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

بیان التغیرات في حقوق ملكیة المساھمین عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ 

٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠١٥٠،١٤٠،٧٧٦٢٢٢،٥٣٦،٠٠٢٢٧٣،٤٨٨،٩٦٤١،٠٠٢،٠٣١،٠٦٢الرصید كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٥
٥٦،٧٢٣،٣٦٣٥٦،٧٢٣،٣٦٣                   -                  -                 -ربح السنة

(٢،٣٠٠،٠٠٠)(٢،٣٠٠،٠٠٠)                   -                  -                 -مكافآت مجلس اإلدارة

٥٤،٤٢٣،٣٦٣٥٤،٤٢٣،٣٦٣                   -                  -                 -إجمالي الدخل الشامل 
                       -(٥،٦٧٢،٣٣٦)                   -٥،٦٧٢،٣٣٦                 -المحول إلى االحتیاطى القانونى

                       -(١٧،٧٩٣،٢٦٦)(١٧،٧٩٣،٢٦٦)                   -                  -                 -توزیعات أرباح مدفوعة 
٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠١٥٥،٨١٣،١١٢٢٢٢،٥٣٦،٠٠٢٣٠٤،٤٤٦،٧٢٥١،٠٣٨،٦٦١،١٥٩الرصید كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦

٣٧،٠٥١،٨٢٨٣٧،٠٥١،٨٢٨                   -                  -                 -ربح السنة

-                 -                  -                   (٣،٣٠٠،٠٠٠)(٣،٣٠٠،٠٠٠)
٣٣،٧٥١،٨٢٨٣٣،٧٥١،٨٢٨                   -                  -                 -إجمالي الدخل الشامل 

                       -(٣،٧٠٥،١٨٣)                   -٣،٧٠٥،١٨٣                 -المحول إلى االحتیاطى القانونى
(٢١،٣٥١،٩١٩)(٢١،٣٥١،٩١٩)                   -                  -                 -توزیعات أرباح مدفوعة 

٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠١٥٩،٥١٨،٢٩٥٢٢٢،٥٣٦،٠٠٢٣١٣،١٤١،٤٥١١،٠٥١،٠٦١،٠٦٨

اإلیضاحات المرفقة جزأ ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة. 
تقریر مدققي الحسابات مدرج فى الصفحات رقم ٢ - ٥. 

إجمالي حقوق ملكیة 
المساھمین األرباح المحتجزة االحتیاطي االختیاري

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

االحتیاطي القانونيرأس المال

الرصید كما في ٣١ دیسمبر  ٢٠١٧

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

بیان التدفقات النقدیة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ 
(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

٢٠١٧٢٠١٦
التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 

٣٧،٠٥١،٨٢٨٥٦،٧٢٣،٣٦٣ربح السنة
تسویات لـ: 

(٩١،٤٨٨)(٢،٩٩٨)(أرباح) من بیع ممتلكات وآالت ومعدات
٤٩،١١٦،٨٣١٥٤،٣٢٠،٢٤٢

١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مخصص مخزون قطع الغیار بطئ الدوران
٢،٢٠٠،٠٠٠٤،٦٩٣،٨٠٥
٢،٠٨١،٣٧٧٢،٢٠٠،٩٤٤

١٢،٨٢٦،١١٦١٣،٦٦٠،٧٤٣تكالیف تمویل
١٠٤،٢٧٣،١٥٤١٣٢،٥٠٧،٦٠٩األرباح التشغیلیة قبل التغیرات في األصول وااللتزامات التشغیلیة 

( الزیادة)/ النقص في األصول المتداولة 
١٨،٠٦٧،٣٩٧(٨٢،٩٠١،٩٨٩)المخزون 

٨،٩٨٢،٢٠٦(١٦،٣٥١،١٨٣)ذمم تجاریة مدینة 
(١،١١٧،٠٣٣)١،٢٢٤،٨٤١المدفوعات مقدمًا والودائع والذمم المدینة األخرى

الزیادة/ ( النقص) في االلتزامات المتداولة 
(٥،٧٦٠،١٢٦)٥٠،٣٦٠،٤٤٤الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى 

٥٦،٦٠٥،٢٦٧١٥٢،٦٨٠،٠٥٣النقد الناتج من العملیات 
(٥٧١،٦٦١)(١،٠٠٠،١٥٠)مكافآت نھایة خدمة موظفین مدفوعة 
٥٥،٦٠٥،١١٧١٥٢،١٠٨،٣٩٢صافي النقد من األنشطة التشغیلیة 

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة 
(٢٤،٦٠٤،٦١٧)(٢٤،٣٩٢،٣٧١)شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

٣،٠٠٠٩١،٥٠١المحصل من استبعاد ممتلكات وآالالت ومعدات
(١٣،٥٦١،٠٠٠)                   -استثمار في شركات زمیلة 

(٣٨،٠٧٤،١١٦)(٢٤،٣٨٩،٣٧١)صافي النقد( المستخدم في ) األنشطة االستثماریة
التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 

١٧٤،٦٢١،٧٣٧٢٥،٨٣٠،٤٧٧قروض آجلة  مستلمة
(٨٢،٠٩٣،١٤٩)(٢٠٦،٢٧٩،٨٢٥)(سداد) القروض اآلجلھ 

(٣٦،٩٤٨،٤١٢)٣٦،٩١٥،٠٨٤المستلم من/ (سداد) القروض المصرفیة األخرى ، بالصافى
(١٧،٨٢٦،٣١٩)(٢١،٦٠٩،٦٩٤)توزیعات أرباح مدفوعة

(٢،٣٠٠،٠٠٠)(٣،٣٠٠،٠٠٠)مكافآت مجلس إدارة مدفوعة
(١٣،٧٤٢،٨٠٦)(١٣،١٠٣،٨٣٧)تكالیف تمویل مدفوعة

(١٢٧،٠٨٠،٢٠٩)(٣٢،٧٥٦،٥٣٥)صافي النقد( المستخدم في) األنشطة التمویلیة  
(١٣،٠٤٥،٩٣٣)(١،٥٤٠،٧٨٩)صافي ( النقص) في النقد وما یعادلھ 

١٥،١١٦،٣٨٠٢٨،١٦٢،٣١٣النقد وما یعادلھ بدایة السنة 
١٣،٥٧٥،٥٩١١٥،١١٦،٣٨٠النقد وما یعادلھ نھایة  السنة 

ممثلة بـ:
١٠٠،٠٦٢٢٤٧،٥٩٠النقد بالصندوق

١٣،٤٧٥،٥٢٩١٤،٨٦٨،٧٩٠أرصدة لدى البنوك - الحسابات الجاریة
١٣،٥٧٥،٥٩١١٥،١١٦،٣٨٠

تقریر مدققي الحسابات مدرج فى الصفحات رقم ٢ - ٥.

مخصص مكافآت نھایة خدمة الموظفین

إھالك الممتلكات واآلالت والمعدات

اإلیضاحات المرفقة جزأ ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة.

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

إیضاحات حول البیانات المالیة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ 

الوضع القانوني و األنشطة التجاریة ١

(١-١

(١-٢

(١-٣

المعاییر الجدیدة والمعدلة٢

(٢-١

١ ینایر ٢٠١٨

١ ینایر ٢٠١٨

١ ینایر ٢٠١٨

یرة ارة الفج ة بإم اھمة عام ركة مس جلة كش ركة") مس ة ("الش اھمة عام ركة مس یرة - ش منت الفجـ ناعات أس ركة ص ادة/ ش الس
ي ٢٠ دیسمبر ١٩٧٩. األسھم العادیة للشركة مدرجة في سوق یرة ف اكم الفج مو ح احب الس ن ص ادر ع بالمرسوم األمیري الص

أبوظبي لألوراق المالیة وبورصة الكویت (سوق الكویت لألوراق المالیة).
وامع   ازن والص غیل وإدارة المخ یید وتش منت وتش نیع األس مل تص ابقة وتش ترة الس ذ الف ركة من یة للش طة األساس یر األنش م تتغ ل

المطلوبة لھذا الغرض والمشاركة في تأسیس الشركات الصناعیة واألنشطة المماثلة.

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

تتضمن البیانات المالیة نتائج التشغیل للرخصة الصناعیة رقم ١.٨٠٠٠١-٤)

اح  ات اإلفص دیالت متطلب ح التع نوات    ٢٠١٤ - ٢٠١٦: توض ة للس اریر المالی داد التق ة إلع اییر الدولی دورة المع نویة ل ینات الس التحس
م  ١٢ المطبق على االستثمارات في الشركات والتي تم تصنیفھا على أنھا محتفظ بھا ة رق اریر المالی داد التق الخاصة بالمعیار الدولي إلع

حتى البیع ، فیما عدا المعلومات المالیة الموجزة.

إن المعاییر والتفسیرات المعدلة اآلتي ذكرھا ، لیس من المتوقع أن یكون لھا تأثیر جوھري على البیانات المالیة للشركة ؛

المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة المطبقة مع عدم وجود تأثیر جوھري على البیانات المالیة

ي ١ ینایر ٢٠١٧ .لم یكن لتطبیق قامت الشركة  بتطبیق ھذه المعاییر الجدیدة والمعدلة ألول مرة على فترات التقریر السنویة التي تبدأ ف
ر ع أن تؤث ن المتوق س م ابقة ولی نوات الس ة والس نة الحالی ي الس ة ف ھذه المعاییر الجدیدة والمعدلة أي تأثیر جوھري على المبالغ المدرج

على الفترات المستقبلیة.

ة (التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم ٧ " بیان التدفقات النقدیة" ) حیث أنھ على الشركات احات التمھیدی التعدیالت على اإلفص
ة. یتم اإلفصاح طة المالی ن األنش أ م تي تنش ات ال ي االلتزام یرات ف م التغ ن تقیی تقدیم اإلفصاحات التي تمكن مستخدمي البیانات المالیة م
ة  (إلى المدى التي تكون فیھ ضروریًا) : (١) التغیرات من التدفقات النقدیة التمویلیة ، (٢) طة المالی ن األنش أ م تي تنش عن االلتزامات ال
رف   رى ،            (٣) تأثیر التغیرات في أسعار ص ال األخ ة أو األعم ركات التابع ى الش دان السیطرة عل ن االستحواذ وفق ة م یرات الناتج التغ

العمالت األجنبیة ، (٤) التغیرات في القیم العادلة و (٥) التغیرات األخرى.

المعاییر الجدیدة والمعدلة والتحسینات
یتم تطبیقھا على الفترات 

السنویة التي تبدأ في أو بعد

نوات ٢٠١٤ - ٢٠١٦ ة للس قامت التحسینات السنویة لدورة المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالی
اریر داد التق دولي إلع ار ال ة:  المعی اییر التالی دیل المع مبر ٢٠١٦ بتع اریخ ٨ دیس ت بت تي تم وال
رة" ومعیار المحاسبة ة ألول م اریر المالی داد التق م ١ "تبني تطبیق المعاییر الدولیة إلع ة رق المالی

الدولي رقم ٢٨ "االستثمارات في الشركات الزمیلة والمشروعات المشتركة".

ة   العمالت األجنبی امالت ب م      ٢٢ "المع ة رق اریر المالی داد التق ة إلع اییر الدولی ة المع یر لجن تفس
ي     یتم استخدامھ ف ذي س دماً  " یوضح التفسیر تاریخ المعاملة لسعر الصرف ال دفوع مق ل الم والمقاب
دفع أو ركة ب وم الش دما تق رادات عن روفات أو اإلی لة ، والمص االعتراف المبدئي باألصل ذو الص

استالم المقابل مقدمًأ الخاص بالعقود التي تتم بالعمالت األجنبیة.

اریر  داد التق دولي إلع ار ال دیل المعی ھم  (تع اس األس ى أس دفعات عل امالت ال اس مع نیف وقی تص
ة : دیالت التالی یحات والتع ى التوض وي عل ھم " وتحت اس األس ى أس دفع عل م ٢ "ال ة رق المالی
دًا ویتھا نق م تس تي یت التعدیالت المتعلقة بطریقة المحاسبة عن معامالت الدفع على أساس األسھم ال
ویة ؛    افي التس یزات ص ھم بم اس األس ى أس دفع عل امالت ال والتي تشمل حالة األداء وتصنیف مع
داً      ویتھا نق م تس تي ت ك ال اس األسھم لتل ى أس دفع عل وكذلك المحاسبة عن التغیرات في معامالت ال
ة       . سیتم تطبیق تلك التعدیالت بشكل مستقبلي. وق الملكی اس حق ى أس ویتھا عل م تس تي یت ك ال إلى تل

ومع ذلك فإن التطبیق بأثر رجعي مسموح إذا كان ممكنًا دون استخدامھ بشكل متأخر.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة 

إیضاحات حول البیانات المالیة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ 

تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة٢
(٢-١

١ ینایر ٢٠١٨

١ ینایر ٢٠١٨

١ ینایر ٢٠١٩

١ یولیو ٢٠١٨

١ ینایر ٢٠١٨

١ ینایر ٢٠١٩

١ ینایر ٢٠٢١

م ١٥ "إیرادات العقود من العمالء": تم إصدار المعیار ة رق اریر المالی داد التق دولي إلع المعیار ال
رادات ن اإلی بة ع ي المحاس تخدامھ ف ركة الس امل للش د ش وذج واح أ نم م ١٥ الذي أنش دولي رق ال
م   ١٥ عندما ة رق الء     . سوف یحل المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالی ع العم ود م ن العق ئة م الناش
م دولي رق بة ال ار المحاس یتم تفعلیھ محل اإلرشادات الحالیة لالعتراف باإلیرادات بما في ذلك معی

١٨ "اإلیرادات"، معیار المحاسبة الدولي رقم ١١ "عقود البناء" والتفسیرات المتعلقة بھا.

ي ارات": یقوم بتقدیم معظم اإلیجارات ف م  ١٦ "اإلیج ة رق اریر المالی داد التق دولي إلع ار ال المعی
غیلیة          ارات التش ن اإلیج یز بی ذف التمی د ، وح وذج واح ي نم تأجرین ف ة للمس ة العمومی المیزانی
یز     ل التمی یر ویظ د كب ى ح یر إل دون تغی ة. على الرغم من ذلك، تظل المحاسبة للمؤجر ب والتمویلی
م   ١٦ بإلغاء ة رق ة . ویقوم المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالی غیلیة والتمویلی ارات التش ن اإلیج بی
ارات" والتفسیرات المرتبطة بھ. ویسمح بالتطبیق المبكر م ١٧ "اإلیج دولي رق بة ال ار المحاس معی

إذا تم تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ١٥ "إیرادات العقود من العمالء" أیضا.

ي   ٢٤ یولیو ٢٠١٤ ادر ف ة": الص م ٩ "األدوات المالی ة رق اریر المالی داد التق دولي إلع ار ال المعی
م       ٣٩ "األدوات المالیة: االعتراف والقیاس" من دولي رق بة ال ار المحاس ل معی ل مح وھو الذي یح
اض اس واالنخف تراف والقی دولي : یتضمن المعیار متطلبات االع بة ال اییر المحاس س مع ل مجل قب
ام      دولي بإتم بة ال اییر المحاس س مع ام مجل ة. ق وط العام بة التح تبعاد ومحاس ة واالس ي القیم ف
م ٣٩ على مراحل تضاف إلى المعیار عندما تكتمل دولي رق مشروعھ الستبدال معیار المحاسبة ال
ي ٢٠١٤ داره ف م إص ذي ت م ٩ ال ة رق اریر المالی داد التق دولي إلع ار ال وم المعی ة.  ویق ل مرحل ك
ي ١ ینایر ٢٠١٨ أو دأ ف تي تب بإلغاء كافة اإلصدارات السابقة ویتم تفعیلھا على الفترات السنویة ال

بعدھا مع السماح بالتطبیق المبكر (تخضع لمتطلبات المصادقة المحلیة).

