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 4 " شركة صناعات أسمنت الفجيرة " شركة مساهمة عامة

 

 الدخل  بيان

 1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 0202 1133  إيضاح  

 درهم درهم    

      
 444.623.424 541.117.634  01  المبيعات

 (401.211.440) (574.341.777)    تكلفة المبيعات

 04.002.636 (11.316.385)    الربح )الخسارة(/ إجمالي

 (0.110.010) (1.537.351)    والتسويق البيعمصاريف 

 (00.644.241) (7.445.174)  04  المصاريف اإلدارية والعمومية
 (4.326.404) (4.671.818)    عبء إطفاء حقوق استخراج وانتفاع

      :ايرادات وأعباء أخرى
يرادات أخرى  0.420.200 3.316.617  02  فوائد وا 

 (4.121.440) (11.576.863)    مصاريف تمويل

 4.026.663 (71.151.673)    للسنة ربحال رة(/)الخسا
      

ألساسي للسهم ا حالرب)الخسارة األساسية(/ 
 (الواحد )فلس امارات

 

02 
 

(11) 0.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 من هذه البيانات المالية ال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا  



 

 

 5 " شركة صناعات أسمنت الفجيرة " شركة مساهمة عامة

 

 ن الدخل الشاملبيا

 1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 
 

  1133 0202 

 درهم درهم  

    
 4.026.663 (71.151.673)  للسنة ربحال )الخسارة(/

 بنود الدخل الشامل األخرى:

 0222مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة عن سنة 
 

-- (6.422.222) 

 0.426.663 (71.151.673)  مل للسنةالدخل الشا)الخسارة الشاملة(/ إجمالي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 من هذه البيانات المالية ال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا  
 



 

 

 
 6             " شركة صناعات أسمنت الفجيرة " شركة مساهمة عامة

 
 ساهمينالم بيان التغيرات في حقوق

 1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 
 

       المجمـــــوع األرباح المستبقاة إحتياطي اختياري إحتياطي قانوني لمال رأس ا 
       درهم درهم درهم درهم درهم 

       220.642.036 040.113.406 004.044.623 064.446.004 644.434.602 0222ديسمبر  60 الرصيد كما في
       4.026.663 4.026.663 -- -- -- 0202 ربح لسنةال

            بنود الدخل الشامل األخرى:
       (6.422.222) (6.422.222) -- -- -- 0222مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة عن سنة 

       0.426.663 0.426.663 -- -- -- 0202إجمالي الدخل الشامل لسنة 
       -- (402.664) -- 402.664 -- المحول لالحتياطي القانوني

       -- (240.422) 240.422 -- -- المحول لالحتياطي االختياري
       (00.640.202) (00.640.202) -- -- -- 0222توزيعات أرباح نقدية معتمدة عن سنة 

       210.422.442 030.464.323 003.021.023 064.240.444 644.434.602 0202ديسمبر  60الرصيد كما في 
       (12.040.310) (12.040.310) -- -- -- 0200 لسنة الخسارة
       (12.040.310) (12.040.310) -- -- -- 0200لسنة  ةالشاملالخسارة إجمالي 

 711.617.717 373.581.115 136.117.316 318.781.458 155.865.111  1133ديسمبر  13الرصيد كما في 
 
 

من هذه البيانات المالية زأال يتج إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا  



 

 

 7 " شركة صناعات أسمنت الفجيرة " شركة مساهمة عامة

 

 بيان التدفقات النقدية

  1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 1133  0202 

 درهم  درهم 

    التدفقات النقدية من نشاطات التشغيل:

 4.026.663  (71.151.673) للسنةربح )الخسارة(/ ال

    :تعديالتال
 44.460.001  71.767.771 اآلالت والمعداتو إستهالك الممتلكات   
 4.326.404  4.671.818 استخراج وانتفاعإطفاء حقوق   

 0.222.22  3.111.111 قطع غيار بطيئة الحركةمخصص   

 0.020.006  3.146.657 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين   

 4.121.440  11.576.863 مصاريف تمويل  
 (024.436)  (11.371) فوائد مقبوضة  

 10.600.626  11.814.177 الموجودات والمطلوبات العاملة فيالتدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات 
 63.602.201  (5.777.416) تجارية مدينة وأخرىفي ذمم  ( /النقصالزيادة)

 (10.002.264)  (61.141.673) الزيادة في المخزون

 26.404.444  (17.137.115) دائنة وأخرى تجارية الزيادة في ذممالنقص(/ )
 062.004.041  (61.616.351) التشغيلية الناتج من األنشطةالنقد )المستخدم في(/ 

 (4.121.440)  (11.576.863) ةمصاريف التمويل المدفوع
 (0.404.364)  (475.763) المدفوع خالل السنة تعويض نهاية الخدمة

 000.324.331  (86.718.775) االنشطة التشغيليةالناتج من )المستخدم في(/ النقد صافي 
    

    التدفقات النقدية من نشاطات اإلستثمار:

 (042.424.243)  (6.657.715) اإلضافات على الممتلكات واآلالت والمعدات

 --  (177.831) الزيادة في الهامش النقدي
 024.436  11.371 فوائد مقبوضة

     (042.120.226)  (7.117.115) النقد المستخدم في نشاطات اإلستثمارصافي 
    التدفقات النقدية من نشاطات التمويل:
 00.024.131  (18.131.887) )النقص(/ الزيادة استالف من البنوك

 --  351.713.463 ايجار تمويلي عقد متحصالت من مطلوبات

 (02.330.414)  (537.533) ةأرباح مساهمين مدفوع
 (6.422.222)  -- أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

     (0.136.021)  333.711.163 نشاطات التمويل الناتج من /)المستخدم في(  صافي النقد
     (02.444.466)  38.381.763 في النقد وما يعادله خالل السنة الزيادة /)النقص( صافي

     63.634.104  35.516.385 عادله في بداية السنةالنقد وما ي
 04.423.044  11.671.346 (7)ايضاح النقد وما يعادله في نهاية السنة 

 
 من هذه البيانات المالية ال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا  



 

 

 8 " شركة صناعات أسمنت الفجيرة " شركة مساهمة عامة
 

 ماليةإيضاحات حول البيانات ال
 1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 
 تأسيس الشركة وأغراضها -3

 .0212ديسمبر  02شركة مساهمة عامة تأسست بتاريخ  هي ،)الشركة( شركة صناعات أسمنت الفجيرة
 

نشاء دارة المخازن والصوامع الالزمة وا  قامة وتشغيل وا  أو  تشمل أغراض الشركة الرئيسية صناعة األسمنت وا 
 .ة في تأسيس الشركات الصناعية وغيرها من األمور المشابهةالمساهم

 
 .اإلمارات العربية المتحدة –الفجيرة  322إن عنوان مكتب الشركة المسجل هو صندوق بريد رقم 

 
 (IFRSs) تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة -1
 
 علـ لـم يكـن لهـا تـأثير جـوهري الجديـدة والمعدلـة التـي  لتقـارير الماليـةالمعايير الدولية إلعـداد اإعتماد  1-3

 البيانات المالية 
 

المعاايير  هاذه البياناات المالياة. إن تطبياقهاذه  تم تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقاارير المالياة الجديادة والمعدلاة التالياة فاي
 لفتااراتالحاليااة وا الفتاارةعلااى المبااالم المدرجااة فااي  جااوهريم يكاان لهااا تااأ ير الدوليااة إلعااداد التقااارير الماليااة الجدياادة والمعدلااة لاا

 على المعالجات المحاسبية للمعامالت أو الترتيبات المستقبلية . يكون لها تأ يرمن الممكن أن ولكن السابقة 
  

  تعريف األطراف  تعديل إلفصاحات عن األطراف ذات العالقةا – 04المعيار المحاسبي الدولي رقم تعديالت على
 عن الجهات الحكومية ذات العالقة. اتذات العالقة وتبسيط اإلفصاح

  
  تتناول التعديالت تصنيف بعض  تصنيف حقوق اإلصدار  – 60تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

 .مطلوبات ماليةكملكية أو  أدواتسواء  كاألجنبية حقوق اإلصدار بالعمالت 
  

 بإعفاءات محدودة من إفصاحات المعيار الدولي المتعلق  0المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  تعديالت على
 .المتعلق بأرقام المقارنة عند تبني المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى 1للتقارير المالية رقم 

  
 ر الدولي للتقارير ياتعديالت على المع - 0202درة في عام الصا التحسينات على المعايير الدولية للتقارير المالية

وتفسير لجنة  ; 64 ;( 0224) 01 ; 0المعيار المحاسيى الدولي رقم  ; 1 ;( 0224) ; 6 ; 0المالية رقم 
 .06تفسيرات التقارير المالية رقم 



 

 

 7 " شركة صناعات أسمنت الفجيرة " شركة مساهمة عامة

 

 "تتمة" ماليةإيضاحات حول البيانات ال
 1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 
 " تتمة " (IFRSs) تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة -1
 
 علـ لـم يكـن لهـا تـأثير جـوهري الجديـدة والمعدلـة التـي  المعايير الدولية إلعـداد التقـارير الماليـةإعتماد  1-3

    مة "مة "" تت" تتالبيانات المالية 
  الدفع المسبق للحد األدنى لمتطلبات التمويل: 04تعديالت على تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم .

حد  -02المعيار المحاسبي الدولي رقم  04تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم تتيح التعديل على 
 .لبات التمويل وتفاعالتهااصل المنفعة المحددة والحد األدنى لمتط

  
  التفسير يقدم  الملكية. المالية بواسطة أدوات إطفاء المطلوبات -02تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم

يتم قياس أدوات  ملكية.إلطفاء المطلوبات المالية من خالل إصدار أدوات محاسبية المعالجة حول الارشادات 
 اتيتم اإلعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية للمطلوب ،بقيمتها العادلة معينة في إطار ترتيبات الملكية التي أصدرت

 .األرباح والخسائر فيالملكية  ة والقيمة العادلة ألدواتالمطفأ ةالمالي
 

التي لم قيد اإلصدار وغير سارية المفعول و المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة   1-1
 يحن موعد تطبيقها بعد 

تطبيقها  يحن موعدلم بتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصدار والتي  الشركةلم تقم 
 بعد:

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة  
 

التي  سنويةيطبق للفترات ال
 تبدأ من أو بعد

  
  إفصاحاألدوات المالية:  1تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 .التطبيق األولي للمعايير الدولية للتقارير الماليةإفصاحات حول متعلق ب

)أو عند  0204يناير  0
تطبيق المعيار الدولي 
 2للتقارير المالية رقم 

 للمرة األولى(

  
 ةالمتعلق اإلفصاحات 1لتقارير المالية رقم تعديالت على المعيار الدولي ل 

زيادة متطلبات اإلفصاح عن المعامالت التي  - بتحويالت الموجودات المالية
تهدف هذه التعديالت إلى توفير قدر أكبر من المالية.  تحويل الموجوداتب تتعلق

 موجوداتالشفافية حول التعرض للمخاطر من المعامالت عندما يتم تحويل ال
ولكن مع إستمرارية الُمحول في اإلحتفاظ ببعض المخاطر المتعلقة بتلك  ةالمالي

وتتطلب التعديالت أيضا  إفصاحات عندما يتم تحويل أصول  الموجودات المالية.
 مادية لم يتم توزيعها خالل الفترة.

