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بیان األرباح أو الخسائر عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٨

٢٠١٨٢٠١٧إیضاحات

٢٠٦١٤،٥٥٩،٢١٧٦٢٠،٨٢٤،٧٠٧اإلیرادات
(٤٧٧،٣٢٦،٥١٥)(٤٩٦،١٧٥،٦٤١)٢١تكلفة المبیعات 
١١٨،٣٨٣،٥٧٦١٤٣،٤٩٨،١٩٢مجمل األرباح 

(٦٩،٨٨٤،٤٦١)(٧١،٦٦٠،١٦١)٢٢مصروفات البیع والتوزیع
(٢٣،٥٩٨،١٧٥)(١٥،٠٥٨،١٩٠)٢٣مصروفات عمومیة وإداریة

(٢،٢٠٠،٠٠٠)(١،١٠٠،٠٠٠)٥استھالك حقوق االستخراج واالمتیاز 
(١٢،٨٢٦،١١٦)(١٩،٣٩٧،٢٦٤)٢٤تكالیف التمویل 
٢٥٢،٤٤٣،١٧٤٢،٠٦٢،٣٨٨إیرادات أخرى

(٢٥،٨١٨)٦حصة (الخسارة) من الشركة الزمیلة 
١٣،٥٨٥،٣١٧٣٧،٠٥١،٨٢٨ربح السنة

١٢٣,٨١٠,٤األرباح األساسیة والمخففة للسھم ( بالفلس اإلماراتي )

تقریر مدققي الحسابات مدرج فى الصفحات رقم ٢ - ٦. 

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

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

اإلیضاحات المرفقة جزأ ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة.
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بیان الدخل الشامل اآلخر عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٨

٢٠١٨٢٠١٧

١٣،٥٨٥،٣١٧٣٧،٠٥١،٨٢٨ربح السنة
الدخل الشامل اآلخر:

بند لن یتم إعادة تصنیفھ إلي األرباح أو الخسائر الحقًا:
(٣،٣٠٠،٠٠٠)(٣،٣٠٠،٠٠٠)مكافآت مجلس اإلدارة

١٠،٢٨٥،٣١٧٣٣،٧٥١،٨٢٨إجمالي الدخل الشامل عن السنة

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

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

اإلیضاحات المرفقة جزأ ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة.
تقریر مدققي الحسابات مدرج فى الصفحات رقم ٢ - ٦. 
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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 ٢٠١٨ 

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)                    -                  -                 -مكافآت مجلس اإلدارة
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،٠٦٨الرصید كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧
١٣،٥٨٥،٣١٧١٣،٥٨٥،٣١٧                    -                  -                 -ربح السنة

-                 -                  -                    (٣،٣٠٠،٠٠٠)(٣،٣٠٠،٠٠٠)
١٠،٢٨٥،٣١٧١٠،٢٨٥،٣١٧                    -                  -                 -إجمالي الدخل الشامل 

                     -(١،٣٥٨،٥٣٢)                    -١،٣٥٨،٥٣٢                 -المحول إلى االحتیاطى القانونى
(٢١،٣٥١،٩١٩)(٢١،٣٥١،٩١٩)                    -                  -                 -توزیعات أرباح مدفوعة 

٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠١٦٠،٨٧٦،٨٢٧٢٢٢،٥٣٦،٠٠٢٣٠٠،٧١٦،٣١٧١،٠٣٩،٩٩٤،٤٦٦

اإلیضاحات المرفقة جزأ ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة. 
تقریر مدققي الحسابات مدرج فى الصفحات رقم ٢ - ٦. 

إجمالي حقوق ملكیة 
المساھمین األرباح المحتجزة االحتیاطي االختیاري

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

االحتیاطي القانونيرأس المال

الرصید كما في ٣١ دیسمبر  ٢٠١٨

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 ٢٠١٨ 
(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

٢٠١٨٢٠١٧
التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 

١٣،٥٨٥،٣١٧٣٧،٠٥١،٨٢٨ربح السنة
تسویات لـ: 

(٢،٩٩٨)(٧٩٩)(ربح) من بیع ممتلكات وآالت ومعدات
٥٠،٦٣٠،٨٩٤٤٩،١١٦،٨٣١

١٤٧،٨١٣-                  
١،٠٠٠،٠٠٠                    -مخصص مخزون قطع الغیار بطئ الدوران

١،١٠٠،٠٠٠٢،٢٠٠،٠٠٠
٢،٢٣٢،٥٩٠٢،٠٨١،٣٧٧

                  -٢٥،٨١٨حصة (الخسارة) من الشركة الزمیلة
١٩،٣٩٧،٢٦٤١٢،٨٢٦،١١٦تكالیف تمویل

٨٧،١١٨،٨٩٧١٠٤،٢٧٣،١٥٤األرباح التشغیلیة قبل التغیرات في األصول وااللتزامات التشغیلیة 
( الزیادة)/ النقص في األصول المتداولة 

(٨٢،٩٠١،٩٨٩)(٤٨،٠٧٥،٧٦٧)المخزون 
(١٦،٣٥١،١٨٣)(١٨،٧٤٥،٦٨٤)الذمم التجاریة المدینة 

١،٢٢٤،٨٤١(١،٧٤٧،٨٠٢)المدفوعات مقدمًا والودائع والذمم المدینة األخرى
الزیادة/ ( النقص) في االلتزامات المتداولة 
١،٠٤٩،١٠٧٥٠،٣٦٠،٤٤٤الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى 

١٩،٥٩٨،٧٥١٥٦،٦٠٥،٢٦٧النقد الناتج من العملیات 
(١،٠٠٠،١٥٠)(٢،٤٦٩،١٥٩)مكافآت نھایة خدمة موظفین مدفوعة 

١٧،١٢٩،٥٩٢٥٥،٦٠٥،١١٧صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة 
التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة 

(٢٤،٣٩٢،٣٧١)(٢٨،٢١١،٣٩٦)شراء ممتلكات وآالت ومعدات 
٨٠٠٣،٠٠٠المحصل من استبعاد ممتلكات وآالالت ومعدات

(٢٤،٣٨٩،٣٧١)(٢٨،٢١٠،٥٩٦)صافي النقد( المستخدم في ) األنشطة االستثماریة
التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 

١١٣،٦٢٦،٦٥٣١٧٤،٦٢١،٧٣٧قروض آجلة مستلمة
(٢٠٦،٢٧٩،٨٢٥)(١٤٩،٨٣٦،٧٨١)(سداد) القروض اآلجلھ 

٩٤،٣٣٢،١٨٦٣٦،٩١٥،٠٨٤المستلم من القروض المصرفیة األخرى ، بالصافى
(٢١،٦٠٩،٦٩٤)(٢١،٣٧٢،١٨٧)توزیعات أرباح مدفوعة

(٣،٣٠٠،٠٠٠)(٣،٣٠٠،٠٠٠)مكافآت مجلس إدارة مدفوعة
(١٣،١٠٣،٨٣٧)(١٩،١٠٩،٥٦٠)تكالیف تمویل مدفوعة

(٣٢،٧٥٦،٥٣٥)١٤،٣٤٠،٣١١صافي النقد الناتج من/ ( المستخدم في) األنشطة التمویلیة  
(١،٥٤٠،٧٨٩)٣،٢٥٩،٣٠٧صافي الزیادة / ( النقص) في النقد وما یعادلھ 

١٣،٥٧٥،٥٩١١٥،١١٦،٣٨٠النقد وما یعادلھ في بدایة السنة 
١٦،٨٣٤،٨٩٨١٣،٥٧٥،٥٩١النقد وما یعادلھ في نھایة  السنة 

النقد وما یعادلھ:
١١٥،١٣٧١٠٠،٠٦٢النقد بالصندوق

١٦،٧١٩،٧٦١١٣،٤٧٥،٥٢٩أرصدة لدى البنوك - الحسابات الجاریة
١٦،٨٣٤،٨٩٨١٣،٥٧٥،٥٩١

تقریر مدققي الحسابات مدرج فى الصفحات رقم ٢ - ٦.

مخصص مكافآت نھایة خدمة الموظفین

مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا
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 ٢٠١٨ 

الوضع القانوني و األنشطة التجاریة ١

(١-١

(١-٢

(١-٣

المعاییر الجدیدة والتعدیالت ٢
(٢-١

(٢-٢

١ ینایر    ٢٠١٩. یسمح بالتطبیق المبكر إذا تم       
تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة           
رقم ١٥ "إیرادات العقود من العمالء" أیضا.

١ ینایر ٢٠١٩

١ ینایر ٢٠١٩

١ ینایر ٢٠١٨

١ ینایر ٢٠٢١

التحسینات السنویة لدورة المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للسنوات ٢٠١٤ - ٢٠١٦

ارة  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 یرة ف اكم الفج مو ح احب الس ن ص ادر ع یري الص وم األم یرة بالمرس الفج

مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالیة وبورصة الكویت (سوق الكویت لألوراق المالیة).

رض ذا الغ ة لھ وامع المطلوب ازن والص غیل وإدارة المخ یید وتش منت وتش الشركة مرخص لھا القیام بأنشطة تصنیع األس
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)

المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٩، األدوات المالیة والتعدیالت المرافقة لمعاییر عدیدة أخرى.

المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ١٥ ، إیرادات العقود من العمالء والتعدیالت المرافقة لمعاییر عدیدة أخرى.
تصنیف وقیاس معامالت الدفعات على أساس األسھم - تعدیالت المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٢.

المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة - المطبقة من ١ ینایر ٢٠١٨

تم تطبیق المعاییر والتعدیالت التالیة ألول مرة على فترات التقریر السنویة التي تبدأ في ١ ینایر ٢٠١٨ أو بعدھا.

تحویالت االستثمارات العقاریة ، التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم ٤٠.

المعاییر الجدیدة والمعدلة والتحسینات
یتم تطبیقھا على الفترات السنویة التي تبدأ 

في أو بعد

نوات       ة للس اریر المالی داد التق ة إلع اییر الدولی دورة المع  التحسینات السنویة ل
٢٠١٥ - ٢٠١٧

تفسیر لجنة المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة رقم ٢٢ ، المعامالت بالعمالت األجنبیة والمقابل المدفوع مقدمًا.

ترة              ى الف ول عل ت ساریة المفع ن لیس دارھا ولك م إص تي ت ة ال دة والمعدل ة الجدی اریر المالی المعاییر الدولیة إلعداد التق
السنویة الحالیة

ي ٣١ دیسمبر ي ف إن المعاییر والتفسیرات التالیة التي تم إصدارھا لم تكن إجباریة التطبیق على فترات التقریر السنویة التي تنتھ
.٢٠١٨

المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ١٦ "اإلیجارات"

ائص م  ٩ - خص ة رق اریر المالی داد التق دولي إلع ار ال ى المعی دیالت عل التع
الدفع مقدمًا مع التعویض السلبي

ة   تثمارات طویل م   ٢٨ - االس دولي رق بة  ال ار المحاس ى معی دیالت عل التع
األجل في الشركات الزمیلة وشركات المحاصة

المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ١٧ - عقود التأمین

م    دما یت ق وعن تتوقع اإلدارة أن ھذه المعاییر الجدیدة والتفسیرات والتعدیالت سیتم اعتمادھا في البیانات المالیة عند وجوب التطبی
دئي ق المب ترة التطبی ي ف ة ف تطبیق ھذه المعاییر الجدیدة والتفسیرات والتعدیالت قد ال یكون لھ تأثیر جوھري على البیانات المالی

فیما عدا ما تم اإلفصاح عنھ في البند ٢-٤.
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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 ٢٠١٨ 

تابع المعاییر الجدیدة والتعدیالت ٢
تأثیر المعاییر المطبقة في ٢٠١٨ ٢-٣)

تأثیر المعاییر التي تم إصدارھا ولكن لم یتم تطبیقھا بعد ٢-٤)

السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

 

٣ -٢) أساس اإلعداد 

وفیما یلي أھم السیاسات المحاسبیة المطبقة في ھذه البیانات المالیة .

٣ -٣) التصنیفات المتداولة / غیر المتداولة

٢-٤-١) المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ١٦ ، اإلیجارات
م ١٧ دولي رق بة ال ار المحاس اء معی وم بإلغ ایر ٢٠١٦  ویق ي ین م   ١٦ ف ة رق اریر المالی داد التق دولي إلع ار ال دار المعی م إص ت
غیلیة ارات التش ن اإلیج یز بی ذف التمی یتم ح ارات" . یقوم باالعتراف بمعظم اإلیجارات في المیزانیة العمومیة حیث أنھ س "اإلیج
ر   ) وااللتزام المالي لدفع ل المؤج ق استخدام األص ل (ح ن األص ل م تراف بك یتم االع ھ س د، فإن ار الجدی ًا للمعی ة. ووفق والتمویلی

اإلیجارات. بینما یستثني فقط اإلیجارات قصیرة األجل وذات القیمة المنخفضة.
ي ١ ینایر ٢٠١٩. وقد قررت الشركة عدم تطبیق المعیار قبل دأ ف تي تب ة ال یكون تطبیق ھذا المعیار إجباریًا على السنوات المالی

تاریخ سریانھ.

إن تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ١٥ لم یكن لھ تأثیر جوھري على البیانات المالیة .

غیلیة  أجیرات تش ركة. إن لدى الشركة في تاریخ التقریر التزامات ت ة بالش غیلیة الخاص أجیرات التش ى الت ار عل ذا المعی یؤثر ھ س
ة ٢٨٩،٠٦٢،٨٨٢ درھم إماراتي. إن الشركة تخطط الستخدام إعفاء االعتراف الخاص باإلیجارات ذات اء بقیم غیر قابلة لإللغ

القیمة المنخفضة مثل أجھزة الحاسب واالعتراف بھا على أساس القسط الثابت كمصروف في بیان الدخل.