م ٩ "األدوات المالیة" مع المعیار الدولي إلعداد ة رق اریر المالی داد التق تطبیق المعیار الدولي إلع
م ٤ "عقود التأمین"(التعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ة رق اریر المالی التق
اریر      داد التق دولي إلع ار ال ق المعی ة لتطبی ة المختلف التواریخ الفعلی ق ب ا یتعل ى م یز عل ٤) للترك
أثر الل ب دأ اإلح ق مب ار تطبی ركة اختی ن للش أمین. ویمك ود الت د لعق ار الجدی م ٩ والمعی ة رق المالی
م   ٩ ة رق اریر المالی داد التق دولي إلع رجعي لألصول المالیة المؤھلة عندما تقوم بتطبیق المعیار ال

التعویض أوًال. دفع ب ائص ال ة": خص م     ٩ "األدوات المالی ة رق اریر المالی داد التق دولي إلع ار ال المعی
ق     ا یتعل ى م یز عل م    ٩) للترك ة رق اریر المالی داد التق دولي إلع ار ال ى المعی دیالت عل لبي (التع الس
م ٩ األصول المالیة المستحقة. سوف یتم ة رق اریر المالی بكیفیة تصنیف المعیار الدولي إلعداد التق
د ١ ینایر ٢٠١٩، ویسمح ي أو بع دأ ف تي تب ة ال نوات المالی ى الس تطبیق التعدیالت بأثر رجعي عل

بالتطبیق المبكر.

م    دولي رق بة ال ة (التعدیالت على معیار المحاس تثمارات العقاری ویالت االس الل تح ن خ دیل م التع
تثمارات       ن االس ى أو م تثمار إل ل االس ركة بتحوی وم الش وف تق اري ") : س تثمار العق ٤٠،"االس
ي االستخدام     یر ف دث التغ تخدام    . ویح ي االس یر ف ى التغ ل عل اك دلی ون ھن دما یك ط عن ة فق العقاری
ي   ة اإلدارة ف یر نی كل تغ ة   . وال یش تثمارات العقاری ریف االس ع تع ق م ق أو ال یتواف دما یتواف عن

استخدام االستثمار نفسھ ، دلیل على التغیر في االستخدام.

المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة المطبقة مع عدم وجود تأثیر جوھري على البیانات المالیة

المعاییر الجدیدة والمعدلة
یتم تطبیقھا على الفترات 

السنویة التي تبدأ في أو بعد

م ١٧ "عقود التأمین" والذي تم إصداره في مایو ٢٠١٧ ة رق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالی
وذج  أمین  ". ویتطلب ذلك نم ود الت م       ٤ "عق ة رق اریر المالی داد التق دولي إلع ار ال ل المعی ل مح لیح

قیاس حالي والذي یمكن من خاللھ إعادة قیاس التقدیرات في كل فترة تقریر.
ق م تطبی دما یت ق وعن تتوقع اإلدارة أن ھذه المعاییر الجدیدة والتفسیرات والتعدیالت سیتم اعتمادھا في البیانات المالیة عند وجوب التطبی

ھذه المعاییر الجدیدة والتفسیرات والتعدیالت قد ال یكون لھ تأثیر جوھري على البیانات المالیة في فترة التطبیق األولي.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة 

إیضاحات حول البیانات المالیة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ 

السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

 

٣ -٢) أساس اإلعداد 

وفیما یلي أھم السیاسات المحاسبیة المطبقة في ھذه البیانات المالیة .

٣ -٣) التصنیفات المتداولة / غیر المتداولة

قیاس القیمة العادلة٣-٤)

في السوق الرئیسي لألصل أو لاللتزام، أو
في حالة عدم وجود السوق الرئیسیة، یكون في السوق األكثر فائدة لألصل أو لاللتزام.

٣-٥) العمالت األجنبیة 

الممتلكات واآلالت والمعدات ٣-٦)

تم إدراج األرض بالتكلفة.

٣ -١) بیان التوافق
دة. تم عرض ة المتح ارات العربی ة اإلم ة لدول ات القانونی ة والمتطلب اریر المالی داد التق ة إلع تم إعداد البیانات المالیة وفقًا للمعاییر الدولی

البیانات المالیة بالدرھم اإلماراتي حیث أنھا عملة الدولة التي توجد بھا الشركة وكذلك العملة التي تعرض بھا بیاناتھا المالیة.

ي     ح ف و موض ا ھ ة كم ة العادل ھا بالقیم م قیاس تي ت ة ال دا األدوات المالی ا ع ة فیم ة التاریخی اس التكلف ى أس ة عل ات المالی داد البیان م إع ت
السیاسات المحاسبیة أدناه والتكلفة التاریخیة مبنیة على القیمة العادلة للتعویض الذي یمنح مقابل األصول أو السلع أو الخدمات.

ة                . یتم تصنیف  ة أو غیر متداول واء متداول ى تصنیفھا س اءًا عل الي بن ركز الم ان الم ي بی ات ف ول وااللتزام رض األص ركة بع وم الش تق
ة غیل العادی األصول على أنھا متداولة عندما یكون من المتوقع أن یتم تحویلھا إلى نقد أو ھناك النیة لبیعھا أو استھالكھا خالل دورة التش
ترة ١٢ شھر بعد تاریخ فترة التقریر أو أنھ الل ف ي خ د ف ى نق ا إل أو یتم االحتفاظ بھا مبدئیا بغرض التجارة أو من المتوقع أن یتم تحویلھ
اقي   ریر      . تصنف ب ترة التق ن ف ل م ى األق ترة        ١٢ شھر عل تزام لف ویة ال تخدامھ لتس تبدالھ أو اس ورًا اس ن محظ م یك ا ل ھ م ا یعادل د أو م نق

األصول كأصول غیر متداولة.

ول   تخدام األص ادیة باس افع اقتص إن قیاس القیمة العادلة لألصول غیر المالیة یأخذ في االعتبار قدرة المشاركین في السوق على تولید من
في أعلى وأفضل استخدام لھا أو عن طریق بیعھا إلى مشارك في سوق آخر یقوم باستخدام األصول في أعلى وأفضل استخدام لھا.

ان  اجرة أو ك رض المت ان لغ ة أو ك غیل العادی ي دورة التش ویتھ ف م تس ع أن یت ن المتوق ون م  ویصنف االلتزام على أنھ متداوًال عندما یك
د     ١٢ شھر على األقل  من تزام بع ذا االل ویة ھ ل تس روط لتأجی ون ١٢ شھر بعد فترة التقریر، أو ال یوجد حق غیر مش ي غض ویتھ ف تس

فترة التقریر. تصنف باقي االلتزامات كالتزامات غیر متداولة.

ي      وق ف ي الس اركین ف ن المش ة بی ة منظم ي معامل تزام ف القیمة العادلة ھو السعر الذي یتحصل علیھ لبیع أحد األصول أو المدفوع لنقل ال
تاریخ القیاس. ویستند قیاس القیمة العادلة على افتراض أن الصفقة لبیع األصول أو نقل االلتزام یتم إما:

ول أو      عیر األص د تس وق عن ي الس اركین ف تي سیستخدمھا المش ات ال یتم قیاس القیمة العادلة لألصول أو االلتزامات باستخدام االفتراض
االلتزامات، على افتراض أن المشاركین في السوق یتعاملون لما ھو أفضل لمصلحتھم االقتصادیة.

البد أن تكون الشركة قادرة على دخول السوق الرئیسي أو السوق أكثر إفادة.

عار  ركة بأس تخدمھا الش تي تس ة ال الف العمل الت بخ ت بعم تي تم امالت ال تراف بالمع م االع د ت  أثناء إعداد البیانات المالیة للشركة ، فق
عار      ا بأس م تحویلھ ریر فیت ترة التق ة ف ي نھای ة ف العمالت األجنبی الصرف السائدة في تواریخ المعامالت  وبالنسبة للبنود النقدیة المدرجة ب
اریخ . وبالنسبة للبنود غیر النقدیة المدرجة بالعمالت األجنبیة فإنھ یتم إعادة تحویلھا بأسعار الصرف السائدة ذا الت ي ھ ائدة ف الصرف الس

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

یتم االعتراف بفروق أسعار الصرف على البنود النقدیة في األرباح أو الخسائر في الفترة التي تنشأ فیھا.

ول ة األص اض قیم ن انخف ة ع ة الناتج ارة المعروف الك والخس تم إدراج الممتلكات واآلالت والمعدات بتكلفتھا مخصوما منھا مجمع اإلھ
إن وجدت. وتشمل التكلفة سعر الشراء باإلضافة إلى أي مصروفات شراء أخرى.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة 

إیضاحات حول البیانات المالیة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ 

تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

تابع الممتلكات واآلالت والمعدات ٣-٦)

السنوات
 ٨ إلى ٣٥ المباني 

 ٦ إلى ٣٥اآلالت والماكینات 
٤األثاث والتركیبات 

٤المركبات والمعدات المتحركة 
٤األدوات والمعدات  

 ٦ إلى ٢٠تكالیف تطویر المحجر 

 األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ

٣ -٧)  االستثمار في شركات زمیلة

ط ة القس ذ  ) بطریق د التنفی مالیة قی ال الرأس الف األرض واألعم دات  ( بخ ات واآلالت والمع ة الممتلك طب تكلف الك لش اب اإلھ م احتس ت
الثابت على العمر المتوقع لألصول على النحو التالي:

ویتم حساب إھالك المباني والتحسینات على األصول المؤجرة على مدى فترة إمكانیة استخدامھا حتى نھایة مدة اإلیجار.

دیرات         ي التق یرات ف ار أي تغی ع اعتب ریر، م ل تق ترة ك ة ف ي نھای ة ف م المتبقی الك والقی ة اإلھ در وطریق اجي المق یتم مراجعة العمر اإلنت
المحتسب لھ على أساس احتمالي.

ن    رق بی ھ الف دات بأن ات واآلالت والمع ن الممتلك د م ي لبن ر االفتراض اء العم تبعاد أو انتھ ن اس ة م ارة الناتج ربح أو الخس د ال م تحدی یت
عائدات البیع والقیمة الدفتریة لألصل ویتم االعتراف بھا في الربح أو الخسارة.

ا ترف بھ تدرج الممتلكات في طور البناء ألغراض اإلدارة  أو اإلنتاج أو لغرض لم یحدد بعد بسعر التكلفة مخصومًا منھا أي خسارة مع
ركة ة الش ة. وتشمل التكلفة األتعاب المھنیة وبالنسبة لألصول المؤھلة یتم رسملة تكالیف االقتراض وفقًا لسیاس اض القیم ن انخف ة م ناتج
تخدام ا لالس د جاھزیتھ ا وعن اء منھ د االنتھ دات عن بیة. وتصنف ھذه الممتلكات إلى الفئات المناسبة من الممتلكات واآلالت والمع المحاس

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

ا    . إن التأثیر الھام ھو القدرة على المشاركة في قرارات ام علیھ أثیر ھ دى الشركة ت ون ل تي یك ك الشركة ال ة ھي تل إن الشركة الزمیل
السیاسة المالیة والتشغیلیة في الشركة المستثمر فیھا ولكن لیس السیطرة أو السیطرة المشتركة على تلك السیاسات.

دفق ال ت د احتم ط عن ك فق م وذل یتم إضافة التكالیف الالحقة إلى القیمة الدفتریة لألصل أو االعتراف بھا كأصل منفصل وفقًا لما ھو مالئ
ة                    ل كاف م تحمی ھ ویت وق ب و موث ى نح ھ عل اس تكلفت ة قی ذلك إمكانی ركة وك ى الش ل إل ذا األص ة بھ تقبلیة المرتبط ادیة المس افع االقتص المن

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

ة. ووفقًا لطریقة حقوق الملكیة یتم وق الملكی ة حق تخدام طریق یتم إدراج نتائج األعمال واألصول وااللتزامات في الشركات الزمیلة باس
ارة ربح أو الخس ن ال ة الشركة م تراف بحص ك لالع د ذل دیلھا بع االعتراف األولي باالستثمارات في الشركات الزمیلة بالتكلفة ویتم تع
ة. عندما تزید حصة الشركة في الخسائر عن حصتھا في الشركة الزمیلة (والتي تتضمن أي ركة الزمیل وغیرھا من الدخل الشامل للش
ة      )، فإن الشركة توقف ي الشركة الزمیل تثمار الشركة ف ن صافي اس ا ، تشكل جزءًا م ي جوھرھ تي ف ل وال دى الطوی ى الم حصة عل
ات         دى الشركة التزام ھ ل ون فی ذي یك د ال ي الح ائر   . یتم االعتراف بالخسائر اإلضافیة فقط إل ن الخس د م ي المزی االعتراف بحصتھا ف

قانونیة أو ضمنیة أو قامت بعمل دفعات بالنیابة عن الشركة الزمیلة.

ادة   أي زی تراف ب م االع ة ویت ركة زمیل یتم قیاس االستثمارات في الشركات الزمیلة باستخدام طریقة حقوق الملكیة من تاریخ اعتبارھا ش
ا    م إدراجھ تي یت ھرة ، وال ة كش ركة الزمیل ات الش ول والتزام ة ألص ة العادل افي القیم ي ص ركة ف ة الش في تكلفة االستثمارات على حص
ى         ددة عل ات المح ول وااللتزام ة لألص ة العادل افي القیم ن ص تثمار . یتم إدراج أي زیادة في حصة الشركة م ة لالس ة الدفتری ضمن القیم

تكلفة الشراء بعد إعادة التقییم ، مباشرة في الربح أو الخسارة في الفترة التي یتم شراء االستثمار فیھا.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة 

إیضاحات حول البیانات المالیة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ 

تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

٣ -٧) تابع االستثمار في شركات زمیلة

٣ -٨) األصول غیر الملموسة التي تم شرائھا بشكل منفصل

٣ -٩) استبعاد األصول الغیر ملموسة

٣ -١٠) انخفاض قیمة األصول الملموسة أو الغیر ملموسة 

ات      ي البیان ا ف م إدراجھ ة یت ركة الزمیل عندما تتعامل الشركة مع الشركة الزمیلة ، فإن األرباح أو الخسائر الناتجة عن المعامالت مع الش
المالیة للشركة فقط إلى حد الحصة في الشركة الزمیلة التي ال ترتبط بالشركة.

ارة      تراكم والخس تھالك الم ا االس ومًا منھ ة مخص لة بالتكلف رائھا منفص یتم تسجیل األصول الغیر ملموسة ذات العمر المحدود والتي تم ش
ر ة العم م مراجع ع  . ویت ر المتوق ول العم ى ط ت عل ط الثاب ة القس تھالك بطریق اب االس م حس ة وت اض القیم ن انخف ة ع ة الناتج المتراكم

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

ا. یتم إدراج األرباح تخدامھا أو بیعھ یتم استبعاد األصول الغیر ملموسة عند بیعھا، أو عندما ال یتوقع أي منافع اقتصادیة مستقبلیة من اس
ل،     ة لألص ة الدفتری ع والقیم الت البی أو الخسائر الناتجة عن استبعاد األصول الغیر الملموسة، وتقاس على أنھا الفرق بین صافي متحص

في األرباح أو الخسائر.

