
شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع   

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

تقریر مراجعة مدققي الحسابات المستقلین والمعلومات المالیة 

المرحلیة الموجزة

عن فترة الستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠١٧

(غیر مدققة)



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

جدول المحتویات 

الصفحات 

١معلومات عامة

٢تقریر مدققي الحسابات المستقلین حول مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة  

٣بیان المركز المالي المرحلي الموجز 

٤بیان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز 

٥بیان الدخل الشامل اآلخر المرحلي الموجز 

٦بیان التغیرات في حقوق المساھمین المرحلي الموجز 

٧بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموجز 

١٨إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة  - ٨



شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

معلومات عامة

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

+٩٧١ ٩ ٢٢٢ ٣١١١ ھاتف :

+٩٧١ ٩ ٢٢٢ ٧٧١٨ فاكس :

hofci79@fciho.ae البرید اإللكتروني :

١١٤٧٧:عنوان المصنع  ب : ص .

اإلمارات العربیة المتحدة  دبا، الفجیرة -

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

fujcem82@emirates.net.ae البرید اإللكتروني :

www.fujairahcement.com:الموقع اإللكتروني 

ھوروث ماك :مدققو الحسابات  
١٦٥٠ ب : ص .

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

بیان التغیرات في حقوق ملكیة المساھمین المرحلي الموجز 

(غیر مدقق) عن فترة الستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠١٧

مدقق) ) ٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠١٥٠،١٤٠،٧٧٦٢٢٢،٥٣٦،٠٠٢٢٧٣،٤٨٨،٩٦٤١،٠٠٢،٠٣١،٠٦٢الرصید كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٥

٣٣،٢٥٦،٦٤٤٣٣،٢٥٦،٦٤٤---ربح الفترة

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

٣٠،٩٥٦،٦٤٤٣٠،٩٥٦،٦٤٤---إجمالي الدخل الشامل 

-(١٧،٧٩٣،٢٦٦)(١٧،٧٩٣،٢٦٦)---توزیعات أرباح
(غیر مدقق) ٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠١٥٠،١٤٠،٧٧٦٢٢٢،٥٣٦،٠٠٢٢٨٦،٦٥٢،٣٤٢١،٠١٥،١٩٤،٤٤٠الرصید كما في ٣٠ یونیو ٢٠١٦

مدقق) ) ٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠١٥٥،٨١٣،١١٢٢٢٢،٥٣٦،٠٠٢٣٠٤،٤٤٦،٧٢٥١،٠٣٨،٦٦١،١٥٩الرصید كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦

٢٠،٨٨٠،١٦٠٢٠،٨٨٠،١٦٠---ربح الفترة

---(٣،٣٠٠،٠٠٠)(٣،٣٠٠،٠٠٠)

١٧،٥٨٠،١٦٠١٧،٥٨٠،١٦٠---إجمالي الدخل الشامل 

(٢١،٣٥١،٩١٩)(٢١،٣٥١،٩١٩)---توزیعات أرباح

٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠١٥٥،٨١٣،١١٢٢٢٢،٥٣٦،٠٠٢٣٠٠،٦٧٤،٩٦٦١،٠٣٤،٨٨٩،٤٠٠

اإلیضاحات المرفقة جزأ ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة.
تقریر مراجعة مدققي الحسابات مدرج على الصفحة رقم ٢.

إجمالي حقوق ملكیة 

المساھمین
األرباح المحتجزة االحتیاطي االختیاري

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

االحتیاطي القانونيرأس المال

(غیر مدقق) الرصید كما في ٣٠ یونیو ٢٠١٧

مكافآت مجلس اإلدارة
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموجز 

(غیر مدقق) عن فترة الستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠١٧

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)
١ ینایر ٢٠١٦ حتى١ ینایر ٢٠١٧ حتى

٣٠ یونیو ٣٠٢٠١٦ یونیو ٢٠١٧
٦ أشھر ) ٦ أشھر )( )

غیر مدققة ) )( غیر مدققة )
التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

٢٠،٨٨٠،١٦٠٣٣،٢٥٦،٦٤٤ربح الفترة
تسویات لـ :

من بیع ممتلكات وآالت ومعدات (٨٨،٥٨٨)(٢،٩٩٩)(ربح)

٢٤،٤٣٣،٧٣٤٢٦،٧٥٤،٢٩٣
٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مخصص المخزون بطئ الدوران من قطع الغیار

١،١٠٠،٠٠٠٢،٣٤٦،٩١٦

١،٤٦٦،٤٩٦١،٥٨٠،١٢٥
٤٨،٣٧٧،٣٩١٦٤،٣٤٩،٣٩٠األرباح التشغیلیة قبل التغیرات في األصول وااللتزامات التشغیلیة

النقص في األصول المتداولة  الزیادة)/ )
٢٢،٩٦٤،٣٩٣(٤٥،٤٣٦،٠٢٥)المخزون 

(١٣،٣٣٩،٩٦٩)(١٠،٣٦٥،٩٥٩)الذمم التجاریة المدینة  
(٦،٣٥٤،٩٢٨)(٩،٢٩٥،٣٧٩)المدفوعات مقدمًا والودائع والذمم المدینة األخرى

في االلتزامات المتداولة  (النقص) الزیادة/
٥٣،٢٩٤،٥٠٦٦،٨٢٦،٧١٦الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى 

٣٦،٥٧٤،٥٣٤٧٤،٤٤٥،٦٠٢النقد الناتج من العملیات 
(١١٦،٥٤٣)(٣٦١،٥٢٠)مكافآت نھایة خدمة موظفین مدفوعة 
٣٦،٢١٣،٠١٤٧٤،٣٢٩،٠٥٩صافي النقد من األنشطة التشغیلیة 