 0200يوليو  0

 



 

 

 31 " شركة صناعات أسمنت الفجيرة " شركة مساهمة عامة

 

 "تتمة" نات الماليةإيضاحات حول البيا
 1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 
 " تتمة " (IFRSs) تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة -1
 

قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة   1-1
 " تتمة "يقها بعد يحن موعد تطب

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة  
  

يطبق للفترات المحاسبية 
   التي تبدأ من أو بعد

 الذي  0222الصادر في نوفمبر  األدوات المالية 2 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار
 للتقارير الدولي المعيارية. يقدم متطلبات جديدة لتصنيف وقياس الموجودات المال

ويتضمن متطلبات تصنيف وقياس  0202المعدل في أكتوبر  2 رقم المالية
لغاء اإلعتراف بها.  المطلوبات المالية وا 

 0204يناير  0

  
    : 2 رقم المالية للتقارير الدولي المعيارتوضيح متطلبات فيما يلي   

 تطلب من جميع الموجودات المالية المعترف ي 2 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار
: يتم قياس اإلعتراف 62بها ضمن األدوات المالية للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

أدوات الدين المحتفظ  ،والقياس الحقا  بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة . وبالتحديد
والتدفقات  ،بها في إطار نموذج أعمال يهدف إلى تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية

النقدية التعاقدية هي وحدها دفعات ألصل الدين والفائدة على المبلم الرئيسي 
المستحق والتي يتم قياسها بشكل عام بالتكلفة المطفأة في نهاية الفترات المحاسبية 
الالحقة. ويتم قياس جميع أدوات الدين وأدوات الملكية األخرى بالقيمة العادلة في 

 حاسبية الالحقة. نهاية الفترات الم

 

  
 والمتعلق بتصنيف وقياس المطلوبات  2 رقم المالية للتقارير الدولي لمعيارأهم تأ ير ل

المالية يتعلق بكيفية حساب التغير في القيمة العادلة للمطلوبات المالية )المصنفة 
 بالقيمة العادلة من خالل األرباح او الخسائر( والتي تعزى إلى التغيرات في مخاطر

فإن  ،2وفقا  للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،اإلئتمان لتلك المطلوبات. بالتحديد
مقدار  ،المطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

التغير في القيمة العادلة للمطلوبات المالية يعزي للتغيرات في مخاطر اإلئتمان 
إال إذا كان اإلعتراف  ،تم إدراجه في في بيان الدخل الشاملي ،للمطلوبات المالية

بتأ ير التغيرات في مطلوبات مخاطر اإلئتمان في بيان الدخل الشامل األخرى ينشأ 
عنه خلل في مبدأ مقابلة اإليرادات بالمصروفات في بيان الدخل. إن التغيرات في 

ات المالية ال يتم تصنيفها القيمة العادلة التي تعزى إلى مخاطر اإلئتمان للمطلوب
فإن  ،62وفقُا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  ،الحقا  في الربح أو الخسارة. سابقا  

جميع قيم التغير في القيمة العادلة للمطلوبات المالية كان يتم تصنيفها بالقيمة العادلة 
 من خالل الربح أو الخسارة ويتم إدراجها في بيان الدخل.

 



 

 

 33 " أسمنت الفجيرة " شركة مساهمة عامةشركة صناعات 

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية
 1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 
 " تتمة " (IFRSs) تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة -1

قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم لة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدّ   1-1
 " تتمة "يحن موعد تطبيقها بعد 

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة  
 

يطبق للفترات المحاسبية 
     التي تبدأ من أو بعد

  م السيطرة يستخد بيانات المالية الموحدة *ال 02المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
بغض النظر عن الطبيعة المست مر فيها. يتطلب المعيار  ،للتوحيد دكأساس منفر 

موضوع التطبيق ألحكام إنتقالية محددة وتوفير  02الدولي للتقارير المالية رقم 
 01معالجات بديلة في ظل ظروف معينة. وفقا  للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

اإلست مارات في  04عيار المحاسبي الدولي رقم * والمالبيانات المالية المنفصلة 
تم تعديلهم إلصدار المعيار الدولي للتقارير  * المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة

 .02المالية رقم 

 0206يناير  0

  
  نوعين من الترتيبات  ينشئ  *ترتيبات مشتركة 00المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

لمشاريع المشتركة. يتميز هذين النوعين من الترتيبات : العمليات واالمشتركة
لتزامات تلك األطراف في الترتيبات المشتركة. وفقا  للمعيار  المشتركة بحقوق وا 

فقد  اإلست مارات في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة 04المحاسبي الدولي رقم 
 .00تم تعديله إلصدار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 0206يناير  0

  
  اإلفصاح عن المصالح في المنشأت األخرى 00المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ترتيبات  ،يجمع بين متطلبات اإلفصاح عن مصالح الشركات في الشركات التابعة *
 شركات زميلة والكيانات المنظمة في معيار إفصاح شامل. ،مشتركة

 0206يناير  0

  
 0200الصادر في مايو  *قياس القيمة العادلة 06ي للتقارير المالية رقم المعيار الدول 

ينشئ إطار واحد لقياس القيمة العادلة وينطبق على كال من البنود المالية وغير 
 المالية.

 0206يناير  0

  
  عرض بنود الدخل الشامل  – 0تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

بخيار عرض الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل  تحتفظ التعديالتاألخرى. 
تتطلب بنود  ،األخرى في بيان واحد أو بيانين منفصلين. وعلى الرغم من ذلك

التي يتم تجميعها دون أن يتم تصنيفها الحقا  في الربح أو الدخل الشامل األخرى 
لى نفس الخسارة مع الضريبة على بنود الدخل الشامل األخرى المطلوب توزيعها ع

 األسس.

 0200يوليو  0

  
  إست ناء  التي تقدم ضرائب الدخل – 00تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

لقياس اإلست مارات في  00من المبادئ العامة للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 42ممتلكات بإستخدام نموذج القيمة العادلة في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

من خالل تقديم إفتراض أن القيمة الدفترية لإلست مارات رات في ممتلكات اإلست ما
 في ممتلكات قابلة لإلسترداد خالل عملية البيع.

 0200يوليو  0



 

 

 31 " شركة صناعات أسمنت الفجيرة " شركة مساهمة عامة
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 " تتمة " (IFRSs) ق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلةتطبي -1

قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة   1-1
 " تتمة "يحن موعد تطبيقها بعد 

 جديدة والمعّدلة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ال 
 

يطبق للفترات المحاسبية 
     التي تبدأ من أو بعد

  فرضية الممر" منافع الموظفين  – 02تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم "
وبالتالي تتطلب كيان للتعرف على التغيرات في تحديد منافع اإللتزامات والموجودات 

 عند حدو ها.

 0206يناير  0

  
 الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية  02رقم  اإلصدار– 

 .التكاليف المتكبدة لتهيئة أسطح المناجم في مرحلة اإلنتاج
 0206يناير  0

  
  إفصاحاتاألدوات المالية:  1تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم – 

 المالية. والمطلوبات الموجودات بمقاصة المتعلقةفصاحات تعزيز اإل
 0206يناير  0

  
 عند المحددة التواريخ إلغاء: 0 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار على تعديل 

 األولى للمرة اعتماده
 0200يوليو  0

  
  األدوات المالية: العرض  – 60المعيار المحاسبي الدولي رقم تعديالت على–

 ودات المالية مقابل المطلوبات الماليةالمتعلق بتوجيهات تطبيق معادلة الموج
 0206يناير  0

  
 

 

ترتيبات ال ،تتعلق بتوحيد البيانات المالية الموحدةمجموعة من خمسة معايير تم إصدار  ، 0200في مايو *  
 ، 00 ، 00 ، 02 للتقارير المالية رقم ةالدولي اييرلمعاتتضمن  ،اإلفصاحاتزميلة و الشركات ال ،مشتركةال

)المعدل في  04( والمعيار المحاسبي الدولي رقم 0200)المعدل في عام  01الدولي رقم  يار المحاسبيوالمع
. يسمح  0206يناير  0(. يتم تطبيق هذه المعايير الخمسة للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 0200عام 

 س الوقت.بالتطبيق المبكر لهذه المعايير الخمسة على أن يتم تطبيقها جميعا  في نف

يناير  0 لفترة التي تبدأ منل للشركةالمالية  البياناتفي  وتعديالتها تفسيراتها ،أن تطبق هذه المعايير اإلدارةتتوقع  
قد ال يكون له  ،التفسيرات والتعديالت ،هذه المعايير الجديدة إن تطبيق. أو عند دخولها حيز التطبيق 0200
 .مبدئيفي مرحلة التطبيق الشركة للعلى البيانات المالية جوهري تأ ير 
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 أهم السياسات المحاسبية -1
 
 معايير إعداد البيانات المالية 3 – 1

 للتقارير المالية. الدولية رمعاييلوفقا  ل تم إعداد البيانات المالية
 
 أسس إعداد البيانات المالية 1– 1

تم إعداد البيانات المالية وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا األدوات المالية التي تم عرضها حسب قيمتها 
 .ادل الموجوداتان التكلفة التاريخية بصفة عامة تم ل القيمة العادلة لل من المحدد المقدم مقابل تبالعادلة. 

