
(شركة مساھمة عامة)

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٢

شركة صناعات أسمنت الفجـیرة

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 و الخسائر

٦قائمة الدخل الشامل 

٧قائمة التغیرات في حقوق ملكیة المساھمین 

٨قائمة التدفقات النقدیة 

٣١ایضاحات حول القوائم المالیة - ٩

تقریر مدقق الحسابات والقوائم المالیة

عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٢



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 :

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 في ٣١ دیسمبر ٢٠١٢

٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠١٣٨،٩٨٢،٤٥٨٢١٦،٢٠٧،١٠٦٢٦١،٨٣٥،٦٩٦٩٧٢،٨٩٠،٥٨٠الرصید كما في ١ ینایر ٢٠١١

الفترة  -(٧٠،٢٥٢،٦٧١)(٧٠،٢٥٢،٦٧١)---(خسائر)

٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠١٣٨،٩٨٢،٤٥٨٢١٦،٢٠٧،١٠٦١٩١،٥٨٣،٠٢٥٩٠٢،٦٣٧،٩٠٩

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

االیضاحات المرفقة جزأ ال یتجزأ من القوائم المالیة.

تقریر مدقق الحسابات مدرج فى الصفحة رقم ٢ ، ٣.

إجمالي حقوق 

المساھمین

الرصید كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١١

األرباح المحتجزة االحتیاطي االختیاري

( بالدرھم اإلماراتي )

االحتیاطي القانونيرأس المال

الرصید كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٢
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

قائمة التدفقات النقدیة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٢
( بالدرھم اإلماراتي )

٢٠١٢٢٠١١

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

السنة (خسائر) (٧٠،٢٥٢،٦٧١)٣٥،١٦٠،٥٣٣أرباح/

تسویات لـ :
٤٨،٤٠٤،١٤٦٧٣،٧٦٩،٧٩٢

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

٤،٦٩٣،٨٢٨٤،٦٩٣،٨٢٨
٢٥٨،٤٣٤١،٠٤٦،٦٥٩

٨٩،٥١٦،٩٤١١٠،٢٥٧،٦٠٨األرباح التشغیلیة قبل التغیرات في األصول و اإللتزامات التشغیلیة 

النقص في األصول المتداولة  الزیادة)/ )

(٦٣،٢٤٣،٦٩١)(٥٩،٢٩٣،٠٩٩)المخزون 

(٣،٢٤٣،١٩٦)٨،٩٧٠،٤٧٥ذمم تجاریة مدینة 

(٣،١٣٤،٠٥٠)(١٠٨،١٠١)سلف وودائع وذمم مدینة أخرى

في االلتزامات المتداولة  النقص) ) الزیادة/

(٢٧،٢١٩،٣٠٥)٣٨،٨٨٦،٤٠٤الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى 

العملیات  المستخدم في) ) (٨٦،٥٨٢،٦٣٤)٧٧،٩٧٢،٦٢٠النقد الناتج من /

(٤٧٥،٧٦١)(١،٠٨٨،٣٣٢)مكافآت نھایة الخدمة المدفوعة 

األنشطة التشغیلیة  المستخدم في) ) (٨٧،٠٥٨،٣٩٥)٧٦،٨٨٤،٢٨٨صافي النقد من/

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة 

(٦،٦٥٧،٧٠٥)(٥،٣٦٦،٩٩٣)شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

األنشطة االستثماریة المستخدم في ) (٦،٦٥٧،٧٠٥)(٥،٣٦٦،٩٩٣)صافي النقد(

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 
١٣،٩٦١،٢٠٠-القروض اآلجلة المستلمة 

القروض اآلجلھ  (١٧٨،٠٣٤،٧٣٥)(٤٨،٥٨٤،٥٨٩)(سداد)
عوائد القروض المصرفیة ، بالصافى / ١٢٥،٧٥٩،٦٤٦(٢٣،٣٠٧،٤٥٢)(سداد)

عوائد من التزامات االیجارات التمویلیة / ١٥٠،٧٣١،٤٦١(١٣،٧٠٢،٨٦٠)(سداد)

(٥١٧،٥١١)(١،١٦٠،٧٠٤)أرباح أسھم مدفوعة 

من األنشطة التمویلیة   / المستخدم في ) ١١١،٩٠٠،٠٦١(٨٦،٧٥٥،٦٠٥)صافي النقد(

في النقد وما یعادلھ  النقص ) ١٨،١٨٣،٩٦١(١٥،٢٣٨،٣١٠)صافي (

٣٣،٦٩٠،١٤٦١٥،٥٠٦،١٨٥النقد وما یعادلھ ، بدایة الفترة 

١٨،٤٥١،٨٣٦٣٣،٦٩٠،١٤٦النقد وما یعادلھ ، نھایة الفترة 

ممثل بــ :
١٤٥،٦٣٩٩٢،٠٨٠النقد بالصندوق 

الحسابات الجاریة ١١،٣٠٦،١٩٧٢٧،٣٥٣،٩٦٦أرصدة لدى البنوك -
٧،٠٠٠،٠٠٠٦،٢٤٤،١٠٠الودائع الثابتة قصیرة األجل 

١٨،٤٥١،٨٣٦٣٣،٦٩٠،١٤٦

مخصص مكافآت نھایة خدمة الموظفین

إھالك الممتلكات واآلالت والمعدات

االیضاحات المرفقة جزأ ال یتجزأ من القوائم المالیة.

استھالك حقوق االمتیاز واالستخراج

تقریر مدقق الحسابات مدرج فى الصفحة رقم ٢ ، ٣.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول القوائم المالیة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٢
( بالدرھم اإلماراتي )

الوضع القانوني و األنشطة التجاریة ١

(١-١

(١-٢

(١-٣

الجدیدة والمعدلة٢ (IFRS) تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة

(٢-١

" ٧�Ϣѧѧϗέ�ΔѧѧϴϟΎϤϟ�ήϳέΎѧѧϘΘϟ�ΩΪϋϹ�ϲϟϭΪϟ�έΎϴόϤϟ�ϰϠϋ�ΕϼϳΪόΘϟ

اإلفصاحات عن تحویل األصول المالیة" األدوات المالیة :

����ήϴϳΎѧѧόϣ�β ѧѧϠΠϤϟ�ΔϠϣΎѧѧθϟ�ΔѧѧόΟήϤϟ�Ϧѧѧϣ�˯ΰѧѧΟ�ΕϼϳΪѧѧόΘϟ�ϩάѧѧϫ�ΪѧѧόΗ�

وتعزز ھذه .ΔѧѧϴϣϮϤόϟ�ΔѧѧϴϧΰϴϤϟ�ΝέΎѧѧΧ�Δτ θϧϷ�ˬ�ΔϴϟϭΪϟ�ΔΒγΎΤϤϟ

��ϡϮѧѧϘΗϭ�ϞѧѧϳϮΤΘϟ�ΕϼϣΎѧѧόϣ�Ϧѧѧϋ�ήϳήѧѧϘΘϟ�ϲѧѧϓ�ΔϴϓΎϔѧѧθϟ�Ϧѧѧϣ�ΕϼϳΪѧѧόΘϟ

ϞѧѧϳϮΤΘΑ�ΔѧѧτΒΗήϤϟ�ήσΎѧѧΨϤϠϟ�ν ήόΘϟ�Ϧϋ�ϦϴϣΪΨΘδϤϟ�ϢϬϓ�ϦϴδΤΘΑ

��������Γ́ѧθϨϤϠϟ�ϲϟΎѧϤϟ�ΰϛήѧϤϟ�ϰѧϠϋ�ήσΎѧΨϤϟ�ϚѧϠΗ�ήϴΛ́ѧΗϭ�ΔѧϴϟΎϤϟ�ϝϮλ Ϸ

وباألخص تلك التي تتضمن توریق األصول المالیة.

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

ولم یكن لتطبیق المعاییر الدولیة إلعداد          .  تم تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة على ھذه المعلومات المالیة                       

التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة أي تأثیر جوھري على المبالغ الموجودة في التقاریر المالیة الفترة الحالیة أو السابقة ولكن قد تؤثر تلك                                   

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

ملخص المتطلبات المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة

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

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

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 ١.٨٠٠٠١-٤)

١�Ϣѧѧϗέ�ΔѧѧϴϟΎϤϟ�ήϳέΎѧѧϘΘϟ�ΩΪѧѧϋϹ�ϲϟϭΪѧѧϟ�έΎѧѧϴόϤϟ�ϰѧѧϠϋ�ΕϼϳΪѧѧόΘϟ

ΦϳέϮѧѧΘϟϭ�ρήѧѧϔϤϟ�ϢΨѧѧπ ΘϟΎΑ�ϖѧѧϠόΘϤϟϭ�ϰѧѧϟϭϻ�ΓήѧѧϤϠϟ�ϖѧѧΒτϤϟϭ'
الثابتة'.

"٢٠٠٤�ήϳΎѧѧѧѧϨϳ�١"�ΖѧѧѧѧΑΎΛ�ΦϳέΎѧѧѧѧΗ�ϊΟήѧѧѧѧϣ�ϝϭϷ�ϞϳΪѧѧѧѧόΘϟ�ϝΪΒΘѧѧѧѧδϳ

������ΔѧѧϴϟΎϤϟ�ήϳέΎѧѧϘΘϟ�ΩΪѧѧϋϹ�ΔѧѧϴϟϭΪϟ�ήϴϳΎѧѧόϤϟ�ϖѧѧϴΒτΘϟ�ϝΎѧѧϘΘϧϻ�ΦϳέΎѧѧΘΑ

ήϳέΎѧѧϘΘϟ�ΩΪѧѧϋϹ�ΔϴϟϭΪϟ�ήϴϳΎόϤϟ�ϲϨΒΘϟ�ΝΎϴΘΣϻ�ϞϠϘϳ�άϫ�ϥΈϓ�ϪϴϠϋϭ

������ΖѧѧϤΗ�ϲΘѧѧϟ�ΩΎόΒΘѧѧγϻ�ΕϼϣΎѧόϣ�ΔϏΎϴѧλ �ΓΩΎѧϋ·�ϰѧϟϭϷ�ΓήѧϤϠϟ�ΔѧϴϟΎϤϟ

قبل االنتقال لتطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة.

���ν ήѧѧόϟ�Γ́ѧѧθϨϤϟ�ΔѧѧόΑΎΘϣ�ΔѧѧϴϔϴϜϟ�ΕΩΎѧѧηέ�ϢϳΪѧϘΘΑ�ϲϧΎѧΜϟ�ϞϳΪѧόΘϟ�ϡϮϘϳ

������ΪѧѧόΑ�ΔѧѧϴϟΎϤϟ�ήϳέΎѧѧϘΘϟ�ΩΪѧѧϋϹ�ΔѧѧϴϟϭΪϟ�ήϴϳΎѧѧόϤϠϟ�˱ΎѧѧϘϓϭ�ΔѧѧϴϟΎϤϟ�ϢϮѧѧϘϟ

��ήϴϳΎѧѧόϤϟ�ϊѧѧϣ�ϖѧѧϓϮΘϟ�ϰѧѧϠϋ�ΓέΩΎѧѧϗ�Γ́ѧѧθϨϤϟ�ΎѧѧϬϴϓ�ϦѧѧϜΗ�Ϣѧѧϟ�ϲΘѧѧϟ�ΓήΘѧѧϔϟ

�����ΖѧѧϧΎϛ�ΔѧѧϴϔϴχϮϟ�ΎѧѧϬΘϠϤϋ�ϥ�ΐ ΒѧѧδΑ�ΔѧѧϴϟΎϤϟ�ήϳέΎѧѧϘΘϟ�ΩΪѧѧϋϹ�ΔѧѧϴϟϭΪϟ

تعاني من التضخم المفرط .
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول القوائم المالیة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٢
( بالدرھم اإلماراتي )

الجدیدة والمعدلة (تابع)٢ (IFRS) تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة

(٢-١

(٢-٢

یتم تطبیقھا على الفترات 

السنویة التي تبدأ في أو بعد

١ ینایر ٢٠١٤

١ ینایر ٢٠١٣ �ˬΔѧѧѧѧϴϟΎϤϟ�ΕϭΩϷ�٧�����Ϣѧѧѧѧϗέ�ΔѧѧѧѧϴϟΎϤϟ�ήϳέΎѧѧѧѧϘΘϟ�ΩΪѧѧѧѧϋϹ�ϲϟϭΪѧѧѧѧϟ�έΎѧѧѧѧϴόϤϟ�ϰѧѧѧѧϠϋ�ΕϼϳΪѧѧѧѧόΘϟ

��������ΩΪѧϋΈΑ�ΖѧϤϗ�ϲΘѧϟ�ΕѧθϨϤϟ�ϦѧϴΑ�ΔѧϧέΎϘϤϟ�ϞϴϬѧδΘϟ�ΓΪѧϳΪΠϟ�ΕΎΣΎμ ϓϻ�ϞϤθΗ�ˬ�ΕΎΣΎμ ϓϻ

��������ΎѧϬϤϮϗ�ΩΪѧϋΈΑ�ΖѧϣΎϘϴΘϟ�ϚѧϠΗϭ�ΔѧϴϟΎϤϟ�ήϳέΎѧϘΘϟ�ΩΪѧϋϹ�ΔѧϴϟϭΪϟ�ήϴϳΎόϤϟ�ΎϘϓϭ�ΔϴϟΎϤϟ�ΎϬϤϮϗ

وفقا مبادىء المحاسبة العامة في الوالیات المتحدة األمریكیة.