٢-٣-١) المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ١٥، إیرادات العقود من العمالء

٢-٣-٢) المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٩، األدوات المالیة
م     ٩ ، األدوات المالیة بدایة من ١ ینایر ٢٠١٨. ولم یكن لتطبیق ة رق اریر المالی داد التق دولي إلع قامت الشركة بتطبیق المعیار ال
م ٩ على األرصدة االفتتاحیة لألصول المالیة واألرباح المحتجزة تأثیر جوھري على ة رق اریر المالی داد التق دولي إلع ار ال المعی

البیانات المالیة.

٣ -١) بیان التوافق

ة. تم عرض ھذه البیانات المالیة بالدرھم اإلماراتي حیث أنھا اریر المالی داد التق تم إعداد البیانات المالیة وفقًا للمعاییر الدولیة إلع
العملة الوظیفیة الشركة وكذلك العملة التي تعرض بھا بیاناتھا المالیة.

ي    ح ف و موض ا ھ ة كم ة العادل تم إعداد البیانات المالیة على أساس التكلفة التاریخیة فیما عدا األدوات المالیة التي تم قیاسھا بالقیم
السیاسات المحاسبیة أدناه والتكلفة التاریخیة مبنیة على القیمة العادلة للتعویض الذي یمنح مقابل األصول أو السلع أو الخدمات.

م ة   . یت یر متداول ة أو غ واء متداول نیفھا س ى تص اءًا عل الي بن ركز الم ان الم ي بی ات ف ول وااللتزام رض األص ركة بع وم الش تق
الل دورة تھالكھا خ تصنیف األصول على أنھا متداولة عندما یكون من المتوقع أن یتم تحویلھا إلى نقد أو ھناك النیة لبیعھا أو اس
ترة        ١٢ شھر بعد الل ف ي خ د ف ى نق ا إل م تحویلھ ع أن یت ن المتوق ارة أو م رض التج دئیا بغ التشغیل العادیة أو یتم االحتفاظ بھا مب
ترة ١٢ شھر على األقل من تزام لف ویة ال تخدامھ لتس تاریخ فترة التقریر أو أنھ نقد أو ما یعادلھ ما لم یكن محظورًا استبدالھ أو اس

فترة التقریر. تصنف باقي األصول كأصول غیر متداولة.

اجرة أو رض المت ان لغ ة أو ك غیل العادی  ویصنف االلتزام على أنھ متداوًال عندما یكون من المتوقع أن یتم تسویتھ في دورة التش
د ١٢ شھر على ون ١٢ شھر بعد فترة التقریر، أو ال یوجد حق غیر مشروط لتأجیل تسویة ھذا االلتزام بع ي غض ویتھ ف ان تس ك

األقل  من فترة التقریر. تصنف باقي االلتزامات كالتزامات غیر متداولة.
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تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

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.

السنوات
٨ إلى ٣٥ المباني 

٦ إلى ٣٥اآلالت والماكینات 
٤األثاث والتركیبات 

٤المركبات والمعدات المتحركة 
٤األدوات والمعدات  

٦ إلى ٢٠تكالیف تطویر المحجر 

عیر      د تس وق عن ي الس اركین ف تخدمھا المش تي سیس ات ال تخدام االفتراض ات باس ول أو االلتزام ة لألص ة العادل اس القیم م قی یت
األصول أو االلتزامات، على افتراض أن المشاركین في السوق یتعاملون لما ھو أفضل لمصلحتھم االقتصادیة.

تخدام ادیة باس افع اقتص د من ى تولی وق عل ي الس إن قیاس القیمة العادلة لألصول غیر المالیة یأخذ في االعتبار قدرة المشاركین ف
ل ى وأفض ي أعل ول ف األصول في أعلى وأفضل استخدام لھا أو عن طریق بیعھا إلى مشارك في سوق آخر یقوم باستخدام األص

استخدام لھا.

ي                 اركین ف ن المش ة بی ة منظم ي معامل تزام ف ل ال دفوع لنق ول أو الم د األص ع أح ھ لبی ل علی ذي یتحص و السعر ال القیمة العادلة ھ
السوق في تاریخ القیاس. ویستند قیاس القیمة العادلة على افتراض أن الصفقة لبیع األصول أو نقل االلتزام یتم إما:

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

ركة           تخدمھا الش تي تس ة ال الف العمل الت بخ ت بعم تي تم امالت ال م االعتراف بالمع د ت ركة ، فق ة للش  أثناء إعداد البیانات المالی
م ریر فیت ترة التق ة ف ي نھای ة ف العمالت األجنبی ة ب ة المدرج ود النقدی بأسعار الصرف السائدة في تواریخ المعامالت  وبالنسبة للبن
اریخ   . وبالنسبة للبنود غیر النقدیة المدرجة بالعمالت األجنبیة فإنھ یتم إعادة تحویلھا ذا الت ي ھ ائدة ف رف الس تحویلھا بأسعار الص
ادة م إع ة ال یت ة التاریخی بأسعار الصرف السائدة في تاریخ تحدید قیمتھا العادلة وأما بالنسبة للبنود الغیر نقدیة المقاسة وفقا للتكلف

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

ال   د احتم یتم إضافة التكالیف الالحقة إلى القیمة الدفتریة لألصل أو االعتراف بھا كأصل منفصل وفقًا لما ھو مالئم وذلك فقط عن
م         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 تدفق المنافع االقتص

تحمیل كافة مصروفات اإلصالح والصیانة األخرى  إلى بیان األرباح أو الخسارة خالل الفترة المالیة التي صرفت فیھا.
اء) د البن ات قی ر والممتلك ك ح ة تمل الف األرض المتملك دات  ( بخ ات واآلالت والمع ة الممتلك طب تكلف الك لش اب اإلھ م احتس ت

بطریقة القسط الثابت على العمر المتوقع لألصول على النحو التالي:

ذ    ) بتكلفتھا مخصوما منھا مجمع اإلھالك د التنفی ال الرأسمالیة قی رى  ( ما عد األعم دات األخ ات واآلالت والمع م إدراج الممتلك ت
روفات    ى أي مص افة إل دت  . وتشمل التكلفة سعر الشراء باإلض ول إن وج ة األص اض قیم ن انخف ة ع ة الناتج ارة المعروف والخس

شراء أخرى.

ي      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 ر اإلنت ة العم م مراجع یت
التقدیرات المحتسبة لھ على أساس مستقبلي.

ن رق بی یتم تحدید الربح أو الخسارة الناتجة من استبعاد أو انتھاء العمر االفتراضي لبند من الممتلكات واآلالت والمعدات بأنھ الف
عائدات البیع والقیمة الدفتریة لألصل ویتم االعتراف بھا في الربح أو الخسارة.
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تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٣
تابع الممتلكات واآلالت والمعدات ٣-٦)

 األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ

٣ -٧)  االستثمار في شركات زمیلة

اك ان ھن ا إذا ك ة م ھرة) لمعرف ك الش ي ذل ا ف تثمار   (بم ة لالس ة الدفتری الي القیم ار إجم م اختب روریًا، یت ك ض ون ذل دما یك عن
م ٣٦ "انخفاض قیمة األصول" كأصل منفصل وذلك بمقارنة قیمتھ القابلة دولي رق انخفاض في القیمة وفقًا للمعیار المحاسبي ال
ارة كل خس ة. تش ھ الدفتری ع قیمت ى   ) م ا أعل ع أیھم الیف البی ا تك ومًا منھ ة مخص ة العادل تخدمة والقیم ة المس ترداد ( القیم لالس
ار    ا للمعی ة وفق تثمار       . یتم االعتراف بعكس خسارة انخفاض القیم ة لالس ة الدفتری ن القیم ا جزءًا م ترف بھ ة المع اض القیم انخف

المحاسبي الدولي رقم ٣٦ إلى الحد الذي یزید فیھ مبلغ االستثمار الممكن استرداده الحقاً.
ة،        ھ شركة زمیل تثمار عن كون ھ االس ف فی ذي یتوق اریخ ال تقوم الشركة بالتوقف عن استخدام طریقة حقوق الملكیة بدءا من الت
تبقاة      ون الحصة المس ابقا وتك ة س ع      . عندما تحتفظ الشركة بحصة في الشركة الزمیل ھ للبی ظ ب تثمار كمحتف د تصنیف االس أو عن
د ة عن ا العادل ة كقیمتھ أصًال مالیاً، تقوم الشركة بقیاس الحصة المستبقاة بالقیمة العادلة في ذلك التاریخ ویتم اعتبار القیمة العادل
ركة  ة للش ة الدفتری ن القیم رق بی م إدراج الف م   ٩. یت ة رق اریر المالی دولي للتق ار ال ا للمعی الي وفق ل م دئي كأص تراف المب االع
ن   تبعاد جزء م ن اس د م ا وأي عوائ ظ بھ الزمیلة في تاریخ عدم االستمرار بطریقة حقوق الملكیة والقیمة العادلة للحصة المحتف
ركة  وم الش ك، تق ى ذل افة إل ة   . باإلض ركة الزمیل تبعاد الش ن اس ارة م ربح أو الخس د ال د تحدی ة عن ركة الزمیل ي الش ة ف الحص
د ذي ق اس ال س األس ى نف باحتساب جمیع المبالغ المتعلقة بتلك الشركة الزمیلة والمعترف بھا سابقًا في الدخل الشامل اآلخر عل
ة. وعلیھ، لو تم إعادة تصنیف ات ذات العالق ن األصول وااللتزام ة مباشرة م ك الشركة الزمیل تبعاد تل م اس یكون مطلوبا لو ت
تبعاد د اس الربح أو الخسارة المعترف بھما سابقًا في الدخل الشامل اآلخر من قبل تلك الشركة الزمیلة إلى الربح أو الخسارة عن
ارة      ربح أو الخس ى ال ة إل وق الملكی ن حق ارة م ربح أو الخس ادة تصنیف ال األصول وااللتزامات ذات الصلة ، تقوم الشركة بإع

(كتعدیل إلعادة تصنیف) عند التوقف عن استخدام طریقة حقوق الملكیة.
ادة               وم الشركة بإع ة، تق وق الملكی ة حق زال تستخدم طریق ن ال ت ة ، ولك ي شركة زمیل ا ف دما تخفض الشركة حصة ملكیتھ عن
ة ، ة المخفض تصنیف نسبة من الربح أو الخسارة التي قد تم االعتراف بھا سابقا في الدخل الشامل اآلخر المتعلق بحصة الملكی
ول أو تبعاد األص ن اس إلى األرباح أو الخسائر إذا كان سیتم إعادة تصنیف الربح أو الخسارة إلى األرباح أو الخسائر الناتجة م

االلتزامات ذات الصلة.

ارة   ا أي خس ومًا منھ ة مخص عر التكلف د بس دد بع م یح رض ل اج أو لغ راض اإلدارة  أو اإلنت اء ألغ تدرج الممتلكات في طور البن
تراض الیف االق ة. وتشمل التكلفة األتعاب المھنیة وبالنسبة لألصول المؤھلة یتم رسملة تك اض القیم ن انخف ة م ا ناتج ترف بھ مع
بیة. وتصنف ھذه الممتلكات إلى الفئات المناسبة من الممتلكات واآلالت والمعدات عند االنتھاء منھا ركة المحاس ة الش ًا لسیاس وفق
اھزة        ول ج ون األص دما تك رى عن ول األخ اس األص وعند جاھزیتھا لالستخدام المقصود ویبدأ إھالك ھذه األصول على نفس أس

لالستخدام المقصود منھا.

ى  درة عل و الق ري ھ أثیر الجوھ ا    . إن الت ري علیھ أثیر جوھ ركة ت دى الش ون ل تي یك ركة ال ك الش ي تل ة ھ ركة الزمیل إن الش
ك ى تل المشاركة في قرارات السیاسة المالیة والتشغیلیة في الشركة المستثمر فیھا ولكن لیس السیطرة أو السیطرة المشتركة عل

ت   السیاسات. دا إذا كان ا ع ة، فیم وق الملكی ة حق تخدام طریق ة باس ركات الزمیل ي الش ات ف ول وااللتزام ال واألص ائج األعم م إدراج نت یت
اریر         داد التق دولي إلع ار ال ا باستخدام المعی بة عنھ م المحاس ة یت ذه الحال ي ھ ع وف االستثمارات مصنفة على أنھا محتفظ بھا للبی
تراف  م االع ة یت وق الملكی ة حق ًا لطریق ة  . ووفق ات المتوقف ع والعملی ا للبی ظ بھ ة المحتف یر متداول ول الغ م ٥ "األص ة رق المالی
ارة           ربح أو الخس ن ال ة الشركة م ك لالعتراف بحص د ذل دیلھا بع م تع ة ویت ة بالتكلف ي الشركات الزمیل تثمارات ف المبدئي باالس
ة        (والتي ي الشركة الزمیل ائر عن حصتھا ف ي الخس ة    . عندما تزید حصة الشركة ف امل للشركة الزمیل دخل الش ن ال ا م وغیرھ
ة)، فإن ي الشركة الزمیل تتضمن أي حصة على المدى الطویل والتي في جوھرھا ، تشكل جزءًا من صافي استثمار الشركة ف
ائر. یتم االعتراف بالخسائر اإلضافیة فقط إلي الحد الذي یكون فیھ لدى ن الخس د م الشركة توقف االعتراف بحصتھا في المزی

الشركة التزامات قانونیة أو ضمنیة أو قامت بعمل دفعات بالنیابة عن الشركة الزمیلة.
أي تراف ب یتم قیاس االستثمارات في الشركات الزمیلة باستخدام طریقة حقوق الملكیة من تاریخ اعتبارھا شركة زمیلة ویتم االع
م تي یت ھرة ، وال زیادة في تكلفة االستثمارات على حصة الشركة في صافي القیمة العادلة ألصول والتزامات الشركة الزمیلة كش
تثمار. یتم إدراج أي زیادة في حصة الشركة من صافي القیمة العادلة لألصول وااللتزامات ة لالس ة الدفتری من القیم ا ض إدراجھ

المحددة على 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 ٢٠١٨ 

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 

٣ -١١) األدوات المالیة 

ي         ا ف م إدراجھ ة یت ركة الزمیل ع الش امالت م ن المع عندما تتعامل الشركة مع الشركة الزمیلة ، فإن األرباح أو الخسائر الناتجة ع
البیانات المالیة للشركة فقط إلى حد الحصة في الشركة الزمیلة التي ال ترتبط بالشركة.