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة 
(١٣،٥٦١،٠٠٠)-استثمار في شركة زمیلة 

(١٥،٩٣٥،٣٦٨)(٣،٥٨٤،٠٨١)شراء ممتلكات وآالت ومعدات 
٣،٠٠١٨٨،٦٠٠المحصل من استبعاد ممتلكات وآالالت ومعدات

األنشطة االستثماریة   (٢٩،٤٠٧،٧٦٨)(٣،٥٨١،٠٨٠)صافي النقد (المستخدم في)
التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 

١١٤،٤٤٥،٩٨٧٢٢،٠٥٠،٩٠١المحصل من القروض اآلجلة  
القروض اآلجلھ  (٣٨،٨٢٢،٨٣٣)(١٦٢،١٥٣،٣١٦)(سداد)

القروض المصرفیة  األخرى ، بالصافى (سداد) (٢١،٥٠٨،٨٧٦)٣٣،٥٥٠،٥٣٦المحصل من /
(١٧،٨٠٢،٩٨١)(٢١،٥٥٠،٥٤٤)توزیعات أرباح مدفوعة

(٢،٣٠٠،٠٠٠)(٣،٣٠٠،٠٠٠)مكافآت مجلس اإلدارة 
األنشطة التمویلیة   (٥٨،٣٨٣،٧٨٩)(٣٩،٠٠٧،٣٣٧)صافي النقد (المستخدم في)

في النقد وما یعادلھ  النقص) (١٣،٤٦٢،٤٩٨)(٦،٣٧٥،٤٠٣)صافي (
١٥،١١٦،٣٨٠٢٨،١٦٢،٣١٣النقد وما یعادلھ ، بدایة الفترة

٨،٧٤٠،٩٧٧١٤،٦٩٩،٨١٥النقد وما یعادلھ ، نھایة الفترة

ممثل بــ :
١٠٦،٦٢٤١٢٧،٨٩٢النقد بالصندوق

الحسابات الجاریة ٨،٦٣٤،٣٥٣١٤،٥٧١،٩٢٣أرصدة لدى البنوك -
٨،٧٤٠،٩٧٧١٤،٦٩٩،٨١٥

تقریر مراجعة مدققي الحسابات مدرج على الصفحة رقم ٢.

مخصص مكافآت نھایة خدمة الموظفین

إھالك الممتلكات واآلالت والمعدات

اإلیضاحات المرفقة جزأ ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة.

استھالك حقوق االمتیاز واالستخراج
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 
(غیر مدققة) عن فترة الستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠١٧

الوضع القانوني و األنشطة التجاریة ١

(١-١

(١-٢

(١-٣

السیاسات المحاسبیة الھامة ٢

أساس اإلعداد  (١- ٢

الممتلكات واآلالت والمعدات ٢-٢)

األرض مدرجة بالتكلفة.

��ϙϼѧѧϫϹ�ϊѧѧϤΠϣ�ΎѧѧϬϨϣ�˱ΎϣϮѧѧμ Ψϣ�ΎѧѧϬΘϔϠϜΘΑ(���άѧѧϴϔϨΘϟ�Ϊѧѧϴϗ�ΔϴϟΎϤѧѧγήϟ�ϝΎѧѧϤϋϷ�Ϊѧѧϋ�Ύѧѧϣ)���ϯήѧѧΧϷ�ΕΪѧѧόϤϟϭ�Εϻϵϭ�ΕΎѧѧϜϠΘϤϤϟ�ΝέΩ·�ϢѧѧΗ

��˯ήѧѧη�ΕΎϓϭήѧμ ϣ�ϱ�ϰѧϟ·�ΔϓΎο ϹΎΑ�˯ήθϟ�ήόγ�ΔϔϠϜΘϟ�ϞϤθΗϭ.ΕΪѧѧΟϭ�ϥ·�ϝϮѧѧλ Ϸ�ΔѧѧϤϴϗ�ν ΎѧѧϔΨϧ�Ϧѧѧϋ�ΔѧѧΠΗΎϨϟ�ΔѧѧϓϭήόϤϟ�ΓέΎѧѧδΨϟϭ

أخرى.

ΪѧѧϨϋ�ςѧѧϘϓ�ϚѧѧϟΫϭ�ϡϭΰѧѧϠϟ�ΐ ѧѧδΣ�Ϟμ ϔϨϣ�Ϟλ ΄ϛ�ΎϬΑ�ϑήΘϋϻ�ϭ�Ϟλ ϸϟ�ΔϳήΘϓΪϟ�ΔϤϴϘϟ�ϰϟ·�ΎϬϤο �ϢΘϳ�Ϫϧ�ΎϣΈϓ�ΔϘΣϼϟ�ϒϴϟΎϜΘϠϟ�ΔΒδϨϟΎΑϭ

����������ϢѧѧΘϳϭ�ϪѧѧΑ�ϕϮѧѧΛϮϣ�ϮѧΤϧ�ϰѧϠϋ�ϪѧΘϔϠϜΗ�α Ύѧϴϗ�ΔѧϴϧΎϜϣ·�Ϛϟάѧϛϭ�Δϛήѧθϟ�ϰѧϟ·�Ϟѧλ Ϸ�άѧϬΑ�ΔτΒΗήϤϟ�ΔϴϠΒϘΘδϤϟ�ΔϳΩΎμ ΘϗϹ�ϊϓΎϨϤϟ�ϖϓΪΗ�ϝΎϤΘΣ

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

�������Ϛϟάѧѧϟϭ��ΔϠϣΎѧѧ˰Ϝϟ�ΔѧѧϴϟΎϤϟ�ΕΎѧϧΎϴΒϠϟ�ΔѧΑϮϠτϤϟ�ΕΎΣΎѧμ ϓϹϭ�ΕΎѧϣϮϠόϤϟ�ΔѧϓΎϛ�ϰѧϠϋ�ΔϛήѧθϠϟ�ΓΰΟϮϤϟ�ΔϴϠΣήϤϟ�ΔϴϟΎϤϟ�ΕΎϣϮϠόϤϟ�ϱϮΘΤΗ�ϻ

یجب أن تقرأ جنبًا إلى جنب مع البیانات المالیة المدققة للشركة عـن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦.