الجدیدة والمعدلة قید اإلصدار ولكن لم یتم تفعیلھا حتى اآلن، ولم تطبق من قبل (IFRS) المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة

لم تقم المنشأة بتطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة التالیة التي تم إصدارھا ولكن لم تًفعل سابقًا:

المعاییر الجدیدة والمعدلة

�ΔѧτΒΗήϤϟ�ˬν ήόϟ�ˬ"�ΔѧϴϟΎϤϟ�ΕϭΩϷ" ٣٢�Ϣѧѧϗέ�ϲϟϭΪѧѧϟ�ΔΒѧѧγΎΤϤϟ�έΎѧѧϴόϣ�ϰѧѧϠϋ�ΕϼϳΪѧѧόΘϟ

بتطبیق ارشادات على تسویة األصول وااللتزامات المالیة.

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

ملخص المتطلبات المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة

�ΐ ήѧѧο " ١٢���Ϣѧѧѧϗέ�ϲϟϭΪѧѧѧϟ�ΔΒѧѧѧγΎΤϤϟ�έΎѧѧѧϴόϣ�ϰѧѧϠϋ�ΕϼϳΪѧѧόΘϟ

، الضرائب المؤجلة. الدخل"

�ϞΧΪѧϟ�ΐ ، ویتطلب ήο  ،١٢��Ϣѧѧϗέ�ϲϟϭΪѧѧϟ�ΔΒѧѧγΎΤϤϟ�έΎѧѧϴόϣ�˱ΎѧϴϟΎΣ

�Ϧѧѧϴόϣ�Ϟѧѧλ ΄Α�ΔѧѧτΒΗήϤϟ�ΔѧѧϠΟΆϤϟ�ΐ ήѧѧπ ϟ�α ΎѧѧϴϘΑ�Γ́ѧѧθϨϤϟ�ϡϮѧѧϘΗ�ϥ

���ΔѧѧѧϳήΘϓΪϟ�ΔѧѧѧϤϴϘϟ�ΩήΘѧѧѧδΗ�ϥ�ϊѧѧѧϗϮΘΗ�Γ́ѧѧѧθϨϤϟ�ϥ�ϰѧѧѧϠϋ�ΪѧѧѧϤΘόΗ�ϲΘѧѧѧϟϭ

���άѧѧϫ�ϥϮѧѧϜϳ�ϥ�ϦѧѧϜϤϳϭ�ϪѧѧόϴΑ�ϭ�ϪϣΪΨΘѧѧγ�ϝϼѧѧΧ�Ϧѧѧϣ�˯Ϯѧѧγ�Ϟѧѧλ ϸϟ

ϝϼѧѧΧ�Ϧѧѧϣ�Ϟѧѧλ Ϸ�ΩΩήΘγ�ΔϴϧΎϜϣ·�ϢϴϴϘΘϟ�ϲϋϮο Ϯϣ�ήϴϏ�ϭ�ΐ όλ

�����ΔѧѧϤϴϘϟ�ΝΫϮѧѧϤϨϟ�ΎѧѧϘϓϭ�ϪѧѧγΎϴϗ�ϢѧѧΘϳ�Ϟѧѧλ Ϸ�ϥ�ΎѧѧϤϨϴΑ�ϪѧѧόϴΑϭ�ϪϣΪΨΘѧѧγ

ΕΎѧѧѧϜϠΘϤϤϟ ، ٤٠���Ϣѧѧѧϗέ�ϲϟϭΪѧѧѧϟ�ΔΒѧѧѧγΎΤϤϟ�έΎѧѧѧϴόϣ�ϲѧѧѧϓ�ΎѧѧѧϤϛ�ΔѧѧѧϟΩΎόϟ

االستثماریة.

�����ϭ�ϝϮѧѧѧλ Ϸ�α ΎѧѧѧϴϘϟ�ϲϟΎѧѧѧΤϟ�ΪѧѧѧΒϤϠϟ�˯ΎϨΜΘѧѧѧγ�ΕϼϳΪѧѧѧόΘϟ�ϩάѧѧѧϫ�ϡΪѧѧѧϘΗ

�ΕΎѧѧѧϜϠΘϤϤϟ�Ϧѧѧѧϣ�ΔѧѧѧΠΗΎϨϟ�ΔѧѧѧϠΟΆϣ�ΐ ήѧѧѧο �ΎѧѧѧϬϴϠϋ�ϲΘѧѧѧϟ�ΕΎѧѧѧϣΰΘϟϻ

�ϥΈѧѧѧϓ�Ϛϟάѧѧѧϟ�ΔѧѧѧΠϴΘϨϛϭ�ΔѧѧѧϟΩΎόϟ�ΔѧѧѧϤϴϘϟΎΑ�ΎϬѧѧѧγΎϴϗ�ϢѧѧѧΗ�ϲΘѧѧѧϟ�ΔϳέΎϤΜΘѧѧѧγϻ

���ΎѧѧϬϤϴϴϘΗ�ΩΎѧѧόϤϟ�ϝϮѧѧμ ϟ�ΩΩήΘѧѧγ-��ϞΧΪѧѧϟ�ΐ ήѧѧο �ˬ�٢١�ήϴѧѧδϔΘϟ

ΕΎѧѧϜϠΘϤϤϟ�ϰѧѧϠϋ�ϯήΧ�Γήϣ�ϪϘϴΒτΗ�ϢΘϳ�Ϧϟ�ˬ�ϙϼϬΘγϼϟ�ΔϠΑΎϗ�ήϴϐϟϭ

ϦϤѧѧο �ΖϧΎϛ�ΕϼϳΪόΘϟ�ϩάϫϭ.ΔѧѧϟΩΎόϟ�ΔѧѧϤϴϘϟΎΑ�ΔѧѧΟέΪϤϟ�ΔϳέΎϤΜΘѧѧγϻ

١٢���Ϣѧѧϗέ�ϲϟϭΪѧϟ�ΔΒѧγΎΤϤϟ�έΎϴόϣ االرشادات المتبقیة والتي تضمنھا

التفسیر رقم ٢١ سابقا ، والذي تم سحبھ.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول القوائم المالیة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٢
( بالدرھم اإلماراتي )

الجدیدة والمعدلة (تابع)٢ (IFRS) تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة

(٢-٢

یتم تطبیقھا على الفترات 

السنویة التي تبدأ في أو بعد

١ ینایر ٢٠١٣

١ یولیو ٢٠١٢

١ ینایر ٢٠١٣

١ ینایر ٢٠١٣

١ ینایر ٢٠١٤

١ ینایر ٢٠١٥

١ ینایر ٢٠١٣

١ ینایر ٢٠١٣

١ ینایر ٢٠١٣

١ ینایر ٢٠١٣

١ ینایر ٢٠١٣

السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

أساس اإلعداد  (٢- ٣

أھم السیاسات المحاسبیة المطبقة فى ھذه القوائم المالیة مذكوره ادناه.

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.

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.

بیان التوافق (١- ٣

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

المالیة.

وتتوقع اإلدارة أن اعتماد ھذه المعاییر والتفسیرات لن یكون لھ تأثیر جوھري على القوائم المالیة للمنشأة خالل فترة التطبیق األولي.

المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ١٢ ، افصاحات الفوائد في المنشآت األخرى

المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ١٣ ، قیاس القیمة العادلة 

- ٢٠٠٩���Ϧѧѧϣ�ΓέΩΎѧѧμ ϟ�ΔѧѧϴϟΎϤϟ�ήϳέΎѧѧϘΘϟ�ΩΪѧѧϋϹ�ΔѧѧϴϟϭΪϟ�ήϴϳΎѧѧόϤϟ�ϰѧѧϠϋ�ΔϳϮϨѧѧδϟ�ΕΎϨϴѧѧδΤΘϟ

٢٠١١ وتشمل المعیار رقم ١ وكذلك معاییر المحاسبة الدولیة رقم ١ ، ١٦ ، ٣٢ ، ٣٤

�����έΪѧϳέϮϛ�ΪѧΒϣ�ϞѧϴϠϘΗ�ˬ�ϦϴϔχϮѧϤϟ�ϊϓΎѧϨϣ�ˬ�١٩������Ϣѧѧϗέ�ϲϟϭΪѧϟ�ΔΒѧγΎΤϤϟ�έΎѧϴόϣ�ϰѧϠϋ�ΕϼϳΪѧόΘϟ

�ΔѧѧѧϓήόϤϟ�ϊϓΎѧѧѧϨϤϟ�ΔѧѧѧτΧ�ΕΎѧѧѧϣΰΘϟ�ϲѧѧѧϓ�ΕήϴϐΘϟΎѧѧѧΑ�ϑήΘѧѧѧϋϼϟ�Γ́ѧѧѧθϨϤϟ�Ϧѧѧѧϣ�ΐ ѧѧѧϠτΘϳ�ϪѧѧѧϴϠϋϭ

وتخطیط األصول عندما یحدث.

.( المعدل في ٢٠١١ معیار المحاسبة الدولي رقم ٢٧ القوائم المالیة المنفصلة (

.( المعدل في ٢٠١١ معیار المحاسبة الدولي رقم ٣٢ ،  األدوات المالیة ، العرض (

المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٧ ، األدوات المالیة

المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ١٠ ، القوائم المالیة الموحدة

المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ١١ ، الترتیبات المشتركة

الجدیدة والمعدلة قید اإلصدار ولكن لم یتم تفعیلھا حتى اآلن، ولم تطبق  (IFRS) تابع المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة

من قبل

المعاییر الجدیدة والمعدلة

��ήϴϳΎѧѧόϤϟ�ϖѧѧϴΒτΗ�ϲϨѧѧΒΗ�ˬ�١�������Ϣѧѧϗέ�ΔѧѧϴϟΎϤϟ�ήϳέΎѧѧϘΘϟ�ΩΪѧѧϋϹ�ϲϟϭΪѧѧϟ�έΎѧѧϴόϤϟ�ϰѧѧϠϋ�ΕϼϳΪѧѧόΘϟ

ΩΪѧѧϋϹ�ΔѧѧϴϟϭΪϟ�ήϴϳΎόϤϟ�ϖϴΒτΘΑ�ϡϮϘϳ�ϦϤϟ�ο ϮΗ�ˬ�Γήϣ�ϝϭϷ�ΔϴϟΎϤϟ�ήϳέΎϘΘϟ�ΩΪϋϹ�ΔϴϟϭΪϟ

���Ϧѧѧϣ�Ϟѧѧϗ�ΓΪѧѧΎϓ�ϝΪѧѧόϣ�ΕΫ�ΔѧѧϴϣϮϜΤϟ�ν ϭήѧѧϘϟ�Ϧѧѧϋ�ΔΒѧѧγΎΤϤϟΎΑ�ϡϮѧѧϘϳ�ϒѧѧϴϛ�ΔѧѧϴϟΎϤϟ�ήϳέΎѧѧϘΘϟ

معدالت السوق عن التحول لتطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة.

التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم                    ١ عرض القوائم المالیة ، فیما یتعلق                   

باإلیرادات شاملة أخرى سواء تم إعادة تصنیفھا كأرباح أو خسائر الحقًا كتسویات إعادة                  

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

ایضاحات حول القوائم المالیة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٢
( بالدرھم اإلماراتي )

تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

العمالت األجنبیة  (٣-٣





الممتلكات واآلالت والمعدات ٣-٤)

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

یتم مراجعة العمر اإلنتاجي المقدر وطریقة اإلھالك والقیم المتبقیة في نھایة فترة كل تقریر، مع تأثیر أي تغییرات في التقدیرات المحتسب 

لھ على أساس إحتمالي.