تراكم     تھالك الم ا االس ومًا منھ ة مخص لة بالتكلف رائھا منفص م ش تي ت دود وال ر المح ة ذات العم یر ملموس ول الغ یتم تسجیل األص
ع        . ویتم ر المتوق ول العم ى ط ت عل ط الثاب ة القس اب االستھالك بطریق م حس ة وت اض القیم ن انخف والخسارة المتراكمة الناتجة ع
ى   وبة عل دیرات المحس ي التق مراجعة العمر المتوقع لألصل وطریقة االستھالك في نھایة فترة كل تقریر وكذلك تأثیر أي تغییر ف

أساس احتمالي.

ا . یتم إدراج تخدامھا أو بیعھ ن اس تقبلیة م یتم استبعاد األصول الغیر ملموسة عند بیعھا، أو عندما ال یتوقع أي منافع اقتصادیة مس
ة       ع والقیم الت البی افي متحص ن ص رق بی ا الف ى أنھ اس عل األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد األصول الغیر الملموسة، وتق

الدفتریة لألصل، في األرباح أو الخسائر.

ة  اك أی ان ھن ا ك د إذا م ة لتحدی یر الملموس ة وغ ولھا الملموس ة ألص م الحالی ة القی ركة بمراجع وم الش ریر تق ترة التق ة ف ي نھای  ف
ل المستردة        ة األص دیر قیم م تق ھ یت ر فإن ول. في حالة وجود مؤش ة األص اض قیم ن انخف ة م ارة ناتج ود خس ى وج رات عل مؤش
ة دیر القیم ن تق ن الممك ن م م یك دت) ، وإن ل ول   (إن وج ة األص اض قیم ن انخف ة م ارة الناتج ون الخس دى تك ى أي م د إل لتحدی
ل. یتم تخصیص مجموع أصول ا األص ي لھ تي ینتم المستردة ألصل فإن الشركة تقوم بتقدیر القیمة المستردة لوحدة تولید النقد ال
د د النق إلى وحدات تولید لنقد فردیة عندما یتوفر أساس معروف ومتطابق أو أنھ یتم تخصیصھا إلى أصغر مجموعة وحدات تولی

والتي یمكن تعریف أساس معقول ومتطابق لھا.

تخدمة. وعند تقییم القیمة ة المس ع والقیم الیف البی ا تك ومًا منھ ة مخص ة العادل ن القیم القیمة المستردة ھي القیمة األعلى بین كل م
دیرات س تق ذي یعك ریبة وال ل الض ا قب م م دل خص تخدام مع ة باس ا الحالی تقبلیة لقیمتھ المستخدمة یتم خصم التدفقات النقدیة المس

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

ة      ة الدفتری ض القیم م تخفی ھ یت د   ) بأنھا أقل من القیمة الدفتریة فإن د نق دة تولی ا   (أو لوح ل م تردة ألص ة المس دیر القیم م تق دما یت عن
ان  ي بی ل ف ة األص اض قیم ن انخف ة م ارة الناتج تراف بالخس م االع ترداد ویت ل لالس غ القاب د) للمبل د النق دة تولی ل (أو لوح لألص
ة          اض القیم ارة انخف ع خس ل م م التعام ة یت ذه الحال ي ھ م، وف ادة التقیی غ إع درج بمبل األرباح أو الخسائر إال إذا كان ھذا األصل م

كانخفاض إعادة التقییم.

د  ) إلى د النق ل     (أو وحدة تولی 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
اض      ارة االنخف تراف بخس م االع م یت ا ل ابقة م ة الس ة الدفتری القیمة المستردة المعدلة ، بحیث ال تزید ھذه القیمة الدفتریة عن القیم
ي    ل ف ة األص د   ) في سنوات سابقة ، یتم االعتراف بعكس الخسارة الناتجة من انخفاض قیم د النق دة تولی ل    (أو لوح ة األص ي قیم ف
ة اض القیم ارة انخف الحال في بیان األرباح أو الخسائر إال إذا كان األصل بمبلغ إعادة التقییم، وفي ھذه الحالة یتم التعامل مع خس

كانخفاض إعادة التقییم.

یتم االعتراف باألصول وااللتزامات المالیة عندما تصبح الشركة طرفا في بنود تعاقدیة ألداة.
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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 ٢٠١٨ 

تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

٣ -١٢) األصول المالیة
التصنیف

تقوم الشركة بتصنیف أصولھا المالیة في أقسام القیاس التالیة: 

األصول التي یتم قیاسھا الحقًا بالقیمة العادلة (سواء خالل الدخل الشامل اآلخر ، أو خالل األرباح أو الخسائر) ،-

األصول التي یتم قیاسھا بالتكلفة المستھلكة. -
یعتمد التصنیف على نموذج أعمال الشركة في إدارة األصول المالیة والشروط التعاقدیة للتدفقات النقدیة.  

القیاس

النقد وما یعادلھ

الذمم المدینة

األصول المالیة األخرى 

انخفاض قیمة األصول المالیة

رة        ة مباش امالت المرتبط الیف المع ا تك افًا إلیھ ة مض ة العادل ة بالقیم ول المالی اس األص ركة بقی وم الش دئي تق عند االعتراف المب
ائر . یتم إدراج اح أو الخس الل األرب ن خ ة م بشراء األصل المالي في حالة ما إذا كانت األصول المالیة غیر مسجلة بالقیمة العادل

تكالیف المعامالت لألصول المالیة المدرجة بالقیمة العادلة خالل األرباح أو الخسائر في بیان األرباح أو الخسائر.
تتكون األصول المالیة من الذمم التجاریة المدینة والودائع والذمم الدائنة األخرى والنقد وما یعادلھ.

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

تقبلیة ة المس دفقات النقدی ة للت إن أرصدة الذمم المدینة المحتفظ بھا لتحصیلھا یتم قیاسھا الحقا بأقل تكلفة مستھلكة أو بالقیمة الحالی
لة       . تقوم یر محص الغ الغ ویات المب تخدام تس الل اس ن خ درة م تقبلیة المق ة المس دفقات النقدی ة للت ة الحالی درة. ویتم تحدید القیم المق
الغ ة المب الشركة بتقییم خسائر االئتمان المتوقعة المرتبطة بالذمم المدینة الخاصة بھا وذلك على أساس مستقبلي وتقوم بتعدیل قیم

المتوقع تحصیلھا.

ى               ائي عل ز القض ن أشكال الحج ر م الس أو أي شكل آخ ن تحصیلھا بسبب اإلف بر غیر ممك دما تعت ة عن ذمم المدین طب ال یتم ش
یل      اطر تحص ان ومخ اطر االئتم یز مخ ار ترك ي االعتب ذ ف ة یؤخ ذمم المدین ن ال ة م ان المتوقع ائر االئتم م خس د تقیی دینین. عن الم
ا        م م ة أو إقلی ي دول ة ف یة الھام ادیة العكس روف االقتص ل الظ ة مث روف معین ابقة وظ ائر الس ط الخس ى متوس اءًا عل دیون بن ال

والمعلومات المستقبلیة األخرى.

ن    دخل م یص ال دین وتخص تھلكة ألدوات ال ة المس اب التكلف ي حس تخدامھا ف م اس تي یت ة ال ي الطریق ائدة ھ دة الس ة الفائ إن طریق
ة     الغ النقدی تقبلیة للمب دیرات المس م التق داً بخص وم تحدی لة. إن معدل الفائدة السائدة ھو المعدل الذي یق ترة ذات الص ي الف د ف الفوائ
الیف  ائدة وتك دة الس د الفائ ن مع زأ م زء ال یتج كل ج تي تش تلمة ال ة أو المس تلمة (والتي تشمل كافة األتعاب والنقاط المدفوع المس
دین أو   ع ألداة ال ومات  ) من صافي القیمة الدفتریة عند االعتراف المبدئي وذلك خالل العمر المتوق آت والخص امالت والمكاف المع

خالل فترة أقصر ، أیھما أنسب.

ة. تشمل أدوات الدین األصول التي یتم إدراجھا الحقا بالتكلفة دین وأدوات الملكی ن أدوات ال تشمل األصول المالیة األخرى كل م
دخل الل ال ن خ ة م ة العادل ة بالقیم ول المدرج المستھلكة واألصول المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر واألص

الشامل اآلخر.

االعتراف   وم ب ذي یق م  ٩ وال ة رق اریر المالی داد التق دولي إلع ار ال ًا للمعی ھ وفق موح ب ط  المس دأ المبس ق المب ركة بتطبی وم الش تق
ة. إن النقد وما یعادلھ یخضع ذمم المدین دئي بال بخسائر االئتمان المتوقعة خالل عمر الذمم المدینة وذلك من تاریخ االعتراف المب

أیضا لمتطلبات انخفاض القیمة وفقًا للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٩.
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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 ٢٠١٨ 

تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

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

استبعاد األصول المالیة

٣ -١٣) االلتزامات المالیة

ل ل األص م تحوی ھ ت ل أو أن ذا األص ن ھ ة م دفقات النقدی ة للت وق التعاقدی ي الحق تقوم الشركة باستبعاد أصل مالي فقط عندما تنتھ
رى     .  إذا لم تقم الشركة بتحویل كافة المخاطر ركة أخ ى ش ل إل ذا األص المالي وذلك بتحویل جمیع المخاطر والمنافع المرتبطة بھ
د     االعتراف بفوائ وم ب ركة تق إن الش ة، ف ول المحول ة األص تمرار برقاب ت باالس ا وقام اظ بھ ل أو االحتف والمزایا المرتبطة باألص
افع  اطر والمن ة المخ اظ بكاف ركة باالحتف ت الش ا  . إذا قام ا دفعھ ب علیھ الغ یتوج ھ بمب رتبط ب تزام الم ل واالل ي األص زة ف محتج

المرتبطة بملكیة األصول المالیة المحولة فعلى الشركة االستمرار باالعتراف باألصل المالي.

ة. یتم االعتراف بكافة ات المالی ات االلتزام ا وتعریف ق علیھ ة المتف ات التعاقدی ر الترتیب ًا لجوھ یتم تصنیف االلتزامات المالیة وفق
الیف م تك د خص ا بع تراف بھ م االع ھ یت ة فإن ذمم الدائن رفیة وال االلتزامات المالیة مبدئیًا بالقیمة العادلة وفي حالة القروض المص
روض  رى والق ة األخ ذمم الدائن ة وال ة الدائن ذمم التجاری ى ال ركة عل ة للش ات المالی تمل االلتزام ا.  وتش ة بھ امالت المرتبط المع

المصرفیة.

م ٣٩ دولي رق بة ال ار المحاس ي معی دة" ف ارة المتكب وذج "الخس تبدال نم م  ٩ باس ة رق اریر المالی داد التق دولي إلع ار ال ام المعی ق
د     ة والنق ة المدین ذمم التجاری ة    . تقوم الشركة باالعتراف بمخصصات خسائر االئتمان المتوقعة لل ان المتوقع ائر االئتم وذج خس بنم

ومایعادلھ والتي لم یتم قیاسھا بالقیمة العادلة خالل األرباح او الخسائر.

تقوم الشركة باالعتراف بمخصص لخسائر االئتمان المتوقعة للذمم التجاریة المدینة.

ن    ة م ان المتوقع ة      . یتم تقدیر خسائر االئتم ة المدین ذمم التجاری ر ال الل عم ة خ ان المتوقع ائر االئتم االعتراف خس ركة ب وم الش تق
دیلھا   م تع ان ویت ائر االئتم ص خس ا یخ ابقة فیم ركة الس ى خبرة الش الذمم التجاریة المدینة باستخدام مصفوفة للمخصص بناءًا عل
اریخ ي ت ا ف روف كم ع للظ اه المتوق الي واالتج بالعوامل المحددة للمدینین والظروف االقتصادیة العامة وتقییم كل من االتجاه الح

التقریر ، بما في ذلك القیمة الزمنیة للنقود حیثما كان ذلك مناسبًا.

ذ    ان من اطر االئتم ي مخ یرة ف ادة كب اك زی ان ھن ل إذا ك ر األص الل عم ة خ ان المتوقع ارة االئتم االعتراف بخس ركة ب وم الش تق
وم  ركة تق إن الش دئي ، ف تراف المب ذ االع یر من دئي. ومع ذلك، إذا لم تزداد مخاطر ائتمان األداة المالیة بشكل كبب تراف المب االع

باالعتراف بمخصص الخسارة لھذه األداة المالیة بمبلغ یساوي خسائر االئتمان المتوقعة لمدة ١٢ شھر.

ة داد المحتمل ي الس تمثل خسائر االئتمان المتوقعة خالل عمر األصل خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج من كافة أحداث التعثر ف
ان      ائر االئتم ن خس زء م ل ج الل        ١٢ شھر تمث ع خ ان المتوق ائر االئتم إن خس ل، ف ي المقاب ة     . ف ألداة المالی ع ل ر المتوق الل العم خ
الل    ١٢ شھر بعد ة خ ة المتوقع ألداة المالی داد ل ي الس ثر ف داث التع ن أح ج م ع أن تنت ن المتوق المتوقعة خالل عمر األداة والتي م

تاریخ التقریر.