 
 فيما يلي ملخصا  ألهم السياسات المحاسبية المتبعة:

 
 باإليرادات االعتراف 1– 1
 

 مبيعات البضائع
أو ستحصل عليه من هذه المبيعات. تظهر  الشركةيتم قياس المبيعات بالقيمة العادلة للمقابل الذي حصلت عليه 

 ات.المبيعات بالصافي بعد طرح مردودات المبيعات والخصوم
 

 يتم االعتراف بمبيعات البضائع كإيراد عند استيفائها للشروط التالية:
 أن يتم تحويل المخاطر والمزايا المتعلقة بالبضائع إلى المشتري. -
)البااائع( بااالتحكم الفعااال علااى البضااائع المباعااة أو االسااتمرار فااي التاادخل اإلداري فيمااا  الشااركةال تحااتفظ  أن -

 ها.لفس درجة تدخلها في إدارة البضائع المملوكة يتعلق بالبضائع المباعة بن

 إمكانية قياس مبلم اإليراد بشكل يعتمد عليه. -

 .الشركةأن يكون من المتوقع ان تصب المنافع االقتصادية المتعلقة بعملية البيع لمصلحة  -

 إمكانية قياس التكاليف المتكبدة أو التي سيتم تكبدها مقابل عملية البيع بشكل يعتمد عليه. -
 

 إيرادات الفوائد
اساس الفترات الزمنية المستحقة والمبالم االصلية المربوطة ومعدل الفائدة الفعلية يتم إحتساب إيرادات الفوائد على 

المناسب، والذي يم ل معدل الفائدة الذي يستخدم لخصم متحصالت النقد المستقبلية خالل العمر المتوقع لالصل 
 .لدفتريةالمالي حتى تساوي صافي قيمته ا
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 التأجير 4 – 1
متالك األصل كعقود ايجار يتم تصنيف عقود اإليجار التي يتحمل فيها المؤجر المخاطر ويتمتع بحق المنفعة با

تشغيلية. يتم تسجيل دفعات اإليجار التشغيلي كمصروف على أساس القسط ال ابت بناء  على مدى فترة اإليجار 
 العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل أيهما أقل. ىأو مد

 
اطر ومنافع عقود اإليجار كإيجارات تمويلية عندما يتم، بموجب شروط عقود اإليجار، تحويل المخيتم تصنيف 

 .التملك إلى المستأجر بشكل جوهري
 

إن الموجودات المستأجرة بموجب عقد إيجار تمويلي يتم تسجيلها مبدئيا  كموجودات بالقيمة العادلة بتاريخ بداية 
عقد اإليجار، أو إذا كانت أقل، بالقيمة الحالية لدفعات الحد األدنى لاليجار. يتم إدراج قيمة المطلوبات المقابلة 

 للمستأجر في بيان المركز المالي كإلتزامات عقود إيجار تمويلية.
 

يتم توزيع مدفوعات اإليجار ما بين التكاليف التمويلية وتخفيض اللتزام عقد اإليجار التمويلي بهدف تحقيق سعر 
إال إذا  خسائرال وأاألرباح  فيفائدة  ابت على الرصيد المتبقي من اإللتزام. يتم تحميل تكاليف التمويل مباشرة 

كانت متعلقة بصورة مباشرة بموجودات مؤهلة للرسملة وفي هذه الحالة يتم رسملتها بموجب سياسة الشركة الخاصة 
 بتكاليف اإلقتراض.

 
 العمالت األجنبية 5 – 1

 فيها نشاطها )العملة الشركةالتي تمارس  االقتصاديةتظهر البيانات المالية بالعملة المساتخدمة في البيئة 
ونتائج أعمالها بالدرهم اإلماراتي والذي  للشركة الوظيفية(. ألغراض البيانات المالية فقد تم عرض المركز المالي

 وعملة عرض البيانات المالية. للشركةيعتبر العملة الوظيفية 
 

س أسعار يتم تسجيل المعامالت المنفذة بعمالت خالف العملة الوظيفية على أسا ،عند إعداد البيانات المالية
يتم إعادة تحويل البنود المالية المدرجة  ،بيان مركز ماليالصرف السائدة بتاريخ تلك المعامالت. بتاريخ كل 

بالعمالت األجنبية على أساس أسعار الصرف السائدة بتاريخ بيان المركز المالي. يتم إعادة تحويل البنود غير 
قيمتها العادلة على أساس أسعار الصرف السائدة عند تحديد المالية المحددة بالعمالت األجنبية والتي تظهر ب

القيمة العادلة لها. ال يتم إعادة تحويل البنود غير المالية المحددة بالعمالت األجنبية والتي يتم قياسها طبقا  للتكلفة 
 التاريخية.
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 تكلفة اإلقتراض 6 – 1

تقوم الشركة برسملة تكاليف اإلقتراض التي ترتبط مباشرة بإقتناء، بناء أو إنتاج أصل مؤهل للرسملة، من المتوقع 
فترة من الزمن، كجزء من تكلفة ذلك األصل حتى  بيعهأن يستغرق إنجازه للغرض المقام من أجله أو حتى 

 إستكمال اإلنجاز أو البيع.
 

يتم تنزيل أي إيرادات إست مارات، إن وجدت، ناتجة عن أي إست مارات مؤقتة لها عالقة بذلك األصل، من تكلفة 
 اإلقتراض.

 
 .إن جميع تكاليف اإلقتراض األخرى تظهر كمصاريف في الفترة التي يتم تحميلها بها

 
 منافع الموظفين 7 – 1

 مخصص التقاعد والتأمين اإلجتماعي
لموظفيها من مواطني دولة اإلمارات العربية  اإلجتماعيبالمساهمة بمخصص التقاعد والتأمين  الشركةتقوم 

 ةالشركوبموجبه تقوم ، 0222لعام  (1)رقم لدولة اإلمارات العربية المتحدة اإلتحادي العمل المتحدة وفقا  لقانون 
% من إجمالي مبلم الرواتب الخاضعة لحساب المساهمة عن موظفيها من مواطني 00.4بالمساهمة بما نسبته 

وكذلك الحكومة من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة  الشركةيساهم موظفي  .دولة اإلمارات العربية المتحدة
الوحيد بالنسبة  الشركة. إن إلتزام المساهمة مبلم الرواتب الخاضعة لحسابمن  % على التوالي0.4و  %4بنسبة 

ويتم إدراج تلك المساهمة في هو القيام بتحويل المساهمات المحددة فقط.  االجتماعيلمخصص التقاعد والتأمين 
 الخسائر. وأاألرباح 

 
 اإلجازات السنوية وتذاكر السفر

ة باإلجازات السنوية وتذاكر السفر بناء  على يتم عمل إستحقاق لإللتزامات المقدرة إلستحقاقات الموظفين المتعلق
 الخدمات المقدمة من قبل الموظفين المؤهلين حتى نهاية السنة.

 
 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

يتم أيضا  عمل مخصص بكافة مبالم مكافآت نهاية الخدمة المستحقة للموظفين من غير مواطني دولة 
انون العمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة وذلك على اساس مدة الخدمة اإلمارات العربية المتحدة وفقا  لق

 المتجمعة لكل موظف والراتب االساسي الذي يتقاضاه كما بتاريخ بيان المركز المالي.
 

ان المخصصات المتعلقة باالجازات السنوية وتذاكر السفر يتم ادراجها في المطلوبات المتداولة، بينما يتم ادراج 
 صص المتعلق بتعويض نهاية الخدمة للموظفين في المطلوبات غير المتداولة.المخ
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 تالممتلكات واآلالت والمعدا 8 – 1

 يتم ادراج أرض المصنع على اساس التكلفة.
 

أو ألية أغراض لم  أو ألغراض إدارية أو التأجير اإلنتاجقيد اإلنشاء التي سيتم إستخدامها في إن الممتلكات 
تتضمن التكلفة الرسوم  يتم تسجيلها بالتكلفة ناقصا  أية خسائر ناتجة عن إنخفاض القيمة. يتم تحديدها بعد،

ليف اإلقتراض المتعلقة باألصول المؤهلة وذلك تماشيا  مع السياسة المتبعة من قبل الشركة. وكما المهنية، وتكا
هو الحال مع جميع أصول الممتلكات األخرى، فإن استهالك هذه االصول يبدأ عندما تصبح جاهزه لالستخدام 

 الذي انشأت من أجله.
 

فة ناقصا  االستهالك المتراكم وأية خسائر ناتجة عن تظهر بنود الممتلكات واآلالت والمعدات األخرى بالتكل
 االنخفاض في القيمة.

 
يتم احتساب أعباء االستهالك وذلك بهدف إطفاء قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات، فيما عدا أرض المصنع 

المتوقع.  وتكاليف األعمال الرأسمالية تحت االنجاز، على أساس طريقة القسط ال ابت على مدى عمرها اإلنتاجي
يتم في نهاية كل سنة مراجعة العمر اإلنتاجي المتوقع، صافي القيمة المستردة وطريقة االستهالك للممتلكات 
واآلالت والمعدات ويتم إظهار أ ر أي تغيير في هذه التقديرات خالل الفترة المالية التي تم فيها التغيير والفترات 

 المستقبلية.
 

الناتجة عن بيع أو شطب أي عنصر من عناصر الممتلكات، اآلالت والمعدات وذلك  يتم تحديد الربح أو الخسارة
 وأعلى أساس الفرق بين متحصالت البيع وصافي القيمة الدفترية لألصل ويتم اإلعتراف بهذا الفرق في األرباح 

 .الخسائر
 

 لمتوقعة لها. كما يلي:جرى احتساب استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات باستخدام األعمار اإلنتاجية ا
 السنوات 
  

 64 - 4 المباني
 64 – 3 اآلالتالمصانع و 

 4 آ اث ومفروشات
 4 المركبات والمعدات

 4 ادوات ومواد
 02 – 4 تكاليف تطوير المحجر
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انتاجية محددة ويتم اكتسابها بشكل منفصل يتم قياسها بالتكلفة ناقصا   ذات اعماران الموجودات غير الملموسة 
المتراكمة. تم احتساب اعباء االطفاء على اساس طريقة االطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة  منها

القسط ال ابت على مدى عمرها االنتاجية المتوقع ويتم مراجعة طريقة االطفاء في كل نهاية سنة آخذين بعين 
 االعتبار تأ ير أي تغيرات في التقديرات سيتم المحاسبة عليها في الفترات المستقبلية.

 
 جودات غير الملموسةالغاء االعتراف بالمو  1-7-3

يتم الغاء االعتراف بالموجودات غير الملموسة عند االستبعاد أو عندما ال يكون منافع اقتصادية مستقبلية 
أو االستبعاد. يتم االعتراف بالربح أو الخسارة الناتجة من إلغاء االعتراف بالموجودات  متوقعة من االستخدام

متحصالت االستبعاد وصافي القيمة الدفترية لألصل ويتم غير الملموسة على أساس الفرق بين صافي 
 الخسائر عندما يتم إلغاء االعتراف باألصل. وأاالعتراف بهذا الفرق في األرباح 

 
 قيمة الموجودات الملموسة انخفاض 31 – 1

اك مؤشر بتاريخ كل مركز مالي بمراجعة صافي قيمة الموجودات الملموسة لتحديد فيما إذا كان هن الشركةتقوم 
على أن تلك الموجودات تعاني من إنخفاض في القيمة. في حالة وجود م ل ذلك المؤشر، يتم تقدير القيمة القابلة 
لإلسترداد لتحديد خسائر اإلنخفاض في القيمة )إن وجدت(. عند عدم وجود أسس معقولة لتحديد القيمة القابلة 

القيمة المستردة من وحدة توليد النقد التي ينتمي إليها  لالسترداد من كل أصل على حدة، تقوم الشركة بتقدير
األصل. عند وجود أسس معقولة للتوزيع، فإن الموجودات العامة للشركة يتم توزيعها على وحدات توليد النقد بشكل 

 إفرادي أو يتم توزيعها على أصغر مجموعة من وحدات توليد النقد. 
 