یتم تحدید الربح أو الخسارة الناتجة من استبعاد أو انتھاء العمر االفتراضي لعنصر من الممتلكات والمنشآت والمعدات بأنھ الفرق بین                                      

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

تحتسب الممتلكات في قسم البناء ألغراض اإلدارة اوالعرض اواإلنتاج او لغرض لم یحدد بعد بسعر التكلفة مخصومًا منھا أي خسارة ناتجة                       

وتشمل التكلفة األتعاب المھنیة وبالنسبة لألصول المؤھلة یتم رسملة تكالیف االقتراض وفقا لسیاسة                           . من انخفاض القیمة المعترف بھا        

وتصنف ھذه الممتلكات إلى الفئات المناسبة من الممتلكات واآلالت والمعدات عند االنتھاء منھا وعند جاھزیتھا                                      . المنشأة المحاسبیة  

لالستخدام المقصود ویبدأ إھالك ھذه األصول على نفس أساس األصول األخرى عندما تكون األصول جاھزة لالستخدام المقصود منھا.

تم إدراج الممتلكات واآلالت والمعدات بتكلفتھا مخصوما منھا مجمع اإلھالك والخسارة المعروفة الناتجة عن انخفاض قیمة األصول إن                             

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

وبالنسبة للتكالیف الالحقة فإما أنھ یتم ضمھا إلى القیمة الدفتریة لألصل أو االعتراف بھا كأصل منفصل حسب اللزوم وذلك فقط عند                                        

إحتمال تدفق المنافع اإلقتصادیة المستقبلیة المرتبطة بھذا العنصر إلى المنشأة وكذلك إمكانیة قیاس تكلفتھ على نحو موثوق بھ ویتم تحمیل                            

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

بطریقة القسط الثابت    بخالف األرض واألعمال الرأسمالیة قید التنفیذ         ) تم احتساب اإلھالك لشطب تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات              (

على العمرالمتوقع لألصول على النحو التالي:

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

أما بالنسبة لفروق أسعار الصرف على القروض التي بالعمالت األجنبیة والمرتبطة باألصول قید اإلنشاء بغرض االستخدام                                     

المستقلبي فتكون ضمن تكلفة األصول عندما یتم اعتباراھا كتسویة لتكالیف الفائدة على القروض بالعملة األجنبیة.

بالنسبة لفروق أسعار الصرف على البنود النقدیة المستحقة الدفع من أو إلى عملیة أجنبیة والتي ال یتم عمل تسویة لھا أو التخطیط                              

یتم االعتراف بھا مبدئیا في اإلیرادات الشاملة              لھا (لذلك یتم اعتبارھا جزء مكون لصافي االستثمارات في العملیات األجنبیة                   )

األخرى وإعادة تصنیفھا من حقوق الملكیة إلى األرباح والخسائر عندما یتم سداد البنود النقدیة.

أثناء إعداد القوائم المالیة للمنشأة فقد تم االعتراف          تم عرض القوائم المالیة بالدرھم اإلماراتي حیث أنھا عملة الدولة التي توجد بھا المنشأة                 .

بالمعامالت التي تمت بعمالت بخالف العملة التي تستخدمھا المنشأة بأسعار الصرف السائدة في تواریخ المعامالت  وبالنسبة للبنود النقدیة                         

وبالنسبة للبنود غیر النقدیة المدرجة      المدرجة بالعمالت األجنبیة في نھایة فترة التقریر فیتم تحویلھا بأسعار الصرف السائدة في ھذا التاریخ                .

بالعمالت األجنبیة فإنھ یتم إعادة تحویلھا بأسعار الصرف السائدة في تاریخ تحدید قیمتھا العادلة وأما بالنسبة للبنود الغیر نقدیة المقاسة وفقا                          

للتكلفة التاریخیة ال یتم إعادة تحویلھا.

ویتم االعتراف بالفروق في أسعار الصرف في األرباح والخسائر في الفترة التي نشأت فیھا.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول القوائم المالیة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٢
( بالدرھم اإلماراتي )

تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

األصول غیر الملموسة المشتراه على حده (٥- ٣

استبعاد االصول الغیر ملموسة (٦- ٣

االنخفاض في قیمة األصول الملموسة أو الغیر ملموسة  (٧- ٣

األدوات المالیة  (٨- ٣

األصول المالیة (٩- ٣

القروض والذمم المدینة

یعتمد تصنیف األصول المالیة على على طبیعة وغرض األصل المالي ویتم تحدیده عند االعتراف األولي.

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 ذات                           متداولة .

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

 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 مدى تكون                          

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

یتم تخصیص مجموع أصول إلى وحدات تولید لنقد فردیة              . تقوم بتقدیر القیمة القابلة لالسترداد لوحدة تولید للنقد التي ینتمني لھا األصل                     

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 لألصل               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 والخسائر إال إذا                      (أو لوحدة تولید النقد   )

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

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

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

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

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

التقییم.

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

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

و "القروض والذمم المدینة". "(ASF) و "أصول مالیة متاحة للبیع محتفظ بھا حتى االستحقاق"

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

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

لألصل وطریقة االستھالك في نھایة فترة كل تقریر وكذلك تأثیر اي تغییر في التقدیرات المحسوبة على أساس مستقبلي  أما األصول الغیر                         

ملموسة ذات العمر غیر المحدود والتي تم شرائھا منفصلة فیتم تسجیلھا بالتكلفة مخصوما منھا الخسارة المتراكمة الناتجة عن انخفاض                                 

القیمة.

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

الخسائر الناتجة عن استبعاد األصلول الغیر الملموسة، وتقاس على أنھا الفرق بین صافي متحصالت البیع والقیمة الدفتریة لألصل، في                               

قائمة الربح أو الخسارة.

13



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

ایضاحات حول القوائم المالیة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٢
( بالدرھم اإلماراتي )

تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

األصول المالیة (تابع) (٩- ٣

حسابات الذمم المدینة والذمم المدینة األخرى 

النقد وما یعادلھ

أطراف ذات عالقة  قروض لـ / مستحق من /

انخفاض قیمة األصول المالیة

األصول بالتكلفة المستھلكة 

استبعاد األصول المالیة

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

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

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

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

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

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

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

االرباح والخسائر.

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 وااللتزام المرتبط بھ                                

إذا قامت المنشأة باالحتفاظ بكافة المخاطر والمنافع المرتبطة بملكیة األصول المالیة المحولة فعلى المنشأة                        . بمبالغ یتوجب علیھا دفعھا     

االستمرار باالعتراف باألصل المالي.

تم قیاس حسابات الذمم المدینة والذمم المدینة األخرى بالقیمة المستھلكة مع خصم مخصص مناسب للدیون المشكوك في تحصیلھا.

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  .

أطراف ذات عالقة بالتكلفة المستھلكة. قروض لـ / تم قیاس المستحق من /

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

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

فقط إذا كان ھناك دلیل موضوعي على انخفاض القیمة كنتیجة لحدث أو عدة أحداث وقعت بعد االعتراف األولى لألصل                       ("حدث خسارة  ")

ویكون ألحداث الخسارة تأثیر على التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة لألصل المالي أو مجموعة األصول المالیة التي یمكن تقدیرھا بشكل                         

موثوق بھ.

قد یتضمن دلیل انخفاض قیمة األصول على مؤشرات بأن المدینین أو مجموعة من المدینین یواجھون صعوبات مالیة كبیرة، أو التعثر في                           

سداد مدفوعات الفائدة  أو المبلغ الرئیسي واحتمالیة اشھار إفالس أو إعادة ھیكلة مالیة أخرى وحیث تشیر البیانات التي یتم مالحظتھا أن                               

ھناك انخفاض یمكن قیاسھ في التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة، وھذه التغیرات في المتأخرات أو الظروف االقتصادیة لھا عالقة بالتخلف                     

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

ایضاحات حول القوائم المالیة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٢
( بالدرھم اإلماراتي )

تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

االلتزامات المالیة وحقوق الملكیة  (١٠- ٣

حسابات الذمم الدائنة والذمم الدائنة األخرى 

القروض المصرفیة

رأس المال

توزیعات أرباح المساھمیین

استبعاد االلتزامات المالیة 

مقاصة األدوات المالیة  (١١- ٣

المخزون (١٢- ٣

تكالیف االقتراض (١٣- ٣

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

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.

في تحدید قیمة     " الوارد أوًال 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 تكالیف   . ویتم تقییم المخزون التام وتحت التصنیع بمتوسط التكلفة االنتاجیة او صافى القیمة المحققة ایھما اقل                          . ووضعھا الحالي 

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

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

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

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 .

حیثما ینطبق ذلك، الدخل المحقق من االستثمار فى االستثمار المؤقت من القروض محددة ریثما یتم إنفاقھا على األصول المؤھلة حیث 

تخصم من تكالیف االقتراض القابلة للرسملة.

تم قیاس حسابات الذمم الدائنة والذمم الدائنة األخرى بالتكلفة المستھلكة.

 یتم تسجیل القروض بالعوائد المستلمة بعد خصم صافي تكالیف اإلصدار ویتم المحاسبة عن مصروفات التمویل على أساس االستحقاق                               

وتضاف إلى القیمة الدفتریة لألدوات إلى المدى الذي ال یتم تسویتھا في الفترة التي نشأت فیھا.

یتم تسجیل أدوات الملكیة بالعوائد التي تم استالمھا.

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

تقوم المنشأة باستبعاد االلتزامات المالیة فقط عندما یتم إبراء ذمة المنشأة من االلتزامات المالیة أو تنتھي أو یتم إلغاؤھا.

یتم تصنیف االلتزامات المالیة وأدوات الملكیة التي تم إصدارھا من قبل المنشأة وفقًا جوھر الترتیبات التعاقدیة التي تدخل فیھا وتعریفات                              

االلتزامات المالیة واألدوات الملكیة.

یتم تسجیل أدوات الملكیة من قبل المنشاة بالعوائد           أداة الملكیة ھي أي عقد یظھر فائدة مبقاة في أصول المنشأة بعد خصم كافة االلتزامات                   (

بعد خصم تكالیف اإلصدار).
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول القوائم المالیة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٢
( بالدرھم اإلماراتي )

تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

المخصصات (١٤ -٣

منافع الموظفیین  (١٥ -٣

االعتراف باالیرادات  (١٦- ٣

بیع السلع 










االیجارات (١٧- ٣

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

تصنیف جمیع عقود اإلیجار كعقود إیجار تشغیلي.

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

یتم تحمیل االلتزام على للمؤجر في قائمة المركز المالي كالتزام تاجیر تمویلى . اإلیجار ایھما اقل.

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

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

وفقا لسیاسة العامة المنشأة عن تكالیف االقتراض.

 أن تقوم المنشأة بتحوبل مخاطر وفوائد ملكیة البضائع إلى المشتري.
 أال تحتفظ المنشأة بالمشاركة اإلداریة المستمرة والتي غالبًا ما تكون مرتبطة بالملكیة أو الرقابة الفعالة على البضائع التي تم بیعھا.

 إمكانیة قیاس مبالغ اإلیراد على نحو موثوق.

 إمكانیة تدفق المنافع االقتصادیة المتعلقة بالمعاملة إلى المنشأة.

 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.

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

المنشأة تسویة االلتزام وعمل تقییم موثوق بھ لمبلغ االلتزام.

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

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

لتلك التدفقات النقدیة.

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 العمل                                

من اجمالى مبلغ     % لعام ١٩٩٩، وبموجبھ تقوم الشركة بالمساھمة بما نسبتھ               ١٢.٥ االتحادى لدولة االمارات العربیة المتحدة رقم           (٧)

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

على التوالى من مبلغ الرواتب الخاضعة لحساب               % و ٢.٥ % من مواطنى دولة اإلمارات العربیة المتحدة وكذلك الحكومة بنسبة                      ٥

ویتم إدراج  . ان التزام الشركة الوحید بالنسبة لمخصص التقاعد والتامین اإلجتماعى ھو القیام بتحویل المساھمات المحددة فقط                        المساھمة.

تلك المساھمة فى األرباح والخسائر.

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

ایضاحات حول القوائم المالیة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٢
( بالدرھم اإلماراتي )

تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

تابع االیجارات  (١٧- ٣

االحكام المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات الغیر مؤكدة (١٨- ٣

االحكام  المحاسبیة الھامة 

االعتراف باالیرادات

أدوات الملكیة 

األطراف ذات عالقة 

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.

قامت اإلدارة باالفصاح عن اطراف ذات عالقة والمستحق من وإلى أطراف ذات عالقة وفقا لمتطلبات معیار المحاسبة الدولي رقم                                 ٢٤

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

التي تم االفصاح عنھا كأصول أو التزامات متداولة.