ذمم    . یتم ر ال الل عم ة خ ان المتوقع تقوم الشركة دائما بقیاس مخصص الخسارة للذمم التجاریة المدینة بمبلغ یساوي خسائر االئتم
داد   ي الس ثر ف االت التع ى ح الرجوع إل ص ب فوفة مخص ة باستخدام مص تقدیر خسائر االئتمان المتوقعة من الذمم التجاریة المدین
ادیة روف االقتص دینین والظ ددة للم ل المح دیلھا بالعوام السابقة الخاصة بالمدینین وتحلیل المركز المالي الحالي للمدینین ویتم تع

العامة للصناعات التي یشتغل بھا المدینین وتقییم كل من االتجاه الحالي واالتجاه المتوقع للظروف كما في تاریخ التقریر.

ال د احتم دیدة وال یوج تقوم الشركة بشطب الذمم التجاریة المدینة عندما تتوفرلدیھا معلومات تشیر بأن المدین في ضائقة مالیة ش
واقعي للتعافي، على سبیل المثال، عندما تكون أعمال المدین قید التصفیة أو البدء في إجراءات إعالن إفالس المدین.
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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 ٢٠١٨ 

تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٣
٣ -١٣) تابع االلتزامات المالیة

الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى 

القروض المصرفیة

توزیعات أرباح المساھمین  

استبعاد االلتزامات المالیة 

٣ -١٤)  مقاصة األدوات المالیة 

٣ -١٥) المخزون

٣ -١٦) تكالیف االقتراض

یتم إضافة تكالیف االقتراض األخرى إلى األرباح أو الخسائر في الفترة التي صرفت فیھا. 
٣- ١٧) المخصصات

ل     روفات التموی ن مص بة ع م المحاس دار ویت الیف اإلص افي تك م ص د خص تلمة بع د المس یتم تسجیل القروض المصرفیة  بالعوائ
أت    تي نش ترة ال ة  ) إلى المدى الذي ال یتم تسویتھا في الف ات المتداول ة   (االلتزام ذمم الدائن ى ال اف إل تحقاق وتض اس االس ى أس عل

فیھا.

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

د   ا أو عن م إلغاؤھ ي أو یت ة أو تنتھ ات المالی تقوم الشركة باستبعاد االلتزامات المالیة فقط عندما یتم إبراء ذمة الشركة من االلتزام
روط دیل ش م تع یر، أو أن یت كل كب ة بش روط مختلف الحیتھا. عند استبدال التزام مالي حالي بآخر من نفس المقرض بش اء ص انتھ
د . یتم إدراج الفرق االلتزام الجدی تراف ب االلتزامات الحالیة، یتم معاملة ھذا التبدیل أو التعدیل كأنھ استبعاد لاللتزام األصلي واع

في القیمة الدفتریة ذات الصلة في األرباح أو الخسائر.

ا        زم قانونی ق مل اك ح ون ھن دما یك الي عن ركز الم تتم مقاصة األصول أو االلتزامات المالیة ویتم إدراج صافي المبلغ في بیان الم
لمقاصة المبالغ المعترف بھا ووجود نیة للتسویة على أساس الصافي أو تحویل األصول وتسویة االلتزامات في وقت واحد.

وردین. ن الم الذمم التجاریة الدائنة ھي التزامات لدفع ثمن البضائع أو الخدمات التي تم الحصول علیھا في سیاق العمل المعتاد م
ل  (أو في دورة التشغیل العادیة دة أو أق تصنف الذمم التجاریة الدائنة على أنھا التزامات متداولة إذا كانت مستحقة خالل سنة واح
ة         . تم ات غیر متداول ا التزام ى إنھ م عرضھا عل ھ یت ة فإن ول). إن لم یتم تصنیفھا على أنھا التزامات متداول ت أط ركة إذا كان للش

االعتراف بالذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى بالتكلفة المستھلكة باستخدام طریقة الفائدة السائدة.

ي   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 إن المبل
تزام   ویة االل درة لتس االلتزام. وعندما یتم قیاس المخصص باستخدام التدفقات النقدیة المق ة ب كوك المحیط اطر والش ار المخ االعتب

فإن القیمة الدفتریة تكون ھي القیمة الحالیة لتلك التدفقات النقدیة.
تراف 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

بالمبلغ المستحق كأصل إذا تم التأكید على استعادة المبلغ المستحق وإمكانیة قیاس المبلغ المستحق على نحو موثوق بھ.

یتم تقییم المخزون بالمتوسط المرجح للتكلفة أو صافى القیمة القابلة لالسترداد أیھما اقل.
روریة      الیف الض از والتك درة حتى اإلنج وتمثل صافي القیمة القابلة لالسترداد سعر البیع المقدر مخصومًا منھ كافة التكالیف المق

للبیع.

ت       ن الوق ترة م ب ف تي تتطل ة وال ول المؤھل اج األص اء أو إنت ك أو بن ر بتمل كل مباش ة بش تراض المرتبط الیف االق افة تك م إض یت
تخدام    اھزة لالس ول ج ك األص ھ تل بح فی تي تص ت ال ك الوق تى ذل ول ح ذه األص الیف ھ ى تك لتصبح جاھزة لالستخدام أو البیع إل

المقصود أو البیع .
ن ة م ول المؤھل ى األص روفاتھا عل ل مص م تأجی تي ت یتم خصم دخل االستثمار المحقق من االستثمار المؤقت لقروض معینة وال

تكالیف االقتراض القابلة للرسملة إذا تطلب ذلك.

الي   (قانوني أو ضمني) كنتیجة ألحداث سابقة والذي یحتمل أن تزام ح ركة ال ى الش ون عل دما یك یتم االعتراف بالمخصصات عن
یتطلب من الشركة تسویة االلتزام وعمل تقییم موثوق بھ لمبلغ االلتزام.
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٣- ١٨) خطة المساھمات المحددة  

٣ -١٩) االعتراف باإلیرادات 

٣ -٢٠) اإلیجارات

الشركة كمستأجر

انون ًا لق ة وفق دیره الحكوم تي ت اعي ال إن موظفي الشركة من المواطنین اإلماراتیین ھم أعضاء في نظام التقاعد والتأمین االجتم
بتھ   ا نس اھمة بم ة بالمس ركة مطالب إن الش ھ ف ام ١٩٩٩، وبموجب م   (٧) لع دة رق ة المتح ارات العربی ة اإلم ادي لدول ل االتح العم
اھمة" من تكالیف الرواتب لصالح نظام التقاعد لتمویل مزایا التقاعد. یساھم اب المس غ "الرواتب الخاضعة لحس ن  مبل ١٢.٥٪ م
اھمة. إن التزام الشركة الوحید اب المس عة لحس ب الخاض غ الروات ن مبل بة ٥٪ و ٢,٥٪ على التوالي م ة بنس وظفین والحكوم الم
ي   اھمة ف ط   . ویتم إدراج تلك المس ذكورة فق اھمات الم ل المس ام بتحوی و القی اعي ھ أمین االجتم د والت ص التقاع ق مخص ا یتعل فیم

األرباح أو الخسائر.

ط            ى النم اءًا عل اإلیرادات بن د االعتراف ب م تحدی ھ یت ددة، فإن ترة مح الل ف ج خ في حالة المنتجات التي یوجد لھا حق إرجاع المنت
ك                اء تل اإلیرادات حتى انقض ل االعتراف ب م تأجی ھ یت ات ، فإن ك المعلوم ر تل دم توف االت ع ي ح ة أو ف ات الفعلی السابق للمرتجع

الفترة.

عر      غ س ى مبل اءًا عل ك بن ات األداء وذل اء بالتزام م الوف دما یت ادي عن ل الع یاق العم ي س یتم االعتراف باإلیرادات من بیع السلع ف
ھ        ول علی ق الحص ا ح ون لھ ركة أن یك ع الش ذي تتوق ویض ال غ التع تزام األداء. إن سعر المعاملة ھو مبل ص الل ة المخص المعامل

مقابل تحویل السلع أو الخدمات المتفق علیھا إلى العمیل.

ات    ات المبیع أثر بمرتجع ن أن تت تي یمك یرة وال ة أو متغ الغ ثابت ركة مب ل الش ن قب ع م ویض المتوق من التع ن أن یتض یمك
ط    تري وفق ى المش ل إل ي األص ة. یتم االعتراف باإلیرادات من بیع السلع عندما ینتقل التحكم ف نزیالت التجاری ومات والت والخص
یر التعویض المتغ ة ب كوك المرتبط ة الش د إزال عندما یكون من المحتمل بنسبة كبیرة عدم حدوث عكس لإلیرادات بشكل كبیر عن

الحقًا.

تي  ع     . یتم المحاسبة بشكل منفصل عن اإلیرادات من المعامالت ال د البی ة لعق روط الفردی ى الش ادًا عل م اعتم ل التحك ف تحوی یختل
ة       . یتم تسجیل اإلیرادات بعد خصم ضریبة القیمة المضافة. ع الفردی ى أسعار البی اءًا عل ك بن حة وذل تتضمن سلع أو خدمات واض
ھ  ترف ب یتم االعتراف بالتعویض المتغیر إلى الحد الذي یحتمل فیھ بنسبة كبیرة عدم حدوث عكس لمبلغ اإلیرادات التراكمي المع

بشكل كبیر عند إزالة الشكوك المرتبطة بالتعویض المتغیر الحقًا.

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

ة            ة الحالی ار أو بالقیم د اإلیج ة عق ي بدای ة ف ة العادل ركة بالقیم ول للش ة كأص ي البدای ي ف أجیر التمویل ت الت یتم إثبات األصول تح
للدفعات اإلیجار أیھما أكثر. یتم تحمیل االلتزام على المؤجر في بیان المركز المالي كالتزام تأجیر تمویلي .

ي      ى الرصید المتبق ت عل دة ثاب دل فائ یتم توزیع دفعات اإلیجار بین مصروفات التمویل وتخفیض التزام اإلیجار وذلك لتحقیق مع
ول   رة باألص ة مباش ت مرتبط ائر ، إال إذا كان اح أو الخس ي األرب ل ف روفات التموی ال بمص ي الح م االعتراف ف تزام. یت ن االل م

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

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

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

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

للنمط الزمني بحیث یتم فیھ استھالك المنافع االقتصادیة من األصل المؤجر.
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تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٣
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األحكام المحاسبیة الھامة 

تحدید وقت الوفاء بالتزامات األداء - االعتراف باإلیرادات  

تقییم نموذج العمل - تصنیف وقیاس األدوات المالیة 

المصادر الھامة للتقدیرات الغیر مؤكده

حساب مخصص الخسارة  

انخفاض قیمة الذمم التجاریة المدینة 

تراف    ل لالع ار المفص ار المعی ي االعتب ذ ف ا تأخ اإلیرادات فإنھ تراف ب ص االع ا یخ ا فیم ل حكمھ ركة بعم وم إدارة الش ي تق لك
م ١٥ ، وباألخص، إذا ما كانت الشركة قامت بتحویل ة رق اریر المالی داد التق دولي إلع ار ال ي المعی باإلیرادات كما ھو موضح ف
اإلیرادات تراف ب تري وأن االع ل. تكون اإلدارة راضیة أنھ قد تم تحویل التحكم في السلعة إلى المش ى العمی لع إل ي الس م ف التحك

في السنة الحالیة تم بشكل مالئم ، بالتزامن مع االعتراف بمخصص ضمان مناسب كما ھو مالئم.

ذي    توى ال ي المس ل ف وذج العم ل. تقوم الشركة بتحدید نم وذج العم ار نم ائج اختب ى نت ة عل اس األدوات المالی نیف وقی د تص یعتم
یعكس كیفیة إدارة مجموعات األصول المالیة مع بعضھا البعض لتحقیق ھدف معین للعمل.

ى     اءًا عل ون بن تي تك ة وال ا ومتوقع ن دعمھ ة ویمك ات معقول تخدم معلوم ركة تس إن الش ة ، ف ان المتوقع ائر االئتم اس خس د قی عن
افتراضات للحركة المستقبلیة لمحركات اقتصادیة مختلفة وكیف تأثیر ھذه المحركات على أحدھا اآلخر.

دیر       ي تق داد ھ ثر الس ة تع ة ، واحتمالی ان المتوقع ائر االئتم اب خس یة لحس دخالت الرئیس د الم ل أح داد : یمث ثر الس ة تع احتمالی
الحتمال تعثر السداد خالل أفق زمني محدد، ویشمل حسابھا البیانات السابقة واالفتراضات وتوقعات األحوال االقتصادیة.

داد      . وھي تكون بناءًا على الفرق بین التدفقات ثر الس د تع ة عن ارة الناتج دیر للخس ن تق ارة ع ي عب داد: ھ ثر الس د تع ارة عن الخس
النقدیة التعاقدیة المستحقة وتلك التي یتوقع المقرض استالمھا أخذا في االعتبار التدفقات النقدیة من الضمانات.

ي ا ف یتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات بصفة مستمرة ویتم االعتراف بالتقدیرات المحاسبیة في الفترة التي تمت مراجعتھا فیھ
ك     ى تل أثیر عل ة ت ان للمراجع تقبلیة إذا ك ترات المس ة أو الف ترة المراجع ترة أو ف ك الف ى تل أثیر عل ة ت ك المراجع ت لتل ال كان ح

الفترتین.

م       دیل القی ي تع ن أن تتسبب ف یرة یمك اطر كب وقد كانت األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي تمت من قبل اإلدارة والتي لھا مخ
الدفتریة لألصول وااللتزامات خالل السنة المالیة القادمة موضحة أدناه.

ام              ل األحك وم بعم إن اإلدارة تق ات ف ة العملی ا سبق وبسبب طبیع فھا فیم م وص تي ت بیة وال ات المحاس ركة للسیاس أثناء تطبیق الش
اآلتیة والتي لھا األثر الكبیر على المبالغ المعترف بھا في البیانات المالیة.

دیرات         ام وتق ل أحك وم بعم بیة أن تق ات المحاس احات السیاس ي إیض فھا ف م وص یتطلب تطبیق الشركة للسیاسات المحاسبیة التي ت
دیرات         ك التق ون تل رى وتك ادر أخ ن مص حة م ون واض تي ال تك ات وال ول وااللتزام ة لألص ة الدفتری ن القیم ات ع وافتراض
واالفتراضات المرتبطة بھا مبنیة على التجارب السابقة وعوامل أخرى ذات صلة وقد تختلف النتائج الفعلیة عن تلك التقدیرات.