ى رات عل  في نھایة فترة التقریر تقوم الشركة بمراجعة القیم الحالیة ألصولھا الملموسة وغیر الملموسة لتحدید إذا ما كان ھناك أیة مؤش
ون      دى تك ى أي م د إل تردة لتحدی ل المس ة األص دیر قیم م تق ھ یت وجود خسارة ناتجة من انخفاض قیمة األصول في حالة وجود مؤشر فإن
ة       دیر القیم وم بتق ركة تق إن الش ل ف دت ) ، وإذا لم یمكن تقدیر القیمة المستردة ألص ول      (إن وج ة األص اض قیم ن انخف ة م ارة الناتج الخس
اس             ر أس دما یتوف ة عن د فردی د لنق دات تولی ى وح ول إل وع أص م تخصیص مجم ل       . یت ا األص ي لھ تي ینتم د ال د النق دة تولی المستردة لوح

معروف ومتطابق أو أنھ یتم تخصیصھا إلى أصغر مجموعة وحدات تولید النقد والتي یمكن تعریف أساس معقول ومتطابق لھا.

تخدمة. وعند تقییم القیمة المستخدمة ة المس القیمة المستردة ھي القیمة األعلى بین كل من القیمة العادلة مخصوم منھا تكالیف البیع والقیم
ة      ة بالقیم وق الحالی دیرات الس س تق ذي یعك یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة لقیمتھا الحالیة باستخدام معدل خصم ما قبل الضریبة وال

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

ة اض قیم ن انخف م ٣٩ لتحدید فیما إذا كان من الضروري االعتراف بأیة خسارة م دولي رق بي ال ار المحاس ات المعی ق متطلب م تطبی یت
تثمار  (بما في ذلك الشھرة) ة . وعندما یكون ذلك ضروریًا، یتم اختبار إجمالي القیمة الدفتریة لالس ي الشركة الزمیل تثمار الشركة ف اس
م ٣٦ "انخفاض قیمة األصول" كأصل منفصل وذلك دولي رق بي ال ار المحاس ًا للمعی ة وفق ي القیم اض ف اك انخف ان ھن لمعرفة ما إذا ك
ى) مع قیمتھ الدفتریة. تشكل ا أعل ع أیھم ترداد ( القیمة المستخدمة والقیمة العادلة مخصومًا منھا تكالیف البی ة لالس ھ القابل ة قیمت بمقارن
ار تثمار. یتم االعتراف بعكس خسارة انخفاض القیمة وفقا للمعی ة لالس ة الدفتری ن القیم ا جزءًا م ترف بھ ة المع اض القیم ارة انخف خس

المحاسبي الدولي رقم ٣٦ إلى الحد الذي یزید فیھ مبلغ االستثمار الممكن استرداده الحقاً.

د        ة، أو عن ھ شركة زمیل تثمار عن كون ھ االس ف فی ذي یتوق تقوم الشركة بالتوقف عن استخدام طریقة حقوق الملكیة بدءا من التاریخ ال
ع    . عندما تحتفظ الشركة بحصة في الشركة الزمیلة سابقا وتكون الحصة المستبقاة أصًال مالیاً، تقوم ھ للبی ظ ب تثمار كمحتف تصنیف االس
ل ي كأص تراف األول الشركة بقیاس الحصة المستبقاة بالقیمة العادلة في ذلك التاریخ ویتم اعتبار القیمة العادلة كقیمتھا العادلة عند االع
تمرار    دم االس اریخ ع ي ت ة ف م ٣٩ . یتم إدراج الفرق بین القیمة الدفتریة للشركة الزمیل ة رق اریر المالی دولي للتق ار ال ا للمعی الي وفق م
د             د تحدی ة  عن ي الشركة الزمیل ن الحصة ف تبعاد جزء م ن اس د م ا وأي عوائ بطریقة حقوق الملكیة والقیمة العادلة للحصة المحتفظ بھ
ة  ة  . باإلضافة إلى ذلك، تقوم الشركة باحتساب جمیع المبالغ المتعلقة بتلك الشركة الزمیل تبعاد الشركة الزمیل ن اس ارة م ربح أو الخس ال
ن  ة مباشرة م ك الشركة الزمیل تبعاد تل م اس والمعترف بھا سابقًا في الدخل الشامل اآلخر على نفس األساس الذي قد یكون مطلوبا لو ت
ن  ة . وعلیھ، لو تم إعادة تصنیف المكسب أو الخسارة المعترف بھما سابقًا في الدخل الشامل اآلخر م ات ذات العالق األصول وااللتزام
ادة تصنیف المكسب      وم الشركة بإع قبل تلك الشركة الزمیلة إلى الربح أو الخسارة عند استبعاد األصول وااللتزامات ذات الصلة ، تق

أو الخسارة من حقوق الملكیة إلى الربح أو الخسارة (كتعدیل إلعادة تصنیف) عند التوقف عن استخدام طریقة حقوق الملكیة.

ادة تصنیف      وم الشركة بإع ة، تق وق الملكی ة حق تخدم طریق زال تس ن ال ت ة ، ولك ركة زمیل ي ش ا ف عندما تخفض الشركة حصة ملكیتھ
اح أو ى األرب ة ، إل نسبة من الربح أو الخسارة التي قد تم االعتراف بھا سابقا في الدخل الشامل اآلخر المتعلق بحصة الملكیة المخفض
الخسائر إذا كان سیتم إعادة تصنیف الربح أو الخسارة إلى األرباح أو الخسائر الناتجة من استبعاد األصول أو االلتزامات ذات الصلة.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة 

إیضاحات حول البیانات المالیة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ 

تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٣
٣ -١٠) تابع انخفاض قیمة األصول الملموسة أو الغیر ملموسة 

٣ -١١) األدوات المالیة 

٣ -١٢) األصول المالیة

القروض والذمم المدینة

الذمم التجاریة المدینة والمدفوعات مقدمًا والودائع والذمم المدینة األخرى 

النقد وما یعادلھ

انخفاض قیمة األصول المالیة

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

ط      . وھي جزء من وق نش ي س ة ف یر مدرج د وغ ة للتحدی ة أو قابل ات ثابت تقة ذات دفع  القروض والذمم المدینة ھي أصول مالیة غیر مش
ن ١٢ شھر بعد نھایة فترة التقریر ویتم تصنیفھا على أنھا أصول غیر ثر م تحقاق أك اریخ اس ا ت تي لھ ك ال دا تل األصول المتداولة فیما ع
ن    "الذمم التجاریة المدینة" و"المدفوعات مقدمًا والودائع والذمم المدینة ل م ركة ك ة بالش ة . تشمل القروض والذمم المدینة الخاص متداول
الي. یتم قیاس القروض والذمم المدینة بالتكلفة المستھلكة باستخدام طریق الفائدة السائدة ركز الم ان الم ھ" بی ا یعادل د وم رى" و"النق األخ

مخصومًا منھا أي انخفاض في قیمة األصول.

ا    (أو لوحدة تولید نقد) بأنھا أقل من القیمة الدفتریة فإنھ یتم تخفیض القیمة الدفتریة لألصل (أو ل م ة المستردة ألص دیر القیم عندما یتم تق
د) للمبلغ القابل لالسترداد ویتم االعتراف بالخسارة الناتجة من انخفاض قیمة األصل في بیان األرباح أو الخسائر إال إذا د النق لوحدة تولی

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

ة   ى القیم د   ) إل د النق دة تولی ل       (أو وح ة لألص ة الدفتری اع القیم ك الرتف ا وذل ة الحق اض القیم ن انخف ة ع ارة الناتج س الخس م عك دما یت عن
ل ة األص ي قیم المستردة المعدلة ، بحیث ال تزید ھذه القیمة الدفتریة عن القیمة الدفتریة السابقة ما لم یتم االعتراف بخسارة االنخفاض ف
اح أو  د  ) في سنوات سابقة ، یتم االعتراف بعكس الخسارة الناتجة من انخفاض قیمة األصل في الحال في بیان األرب د النق دة تولی (أو لوح

الخسائر إال إذا كان األصل بمبلغ إعادة التقییم، وفي ھذه الحالة یتم التعامل مع خسارة انخفاض القیمة كانخفاض إعادة التقییم.

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

ارة    "  و"استثمارات محتفظ بھا ربح أو الخس الل ال ن خ ة   : "أصول مالیة بالقیمة العادلة م ام التالی ى األقس ة إل ول المالی م تصنیف األص یت
حتى االستحقاق" و "أصول مالیة متاحة للبیع " و"القروض والذمم المدینة".

ت    ة كان ي حال یتم االعتراف بجمیع األصول المالیة مبدئیا بالقیمة العادلة مضافًا إلیھا تكالیف المعامالت المرتبطة بشراء األصل المالي ف
األصول المالیة غیر مسجلة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر،

اد. إذا كان من ل المعت یاق العم ي س ؤداة ف الذمم التجاریة المدینة ھي المبالغ المستحقة من العمالء عن البضائع التي تباع أو الخدمات الم
ول  )، وتصنف على أنھا أصول متداولة. إن لم ت أط ل       (أو في دورة التشغیل العادیة للشركة إذا كان دة أو أق نة واح ي س ا ف ع جمعھ المتوق
ة. ویتم قیاس الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى بالقیمة العادلة والحقًا تقاس یر متداول ول غ ا أص ى أنھ ھا عل یكن، فیتم عرض

بالتكلفة المستھلكة مخصوًم منھا مخصص مناسب للدیون المقدرة المشكوك في تحصیلھا.

ھلة یولة الس ة الس ل عالی یرة األج تثمارات قص یشتمل النقد وما یعادلھ على النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنك وودائع الطلب واالس
التحویل لمبلغ نقدي محدد وھي غیر معرضة لمخاطر كبیرة فیما یخص تغیرات القیمة  .

ن          ة م ة أو مجموع ول المالی ة األص اض قیم ى انخف وعي عل ل موض اك دلی ان ھن ا إذا ك م م ریر بتقیی ل تق  تقوم الشركة في نھایة  فترة ك
ذا          ن ھ ة ع ائر الناتج ة والخس ول المالی ن األص ة م الي أو مجموع ل الم ة األص ي قیم اض ف تراف باالنخف م االع ة . یت ول المالی األص
ى تراف األول د االع ت بع داث وقع االنخفاض في القیمة فقط إذا كان ھناك دلیل موضوعي على انخفاض القیمة كنتیجة لحدث أو عدة أح
ول ة األص الي أو مجموع ل الم درة لألص تقبلیة المق ارة") ویكون ألحداث الخسارة تأثیر على التدفقات النقدیة المس دث خس ل ("ح لألص

المالیة التي یمكن تقدیرھا بشكل موثوق بھ.

ات أن       ات المالحظ دما تشیر بیان یرة وعن ة كب قد یوجد أدلة على انخفاض قیمة المدینین أو مجموعة من المدینین لمواجھتھم صعوبة مالی
رتبط           تي ت ادیة ال روف االقتص أخرات أو الظ ي المت یرات ف ل التغ ة، مث تقبلیة المتوقع ھناك انخفاض یمكن قیاسھ في التدفقات النقدیة المس

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

إیضاحات حول البیانات المالیة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ 

تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

٣ -١٢) تابع األصول المالیة 
تابع انخفاض قیمة األصول المالیة

استبعاد األصول المالیة

٣ -١٣) االلتزامات المالیة

الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى 

القروض المصرفیة

توزیعات أرباح المساھمین  

استبعاد االلتزامات المالیة 

٣ -١٤)  مقاصة األدوات المالیة 

دفقات ة للت ة الحالی ل والقیم ة لألص ة الدفتری ن القیم رق بی ھ الف بالنسبة لفئة القروض والذمم المدینة ، فإنھ یتم قیاس مبلغ الخسارة على أن
درة (باستثناء خسائر االئتمان المستقبلیة التي لم یتم تكبدھا) مع عمل خصم  بناء على معدل الفائدة الفعلي األصلي تقبلیة المق ة المس النقدی

لألصول المالیة ویتم تخفیض القیمة الدفتریة لألصول واالعتراف بمبلغ الخسارة في بیان األرباح أو الخسائر.

ب دد بموج الي المح ي الح دة الفعل دل الفائ و مع ة ھ اض القیم ارة انخف إذا كان لقرض سعر فائدة متغیر، فإن معدل الخصم لقیاس أي خس
العقد. یجوز للشركة قیاس انخفاض القیمة على أساس القیمة العادلة لألداة باستخدام سعر سوق یمكن مالحظتھ.

ي         اض ف تراف باالنخف د االع ت بع تي وقع وعي وال ة بشكل موض داث مرتبط ك بسبب أح ة وذل  إذا انخفض مبلغ الخسارة في فترة الحق
قیمة األصل ، یتم عكس الخسارة الناتجة عن االنخفاض في القیمة المعترف بھا سابقا في بیان األرباح أو الخسائر.

الي       ل الم ل األص م تحوی ھ ت ل أو أن ذا األص ن ھ ة م دفقات النقدی ة للت وق التعاقدی ي الحق دما تنتھ تقوم الشركة باستبعاد أصل مالي فقط عن
ا     اطر والمزای ة المخ ل كاف ركة بتحوی م الش م تق رى إذا ل ركة أخ ى ش ل إل ذا األص ة بھ افع المرتبط اطر والمن ع المخ ل جمی ك بتحوی وذل
ل ي األص زة ف د محتج المرتبطة باألصل أو االحتفاظ بھا وقامت باالستمرار برقابة األصول المحولة ،فإن الشركة تقوم باالعتراف بفوائ
ة ا. إذا قامت الشركة باالحتفاظ بكافة المخاطر والمنافع المرتبطة بملكیة األصول المالی ا دفعھ ب علیھ الغ یتوج ھ بمب رتبط ب تزام الم واالل

المحولة فعلى الشركة االستمرار باالعتراف باألصل المالي.

تم تسجیل توزیعات أرباح المساھمین كذمم دائنة في الفترة التي یقوم بھا المساھمین باعتماد تلك التوزیعات.

اء  ا أو انتھ م إلغاؤھ ي أو یت ة أو تنتھ ات المالی ن االلتزام ركة م ة الش راء ذم م إب دما یت ط عن ة فق ات المالی تبعاد االلتزام ركة باس وم الش تق
ات     روط االلتزام دیل ش م تع یر، أو أن یت كل كب ة بش روط مختلف رض بش س المق ن نف آخر م الي ب الي ح الحیتھا. عند استبدال التزام م ص
د  . یتم إدراج الفرق في القیمة الدفتریة االلتزام الجدی تراف ب لي واع الحالیة، یتم معاملة ھذا التبدیل أو التعدیل كأنھ استبعاد لاللتزام األص

ذات الصلة في األرباح أو الخسائر.

ة      ا لمقاص زم قانونی ق مل اك ح ون ھن تتم مقاصة األصول أو االلتزامات المالیة ویتم إدراج صافي المبلغ في بیان المركز المالي عندما یك
المبالغ المعترف بھا ووجود نیة للتسویة على أساس الصافي أو تحویل األصول وتسویة االلتزامات في وقت واحد.