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.

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.

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.

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

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

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

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

اإلیجار التشغیلیة كمصروف في الفترة التي یتم تكبدھا فیھا.

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

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

ایضاحات حول القوائم المالیة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٢
( بالدرھم اإلماراتي )

تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

تابع االحكام المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات الغیر مؤكدة  (١٨- ٣

المصادر الھامة للتقدیرات الغیر مؤكده

مخصص الدیون المشكوك فى تحصیلھا 

المخزون 

الممتلكات واآلالت والمعدات 

االستھالك

تحسینات األصول المؤجرة

مصروفات اإلیجارات التشغیلیة

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.

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.

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

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

اإلیجار السنوي وتقوم اإلدارة بزیادة بزیادة مصروفات اإلھالك عندما یكون عمر األصل أقل من العمر المتوقع الذي تم تقدیره.

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

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

والعمر الزمنى للمدینون، واستمرار التقییم االئتماني للظروف المالیة للعمیل والضمانات المطلوبة من العمالء في ظروف معینة                                           .

وباإلضافة إلى ذلك، یتم تسجیل مخصصات محددة للحسابات الفردیة عندما تصبح المنشأة على علم بعجز العمیل 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 بناءًا 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.
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ع.م.شركة صناعات أسمنت الفجـيرة ش
اإلمارات العربية المتحدة - الفجيرة 

2012 ديسمبر 31ايضاحات حول القوائم المالية عن السنة المنتهية في 

( بالدرهم اإلماراتي )

الممتلكات واآلالت والمعدات 4

التكلفة ومجمع اإلهالك و القيمة الدفترية موضحة أدناه :

التكلفة 

2010118,676,0641,776,107,9202,191,92925,119,33910,803,27430,597,82815,438,1871,978,934,541 ديسمبر 31كما في 

2,386,812127,42477,500182,502320,8443,562,6236,657,705               -إضافات 
(8,824,095)(17,620,667)              -              -              -           -522,5668,274,006التحويالت 

(99,000)                 -              -              -(99,000)           -                   -               - (ما تم استبعاده)

2011119,198,6301,786,768,7382,319,35325,097,83910,985,77630,918,6721,380,1431,976,669,151 ديسمبر 31كما في 

2,019,7315,366,993              -163,501              -3,146,40137,360               -إضافات 

                          -(2,014,758)              -              -              -           -950,0001,064,758التحويالت من االعمال قيد التنفيذ

2012120,148,6301,790,979,8972,356,71325,097,83911,149,27730,918,6721,385,1161,982,036,144 ديسمبر 31كما في 

مجمع اإلهالك 

580,406,438                 -20109,223,445517,887,1411,984,51324,293,02310,100,48816,917,828 ديسمبر 31كما في 

73,769,792                 -3,988,99267,843,225115,341532,818513,688775,728ما تحميله على السنة 

(378,180)                 -              -              -              -           -(378,180)               -المستبعد من التحويالت 

(99,000)                 -              -              -(99,000)           -                   -               - (ما تم استبعاده)

653,699,050                 -201113,212,437585,352,1862,099,85424,726,84110,614,17617,693,556 ديسمبر 31كما في 

48,404,146                 -3,215,88943,859,24195,950214,275239,918778,873ما تحميله على الفترة 

702,103,196                 -201216,428,326629,211,4272,195,80424,941,11610,854,09418,472,429 ديسمبر 31كما في 

103,720,3041,161,768,470160,909156,723295,18312,446,2431,385,1161,279,932,948

105,986,1931,201,416,552219,499370,998371,60013,225,1161,380,1431,322,970,101

: مالحظات 

. جزء من ممتلكات المنشأة وآالتها ومعداتها مقام على أرض مؤجرة من حكومة الفجيرة-

.األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ تمثل التكاليف التى تمت الضافات الممتلكات, االالت والمعدات, رسملة مؤجلة-

. (16إيضاح )وهي مرهونة للبنوك مقابل تسهيالت إئتمانية  ( درهم إماراتي148,967,038 : 2011) درهم إماراتي 144,660,426القيمة الدفترية للممتلكات, اآلالت والمعدات -

.( درهم إماراتى34,964,278 : 2011 ديسمبر 31) درهم اماراتى 35,877,260تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات المستهلكة بالكامل والتى التزال تستخدم تبلغ -

 والتى 1, فقد قررت اإلدارة تعديل العمر اإلنتاجى للمبانى واآلالت الوحدة رقم 2012 يونيو 25 وتقرير خبير إعادة التقييم المستقل بتاريخ 2012 يوليو 31بناءاً على قرار مجلس االداره بتاريخ -

وهذا التعديل قد تم ليعكس العمر اإلنتاجى االفضل . 2012 يناير 1 ابتداءاً من 2036 والتى تم مدها الى عام 2017 سابقا حتى عام 1وقد كان العمر االنتاجى للوحدة رقم . تنتج الكلينكر واالسمنت المتنوع

.2012 ديسمبر 31 درهم اماراتى للسنة المنتهية فى 25,292,740حتى تظل هذه األصول فى الخدمة وهذا التعديل تسبب في خفض مصروف اإلهالك وزيادة صافى الربح بقيمة 

 ديسمبر 31القيمة الدفترية كما في 

2012

 ديسمبر 31القيمة الدفترية كما في 

2011

اإلجمالي اآلالت والماكيناتاألراضي والمباني

المركبات 

والمعدات 

المتحركة

تكاليف تطوير 

المحجر

األعمال 

الرأسمالية قيد 

التنفيذ

األثاث 

والتركيبات

األدوات 

والمعدات
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٢٠١٢٢٠١١

حقوق االستخراج واالمتیاز٥
القیم الدفتریة كالتالي :

٩،٩٧٥،٢٨٩١٢،٤٦٩،١١٧حقوق االستخراج
١٢،١٠٠،٠٠٠١٤،٣٠٠،٠٠٠حقوق االمتیاز 

٢٢،٠٧٥،٢٨٩٢٦،٧٦٩،١١٧

اإلجمالي 
التكلفة 

٧٦،٥٠٠،٠٠٠٢٢،٠٠٠،٠٠٠٩٨،٥٠٠،٠٠٠كما في ٣٠ دیسمبر ٢٠١٠

٧٦،٥٠٠،٠٠٠٢٢،٠٠٠،٠٠٠٩٨،٥٠٠،٠٠٠كما في ٣٠ دیسمبر ٢٠١١
٧٦،٥٠٠،٠٠٠٢٢،٠٠٠،٠٠٠٩٨،٥٠٠،٠٠٠كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢

مجمع االستھالك 

٦١،٥٣٧،٠٥٥٥،٥٠٠،٠٠٠٦٧،٠٣٧،٠٥٥كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٠

٢،٤٩٣،٨٢٨٢،٢٠٠،٠٠٠٤،٦٩٣،٨٢٨االستھالك 

٦٤،٠٣٠،٨٨٣٧،٧٠٠،٠٠٠٧١،٧٣٠،٨٨٣

٢،٤٩٣،٨٢٨٢،٢٠٠،٠٠٠٤،٦٩٣،٨٢٨االستھالك 

٦٦،٥٢٤،٧١١٩،٩٠٠،٠٠٠٧٦،٤٢٤،٧١١كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢

القیمة الدفتریة :
٩،٩٧٥،٢٨٩١٢،١٠٠،٠٠٠٢٢،٠٧٥،٢٨٩كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٢

١٢،٤٦٩،١١٧١٤،٣٠٠،٠٠٠٢٦،٧٦٩،١١٧كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١١

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.

المخزون ٦
٣٣،٧٧٨،٧٧٣٤١،٨٢١،٠٤٤المواد الخام 

٧٦،٠٢٩،١١٢٧٠،١٤٣،٨٩٤المنتجات شبھ التامة
٣،٠١٤،٥٩٤٥،٧٦١،٥١٦المنتجات التامة

( أ )١١٢،٨٢٢،٤٧٩١١٧،٧٢٦،٤٥٤

١٤٢،٤١٢،٥٦٩١٢٥،٣٨٧،٠٦١قطع الغیار 
١١٥،٥٦٢،٥٤٨٦٨،٥١٧،٢٧٥ وسائط حرق

٥٠٥،٨٦٦٣٧٩،٥٧٣الحقائب ومواد التعبئة والتغلیف 
مخصص العناصر بطیئة الدوران  (١٨،٠٠٠،٠٠٠)(١٩،٠٠٠،٠٠٠)یخصم منھ :

٢٣٩،٤٨٠،٩٨٣١٧٦،٢٨٣،٩٠٩(ب)

(ب) + ٣٥٢،٣٠٣،٤٦٢٢٩٤،٠١٠،٣٦٣(أ)

مخصص المخزون بطئ الدوران 

١٨،٠٠٠،٠٠٠١٧،٠٠٠،٠٠٠الرصید فى بدایة السنة 
١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠ما تحمیلھ خالل السنة 

١٩،٠٠٠،٠٠٠١٨،٠٠٠،٠٠٠الرصید فى نھایة السنة 

كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١١

الحركة في مخصص المخزون بطئ الدوران كالتالي :

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

( بالدرھم اإلماراتي )
ایضاحات حول القوائم المالیة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٢

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

( بالدرھم اإلماراتي )
ایضاحات حول القوائم المالیة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٢

٢٠١٢٢٠١١

ذمم تجاریة مدینة ٧
٩٩،٥١٠،٦٠٠١٠٨،٤٨١،٠٧٥ذمم تجاریة مدینة  

مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا  (٢،٣٠٦،٧٥٥)(٢،٣٠٦،٧٥٥)یخصم منھ :
٩٧،٢٠٣،٨٤٥١٠٦،١٧٤،٣٢٠

تحلیل الذمم التجاریة المدینة :
٥٤،٥٣٨،٥٤٠٦٥،٥٥٦،٠٠٠تم ضمانھا مقابل ضمانات بنكیة غیر مشروطة

٤٤،٩٧٢،٠٦٠٤٢،٩٢٥،٠٧٥اعتماد مفتوح 
٩٩،٥١٠،٦٠٠١٠٨،٤٨١،٠٧٥

التحلیل الجغرافي

التحلیل الجغرافي للذمم التجاریة، كالتالى:

٨٦،١٦٤،٦٠٩٩٤،٥٦٠،٦٨٦داخل دولة االمارات العربیة المتحدة

دول مجلس التعاون الخلیجى ١٣،٣٤٥،٩٩١١٣،٩٢٠،٣٨٩خارج دولة االمارات العربیة المتحدة:
٩٩،٥١٠،٦٠٠١٠٨،٤٨١،٠٧٥

سلف وودائع وذمم مدینة أخرى٨

٢١١،٤٣٠٩٧٤،٤١٣المدفوعات مقدمًا 
٧،٦٧٥،٣٠٩٥،٨١٤،٤٩٨سلف للموردین 

٣٧٩،٨١٠-ھامش ودائع
١٥٣،٦١٣٧٦٣،٥٣٠ذمم مدینة أخرى

٨،٠٤٠،٣٥٢٧،٩٣٢،٢٥١

النقد بالصندوق ولدى البنوك ٩

١٤٥،٦٣٩٩٢،٠٨٠النقد في الصندوق
الحسابات الجاریة ١١،٣٠٦،١٩٧٢٧،٣٥٣،٩٦٦أرصدة لدى البنوك -

٧،٠٠٠،٠٠٠٦،٢٤٤،١٠٠الودائع الثابتة قصیرة األجل 

١٨،٤٥١،٨٣٦٣٣،٦٩٠،١٤٦

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.

��ΦϳέΎѧѧΗ�ί ϭΎѧѧΠΗ�ϢѧѧΗ(��ϰΗέΎѧѧϣ�ϢѧѧϫέΩ�ϥϮѧѧϴϠϣ�٩٫٤ :٢٠١١)���ϰΗέΎѧѧϣ�ϢѧѧϫέΩ�ϥϮѧѧϴϠϣ�١٠٫١������ώѧѧϠΒϤΑ�˯ϼѧѧϤϋ�ΔѧѧϨϳΪϤϟ�ΔѧѧϳέΎΠΘϟ�Ϣϣάѧѧϟ�ϦϤѧѧπ ΘΗ

٨٫٩٩ ملیون درھم اماراتى ھناك ضمانات بنكیة كاملة. : ولھذه المبالغ ھناك، ٩٫٤ ملیون درھم إماراتى (٢٠١١ استحقاقھم.