یرة اطر كب ا مخ تي لھ  التقدیرات الرئیسیة التي تخص المستقبل والمصادر الرئیسیة للتقدیرات الغیر مؤكدة في تاریخ التقریر وال
یمكن أن تتسبب في تسویات جوھریة في القیم الدفتریة لألصول وااللتزامات خالل السنة المالیة التالیة یتم مناقشتھا فیما یلي:

ة   ذمم المدین الغ ال یل مب ل تحص ن المحتم ون م دما الیك ة عن ة المدین ذمم التجاری ن ال یلھا م ن تحص الغ الممك دیر للمب ل تق م عم یت
ردي        . أما النسبة للحاالت اس ف ى أس دیر عل ذا التق ل ھ م عم ھ یت ل. بالنسبة للحاالت الفردیة التي تكون فیھا المبالغ كبیرة فإن بالكام
دة           ول م ًا لط ص وفق ل مخص اعي وعم ا بشكل جم م تقییمھ ھ یت الفردیة التي تكون فیھا المبالغ لیست كبیرة ولكن تأخر سدادھا فإن

التأخر في السداد وبناءًا على معدل االسترداد المستخدم سابقًا.
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صافي قیمة المخزون القابلة لالسترداد 
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االستھالك

تحسینات األصول المؤجرة

مصروفات اإلیجارات التشغیلیة

دیرات   ك التق ون تل ا وتك ة بھ الك المرتبط روفات اإلھ ذلك مص رة وك ول المؤج ى األص ینات عل ر التحس تقوم اإلدارة بتحدید عم
ول        . ویمكن أن تتغیر بدرجة ذه األص ع لھ ر المتوق دى العم ى م ار السنوي عل د اإلیج مبنیة على افتراض أن الشركة ستقوم بتجدی
ن     ل م ل أق ر األص ون عم دما یك نوي. وتقوم اإلدارة بزیادة مصروفات اإلھالك عن ار الس د اإلیج م تجدی ي أال یت ھ ینبغ یرة علی كب

العمر المتوقع الذي تم تقدیره.

اعد              ار تص د اعتب ار بع ترة اإلیج دى ف ى م ت عل ط الثاب اس القس ى أس روف عل غیلیة كمص ارات التش دفعات اإلیج تم االعتراف ب
م              ي أال یت ة وینبغ بیة الحق ترات محاس ي ف یرة ف ة كب یر بدرج ار أن تتغ روفات اإلیج ن لمص ار ویمك ات اإلیج ًا التفاقی اإلیجار وفق

تجدید عقد اإلیجار أو أن یتم تغییر شروط اإلیجار في العقد.

ة ل للقیم  یتم إدراج المخزون بالتكلفة أو بصافي القیمة القابلة لالسترداد أیھما اقل، ویتم عمل تسویات لتقلیل تكلفة المخزون لیص
ذه        ي ھ ر ف تي تؤث ل ال ن العوام ا وم ت قیمتھ تي انخفض دة ال ادم أو األرص دیر التق ك لتق ر وذل ب األم ترداد إذا تطل ة لالس القابل
وم اإلدارة  ودة           . بناءًا على ھذه العوامل ، تق ص الج ائل تخ ادي ومس ف الم ج والتل ب وتسعیر المنت ي الطل یرات ف ویات ، التغ التس
دوران  . ومن الضروري عمل مراجعات لتلك المخصص إذا اختلف يء ال زون بط ص المخ اب مخص بتحدید بنود المخزون لحس

ناتج ھذه العوامل عن التقدیرات.

د     ذي یعتم ل وال ي والتآك ل والبل ع لألص ى االستخدام المتوق اءًا عل یتم إھالك الممتلكات والمعدات على العمر المتوقع لألصول بن
على عوامل تشغیلیة ولم تأخذ اإلدارة في االعتبار أن ھناك أي قیمة متبقیة حیث أنھا تعتبر غیر جوھریة.

تره    ١٠ ى ف از عل وق االمتی مبر ٢٠١٨ ویتم استھالك حق تى ٣١ دیس وق ح ذه الحق دة ھ ى م تخراج عل وق االس تھالك حق م اس یت
سنوات كما تم تقدیره من قبل اإلدارة.
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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 ٢٠١٨ 
(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

الممتلكات واآلالت والمعدات ٤

التكلفة 
١٥٢،٤٢٤،٨٤٥١،٩٤٥،٤٣٩،٠٥١٢،٧٦٦،٥٠١٢٥،٧٧٤،٣١٢١٢،٣٣٤،٨٢٧٣٠،٩١٨،٦٧٢٧٤٨،٦٣١٢،١٧٠،٤٠٦،٨٣٩كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦

٥٥،٠٠٠١٣،٢٠٢،٤٢٥٥٢٤،١٩٢٧٧٣،٥٧٨٣٧٠،٩٣٥٠٩،٤٦٦،٢٤١٢٤،٣٩٢،٣٧١المضاف 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
١٥،٣٠٩،٢٨٠٢٨،٢١١،٣٩٦                 -١٣٥،٣٤١١١،٣٧١،٦٤٢١٤٠،٦٣٦١،٠١٠،٤٨٧٢٤٤،٠١٠المضاف خالل السنة

(٢٣،٦٢٢،٣١٨)                   -                -٦،١٥٥،١٢٦١٧،٤٦٧،١٩٢-                     
(٤،٩٠٠)                        -                 -                 -(٤،٩٠٠)                -                   -                -المستبعد خالل السنة 

١٥٨،٧٧٠،٣١٢١،٩٨٧،٤٨٠،٣١٠٣،٤٣١،٣٢٩٢٧،٤٣٩،٤٧٧١٢،٩٤٩،٧٧٢٣٠،٩١٨،٦٧٢١،٩٠١،٨٣٤٢،٢٢٢،٨٩١،٧٠٦كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٨

مجمع اإلھالك 
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
٥٠،٦٣٠،٨٩٤                        -٤،٦٤١،١٥٩٤٣،٩١٢،٦٥٦٢٣٨،٨١٣٧٢٦،٩٤٨٣٣٢،٤٤٥٧٧٨،٨٧٣المحمل على السنة 

(٤،٨٩٩)                        -                 -                 -(٤،٨٩٩)                -                   -                -المستبعد خالل السنة 
١،٠٠٢،٨٠٩،٣٨٢                        -٣٩،٥٩٤،٦٧١٨٩٩،٣١٥،٦٤٤٢،٩٤٩،٣٣٩٢٥،٢٨٦،٠٤٠١٢،٥١٨،٠٢١٢٣،١٤٥،٦٦٧كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٨

القیمة الدفتریة 
١١٩،١٧٥،٦٤١١،٠٨٨،١٦٤،٦٦٦٤٨١،٩٩٠٢،١٥٣،٤٣٧٤٣١،٧٥١٧،٧٧٣،٠٠٥١،٩٠١،٨٣٤١،٢٢٠،٠٨٢،٣٢٤
١١٧،٥٢٦،٣٣٣١،١٠٣،٢٣٨،٤٨٨٥٨٠،١٦٧١،٨٦٩،٨٩٩٥٢٠،١٨٦٨،٥٥١،٨٧٨١٠،٢١٤،٨٧٢١،٢٤٢،٥٠١،٨٢٣

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

-
-
-
-

المحول من األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ

تمثل األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ معدات یتم تركیبھا.

في فترة التقریر ، تبلغ تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات المھلكة بالكامل والتى التزال تستخدم ٣٥٤،٠٤٦،٦٦٩ درھم ( ٢٠١٧ : ٣٥٢،٩٩٨،٠٧١ درھم إماراتي).

الرھن المسجل والتخصیص لبولیصة التأمین على بعض اآلالت والمعدات التي تم تعدیلھا (إیضاح ١٧).
تم تحمیل كافة مصروفات اإلھالك على تكالیف المبیعات (إیضاح ٢١).

بعض المركبات مرھونة مقابل قرض آجل (إیضاح ١٧).

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 مقابل قروض آجلة 
وقروض مصرفیة أخرى (إیضاح ١٧).

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 ٢٤٧،٦٥٢ درھم ( ٢٠١٧ :  ٤٥،٢٧٥ درھم).

اإلجمالياألدوات والمعداتاألثاث والتركیبات المركبات والمعدات اآلالت والماكیناتاألرض و المباني
المتحركة

تكالیف تطویر 
المحجر

 األعمال الرأسمالیة قید 
التنفیذ

كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٨
كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧
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إیضاحات حول البیانات المالیة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٨ 

٢٠١٨
حقوق االمتیاز ٥

التكلفة
٢٢،٠٠٠،٠٠٠كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦
٢٢،٠٠٠،٠٠٠كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧

٢٢،٠٠٠،٠٠٠كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٨
مجمع االستھالك 

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

٢٠،٩٠٠،٠٠٠كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧
١،١٠٠،٠٠٠االستھالك خالل السنة 

٢٢،٠٠٠،٠٠٠كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٨
القیمة الدفتریة : 

                  -كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٨
١،١٠٠،٠٠٠كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧

حقوق االمتیاز

استثمار فى شركة زمیلة - محتفظ بھ للبیع ٦
یمثل االستثمار نسبة قدرھا ٢٠٪ من حصص السادة / مصنع اسمنت صحار ذ.م.م.، صحار، سلطنة عمان ("الشركة الزمیلة").

٢٠١٨٢٠١٧

١٣،٥٦١،٠٠٠١٣،٥٦١،٠٠٠الرصید في بدایة السنة 
                  -(٢٥،٨١٨)حصة (الخسارة) من الشركة الزمیلة 

١٣،٥٣٥،١٨٢١٣،٥٦١،٠٠٠الرصید في نھایة السنة 

١٦٠،١٢٢،٥٧٧١٤٢،٧٩٩،٦٦٠األصول الغیر متداولة
٢٠،٠٣٤،١٢٤٢٢،٦٢٩،٤٧٩األصول المتداولة 
١١٢،٤٨٠،٧٩٨٩٧،٦٢٤،١٤٠إجمالي االلتزامات

                  -٤٤،٤٠٨،٠٠٨اإلیرادات

وفیما یلي أصول والتزامات الشركة الزمیلة:

اني ، ال عم ة  ٧،١٠٠،٠٠٠ ری دفوع قیم ا الم غ رأس مالھ ة یبل ركة زمیل ي ش تثمار ف ركة باالس ت الش ام ٢٠١٦، قام الل ع خ
دة. إن الشركة الزمیلة مرخص لھا إنتاج االسمنت ة الواح دد ٧،١٠٠،٠٠٠ حصة بقیمة واحد ریال عماني للحص ي ع ًال ف متمث

بجمیع أنواعھ.  وقد بدأت عملیات اإلنتاج  التجاري في الشركة الزمیلة في یولیو ٢٠١٨ .

إن الحركة في االستثمار فى الشركة الزمیلة كالتالي:

إن الشركة بصدد بیع استثمارھا في الشركة الزمیلة.

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

تستھلك حقوق االمتیاز على مدى ١٠ سنوات كما تم تقدیره من قبل اإلدارة.

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

دة  ٢٥ از لم ل ٢٠٠٧ بإبرام اتفاقیة مع بلدیة الفجیرة ، والتي بموجبھا تم منح حقوق استخراج وامتی ي ١٧ أبری ركة ف ت الش قام
عامًا أخرى من تاریخ االتفاقیة ، قابلة للتجدید تلقائیًا لمدة ٢٥ عامًا أخرى ، وتنقضي دون سابق إنذار بعد العام الخمسین.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)
٢٠١٨٢٠١٧

المخزون ٧

١٩،٥٠١،٦٥٤٢٢،٤٨٠،٨١٢المواد الخام 
١٠٣،٢٨٥،٨٥٩٥٥،١٨٣،٢٥٤المنتجات شبھ التامة

٢،٢٤٦،٢٧٣٣،٧٢١،٦٢١المنتجات التامة
١٢٥،٠٣٣،٧٨٦٨١،٣٨٥،٦٨٧( أ ) 

١٤٤،٢٩٨،٤٤٥١٣٥،٨٨٥،٤٧٦قطع الغیار 
(٢٤،٠٠٠،٠٠٠)(٢٤،٠٠٠،٠٠٠)یخصم منھ : مخصص مخزون قطع الغیار بطيء الدوران

١٢٠،٢٩٨،٤٤٥١١١،٨٨٥،٤٧٦
٩١،٣٠٧،٠١٦٩٧،٤٠٦،٢٤٥وسائل حرق

٥٠٧،٢٠٨٦٠٦،٥١٣الحقائب ومواد التعبئة والتغلیف 
٢١٢،١١٢،٦٦٩٢٠٩،٨٩٨،٢٣٤ (ب) 

                  -٢،٢١٣،٢٣٣ (جـ) مخزون في الطریق
٣٣٩،٣٥٩،٦٨٨٢٩١،٢٨٣،٩٢١(أ) + (ب) + (جـ)

٢٤،٠٠٠،٠٠٠٢٣،٠٠٠،٠٠٠الرصید فى بدایة السنة 
١،٠٠٠،٠٠٠                   -المحمل خالل السنة (إیضاح ٢٣)

٢٤،٠٠٠،٠٠٠٢٤،٠٠٠،٠٠٠الرصید فى نھایة السنة 

الذمم التجاریة المدینة ٨
١٩٦،٥٣٢،٣٩٥١٧٧،٨٠٤،١٩٦ذمم تجاریة مدینة  

(١،٧٩٦،١٢٥)(١،٩٢٦،٤٥٣)یخصم : مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا 
١٩٤،٦٠٥،٩٤٢١٧٦،٠٠٨،٠٧١

الغطاء:
١١٢،٠٣٠،٢٧٣١٢٢،٩٥٧،٦٩٥بضمان 

٨٢،٥٧٥،٦٦٩٥٣،٠٥٠،٣٧٦اعتماد مفتوح 
١٩٤،٦٠٥،٩٤٢١٧٦،٠٠٨،٠٧١

مخصص مخزون قطع الغیار بطئ الدوران                     

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

إن الحركة في مخصص مخزون قطع الغیار بطئ الدوران كالتالي :

ى    ١١٧ یوم ( ٢٠١٧: ١٠٥ یوم) ، ال یتم تحمیل أى فائده على الذمم التجاریة ة ھ ة المدین إن متوسط فترة السماح للذمم التجاری
المدینة خالل سیاق العمل الطبیعي.