ة   تراف بكاف م االع ة         . یت ات المالی ات االلتزام ا وتعریف ق علیھ ة المتف ات التعاقدی ر الترتیب ًا لجوھ ة وفق ات المالی نیف االلتزام م تص یت
امالت الیف المع االلتزامات المالیة مبدئیًا بالقیمة العادلة وفي حالة القروض المصرفیة والذمم الدائنة فإنھ یتم االعتراف بھا بعد خصم تك

المرتبطة بھا.  وتشتمل االلتزامات المالیة للشركة على الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى والقروض المصرفیة. .

وردین     . ن الم اد م ل المعت یاق العم ي س ا ف ول علیھ م الحص تي ت دمات ال ائع أو الخ ن البض دفع ثم ات ل ي التزام ة ھ ة الدائن ذمم التجاری ال

ل (أو في دورة التشغیل العادیة للشركة إذا كانت أطول). دة أو أق نة واح الل س تحقة خ ت مس وتصنف على أنھا التزامات متداولة إذا كان
ة     . تم االعتراف بالذمم التجاریة الدائنة یر متداول ات غ ا التزام ى إنھ ھا عل م عرض ھ یت ة فإن ات متداول ا التزام ى أنھ إن لم یتم تصنیفھا عل

والذمم الدائنة األخرى بالتكلفة المستھلكة باستخدام طریقة الفائدة السائدة. .

اس ى أس یتم تسجیل القروض المصرفیة  بالعوائد المستلمة بعد خصم صافي تكالیف اإلصدار ویتم المحاسبة عن مصروفات التمویل عل
االستحقاق وتضاف إلى الذمم الدائنة (االلتزامات المتداولة) إلى المدى الذي ال یتم تسویتھا في الفترة التي نشأت فیھا.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة 

إیضاحات حول البیانات المالیة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ 

تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

٣ -١٥) المخزون

٣ -١٦) تكالیف االقتراض

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

٣- ١٧) المخصصات

٣- ١٨) خطة المساھمات المحددة  

٣ -١٩) االعتراف باإلیرادات 

      

      

      
         
         

یتم تقییم المخزون بالمتوسط المرجح للتكلفة أو صافى القیمة القابلة للتحقق أیھما اقل.

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

درة الء المق ات العم رادات بمرتجع یتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمقابل المادي الذي یتم استالمھ أو یستحق استالمھ ویتم تقلیل اإلی
وكذلك الخصومات والبدالت المشابھة.

یمكن االعتراف باإلیراد  من بیع البضائع عندما تتوفر الشروط اآلتیة:
 أن تقوم الشركة بتحویل مخاطر وفوائد ملكیة البضائع إلى المشتري.

م     تي ت ائع ال ى البض ة عل ة الفعال ة أو الرقاب ة بالملكی ون مرتبط  أال تحتفظ الشركة بالمشاركة اإلداریة المستمرة والتي غالبًا ما تك
بیعھا.

 إمكانیة قیاس مبالغ اإلیراد على نحو موثوق.
 إمكانیة تدفق المنافع االقتصادیة المتعلقة بالمعاملة إلى الشركة.

بح        ت لتص ن الوق ترة م ب ف تي تتطل ة وال ول المؤھل اج األص اء أو إنت ك أو بن ر بتمل ة بشكل مباش تراض المرتبط الیف االق افة تك یتم إض
جاھزة لالستخدام أو البیع إلى تكالیف ھذه األصول حتى ذلك الوقت التي تصبح فیھ تلك األصول جاھزة لالستخدام المقصود أو البیع .

الیف   ن تك ة م ول المؤھل ى األص روفاتھا عل ل مص م تأجی یتم خصم دخل االستثمار المحقق من االستثمار المؤقت لقروض معینة والتي ت
االقتراض القابلة للرسملة إذا تطلب ذلك.

الي      (قانوني أو ضمني) كنتیجة ألحداث سابقة والذي یحتمل أن  یتطلب تزام ح ركة ال ى الش ون عل یتم االعتراف بالمخصصات عندما یك
من الشركة تسویة االلتزام وعمل تقییم موثوق بھ لمبلغ االلتزام.

ار   ي االعتب ذًا ف ریر أخ ترة التق ة ف ي نھای الي ف تزام الح ویة االل وب لتس غ المطل دیر للمبل ل تق و أفض ص ھ ھ كمخص ترف ب غ المع والمبل
االلتزام. وعندما یتم قیاس المخصص باستخدام التدفقات النقدیة المقدرة لتسویة االلتزام فإن القیمة الدفتریة ة ب المخاطر والشكوك المحیط

تكون ھي القیمة الحالیة لتلك التدفقات النقدیة.

المبلغ   تراف ب ن االع ر ، یمك رف آخ ن ط ھا م ص أو بعض ویة المخص عندما یتوقع أن یتم استرداد كافة المنافع االقتصادیة المطلوبة لتس
المستحق كأصل إذا تم التأكید على استعادة المبلغ المستحق وإمكانیة قیاس المبلغ المستحق على نحو موثوق بھ.

ل     انون العم ًا لق ة وفق دیره الحكوم تي ت اعي ال أمین االجتم د والت إن موظفي الشركة من المواطنین اإلماراتیین ھم أعضاء في نظام التقاع
بتھ ١٢.٥٪ من  مبلغ ا نس ام ١٩٩٩، وبموجبھ فإن الشركة مطالبة بالمساھمة بم م (٧) لع دة رق ة المتح ارات العربی ة اإلم ادي لدول االتح
اھمة  " من تكالیف الرواتب لصالح نظام التقاعد لتمویل مزایا التقاعد. یساھم الموظفین والحكومة بنسبة اب المس "الرواتب الخاضعة لحس
اھمة. إن التزام الشركة الوحید فیما یتعلق مخصص التقاعد والتأمین اب المس ٥٪ و ٢,٥٪ على التوالي من مبلغ الرواتب الخاضعة لحس

االجتماعي ھو القیام بتحویل المساھمات المذكورة فقط. ویتم إدراج تلك المساھمة في األرباح أو الخسائر.

 إمكانیة قیاس تكلفة المعاملة التي تم أو سیتم إنفاقھا على نحو موثوق.
یتم االعتراف باإلیرادات من بیع البضائع عندما یتم تسلیم البضائع ونقل ملكیتھا القانونیة.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة 

إیضاحات حول البیانات المالیة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ 

تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

٣ -٢٠) اإلیجارات

الشركة كمستأجر

٣ -٢١) األحكام المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات الغیر مؤكدة

األحكام المحاسبیة الھامة 

االعتراف باإلیرادات

األطراف ذات عالقة 

ي       ام منھج اك نظ ن ھن م یك ا ل ار ، م د اإلیج دة عق دى م ى م ت عل یتم تسجیل دفعات اإلیجار التشغیلي كمصروف على أساس القسط الثاب
ر   . یتم إدراج اإلیجارات المحتملة الناشئة ل المؤج ن األص ادیة م افع االقتص تھالك المن ھ اس م فی ث یت ني بحی ط الزم ال للنم آخر أكثر تمثی

بموجب عقود اإلیجار التشغیلیة كمصروفات في الفترة التي یتم صرفھا فیھا.

التزام   . یتم االعتراف بالفائدة ز ك ذه الحواف ل ھ م االعتراف بمث في حالة عدم تلقي حوافز اإلیجار للدخول في عقود اإلیجار التشغیلیة ، یت
ني ط الزم ال للنم ثر تمثی ر أك ي آخ اس منھج اك أس ن ھن الكلیة من الحوافز كنقص في حساب اإلیجار على أساس القسط الثابت، ما لم یك

بحیث یتم فیھ استھالك المنافع االقتصادیة من األصل المؤجر.

ات      دیرات وافتراض ام وتق ل أحك وم بعم یتطلب تطبیق الشركة للسیاسات المحاسبیة التي تم وصفھا في إیضاح السیاسات المحاسبیة أن تق
ا ة بھ ات المرتبط دیرات واالفتراض ك التق عن القیمة الدفتریة لألصول وااللتزامات والتي ال تكون واضحة من مصادر أخرى وتكون تل

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

ال ي ح ا ف ا فیھ ت مراجعتھ تي تم ترة ال ي الف یتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات بصفة مستمرة ویتم االعتراف بالتقدیرات المحاسبیة ف
كانت لتلك المراجعة تأثیر على تلك الفترة أو فترة المراجعة أو الفترات المستقبلیة إذا كان للمراجعة تأثیر على تلك الفترتین.

ول    ة لألص م الدفتری دیل القی ي تع وقد كانت التقدیرات واالفتراضات التي تمت من قبل اإلدارة والتي لھا مخاطر كبیرة یمكن أن تتسبب ف
وااللتزامات خالل السنة المالیة القادمة موضحة أدناه.

تي ة وال ام اآلتی أثناء تطبیق الشركة للسیاسات المحاسبیة والتي تم وصفھا فیما سبق وبسبب طبیعة العملیات فإن اإلدارة تقوم بعمل األحك
لھا األثر الكبیر على المبالغ المعترف بھا في البیانات المالیة.

تأجر. فیما عدا ذلك یتم ى المس ة إل د الملكی اطر وعوائ ة المخ د كاف یتم تصنیف عقود اإلیجار كعقود إیجار تمویلیة عندما تنقل شروط العق
تصنیف جمیع عقود اإلیجار كعقود إیجار تشغیلي.

دفعات              ة لل ة الحالی ار أو بالقیم د اإلیج ة عق ي بدای ة ف ة العادل ركة بالقیم ول للش ة كأص ي البدای یتم إثبات األصول تحت التأجیر التمویلي ف
اإلیجار أیھما أكثر. یتم تحمیل االلتزام على المؤجر في بیان المركز المالي كالتزام تأجیر تمویلي .

ن    ي م ید المتبق ى الرص ت عل دة ثاب دل فائ ق مع ك لتحقی ار وذل تزام اإلیج ض ال ل وتخفی روفات التموی یتم توزیع دفعات اإلیجار بین مص
ي         ة، وف ول المؤھل رة باألص ة مباش ت مرتبط ائر ، إال إذا كان اح أو الخس تزام . یتم االعتراف في الحال بمصروفات التمویل في األرب االل

ھذه الحالة یتم رسملتھا وفقًا للسیاسة العامة للشركة فیما یتعلق تكالیف االقتراض.

اطر ل مخ م تحوی و أن یت اإلیرادات " وھ تراف ب م  ١٨ "االع دولي رق بة ال ار المحاس ق معی وم اإلدارة بتطبی اإلیرادات ، تق تراف ب لالع
ومزایا ملكیة السلع والخدمات إلى المشترین وتقل ھذه اإلیرادات بالمرتجعات المقدرة والخصومات والبدالت األخرى (إن وجدت).

م ٢٤ دولي رق قامت اإلدارة باإلفصاح عن أطراف ذات عالقة والمستحق من وإلى أطراف ذات عالقة وفقًا لمتطلبات معیار المحاسبة ال
ة       ب ونی د الطل ة عن ة أو دائن ذمم مدین ة" والتي في ضوئھا یكون المستحق من وإلى أطراف ذات عالقة ك راف ذات عالق احات أط "إفص
ول ا كأص اح عنھ م اإلفص تي ت اإلدارة في التحصیل أو الدفع لألطراف ذات عالقة عندما یكون ذلك ضروریًا، ویتم تصنیف األرصدة ال

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

إیضاحات حول البیانات المالیة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ 

تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

٣ -٢١) تابع األحكام المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات الغیر مؤكدة 

المصادر الھامة للتقدیرات الغیر مؤكده

مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا 

المخزون 

الممتلكات واآلالت والمعدات 

االستھالك

تحسینات األصول المؤجرة

مصروفات اإلیجارات التشغیلیة

ة ة القابل ل للقیم زون لیص ة المخ ل تكلف ویات لتقلی ل تس م عم ل، ویت ا اق  یتم إدراج المخزون بالتكلفة أو بصافي القیمة القابلة للتحقق أیھم
ي یرات ف ویات التغ ذه التس ي ھ ر ف تي تؤث ل ال ن العوام للتحقق إذا تطلب األمر وذلك لتقدیر التقادم أو األرصدة التي انخفضت قیمتھا وم
اب  زون لحس ود المخ د بن وم اإلدارة بتحدی ل ، تق ذه العوام ى ھ اءًا عل ودة. بن ص الج ائل تخ ادي ومس ف الم ج والتل عیر المنت ب وتس الطل

مخصص المخزون بطيء الدوران. ومن الضروري عمل مراجعات لتلك المخصص إذا اختلف ناتج ھذه العوامل عن التقدیرات.

ى                د عل ذي یعتم ل وال ي والتآك ل والبل ع لألص ى االستخدام المتوق اءًا عل ول بن ع لألص ر المتوق ى العم دات عل یتم إھالك الممتلكات والمع
عوامل تشغیلیة ولم تأخذ اإلدارة في االعتبار أن ھناك أي قیمة متبقیة حیث أنھا تعتبر غیر جوھریة.

تى ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ ویتم استھالك حقوق االمتیاز على فتره ١٠ سنوات كما وق ح ذه الحق دة ھ ى م یتم استھالك حقوق االستخراج عل
تم تقدیره من قبل اإلدارة.

ى      ة عل دیرات مبنی ك التق ون تل ا وتك تقوم اإلدارة بتحدید عمر التحسینات على األصول المؤجرة وكذلك مصروفات اإلھالك المرتبطة بھ
ول. ویمكن أن تتغیر بدرجة كبیرة علیھ ینبغي أال ذه األص افتراض أن الشركة ستقوم بتجدید اإلیجار السنوي على مدى العمر المتوقع لھ

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

ن یرة یمك اطر كب ا مخ تي لھ ریر وال اریخ التق ي ت  التقدیرات الرئیسیة التي تخص المستقبل والمصادر الرئیسیة للتقدیرات الغیر مؤكدة ف
أن تتسبب في تسویات جوھریة في القیم الدفتریة لألصول وااللتزامات خالل السنة المالیة التالیة یتم مناقشتھا فیما یلي:

بب    ة بس ة المدین ذمم التجاری ي ال ة ف دم المبالغ مان ع ل لض ده عوام یتم تحدید مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا وذلك باستخدام ع
ك ي ذل ا ف یلھا. ویستند مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا لجمیع العمالء على مجموعة متنوعة من العوامل، بم ة تحص دم إمكانی ع
روف ي ظ الء ف الجودة الشاملة والعمر الزمني للمدینین، التقییم االئتماني المستمر للظروف المالیة للعمیل والضمانات المطلوبة من العم
اء ى الوف ل عل ز العمی م بعج ى عل ركة عل ة. وباإلضافة إلى ذلك، یتم تسجیل مخصصات محددة للحسابات الفردیة عندما تصبح الش معین

بالتزاماتھ المالیة.