ϲѧѧϓ�ϥΎѧѧϤΘϻ�ѧѧϨϣ�ΦϳέΎΗ�Ϧϣ�ΔϳέΎΠΘϟ�ϢϣάϠϟ�ϖΤΘδϤϠϟ�ϥΎϤΘϻ�ΔϴϋϮϧ�ϲϓ�ήϴϴϐΗ�ϱ�Γ́θϨϤϟ�ήΒΘόΗ�ˬΔϳέΎΠΘϟ�Ϣϣάϟ�ΩΩήΘγ�ΔϴϧΎϜϣ·�ΪϳΪΤΗ�ϲϓ

Ϫѧѧϧ�ΓέΩϹ�ΪѧѧϘΘόΗϭ�ˬΔϴϓήѧѧμ Ϥϟ�ΕΎϧΎϤπ ϟΎΑ�ΔϳέΎΠΘϟ�Ϣϣάϟ�Ϧϣ�ΓήΧ́ΘϤϟ�ΕΎϘΤΘδϤϟ�Ϧϴϣ́Η�ϢΘϳ�ˬϦϴΤϟ�ϚϟΫ�άϨϣ.ήϳήѧѧϘΘϟ�ΦϳέΎѧѧΗ�ϰΘѧѧΣ�ΔѧѧϳΪΒϟ

ال یلزم زیادة مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا.

وعادة ال تحمل اى فائده لالرصدة المدینة خالل الممارسة الطبیعیة للنشاط. ٧٤ یوم) متوسط فترة السماح للمدینون ھى ٦٤ یوم (٢٠١١:

وھناك ٤ ١٠٫٨ ملیون درھم إماراتى). )�ϰΗέΎѧѧϣ·�ϢϫέΩ�ϥϮϴϠϣ�٢٢٫٧�ΖѧѧϐϠΑ�ϥϮϨϳΪѧѧϤϟ�ΓΪѧѧλ έ�ϥΎѧѧϓ�ˬήϳήѧѧϘΘϟ�ΓήΘѧѧϓ�ΔѧѧϳΎϬϧ�ΦϳέΎѧѧΗ�ϰѧѧϓ�ΎѧѧϤϛ�

تقوم الشركة وقبل قبول اى عمیل جدید بطلب .��ΔѧѧϨϳΪϤϟ�ΔѧѧϳέΎΠΘϟ�ΓΪѧѧλ έϻ�ϰϟΎѧϤΟ�Ϧѧϣ�̃٥�ϢϫΩήѧѧϔϤΑ�ϥϮѧѧϠΜϤϳ( ϼ˯ѧѧϤϋ�٨ :٢٠١١)�˯ϼѧѧϤϋ

ضمانات بنكیة من العمیل.

21



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

( بالدرھم اإلماراتي )
ایضاحات حول القوائم المالیة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٢

٢٠١٢٢٠١١

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 

األساسیة للسھم ١١ األرباح /(الخسائر)

السنة (خسائر) (٧٠،٢٥٢،٦٧١)٣٥،١٦٠،٥٣٣(درھم إماراتى)أرباح/

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

للسھم  (١٩٫٧)٩٫٩(فلس إماراتى)األرباح (الخسائر)

االحتیاطي القانوني ١٢

١٣٨،٩٨٢،٤٥٨١٣٨،٩٨٢،٤٥٨الرصید فى بدایة السنة

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

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

االحتیاطي االختیاري١٣

٢١٦،٢٠٧،١٠٦٢١٦،٢٠٧،١٠٦الرصید فى بدایة السنة

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

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

األرباح المحتجزة ١٤

١٩١،٥٨٣،٠٢٥٢٦١،٨٣٥،٦٩٦الرصید فى بدایة السنة

السنة (خسائر) أرباح/ (٧٠،٢٥٢،٦٧١)٣٥،١٦٠،٥٣٣إضافة:

المحول من االحتیاطى القانونى (ایضاح ١٢) -(٣،٥١٦،٠٥٣)إضافة:

المحول من االحتیاطى االختیارى (ایضاح ١٣) -(٦،٣٢٨،٨٩٦)إضافة:

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

القروض المصرفیة ١٥

قروض آجلة (أ)

٣٥٢،٥٠٧،٣٧٣٥١٦،٥٨٠،٩٠٨الرصید فى بدایة السنة

المستلم خالل السنة  ١٣،٩٦١،٢٠٠-إضافة:
المسدد خالل السنة  (١٧٨،٠٣٤،٧٣٥)(٤٨،٥٨٤،٥٨٩)خصم:

٣٠٣،٩٢٢،٧٨٤٣٥٢،٥٠٧،٣٧٣الرصید فى نھایة السنة

تشمل :
٢٥٨،٦٣٧،٨٤١٣٠٣،٩٢٢،٧٨٦الجزء الغیر متداول

٤٥،٢٨٤،٩٤٣٤٨،٥٨٤،٥٨٧الجزء المتداول
٣٠٣،٩٢٢،٧٨٤٣٥٢،٥٠٧،٣٧٣

�ϲσΎѧѧϴΘΣϻ�Ϣѧѧμ Χ�ΪѧѧόΑ�ϚѧѧϟΫϭ�ΔѧѧϘϗΪϤϟ�ΔϳϮϨѧδϟ�ΡΎΑέϷ�ϲϓΎλ �Ϧϣ�̃٢٠�ΔΒѧѧδϨΑ�ϱέΎѧѧϴΘΧϻ�ϲσΎѧѧϴΘΣϻ�ΏΎѧѧδΤϟ�ΕΎѧѧμ μ Ψϣ�κ ϴѧѧμ ΨΗ�ϢѧѧΘϳ

١٠�ΔΒѧѧδϧ�ΕΎѧѧμ٪  لالحتیاطي االختیاري والباقي النشاء احتیاطي إضافي وذلك بناءّا μ ΨϤϟ�ϩάѧѧϫ�ϞϤθΗϭ�ˬΔϴϟΎϤϟ�ΔϨδϟ�ΔϳΎϬϧ�ϲϓ�ϲϧϮϧΎϘϟ

�����β ѧѧϠΠϣ�ΕΎϴѧѧλ ϮΗ�ϰѧѧϠϋ�˱˯ΎѧѧϨΑ�ϊѧѧϳί ϮΘϠϟ�ϞѧΑΎϗ�ϲσΎѧϴΘΣϻ�άѧϫϭ�ϦϴϤϫΎѧδϤϠϟ�ΔѧϴϣϮϤόϟ�ΔϴόϤΠϟ�ϞΒϗ�Ϧϣ�ϖϳΪμ Θϟϭ�ΓέΩϹ�β ϠΠϣ�Δϴλ ϮΗ�ϰϠϋ

اإلدارة على ان یقرر المساھمین التصدیق علیھا.

�ϰѧϟ·��̃١٠���ϞѧѧϳϮΤΗ�ϢѧΘϳ�ϪѧϧΈϓ(ϪѧѧΗϼϳΪόΗϭ) ١٩٨٤�ϡΎѧѧόϟ�٨�Ϣѧѧϗέ�ΓΪѧѧΤΘϤϟ�ΔѧѧϴΑήόϟ�ΕέΎѧѧϣϹ�ΔѧѧϟϭΪϟ�ϱΩΎѧѧΤΗϻ�ΔѧѧϳέΎΠΘϟ�ΕΎϛήѧѧθϟ�ϥϮϧΎѧѧϘϟ�ΎѧѧϘϓϭ

وال ٥٠��ϲϧϮϧΎѧѧϘϟ�ϲσΎѧѧϴΘΣϻ�ώѧѧϠΒϳ�ΎϣΪѧѧϨϋ�ωΎѧѧτΘΘϗϻ�άѧѧϫ�ϑΎѧѧϘϳ·�ϦѧѧϜϤϳϭ�ϲϧϮϧΎѧѧϘϟ�ϲσΎѧϴΘΣϻ�ΏΎδΣ٪ 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 -

٢٠١٢٢٠١١

القروض المصرفیة (تابع)١٥

قروض آجلة (تابع)(أ)

تحلیل القروض اآلجلة:

٣،٢٩٩،٦٤٧-القرض اآلجل ١
٢٩٦،٧٧٩،٩٢٦٣٣٦،٣٥٠،٥٨٤القرض اآلجل ٢
٧،١٤٢،٨٥٧١٢،٨٥٧،١٤٢القرض اآلجل ٣

٣٠٣،٩٢٢،٧٨٣٣٥٢،٥٠٧،٣٧٣

القرض اآلجل ١

خالل عام ٢٠٠٦ ، قامت المنشأة بالحصول على قرض من بنك خارج الدولة وقد تم سداد القرض بالكامل خالل السنة.

القرض اآلجل ٢

القرض اآلجل ٣

مستحق للبنك (ب)

١٥١،٦٩١،٨٤٩١٢٦،٩٦٣،٢٠٩إیصاالت أمانة 
-١٢،٤٥٢،٢٧٨كمبیاالت مخصومة 

٣٣،٢٢٧،٢١١٩٣،٧١٥،٥٨١قبوالت

١٩٧،٣٧١،٣٣٨٢٢٠،٦٧٨،٧٩٠

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

٤٠،٩٩٩،٢٢٨٤٥،٢٨٤،٩٤٠فى السنة الثانیة

١١٨،٧١١،٩٧٠١٢٠،١٤٠،٥٣٩فى السنة الثالثة

٩٨،٩٢٦،٦٤٣١٣٨،٤٩٧،٣٠٧مستحق بعد خمسة سنوات

)قروض آجلة  باإلشارة إلى أ )٢٥٨،٦٣٧،٨٤١٣٠٣،٩٢٢،٧٨٦

الجزء المتداول  القروض المصرفیة -

)قروض آجلة  باإلشارة إلى أ )٤٥،٢٨٤،٩٤٣٤٨،٥٨٤،٥٨٧

)مستحق للبنك  باإلشارة إلى ب )١٩٧،٣٧١،٣٣٨٢٢٠،٦٧٨،٧٩٠

٢٤٢،٦٥٦،٢٨١٢٦٩،٢٦٣،٣٧٧

٥٠١،٢٩٤،١٢٢٥٧٣،١٨٦،١٦٣إجمالي القروض المصرفیة 

ایضاحات حول القوائم المالیة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٢
( بالدرھم اإلماراتي )

ϕˬΎϘΤΘѧѧγϻ�ΪѧѧϨϋ�ϭ�ϱήϬѧѧη�α Ύѧѧγ�ϰϠϋ�ϝϮϤϤϟ�ϚϨΒϟ�ϞΒϗ�Ϧϣ�ΎϬϠϴμ ΤΗ�ϢΘϳϭ�ΩΪδϟ�ΓήΘϓ�ΓΪϣ�ϰϠϋ�ΔϧΎϣϷ�ΕϻΎμ ϳ·�ϰϠϋ�ΓΪΎϔϟ�ΐ δΤΗ

أیھما یتم تطبیقھ.

٢٠����������ΔѧѧϤϴϘΑ�ΓΪѧѧΤΘϤϟ�ΔѧѧϴΑήόϟ�ΕέΎѧѧϣϹ�ϲѧϓ�ϞѧϤόϳ�ϚѧϨΑ�Ϧѧϣ�ήѧδϴϣ�ν ملیون درھم ήѧϗ�ϰѧϠϋ�ϝϮѧμ ΤϟΎΑ�Γ́ѧθϨϤϟ�ΖϣΎϗ�ˬ٢٠١٠�ϡΎѧѧϋ�ϝϼѧѧΧ

١٤���������ϰѧϠϋ�ϩΩΪѧγ�ϢΘϴѧγ�ν قسط على أساس ربع ήѧϘϟϭ�ϱήϬѧη�α Ύѧγ�ϰѧϠϋ�ΔϘΤΘѧδϣ�ΓΪΎϔϟ.���ΕΎѧѧϨϴϛΎϣϭ�ΕΎѧѧϜϠΘϤϣ�˯ήѧη�ϞѧϳϮϤΘϟ�ϲΗέΎѧϣ·

سنوي بقیمة ١،٤٨٢،٥٧١ درھم إماراتى لكل قسط، ساریة من ١ دیسمبر ٢٠١٠.