ΔѧѧϴϟΎϤϟ�ΔϨѧѧδϠϟ�ΎѧѧϬόϗϮΗ�ϦϜϤϳ�ϲ˰ Θ˰ϟ�ΞΎΘϨϠϟ�˱ή η˰Άϣ�ϥϮϜΗ�ϥ�Γέϭήπ ϟΎΑ�Ζδϴϟ�٢٠١٧�ϮѧѧϴϧϮϳ�٣٠�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϴϬΘϨϤϟ�ήϬѧѧη�ΔΘѧѧδϟ�ΓήΘѧѧϓ�ΞΎѧѧΘϧ�ϥ·

المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧.

������������ϰѧѧϠϋ�ήѧѧ˰ΛΆΗ�ϲѧ˰Θϟ�ΕήϳΪѧ˰˰ϘΘϟϭ�ϡΎѧϜΣϷ�ξ ѧ˰όΑ�ϞѧϤόΑ�ϡϮѧϘΗ�ϥ�ΓέΩϹ�Ϧѧϣ�ΔϛήѧθϠϟ�ΓΰѧΟϮϤϟ�ΔѧϴϠΣήϤϟ�ΔѧϴϟΎϤϟ�ΕΎѧϣϮϠόϤϟ�ΩΪϋ·�ΐ ϠτΘϳ

��ϩάѧѧϫ�Ϧѧѧϋ�ΔѧѧϴϠόϔϟ�ώϟΎѧѧΒϤϟ�ϒѧѧϠΘΨΗ�Ϊѧѧϗϭ�ήϳήѧϘΘϟ�ϲѧϓ�ΔΟέΪϤϟ�ΕΎϓϭήμ Ϥϟϭ�ΕΩήϳϹϭ�ΕΎϣΰΘϟϻϭ�ϝϮλ Ϸ�ώϟΎΒϣϭ�ΔϴΒγΎΤϤϟ�ΕΎγΎϴδϟ

التقدیرات.

�����ΕΎѧѧγΎϴδϠϟ�Δϛήѧѧθϟ�ϖѧѧϴΒτΗ�ι Ϯѧѧμ ΨΑ�ΓέΩϹ�ΎϫάѧѧΨΘΗ�ϲΘѧѧϟ�ΔѧѧϣΎϬϟ�ΕέήѧѧϘϟ�ϥΈѧѧϓ�ΓΰѧѧΟϮϤϟ�ΔѧѧϴϠΣήϤϟ�ΔѧѧϴϟΎϤϟ�ΕΎѧѧϣϮϠόϤϟ�ΩΪѧѧϋ·�ϝϼѧѧΧ

�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϴϬΘϨϤϟ�ΔϨѧѧδϟ�Ϧѧѧϋ�ΔѧѧϘϗΪϤϟ�ΔѧѧϴϟΎϤϟ�ΕΎѧѧϧΎϴΒϟ�ϰѧѧϠϋ�ΎѧѧϬϘϴΒτΗ�ϢѧѧΗ�ϲΘѧϟ�ΎϬδϔϧ�ϲϫ�ΓΪϛΆϣ�ήϴϐϟ�ΕήϳΪϘΘϠϟ�Δϴδϴήϟ�έΩΎμ Ϥϟϭ�ΔϴΒγΎΤϤϟ

٣١ دیسمبر ٢٠١٦.

ϲѧѧ˰ϟΎϤϟ�ήϳήѧѧϘΘϟ" ، ٣٤��Ϣѧѧϗέ�ϲѧѧ˰ϟϭΪϟ�ΔΒγΎѧѧ˰ΤϤϟ�έΎѧѧϴόϤϟ�ΎѧѧϘϓϭ�ΔϛήѧѧθϟΎΑ�Δѧѧλ ΎΨϟ�Γΰѧѧ˰˰ΟϮϤϟ�ΔϴϠѧѧ˰˰ΣήϤϟ�ΔϴϟΎѧѧ˰˰Ϥϟ�ΕΎϣϮѧѧ˰ϠόϤϟ�ΩΪѧѧϋ·�Ϣѧѧ˰˰Η�

وتم عرض المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة للشركة بالدرھم اإلماراتي وھي العملة المستخدمة من قبل الشركة . المرحلي"

تم إعداد المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة على أساس التكلفة التاریخیة ما عدا بعض األدوات المالیة التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة.

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

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

لألوراق المالیة و سوق الكویت لألوراق المالیة .

�������������ϊϣϮѧѧμ ϟϭ�ϥί ΎѧΨϤϟ�ΓέΩ·ϭ�ϞϴϐѧθΗϭ�ΪϴϴѧθΗϭ�ΖϨϤѧγϷ�ϊϴϨѧμ Η�ϞϤѧθΗϭ�ΔϘΑΎѧδϟ�ΔϨѧδϟ�άѧϨϣ�ΔϛήѧθϠϟ�ΔϴѧγΎγϷ�Δѧ˰τ θϧϷ�ήϴѧϐΘΗ�Ϣϟ

المطلوبة لھذا الغرض والمشاركة في تأسیس الشركات الصناعیة واألنشطة المماثلة.