ًا ار وفق اعد اإلیج تم االعتراف بدفعات اإلیجارات التشغیلیة كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار بعد اعتبار تص
ار أو أن     د اإلیج د عق م تجدی التفاقیات اإلیجار ویمكن لمصروفات اإلیجار أن تتغیر بدرجة كبیرة في فترات محاسبیة الحقة وینبغي أال یت

یتم تغییر شروط اإلیجار في العقد.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة 

إیضاحات حول البیانات المالیة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ 
(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

الممتلكات واآلالت والمعدات ٤

التكلفة 
١٣٢،٩٩٧،٥٧٥١،٨٢٧،٨٦٢،٥٠٨٢،٦٤٦،٧٠١٢٤،٨٦٩،٢٤٥١٢،١١٧،٦١١٣٠،٩١٨،٦٧٢١١٥،٢١٥،٧٨٧٢،١٤٦،٦٢٨،٠٩٩كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٥

١٩،٣٣٩،٧١٢٢٤،٦٠٤،٦١٧                 -٣١،٠٠٠٣،١٦٥،٩٤٥١١٩،٨٠٠١،٧٢٨،٠٤٤٢٢٠،١١٦المضاف خالل السنة
(١٣٣،٨٠٦،٨٦٨)                 -                 -                  -                -١٩،٣٩٦،٢٧٠١١٤،٤١٠،٥٩٨-                    

(٨٢٥،٨٧٧)                      -                 -(٢،٩٠٠)(٨٢٢،٩٧٧)                -                   -                -المستبعد خالل السنة 
١٥٢،٤٢٤،٨٤٥١،٩٤٥،٤٣٩،٠٥١٢،٧٦٦،٥٠١٢٥،٧٧٤،٣١٢١٢،٣٣٤،٨٢٧٣٠،٩١٨،٦٧٢٧٤٨،٦٣١٢،١٧٠،٤٠٦،٨٣٩كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦

٩،٤٦٦،٢٤١٢٤،٣٩٢،٣٧١                 -٥٥،٠٠٠١٣،٢٠٢،٤٢٥٥٢٤،١٩٢٧٧٣،٥٧٨٣٧٠،٩٣٥المضاف خالل السنة
(١١٤،٠٠٠)                      -                 -                 -(١١٤،٠٠٠)                -                   -                -المستبعد خالل السنة 

١٥٢،٤٧٩،٨٤٥١،٩٥٨،٦٤١،٤٧٦٣،٢٩٠،٦٩٣٢٦،٤٣٣،٨٩٠١٢،٧٠٥،٧٦٢٣٠،٩١٨،٦٧٢١٠،٢١٤،٨٧٢٢،١٩٤،٦٨٥،٢١٠كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧
مجمع اإلھالك 

٨٤٩،٦٨٦،١٧٦                      -٢٦،٤٣٨،٦٣٢٧٦٣،٨٩٢،٠٧٣٢،٤٣٢،٩٧٧٢٤،٥٩٧،٩٢٤١١،٥١٥،٥٢٢٢٠،٨٠٩،٠٤٨كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٥
٥٤،٣٢٠،٢٤٢                      -٤،٠٥٩،٠٥٥٤٨،٦٩٨،٦٢٨٩٣،٢٢٤٣٤٤،٩٦٩٣٤٥،٤٩٣٧٧٨،٨٧٣المحمل على السنة 

(٨٢٥،٨٦٤)                      -                 -(٢،٨٩٩)(٨٢٢،٩٦٥)                -                   -                -المستبعد خالل السنة 
٩٠٣،١٨٠،٥٥٤                      -٣٠،٤٩٧،٦٨٧٨١٢،٥٩٠،٧٠١٢،٥٢٦،٢٠١٢٤،١١٩،٩٢٨١١،٨٥٨،١١٦٢١،٥٨٧،٩٢١كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦

٤٩،١١٦،٨٣١                      -٤،٤٥٥،٨٢٥٤٢،٨١٢،٢٨٧١٨٤،٣٢٥٥٥٨،٠٦١٣٢٧،٤٦٠٧٧٨،٨٧٣المحمل على السنة 
(١١٣،٩٩٨)                      -                 -                 -(١١٣،٩٩٨)                -                   -                -المستبعد خالل السنة 

٩٥٢،١٨٣،٣٨٧                      -٣٤،٩٥٣،٥١٢٨٥٥،٤٠٢،٩٨٨٢،٧١٠،٥٢٦٢٤،٥٦٣،٩٩١١٢،١٨٥،٥٧٦٢٢،٣٦٦،٧٩٤كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧
القیمة الدفتریة 

١١٧،٥٢٦،٣٣٣١،١٠٣،٢٣٨،٤٨٨٥٨٠،١٦٧١،٨٦٩،٨٩٩٥٢٠،١٨٦٨،٥٥١،٨٧٨١٠،٢١٤،٨٧٢١،٢٤٢،٥٠١،٨٢٣
١٢١،٩٢٧،١٥٨١،١٣٢،٨٤٨،٣٥٠٢٤٠،٣٠٠١،٦٥٤،٣٨٤٤٧٦،٧١١٩،٣٣٠،٧٥١٧٤٨،٦٣١١،٢٦٧،٢٢٦،٢٨٥

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

-
-
-
في فترة التقریر ، تبلغ تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات المھلكة بالكامل والتى التزال تستخدم ٣٥٣،١١٢،٠٧٠ درھم (  ٢٠١٦ : ٣٥٢،٨٢٢،٥١٠ درھم إماراتي).-

تم ترقیة الرھن المسجل والتخصیص لبولیصة التأمین على بعض اآلالت والمعدات (إیضاح ١٧).
تم تحمیل كافة مصرفات اإلھالك على تكالیف المبیعات (إیضاح ٢٢).

بعض من المركبات مرھونة مقابل قرض آجل (إیضاح ١٧).

ة روض آجل ل ق تم عمل رھن تجاري لمحطة الطاقة الحراریة وتخصیص بوالص التأمین التي تغطي مصنع االسمنت ومحطة الطاقة الحراریة وتخصیص حقوق االیجار على األرض التي تقام علیھا محطة الطاقة الحراریة كضمانات مقاب
وقروض مصرفیة أخرى (إیضاح ١٧).

اإلجمالياألدوات والمعداتاألثاث والتركیبات المركبات والمعدات اآلالت والماكیناتاألرض والمباني
المتحركة

تكالیف تطویر 
المحجر

 األعمال الرأسمالیة 
قید التنفیذ

تمثل األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ معدات یتم تركیبھا.

المحول من األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ

تم تخصیص بوالص التأمین التي تغطي األصول المتحركة لصالح البنك مقابل قرض آجل (إیضاح ١٧).
تم تقدیم رھن عقارى مسجل (تم تنفیذه) على مشروع توسیع محطة تولید الطاقة عن طریق االستفادة من النفایات الحراریة وكذلك تخصیص بولیصة تأمین على المشروع لصالح البنك مقابل قرض آجل (إیضاح ١٧).

خالل الفترة ، تم رسملة تكالیف اقتراض بمبلغ ٤٥،٢٧٥ درھم ( ٢٠١٦ :  ٨٥٥،١٢١ درھم).

كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧
كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦
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٢٠١٧٢٠١٦
حقوق االستخراج واالمتیاز٥

١،١٠٠،٠٠٠٣،٣٠٠،٠٠٠حقوق االمتیاز 

اإلجمالي
التكلفة

٧٦،٥٠٠،٠٠٠٢٢،٠٠٠،٠٠٠٩٨،٥٠٠،٠٠٠كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٥
(٧٦،٥٠٠،٠٠٠)                   -(٧٦،٥٠٠،٠٠٠)ما تم شطبھ خالل السنة 

٢٢،٠٠٠،٠٠٠٢٢،٠٠٠،٠٠٠                -كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦
٢٢،٠٠٠،٠٠٠٢٢،٠٠٠،٠٠٠                -كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧

مجمع االستھالك 
٧٤،٠٠٦،١٩٥١٦،٥٠٠،٠٠٠٩٠،٥٠٦،١٩٥كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٥

٢،٤٩٣،٨٠٥٢،٢٠٠،٠٠٠٤،٦٩٣،٨٠٥االستھالك خالل السنة 
(٧٦،٥٠٠،٠٠٠)                   -(٧٦،٥٠٠،٠٠٠)ما تم شطبھ خالل السنة   

١٨،٧٠٠،٠٠٠١٨،٧٠٠،٠٠٠                -كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦
٢،٢٠٠،٠٠٠٢،٢٠٠،٠٠٠                -االستھالك خالل السنة 

٢٠،٩٠٠،٠٠٠٢٠،٩٠٠،٠٠٠                -كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧
القیمة الدفتریة : 

١،١٠٠،٠٠٠١،١٠٠،٠٠٠                -كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧
٣،٣٠٠،٠٠٠٣،٣٠٠،٠٠٠                -كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦

حقوق االمتیاز

استثمار فى شركة زمیلة٦
٢٠١٧٢٠١٦

١٣،٥٦١،٠٠٠١٣،٥٦١،٠٠٠

١٤،٩٥٢،٨٤٤٤،٧٩٤،٧١٣(ریال عماني)األصول الغیر متداولة
٢،٣٦٩،٥٧٩٢،٣٠٥،٢٨٧(ریال عماني)األصول المتداولة 
   -                   ١٠،٢٢٢،٤٢٣(ریال عماني)إجمالي االلتزامات

المخزون ٧
٢٢،٤٨٠،٨١٢٢٦،٣٧٥،١٣١المواد الخام 

٥٥،١٨٣،٢٥٤٣٥،٤٢٠،٦٦١المنتجات شبھ التامة
٣،٧٢١،٦٢١٢،٨٦٤،١٤٩المنتجات التامة

٨١،٣٨٥،٦٨٧٦٤،٦٥٩،٩٤١ ( أ )

١٣٥،٨٨٥،٤٧٦١٢٢،٥٠٠،٧٩٣قطع الغیار 
(٢٣،٠٠٠،٠٠٠)(٢٤،٠٠٠،٠٠٠)یخصم منھ : مخصص مخزون قطع الغیار بطيء الدوران

١١١،٨٨٥،٤٧٦٩٩،٥٠٠،٧٩٣
٩٧،٤٠٦،٢٤٥٤٤،٦٩١،٣٨٤وسائل حرق

٦٠٦،٥١٣٥٢٩،٨١٤الحقائب ومواد التعبئة والتغلیف 
٢٠٩،٨٩٨،٢٣٤١٤٤،٧٢١،٩٩١ (ب) 

٢٩١،٢٨٣،٩٢١٢٠٩،٣٨١،٩٣٢(أ) + (ب)

ة ٧،١٠٠،٠٠٠ ریال عماني ، متمثًال في دفوع قیم ا الم غ رأس مالھ ام ٢٠١٦، قامت الشركة باالستثمار في شركة زمیلة یبل الل ع خ
م  دة      . الشركة الزمیلة مرخص لھا بإنتاج االسمنت بجمیع أنواعھ ول ة الواح اني للحص ال عم د ری ة واح ة بقیم دد ٧،١٠٠،٠٠٠ حص ع

تبدأ عملیات اإلنتاج  حتى تاریخ ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ .

٢٠٪  من حصص السادة / مصنع اسمنت صحار ذ.م.م.، 
صحار، سلطنة عمان ("الشركة الزمیلة")،

وفیما یلي أصول والتزامات الشركة الزمیلة:

تستھلك حقوق االمتیاز على مدى ١٠ سنوات كما تم تقدیره من قبل اإلدارة.
دة  ٢٥ عامًا از لم تخراج وامتی وق اس ح حق ل ٢٠٠٧ بإبرام اتفاقیة مع بلدیة الفجیرة ، والتي بموجبھا تم من ي ١٧ أبری ركة ف ت الش قام

أخرى من تاریخ االتفاقیة ، قابلة للتجدید تلقائیًا لمدة ٢٥ عامًا أخرى ، وتنقضي دون سابق إنذار بعد العام الخمسین.

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

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

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

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)
٢٠١٧٢٠١٦

تابع المخزون ٧

٢٣،٠٠٠،٠٠٠٢٢،٠٠٠،٠٠٠الرصید فى بدایة السنة 
١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠المحمل خالل السنة (إیضاح ٢٣)

٢٤،٠٠٠،٠٠٠٢٣،٠٠٠،٠٠٠الرصید فى نھایة السنة 

٢٠١٧٢٠١٦
ذمم تجاریة مدینة ٨

١٧٧،٨٠٤،١٩٦١٦١،٤٥٨،٩٠٩ذمم تجاریة مدینة  
(١،٨٠٢،٠٢١)(١،٧٩٦،١٢٥)یخصم : مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا 

١٧٦،٠٠٨،٠٧١١٥٩،٦٥٦،٨٨٨

الغطاء:
١٢٢،٩٥٧،٦٩٥١٢٩،٠٥٤،٤٤٣بضمان 

٥٣،٠٥٠،٣٧٦٣٠،٦٠٢،٤٤٥اعتماد مفتوح 
١٧٦،٠٠٨،٠٧١١٥٩،٦٥٦،٨٨٨

تتضمن الذمم التجاریة المدینة ما یلي:
-

-
-

مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا

١،٨٠٢،٠٢١١،٨٨٨،٦٨٤الرصید فى بدایة السنة 
(٨٦،٦٦٣)(٥،٨٩٦)ما تم شطبھ خالل السنة
١،٧٩٦،١٢٥١،٨٠٢،٠٢١الرصید فى نھایة السنة 

التحلیل الجغرافي
  التحلیل الجغرافي للذمم التجاریة المدینة، كالتالى:

١١٣،٦٦٣،٨٣٠١٠٠،٦٢٤،٨٢٠داخل دولة االمارات العربیة المتحدة
٦٢،٣٤٤،٢٤١٥٩،٠٣٢،٠٦٨خارج دولة االمارات العربیة المتحدة : دول مجلس التعاون الخلیجي 

١٧٦،٠٠٨،٠٧١١٥٩،٦٥٦،٨٨٨

المدفوعات مقدمًا والودائع والذمم المدینة األخرى٩
٦٠٦،٦٦٨٣٧٩،٧٢٣المدفوعات مقدمًا 

٣،٢١٥،٢٧٧٤،٩٢٤،٣٩٦مبالغ مدفوعة مقدمًا إلى للموردین 
٦٣٤،٠٢٩٣٧٦،٦٩٦ذمم مدینة أخرى

٤،٤٥٥،٩٧٤٥،٦٨٠،٨١٥

یمثل عدد (٥) عمالء (٢٠١٦ : ٥ عمالء) ما نسبتھ ٧٢٪ (٢٠١٦ : ٦٨ ٪) من إجمالي الذمم التجاریة المدینة.

تم رھن الذمم التجاریة المدینة مقابل قروض مصرفیة (إیضاح ١٧).

اراتي   م إم ون درھ غ    ١١,٤ ملی ا مبل داد ، منھ أخرة الس اراتي   ) مت م إم ون درھ م  (٢٠١٦ : ١٢ ملی ون درھ غ ١٢,٥ ملی إن مبل
(٢٠١٦: ٩,٩ ملیون درھم إماراتي) مضمونة بالكامل.

ن            ة م ة المدین ذمم التجاری ان لل ودة االئتم ي ج یر ف ا أي تغ ي اعتبارھ ذ ف ركة تأخ لتحدید إمكانیة تحصیل الذمم التجاریة المدینة فإن الش
تاریخ منح االئتمان حتى تاریخ التقریر. وعلیھ فإن اإلدارة تعتقد بأنھ ال حاجة لزیادة مخصص االئتمان للدیون المشكوك في تحصیلھا.

مخصص مخزون قطع الغیار بطئ الدوران                     
الحركة في مخصص مخزون قطع الغیار بطئ الدوران كالتالي :

الحركة في مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا كاآلتي :

غ       ٥٠ ي مضمونة حتى مبل أة وھ الء المنش اراتي   ) مستحقة من أكبر عم م إم ون درھ م   (٢٠١٦: ٤٥,٧ ملی ون درھ غ  ٥٠,٤ ملی مبل
ملیون.

یاق     الل س ة خ ة المدین ذمم التجاری ى ال ده عل وم) ، ال یتم تحمیل أى فائ وم ( ٢٠١٦: ٩٩ ی ى ١١٨ ی دینون ھ ماح للم ترة الس ط ف متوس
العمل الطبیعي.