ΪѧѧϳΪΟ�ήѧѧϜϨϴϠϛ�ΝΎΘϧ·�ςΧ�ϦϴηΪΗ�ϒϴϟΎϜΗ�Ϧϣ�˯ΰΟ�ϞϳϮϤΘϟ�ϲΟέΎΧ�ϚϨΑ�Ϧϣ�ήδϴϣ�ν ήϗ�ϰϠϋ�ϝϮμ ΤϟΎΑ�Γ́θϨϤϟ�ΖϣΎϗ�ˬ٢٠٠٦�ϡΎѧѧϋ�ϝϼѧѧΧ

٢٠١٠����ϡΎѧϋ�ϝϼѧΧ�ν وسیتم سداده على سبعھ عشر ήѧϘϟ�ΩΪγ�ΔϟϭΪΟ�ΓΩΎϋ·�ϢΗϭ.����ϡϮѧϴϟ�ϲѧϓ�ϱήΘѧϣ�Ϧѧσ�٧،٥٠٠����Ώ�έΪѧϘΗ�ΔѧϴΟΎΘϧ·�ΔόѧδΑ

قسط على أساس نصف سنوي بقیمة  ١٩،٧٨٥،٣٢٨ درھم إماراتي لكل قسط  وأول قسط یستحق السداد في ١٥ فبرایر ٢٠١٢.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول القوائم المالیة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٢
( بالدرھم اإلماراتي )

التزامات التأجیر التمویلى١٦

ویتم دفع االقساط االیجاریة وفقا للترتیبات اآلتیة:

٣١ دیسمبر  

٣١ دیسمبر  ٢٠١٢٢٠١١

٣١ دیسمبر  

٣١ دیسمبر  ٢٠١٢٢٠١١

٣٥،٨١٨،٠٠٣٢٣،٥٨٣،٨٥٣٢٧،٤٠٥،٧٢٠١٣،٧٠٢،٩٠٩مستحق خالل سنة 

١٢٥،٥٦٢،٠١٥١٣٢،٦١٧،٢١١١٠٩،٦٢٢،٨٨١١٠٩،٦٢٣،٢٧٢

٢٧،٤٠٥،٢٨٠-٢٨،٧٣١،٤٨٢-مستحق بعد خمس سنوات 

١٢٥،٥٦٢،٠١٥١٦١،٣٤٨،٦٩٣١٠٩،٦٢٢،٨٨١١٣٧،٠٢٨،٥٥٢التزامات غیر متداولة 

١٦١،٣٨٠،٠١٨١٨٤،٩٣٢،٥٤٦١٣٧،٠٢٨،٦٠١١٥٠،٧٣١،٤٦١اإلجمالي

تكالیف التمویل المستقبلیة  --(٣٤،٢٠١،٠٨٥)(٢٤،٣٥١،٤١٧)یخصم منھ :
١٣٧،٠٢٨،٦٠١١٥٠،٧٣١،٤٦١١٣٧،٠٢٨،٦٠١١٥٠،٧٣١،٤٦١

٢٠١٢٢٠١١

-١٥٠،٧٣١،٤٦١الرصید فى بدایة السنة

١٥٠،٧٣١،٤٦١-المستلم خالل السنة 

-(١٣،٧٠٢،٨٦٠)المدفوع خالل السنة
١٣٧،٠٢٨،٦٠١١٥٠،٧٣١،٤٦١

مصنفة في المركز المالى كاآلتي :

١٠٩،٦٢٢،٨٨١١٣٧،٠٢٨،٥٥٢االلتزامات الغیر متداول

٢٧،٤٠٥،٧٢٠١٣،٧٠٢،٩٠٩االلتزامات المتداول
١٣٧،٠٢٨،٦٠١١٥٠،٧٣١،٤٦١

تم ضمان التاجیر التمویلى برھنیة على الممتلكات، االالت والمعدات (ایضاح ٤).

مكافآت نھایة خدمة الموظفین ١٧
السنة  ١٢،٦٧٠،٢٦٠١٢،٠٩٩،٣٦٢الرصید بدایة الفترة /

مخصص خالل السنة  ٢٥٨،٤٣٤١،٠٤٦،٦٥٩یضاف:

ما تم دفعھ خالل السنة  (٤٧٥،٧٦١)(١،٠٨٨،٣٣٢)یخصم:

١١،٨٤٠،٣٦٢١٢،٦٧٠،٢٦٠الرصید نھایة السنة 

وفقا لقانون العمل اإلتحادي لدولة االمارات العربیة -���ήϳήѧѧϘΘϟ�ΓήΘѧѧϓ�ΔѧѧϳΎϬϧ�ϲѧѧϓ�ΔѧϣΪΨϟ�ΔѧϳΎϬϧ�ΕϓΎϜϣ�ΔϴτϐΘϟ�Δϣί ϼϟ�ώϟΎΒϤϟ�ΏΎδΘΣ�ϢΘϳ

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

١٣٧،٠٢٨،٥٥٢�ΖϔϨѧѧλ �ΪϘϓ�Ϛϟάϟ�ˬΩήΘδϤϟ�ήϴΌΘϟϭ�ϊϴΒϟΎΑ�ΔϘϠόΘϤϟ�Δϴϣΰϟϻ�ΕΎϴϗΎϔΗϻ�ϕήΧ�ϲϓ�ήψϨϟ�ϊϣ�ˬ٢٠١١�ήΒϤѧѧδϳΩ�٣١�ϲѧѧϓ

درھم إماراتى ضمن االلتزامات المتداولة.

الحد األدنى لدفعات اإلیجار الحد األدنى لدفعات اإلیجار

القیمة الحالیة لـ 

���ώѧѧѧϠΒϣ�ϒϴϨѧѧѧμ Η�ΓΩΎѧѧѧϋ·�ϢѧѧѧΗ�ˬϚϟάѧѧѧϟϭ.٢٠١٢�ˬήΒϤѧѧѧδϳΩ�٣١��������ϲѧѧѧϓ�ΎѧѧѧϤϛ�ϞѧѧѧΜϤΘΗ�ΓΎѧѧѧθϨϤϟ�ϥΎѧѧѧϓϭ�ϰϟΎѧѧѧΘϟΎΑϭ�ν ήΘѧѧѧϗϻ�ΔѧѧѧϴϗΎϔΗ�ϞϳΪѧѧѧόΗ�άѧѧѧϨϣ

١٣٧،٠٢٨،٥٥٢ درھم إماراتى في ارقام المقارنة كالتزام غیر متداولة.

مستحق من السنة الثانیة إلى السنة 

الخامسة

������������ΔѧѧϳέήΤϟ�ΔѧѧϗΎτϠϟ�ϊϨѧѧμ ϣ�ϞѧѧϳϮϤΘϟ�ΓΪѧѧΤΘϤϟ�ΔѧѧϴΑήόϟ�ΕέΎѧѧϣϹ�ϲѧѧϓ�ϞѧѧϤόϳ�ϚѧѧϨΑ�ϊѧѧϣ�ήϴΌѧѧΗ�ϭ�ϊѧѧϴΑ�ΕΎѧѧΒϴΗήΗ�ϲѧѧϓ�ϝϮΧΪѧѧϟΎΑ�Γ́ѧѧθϨϤϟ�ΖѧѧϣΎϗ

٤٫٥�����ζ٪ سنویًا ومدة ϣΎѧѧϫ�Ϫѧѧϴϟ·�˱ΎϓΎѧѧπ ϣ�ΕέΎѧϣϹ�ΔѧϟϭΩ�ϞѧΧΩ�ϙϮѧϨΒϟ�ϦϴΑ�ΪΎδϟ�ΓΪΎϔϟ�ϝΪόϤΑ�ήϬη�ΔΘγ�α Ύγ�ϰϠϋ�ϞϳϮϤΗ�ΕΎϓϭήμ ϤΑ

التأجیر ست سنوات و یتم سداد االقساط نصف سنویًا بمبلغ ١٣،٧٠٢،٨٦٠ درھم إماراتى بدایة من ١ أغسطس ٢٠١٢.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول القوائم المالیة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٢
( بالدرھم اإلماراتي )

٢٠١٢٢٠١١

الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى ١٨
١٣٨،٣٧٨،١١٤١١٨،١٨٤،١٩٦ذمم تجاریة دائنة 

٢،٩١٤،٩١١٤،٤١٤،٩١٢محتجزات دائنة
٤،٤٧٣،٨٨١٥،٦٣٤،٥٨٥أرباح أسھم مستحقة 

١٢،١٧٤،٨٢٦١،٣٩٧،٥٨٠السلف المستلمة من العمالء 
٢١،٢٦٨،٦٩٤١٢،١٥٠،٥٤٥مستحقات 

٧،٠٧٤،٥٣١٣،٠٤٩،٠٩٣فوائد دائنة 
٣،٧٦١،٢٤٨٧،٤٨٩،٥٩٤ذمم دائنة أخرى  

١٩٠،٠٤٦،٢٠٥١٥٢،٣٢٠،٥٠٥

٢٠١٢٢٠١١

المبیعات ١٩

داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة  ٢٥٨،٩١١،٣١٣٢٧١،٤٧٤،٧٥٦المبیعات:

خارج اإلمارات العربیة المتحدة (دول مجلس التعاون الخلیجى) ٣١٠،٧٤٦،٩٩٧٢٧٠،٥٣٢،٨٥٨المبیعات :

٥٦٩،٦٥٨،٣١٠٥٤٢،٠٠٧،٦١٤

مصروفات البیع والتوزیع٢٠

١،٦٨٩،٨١٧١،٤٧١،٤٢٠الرواتب والمزایا المتعلقة بھا 
٥٦٠،٢٩٤٣٩٣،١١٥مصروفات المركبات

١٠٩،٤١٠٥٦٦،٩٩١الدعایة واإلعالن
٦٧،٤١٠٨٥،٦٢٤أخرى

٢،٤٢٦،٩٣١٢،٥١٧،١٥٠

--المصروفات العمومیة واإلداریة٢١
٣،٠٧١،٩١٤٤،٢٨٩،٣١١الرواتب والمزایا المتعلقة بھا 

٤٣٥،٧٦٢٥٦٣،١٥٢االیجار
٣٧٣،٦٧٤٣٩٢،١٠٠التامین

٧٦٥،٥٣٧٩٧٢،٦٦٦مصروفات مھنیة وقانونیة وتأشیرات والمصروفات المتعلقة بھا
٣٧٩،١٤٢٣٧٠،٤٠٢اتصاالت وھاتف 

٤٤٢،٢٦٣٥٣٥،٠٥٢المرافق
٢٥١،٧٢١٢٥٤،٦٢٨االصالحات والصیانة

٦٥،٩٢٠١٢٨،٢٦٩الطباعة واالدوات المكتبیة
٢٦٥،٧٣٦٣١٧،٦٣٩السفر والترفیھ

( ایضاح ٦ ١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مخصص مخزون بطئ الدوران (
٥٨٣،٥٦١٦٢٢،٠٥٥اخرى

٧،٦٣٥،٢٣٠٩،٤٤٥،٢٧٤

تكالیف التمویل ٢٢

١٥،٢٠٨،٥٧٦٢٢،٥٩٦،٨٦١فوائد على قروض البنوك

إیرادات اخرى٢٣

-٢،٧٩٨،٩٢٥تعویضات تامین مستلمة 
٢٤١،٤٣٤٤٤٥،١٧٤بیع مواد خرده

٤١٤،٣١٤٢١٩،٧٣٨مكاسب من فروق أسعار صرف عمالت أجنبیة 
٨١٣،٦٦٠٤٧١،٧١٥أخرى

٤،٢٦٨،٣٣٣١،١٣٦،٦٢٧

للسنة المنتھیة فى٣١ دیسمبر 
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول القوائم المالیة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٢
( بالدرھم اإلماراتي )

التزامات التأجیر التشغیلى٢٤

ان اإلتزامات المستقبلیة للشركة تجاه االیجارات التشغیلیة كالتالى:

٨،٨٩٨،٥٩٢٨،٧٥٧،٦٩٠خالل عام واحد
٣٨،٢٧٤،٥٤٧٣٦،٨١٧،٦٨١أكثر من عام وأقل من ٥ اعوام

٢٨٦،١١٦،٥٢٢٢١٤،٥٣٢،٨٦٣أكثر من ٥ اعوام
٣٣٣،٢٨٩،٦٦١٢٦٠،١٠٨،٢٣٤

معامالت أطراف ذات عالقة ٢٥

٢٠١٢٢٠١١

٩٣٥،١٦٧٩٨٧،٥٢٨أ)

١٨٧،٤٢٥٢٣٧،٠٠٠بعض من ارصدة المستحق من أطراف ذات عالقة تم تغطیتھا بضمانات البنك.