تم تخصیص بولیصة التأمین التي تغطي المخزون مقابل قروض مصرفیة (إیضاح ١٧).

م ٩  وذلك لقیاس خسائر االئتمان المتوقعة والذي ة رق اریر المالی تقوم الشركة بتطبیق المبدأ المبسط  للمعیار الدولي إلعداد التق
یستخدم مخصص للخسارة المتوقعة خالل عمر الذمم المدینة ویتم تطبیق ذلك على كافة الذمم التجاریة المدینة.

دد تركة وع من أجل قیاس خسائر االئتمان المتوقعة، تم تجمیع الذمم التجاریة المدینة بناءًا على خصائص مخاطر االئتمان المش
أیام التأخر في السداد.
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(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

تابع الذمم التجاریة المدینة ٨
تتضمن الذمم التجاریة المدینة ما یلي:

-

-
-

٢٠١٨٢٠١٧
مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا

١،٧٩٦،١٢٥١،٨٠٢،٠٢١الرصید فى بدایة السنة 
                  -١٤٧،٨١٣مخصص خالل السنة (إیضاح ٢٣)

(٥،٨٩٦)(١٧،٤٨٥)ما تم شطبھ خالل السنة
١،٩٢٦،٤٥٣١،٧٩٦،١٢٥الرصید فى نھایة السنة 

التحلیل الجغرافي

  إن التحلیل الجغرافي للذمم التجاریة المدینة، كالتالى:
١٢٣،٢٦٢،٧٠٥١١٣،٦٦٣،٨٣٠داخل دولة االمارات العربیة المتحدة

٧١،٣٤٣،٢٣٧٦٢،٣٤٤،٢٤١خارج دولة االمارات العربیة المتحدة : دول مجلس التعاون الخلیجي 
١٩٤،٦٠٥،٩٤٢١٧٦،٠٠٨،٠٧١

المدفوعات مقدمًا والودائع والذمم المدینة األخرى٩
٦٣٤،٨٧٩٦٠٦،٦٦٨المدفوعات مقدمًا 

٤،٨٦٥،٣١٧٣،٢١٥،٢٧٧مبالغ مدفوعة مقدمًا إلى للموردین 
٧٠٣،٥٨٠٦٣٤،٠٢٩ذمم مدینة أخرى

٦،٢٠٣،٧٧٦٤،٤٥٥،٩٧٤

النقد بالصندوق واألرصدة لدى البنوك ١٠
١١٥،١٣٧١٠٠،٠٦٢النقد بالصندوق

١٦،٧١٩،٧٦١١٣،٤٧٥،٥٢٩أرصدة لدى البنوك - الحسابات الجاریة
١٦،٨٣٤،٨٩٨١٣،٥٧٥،٥٩١

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 

عدد (٥) عمالء (٢٠١٧ : ٥ عمالء) یمثلون ما نسبتھ ٦٨٪ (٢٠١٧ : ٧٢ ٪) من إجمالي الذمم التجاریة المدینة.
م  ون درھ غ   ١٩,٣ ملی من مبل داد ، ویتض أخر الس اراتي   ) مت م إم ون درھ م  (٢٠١٧ : ١٢,٥ ملی ون درھ غ ٢١,٢ ملی مبل

إماراتي (٢٠١٧: ١١,٤ ملیون درھم إماراتي) مضمون بالكامل.

ة  ة المدین ذمم التجاری ان لل ودة االئتم لتحدید إمكانیة تحصیل الذمم التجاریة المدینة فإن الشركة تأخذ في اعتبارھا أي تغیر في ج
ریر . وعلیھ فإن اإلدارة تعتقد بأنھ ال حاجة لزیادة مخصص االئتمان للدیون المشكوك  اریخ التق تى ت ان ح ح االئتم اریخ من ن ت م

في تحصیلھا.

م      وك ت ي بن ا ف ظ بھ دة محتف ذه األرص ث أن ھ رة حی وك غیر مؤث دة البن ة أرص قررت اإلدارة أن خسائر االئتمان المتوقعة لكاف
تصنیف مخاطر االئتمان الخاصة بھا من قبل وكاالت التصنیف الدولیة على أنھا منخفضة .

إن الحركة في مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا كاآلتي :

م (٢٠١٧: ٥٠,٤ ملیون درھم إماراتي) مستحق من أكبر عمالء الشركة ، إن ھذا الرصید مضمون غ ٥١,٣ ملیون درھ مبل
حتى مبلغ ٥٠ ملیون درھم إماراتي.
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٢٠١٨٢٠١٧

األرباح األساسیة والمخففة للسھم ١٢
١٣،٥٨٥،٣١٧٣٧،٠٥١،٨٢٨(درھم إماراتي)ربح السنة

٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠ ( عدد )المتوسط المرجح لألسھم
٣,٨١٠,٤(فلس إماراتي)

توزیعات أرباح مقترحة١٣

االحتیاطي القانوني ١٤

١٥٩،٥١٨،٢٩٥١٥٥،٨١٣،١١٢الرصید فى بدایة السنة
١،٣٥٨،٥٣٢٣،٧٠٥،١٨٣یضاف: المحول من ربح السنة (إیضاح ١٦)

١٦٠،٨٧٦،٨٢٧١٥٩،٥١٨،٢٩٥الرصید فى نھایة السنة

االحتیاطي االختیاري١٥

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

األرباح المحتجزة ١٦
٣١٣،١٤١،٤٥١٣٠٤،٤٤٦،٧٢٥الرصید فى بدایة السنة

١٣،٥٨٥،٣١٧٣٧،٠٥١،٨٢٨ربح السنة
(٣،٧٠٥،١٨٣)(١،٣٥٨،٥٣٢)یخصم منھ : المحول إلى االحتیاطى القانونى (إیضاح ١٤)

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

٣٠٠،٧١٦،٣١٧٣١٣،١٤١،٤٥١الرصید فى نھایة السنة

*

أرباح السھم الواحد خالل السنة

م ادل   ٢١،٣٥١،٩١٩ درھ ا یع دفوع بم ال الم ن رأس الم بة   ٦٪ (٢٠١٧ : ٦٪) م ة بنس اح نقدی ع أرب م توزی نة ، ت الل الس خ
اھمین نویة للمس ة الس ة العمومی ارتي) وذلك وفقًا لما تم اعتماده في اجتماع الجمعی م إم ارتي (٢٠١٧ : ٢١،٣٥١،٩١٩ درھ إم

المنعقد بتاریخ ١٢ أبریل ٢٠١٨.

ل     م تحوی ركة  یت ادة  ٥٨ من عقد تأسیس الش نة  ٢٠١٥ والم م      ٢ لس دة رق ة المتح ارات العربی ة اإلم ادي لدول انون االتح ًا للق وفق
بة انوني نس اطي الق غ االحتی انوني إذا بل ١٠٪ من األرباح السنویة إلى االحتیاطي القانوني ، یجوز وقف التحویل لالحتیاطي الق

٥٠٪ من رأس المال المدفوع ، ھذا االحتیاطي القانوني غیر قابل للتوزیع إال في الحاالت المنصوص علیھا في القانون.

ادل     ا یع دفوع بم ال الم ن رأس الم بة ٥٪ (٢٠١٧: ٦٪) م ام        ٢٠١٨ بنس ن ع ة ع اح نقدی ع أرب س اإلدارة توزی ترح مجل اق
نویة    ة الس ة العمومی اد الجمعی ارتي ) وھي خاضعة العتم م إم ارتي ( ٢٠١٧ : ٢١،٣٥١،٩١٩ درھ م إم ١٧،٧٩٣،٢٦٦ درھ

للمساھمین.

اطي   ذا االحتی ع ھ ن توزی اري ویمك اطي االختی اب االحتی اح لحس بة ١٠٪ من األرب یص نس م تخص ابقة ، ت نوات الس الل الس خ
ة  م        ٢٤٠ من القانون اإلتحادي لدولة اإلمارات العربی ادة رق ًا للم س اإلدارة وفق ي توصیات مجل اءًا عل اھمین بن ن المس رار م بق

المتحدة رقم (٢) لسنة ٢٠١٥ والمادة رقم ٥٨ من عقد تأسیس الشركة.
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٢٠١٨٢٠١٧
القروض المصرفیة ١٧
قروض آجلة (أ)

٣٧٤،٣٩٢،١٢٦٤٠٦،٠٥٠،٢١٤الرصید فى بدایة السنة
١١٣،٦٢٦،٦٥٣١٧٤،٦٢١،٧٣٧یضاف إلیھ: المستلم خالل السنة 
(٢٠٦،٢٧٩،٨٢٥)(١٤٩،٨٣٦،٧٨١)یخصم منھ : المسدد خالل السنة 

٣٣٨،١٨١،٩٩٨٣٧٤،٣٩٢،١٢٦الرصید فى نھایة السنة
یشمل: 

٢٧٦،٢٣٥،١٠٧٢٢٢،٢١٤،٠٢٠الجزء الغیر متداول 
٦١،٩٤٦،٨٩١١٥٢،١٧٨،١٠٦الجزء المتداول 

٣٣٨،١٨١،٩٩٨٣٧٤،٣٩٢،١٢٦
تحلیل القروض اآلجلة: 

٩٨،٩٢٦،٦٤٢                   -القرض اآلجل ١
٤٦٥،٤٨٦٧٨٣،٦٢٠القرض اآلجل ٢
٨٩،٢٤٠،٦٨١١٠١،٢٤٠،٦٨١القرض اآلجل ٣
٤،٤٨٦،١١٣٧،٣١٩،٤٤٥القرض اآلجل ٤
١٩،٩٨٢،٠٣٨٦،٤٤١،٦٧٠القرض اآلجل ٥
٣٧،٥٠٠،٠٠٠٥٠،٠٠٠،٠٠٠القرض اآلجل ٦
١٨٦،٥٠٧،٦٨٠١٠٩،٦٨٠،٠٦٨القرض اآلجل ٧

٣٣٨،١٨١،٩٩٨٣٧٤،٣٩٢،١٢٦
القرض اآلجل ١

القرض اآلجل ٢

القرض اآلجل ٣

القرض اآلجل ٤

ر  اج كلینك ط إنت اء خ الیف إنش ن تك زء م ل ج ارجي لتموی ك خ ام ٢٠٠٦ ، قامت الشركة بالحصول ھذا القرض من بن الل ع خ
ي     غ المتبق ویة المبل ى تس برایر   ٢٠١٨، تم اإلتفاق عل الل شھر ف وم. خ ي الی تري ف ن م در بـ ٧،٥٠٠ ط ة تق عة إنتاجی د بس جدی

والبالغ ٩٨،٩٢٦،٦٤٢ درھم إماراتي قبل موعده وذلك من خالل ترتیبات تمویلیة أخرى متمثلة في (القرض اآلجل ٧).

دة        ة المتح ارات العربی ة االم ل دول ة داخ وك العامل ام   ٢٠١٦، قامت الشركة بالحصول علي ھذا القرض من إحدى البن الل ع خ
م  ة    ٣٠،١١٧ درھ اویة بقیم طًا شھریًا متس 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.

ة   ل دول ة داخ وك العامل د البن ن أح ارة) م د إج المي    (عق ل إس ات تموی ي ترتیب دخول ف ركة بال ت الش ام ٢٠١٧، قام الل ع خ
ادة م إع بر ٢٠١٧،  ت ھر نوفم الل ش الي . خ ل ح رض آج ویة ق م لتس ة  ١١٤،٤٤٥،٩٨٧ درھ دة بقیم ة المتح ارات العربی االم
ى  ٢٢ قسطًا ربع سنوي متساویة قیمة كل منھا داده عل یتم س اراتي وس الغ ١٠١،٢٤٠،٦٨١ درھم إم ي الب غ المتبق ة المبل جدول
الغ    ي والب غ المتبق ویة المبل یتم تس ل  ٢٠٢٣ وس ي أبری ي ف ایر    ٢٠١٨ وتنتھ ن ین دأ م اراتي وتب م إم ٣،٠٠٠،٠٠٠ درھ

٣٥،٢٤٠،٦٨١ درھم إماراتي في یولیو ٢٠٢٣.