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

تتضمن المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة نتائج التشغیل للرخصة الصناعیة رقم ١.٨٠٠٠١-٤)

������ϢѧѧΗ�ϲΘѧѧϟ�ϚѧѧϠΗ�ϊѧѧϣ�ΔѧѧϘϓϮΘϣ�ΓΰѧѧΟϮϤϟ�ΔѧѧϴϠΣήϤϟ�ΔѧѧϴϟΎϤϟ�ΕΎѧѧϣϮϠόϤϟ�ϩάѧѧϫ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϬϘϴΒτΗ�ϢѧѧΗ�ϲΘѧѧϟ�ΔϛήѧѧθϠϟ�ΔϴΒѧѧγΎΤϤϟ�ϕήѧѧτϟϭ�ΕΎѧѧγΎϴδϟ�ϥ·

اإلفصاح عنھا في البیانات المالیة المدققة للشركة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦.

�ΔϨѧѧδϟ�Ϧѧѧϋ�ΔϛήѧѧθϠϟ�ΔѧѧϘϗΪϤϟ�ΔѧѧϴϟΎϤϟ�ΕΎѧѧϧΎϴΒϟ�ϲѧѧϓ�ΎѧѧϬϨϋ�ΡΎѧѧμ ϓϹ�ϢѧѧΗ�ϲΘѧѧϟ�ϚѧѧϠΗ�ϊѧѧϣ�ΔѧѧϘΑΎτΘϣ�ΔѧѧϴϟΎϤϟ�ήσΎѧѧΨϤϟ�ΓέΩ·�ϑΪѧѧϫϭ�ΕΎѧѧγΎϴγ�ϥ·

. المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 
(غیر مدققة) عن فترة الستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠١٧

تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٢

تابع الممتلكات واآلالت والمعدات ٢-٢)

السنوات

٨ إلى ٣٥المباني وتحسینات األصول المؤجرة

٦ إلى ٣٥اآلالت والمعدات

األثاث والتركیبات 

المركبات والمعدات المتحركة 

األدوات والمعدات  

٦ إلى ٢٠تكالیف تطویر المحجر 

 األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ

االستثمار في شركات زمیلة٢-٣)

Εέήѧѧϗ�ϲѧѧϓ�ΔϛέΎѧѧθϤϟ�ϰѧѧϠϋ�ΓέΪѧѧϘϟ�Ϯѧѧϫ�ϡΎѧѧϬϟ�ήϴΛ́ѧѧΘϟ�ϥ· .�ΎѧѧϬϴϠϋ�ϡΎѧѧϫ�ήϴΛ́ѧѧΗ�Δϛήѧѧθϟ�ϯΪѧѧϟ�ϲΘѧѧϟ�ΕѧѧθϨϤϟ�ϚѧѧϠΗ�ϲѧѧϫ�ΔѧѧϠϴϣΰϟ�ΕΎϛήѧѧθϟ�ϥ·

السیاسة المالیة والتشغیلیة في الشركة المستثمر فیھا ولكن لیس السیطرة أو السیطرة المشتركة على تلك السیاسات.

٤

٤

٤

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

��������ΕήϳΪѧѧϘΘϟ�ϲѧѧϓ�ΕήϴѧѧϴϐΗ�ϱ�ήϴΛ́ѧѧΗ�ϊѧѧϣ�ˬ�ήϳήѧѧϘΗ�Ϟѧѧϛ�ΓήΘѧϓ�ΔѧϳΎϬϧ�ϲѧϓ�ΔѧϴϘΒΘϤϟ�ϢѧϴϘϟϭ�ϙϼѧϫϹ�ΔѧϘϳήσϭ�έΪѧϘϤϟ�ϲΟΎΘϧϹ�ήϤόϟ�ΔόΟήϣ�ϢΘϳ

المحتسب لھ على أساس احتمالي.

�����������ϦѧѧϴΑ�ϕήѧѧϔϟ�Ϫѧѧϧ́Α�ΕΪѧѧόϤϟϭ�Εϻϵϭ�ΕΎѧѧϜϠΘϤϤϟ�Ϧѧѧϣ�ΪѧϨΒϟ�ϲѧο ήΘϓϻ�ήѧϤόϟ�˯ΎѧϬΘϧ�ϭ�ΩΎόΒΘѧγ�Ϧѧϣ�ΔѧΠΗΎϨϟ�ΓέΎѧδΨϟ�ϭ�Αήѧϟ�ΪѧϳΪΤΗ�ϢѧΘϳ

عائدات البیع والقیمة الدفتریة لألصل ویتم االعتراف بھا في األرباح أو الخسائر.