يمة العادلة مخصوما  منها التكلفة حتى إتمام البيع أو القيمة الناتجة عن تتم ل القيمة القابلة لالسترداد في الق
االستعمال أيهما أعلى. عند تقييم القيمة الناتجة عن االستعمال يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة 

ة مع مراعاة أ ر مرور للوصول بها إلى القيمة الحالية باستخدام معدل خصم مناسب ليعكس قيمتها السوقية الحالي
 الوقت على القيمة والمخاطر المحددة لألصل.

 
إذا كان من المتوقع أن تقل القيمة القابلة السترداد األصال )أو وحدة توليد النقد( عن قيمته الدفترية، يتم تخفيض 

ا  بخسارة انخفاض القيمة في قيمة األصل الدفترية )أو وحدة توليد النقد( لقيمتها القابلة لالسترداد. يتم االعتراف فور 
، إال إذا كان األصل م بت بمبلم إعادة التقييم، حيث يتم في هذه الحالة معالجة انخفاض األرباح أو الخسائر

 القيمة كخفض الحتياطي إعادة التقييم.
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، يتم حينها زيادة القيمة الدفترية لألصل )وحدة توليد النقد( حتى تصل إلى االنخفاضخسارة  تراجعإذا ما تم الحقا  
القيمة المعدلة لألصل ال تتعدى قيمته الدفترية فيما لو لم يكن هناك حد القيمة التقديرية المعدلة، بحيث إن 

خساارة االنخفاض كإيراد يتم االعتراف بتراجع في قيمة األصل )وحدة توليد النقد( في السنوات السابقة.  انخفاض
خسارة تراجع لجة إال عندما يكون األصل م بت بمبلم إعادة التقييم، عندها يتم معا الخسائر وأاألرباح فورا  في 

 انخفاض القيمة كزيادة الحتياطي إعادة التقييم. 
 
 المخزون 33 – 1

صافي القيمة يتم تسعير مخزون البضاعة من المواد الخام على أساس التكلفة ) الوارد أوال  يصرف أوال  ( أو 
صافي القيمة فة أو األسمنت والكلنكر على أساس متوسط سعر التكل مخزون أيهما أقل، ويتم تسعير ،البيعية
صافي القيمة وأما البضاعة تحت التصنيع فيتم تساعيرها على أساس متوسط كلفة اإلنتاج أو  ،لأيهما أق البيعية،
 .أيهما أقل ،البيعية

 
األجور المباشرة والتكاليف الغير مباشرة التي يتم تكبدها في  ،تشمل تكاليف االنتاج على تكلفة المواد المباشرة

 تاج المختلفة إلنتاج بضائع جاهزة ومعدة للبيع.مراحل االن
 

تم ل صافي القيمة  أيهما أقل.صافي القيمة البيعية المتوقعة يتم تسعير قيمة قطع الغيار على أساس التكلفة أو 
 البيعية المتوقعة سعر البيع المقدر ناقصا  أية تكاليف إضافية متوقعة حتى إتمام وبيع المنتج.

 
 المخصصات 31 -1
حالية مقابل أحداث سابقة، والتي قد تؤدي إلى تدفق خارجي لمنافع  التزاماتم أخذ مخصصات عند وجود يت

 يمكن تقديرها بصورة معقولة. اقتصادية
 

كما بتاريخ بيان المركز  االلتزاماتيتم احتساب المخصصات حسب أفضل التقديرات للمصروفات المستقبلية لسداد 
 باستخدام. عند قياس المخصص بااللتزامأية أخطار وأحداث غير متوقعة متعلقة  اراالعتبمع األخذ بعين  المالي

تم ل القيمة الحالية لهذه التدفقات  لاللتزامالحالي، فإن القيمة الدفترية  االلتزامالتدفقات النقدية المتوقعة لسداد 
 النقدية.
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. إن تصنيف "قروض وذمم مدينة"و لفئات التالية: النقد وما يعادلها في أحد شركةيتم تصنيف الموجودات المالية لل
يتم بناء  على طبيعة وهدف إقتناء تلك الموجودات المالية ويتم تصنيفها في  الموجودات المالية بالشكل المذكور

 وقت إ باتها األولي.
 

طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة للموجودات المالية وتوزيع إيرادات الفوائد على 
م بناء  على الدفعات النقدية المستلمة مستقبال  الفترات المرتبطة بها. معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخص

والمتوقعة خالل العمر المتوقع للموجودات المالية أو خالل فترة أقصر عندما يكون ذلك مناسبا  لصافي القيمة 
 الدفترية عند القياس األولي.

 
 النقد وما يعادله 1-31-3

لدى البنوك وأية إست مارات قصيرة األجل ذات سيولة  يتم ل النقد وما يعادله في النقد وأرصدة الودائع تحت الطلب
 عالية قابلة للتحويل إلى نقد معلوم القيمة وغير خاضعة لمخاطر التغير في القيمة.

 
 ذمم تجارية مدينة واخرى 1-31-1

يتم  المدينة واألخرى والتي لديها دفعات  ابتة أو يمكن تحديدها وغير المدرجة في سوق مالي نشط التجارية الذمم
المدينة وأخرى مبدئيا  بالقيمة العادلة مضاف إليها تكاليف  التجاريةتصنيفها كقروض وذمم مدينة. يتم قياس الذمم 

بالتكلفة المطفأة باستخدام معّدل الفائدة الفعلي، بعد طرح مخصص االنخفاض في المعاملة ويتم قياسها الحقا  
ريقة معدل الفائدة الفعلي، باست ناء الذمم المدينة قصيرة األجل عندما يتم تسجيل إيرادات الفوائد باستخدام طالقيمة. 

 يكون االعتراف بالفوائد غير ذي أهمية. 
 
 قيمة الموجودات المالية انخفاض 1-31-1

يتم مراجعة الموجودات المالية بهدف تحديد فيما إذا كان هناك أي مؤشر يدل على إنخفاض قيمة تلك الموجودات 
 ةريخ بيان المركز المالي. يتم تخفيض قيمة الموجودات المالية عند وجود دليل موضوعي كنتيجالمالية في تا

لحدث أو أحداث حصلت الحقا  لإلعتراف المبدئي بتلك الموجودات المالية، يشير إلى تأ ر التدفق النقدي المتوقع 
 مستقبال  لتلك الموجودات المالية. 
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خفض قيمتها بشكل إفرادي بل يتم اختبارها  ال يتم ،م ل الذمم المدينة ،إن بعض فئات الموجودات المالية
النخفاض القيمة بشكل إجمالي. يتم ل الدليل الموضوعي على انخفاض قيمة محفظة الذمم المدينة بالخبرة السابقة 

 ،الزيادة في عدد الدفعات التي يتأخر دفعها عن معدل فترة السماح الممنوحة للعمالء ،في تحصيل الذمم شركةلل
غيرات الملحوظة في أحوال االقتصاد الوطني والمحلي والتي لها عالقة طردية مع تعسر سداد إضافة إلى الت

 .المديونية
 

فيما يتعلق بالموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، فإن قيمة اإلنخفاض تتم ل في الفرق ما بين القيمة 
قدي المتوقع مستقبال  من تلك الموجودات المالية بعد الدفترية لتلك الموجودات المالية والقيمة الحالية للتدفق الن

 خصم الفوائد المتكبدة حسب أسعار الفائدة الفعلية.
 

يتم تخفيض القيمة المدرجة لجميع الموجودات المالية بخسائر االنخفاض في القيمة مباشرة، باست ناء الذمم 
عند اعتبار الذمم  مم المشكوك في تحصيلها.التجارية المدينة والتي يتم تخفيضها من خالل استعمال مخصص للذ

في حال استرداد  يتم إقفال تلك الذمم في مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها. ،المدينة غير قابلة للتحصيل
ضافتها إلى رصيد مخصص الذمم  ذمم تجارية مدينة كان قد تم إقفالها من قبل، فإنه يتم إ باتها كتحصيالت وا 

األرباح م إ بات التغير في القيمة المدرجة لمخصص الذمم المشكوك في تحصيلها في المشكوك في تحصيلها. يت
 .الخسائر وأ
 

يمكن ربطه بشكل موضوعي مع  التراجعمبلم خسارة انخفاض القيمة، وهذا  تراجعفي حال تم في فترة الحقة 
من االعتراف بها سابقا  يتم إحداث تمت بعد االعتراف بخسارة انخفاض القيمة، فإن خسارة القيمة المعترف بها 

إلى المدى الذي يجعل القيمة الدفترية لالست مار كما بتاريخ انخفاض القيمة ال تتعدى  الخسائر وأاألرباح خالل 
 التكلفة المطفأة كما لو انه لم يحدث أي اعتراف لالنخفاض في القيمة.
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 إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية 1-31-4

بإلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفق النقدي من تلك  الشركةتقوم 
الموجودات المالية أو عند تحويل الموجودات المالية وبما فيها جميع المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكية 

الية بشكل كامل أو لم تقم بتحويل بتحويل الموجودات الم شركةالموجودات المالية إلى طرف آخر. إذا لم تقم ال
ستمرت بالسيطرة على تلك الموجودات المالية التي  جميع المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكية الموجودات المالية وا 

 بتقوم باإلعتراف بفوائدها المتبقية بالموجودات المالية وأي إلتزامات يتوج شركةتم تحويلها إلى طرف آخر، فإن ال
 عليها سدادها.