المي (مرابحة) من أحد البنوك العاملة داخل دولة االمارات ل إس ات تموی ي ترتیب دخول ف ام ٢٠١٧، قامت الشركة بال الل ع خ
ذا   داد ھ ة ٨،٥٠٠،٠٠٠  درھم إماراتي لتمویل دفع حقوق الملكیة لھیئة الفجیرة للموارد الطبیعیة وسیتم س دة بقیم ة المتح العربی
طس   ٢٠١٧ وتنتھي في ن أغس ا       ٢٣٦,١١١ درھم إماراتي وتبدأ م ل منھ ة ك اویة قیم ع سنوي متس طًا رب ى ٣٦ قس رض عل الق

یولیو ٢٠٢٠.
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تابع القروض المصرفیة ١٧
تابع القروض اآلجلة (أ)

القرض اآلجل ٥

القرض اآلجل ٦

القرض اآلجل ٧

٢٠١٨٢٠١٧القروض المصرفیة األخرى (ب)

١٥٢،٨٥٤،٦٣٨١٥٨،٥٢٢،٤٥٢إیصاالت أمانة 
                  -١٠٠،٠٠٠،٠٠٠قروض قصیرة األجل 

٢٥٢،٨٥٤،٦٣٨١٥٨،٥٢٢،٤٥٢

القروض المصرفیة - الجزء الغیر متداول 
سیتم سداد الجزء الغیر متداول من القروض اآلجلة كما یلي:

٦٠،٥٥٤،٩٨١٥٣،٢٧١،٧٥٥فى السنة الثانیة
١٥١،٣٢٥،٤٠٨١٢٧،٧٠١،٥٨٤فى السنة الثالثة إلى السنة الخامسة 

٦٤،٣٥٤،٧١٨٤١،٢٤٠،٦٨١بعد خمس سنوات
٢٧٦،٢٣٥،١٠٧٢٢٢،٢١٤،٠٢٠( باإلشارة إلى أ )قروض آجلة 

القروض المصرفیة - الجزء المتداول 
٦١،٩٤٦،٨٩١١٥٢،١٧٨،١٠٦( باإلشارة إلى أ )قروض آجلة 

٢٥٢،٨٥٤،٦٣٨١٥٨،٥٢٢،٤٥٢( باإلشارة إلى ب)القروض المصرفیة األخرى 
٣١٤،٨٠١،٥٢٩٣١٠،٧٠٠،٥٥٨

٥٩١،٠٣٦،٦٣٦٥٣٢،٩١٤،٥٧٨إجمالي القروض المصرفیة 

دة        ة المتح ارات العربی ة االم ل دول ة داخ وك العامل ام   ٢٠١٧، قامت الشركة بالحصول علي ھذا القرض من إحدى البن الل ع خ
راري      / م الح ن الفح ل م ل األج زون طوی راء مخ ل ش ة ولتموی ة عام راض تجاری اراتي ألغ م إم ة ٥٠،٠٠٠،٠٠٠ درھ بقیم
ا    ٢،٥٠٠،٠٠٠ ل منھ ة ك اویة قیم ي: [١]  ١٦ قسطًا ربع سنوي متس ا یل مین كم ى قس رض عل ذا الق داد ھ یتم س اري. وس البخ
ا     ل منھ ة ك اویة قیم نوي متس ع س طًا رب بر   ٢٠٢١، [٢]  ١٦ قس ي نوفم ي ف برایر    ٢٠١٨ وتنتھ ن ف دأ م اراتي وتب م إم درھ

٦٢٥،٠٠٠ درھم إماراتي وتبدأ من مارس ٢٠١٨ وتنتھي في دیسمبر ٢٠٢١.

د         ھري أو عن اس ش ى أس ول عل ك المم ل البن ن قب م تحصیلھا م داد ویت ترة الس دة ف ى م ة عل االت األمان تحسب الفائدة على إیص
االستحقاق، أیھما یتم تطبیقھ.

تم الحصول على القروض قصیرة األجل للوفاء بمتطلبات رأس المال ویتم سدادھا خالل ١٨٠ یومًا.

دة        ة المتح ارات العربی ة االم ل دول ة داخ وك العامل ام   ٢٠١٧، قامت الشركة بالحصول علي ھذا القرض من إحدى البن الل ع خ
حب ٢٠٩،٦٠٧،٦٧٩ درھم إماراتي منھ وذلك إلعادة تمویل م س تي ت اراتي وال م إم م درھ ى ٢٠٩،٦٨٠،٠٠٠ درھ د أقص بح
ا      ل منھ ة ك اویة قیم نوي متس ع س طًا رب ى     ٢٦ قس رض عل ذا الق داد ھ یتم س رى    . وس وك األخ دى البن ة ل ات الحالی االلتزام
ایو ٢٠١٨ وتنتھي في یولیو ٢٠٢٤. وسیتم سداد المبلغ المتبقي البالغ ٩،٣٦٦،٨٨٦ ن م دأ م اراتي وتب م إم ٧،٧٠٠،٠٠٠ درھ

درھم إماراتي في أكتوبر ٢٠٢٤.

المي  (مشاركة) من أحد البنوك العاملة داخل دولة اإلمارات ل إس ات تموی ي ترتیب ام ٢٠١٧، قامت الشركة بالدخول ف الل ع خ
ام   / مشروع طحن المخلفات والتي تم واد الخ ة الم د طاحون ل تجدی اراتي لتموی ة ٣٠،٠٠٠،٠٠٠ درھم إم دة بقیم ة المتح العربی
ى   ٢٣ قسطًا غ    ١٩،٩٨٢،٠٣٨ درھم إماراتي المستحقة عل داد مبل یتم س ا   .  وس اراتي منھ م إم غ  ٢٠,١٤٠,٧١٢ درھ حب مبل س
ا   ٨٦٨,٧٨٤ درھم إماراتي غیر متضمنة الفائدة وتبدأ من مارس ٢٠١٩ وتنتھي في سبتمبر ل منھ ة ك اویة قیم ع سنوي متس رب

.٢٠٢٤

یتم احتساب الفائدة علي القروض المذكورة أعاله، بالفائدة التجاریة شھریًا ، وتدفع منفصلة في تواریخ استحقاقھا.
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تابع القروض المصرفیة ١٧

تم ضمان القروض المصرفیة بواسطة:

(١

(٣
(٤

(٥

(٦
(٧
(٨
(٩
(١٠
(١١

٢٠١٨٢٠١٧
مكافآت نھایة خدمة الموظفین ١٨

١٦،٢١٤،٤٩٦١٥،١٣٣،٢٦٩الرصید في بدایة السنة 
٢،٢٣٢،٥٩٠٢،٠٨١،٣٧٧یضاف: المحمل على السنة 

(١،٠٠٠،١٥٠)(٢،٤٦٩،١٥٩)یخصم: المدفوع خالل السنة 
١٥،٩٧٧،٩٢٧١٦،٢١٤،٤٩٦الرصید في نھایة السنة 

٢٠١٨٢٠١٧
الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى ١٩

١١٦،٨٨٢،٢٦٣١١٩،٥٧٢،٣٤٣ذمم تجاریة دائنة 
٧٢٧،١٠٨٥٢٢،١٤١محتجزات دائنة

٣،٩٧٩،٤٩١٣،٩٩٩،٧٥٩توزیعات أرباح مستحقة 
٥٧٩،١٣٢١،١٦١،٢٤٧مبالغ مستلمة مقدمًا من العمالء 

١٥،٢٤٧،٢٥٥١١،٨١٢،٣٣٠مستحقات 
٣،٨٠٠،٧٢٠٣،٥١٣،٠١٦فوائد دائنة 

٢،٣٩٦،٨١٢١،٧١٥،٤٠٢ذمم دائنة أخرى  
١٤٣،٦١٢،٧٨١١٤٢،٢٩٦،٢٣٨

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

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).

ة             ات الحراری ن النفای تفادة م ریق االس ن ط ة ع د الطاق ة تولی روع توسیع محط ى مش ھ  ) عل م تنفیذی جل    (ت ارى مس ن عق رھ
(إیضاح ٤).

تخصیص بولیصة التأمین بقیمة ٤٣٢,٢٩٨ ملیون درھم التي تغطي مصنع االسمنت، على 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) .

رھن مسجل لمحطة الطاقة الحراریة  (شاملة المعدات) (إیضاح ٤).
(٢

اوي     (إیضاح اس متس ى أس ة، عل ة ٢٣٦,٩ ملیون درھم التي تغطي محطة الطاقة الحراری امین بقیم ة الت یص بولیص تخص
.(٤

ل ى مجم اءًا عل ھ بن ول ب تم احتساب المبالغ المطلوبة لتغطیة مكافآت نھایة الخدمة في نھایة فترة التقریر وفقًا لقانون العمل المعم
فترة خدمة الموظفین وأساسي الراتب الحالي في نھایة فترة التقریر.

الرھن المسجل والتخصیص لبولیصة التأمین على بعض اآلالت والمعدات التي تم تعدیلھا (إیضاح ٤).
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الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة 
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٢٠١٨٢٠١٧
اإلیرادات٢٠

٣٢٥،٩٦١،٢٧٠٢٨٢،٤٦٤،٦٢٢المبیعات: داخل اإلمارات العربیة المتحدة 
٢٨٨،٥٤٠،٠٨٧٣٣٨،٢٤٤،٠٣٥: دول مجلس التعاون الخلیجي         :خارج اإلمارات العربیة المتحدة 

٥٧،٨٦٠١١٦،٠٥٠: أخرى
٦١٤،٥٥٩،٢١٧٦٢٠،٨٢٤،٧٠٧

یتم تسجیل جمیع إیرادات المبیعات في وقت معین - عند التسلیم. -
تتمثل اإلیرادات في مبیعات االسمنت والكلنكر.-
تكلفة المبیعات ٢١

٤٤٥،٥٤٤،٧٤٧٤٢٨،٢٠٩،٦٨٤تكالیف التصنیع
٥٠،٦٣٠،٨٩٤٤٩،١١٦،٨٣١إھالك الممتلكات واآلالت والمعدات (إیضاح ٤)

٤٩٦،١٧٥،٦٤١٤٧٧،٣٢٦،٥١٥
مصروفات البیع والتوزیع٢٢

٥٩،٦٣٣،٩٨٨٥٧،٧٠٨،٩٧٥مصروفات النقل 
١،٩٣٩،٢٤٣١،٨٩٤،٦٢٩الرواتب والمزایا المتعلقة بھا 

٨،٩٤٦،٩٢٦٩،٥٥٣،٩٠٠مصروفات التصدیر
٣٤٠،٩٥٧٣٤٦،٨٦٨مصروف المركبات

٢٤،٨١٣١٢٩،٣٦٩الدعایة واإلعالن
٧٧٤،٢٣٤٢٥٠،٧٢٠أخرى

٧١،٦٦٠،١٦١٦٩،٨٨٤،٤٦١
مصروفات عمومیة وإداریة٢٣

٧،٣٥٠،٦٨٣٨،١٢٥،٦٠٩الرواتب والمزایا المتعلقة بھا 
١،٥٥٨،١٣٤١،٣٦٧،٥٠٦التأمین

١،٩٤٠،٠٦٩٩،٠٧١،٠٧٠مصروفات مھنیة وقانونیة وتأشیرات والمصروفات المتعلقة بھا
١،١٨٧،٠٠٠١،١٨٢،٢٠٠المساھمات العامة *

١،٠٠٠،٠٠٠                 -مخصص مخزون بطئ الدوران (إیضاح ٧)
                -١٤٧،٨١٣مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا (إیضاح ٨)

٧٠٢،١٠٧٦٧٠،٠٩٦اإلیجار 
٣٦٦،٦٧٦٣٥٠،١٥٢المرافق

٤٣٤،١٣٨٤٥٦،٠٢٥الھاتف واالتصاالت 
١٧٤،٥٠٦٢٦٧،٣٩٧السفر والترفیھ

٣٠٢،٦٨١٣٣٢،٤١٥اإلصالحات والصیانة
٨٩٤،٣٨٣٧٧٥،٧٠٥أخرى

١٥،٠٥٨،١٩٠٢٣،٥٩٨،١٧٥
*

تكالیف التمویل ٢٤
١٩،٣٩٧،٢٦٤١٢،٨٢٦،١١٦فوائد على القروض المصرفیة

إیرادات أخرى٢٥
٨٤٨،٥٠٤٨٧١،٦٣٨بیع مواد خردة

٧٩٩٢،٩٩٨أرباح بیع ممتلكات وآالت ومعدات
١،٥٩٣،٨٧١١،١٨٧،٧٥٢أخرى

٢،٤٤٣،١٧٤٢،٠٦٢،٣٨٨

: ملیون درھم إماراتي    ) تم دفعھا إلى مؤسسة الفجیرة لتنمیة           تتضمن المساھمات العامة مبلغ ملیون درھم إماراتي             (٢٠١٧
المناطق ومبلغ ١٨٧،٠٠٠ درھم إماراتي (٢٠١٧: ١٨٢،٢٠٠ درھم إماراتي) للمؤسسات المعترف بھا.            

عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر 
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 التزامات التأجیر التشغیلى٢٦

٢٠١٨٢٠١٧
١٠،٠٢١،٢٦٠٩،٨٢٤،٧٦٦خالل سنة واحدة

٤٢،١٢٩،٧٨٠٤١،٣٠٣،٧٠٦أكثر من سنة وأقل من ٥ سنوات
٢٣٦،٩١١،٨٤٢٢٤٧،٧٥٩،١٧٥أكثر من ٥ سنوات

٢٨٩،٠٦٢،٨٨٢٢٩٨،٨٨٧،٦٤٧

 معامالت أطراف ذات عالقة ٢٧

٢٠١٨٢٠١٧
١٢،٦٠٦،٤٤٤١،٤٣٥،٢٣٠أ)
ب)

-                 ٤٦١،٥٠٥

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

٢٠١٨٢٠١٧
٣١،١٥٥،٢٦٩٤،٥٥٣،٨٨٠مبیعات 

١،١٠٨،٦٢٥٢،١٠٨،٥٠٠
                -٦٥،٨٣٥مشتریات

د)

إن مكافآت الوظائف اإلداریة العلیا كالتالي : 
٤،٣١٩،٢٨٣٤،١٦١،٨٣٢مكافآت الوظائف اإلداریة العلیا     

٣،٣٠٠،٠٠٠٣،٣٠٠،٠٠٠

األدوات المالیة ٢٨
السیاسات المحاسبیة الھامة أ)

أرصدة مستحقة ألطراف ذات عالقة ( ضمن الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة 
األخرى)

بناء ممتلكات وآالت ومعدات

مكافآت الوظائف اإلداریة العلیا

عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر 

اس           اس القی تراف وأس ار االع مل معی ا وتش م تطبیقھ تي ت ة ال بیة الھام رق المحاس ات والط یل السیاس ن تفاص اح ع م اإلفص ت
احات 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 رادات والمص لإلی

المرفقة مع البیانات المالیة.