یوجد المخزون المذكور أعاله في منشآت وباحة المصنع في دبا ، الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة .
تم تخصیص بولیصة التأمین التي تغطي المخزون مقابل قروض مصرفیة (إیضاح ١٧).
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)
٢٠١٧٢٠١٦

النقد بالصندوق واألرصدة لدى البنوك ١٠
١٠٠،٠٦٢٢٤٧،٥٩٠النقد بالصندوق

١٣،٤٧٥،٥٢٩١٤،٨٦٨،٧٩٠أرصدة لدى البنوك - الحسابات الجاریة
١٣،٥٧٥،٥٩١١٥،١١٦،٣٨٠

األرصدة البنكیة موجودة في بنوك مسجلة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.

رأس المال ١١
٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠ ( عدد )عدد األسھم العادیة 

١١(درھم إماراتي)القیمة االسمیة للسھم العادى
٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠(درھم إماراتي)رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 

األرباح األساسیة والمخففة للسھم ١٢
٣٧،٠٥١،٨٢٨٥٦،٧٢٣،٣٦٣(درھم إماراتي)ربح السنة

٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠( عدد )المتوسط المرجح لألسھم
١٠,٤١٥,٩(فلس إماراتي)

توزیعات أرباح مقترحة١٣

االحتیاطي القانوني ١٤
١٥٥،٨١٣،١١٢١٥٠،١٤٠،٧٧٦الرصید فى بدایة السنة

٣،٧٠٥،١٨٣٥،٦٧٢،٣٣٦یضاف: المحول من ربح السنة (إیضاح ١٦)
١٥٩،٥١٨،٢٩٥١٥٥،٨١٣،١١٢الرصید فى نھایة السنة

االحتیاطي االختیاري١٥

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

األرباح المحتجزة ١٦
٣٠٤،٤٤٦،٧٢٥٢٧٣،٤٨٨،٩٦٤الرصید فى بدایة السنة

٣٧،٠٥١،٨٢٨٥٦،٧٢٣،٣٦٣ربح السنة
(٥،٦٧٢،٣٣٦)(٣،٧٠٥،١٨٣)یخصم منھ : المحول إلى االحتیاطى القانونى (إیضاح ١٤)

(٢،٣٠٠،٠٠٠)(٣،٣٠٠،٠٠٠)مكافآت مجلس اإلدارة (إیضاح ٢٧)
(١٧،٧٩٣،٢٦٦)(٢١،٣٥١،٩١٩)توزیعات أرباح مدفوعة *

٣١٣،١٤١،٤٥١٣٠٤،٤٤٦،٧٢٥الرصید فى نھایة السنة

*

أرباح السھم الواحد خالل السنة

م ٢ لسنة ٢٠١٥ والمادة ٥٨ من عقد تأسیس المنشأة  یتم تحویل ١٠٪ من دة رق ة المتح ارات العربی ة اإلم ادي لدول انون االتح وفقًا للق
بة ٥٠٪ من رأس انوني نس اطي الق غ االحتی انوني إذا بل اطي الق ل لالحتی األرباح السنویة إلى االحتیاطي القانوني ، یجوز وقف التحوی

المال المدفوع ، ھذا االحتیاطي القانوني قابل للتوزیع وفقًا لموافقة المساھمین بناءًا على توصیات مجلس اإلدارة.

بة ١٠٪ من األرباح لحساب االحتیاطي االختیاري ویمكن توزیع ھذا االحتیاطي بقرار من یص نس م تخص ابقة ، ت نوات الس الل الس خ
م   (٢) دة رق م ٢٤٠ من القانون اإلتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتح ادة رق ًا للم س اإلدارة وفق یات مجل ي توص اءًا عل اھمین بن المس

لسنة ٢٠١٥ والمادة رقم ٥٨ من عقد تأسیس الشركة.

ادل     ا یع دفوع بم ال الم ن رأس الم بة      ٦٪ (٢٠١٦: ٦٪) م ة بنس اح نقدی ع أرب س اإلدارة توزی ترح مجل ام  ٢٠١٧ ، اق ن ع ع
نویة    ة الس ة العمومی اد الجمعی عة العتم ي خاض ارتي  ) وھ م إم ارتي  ( ٢٠١٦ : ٢١،٣٥١،٩١٩ درھ م إم ٢١،٣٥١،٩١٩ درھ

للمساھمین.

ارتي   م إم ادل   ٢١،٣٥١،٩١٩ درھ ا یع دفوع بم ال الم ن رأس الم بة ٦٪ (٢٠١٦ : ٥٪) م ة بنس اح نقدی ع أرب م توزی نة ، ت الل الس خ
اریخ   د بت اھمین المنعق نویة للمس ة الس ارتي) وذلك وفقًا لما تم اعتماده في اجتماع الجمعیة العمومی م إم (٢٠١٦ : ١٧،٧٩٣،٢٦٦ درھ

١٣ أبریل ٢٠١٧ .
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إیضاحات حول البیانات المالیة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ 

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

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)
٢٠١٧٢٠١٦

القروض المصرفیة ١٧
قروض آجلة (أ)

٤٠٦،٠٥٠،٢١٤٤٦٢،٣١٢،٨٨٦الرصید فى بدایة السنة
١٧٤،٦٢١،٧٣٧٢٥،٨٣٠،٤٧٧یضاف إلیھ: المستلم خالل السنة 
(٨٢،٠٩٣،١٤٩)(٢٠٦،٢٧٩،٨٢٥)یخصم منھ : المسدد خالل السنة 

٣٧٤،٣٩٢،١٢٦٤٠٦،٠٥٠،٢١٤الرصید فى نھایة السنة

یشمل: 
٢٢٢،٢١٤،٠٢٠٣١٠،٦٣١،٠١٢الجزء الغیر متداول 

١٥٢،١٧٨،١٠٦٩٥،٤١٩،٢٠٢الجزء المتداول 
٣٧٤،٣٩٢،١٢٦٤٠٦،٠٥٠،٢١٤

تحلیل القروض اآلجلة: 
٩٨،٩٢٦،٦٤٢١٣٨،٤٩٧،٢٩٩القرض اآلجل ١
١١٨،٨٤٧،٧٥٦                   -القرض اآلجل ٢
٦٦،٦٦٦،٦٦٧                   -القرض اآلجل ٣
٥١،٣٨٥،٧٢٥                   -القرض اآلجل ٤
٢٩،٥٧٠،٠٨٨                   -القرض اآلجل ٥
٧٨٣،٦٢٠١،٠٨٢،٦٧٩القرض اآلجل ٦
                 -١٠١،٢٤٠،٦٨١القرض اآلجل ٧
                 -٧،٣١٩،٤٤٥القرض اآلجل ٨
                 -٦،٤٤١،٦٧٠القرض اآلجل ٩

                 -٥٠،٠٠٠،٠٠٠القرض اآلجل ١٠
١٠٩،٦٨٠،٠٦٨القرض اآلجل ١١

٣٧٤،٣٩٢،١٢٦٤٠٦،٠٥٠،٢١٤
القرض اآلجل ١

القرض اآلجل ٢

القرض اآلجل ٣

القرض اآلجل ٤

القرض اآلجل ٥

ة         دة بقیم ة المتح ارات العربی ة اإلم ل دول ة داخ وك العامل دى البن ن إح رض م ى ق ركة عل لت الش ام  ٢٠١٤ ، حص الل ع خ
ذا  ویة ھ م تس بر  ٢٠١٧ ، ت ھر نوفم الل ش ري    . خ وك األخ ة للبن ات الحالی ل االلتزام ادة تموی اراتي إلع م إم ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠ درھ

القرض من خالل ترتیبات تمویلیة أخرى متمثلة في (القرض اآلجل ١١).

ة    دة بقیم ة المتح ارات العربی ة اإلم ة بدول وك العامل دى البن ن إح رض م ي ق ول عل ركة بالحص ت الش ام ٢٠١٥، قام الل ع خ
بر    ٢٠١٧ ، تم تسویة ھذا الل  شھر نوفم ك         . خ س البن ن نف ة م ارات التمویلی ات االیج ل التزام اراتي، لتحوی م إم ٦٨،٥١٤،٣٠٠ درھ

القرض من خالل ترتیبات تمویلیة أخرى متمثلة في (القرض اآلجل ١١).

ة       دة بقیم ة المتح ارات العربی ة اإلم ل دول ة داخ وك العامل دى البن ن إح رض م ي ق ول عل ركة بالحص ت الش ام ٢٠١٥، قام الل ع خ
وارد        ة الفجیرة للم ة لھیئ وق الملكی ع حق ل دف غ ٣٩،٤٢٦،٧٨٤ درھم من حساب القرض لتموی حب مبل م س م ، ت ٤٠،٠٠٠،٠٠٠ درھ
غ ٢٨،٠٠٠،٠٠٠ درھم إماراتي. خالل شھر نوفمبر ا بمبل ة دب غ ١١،٤٢٦،٧٨٤ درھم وأیضا لدفع إیجار األرض لبلدی ة بمبل الطبیعی

٢٠١٧ ، تم تسویة ھذا القرض من خالل ترتیبات تمویلیة أخرى متمثلة في (القرض اآلجل ١١).

د         ر جدی اج كلینك ط إنت اء خ الیف إنش ن تك زء م ل ج ارجي لتموی ك خ ن بن رض م ام ٢٠٠٦ ، قامت الشركة بالحصول ھذا الق الل ع خ
الغ    ي والب غ المتبق ویة المبل ى تس اق عل م اإلتف مبر  ٢٠١٧، ت ھر دیس الل ش وم . خ ي الی تري ف ن م در بـ  ٧،٥٠٠ ط ة تق عة إنتاجی بس
ي       (القرض ة ف رى متمثل ة أخ ات تمویلی الل ترتیب برایر ٢٠١٨ ، من خ ھر ف ي ش ك ف ده وذل ل موع اراتي قب م إم ٩٨،٩٢٦،٦٤٢ درھ

اآلجل ١١).

ة       ١٢٣،٤٠٠،٠٠٠ دة بقیم ة المتح ارات العربی ة اإلم ل دول ة داخ ام ٢٠١٤، تم الحصول على قرض من إحدي البنوك العامل الل ع خ
غ  حب مبل م س ة          . ت ات الحراری ن النفای تفادة م ریق االس ن ط ة ع د الطاق ة تولی یع محط روع توس ل مش ك لتموی اراتي وذل م إم درھ
بر   ٢٠١٧ ، تم تسویة ھذا القرض من خالل ترتیبات تمویل ط   . خالل شھر نوفم رض فق ذا الق ن ھ اراتي م م إم ١٢٣،٢٤٩،٥٢٥ درھ

إسالمي متمثل في (القرض اآلجل ٧).
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تابع القروض المصرفیة ١٧
تابع القروض اآلجلة (أ)

القرض اآلجل ٦

القرض اآلجل ٧

القرض اآلجل ٨

القرض اآلجل ٩

القرض اآلجل ١٠

القرض اآلجل ١١

٢٠١٧٢٠١٦القروض المصرفیة األخرى (ب)

١٥٨،٥٢٢،٤٥٢١١٢،١٩٢،٠٨٣إیصاالت أمانة 
٩،٤١٥،٢٨٥                  -كمبیاالت مخصومة

١٥٨،٥٢٢،٤٥٢١٢١،٦٠٧،٣٦٨

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

د    ھري أو عن اس ش ى أس ول عل ك المم ل البن ن قب یلھا م م تحص داد ویت ترة الس دة ف ى م ة عل االت األمان ى إیص دة عل ب الفائ تحس
االستحقاق، أیھما یتم تطبیقھ.

المي      (عقد إجارة) من أحد البنوك العاملة داخل دولة االمارات ل إس ات تموی ي ترتیب دخول ف ام ٢٠١٧، قامت الشركة بال الل ع خ
م    ٢. خالل شھر نوفمبر ٢٠١٧،  تم إعادة جدولة المبلغ ل رق رض اآلج ة ١١٤،٤٤٥،٩٨٧ درھم لتسویة الق دة بقیم ة المتح العربی
ا     ٣،٠٠٠،٠٠٠ ل منھ ة ك اویة قیم ى       ٢٢ قسطًا ربع سنوي متس داده عل یتم س اراتي وس م إم الغ ١٠١،٢٤٠،٦٨١ درھ ي الب المتبق
ایر ٢٠١٨ وتنتھي في یولیو ٢٠٢٣ وسیتم تسویة المبلغ المتبقي والبالغ ٣٥،٢٤٠،٦٨١ درھم إماراتي ن ین درھم إماراتي وتبدأ م

في یولیو ٢٠٢٣.

ارات  ة االم ل دول ة) من أحد البنوك العاملة داخ المي (مرابح ل إس ات تموی ي ترتیب دخول ف ركة بال ت الش ام ٢٠١٧، قام الل ع خ
ذا      داد ھ یتم س ة وس وارد الطبیعی ة الفجیرة للم ة لھیئ ة ٨،٥٠٠،٠٠٠  درھم إماراتي لتمویل دفع حقوق الملكی دة بقیم ة المتح العربی
ا ٢٣٦,١١١ درھم إماراتي وتبدأ من أغسطس ٢٠١٧ وتنتھي في یولیو ى ٣٦ قسطًا ربع سنوي متساویة قیمة كل منھ رض عل الق

.٢٠٢٠

ارات   ة اإلم اركة ) من أحد البنوك العاملة داخل دول المي  (مش ل إس ات تموی ي ترتیب دخول ف ركة بال ت الش ام ٢٠١٧، قام الل ع خ
م      تي ت ات وال ن المخلف روع طح ام / مش واد الخ ة الم د طاحون ل تجدی اراتي لتموی م إم ة ٣٠،٠٠٠،٠٠٠ درھ دة بقیم ة المتح العربی
ا ل منھ ة ك اویة قیم نوي متس ع س طًا رب ى ٢٤ قس رض عل ذا الق داد ھ یتم س ا.  وس اراتي منھ م إم غ ٦،٤٤١،٦٧٠ درھ حب مبل س

١،٢٥٠،٠٠٠ درھم إماراتي وتبدأ من سبتمبر ٢٠١٨ وتنتھي في مایو ٢٠٢٤.

دة             ة المتح ارات العربی ة االم ل دول ة داخ وك العامل دى البن ن إح رض م ذا الق ي ھ ول عل ام ٢٠١٧، قامت الشركة بالحص الل ع خ
راري   / البخاري. م الح ن الفح ة ٥٠،٠٠٠،٠٠٠ درھم إماراتي ألغراض تجاریة عامة ولتمویل شراء مخزون طویل األجل م بقیم
ا   ٢،٥٠٠،٠٠٠ درھم إماراتي ل منھ ي       : [١]  ١٦ قسطًا ربع سنوي متساویة قیمة ك ا یل ى قسمین كم رض عل ذا الق داد ھ یتم س وس
برایر ٢٠١٨ وتنتھي في نوفمبر ٢٠٢١، [٢]  ١٦ قسطًا ربع سنوي متساویة قیمة كل منھا ٦٢٥،٠٠٠ درھم إماراتي ن ف وتبدأ م

وتبدأ من مارس ٢٠١٨ وتنتھي في دیسمبر ٢٠٢١.

