ΓέΪѧϗ�ϡΪѧϋ�ΪѧϨϋ�́ѧθϨΗ�ϲΘѧϟ�ήρΎѧΨϤϟ�ϰѧϟ·�ϥΎѧϤΘϻ�ήρΎѧΨϣ�ήϴθΗ

وتتم مراقبة مدى تعرض المنشأة لمخاطر االئتمان وكذلك .ΔѧϴϧΎϤΘϻ�ΕέΪѧϘϟ�ΕΫ�ϑ ήѧρϷ�ϊ ѧϣ�ς ѧϘϓ�ϞѧϣΎόΘϠϟ�ΔѧγΎϴγ�ΓΎѧθϨϤϟ�ϖΒτΗϭ .Γ́ѧθϨϤϠϟ

ϯ Ϊѧѧϣ�ΔѧѧόΟήϣϭ�ΔѧѧΒϗήϣ�ϢѧѧΘϳϭ�ΎѧѧϬϴϠϋ�ΔѧϘϓϮϤϟ�ϢѧΗ�ϲΘѧϟ�ϑ ήѧρϷ�ϊ ѧϣ�ΖѧϤΗ�ϲΘѧϟ�ΕϼϣΎѧόϤϟ�ΔϤϴϗ�ϊ ϴϤΠΗϭ�ΓήϤΘδϣ�Δϔμ Α�ϦϳήΧϵ�ϑ ήρϷ�ϢϴϴϘΗ

˯ΎѧѧϨΑ�ΎϬϠϴѧѧμ ΤΗ�ϲѧѧϓ�ϙϮϜѧθϣ�ϥϮѧϳΩ�κ ѧμ ΨϤΑ�υΎѧϔΘΣϻΎΑ�Γ́ѧθϨϤϟ�ϡϮϘΗϭ�ΔϤψΘϨϣ�ΔϳέϭΩ�Δϔμ Α�ΓέΩϹ�ϞΒϗ�Ϧϣ�ΔϴϧΎϤΘϻ�ήρΎΨϤϠϟ�Γ́θϨϤϟ�ν ήόΗ

على قیمة التحصیل المتوقع لكافة الذمم التجاریة المدینة .

ΔѧѧϴϜϠϤϟ�ϖѧѧΣ�Ϊϴѧλ έ�ϦϴѧδΤΗ�ϝϼΧ�Ϧϣ�ϦϴϤϫΎδϤϟ�ΪϮϋ�ΓΩΎϳί �ϊ ϣ�έήϤΘγϻ�ϲϓ�Γ́θϨϤϟ�ΓέΪϗ�ϯ Ϊϣ�ϰϠϋ�Ϊϴϛ΄ΘϠϟ�ϝΎϤϟ�α έ�ΓέΩΈΑ�Γ́θϨϤϟ�ΖϣΎϗ

وقد ظلت السیاسة العامة كما ھي بدون تغییر مثل السنة السابقة.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول القوائم المالیة للسنة المنتھیة فى ٣١ دیسمبر ٢٠١٣

بالدرھم اإلماراتي ) )

االلتزامات الرأسمالیة٣٠

٢٠١٣٢٠١٢

٥،٦٧٦،٨٦٤٥٠٠،٠٠٠التزامات لشراء ممتلكات وآالت ومعدات 

مبالغ المقارنة٣١

فیما عدا االلتزامات المذكورة أعاله وااللتزامات العادیة والتي تعد ضمن سیاق العمل الطبیعي والتي لیس من المتوقع حدوث خسارة بسببھا ، 

ال یوجد أي التزامات رأسمالیة على القوائم المالیة للمنشأة كما في تاریخ التقریر.

كما فى ٣١ دیسمبر 

تم إعادة تصنیف مبالغ معینة من السنة السابقة لمقارنتھا مع عرض السنة الحالیة ومع ذلك فإن إعادة التصنیفات تلك لم تؤثر في النتائج المالیة 

أو حقوق الملكیة التي تم إعداد التقریر عنھا سابقاً .
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