معامالت مع أطراف ذات عالقة ب)

طبیعة المعامالت المؤثرة مع أطراف ذات عالقة ومبالغھا موضحة كالتالى:

٢٠١٢٢٠١١

٤،٦١٤،٢١٩٣،٧٢١،١٤١مبیعات 

ج)

وقد كانت مكافآت الوظائف اإلداریة العلیا كالتالي :

١،٧٩٣،١٢٣١،٧٣٨،٨٧٨

األدوات المالیة ٢٦
السیاسات المحاسبیة الھامة أ)

��������ΖϨϤѧγϻ�ϊϧΎѧμ ϣ�Ϧѧϣ�˯ΰѧΟ�ϥ�ΚѧϴΣ�ˬΓήϴѧΠϔϟ�ΔѧϳΪϠΑ�Ϧѧϣ�ν έϻ�έΎΠϳΈΑ�ΔϘϠόΘϤϟϭ�Δϛήθϟ�ϰϠϋ�ϡΰΘϟ�ϰϠϴϐθΘϟ�ήϴΟΎΘϟ�ΕΎϣΰΘϟ�ϞΜϤΗ

έΎѧѧΠϳϻ�ΕΎѧѧΒϴΗήΗ�ϥ�ΓέΩϻ�ΕήΒѧѧΘϋ�ΪѧѧϘϓ�ˬΓήΟΎΘѧѧδϤϟ�ν έϻ�ϩάѧѧϫ�ϰѧѧϠϋ�ΔϣΎϘϣ�ΔϗΎτϟ�ΪϴϟϮΗ�Δτ Τϣϭ�Δϛήθϟ�Ε θ́Ϩϣϭ�ϰϧΎΒϣϭ�ήϜϨϜϟϭ

مع بلدیة الفجیرة غیر قابلة لاللغاء.

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

لم یتم ادراج اى مصروفات لالرصدة المستحقة المشكوك فى تحصیلھا من اطراف ذات عالقة.

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

یتطلب تطبیقھا.

���������ΕΩήѧѧϳϼϟ�α ΎѧѧϴϘϟ�α Ύѧѧγϭ�ϑήΘѧѧϋϻ�έΎѧѧϴόϣ�ϞϤѧѧθΗϭ�ΎѧϬϘϴΒτΗ�ϢѧΗ�ϲΘѧϟ�ΔѧϣΎϬϟ�ΔϴΒѧγΎΤϤϟ�ϕήѧτϟϭ�ΕΎѧγΎϴδϟ�Ϟϴѧλ ΎϔΗ�Ϧѧϋ�ΡΎμ ϓϹ�ϢΗ

ΕΎΣΎѧѧπ ϳϻ�ϦϤѧѧο �٣���Ϣѧѧϗέ�ΡΎѧѧπ ϳ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϴϜϠϤϟ�ΕϭΩϭ�ΔѧѧϴϟΎϤϟ�ΕΎѧѧϣΰΘϟϻϭ�ΔѧѧϴϟΎϤϟ�ϝϮѧѧλ Ϸ�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧΌϓ�Ϟѧѧϛ�κ ѧѧΨϳ�ΎѧѧϤϴϓ�ΕΎϓϭήѧѧμ Ϥϟϭ

المدرجة حول القوائم المالیة.

للسنة المنتھیة فى٣١ دیسمبر 

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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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

األدوات المالیة ٢٦

٢٠١٢٢٠١١أقسام األدوات المالیة ب)

القروض والذمم المدینة
٩٧،٢٠٣،٨٤٥١٠٦،١٧٤،٣٢٠ذمم تجاریة مدینة 

١٥٣،٦١٣١،١٤٣،٣٤٠
١٨،٤٥١،٨٣٦٣٣،٦٩٠،١٤٦

١١٥،٨٠٩،٢٩٤١٤١،٠٠٧،٨٠٦
االلتزامات المالیة بالتكلفة المستھلكة

٥٠١،٢٩٤،١٢٢٥٧٣،١٨٦،١٦٣القروض المصرفیة
١٣٧،٠٢٨،٦٠١١٥٠،٧٣١،٤٦١التزامات التأجیر التمویلى

١٧٧،٨٧١،٣٧٩١٥٠،٩٢٢،٩٢٥الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى
٨١٦،١٩٤،١٠٢٨٧٤،٨٤٠،٥٤٩

القیم العادلة لألدوات المالیة جـ)
تشمل األدوات المالیة األصول المالیة وااللتزامات المالیة.

تم تحدید القیمة العادلة لألصول المالیة أو االلتزامات المالیة كالتالي:

*

*

أھداف إدارة المخاطر المالیة٢٧

إدارة مخاطر العمالت األجنبیة أ)

إدارة مخاطر معدالت الفائدة ب)

سلف وودائع وذمم مدینة أخرى
النقد بالصندوق ولدى البنوك

وال یوجد اختالفات جوھریة بین القیم العادلة لألصول المالیة وااللتزامات المالیة من القیم الدفتریة كما في نھایة فترة التقریر.

ایضاحات حول القوائم المالیة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٢

( بالدرھم اإلماراتي )

ال یوجد أي تغیرات فیما یخص تعرض المنشأة لھذه المخاطر المالیة أو في الطریقة التي تدیر وتقیس بھا تلك المخاطر.

یتم تحدید القیمة العادلة لألصول وااللتزامات المالیة األخرى وفقا لنماذج األسعار المقبولة بناءًا على تحلیل التدفقات النقدیة 

المخصومة باستخدام أسعار من معامالت سوق حالي و أسعار وسیط أوراق مالیة لنفس األدوات.

یم تحدید القیمة العادلة لألصول وااللتزامات المالیة ذات الشروط القیاسیة والتي یتم المتاجرة بھا في سوق نشط من خالل 

الرجوع ألسعار السوق المدرجة.

كما فى ٣١ دیسمبر 

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.

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

منتظمة.

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

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

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.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول القوائم المالیة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٢

بالدرھم اإلماراتي ) )

أھداف إدارة المخاطر المالیة٢٧

إدارة مخاطر معدالت الفائدة (تابع)ب)

اختبار حساسیة معدل الفائدة 

إدارة مخاطر السیولةجـ)

جداول مخاطر السیولة والفائدة

.��ήϳήѧѧϘΘϟ�ΦϳέΎѧѧΗ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϤϛ�ΔϘΘѧѧθϤϟ�ΕϭΩϷ�ϰѧѧϠϋ�ΓΪѧѧΎϔϟ�ΕϻΪѧѧόϤϟ�ν ήѧѧόΘϟ�ϰѧѧϠϋ�˱˯ΎѧѧϨΑ�ϩΎѧѧϧΩ�ѧѧο ϮϤϟ�ΔϴѧѧγΎδΤϟ�έΎѧѧΒΘΧ�ΪѧѧϳΪΤΗ�ϢѧѧΗ

����������ήϳήѧѧϘΘϟ�ΦϳέΎѧѧΗ�ϲѧѧϓ�ΎѧϤϛ�ΔϘΤΘѧδϤϟ�ΕΎѧϣΰΘϟϻ�ώϟΎѧΒϣ�ϥ�ν ήΘϓΎѧΑ�ϞѧϴϠΤΘϟ�ϞѧϤϋ�ϢѧΗ�ΪѧϘϓ�ˬΓήϴѧϐΘϤϟ�ΓΪΎϔϟ�ΕΫ�ΕΎϣΰΘϟϼϟ�ΔΒδϨϟΎΑϭ

٥٠����α نقطة بالنقص أو الزیادة وذلك فعداد تقریر داخلي عن مخاطر معدل Ύѧγ�ϡΪΨΘѧγ�ϢѧΗ�Ϊϗϭ.�ΔѧѧϠϣΎϛ�ΔϨѧѧδϟ�Ϧѧѧϋ�ΔϘΤΘѧѧδϣ�ΖѧϧΎϛ

الفائدة لتقدیمھ ألفراد اإلدارة ویمثل تقییم اإلدارة للتغیرات الممكنة لمعدالت الفائدة.

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

٣،٦١٩،٥٨٨ درھم إماراتى). تقل بقیمة ٣،١٩١،٤١٦ درھم إماراتى (٢٠١١: 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.

��α Ύѧѧγ�ϰѧѧϠϋ�ΔѧѧϴϟΎϤϟ�ϝϮѧѧλ ϸϟ�ΔѧѧϳΪϗΎόΘϟ�ΕΎϗΎϘΤΘѧѧγϻ�ΪѧѧϳΪΤΗ�ϢѧѧΗ�Ϊѧϗϭ�Γ́ѧθϨϤϠϟ�ΔϴϟΎϤϟ�ϝϮλ Ϸ�ϕΎϘΤΘγ�ΝΫΎϤϧ�ϲϟΎΘϟ�ϝϭΪΠϟ�ο Ϯϳ

���������ϞѧѧΒϗ�Ϧѧѧϣ�ϕΎϘΤΘѧγϻ�ΔѧΒϗήϣ�ϢѧΘϳϭ�ΔѧϴϟΎϤϟ�ϝϮѧλ ϻΎΑ�ι ΎѧΨϟ�ΪѧϘόϠϟ�ΎѧϘϓϭ�ϕΎϘΤΘѧγϻ�ΦϳέΎΗ�ϰΘΣήϳήϘΘϟ�ΦϳέΎΗ�ϲϓ�ΎϤϛ�ΔϴϘΒΘϤϟ�ΓήΘϔϟ

�����ΓήΘѧϓ�ΔѧϳΎϬϧ�ϲѧϓ�ΎѧϤϛ�ΔѧϴϟΎϤϟ�ΕΎϣΰΘϟϻϭ�ϝϮλ Ϸ�ΕΎϗΎϘΤΘγ�ϴο ϮΗ�ϢΗ�Ϊϗϭ.ΔѧѧϴϓΎϛ�ΔϟϮϴѧѧδΑ�υΎѧѧϔΘΣϻ�ϢѧѧΗ�Ϊѧѧϗ�Ϫѧѧϧ�Ϧѧѧϣ�Ϊѧѧϛ́ΘϠϟ�ΓέΩϹ

التقریر بناءًا على الترتیبات التعاقدیة للسداد في الصفحة التالیة:
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول القوائم المالیة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٢
بالدرھم اإلماراتي ) )

تابع أھداف إدارة المخاطر المالیة٢٧
تابع إدارة مخاطر السیولةجـ)

تابع جداول مخاطر السیولة والفائدة

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

األصول المالیة
١٠٦،١٧٤،٣٢٠-١٠٦،١٧٤،٣٢٠----ذمم تجاریة مدینة 

----١،١٤٣،٣٤٠-١،١٤٣،٣٤٠

---٣٣،٦٩٠،١٤٦--٣٣،٦٩٠،١٤٦

-١٤١،٠٠٧،٨٠٦-٣٣،٦٩٠،١٤٦١٠٧،٣١٧،٦٦٠-٠
االلتزامات المالیة

٥٧٣،١٨٦،١٦٣---٢٦٩،٢٦٣،٣٧٧٣٠٣،٩٢٢،٧٨٦-القروض المصرفیة 

-١٥٠،٧٣١،٤٦١---١٣،٧٠٢،٩٠٩١٣٧،٠٢٨،٥٥٢

----١٥٠،٩٢٢،٩٢٥-١٥٠،٩٢٢،٩٢٥

-٨٧٤،٨٤٠،٥٤٩-١٥٠،٩٢٢،٩٢٥-٢٨٢،٩٦٦،٢٨٦٤٤٠،٩٥١،٣٣٨

التفاصیل

النقد بالصندوق 

ولدى البنوك

النقد بالصندوق 

ولدى البنوك

 عند 

الطلب أو 

أقل من ٣

شھور

الذمم التجاریة 

الدائنة والذمم الدائنة 

األخرى

التفاصیل

التزامات التأجیر 

التمویلى

سلف وودائع وذمم 

مدینة أخرى

كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٢

 أكثر من سنة خالل سنة
 اإلجمالي

 عند الطلب أو 

أقل من ٣

شھور

 خالل سنة

بدون فائدة محملةبفائدة محملة

 أكثر من سنة

بدون فائدة محملةبفائدة محملة

 اإلجمالي

 عند 

الطلب أو 

أقل من ٣

شھور

 أكثر من سنة خالل سنة

 عند الطلب أو 

أقل من ٣

شھور

 أكثر من سنة خالل سنة

كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١١

سلف وودائع وذمم 

مدینة أخرى

التزامات التأجیر 

التمویلى
الذمم التجاریة 

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

ایضاحات حول القوائم المالیة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٢
بالدرھم اإلماراتي ) )

تابع أھداف إدارة المخاطر المالیة٢٧

مخاطر األسعارد)

إدارة مخاطر االئتمان ھـ)

إدارة المخاطر الرأسمالیة ٢٨

االلتزامات المحتملة ٢٩

٢٠١٢٢٠١١

٨٥١،٠٦٠١،٦٦٦،٧٦٤خطابات ائتمان

������������������ΔѧθϗΎϨϣ�ϢѧΗ�Ϊѧϗϭ�ΔѧϨϳΪϤϟ�ΔѧϳέΎΠΘϟ�ϢϣάѧϠϟ�ϲϟΎѧϤϟ�ϊѧο Ϯϟ�ϰѧϠϋ�ήϤΘѧδϣ�ϥΎѧϤΘ�ϢѧϴϴϘΗ�ϞѧϤϋ�ϢѧΘϳϭ�˯ϼѧϤόϟ�Ϧѧϣ�ήϴѧΒϛ�ΩΪѧϋ�ΔϨϳΪϤϟ�ΔϳέΎΠΘϟ�Ϣϣάϟ�ϦϤπ ΘΗ

٧���������������Ϣѧѧϗέ�ΡΎѧπ ϳ�ϲѧϓ�ΔѧϨϳΪϤϟ�ΔѧϳέΎΠΘϟ�ϢϣάѧϠϟ�ϥΎѧϤΘϻ�ήσΎѧΨϣ�ϝϮѧΣ�Ϟϴѧλ ΎϔΘϟ�Ϧѧϣ�Ϊѧϳΰϣ�ΔѧθϗΎϨϣ�ϢѧΗϭ��ΔѧϨϳΪϤϟ�ΔϳέΎΠΘϟ�Ϣϣάϟ�ϥΎϤΘ�ήσΎΨϣ�Ϟϴλ ΎϔΗ

حول القوائم المالیة .