 
 
 المطلوبات المالية وأدوات الملكية المصدرة من قبل الشركة 34 -1
 
 التصنيف كدين أو أداة ملكية  1-34-3

 مالية أو كحقوق ملكية طبقا  لفحوى الترتيبات التعاقدية. كالتزاماتالديون وأدوات الملكية يتم تصنيفها 
 
 الملكية أدوات 1-34-1

. أدوات حقوق التزاماتهابعد طرح جميع شركة ها في صافي أصول أداة الملكية هي أي تعاقد ي بت حق مالك
 .يتم تسجيلها بالمبالم المستلمة بعد طرح مصاريف اإلصدار الشركةالملكية المصدرة من قبل 

 
 المطلوبات المالية 1-34-1

يتم واستالف من البنوك "كمطلوبات مالية أخرى".  مطلوبات ايجار تمويليو يتم تصنيف ذمم دائنة واخرى 
قياس المطلوبات المالية األخرى بشكل أولي بالقيمة العادلة مطروحا  منها مصاريف المعامالت ويتم قياسها 
الحقا  بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي حيث يتم اإلعتراف بمصاريف الفوائد وفقا  ألساس 

 عتراف بالفوائد غير مادي.الريع الفعلي بإست ناء ذمم قصيرة األجل حيث يكون اإل
 

طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتوزيع مصاريف الفوائد 
على الفترات المرتبطة بها. معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بناء  على الدفعات النقدية المستلمة 

المتوقع للمطلوبات المالية أو عندما يكون ذلك مناسبا  خالل فترة أقصر إلى مستقبال  والمتوقعة خالل العمر 
 صافي القيمة الدفترية عند اإلعتراف المبدئي.
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 لغاء االعتراف بااللتزامات الماليةإ 1-34-4

 بإلغاء االعتراف بااللتزامات المالية فقط عندما يتم تنفيذها، إلغاؤها أو انتهاء مدتها. الشركةتقوم 
 
 توزيعات أرباح 1-34-5

بتوزيع أرباح المساهمين كمطلوبات في البيانات المالية في الفترة التي يتم فيها موافقة مساهمي  يتم اإلعتراف
 على توزيعات األرباح. شركةال
 
 
 التقديرات المحاسبية الهامة واالفتراضات غير المؤكدة -4

لها  بعمل تقديرات، فإن اإلدارة تقوم 6من خالل تطبيق الشركة للسياسات المحاسبية كما هو وارد في ايضاح 
على القيم والمبالم المعترف بها في البيانات المالية وتقوم بتطبيق افتراضات معينة وتوقعات أخرى  مهمتأ ير 

غير مؤكد في تاريخ بيان المركز المالي والتي لها خطورة بالغة في احداث تعديالت جوهرية على القيم الدفترية 
 القادمة، كما هو مبين ادناه:الية للموجودات والمطلوبات خالل السنة الم

 
 الهامة المعمول بها في تطبيق السياسات المحاسبية االفتراضات 4-3

ادناه( والتي وضعتها االدارة في  0-4ان االفتراضات الهامة، بمعزل عن تلك التي تتضمن تقديرات )انظر 
لقيم المدرجة في البيانات المالية تتم ل والتي لها تأ ير جوهري على ا للشركةعملية تطبيق السياسات المحاسبية 

 فيما يلي:
 

 باإليرادات اإلعتراف
 04لقد درست اإلدارة البنود التفصيلية لتحقيق اإليراد من بيع السلع والمبينة في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

على  موافقة العميل إستنادا  إلى الملكية للبضائع. وبشكل خاص إذا حولت الشركة مخاطر ومنافع، "اإليرادات"
االعتراف وأن الهامة والمنافع المخاطر تحويل  مقتنعة بأنه تم دارةاإل المباعة، عن البضائعمسؤولية تحمل ال

 مناسب.اإليرادات ب
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 المصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد 1 – 4

إن االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد كما في نهاية فترة التقرير والتي 
جوهرية على قيم الموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة تحمل مخاطر مهمة قد تتسبب في تعديالت 

 هي كما يلي:
 

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات
على اساس المدة الخدمة المتوقعة وبناءا  على االستخدام المتوقع يتم استهالك تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات 

ع، وبرنامج اإلصالح والصيانة والتقادم التكنولوجي الناتجة عن التغيرات والقيمة لألصل، والتقادم الفعلي المتوق
اإلدارة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات، والموجودات غير  تراجع المستبقاة.

. وقد قررت 03اسبي الدولي رقم المعيار المحالملموسة في نهاية كل فترة تقرير سنوية على النحو المبين في 
 اإلدارة بأن توقعات السنة الحالية ال تختلف عن التقديرات السابقة باالستناد إلى مراجعتها.

 
 إطفاء حقوق اإلستخراج

 .0203ديسمبر  60يتم إطفااء حقاوق االستخراج على مادة امتياز االستخاراج الممنوح للشاركة والتي ستنتهاي في 
 

 نتفاعإطفاء حقوق اال
 يتم إطفااء حقاوق االنتفاع على مادة عشرة سنوات وذلك حسب تقدير اإلدارة.

 
 انخفاض قيمة ذمم مدينة تجارية

المدينة واألخرى عندما ال يكون من المحتمل تحصيل التجارية يتم عمل تقدير للمبلم القابل للتحصيل من الذمم 
قد تعرضت النخفاض في قيمتها يستلزم من اإلدارة أن تقوم  المبلم كامال . إن تحديد ما إذا كانت الذمم المدينة

بتقييم وضع االئتمان والسيولة للعمالء واألطراف ذات العالقة ونسب االسترداد التاريخية الخاصة بهم، بما في ذلك 
لمبالم الدفترية يتم وا الم المتوقع تحصيلهاالفرق بين المبمناقشة الدائرة القانونية ومراجعة البيئة االقتصادية الحالية. 

الخسائر. أي فرق بين المبالم المحصلة فعليا  في الفترات المستقبلية  وأمصروف في األرباح كاالعتراف بها 
 .الخسائر في وقت التحصيل وأوالمبالم المتوقع تحصيلها سيتم االعتراف بها في االرباح 



 

 

 14 " شركة صناعات أسمنت الفجيرة " شركة مساهمة عامة

 

 "تتمة" حات حول البيانات الماليةإيضا
 1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 
 
 ”تتمة“ التقديرات المحاسبية الهامة واالفتراضات غير المؤكدة -4

 
 "تتمة" المصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد 1 – 4
 

 مخصص بضاعة بطيئة الحركة 
البضاعة كلفة لتخفيض تتعديالت تتم ال. تحقق أيهما أقلالقابلة للالبضاعة بسعر التكلفة أو صافي القيمة  تدرج

. التقادم أو األرصدة المنخفضةلزيادة المقدرة، أو لعلى مستوى المنتج  تطلب،، إذا القيمة القابلة للتحقق لصافي
وتدهور ، والتغيرات التكنولوجية على البضاعة هذه التعديالت التغيرات في الطلبعلى  تتضمن العوامل المؤ رة
 إلحتسابمتحركة  بطيئة وغير كبضاعةدارة أصناف اإلالعوامل، حددت هذه . استنادا إلى النوعية وأمور الجودة

إذا كانت نتيجة قد تكون مطلوبة  إن مراجعة مخصص البضاعة بطيئة الحركة. مخصص البضاعة بطيئة الحركة
 .التقديرات عن مختلفة اإلرشاديةهذه العوامل 

 
 
 



 

 

 15 " الفجيرة " شركة مساهمة عامة شركة صناعات أسمنت
 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية
 1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 اآلالت والمعداتو  الممتلكات -5

 اآلالت والمعدات مما يلي:و  تتكون الممتلكات

 موادأدوات و  مركبات ومعدات ومفروشاتأثاث  التنع واآلاالمص أرض ومباني 
 تكاليف تطوير

 المحاجر
األعمال الرأسمالية 

 المجمــــــوع تحت االنشاء
          درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم 

         التكلفة
 0.464.034.444 212.444.442 62.421.404 02.436.434 04.220.462 0.222.212 144.040.410 04.604.000 0222ديسمبر  60كما في 

 042.424.243 042.002.421 -- 662.122 046.422 20.442 -- -- الضافاتا
 -- (0.224.001.022) -- -- -- -- 220.433.644 026.632.240 التحويالت

 (001.222) -- -- -- (001.222) -- -- -- االستبعادات
 0.214.264.440 04.464.041 62.421.404 02.426.014 04.002.662 0.020.202 0.113.021.202 004.313.234 0202ديسمبر  60كما في 

 3.341.124 6.430.306 602.444 040.420 11.422 001.404 0.643.400 -- االضافات
 (4.404.224) (01.302.331) -- -- -- -- 4.014.223 400.433 التحويالت

 (22.222) -- -- -- (22.222) -- -- -- االستبعادات
          3.776.667.353 3.181.341 11.738.671 31.785.776 15.177.817 1.137.151 3.786.768.718 337.378.611 1133ديسمبر  13كما في 

         االستهالك المتراكم
 403.220.600 -- 03.041.404 2.034.422 06.400.664 0.443.044 434.642.410 1.201.064 0222ديسمبر  60كما في 

 44.460.001 -- 132.222 260.442 224.344 24.632 42.463.012 0.023.000 استهالك السنة
 (001.222) -- -- -- (001.222) -- -- -- االستبعادات

 442.423.464 -- 03.201.404 02.022.444 04.026.206 0.244.406 401.441.040 2.006.444 0202ديسمبر  60كما في 
 16.132.120 -- 114.104 406.344 460.404 004.640 31.446.004 6.244.220 استهالك السنة

 (614.042) -- -- -- -- -- (614.042) -- التحويالت
 (22.222) -- -- -- (22.222) -- -- -- االستبعادات

          651.677.151 -- 37.671.556 31.634.376 14.716.843 1.177.854 585.151.386 31.131.417 1133ديسمبر  13كما في 
                  قيمة الدفتريةصافي ال
 3.111.771.313 3.181.341 31.115.336 173.611 171.778 137.477 3.113.436.551 315.786.371 1133ديسمبر  13كما في 

         
 0.624.404.026 04.464.041 06.342.222 120.143 403.603 021.403 0.044.002.112 022.440.302 0202ديسمبر  60كما في 

 
 



 

 

 16 " شركة صناعات أسمنت الفجيرة " شركة مساهمة عامة

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية
 1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 
 "تتمة" اآلالت والمعداتو  الممتلكات -5

 

  صوامع  نقل الكلنكر الىحزام تكلفة أعمال رأسمالية تحت االنجاز تتم ل بشكل رئيسي بتكاليف تركيب نظام
 الطحن.