دة             ة المتح ارات العربی ة االم ل دول ة داخ وك العامل دى البن ن إح رض م ذا الق ي ھ ول عل ام ٢٠١٦، قامت الشركة بالحص الل ع خ
م ة  ٣٠،١١٧ درھ اویة بقیم ھریًا متس طًا ش ي   ٤٨ قس رض عل داد الق م س ات  . یت راء مركب ل ش م لتموی ة ١،٢٦٠،٩٨٩ درھ بقیم

إماراتي (متضمنة الفائدة) ابتداءًا من مارس ٢٠١٦ وینتھي في دیسمبر ٢٠٢٠.

یتم احتساب الفائدة علي القروض المذكورة أعاله، بالفائدة التجاریة شھریًا ، وتدفع منفصلة في تواریخ استحقاقھا.

ام ٢٠١٧، قامت الشركة بالحصول علي ھذا القرض من إحدى البنوك العاملة داخل دولة االمارات العربیة المتحدة  بحد الل ع خ
ل     ادة تموی ك إلع ا وذل اراتي منھ م إم حب      ١٠٩،٦٨٠،٠٧٦ درھ م س تي ت اراتي وال م إم م درھ ى ٢٠٩،٦٨٠،٠٠٠ درھ أقص
ى   ٢٦ قسطًا رض عل ة   ١ ، ٣ ، ٤ ، ٥). وسیتم سداد ھذا الق روض اآلجل ي  (الق ة ف رى متمثل وك األخ دى البن ة ل ات الحالی االلتزام

ربع سنوي متساویة قیمة كل منھا ٧،٧٠٠،٠٠٠ درھم إماراتي وتبدأ من مایو ٢٠١٨ وتنتھي في یولیو ٢٠٢٤.
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إیضاحات حول البیانات المالیة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ 
(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

٢٠١٧٢٠١٦تابع القروض المصرفیة ١٧

القروض المصرفیة - الجزء الغیر متداول 
سیتم سداد الجزء الغیر متداول للقروض المصرفیة كاآلتى:

٥٣،٢٧١،٧٥٥٩٥،٤٣٨،٢٧٧فى السنة الثانیة
١٢٧،٧٠١،٥٨٤١٨٤،٣٨٠،٣٥٩فى السنة الثالثة إلى السنة الخامسة 

٤١،٢٤٠،٦٨١٣٠،٨١٢،٣٧٦بعد خمس سنوات
٢٢٢،٢١٤،٠٢٠٣١٠،٦٣١،٠١٢( باإلشارة إلى أ )قروض آجلة 

القروض المصرفیة - الجزء المتداول 

١٥٢،١٧٨،١٠٦٩٥،٤١٩،٢٠٢( باإلشارة إلى أ )قروض آجلة 
١٥٨،٥٢٢،٤٥٢١٢١،٦٠٧،٣٦٨( باإلشارة إلى ب)القروض المصرفیة األخرى 

٣١٠،٧٠٠،٥٥٨٢١٧،٠٢٦،٥٧٠
٥٣٢،٩١٤،٥٧٨٥٢٧،٦٥٧،٥٨٢إجمالي القروض المصرفیة 

تم ضمان القروض المصرفیة بواسطة:
(١

(٣

(٤
(٥

(٦
(٧
(٨
(٩

(١١
(١٢

٢٠١٧٢٠١٦
مكافآت نھایة خدمة الموظفین ١٨

١٥،١٣٣،٢٦٩١٣،٥٠٣،٩٨٦الرصید في بدایة السنة 
٢،٠٨١،٣٧٧٢،٢٠٠،٩٤٤یضاف: المحمل على السنة 

(٥٧١،٦٦١)(١،٠٠٠،١٥٠)یخصم: المدفوع خالل السنة 
١٦،٢١٤،٤٩٦١٥،١٣٣،٢٦٩الرصید في نھایة السنة 

تخصیص بولیصة التامین بقیمة ٢٣٦,٩ ملیون درھم المتعلقة بمحطة الطاقة الحراریة (إیضاح ٤).     

ل          ى مجم اءًا عل ھ بن ول ب ل المعم انون العم ًا لق ریر وفق ترة التق ة ف ي نھای تم حساب المبالغ المطلوبة لتغطیة مكافآت نھایة الخدمة ف
فترة خدمة الموظفین وأساسي الراتب الحالي في نھایة فترة التقریر.

رھن مسجل لمحطة الطاقة الحراریة  بمبلغ ٢٣٢،٠٠٠،٠٠٠ درھم إماراتي (إیضاح ٤).

تخصیص حقوق إیجار األرض القائمة علیھا محطة الطاقة الحراریة ( بین الشركة و بلدیة الفجیرة)، (إیضاح ٤).

ة     ات الحراری ن النفای تفادة م ریق االس ن ط ة ع د الطاق ة تولی یع محط روع توس ي مش تي تغط أمین ال والص الت یص ب تخص
(إیضاح ٤).

رھن عقارى مسجل على مشروع توسیع محطة تولید الطاقة عن طریق االستفادة من النفایات الحراریة (إیضاح ٤).

تخصیص بولیصة التأمین بقیمة ٤١٢,٢ ملیون درھم التي تغطي مصنع االسمنت، وعلى أساس متساوي (إیضاح ٤).

تخصیص بوالص التأمین التي تغطي األصول المتحركة ، على أساس متساوي (إیضاح ٤).

رھن بعض المركبات (إیضاح ٤).

التخصیص العام للذمم التجاریة المدینة لصالح البنك (إیضاح ٨).

تخصیص بولیصة التأمین التي تغطي المخزون على أساس متساوي (إیضاح ٧) .

(٢

ترقیة الرھن المسجل والتخصیص لبولیصة التأمین على بعض اآلالت والمعدات (إیضاح ٤).
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٢٠١٧٢٠١٦
الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى ١٩

١١٩،٥٧٢،٣٤٣٦٧،٧٤٤،٩٨٢ذمم تجاریة دائنة 
٥٢٢،١٤١٢٩٥،٩٩٦محتجزات دائنة

٣،٩٩٩،٧٥٩٤،٢٥٧،٥٣٤توزیعات أرباح مستحقة 
١،١٦١،٢٤٧٥٤٥،٠١٦مبالغ مستلمة مقدمًا من العمالء 

١١،٨١٢،٣٣٠١٤،١٧٠،٠٢٠مستحقات 
٣،٥١٣،٠١٦٣،٧٩٠،٧٣٧فوائد دائنة 

١،٧١٥،٤٠٢١،٦٦٧،٠٠٥ذمم دائنة أخرى  
١٤٢،٢٩٦،٢٣٨٩٢،٤٧١،٢٩٠

٢٠١٧٢٠١٦
اإلیرادات٢٠

٢٦٦،٤٠٢،٧٥٢٢٣٦،٧٤٨،٣٥٥المبیعات: داخل اإلمارات العربیة المتحدة 
٢٨٦،٩١٨،٢٩١٣٥٩،٦٠٥،٨٩٤: دول مجلس التعاون الخلیجي         :خارج اإلمارات العربیة المتحدة 

١١٦،٠٥٠٤٦٧،٣٠٢: أخرى
٥٥٣،٤٣٧،٠٩٣٥٩٦،٨٢١،٥٥١

تكلفة المبیعات ٢١
٤٢٨،٢٠٩،٦٨٤٤٤٧،٩٣٣،١٢٤تكالیف التصنیع

٤٩،١١٦،٨٣١٥٤،٣٢٠،٢٤٢إھالك الممتلكات واآلالت والمعدات (إیضاح ٤)
٤٧٧،٣٢٦،٥١٥٥٠٢،٢٥٣،٣٦٦

مصروفات البیع والتوزیع٢٢
١،٨٩٤،٦٢٩١،٨١٢،٤٨١الرواتب والمزایا المتعلقة بھا 

٣٤٦،٨٦٨٣٣٧،٦٦٨مصروف المركبات
١٢٩،٣٦٩٢٢١،١٧٥الدعایة واإلعالن

١٢٥،٩٨١١٢٠،٤٠٣أخرى
٢،٤٩٦،٨٤٧٢،٤٩١،٧٢٧

المصروفات العامة واإلداریة٢٣
٨،١٢٥،٦٠٩٧،٧١٧،٠١٨الرواتب والمزایا المتعلقة بھا 

١،٣٦٧،٥٠٦١،٣٨٠،١٦٨التأمین
٩،٠٧١،٠٧٠٤،٨٣٢،٣٩٠مصروفات مھنیة وقانونیة وتأشیرات والمصروفات المتعلقة بھا

١،١٨٢،٢٠٠١،١٩٧،٠٠٠المساھمات العامة *
١،٠٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠مخصص مخزون بطئ الدوران (إیضاح ٧)

٦٧٠،٠٩٦٥٤٣،٦٩٣اإلیجار 
٣٥٠،١٥٢٢٩٧،٢٣٧المرافق

٤٥٦،٠٢٥٤٦١،١٧٩الھاتف واالتصاالت 
٢٦٧،٣٩٧١٩٥،٤٨٠السفر والترفیھ

٣٣٢،٤١٥٢٩٠،٣٢٩اإلصالحات والصیانة
٧٧٥،٧٠٥٣٩٨،١٢٨أخرى

٢٣،٥٩٨،١٧٥١٨،٣١٢،٦٢٢

*

عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر 

ة  یرة لتنمی ة الفج ى مؤسس ا إل م دفعھ اراتي) ت م إم ون درھ اراتي   (٢٠١٦: ملی م إم ون درھ غ ملی ة مبل اھمات العام من المس تتض
المناطق ومبلغ ١٨٢،٠٠٠ درھم إماراتي (٢٠١٦: ١٩٧،٠٠٠ درھم إماراتي) للمؤسسات المعترف بھا.
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٢٠١٧٢٠١٦
تكالیف التمویل ٢٤

١٢،٨٢٦،١١٦١٣،٦٦٠،٧٤٣فوائد على القروض المصرفیة

إیرادات أخرى٢٥
٨٧١،٦٣٨١٢٢،٥٧٨بیع مواد خردة

٢،٩٩٨٩١،٤٨٨أرباح بیع ممتلكات وآالت ومعدات
١،١٨٧،٧٥٢١،١٠٠،٠٠٩أخرى

٢،٠٦٢،٣٨٨١،٣١٤،٠٧٥

 التزامات التأجیر التشغیلى٢٦

٢٠١٧٢٠١٦
٩،٨٢٤،٧٦٦٩،٦٣٢،١٢٣خالل سنة واحدة

٤١،٣٠٣،٧٠٦٤٠،٤٩٣،٨٣٠أكثر من سنة وأقل من ٥ سنوات
٢٤٧،٧٥٩،١٧٥٢٥٨،٣٩٣،٨١٧أكثر من ٥ سنوات

٢٩٨،٨٨٧،٦٤٧٣٠٨،٥١٩،٧٧٠

 معامالت أطراف ذات عالقة ٢٧

٢٠١٧٢٠١٦
١،٤٣٥،٢٣٠١،١٤٦،٣١٢أ)
ب)

٤٦١،٥٠٥١،٠٢٢،٩٥٢

المعامالت مع األطراف ذات عالقة جـ)
إن طبیعة المعامالت المؤثرة مع األطراف ذات عالقة ومبالغھا كالتالى:

٢٠١٧٢٠١٦
٤،٥٥٣،٨٨٠٤،٦٩٣،٢٨٣مبیعات 

٢،١٠٨،٥٠٠١٠،٤٥٠،٠٠٠

د)
إن مكافآت الوظائف اإلداریة العلیا كالتالي : 

٤،١٦١،٨٣٢٤،٣٢٥،٦٥٩مكافآت الوظائف اإلداریة العلیا     

٣،٣٠٠،٠٠٠٢،٣٠٠،٠٠٠

بناء ممتلكات وآالت ومعدات

مكافآت الوظائف اإلداریة العلیا

عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر 

اھمین       ) ة للمس ة العمومی ل الجمعی ن قب ا م م اعتمادھ ا ت س اإلدارة (كم آت مجل مكاف
(إیضاح ١٦)

تي         ة الفجیرة وال ن بلدی تأجرة م ى أرض مس ة عل د الطاق تم إقامة مصانع األسمنت والكلینكر ومبانى ومنشآت الشركة ومحطة تولی
یوجد لھا إیجارات مستحقة. تتعامل اإلداراة مع ترتیبات اإلیجار تلك على أنھا غیر قابلة لإللغاء.

تعتقد الشركة بأن مثل ھذه المعامالت ال تختلف جوھریًا عن تلك التي تتم مع الغیر.

بة ار المحاس ًا لمعی ة وفق راف ذات عالق تقوم الشركة بالدخول في معامالت مع بعض المنشآت األخرى والتي تقع تحت مسمى أط
ة" ، وتكون شروط تلك المعامالت في نفس سیاق المعامالت األخرى التي تتم مع م ٢٤ ، "معامالت أطراف ذات عالق دولي رق ال
تركة و/أو اإلدراة والرقابة المشتركة وشركائھم والوظائف اإلداریة ة المش الغیر وتشمل األطراف ذات عالقة المنشآت ذات الملكی

األساسیة.

كانت االلتزامات المستقبلیة على االیجارات التشغیلیة المستحقة كالتالى:

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

عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر 

أرصدة مستحقة ألطراف ذات عالقة ( ضمن الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة 
األخرى)
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األدوات المالیة ٢٨
السیاسات المحاسبیة الھامة أ)

ب)

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦
األصول المالیة

١٧٦،٠٠٨،٠٧١١٥٩،٦٥٦،٨٨٨١٧٦،٠٠٨،٠٧١١٥٩،٦٥٦،٨٨٨ذمم تجاریة مدینة 

٦٣٤،٠٢٩٣٧٦،٦٩٦٦٣٤،٠٢٩٣٧٦،٦٩٦
١٣،٥٧٥،٥٩١١٥،١١٦،٣٨٠١٣،٥٧٥،٥٩١١٥،١١٦،٣٨٠

١٩٠،٢١٧،٦٩١١٧٥،١٤٩،٩٦٤١٩٠،٢١٧،٦٩١١٧٥،١٤٩،٩٦٤
االلتزامات المالیة

٥٣٢،٩١٤،٥٧٨٥٢٧،٦٥٧،٥٨٢٥٣٢،٩١٤،٥٧٨٥٢٧،٦٥٧،٥٨٢القروض المصرفیة 

١٤١،١٣٤،٩٩١٩١،٩٢٦،٢٧٤١٤١،١٣٤،٩٩١٩١،٩٢٦،٢٧٤
٦٧٤،٠٤٩،٥٦٩٦١٩،٥٨٣،٨٥٦٦٧٤،٠٤٩،٥٦٩٦١٩،٥٨٣،٨٥٦

تتكون األدوات المالیة من االصول المالیة وااللتزامات المالیة كما ھو موضح أعاله.

جـ)

أھداف إدارة المخاطر المالیة ٢٩

النقد بالصندوق واألرصدة لدى البنوك

رادات      اس لإلی اس القی ار االعتراف وأس تم اإلفصاح عن تفاصیل السیاسات والطرق المحاسبیة الھامة التي تم تطبیقھا وتشمل معی
ع ة م احات المرفق من اإلیض م  ٣ ض اح رق ي إیض ة ف ات المالی ة وااللتزام ول المالی ن األص ة م ل فئ ص ك ا یخ روفات فیم والمص

البیانات المالیة.
القیمة العادلة لألصول و االلتزامات المالیة التي ال یتم قیاسھا بالقیمة العادلة بشكل متكرر

كما فى ٣١ دیسمبر كما فى ٣١ دیسمبر 

القیمة العادلةالقیمة الدفتریة

المدفوعات مقدمًا والودائع والذمم 
المدینة األخرى

ة. ولم تقم الشركة بصیاغة سیاسات رسمیة إلدارة المخاطر ، على األدوات المالی ة ب ة المرتبط اطر التالی إن الشركة معرضة للمخ
ت . لم تقم الشركة بالتعاقد على أو المتاجرة في األدوات المالیة اس ثاب ى أس ل اإلدارة عل ن قب الرغم من ذلك یتم مراقبة المخاطر م

أو االستثمار في األوراق المالیة بما في ذلك األدوات المالیة المشتقة سواء بغرض المضاربة أو أغراض إدارة المخاطر.