����ϑήѧѧσϷ�ϒϳήѧѧόΘΑ�Γ́ѧθϨϤϟ�ϡϮѧϘΗϭ�κ Ύѧμ Ψϟ�β ѧϔϧ�ϢϬϟ�ϑήσ�ΔϋϮϤΠϣ�ϭ�ήΧ�ϑήσ�ϱ�ϊϣ�ΔϣΎϫ�ϥΎϤΘ�ήσΎΨϣ�ϱϷ�Δο ήόϣ�Γ́θϨϤϟ�ϦϜΗ�Ϣϟϭ

����������ϚѧѧϠΗ�ϑήѧѧσ�ϥϷ�ϚѧѧϟΫϭ�ΔϠΎѧѧδϟ�ΕϼϳϮѧѧϤΘϟ�ϰѧѧϠϋ�ΓΩϭΪѧѧΤϣ�ϥΎѧϤΘϻ�ήσΎѧΨϣ�ΖѧϧΎϛ�Ϊѧϗϭ�Δѧϗϼϋ�ΕΫ�ΕѧθϨϣ�ϢѧϬϧ�ϰѧϠϋ�ΔϬΑΎѧθΘϣ�κ Ύѧμ Χ�ϢϬϟ�ϱάϟ

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

���Γ́ѧѧθϨϤϟ�ν ήѧѧόΗ�ϰѧѧμ ϗ�ΔѧѧϤϴϘϟ�ν ΎѧѧϔΨϧ�Ϧѧѧϋ�ΔѧѧΠΗΎϨϟ�ΓέΎѧѧδΨϟ�Ϣѧѧμ Χ�ϢѧѧΗ�ϲΘѧѧϟϭ�ΔѧѧϴϟΎϤϟ�ϢϮѧѧϘϟ�ϲѧѧϓ�ΔϠΠѧѧδϤϟ�ΔѧѧϴϟΎϤϟ�ϝϮѧѧλ ϸϟ�ΔѧѧϳήΘϓΪϟ�ΔѧϤϴϘϟ�ϞѧΜϤΗ

لمخاطر االئتمان.

Ϊѧѧϗϭ�ΔѧѧϴϜϠϤϟ�ϖΣ�Ϊϴλ έ�ϦϴδΤΗ�ϝϼΧ�Ϧϣ�ϦϴϤϫΎδϤϟ�ΪϮϋ�ΓΩΎϳί �ϊϣ�έήϤΘγϻ�ϲϓ�Γ́θϨϤϟ�ΓέΪϗ�ϯΪϣ�ϰϠϋ�Ϊϴϛ́ΘϠϟ�ϝΎϤϟ�α έ�ΓέΩΈΑ�Γ́θϨϤϟ�ΖϣΎϗ

ظلت السیاسة العامة كما ھي بدون تغییر مثل السنة السابقة.

����ΕήϴѧѧϐΘϠϟ�˱ΎѧѧϘϓϭ�ήϴѧѧϐΘΗ�ϥ�ϦѧϜϤϳ�ϲΘѧϟ�ΔѧϳΪϘϨϟ�ΎϬΗΎϘϓΪѧΗϭ�ΎϬϠϴϐθΗ�ΞΎΘϧϭ�ΎϬΗΩήϳ·�ϰϠϋ�ϱήϫϮΟ�ήϴΛ́Η�ΎϬϟ�ϲΘϟ�ϕϮδϟ�έΎόγ�ήσΎΨϤϟ�Δο ήόϣ�Γ́θϨϤϟ

وتقوم .�������ΔѧѧϴϤϴψϨΘϟ�ϲѧѧΣϮϨϟ�ξ ѧѧόΑϭ�ϕϮѧѧδϟ�ϲѧѧϓ�ΐ ѧѧϠτϟϭ�ν ήѧѧόϟ�ϯϮѧϗ�ϞѧΜϣ�Δϛήѧθϟ�Γήτϴѧγ�ΝέΎѧΧ�ϞѧϣϮόΑ�έΎόѧγϷ�ϚϠΗ�ήΛ́ΘΗ.ϕϮѧѧδϟ�έΎόѧѧγ�ϲѧѧϓ

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

������Γ́ѧѧθϨϤϠϟ�ΔѧѧϴϟΎϣ�ΓέΎѧѧδΧ�ΎѧѧϬϨϋ�ΞѧѧΘϨϳ�ϲΘѧϟϭ�ΔѧϳΪϗΎόΘϟ�ϪѧΗΎϣΰΘϟ�ΩΪѧγ�ϰѧϠϋ�ήѧΧϵ�ϑήτϟ�ΓέΪϗ�ϡΪϋ�ΪϨϋ�́θϨΗ�ϲΘϟ�ήσΎΨϤϟ�ϰϟ·�ϥΎϤΘϻ�ήσΎΨϣ�ήϴθΗ

������ϢѧѧϴϴϘΘϟ�ΔѧѧϳέΎΠΘϟ�ΎϬΗϼΠѧѧγ�Ϛϟάѧѧϛϭ�ΔѧѧϨϠόϤϟ�ΔѧѧϴϟΎϤϟ�ΕΎѧѧϣϮϠόϤϟ�Γ́ѧθϨϤϟ�ϡΪΨΘѧδΗϭ�ΔѧϴϧΎϤΘ�ΓέΪѧϗ�ΕΫ�ϑήѧσϷ�ϊѧϣ�ςϘϓ�ϞϣΎόΘϠϟ�ΔγΎϴγ�ΓΎθϨϤϟ�ϖΒτΗϭ

���������������ΓήϤΘѧѧδϣ�Δϔѧѧμ Α�ϦϳήѧѧΧϵ�ϑήѧσϷ�ϢѧϴϴϘΗ�Ϛϟάѧϛϭ�ϥΎѧϤΘϻ�ήσΎѧΨϤϟ�Γ́ѧθϨϤϟ�ν ήѧόΗ�ϯΪѧϣ�ΔѧΒϗήϣ�ϢѧΘΗϭ�ΔѧϴϧΎϤΘϻ�ΩϭΪѧΤϟ�ΓΩΎѧϳί ϭ�ϦϴϴϟΎѧΤϟ�˯ϼѧϤόϟ

�����ϖϳήѧѧσ�Ϧѧѧϋ�ΔѧѧϴϧΎϤΘϻ�ήσΎѧѧΨϤϠϟ�Γ́ѧѧθϨϤϟ�ν ήѧѧόΗ�ϯΪѧϣ�ΔѧΒϗήϣ�ΔѧΒϗήϣ�ϢѧΘϳϭ�ΎѧϬϴϠϋ�ΔϘϓϮϤϟ�ϢΗ�ϲΘϟ�ϑήσϷ�ϊϣ�ΖϤΗ�ϲΘϟ�ΕϼϣΎόϤϟ�ΔϤϴϗ�ϊϴϤΠΗϭ

���˯ϼѧѧϤόϟ�Ϧѧѧϣ�ϥΎϤѧѧο �ΕΎѧѧΑΎτΨΑ�υΎѧѧϔΘΣϻΎΑ�Γ́ѧθϨϤϟ�ϡϮѧϘΗϭ�ΔѧϤψΘϨϣ�ΔϳέϭΩ�Δϔμ Α�ΓέΩϹ�ϞΒϗ�Ϧϣ�ΎϬϴϠϋ�ΔϘϓϮϤϟϭ�ΎϬΘόΟήϣϭ�ΔϴϧΎϤΘϻ�ΩϭΪΤϟ�ΔΒϗήϣ

أو بعمل مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا بناء على قیمة التحصیل المتوقع لكافة الذمم التجاریة المدینة .

���������ϝΎѧѧϤϟ�α έ�ΔѧϔϠϜΗ�έΎѧΒΘϋϻ�ϲѧϓ�Γ́ѧθϨϤϟ�Γ́ѧθϨϤϟ�άѧΧΎΗ�ΔѧόΟήϤϟ�ϚѧϠΗ�Ϧѧϣ�˯ΰΠϛϭ�ϱϮϨγ�ϒμ ϧ�α Ύγ�ϰϠϋ�ϝΎϤϟ�α έ�ϞϜϴϫ�ΔόΟήϤΑ�Γ́θϨϤϟ�ϡϮϘΗ

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

ϻ�ˬ�ΎϬΒΒѧѧδΑ�ΓέΎѧѧδΧ�Ι ϭΪѧѧΣ�ϊѧѧϗϮΘϤϟ�Ϧϣ�β ϴϟ�ϲΘϟϭ�ϲόϴΒτϟ�ϞϤόϟ�ϕΎϴγ�ϦϤο �ΪόΗ�ϲΘϟϭ�ΔϳΩΎόϟ�ΕΎϣΰΘϟϻϭ�ϩϼϋ�ΓέϮϛάϤϟ�ΕΎϣΰΘϟϻ�Ϊϋ�ΎϤϴϓ

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

ϢѧѧΗ�ϲΘѧѧϟ�ΓΰѧѧΠΘΤϤϟ�ΡΎѧѧΑέϷϭ�ΕΎѧѧϴσΎϴΘΣϻϭ�ϩέΪѧѧλ ·�ϢѧѧΗ�ϱάѧѧϟ�ϝΎѧѧϤϟ�α έ�ΔϨϤπ Θϣ�ΔϴϜϠϤϟ�ϕϮϘΣϭ��ϪϟΩΎόϳ�Ύϣϭ�ΪϘϨϟ�Ϧϣ�Δϛήθϟ�ϝΎϣ�α έ�ϥϮϜΘϳϭ

اإلفصاح عنھا في القوائم المالیة.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول القوائم المالیة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٢
بالدرھم اإلماراتي ) )

االلتزامات الرأسمالیة٣٠

٢٠١٢٢٠١١

٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠التزامات من شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

المبالغ المقارنة٣١

ϭ�ΔѧѧϴϟΎϤϟ�ΞΎѧѧΘϨϟ�ϲѧѧϓ�ήѧѧΛΆΗ�Ϣϟ�ϚϠΗ�ϒϴϨμ Θϟ�ΓΩΎϋ·�ϥΈϓ�ϚϟΫ�ϊϣϭ�ΔϴϟΎΤϟ��ΔϨδϟ�ν ήϋ�ϊϣ�ΎϬΘϧέΎϘϤϟ�ΔϘΑΎδϟ�ΔϨδϟ�Ϧϣ�ΔϨϴόϣ�ώϟΎΒϣ�ϒϴϨμ Η�ΓΩΎϋ·�ϢΗ

حقوق الملكیة التي تم إعداد التقریر عنھا سابقًا.

ϻ�ˬ�ΎϬΒΒѧѧδΑ�ΓέΎѧѧδΧ�Ι ϭΪѧѧΣ�ϊѧѧϗϮΘϤϟ�Ϧϣ�β ϴϟ�ϲΘϟϭ�ϲόϴΒτϟ�ϞϤόϟ�ϕΎϴγ�ϦϤο �ΪόΗ�ϲΘϟϭ�ΔϳΩΎόϟ�ΕΎϣΰΘϟϻϭ�ϩϼϋ�ΓέϮϛάϤϟ�ΕΎϣΰΘϟϻ�Ϊϋ�ΎϤϴϓ

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