��ϱ�ΎѧѧϬϨϣ�˱ΎϣϮѧѧμ Ψϣ�Δϔѧѧ˰˰ϠϜΘϟ�ήόѧѧδΑ�ˬ�ΪѧѧόΑ�ΩΪѧѧΤϳ�Ϣѧѧϟ�ν ήѧѧϐϟ�ϭ�ΝΎѧѧ˰˰ΘϧϹ�ϭ�ν ήѧѧόϟ�ϭ�ΓέΩϹ�ν ήѧѧϏϷ�˯ΎѧѧϨΒϟ�Ϊѧѧϴϗ�ΕΎѧѧϜϠΘϤϤϟ�ΐ ѧѧδΘΤΗ

��������ϒϴϟΎѧ˰˰˰ϜΗ�ΔϠϤѧγέ�ϢѧΘϳ�ΔϠѧ˰˰ϫΆϤϟ�ϝϮѧλ ϸϟ�ΔΒѧδϨϟΎΑϭ�ΔϴϨϬѧ˰˰˰Ϥϟ�ΏΎѧόΗϷ�ΔϔϠϜΘϟ�ϞϤθΗϭ.�����ΎѧѧϬΑ�ϑήΘѧѧόϤϟ�ΔѧϤϴϘϟ�ν ΎѧϔΨϧ�Ϧѧϣ�ΔѧΠΗΎϧ�ΓέΎѧδΧ

ΪϨѧѧ˰˰˰ϋ�ΕΪόѧѧ˰˰Ϥϟϭ�Εϻϵϭ�ΕΎϜϠΘϤϤϟ�Ϧϣ�ΔΒ˰˰γΎϨϤϟ�ΕΎΌϔϟ�ϰϟ·�ΕΎϜϠΘϤϤϟ�ϩάϫ�ϒϨμ Ηϭ.ΔϛήѧѧθϠϟ�ΔϴΒѧѧγΎΤϤϟ�ΕΎѧѧγΎϴδϠϟ�˱ΎѧѧϘϓϭ�ν ήΘѧѧϗϻ

ϩϼѧѧϋ�ѧѧο ϮϤϟ�ϝϮѧѧλ ϸϟ�ϊѧѧϗϮΘϤϟ�ήѧѧϤόϟ�α Ύѧѧγ�β ѧѧϔϧ�ϰѧѧϠϋ�ϝϮλ Ϸ�ϩάϫ�ϙϼϫ·�ΪΒϳϭ�ΩϮμ ϘϤϟ�ϡΪΨΘγϼϟ�ΎϬΘϳΰϫΎΟ�ΪϨϋϭ�ΎϬϨϣ�˯ΎϬΘϧϻ

عندما تكون األصول جاھزة لالستخدام المقصود منھا.

ووفقًا لطریقة حقوق الملكیة .���������ΔѧϴϜϠϤϟ�ϕϮѧϘΣ�ΔѧϘϳήσ�ϡΪΨΘѧγΎΑ�ΔѧϠϴϣΰϟ�ΕΎϛήѧθϟ�ϲѧϓ�ΕΎѧϣΰΘϟϻϭ�ϝϮѧλ Ϸϭ�ϝΎϤϋϷ�ΞΎΘϧ�ΏΎδΘΣ�ϢΘϳ

ΓέΎѧѧδΨϟ�ϭ�Αήѧѧϟ�Ϧϣ�Δϛήθϟ�Δμ ΤΑ�ϑήΘϋϼϟ�ϚϟΫ�ΪόΑ�ΎϬϠϳΪόΗ�ϢΘϳϭ�ΔϔϠϜΘϟΎΑ�ΔϠϴϣΰϟ�ΕΎϛήθϟ�ϲϓ�ΕέΎϤΜΘγϻΎΑ�ϲϟϭϷ�ϑήΘϋϻ�ϢΘϳ

عندما تزید حصة الشركة في الخسائر عن حصتھا في الشركة الزمیلة (والتي تتضمن أي .ΔѧѧϠϴϣΰϟ�ΔϛήѧѧθϠϟ�ϞϣΎѧѧθϟ�ϞΧΪѧѧϟ�Ϧϣ�ΎϫήϴϏϭ

�ϒѧϗϮΗ�Δϛήθϟ�ϥΈϓ�ˬ(�������������ΔѧѧϠϴϣΰϟ�Δϛήѧѧθϟ�ϲѧѧϓ�Δϛήѧθϟ�έΎϤΜΘѧγ�ϲϓΎѧλ �Ϧѧϣ�˱˯ΰѧΟ�ϞϜѧθΗ�ˬ�ΎѧϫήϫϮΟ�ϲѧϓ�ϲΘѧϟϭ�ϞѧϳϮτϟ�ϯΪѧϤϟ�ϰѧϠϋ�Δѧμ Σ

���������ΕΎѧϣΰΘϟ�Δϛήѧθϟ�ϯΪѧϟ�Ϫѧϴϓ�ϥϮѧϜϳ�ϱάѧϟ�ΪѧΤϟ�ϲѧϟ·�ςѧϘϓ�ΔϴϓΎο Ϲ�ήΎδΨϟΎΑ�ϑήΘϋϻ�ϢΘϳ.��ήΎѧѧδΨϟ�Ϧѧѧϣ�ΪѧѧϳΰϤϟ�Ϧѧѧϣ�ΎϬΘѧμ ΤΑ�ϑήΘѧϋϻ

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

���ΓΩΎѧѧϳί �ϱ́ѧѧΑ�ϑήΘѧѧϋϻ�ϢѧΘϳϭ�ΔѧϠϴϣί �Δϛήѧη�ΎϫέΎΒΘϋ�ΦϳέΎΗ�Ϧϣ�ΔϴϜϠϤϟ�ϕϮϘΣ�ΔϘϳήσ�ϡΪΨΘγΎΑ�ΔϠϴϣΰϟ�ΕΎϛήθϟ�ϲϓ�ΕέΎϤΜΘγϻ�ΐ δΘΤΗ

ΎѧѧϬΟέΩ·�ϢѧѧΘϳ�ϲΘѧѧϟϭ�ˬ�ΓήϬѧѧθϛ�ΔѧѧϠϴϣΰϟ�Δϛήѧѧθϟ�ΕΎѧѧϣΰΘϟϭ�ϝϮѧѧλ Ϸ�ΔѧѧϟΩΎόϟ�ΔѧѧϤϴϘϟ�ϲϓΎѧѧλ �ϲϓ�Δϛήθϟ�Δμ Σ�ϰϠϋ�ΕέΎϤΜΘγϻ�ΔϔϠϜΗ�ϲϓ