 0202ديسمبر  60) مليون درهم 044.204.112دات بقيمة دفترية تبلم هناك ممتلكات وآالت ومع  :
 مرهونة لدى البنوك مقابل تسهيالت بنكية ممنوحة للشركة.مليون درهم( 03.440.620

  لكامل وال تزال قيد بلغت تكاليف الممتلكات واآلالت والمعدات التي تم استهالكها با، 0200ديسمبر  60كما في
 درهم(. 04.102.414: 0202ديسمبر  60درهم ) 64.234.014االستخدام مبلم 

  وآالت الشركة مقامة على أرض مستأجرة من حكومة الفجيرة. من ممتلكات جزءا  إن 

 
 حقوق استخراج وانتفاع -6

 تتم ل فيما يلي:
  1133  0202 

 درهم  درهم  
     

 13.422.222  76.511.111  استخراجحقوق 

 00.222.222  11.111.111  حقوق انتفاع 
 24.422.222  78.511.111  مجموع حقوق استخراج وانتفاع 

  
   

  1133  0202 

 درهم  درهم  

  وانتفاع استخراجإطفاء حقوق 
   

 30.646.001  67.117.155  كما في بداية السنةرصيد ال
 4.326.404  4.671.818  أعباء اإلطفاء للسنة

 31.261.244  73.711.881  كما في نهاية السنةرصيد ال

 60.430.244  16.767.337  استخراج وانتفاع كما في نهاية السنةصافي حقوق 

 



 

 

 17 " شركة صناعات أسمنت الفجيرة " شركة مساهمة عامة

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية
 1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 
 المخـزون -7

 :يتكون المخزون مما يلي

  1133  0202 

 درهم  درهم  

     مواد خام وتحت التصنيع ومصنعه  -أ

 00.064.044  43.813.144  مواد خام   

 33.024.640  71.341.874  بضاعة تحت التصنيع   

 4.001.040  5.763.536  بضاعة مصنعه وجاهزة   

    337.716.454  40.433.421 
     

     قطع غيار ومواد إستهالكية أخرى -ب

 024.004.042  315.187.163  قطع غيار   

 46.644.220  68.537.175  محروقات   

 031.424  177.571  أكياس ومواد تغليف   

 (01.222.222)  (38.111.111)  قطع غيار بطيئة الحركة مخصص   

  376.181.717  042.446.242 

  174.131.161  006.602.141 
 
 

 مخصص قطع غيار بطيئة الحركة

 :يليكانت الحركة على مخصص قطع غيار بطيئة الحركة خالل السنة كما 
 1133 0202 

 درهم درهم 

 03.222.222 37.111.111 الرصيد كما في بداية السنة

مخصص قطع غيار بطيئة الحركة حمل على يضاف: 
 0.222.222 3.111.111 المصاريف

 01.222.222 38.111.111 لرصيد كما في نهاية السنةا

 
 



 

 

 18 " شركة صناعات أسمنت الفجيرة " شركة مساهمة عامة

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية
 1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 
 وأخرىذمم تجارية مدينة  -8
  1133 0202 

     درهم درهم  
 024.061.412 318.483.175  ذمم تجارية مدينة

 (0.623.144) (1.116.755)  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
    

 020.260.004 316.374.111  صافي ذمم تجارية مدينة

 4.124.020 7.551.443  دفعات مقدمة وذمم مدينة أخرى
  331.716.763 021.102.604 
 

 المدينة:التجارية لذمم لفيما يلي تحليل 
 1133 0202 

    درهم مدره 
 44.400.222 65.556.111 ذمم مضمونة بضمانات بنكية غير مشروطة

 42.404.412 41.715.175 ذمم بدون ضمانات بنكية
 318.483.175 024.061.412 
 

يوم خالل السنة الحالية  10كان معدل فترة السماح التي يتم منحها لزبائن الشركة لسداد مديونياتهم بحدود 
 (.يوم 022: 0202)
 

تقوم الشركة وقبل قبول أي عميل جديد بطلب ضمانات بنكية من العميل. كما بتاريخ بيان المركز المالي بلم 
عمالء آخرين  4مليون درهم(. هناك  02.4: 0202مليون درهم ) 02.4 رصيد أكبر عميل لدى الشركة مبلم

 رية المدينة لكل منهم.% من مجموع الذمم التجا4عمالء( يم لون ما نسبته أك ر من  4: 0202)
 

مليون  0.4 :0202درهم ) مليون 2.4بمبلم  عمالءذمم  الذمم التجارية المدينةتتضمن كما بتاريخ المركز المالي 
مشكوك في تحصيلها وذلك على إعتبار اك مخصص ذمم إستدر . لم تقم الشركة بدرهم( تم تجاوز تاريخ إستحقاقها

تتضمن المبالم ال زالت قابلة للتحصيل.  وأن تلك لهؤالء العمالءءة المالية أنه لم يطرأ أي تغيير جوهري في المال
مليون درهم( مضمون بالكامل  0.4:  0202مليون درهم ) 4.22األرصدة التي تجاوزت تاريخ استحقاقها مبلم 

 بضمانات بنكية.
 

يطرأ على المالءة المالية لعمالء اإلعتبار أي تغير بعين شركة تأخذ ال بهدف تحديد قابلية تحصيل الذمم المدينة،
التي تم تجاوز تاريخ  بيان المركز المالي. بما أن الذمم المدينةحتى تاريخ  الذمةمن تاريخ نشوء  الشركة وذلك

 للذمم إضافي مخصص ال يرى ضرورة إلستدراكاإلدارة  فإن مجلس ،مضمونة بضمانات بنكية استحقاقها
 .المشكوك في تحصيلها 



 

 

 17 " أسمنت الفجيرة " شركة مساهمة عامة شركة صناعات

 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية
 1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

   
 أرصدة البنوك والصندوق -7
  1133  0202 

 درهم  درهم  

     حسابات لدى البنوك:

 02.460.114  17.151.766  حسابات جارية  

 4.410.124  6.144.311  ودائع  ابتة  

 --  177.831  هامش نقدي
 020.306  71.181  نقد في الصندوق

 04.423.044  14.167.756  البنوك والصندوق أرصدة اجمالي

 --  (177.831)  يطرح: هامش نقدي

 04.423.044  11.671.346  النقد وما يعادله
 
 

 لة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.إن جميع األرصدة في حسابات لدى البنوك محتفظ بها لدى بنوك مسج
 

 رأس المال -31
  1133  0202 

 درهم  درهم  

ساااهم  644.434.602أساااهم مصااادرة ومدفوعاااة بالكامااال بعااادد 
ساااهم عاااادي( بقيماااة اسااامية  644.434.602: 0202عاااادي )

 درهم واحد للسهم

 

155.865.111  644.434.602 
 

 والتي ال تحمل أي حق  ابت في الدخل. لدى الشركة نوع واحد من األسهم العادية،
 

 إحتياطي قانوني -33
لدولة  0244لعام  4طبقا  لمتطلبات قانون الشركات اإلتحادي رقم  قامت الشركة بتكوين احتياطي قانوني وذلك

ية . يجوز بقرار من الجمعية العمومالربح للسنة% من 02بإقتطاع ما نسبته  ،االمارات العربية المتحدة وتعديالته
 االحتياطيإن هذا  .% من رأس المال42للمسااهمين التوقف عن اإلقتطاع لإلحتياطي القانوني متى بلم رصيده 

 غير قابل للتوزيع بإست ناء الحاالت التي نص عليها القانون.
 

 اختياري احتياطي -31
طي إختياري. يشتمل % من صافي األرباح السنوية، بعد خصم إحتياطي قانوني، إلى حساب إحتيا02يتم تجنيب 

هذا التجنيب على عشرة بالمائة لتكوين احتياطي اختياري وما زاد عن ذلك إلنشاء مال احتياطي إضافي وذلك 
حسب اقتراح مجلس اإلدارة وموافقة الجمعية العمومية للمساهمين. يستخدم هذا االحتياطي في األغراض التي 

 اءا  على اقتراح مجلس اإلدارة.تقررها الجمعية العمومية العادية للمساهمين بن



 

 

 11 " شركة صناعات أسمنت الفجيرة " شركة مساهمة عامة
 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية
  1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 موظفينمخصص تعويض نهاية الخدمة لل -31

 خالل السنة كما يلي:موظفين كانت حركة مخصص تعويض نهاية الخدمة لل
  1133  0202 

 درهم  درهم  
     

 00.100.441  31.177.161  كما في بداية السنةرصيد ال

 0.020.006  3.146.657  يضاف مخصص للسنة )حمل على المصاريف(

 (0.404.364)  (475.763)  المدفوع خالل السنة

  31.671.161  00.222.630 

 
 

 عقد ايجار تمويلي مطلوبات -34
عادة استئجار ترتيباتفي  الشركةدخلت  في االمارات العربية المتحدة لتمويل محطة العاملة مع احد البنوك  بيع وا 

فترة عقد إن . "EIBOR"أشهر آيبور  3فوق معدل  % سنويا  4.4بواقع مصاريف التمويل تحتسب . توليد كهرباء
تستحق الدفعات حسب عقد . 0200أغسطس  0سنوات ويستحق سداد أول قسط ابتداءا  من  3التمويلي اإليجار 
 كما يلي:التمويلي اإليجار 

 دفعات االيجارالحد األدن  ل 
 ديسمبر 13

 عات االيجاردفلحد األدنى لالية لالقيمة الح
 ديسمبر 60

 1133 0202 1133 0202 
 درهاااام درهــــم درهاااام درهــــم 

 -- 31.711.717 -- 11.581.851 تستحق خالل سنة
الى  ة ال انيةتستحق في السن
 -- 317.611.171 -- 311.637.133 السنة الخامسة

 -- 17.415.181 -- 18.713.481 تستحق بعد السنة الخامسة
 384.711.546 -- 351.713.463 -- 

 -- -- -- (14.113.185) تكاليف التمويل المستقبلية
 351.713.463 -- 351.713.463 -- 
 

 يلي: متضمنة في البيانات المالية كما
  1133 0202 

 درهم درهم  

 -- 351.713.463  يايجار تمويلعقد مطلوبات الجزء الجاري من 



 

 

 13 " شركة صناعات أسمنت الفجيرة " شركة مساهمة عامة
 

 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية
   1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 "تتمة" مطلوبات ايجار التمويل -34
 

عقد يعطي الان عدم االيفاء بشروط شركة بجميع الشروط المالية المتعلقة باتفاقية عقد االيجار التمويلي. لم تفي ال
عقد. وكنتيجة لما تقدم فإن الجزء ال حسب شروطحاال  وذلك  األقساطالبنك الممول الحق في طلب سداد كامل 

درهم كانت تستحق السداد أصال   061.204.440شتمل على مبلم ي يتمويل ايجارعقد مطلوبات  الجاري من
قد تم اعادة تصنيف هذا المبلم كمطلوبات متداولة وذلك حسب متطلبات والسنوات االحقة، و  0206خالل سنة 

 "عرض البيانات المالية". 0المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 

 استالف من البنوك -35
  1133 0202 

      درهم درهم  
 0.603.142 --  سحب على المكشوف

 26.420.624 316.761.117  سندات ائتمان
 -- 71.735.583  قبوالت بنكية
 403.442.224 151.517.171  قروض بنكية

  571.386.361 300.422.240 
    

     االستالف من البنوك يستحق السداد على الشكل التالي:
    

 044.220.312 167.161.177  عند الطلب أو خالل سنة

 44.444.422 45.184.741  السنة ال انية خالل

 004.444.404 311.341.517  خالل السنة ال ال ة إلى الخامسة

 014.231.244 318.477.117  بعد السنة الخامسة
  571.386.361 300.422.240 

 شهرا  00يطرح: أقساط تستحق خالل 
 (044.220.312) (167.161.177)  )ظهرت ضمن المطلوبات المتداولة( 