ك   اس تل ركة إلدارة وقی ا الش تي تتبعھ ة ال ي الطریق ة أو ف اطر المالی ذه المخ ركة لھ رض الش ص تع ا یخ یرات فیم د أي تغ ال یوج
المخاطر.

ا. ویسعى برنامج الشركة العام ة بھ اطر المتعلق فة إدارة المخ اري وفلس اط التج ة للنش ات العام ع السیاس ركة بوض قامت إدارة الش
ات إدارة    ركة سیاس ات الش مل سیاس ركة وتش الي للش ى األداء الم ة عل یة المحتمل أثیرات العكس ل الت ة لتقلی اطر المالی إلدارة المخ
دة   ) دل الفائ اطر مع وق     (وتشمل مخاطر أسعار الصرف ومخ اطر الس ل مخ ددة مث اطق مح ة من وم بتغطی تي تق ة ال اطر المالی المخ

ومخاطر السیولة ومخاطر االئتمان ویتم عمل مراجعات دوریة للتأكد من االلتزام بسیاسات الشركة.

كما في تاریخ التقریر ، كانت القیمة العادلة لألصول وااللتزامات المالیة تقارب قیمھا الدفتریة .

فرضیة تقییم األدوات المالیة التي لم یتم قیاسھا بالقیمة العادلة على أساس متكرر
تم استخدام الطرق واالفتراضات التالیة لتقدیر القیمة العادلة:

ل. بناءًا على ھذا التقییم یتم ة للعمی درة االئتمانی دة والق دالت الفائ ل مع اییر مث ى مع اءًا عل ركة بن ل الش ن قب تم تقییم الذمم المدینة م
ة. ولم یكن ھناك اختالفات جوھریة بین القیم الدفتریة لتلك الذمم المدینة ذمم المدین ذه ال ن ھ احتساب مخصص للخسائر المتوقعة م

مخصومًا منھا المخصصات والقیمة العادلة المحتسبة لتلك الذمم كما في تاریخ نھایة التقریر.

دیون     ًا لل ة حالی دالت المتاح تخدام المع تقبلیة باس ة المس دفقات النقدی م الت ریق خص ن ط ة ع ات المالی ة لاللتزام ة العادل در القیم وتق
ات      ذه االلتزام ة لھ ة الدفتری ت القیم ة،    . كما في نھایة الفترة التقریر ، كان ة مماثل تحقاق متبقی واریخ اس ان وت اطر ائتم روط ومخ بش

المالیة ال تختلف جوھریا عن القیمة العادلة المحسوبة لھم.

راف        ن األط ة بی ة الحالی ي المعامل ھ ف تبدال األداة ب ن اس ذي یمك غ ال ل المبل ة تمث ات المالی ول وااللتزام ة لألص ة العادل إن القیم
الراغبین بھا.

الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة 
األخرى
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تابع أھداف إدارة المخاطر المالیة ٢٩
إدارة مخاطر العمالت األجنبیة أ)

إدارة مخاطر معدالت الفائدةب)

اختبار حساسیة معدل الفائدة 

إدارة مخاطر السیولةجـ)

جداول مخاطر السیولة والفائدة

إن التعرض لمخاطر تقلبات أسعار الصرف ینشأ عندما تقوم الشركة ببعض المعامالت بالعمالت األجنبیة.

اراتي درھم اإلم لم یكن ھناك مخاطر ذات أھمیة فیما یخص أسعار الصرف  حیث أن جمیع األصول وااللتزامات المالیة كانت بال
ض ركة بع ذ الش تقرة  . وتتخ رف مس عار ص ا أس تي لھ ریكي وال دوالر األم ي أو ال اون الخلیج س التع ض دول مجل الت بع أو عم
دوالر     اراتي وال درھم اإلم العمالت دون ال م ب تي تت امالت ال احبة للمع اطر المص اإلجراءات المناسبة التي من شأنھا  أن تقلل المخ

األمریكي.

اس        ى أس ة عل الدوات المالی ة ل د االستحقاقات التعاقدی م تحدی د ت ركة وق ة للش یوضح الجدول التالي نماذج استحقاق االدوات المالی
ل          ن قب ة االستحقاق م م مراقب ة ویت االدوات المالی اص ب د الخ ا للعق الفترة المتبقیة كما في تاریخ التقریر حتى تاریخ االستحقاق وفق
ة. وقد تم توضیح استحقاقات االدوات المالیة كما في نھایة فترة التقریر بناءًا على یولة كافی اإلدارة للتأكد من أنھ قد تم االحتفاظ بس

الترتیبات التعاقدیة للسداد في الصفحة التالیة:

ت بأسعار        تي كان ركة وال روض الش ة بق وق والمرتبط كانت الشركة معرضة لمخاطر التغیرات في أسعار الفائدة المتداولة في الس
ادة م إع د ت یرة وق ة ومتغ دة ثابت دالت فائ ون بمع ن دی زیج م فائدة متغیرة وسیاسة الشركة أن تقوم بإدارة تكالیف الفائدة باستخدام م
ى األدوات            دة عل بة للفائ نة وبالنس ن س ل م ة أق ترات زمنی الل ف ي خ یرة ف دالت متغ ا مع تسعیر الفائدة على األدوات المالیة التي لھ

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

ریر. اریخ التق ي ت ا ف تقة كم یر المش ى األدوات غ دة عل تم تحدید اختبار الحساسیة الموضح أدناه بناءًا على التعرض لمعدالت الفائ
ریر     اریخ التق ي ت ا ف تحقة كم ات المس الغ االلتزام افتراض أن مب ل ب أما بالنسبة لاللتزامات ذات الفائدة المتغیرة، فقد تم عمل التحلی
اس  ٥٠ نقطة بالنقص أو الزیادة وذلك إلعداد تقریر داخلي عن مخاطر معدل ة . وقد تم استخدام أس نة كامل ن الس تحقة ع ت مس كان

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

دة ٥٠ نقطة أعلى / (أقل) مع اإلبقاء على كافة المتغیرات األخرى ثابتة فإن نتائج أعمال الشركة عن دالت الفائ اس مع ان أس إذا ك
السنة المنتھیة سوف تزید / تقل بقیمة ٢،٦٦٤،٦٧٣ درھم إماراتى (٢٠١٦ : ٢،٦٣٨،٢٨٨ درھم إماراتى).

اطر     ب إلدارة مخ ل مناس ار عم اء إط ت ببن تي قام ركة وال اتق إدارة الش ى ع یولة عل اطر الس ة إلدارة مخ ئولیة المطلق ع المس تق
إدارة          ركة ب وم الش یولة وتق ات إدارة الس ذلك متطلب ل وك ة األج طة وطویل ة قصیرة ومتوس ات التمویل السیولة وذلك إلدارة المتطلب
اذج       ة نم ة ومطابق ة والفعلی ة المتوقع دفقات النقدی ة للت ة الدائم ة والمراقب ات كافی اظ باحتیاطی ریق االحتف ن ط یولة ع اطر الس مخ

استحقاق األصول وااللتزامات المالیة.

ر - رفیة               - إذا تطلب األم روض مص الل استخدام ق ن خ ل م ة التموی ن استمراریة ومرون وازن بی ى ت افظ عل ركة أن تح دف الش ھ
وكذلك من خالل حقوق ملكیة المساھمین.
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تابع أھداف إدارة المخاطر المالیة٢٩
تابع إدارة مخاطر السیولةجـ)

تابع جداول مخاطر السیولة والفائدة

األصول المالیة
١٧٦،٠٠٨،٠٧١                  -١٧٦،٠٠٨،٠٧١               -              -               -     -ذمم تجاریة مدینة 

-     -               -              -               ٦٣٤،٠٢٩                  -٦٣٤،٠٢٩

-     -               -              ١٣،٥٧٥،٥٩١                  -                -١٣،٥٧٥،٥٩١

-     -               -              ١٩٠،٢١٧،٦٩١                  -١٣،٥٧٥،٥٩١١٧٦،٦٤٢،١٠٠

االلتزامات المالیة
٥٣٢،٩١٤،٥٧٨                  -                -               -٣١٠،٧٠٠،٥٥٨٢٢٢،٢١٤،٠٢٠     -القروض المصرفیة 

-     -               -              -               ١٤١،١٣٤،٩٩١                  -١٤١،١٣٤،٩٩١
-     ٦٧٤،٠٤٩،٥٦٩                  -١٤١،١٣٤،٩٩١               -٣١٠،٧٠٠،٥٥٨٢٢٢،٢١٤،٠٢٠

األصول المالیة
١٥٩،٦٥٦،٨٨٨                  -١٥٩،٦٥٦،٨٨٨               -              -               -     -ذمم تجاریة مدینة 

-     -               -              -               ٣٧٦،٦٩٦                  -٣٧٦،٦٩٦

-     -               -              ١٥،١١٦،٣٨٠                  -                -١٥،١١٦،٣٨٠
-     -               -              ١٧٥،١٤٩،٩٦٤                  -١٥،١١٦،٣٨٠١٦٠،٠٣٣،٥٨٤

االلتزامات المالیة
٥٢٧،٦٥٧،٥٨٢                  -                -               -٢١٧،٠٢٦،٥٧٠٣١٠،٦٣١،٠١٢     -القروض المصرفیة 

-     -               -              -               ٩١،٩٢٦،٢٧٤                  -٩١،٩٢٦،٢٧٤
-     ٦١٩،٥٨٣،٨٥٦                  -٩١،٩٢٦،٢٧٤               -٢١٧،٠٢٦،٥٧٠٣١٠،٦٣١،٠١٢

التفاصیل
 أكثر  من سنة

 عند 
الطلب 
أو أقل 
من ٣ 
شھور

بفائدة

 عند الطلب أو 
أقل من ٣ 

شھور

بدون بفائدة

كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧

 خالل سنة
 اإلجمالي

 أكثر  من سنة خالل سنة

المدفوعات مقدمًا 
والودائع والذمم 

الذمم التجاریة الدائنة 
والذمم الدائنة األخرى

النقد بالصندوق 
واألرصدة لدى البنوك

المدفوعات مقدمًا 
والودائع والذمم 

الذمم التجاریة الدائنة 
والذمم الدائنة األخرى

النقد بالصندوق 
واألرصدة لدى البنوك

كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦
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تابع أھداف إدارة المخاطر المالیة٢٩
مخاطر األسعارد)

إدارة مخاطر االئتمان ھـ)

االلتزامات الرأسمالیة٣٠

االلتزامات المحتملة ٣١

االلتزامات٣٢

٢٠١٧٢٠١٦
٢١،٢١٤،٠٥٠٧٧،٠٠٠التزامات لشراء ممتلكات وآالت ومعدات 

مبالغ المقارنة٣٣

اً              یر وفق ن أن تتغ تي یمك ة ال دفقاتھا النقدی ائج تشغیلھا وت ا ونت ى إیراداتھ ري عل أثیر جوھ ا ت تي لھ الشركة معرضة لمخاطر أسعار السوق ال
ي               ض النواح وق وبع ي الس ب ف رض والطل وى الع ل ق ركة مث ارج سیطرة الش ل خ ك األسعار بعوام أثر تل وق. تت عار الس ي أس یرات ف للتغ
دیر واق تص ى أس ة. وتقوم الشركة بتخفیف مخاطر األسعار من خالل عمل تعاقدات طویلة األجل مع بعض العمالء مع التركیز عل التنظیمی

جدیدة.

ة       ار تكلف ي االعتب ركة ف ركة الش ذ الش نوي     .  وكجزء من تلك المراجعة تاخ ف س اس نص ى أس ال عل ل رأس الم ة ھیك ركة بمراجع وم الش تق
اطر   داف إدارة المخ ص أھ ا یخ تھدفة فیم ب مس تھدف أو نس ال مس ل رأس م ركة ھیك ن للش م یك ھ . ول احبة ل اطر المص ال والمخ رأس الم

الرأسمالیة.

ة     ارة مالی ا خس ج عنھ تي ینت ة وال ھ التعاقدی داد التزامات ى س ر عل رف اآلخ درة الط دم ق تشیر مخاطر االئتمان إلى المخاطر التي تنشأ عند ع
ة. وتتم مراجعة مدى تعرض الشركة للمخاطر االئتمانیة من درات االئتمانی ركة. تطبق الشركة سیاسة للتعامل فقط مع األطراف ذات الق للش
ة ع لكاف یل المتوق ة التحص ى قیم اء عل یلھا بن ي تحص كوك ف ون مش ص دی قبل اإلدارة بصفة دوریة منتظمة وتقوم الشركة باالحتفاظ بمخص

الذمم التجاریة المدینة .

ین          الل تحس ن خ اھمین م د المس ادة عوائ ع زی اط م ي النش ي االستمرار ف ركة ف  قامت الشركة بإدارة رأس المال للتأكید على مدى قدرة الش
رصید حق الملكیة وقد ظلت السیاسة العامة كما ھي بدون تغییر مثل السنة السابقة.

رض         ى تع ة أقص اض القیم ن انخف ة ع ارة الناتج م الخس م خص تي ت ة وال ات المالی ي البیان جلة ف ة المس ول المالی ة لألص ة الدفتری ل القیم تمث
الشركة لمخاطر االئتمان.

ة م مناقش تتضمن الذمم التجاریة المدینة عدد كبیر من العمالء ویتم عمل تقییم ائتمان مستمر على الوضع المالي للذمم التجاریة المدینة وقد ت
م اح رق ي ایض ة ف ة المدین تفاصیل مخاطر ائتمان الذمم التجاریة المدینة  وتم مناقشة مزید من التفاصیل حول مخاطر االئتمان للذمم التجاری

٨ و٩ حول البیانات المالیة .
دالت         ا لمع ة وفق ة عالی درات ائتمانی وك ذات ق ي بن ویالت ھ ك التم راف تل إن مخاطر االئتمان على التمویالت السائلة محدودة وذلك ألن أط

وكاالت االئتمان الدولیة .

ات       د أي التزام ببھا، ال یوج ارة بس دوث خس ع ح ن المتوق س م تي لی ي وال ل الطبیع یاق العم د ضمن س فیما عدا االلتزامات العادیة والتي تع
محتملة على البیانات المالیة للشركة كما في تاریخ التقریر.

كما فى ٣١ دیسمبر 

ارة      دوث خس ع ح ن المتوق س م تي لی ي وال ل الطبیع یاق العم من س د ض تي تع ة وال ات العادی اله وااللتزام ذكورة أع فیما عدا االلتزامات الم
بسببھا ، ال یوجد أي التزامات رأسمالیة على البیانات المالیة للشركة كما في تاریخ التقریر.

ائج    ي النت ر ف م تؤث ك ل نیفات تل ادة التص إن إع ك ف ع ذل ة وم تم إعادة تصنیف مبالغ معینة من السنة السابقة لمقارنتھا مع عرض السنة الحالی
المالیة أو حقوق الملكیة التي تم إعداد التقریر عنھا سابقًا.
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