ϰѧѧϠϋ�ΓΩΪѧѧΤϤϟ�ΕΎѧѧϣΰΘϟϻϭ�ϝϮѧѧλ ϸϟ�ΔѧѧϟΩΎόϟ�ΔѧѧϤϴϘϟ�ϲϓΎλ �Ϧϣ�Δϛήθϟ�Δμ Σ�ϲϓ�ΓΩΎϳί �ϱ�ΝέΩ·�ϢΘϳ.έΎϤΜΘѧѧγϼϟ�ΔѧѧϳήΘϓΪϟ�ΔѧѧϤϴϘϟ�ϦϤѧѧο

تكلفة الشراء بعد إعادة التقییم ، مباشرة في الربح أو الخسارة في الفترة التي یتم شراء االستثمار فیھا.

��ςѧδϘϟ�ΔѧϘϳήτΑ(������άѧϴϔϨΘϟ�Ϊѧϴϗ�ΔϴϟΎϤѧγήϟ�ϝΎѧϤϋϷϭ�ν έϷ�ϑϼѧΨΑ)����ΕΪѧѧόϤϟϭ�Εϻϵϭ�ΕΎѧѧϜϠΘϤϤϟ�ΔѧѧϔϠϜΗ�ΐ τѧѧθϟ�ϙϼѧϫϹ�ΏΎѧδΘΣ�ϢѧΗ

الثابت على العمرالمتوقع لألصول على النحو التالي:
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 
(غیر مدققة) عن فترة الستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠١٧

تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٢

االستثمار في شركات زمیلة٢-٣)

��ΕΎѧѧϧΎϴΒϟ�ϲѧϓ�ΎѧϬΟέΩ·�ϢΘϳ�ΔϠϴϣΰϟ�Δϛήθϟ�ϊϣ�ΕϼϣΎόϤϟ�Ϧϋ�ΔΠΗΎϨϟ�ήΎδΨϟ�ϭ�ΡΎΑέϷ�ϥΈϓ�ˬ�ΔϠϴϣΰϟ�Δϛήθϟ�ϊϣ�Δϛήθϟ�ϞϣΎόΘΗ�ΎϣΪϨϋ

المالیة للشركة فقط إلى حد الحصة في الشركة الزمیلة التي ال ترتبط بالشركة.

ΪѧѧϨϋ�ϭ�ˬΔѧѧϠϴϣί �Δϛήѧѧη�ϪѧѧϧϮϛ�Ϧѧѧϋ�έΎϤΜΘѧѧγϻ�Ϫѧѧϴϓ�ϒѧѧϗϮΘϳ�ϱάѧѧϟ�ΦϳέΎѧѧΘϟ�Ϧϣ�˱˯ΪΑ�ΔϴϜϠϤϟ�ϕϮϘΣ�ΔϘϳήσ�ϡΪΨΘγ�Ϧϋ�ϒϗϮΘϟΎΑ�Δϛήθϟ�ϡϮϘΗ

������˱ΎѧѧϴϟΎϣ�˱ϼѧѧλ �ΎѧϬΑ�φѧϔΘΤϤϟ�Δѧμ Τϟ�ϥϮѧϜΗϭ�˱ΎϘΑΎѧγ�ΔѧϠϴϣΰϟ�Δϛήθϟ�ϲϓ�Δμ ΤΑ�Δϛήθϟ�φϔΘΤΗ�ΎϣΪϨϋ .ϊ ѧѧϴΒϠϟ�ϪѧѧΑ�φѧѧϔΘΤϤϛ�έΎϤΜΘѧѧγϻ�ϒϴϨѧѧμ Η

�������ϑήΘѧѧϋϻ�ΪѧѧϨϋ�ΔѧѧϟΩΎόϟ�ΎѧϬΘϤϴϘϛ�ΔѧϟΩΎόϟ�ΔѧϤϴϘϟ�έΎѧΒΘϋ�ϢѧΘϳϭ�ΦϳέΎѧΘϟ�ϚѧϟΫ�ϲϓ�ΔϟΩΎόϟ�ΔϤϴϘϟΎΑ�ΎϬΑ�φϔΘΤϤϟ�Δμ Τϟ�ϚϠΗ�α ΎϴϘΑ�Δϛήθϟ�ϡϮϘΗ

���έήϤΘѧγϻ�ϡΪѧϋ�ΦϳέΎѧΗ�ϲϓ�ΔϠϴϣΰϟ�ΔϛήθϠϟ�ΔϳήΘϓΪϟ�ΔϤϴϘϟ�ϦϴΑ�ϕήϔϟ�ΝέΩ·�ϢΘϳ. ٣٩���Ϣѧѧϗέ�ΔѧѧϴϟΎϤϟ�ήϳέΎѧѧϘΘϠϟ�ϲϟϭΪѧѧϟ�έΎѧѧϴόϤϠϟ�˱ΎѧϘϓϭ�ϲѧϟϭϷ

���ΪѧѧϳΪΤΗ�ΪѧѧϨϋ��ΔѧѧϠϴϣΰϟ�Δϛήѧѧθϟ�ϲѧѧϓ�Δѧѧμ Τϟ�Ϧѧѧϣ�˯ΰѧѧΟ�ΩΎόΒΘѧѧγ�Ϧѧѧϣ�ΪѧϮϋ�ϱϭ�ΎѧϬΑ�φѧϔΘΤϤϟ�Δμ ΤϠϟ�ΔϟΩΎόϟ�ΔϤϴϘϟϭ�ΔϴϜϠϤϟ�ϕϮϘΣ�ΔϘϳήτΑ