شهرا  من تاريخ بيان المركز  00تستحق بعد أقساط 
 640.421.616 111.711.786  المالي )ظهرت ضمن المطلوبات غير المتداولة(

 
 

 المقومات الرئيسية لالستالف من البنوك هي كما يلي:
 سحب على المكشوف يستحق السداد عند الطلب. -
كة خاصة بشراء مواد. يتم حساب الفوائد على سندات سندات ائتمان عبارة عن تسهيالت بنكية معطاة للشر  -

 االئتمان وذلك على مدى فترة السداد ويتم تحميلها وسدادها عند تاريخ استحقاق سندات االئتمان.
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 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية
 1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 
 

 "تتمة"استالف من البنوك  -35
 

 حصلت الشركة على عدة قروض بنكية وذلك لتمويل شراء آالت وممتلكات ومعدات كما يلي:
 
درهم وذلك  60.223.432على قرض من أحد البنوك األجنبية بمبلم  0223حصلت الشركة خالل سنة  -

فع الفائدة عن رصيد هذا القرض لتمويل جزء من تكاليف تركيب مطحنة اسمنت في المصنع. تحتسب وتد
بشكل نصف سنوي. يتم سداد رصيد هذا القرض على عشرة أقساط نصف سنوية متساوية بمبلم 

 60وحتى السداد التام. بلم رصيد القرض كما في  0221أغسطس  0درهم ابتداء  من  6.022.341
 درهم(. 2.424.240: 0202درهم ) 6.022.341مبلم  0200ديسمبر 

 
مليون يورو  30على تسهيالت قرض من أحد البنوك األجنبية بمبلم  0223كة خالل سنة حصلت الشر  -

طن متري في  1.422وذلك تمويل جزئي لمشروع تركيب خط جديد إلنتاج مادة الكلنكر بطاقة انتاجية 
اليوم. بلم الرصيد المسحوب على حساب هذا القرض حتى تاريخ بيان المركز المالي مبلم 

التفاوض  0202 خالل سنة تم(. درهم 663.642.444: 0202ديسمبر  60رهم )د 663.642.444
بشكل  تدفععشر قسط  سبعةسداد هذا القرض على حيث تم االتفاق على على اعادة جدولة سداد القرض 

 .0200فبراير  04في أول قسط يستحق و  02.144.604بمبلم نصف سنوي 
 
لبنوك العاملة في دولة اإلمارات العربية المتحدة على قرض من أحد ا 0202حصلت الشركة خالل سنة  -

ومعدات. يتم احتساب وسداد الفائدة على هذا القرض بشكل  آالتمليون درهم وذلك لتمويل شراء  02بمبلم 
درهم  0.404.410تم سداد رصيد هذا القرض على أربعة عشر قسط ربع سنوي متساوي بمبلم يشهري. 

 60حتى تمام السداد. بلم الرصيد المتبقي على هذا القرض كما في  0202ديسمبر  0للقسط ابتداءا من 
 درهم( 04.410.402: 0202دسيمبر  60) درهم. 00.441.040مبلم  0200ديسمبر 

 
من أحد البنوك العاملة  0224سنة حصلت عليه في  بالتسديد المبكر لقرض خالل السنة، قامت الشركة -

هرباء بطاقة إنشاء محطة توليد كوذلك لتمويل مليون درهم  002م في دولة اإلمارات العربية المتحدة بمبل
 .مليون درهم 044السداد مبلم بتاريخ هذا القرض رصيد . بلم ميغا واط 42إنتاجية 
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 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية
 1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 دائنة وأخرىتجارية ذمم  -36
  1133  0202 

 درهم  درهم  
     

 001.466.231  338.384.376  دائنة تجارية ذمم

 61.444.404  4.434.731  محتجزات مقاولين

 3.040.223  5.614.585  ارباح مساهمين غير مدفوعة

 04.406.402  13.117.737  مصاريف مستحقة

 6.042.062  1.147.171  ذمم أخرى

  351.111.515  042.241.600 
 

 لمبيعات ا -37
 :التوزيع الجغرافي للمبيعات

  1133  0202 

 درهم  درهم  
     

 042.342.333  173.474.756  مبيعات محلية

 044.341.064  171.511.858  مبيعات لدول مجلس التعاون الخليجي

  541.117.634  444.623.424 
 

 إلدارية والعموميةالمصاريف ا -38
 0200ديسمبر  60للسنة المنتهية في  درهم 2.444.014غة تتضمن المصاريف اإلدارية والعمومية البال

 :البنود الرئيسية التاليةدرهم(  00.644.241: 0202)
  1133  0202 

 درهم  درهم  
     

 6.642.414  4.187.133  رواتب وأجور وملحقاتها

 0.222.222  3.111.111  الحركةقطع غيار بطيئة  مخصص

 0.443.144  --  مكافآت العاملين

 444.400  154.618  التصليح والصيانة

 340.664  515.151  مصاريف الخدمات

 312.241  561.351  مصاريف االيجار
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 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية

 1133ديسمبر  13سنة المنتهية في لل
 
 

يرادات أخرى -37  فوائد وا 
 

  1133  0202 

 درهم  درهم  
     

 024.436  11.371  فوائد على الودائع البنكية

 444.304  137.718  ربح فرق عملة
 421.464  886.677  إيرادات أخرى

  3.316.617  0.420.200 
 

 الواحدللسهم ألساسي االربح )الخسارة األساسية(/  -11
  1133  0202 

 درهم  درهم  
   

 4.026.663 (71.151.673) الربح للسنة ) درهم()الخسارة(/ 
 644.434.602 155.865.111 عدد األسهم

 0.4 (11) (ألساسي للسهم الواحد )فلس اماراتالربح ا)الخسارة األساسية(/ 

 
 

 ةبعقود اإليجار التشغيلي المتعلقة االلتزامات-13
 

. مستأجرة من بلدية الفجيرةأرض ص و بخصالشركة على ايجارات دائنة  ذممة التشغيلي التزامات اإليجارتم ل 
على هذه  ومحطة توليد الطاقة مقامةومنشآت الشركة ومباني االسمنت والكلنكر من مصانع  ءز وحيث أن ج

 ء.برت االدارة ان ترتيبات االيجار مع بلدية الفجيرة غير قابلة لاللغاتعقد اف ،االرض المستأجرة
 

 تشغيلية تستحق كما يلي:اليجارات الشركة المستقبلية عن االالتزامات كانت المركز المالي، بيان كما بتاريخ 
 
 1133 0202 
 درهم درهم 
   

 4.463.462 8.757.671 سنةخالل 
 64.432.010 16.837.683 أك ر من سنة وأقل من خمس سنوات

 022.436.221 134.511.861 أك ر من خمس سنوات
 161.318.114 046.432.101 
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 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية
 1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 تعامالت مع أطراف ذات عالقة -11
لمنشآت المسيطر عليها من تشمل األطراف ذات العالقة مساهمي الشركة الرئيسيين، وأعضاء مجلس اإلدارة وا

 .قبلهم ومن قبل عائالتهم أو تلك التي يمارسون عليها تأ يرا  إداريا  كبيرا  وأيضا  موظفي اإلدارة الرئيسيين
  1133  0202 
 درهم  درهم  
     

     األرصدة:

المطلااااوب ماااان أطااااراف ذات عالقااااة )ظهاااارت ضاااامن ذماااام 
 تجارية مدينة وأخرى(

 

787.518  422.610 
     

 تجاريااة المطلااوب ألطااراف ذات عالقااة )ظهاارت ضاامن ذماام
 دائنة وأخرى(

 

--  0.642.430 
 
 

 بيان المركز الماليذات عالقة والمغطاة بضمانات بنكية كما في تاريخ  أطرافاألرصدة المطلوبة من بلغت 
 .درهم( 020.021: 0202درهم ) 061.222 مبلم

 
 مقابل األرصدة المطلوبة لهم. ذات عالقة طرافضمانات بنكية ألأية تقديم لم يتم 

 
أية مصاريف خالل السنة عن حسابات مشكوك في تحصيلها تتعلق باألرصدة المطلوبة من  لم يتم إدراج

 أطراف ذات عالقة.
 
 

 التعامالت:
 خالل السنة كما يلي: مع أطراف ذات عالقة بها الشركةقامت  كانت التعامالت التي

 

  1133  0202 
 درهم  درهم  
     

 4.261.222  1.713.343  مبيعات
 6.646.222  --  انشاءات -مشتريات 

 
 األطراف ذات العالقة قد تمت وفقا  لشروط متفق عليها مع اإلدارة. معإن التعامالت 

 
 
 :واإلدارة العلياأعضاء مجلس اإلدارة  كافآتم
 

  1133  0202 

 درهم  درهم  
     

 6.422.222  --  المدفوعة دارةمكافأة أعضاء مجلس اإل
 0.064.244  3.718.878  تكاليف اإلدارة العليا
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 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية
 1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 اإللتزامات والمطلوبات المحتملة -11
 وبات المحتملة كما في تاريخ بيان المركز المالي كما يلي:كانت اإللتزامات والمطل

 

 1133 0202 
    درهم درهم 

   اإللتزامات:

    4.222.222 511.111 إلتزامات بشراء ممتلكات وآالت ومعدات

   المطلوبات المحتملة:

 1.312.602 3.666.764 على حساب مشتريات مواد خام وقطع غيار خطابات ضمان

 
 دارة مخاطر رأس المالإ -14

تقوم الشركة بإدارة رأسمالها للتحقق من قدرتها على االستمرار كمنشأة مستقلة وتعظيم العائد على المساهمين من 
 .ستغالل األم ل لمصادر رأس المالخالل اال

 
، صدريتألف هيكل رأس مال الشركة من النقد وما يعادله وحقوق المساهمين الذي يشتمل على رأس المال الم

 اإلحتياطيات واألرباح المستبقاه.
 