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

د تم إقامة مصانع األسمنت والكلینكر ومبانى ومنشآت الشركة ومحطة تولید الطاقة على أرض مستأجرة من بلدیة دبا والتي یوج
لھا إیجارات مستحقة. تتعامل اإلداراة مع ترتیبات اإلیجار تلك على أنھا غیر قابلة لإللغاء.

بة ار المحاس تقوم الشركة بالدخول في معامالت مع بعض المنشآت األخرى والتي تقع تحت مسمى أطراف ذات عالقة وفقًا لمعی
م تي تت رى ال ة" ، وتكون شروط تلك المعامالت في نفس سیاق المعامالت األخ راف ذات عالق امالت أط م ٢٤ ، "مع دولي رق ال
ائف    ركائھم والوظ تركة و    /أو اإلدراة والرقابة المشتركة وش ة المش آت ذات الملكی ة المنش راف ذات عالق یر وتشمل األط ع الغ م

اإلداریة األساسیة.

كانت االلتزامات المستقبلیة على االیجارات التشغیلیة المستحقة كالتالى:

أرصدة مستحقة من أطراف ذات عالقة ( ضمن الذمم التجاریة المدینة )
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تابع األدوات المالیة ٢٨

ب)

٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧
األصول المالیة

١٩٤،٦٠٥،٩٤٢١٧٦،٠٠٨،٠٧١١٩٤،٦٠٥،٩٤٢١٧٦،٠٠٨،٠٧١الذمم التجاریة المدینة 
٧٠٣،٥٨٠٦٣٤،٠٢٩٧٠٣،٥٨٠٦٣٤،٠٢٩

١٦،٨٣٤،٨٩٨١٣،٥٧٥،٥٩١١٦،٨٣٤،٨٩٨١٣،٥٧٥،٥٩١
٢١٢،١٤٤،٤٢٠١٩٠،٢١٧،٦٩١٢١٢،١٤٤،٤٢٠١٩٠،٢١٧،٦٩١

االلتزامات المالیة
٥٩١،٠٣٦،٦٣٦٥٣٢،٩١٤،٥٧٨٥٩١،٠٣٦،٦٣٦٥٣٢،٩١٤،٥٧٨القروض المصرفیة 

١٤٣،٠٣٣،٦٤٩١٤١،١٣٤،٩٩١١٤٣،٠٣٣،٦٤٩١٤١،١٣٤،٩٩١الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى 
٧٣٤،٠٧٠،٢٨٥٦٧٤،٠٤٩،٥٦٩٧٣٤،٠٧٠،٢٨٥٦٧٤،٠٤٩،٥٦٩

تتكون األدوات المالیة من االصول المالیة وااللتزامات المالیة .

جـ)

أھداف إدارة المخاطر المالیة ٢٩

النقد بالصندوق واألرصدة لدى البنوك

وك. دى البن دة ل ندوق واألرص تشتمل األصول المالیة على الذمم التجاریة المدینة والودائع والذمم المدینة األخرى والنقد في الص
تشتمل االلتزامات المالیة على القروض المصرفیة والذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائتة األخرى
كما في تاریخ التقریر ، كانت القیمة العادلة لألصول وااللتزامات المالیة تقارب قیمھا الدفتریة .

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.

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 تم تقییم الذمم المدینة من قبل الشركة بن
ذمم        ك ال ة لتل م الدفتری ن القی ة بی ات جوھری اك اختالف ن ھن م یك ة. ول ذمم المدین ذه ال ن ھ ة م ائر المتوقع ص للخس اب مخص احتس

المدینة 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 وتقدر القیمة العادلة لاللتزام

بشروط ومخاطر ائتمان وتواریخ استحقاق متبقیة مماثلة.

 القیمة العادلةالقیمة الدفتریة

الودائع والذمم المدینة األخرى

القیمة العادلة لألصول و االلتزامات المالیة التي ال یتم قیاسھا بالقیمة العادلة بشكل متكرر
كما فى ٣١ دیسمبر كما فى ٣١ دیسمبر 

ة. ولم تقم الشركة بصیاغة سیاسات رسمیة إلدارة المخاطر ، على األدوات المالی إن الشركة معرضة للمخاطر التالیة المرتبطة ب
ت. لم تقم الشركة بالتعاقد على أو المتاجرة في األدوات المالیة اس ثاب الرغم من ذلك یتم مراقبة المخاطر من قبل اإلدارة على أس

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

ا. ویسعى برنامج الشركة العام ة بھ اطر المتعلق فة إدارة المخ اري وفلس اط التج ة للنش قامت إدارة الشركة بوضع السیاسات العام
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
وق       (وتشمل مخاطر أسعار الصرف ومخاطر معدل الفائدة) 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.

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 ال یوجد أي تغ
المخاطر.
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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.

اس       ى أس ة عل الدوات المالی ة ل د االستحقاقات التعاقدی م تحدی د ت یوضح الجدول التالي نماذج استحقاق االدوات المالیة للشركة وق
ل         ن قب ة االستحقاق م م مراقب ة ویت االدوات المالی اص ب الفترة المتبقیة كما في تاریخ التقریر حتى تاریخ االستحقاق وفقا للعقد الخ
اءًا ریر بن ترة التق ة. وقد تم توضیح استحقاقات االدوات المالیة كما في نھایة ف یولة كافی اظ بس م االحتف د ت ھ ق ن أن د م اإلدارة للتأك

على الترتیبات التعاقدیة للسداد في الصفحة التالیة:

عار ت بأس تي كان كانت الشركة معرضة لمخاطر التغیرات في أسعار الفائدة المتداولة في السوق والمرتبطة بقروض الشركة وال
ادة م إع د ت یرة وق ة ومتغ دة ثابت دالت فائ فائدة متغیرة وسیاسة الشركة أن تقوم بإدارة تكالیف الفائدة باستخدام مزیج من دیون بمع
ى األدوات           دة عل بة للفائ نة وبالنس ن س ل م ة أق ترات زمنی الل ف ي خ تسعیر الفائدة على األدوات المالیة التي لھا معدالت متغیرة ف

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

ریر. اریخ التق ي ت ا ف تقة كم تم تحدید اختبار الحساسیة الموضح أدناه بناءًا على التعرض لمعدالت الفائدة على األدوات غیر المش
ریر    اریخ التق ي ت ا ف ات المستحقة كم أما بالنسبة لاللتزامات ذات الفائدة المتغیرة، فقد تم عمل التحلیل بافتراض أن مبالغ االلتزام
ة . وقد تم استخدام أساس ٥٠ نقطة بالنقص أو الزیادة وذلك إلعداد تقریر داخلي عن مخاطر معدل نة كامل ن الس كانت مستحقة ع

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

ركة    ال الش ائج أعم إن نت ل) مع اإلبقاء على كافة المتغیرات األخرى ثابتة ف ى / (أق ة أعل دة ٥٠ نقط دالت الفائ اس مع ان أس إذا ك
عن السنة المنتھیة سوف تزید / تقل بقیمة ٢،٩٥٥،١٨٣ درھم إماراتى (٢٠١٧ : ٢،٦٦٤،٥٧٣ 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 السیولة وذلك إلدارة المتطلبات التمویلة قصیرة ومتوس
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.

رفیة - إذا تطلب األمر- روض مص تخدام ق الل اس ن خ ل م ة التموی تمراریة ومرون ن اس وازن بی ى ت ھدف الشركة أن تحافظ عل
وكذلك من خالل حقوق ملكیة المساھمین.

درھم          ت بال ة كان ات المالی ول وااللتزام ع األص ث أن جمی رف حی عار الص ص أس ا یخ ة فیم اطر ذات أھمی اك مخ ن ھن م یك ل
اإلماراتي أو عمالت بعض دول مجلس التعاون الخلیجي أو الدوالر األمریكي والتي لھا أسعار صرف مستقرة.
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(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

تابع أھداف إدارة المخاطر المالیة٢٩
تابع إدارة مخاطر السیولةجـ)

تابع جداول مخاطر السیولة والفائدة

األصول المالیة
١٩٤،٦٠٥،٩٤٢            -١٩٤،٦٠٥،٩٤٢              -               -               -  -الذمم التجاریة المدینة 

-  -               -               -              ٧٠٣،٥٨٠            -٧٠٣،٥٨٠

-  -               -               ١٦،٨٣٤،٨٩٨            -                -١٦،٨٣٤،٨٩٨
-  -               -               ٢١٢،١٤٤،٤٢٠            -١٦،٨٣٤،٨٩٨١٩٥،٣٠٩،٥٢٢

االلتزامات المالیة
٥٩١،٠٣٦،٦٣٦            -                -              -٣١٤،٨٠١،٥٢٩٢٧٦،٢٣٥،١٠٧  -القروض المصرفیة 

-  -               -               -              ١٤٣،٠٣٣،٦٤٩            -١٤٣،٠٣٣،٦٤٩
-  ٧٣٤،٠٧٠،٢٨٥            -١٤٣،٠٣٣،٦٤٩              -٣١٤،٨٠١،٥٢٩٢٧٦،٢٣٥،١٠٧

األصول المالیة
١٥٩،٦٥٦،٨٨٨            -١٥٩،٦٥٦،٨٨٨              -               -               -  -الذمم التجاریة المدینة 

-  -               -               -              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

مخاطر األسعارد)

 أكثر من سنةالتفاصیل

 عند 
الطلب 
أو أقل 
من ٣ 
شھور

بفائدة

 عند الطلب أو 
أقل من ٣ 

شھور

بدون بفائدة

كما في ٣١ دیسمبر  ٢٠١٨

 أكثر من سنة خالل سنة اإلجمالي خالل سنة

الودائع والذمم المدینة 
األخرى

الذمم التجاریة الدائنة 
والذمم الدائنة األخرى

النقد بالصندوق 
واألرصدة لدى البنوك

الودائع والذمم المدینة 
األخرى

الذمم التجاریة الدائنة 
والذمم الدائنة األخرى

اً  یر وفق ن أن تتغ تي یمك ة ال دفقاتھا النقدی غیلھا وت ائج تش ا ونت ى إیراداتھ ري عل أثیر جوھ ا ت تي لھ وق ال عار الس اطر أس ة لمخ ركة معرض الش
ي      ض النواح وق وبع ي الس ب ف رض والطل وى الع ل ق ركة مث یطرة الش ارج س ل خ عار بعوام ك األس أثر تل وق . تت عار الس ي أس یرات ف للتغ
دیر واق تص ى أس یز عل ع الترك الء م ض العم ع بع ل م ة. وتقوم الشركة بتخفیف مخاطر األسعار من خالل عمل تعاقدات طویلة األج التنظیمی

جدیدة.

النقد بالصندوق 
واألرصدة لدى البنوك

كما في ٣١ دیسمبر  ٢٠١٧
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تابع أھداف إدارة المخاطر المالیة٢٩
إدارة مخاطر االئتمان ھـ)

االلتزامات الرأسمالیة٣٠

االلتزامات المحتملة ٣١

االلتزامات٣٢

٢٠١٨٢٠١٧
٨،٠٩٠،٤٤٨٢١،٢١٤،٠٥٠التزامات لشراء ممتلكات وآالت ومعدات

مبالغ المقارنة٣٣

نوي     .  وكجزء من تلك المراجعة تاخذ الشركة الشركة في االعتبار تكلفة رأس ف س اس نص ى أس ال عل ل رأس الم ة ھیك ركة بمراجع تقوم الش
المال والمخاطر المصاحبة لھ. ولم یكن للشركة ھیكل رأس مال مستھدف أو نسب مستھدفة فیما یخص أھداف إدارة المخاطر 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 د ع أ عن تي تنش اطر ال ى المخ ان إل اطر االئتم تشیر مخ
ة. وتتم مراجعة مدى تعرض الشركة للمخاطر االئتمانیة من درات االئتمانی راف ذات الق ع األط ط م ل فق ة للتعام ركة سیاس ركة. تطبق الش للش
ذمم      ة ال ع لكاف ة التحصیل المتوق قبل اإلدارة بصفة دوریة منتظمة وتقوم الشركة باالحتفاظ بمخصص دیون مشكوك في تحصیلھا بناء على قیم

التجاریة المدینة .

الل تحسین رصید     ن خ قامت الشركة بإدارة رأس المال للتأكید على مدى قدرة الشركة في االستمرار في النشاط مع زیادة عوائد المساھمین م
حق الملكیة وقد ظلت السیاسة العامة كما ھي بدون تغییر مثل السنة السابقة.

ركة  رض الش ى تع ة أقص اض القیم ن انخف ة ع تمثل القیمة الدفتریة لألصول المالیة المسجلة في البیانات المالیة والتي تم خصم الخسارة الناتج
لمخاطر االئتمان.

ة        م مناقش د ت ة وق ة المدین ذمم التجاری الي لل ع الم ى الوض تتضمن الذمم التجاریة المدینة عدد كبیر من العمالء ویتم عمل تقییم ائتمان مستمر عل
م      احات رق ي إیض 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 ك ألن أط دودة وذل ائلة مح ویالت الس ى التم ان عل إن مخاطر االئتم
وكاالت االئتمان الدولیة .

ة ات محتمل فیما عدا االلتزامات العادیة والتي تعد ضمن سیاق العمل الطبیعي والتي لیس من المتوقع حدوث خسارة بسببھا، ال یوجد أي التزام
على البیانات المالیة للشركة كما في تاریخ التقریر.

كما فى ٣١ دیسمبر 

ات    ى البیان رى عل ات أخ د أي التزام ي ، ال یوج ل الطبیع یاق العم فیما عدا االلتزامات المذكورة أعاله وااللتزامات العادیة والتي تعد ضمن س
المالیة للشركة كما في تاریخ التقریر.

ائج                 ي النت ر ف م تؤث ك ل ادة التصنیفات تل إن إع ك ف ع ذل ة وم نة الحالی رض الس ع ع ا م ابقة لمقارنتھ نة الس ن الس تم إعادة تصنیف مبالغ معینة م
المالیة أو حقوق الملكیة التي تم إعداد التقریر عنھا سابقًا.
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