ΔѧѧϠϴϣΰϟ�Δϛήѧѧθϟ�ϚϠΘΑ�ΔϘϠόΘϤϟ�ώϟΎΒϤϟ�ϊϴϤΟ�ΏΎδΘΣΎΑ�Δϛήθϟ�ϡϮϘΗ�ˬϚϟΫ�ϰϟ·�ΔϓΎο ϹΎΑ.ΔѧѧϠϴϣΰϟ�Δϛήѧѧθϟ�ΩΎόΒΘѧѧγ�Ϧѧѧϣ�ΓέΎѧѧδΨϟ�ϭ�Αήѧѧϟ

���Ϧѧѧϣ�ΓήѧѧηΎΒϣ�ΔѧѧϠϴϣΰϟ�Δϛήѧѧθϟ�ϚѧѧϠΗ�ΩΎόΒΘѧѧγ�ϢѧΗ�Ϯѧϟ�˱ΎѧΑϮϠτϣ�ϥϮϜϳ�Ϊϗ�ϱάϟ�α ΎγϷ�β ϔϧ�ϰϠϋ�ήΧϵ�ϞϣΎθϟ�ϞΧΪϟ�ϲϓ�˱ΎϘΑΎγ�ΎϬΑ�ϑήΘόϤϟϭ

وعلیھ، إذا تم إعادة تصنیف الربح أو الخسارة المعترف بھما سابقًا في الدخل الشامل اآلخر من قبل .Δѧѧϗϼόϟ�ΕΫ�ΕΎѧѧϣΰΘϟϻϭ�ϝϮλ Ϸ

��ϭ�Αήѧѧϟ�ϒϴϨѧѧμ Η�ΓΩΎѧѧϋΈΑ�Δϛήѧѧθϟ�ϡϮѧѧϘΗ�ˬ�ΔϠѧѧμ ϟ�ΕΫ�ΕΎѧѧϣΰΘϟϻϭ�ϝϮѧѧλ Ϸ�ΩΎόΒΘѧѧγ�ΪѧѧϨϋ�ΓέΎѧѧδΨϟ�ϭ�Αήѧѧϟ�ϰѧѧϟ·�ΔѧѧϠϴϣΰϟ�Δϛήѧѧθϟ�ϚѧѧϠΗ

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

���ϚѧѧϟΫ�ϥϮѧѧϜϳ�ΎϣΪѧѧϨϋϭ�ˬ�ΔѧѧϠϴϣΰϟ�Δϛήѧθϟ�ϲѧϓ�Δϛήѧθϟ�έΎϤΜΘγ�ΔϤϴϗ�ν ΎϔΨϧ�Ϧϣ�ΓέΎδΧ�Δϳ́Α�ϑήΘϋϻ�ϱέϭήπ ϟ�Ϧϣ�ϥΎϛ�Ϋ·�ΎϤϴϓ�ΪϳΪΤΘϟ

لمعرفة ما إذا كان ھناك انخفاض في القیمة وفقًا للمعیار �έΎϤΜΘѧѧγϼϟ�ΔѧѧϳήΘϓΪϟ�ΔѧѧϤϴϘϟ�ϲϟΎѧѧϤΟ·�έΎѧѧΒΘΧ�ϢΘϳ�ˬ˱Ύϳέϭήο(بما في ذلك الشھرة)

القیمة المستخدمة والقیمة العادلة )��ΓΩήΘѧδϤϟ�ϪΘϤϴϗ�ΔϧέΎϘϤΑ�ϚϟΫϭ�Ϟμ ϔϨϣ�Ϟλ ΄ϛ"���ϝϮѧλ Ϸ�ΔѧϤϴϗ�ν ΎѧϔΨϧ" ٣٦���Ϣѧѧϗέ�ϲϟϭΪѧϟ�ϲΒѧγΎΤϤϟ

����������ΔѧϳήΘϓΪϟ�ΔѧϤϴϘϟ�Ϧѧϣ�˱˯ΰѧΟ�ΎѧϬΑ�ϑήΘѧόϤϟ�ΔѧϤϴϘϟ�ν ΎѧϔΨϧ�ΓέΎѧδΧ�ϞϜѧθΗ.���ΔѧϳήΘϓΪϟ�ϪѧΘϤϴϗ�ϊѧϣ(�����ϰѧѧϠϋ�ΎѧϤϬϳ�ϊѧϴΒϟ�ϒϴϟΎѧϜΗ�ΎѧϬϨϣ�˱ΎϣϮѧμ Ψϣ

٣٦�Ϣѧѧϗέ�ϲϟϭΪѧѧϟ�ϲΒѧѧγΎΤϤϟ�έΎϴόϤϠϟ�˱ΎϘϓϭ�ΔϤϴϘϟ�ν إلى الحد الذي یزید فیھ قیمة االستثمار ΎϔΨϧ�ΓέΎδΧ�β ϜόΑ�ϑήΘϋϻ�ϢΘϳ.έΎϤΜΘѧѧγϼϟ

المستردة الحقاً.