وكجزء من هذه المراجعة تقوم الشركة بتحديد تكاليف  ،تقوم الشركة بمراجعة هيكلة رأس المال بشكل نصف سنوي
فئات رأس المال والمخاطر المتعلقة به. لم تقم الشركة بتحديد هيكل أم ل أو نسب م لى لرأس المال المطلوب 

 إطار أهداف إدارة رأس المال .الوصول إليه وذلك في 
 

 األدوات المالية  -15
إن العناصر األك ر  باتها المالية.تتعرض الشركة إلى هامش من المخاطر المالية من خالل موجوداتها ومطلو 

مخاطر أسعار العمالت األجنبية  ،تتم ل في كل من مخاطر معدل سعر الفائدة ،أهمية لهذه المخاطر المالية
 .مانومخاطر االئت

 
العمالت حيث تتعرض جميعها إلى مخاطر عامة و الفائدة  شأ بسبب التعرض إلى أسعارإن تلك المخاطر تن 

مطلوباتها بسبب طبيعة  تنتج إن المخاطر األساسية التي تتعرض لها الشركة. وخاصة نتيجة لحركات السوق
 .موجوداتها الماليةو 
 

 المحاسبية السياساتأهم  15-3
حول البيانات المالية بيان السياسات المحاسبية المتبعة بشكل تفصيلي بما فيها أسس  6 تم في إيضاح رقم

 االعتراف باإليرادات والمصاريف وأسس قياس كل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات وحقوق المساهمين.
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 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية
 1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 "تتمة" األدوات المالية -15
 

 األدوات المالية فئات 15-1
  1133  0202 

 درهاااام  درهــــم  
     

     الموجودات المالية

 04.423.044  14.167.756  والصندوقأرصدة البنوك 

 024.061.412  318.483.175  قروض وذمم مدينة
  341.553.113  002.144.234 
     

     المالية تالمطلوبا

 --  351.713.463  ايجار تمويلي عقد مطلوبات

 300.422.240  571.386.361  استالف من البنوك

 042.241.600  351.111.515  مطلوبات مالية أخرى

  876.118.317  120.441.616 
 
 

موجودات والمطلوبات المالية المدرجة في البيانات المالية مساوية إن مجلس اإلدارة يعتبر أن القيمة الدفترية لل
 تقريبا  لقيمتها العادلة.

 
 سعرمخاطر ال

ونتاائج االعماال و التادفقات النقدياة  ،لمخاطر اسعار السوق و التي لهاا تاأ ير كبيار علاى االياراداتتتعرض الشركة 
تشاامل و  ار بعواماال خارجااة عاان نطاااق ساايطرة الشااركةاالسااع تتااأ روالتااي يمكاان ان تتغياار بتقلبااات اسااعار السااوق. و 

مخاااطر االسااعار ماان  بالحااد ماان. تقااوم الشااركة العواماال المااؤ رة فااي السااوق م اال العاارض والطلااب وقضااايا تشااريعية
 .للتصديرة اسواق جديدعلى  اتركيزه الى خالل ابرامها عقود طويلة االجل مع زبائن معينين باالضافة

 
  مخاطر سعر الفائدةإدارة 

وذلك كون الشركة تقوم باقتراض األموال على أساس أسعار فائدة  ابتة الشركة لمخاطر سعر الفائدة  تتعرض
ومتغيرة. تقوم الشركة بإدارة مخاطر سعر الفائدة وذلك باالحتفاظ بتنويع مناسب لالقتراض ذو سعر الفائدة ال ابتة 

 %4.4" وLIBOR% فوق مؤشر "ليبور 2.404بين  والمتغيرة. تراوحت نسبة الفائدة على االستالف من البنوك
 (.EIBOR% فوق مؤشر 6" وLIBOR% فوق مؤشر "ليبور 0202 :2.404) EIBORفوق مؤشر 
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 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية

 1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 
 

 "تتمة" ةاألدوات المالي -15
 

 "تتمة"  مخاطر سعر الفائدةإدارة 

 
 ،نقطة أساس عن مستوى سعر الفائدة وفي ظل  بات المتغيرات األخرى 42في حال نقص سعر الفائدة بما يعادل 

وكذلك حقوق  0200ديسمبر  60الشركة للسنة المنتهية في  نتائج اعمالانخفاض زيادة / فإن أ ر ذلك يتم ل في 
 درهم(. مليون 6 : بمبلم0202درهم تقريبا  ) مليون 6.3بمبلم  0200ديسمبر  60المساهمين كما في 

 
 لم يطرأ أي تغير جوهري على حساسية الشركة بالنسبة لتغير أسعار الفائدة.

  
 إدارة مخاطر االئتمان

خسارة مالية تعني مخاطر االئتمان عدم قدرة الجهات األخرى على تسديد التزاماتها التعاقدية والذي قد ينتج عنه 
للشركة. تتبع الشركة سياسة التعامل مع جهات وعمالء ذوي جدارة ائتمانية عالية باإلضافة إلى الحصول على 

تحصل الشركة  وذلك لتخفيض المخاطر المالية الناتجة عن عجز السداد. ،حي ما كان ذلك مناسبا   ،ضمانات كافية
ماني لعمالئها من خالل المعلومات المالية المنشورة والمتوفرة على المعلومات المتعلقة بالجدارة والتصنيف االئت

لعمالئها والمخاطر  يللعموم أو من خالل خبرتها في التعامل معهم. تقوم الشركة بمراجعة التصنيف االئتمان
. ويتم توزيع تعامالت الشركة مع عمالئها المعتمدين بناء على نتائج هذه المراجعة ،المرتبطة بهم بشكل مستمر

يتم التحكم بمدى التعرض لمخاطر االئتمان بوضع حدود للتعامل التجاري مع عمالء الشركة وتجري مراجعة هذه 
كما تقوم الشركة بطلب والحصول على ضمانات بنكية من  ،الحدود واعتمادها بشكل دوري من قبل اإلدارة

 عمالئها.
 

 لمتحدة أو دول مجلس التعاون الخليجي.إن معظم نشاطات الشركة تتم داخل دولة اإلمارات العربية ا
 

بيان المركز في  إدراجهاوالتي يتم  وأخرى إن مخاطر االئتمان مرتبطة في المقام األول بأرصدة ذمم تجارية مدينة
من قبل اإلدارة بناء  قدرمبالصافي بعد طرح مخصص مناسب لخسائر الديون المشكوك في تحصيلها وال المالي

درهم  مليون 042 على مبلم الحاليةالظروف االقتصادية السائدة. تشتمل مبيعات السنة على الخبرة السابقة و 
 درهم مبيعات لسبعة عمالء رئيسيين(.مليون  003 :0202لسبعة عمالء رئيسيين ) تمبيعا

 
 إن مخاطر االئتمان المتعلقة باألموال السائلة محدودة وذلك كون الشركة تتعامل مع بنوك ذات سمعة جيدة.

 
م ل صافي القيمة الدفترية للموجودات المالية المدرجة في البيانات المالية الحد األقصى لمخاطر االئتمان وذلك ت

 بعد طرح خسائر هبوط القيمة.
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 "تتمة" إيضاحات حول البيانات المالية
 1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
 

 "تتمة" األدوات المالية -15
 

 إدارة مخاطر السيولة
إن المسؤولية النهائية عن إدارة مخاطر السيولة تقع على عاتق مجلس اإلدارة الذي قام بدوره ببناء إطار مناسب 
إلدارة عمليات توفير تمويل قصير أو متوسط أو طويل األجل باإلضافة إلى متطلبات إدارة السيولة األخرى. تقوم 

نقدي كافي عن طريق مراقبة التدفقات النقدية التقديرية  باحتياطيكة بإدارة مخاطر السيولة وذلك باالحتفاظ الشر 
إلى دراسة ومطابقة تواريخ استحقاق  ةالتعامل مع مؤسسات مالية ذات سمعة جيدة باإلضاف ،والفعلية بشكل مستمر

 الموجودات والمطلوبات المالية.
 

 -كما يلي: بيان المركز الماليلمطلوبات المالية للشركة كما في تاريخ كان استحقاق الموجودات وا
 

 الموجودات المالية
 

   1133ديسمبر  13

 
 خالل سنة

من سنتين 
 سنوات 5إل  

 5أكثر من 
 المجموع سنوات

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 64.212 -- -- 64.212 أرصدة البنوك والصندوق
 024.440 -- -- 024.440 ة مدينة وأخرىذمم تجاري
 341.553 -- -- 341.553 اإلجمالي

   
   

   0232ديسمبر  13

 
 خالل سنة

من سنتين إلى 
 سنوات 4

 4أك ر من 
 المجموع سنوات

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 04.423 -- -- 04.423 أرصدة البنوك والصندوق
 024.064 -- -- 024.064 أخرىذمم تجارية مدينة و 

 002.144 -- -- 002.144 اإلجمالي
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 "تتمة" األدوات المالية -15
 

 "تتمة" إدارة مخاطر السيولة
 

 :المطلوبات المالية
 

  1133ديسمبر  13

 
 خالل سنة

من سنتين إل  
 سنوات 5

 5أكثر من 
 المجموع سنوات

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 042.160 -- -- 042.160 يايجار تمويل عقد مطلوبات
 416.043 064.421 034.403 032.036 استالف من البنوك

 040.600 -- -- 040.600 دائنة وأخرىتجارية ذمم 
 876.118 318.477 365.416 571.135 اإلجمالي

  
  

  0232ديسمبر  13

 
 خالل سنة

من سنتين إلى 
 سنوات 4

 4أك ر من 
 المجموع سنوات

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 300.422 014.234 014.462 044.226 استالف من البنوك
 042.241 -- -- 042.241 دائنة وأخرى تجارية ذمم

 120.441 014.234 014.462 462.242 اإلجمالي
    

 األجنبية العمالت صرفمخاطر أسعار إدارة 

. تقوم الشركة بتنفيذ عمليات معينة محددة بالعمالت األجنبية، حيث تتعرض الشركة لمخاطر تقلبات سعر الصرف
لمحددة بالدوالر األمريكي أو العمالت ال يوجد مخاطر أسعار صرف العملة فيما يتعلق بتعامالت الشركة ا

المربوطة بالدوالر وذلك ألن سعر صرف الدوالر األمريكي  ابت مقابل درهم اإلمارات العربية المتحدة. تقوم اإلدارة 
باتخاذ اإلجراءات المناسبة للتقليل من المخاطر المتعلقة بالمعامالت التي تتم بعمالت أخرى خالف درهم اإلمارات 

 المتحدة والدوالر األمريكي.العربية 
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 "تتمة" األدوات المالية -15
 

 صرف العمالت األجنبية أسعارحساسية تغير تحليل 
 لى تأ ير تغير أسعار صرف العمالت األجنبية على الموجودات والمطلوباتار للوقوف عقامت الشركة بعمل إختب

حساسية الشركة عند زيادة أو انخفاض سعر تحويل الدرهم مقابل  ار على تحديد. وقد إشتمل اإلختبالمحددة بها
صرف  أسعار% تم ل تقدير اإلدارة للتغير المتوقع في 02%. إن استخدام نسبة 02العمالت األجنبية بنسبة 

 حيث جرى تعديل سعر أجنبيةاشتمل تحليل الحساسية فقط على العناصر المحددة بعمالت  .العمالت األجنبية
  .% كما في نهاية السنة المالية02صرفها بنسبة 

 

حساسية تغير أسعار صرف العمالت األجنبية أية نتائج غير عادية قد تؤ ر بشكل مادي  اختبارهذا ولم يظهر 
 .0200ديسمبر  60الي للشركة أو نتائج أعمالها كما في وللسنة المنتهية في على المركز الم

 
 اعتماد البيانات المالية -16

 .0200 مارس 04تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 