��ΔΒѧѧδϧ�ϒϴϨѧѧμ Η�ΓΩΎѧѧϋΈΑ�Δϛήѧѧθϟ�ϡϮѧѧϘΗ�ˬΔѧѧϴϜϠϤϟ�ϕϮѧѧϘΣ�ΔѧѧϘϳήσ�ϡΪΨΘѧδΗ�ϝΰѧΗ�ϻ�ϦϜϟϭ�ˬ�ΔϠϴϣί �Δϛήη�ϲϓ�ΎϬΘϴϜϠϣ�Δμ Σ�Δϛήθϟ�ϞϠϘΗ�ΎϣΪϨϋ

����ήΎѧѧδΨϟ�ϭ�ΡΎѧΑέϷ�ϰѧϟ·�ˬ�ΔѧϴϜϠϤϟ�Δѧμ Σ�ξ ϔΨΑ�ϖϠόΘϤϟ�ήΧϵ�ϞϣΎθϟ�ϞΧΪϟ�ϲϓ�˱ΎϘΑΎγ�ΎϬΑ�ϑήΘϋϻ�ϢΗ�Ϊϗ�ϲΘϟ�ΓέΎδΨϟ�ϭ�Αήϟ�Ϧϣ

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
اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

(غیر مدققة) إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة عن فترة الستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠١٧

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

الممتلكات واآلالت والمعدات ٣

التكلفة 

(مدققة) 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

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

١،٢٠٠،٨٢٠٣،٥٨٤،٠٨١-٥٥،٠٠٠١،٧١٦،٤٥٩٤٤٩،٧٥٣٥،٩٠٠١٥٦،١٤٩المضاف خالل الفترة 

(١١٤،٠٠٠)---(١١٤،٠٠٠)---المستبعد خالل الفترة 

١٥٢،٤٧٩،٨٤٥١،٩٤٧،١٥٥،٥١٠٣،٢١٦،٢٥٤٢٥،٦٦٦،٢١٢١٢،٤٩٠،٩٧٦٣٠،٩١٨،٦٧٢١،٩٤٩،٤٥١٢،١٧٣،٨٧٦،٩٢٠

مجمع اإلھالك 

(مدققة) 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 

(مدققة) ٩٠٣،١٨٠،٥٥٤-٣٠،٤٩٧،٦٨٧٨١٢،٥٩٠،٧٠١٢،٥٢٦،٢٠١٢٤،١١٩،٩٢٨١١،٨٥٨،١١٦٢١،٥٨٧،٩٢١كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦

٢٤،٤٣٣،٧٣٤-٢،٢٢٨،٤٩٦٢١،٣٠٣،٢٢٢٧٦،٠٢٢٢٦٧،١٦٠١٦٩،٣٩٧٣٨٩،٤٣٧المحمل على الفترة 

(١١٣،٩٩٨)---(١١٣،٩٩٨)---المستبعد خالل الفترة  

(غیر مدققة) ٩٢٧،٥٠٠،٢٩٠-٣٢،٧٢٦،١٨٣٨٣٣،٨٩٣،٩٢٣٢،٦٠٢،٢٢٣٢٤،٢٧٣،٠٩٠١٢،٠٢٧،٥١٣٢١،٩٧٧،٣٥٨كما في ٣٠ یونیو ٢٠١٧

القیمة الدفتریة

١١٩،٧٥٣،٦٦٢١،١١٣،٢٦١،٥٨٧٦١٤،٠٣١١،٣٩٣،١٢٢٤٦٣،٤٦٣٨،٩٤١،٣١٤١،٩٤٩،٤٥١١،٢٤٦،٣٧٦،٦٣٠

١٢١،٩٢٧،١٥٨١،١٣٢،٨٤٨،٣٥٠٢٤٠،٣٠٠١،٦٥٤،٣٨٤٤٧٦،٧١١٩،٣٣٠،٧٥١٧٤٨،٦٣١١،٢٦٧،٢٢٦،٢٨٥

مالحظات :

ھناك جزء من مباني الشركة وآالتھا ومعداتھا مقام على أرض مؤجرة من حكومة الفجیرة.-

تمثل األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ  كما في ٣٠ یونیو ٢٠١٧ ، أعمال بناء وتركیب آالت ومعدات.-

-

-

-

-

-

-

٣٥٢،٨٢٢،٥١٠ درھم).- : ٣١ دیسمبر ٢٠١٦ كانت تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات المھلكة بالكامل والتى التزال تستخدم في نھایة فترة التقریر  ٣٥٢،٩١٠،٨٩٠ درھم (

المحول من األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ

تم تخصیص بوالص التأمین التي تغطي األصول المتحركة لصالح البنك مقابل قرض آجل (إیضاح ١٦).

٨٥٥،١٢١ درھم). : درھم إماراتي (٣٠ یونیو ٢٠١٦ خالل الفترة ، تم رسملة تكالیف االقتراض والمتعلقة بمشروع محطة تولید الطاقة من النفایات الحراریة بمبلغ (٠)

(غیر مدققة) كما في ٣٠ یونیو ٢٠١٧

(مدققة) كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦

تم تحمیل كافة مصرفات اإلھالك على تكالیف المبیعات.

وتخصیص بوالص التأمین التي تغطي مصنع االسمنت ومحطة الطاقة الحراریة وتخصیص حقوق االیجار على األرض التي تقام علیھا محطة الطاقة الحراریة كضمانات مقابل قروض  تم تخصیص محطة الطاقة الحراریة (بما في ذلك اآلالت)
آجلة وقروض مصرفیة أخرى (إیضاح ١٦).

تم رھن بعض المركبات مقابل قرض آجل (إیضاح ١٦).

(غیر مدققة) كما في ٣٠ یونیو ٢٠١٧

على مشروع محطة تولید الطاقة عن طریق االستفادة من النفایات الحراریة وكذلك تخصیص بولیصة تأمین على المشروع لصالح البنك مقابل قروض آجلة (إیضاح ١٦). تم تقدیم رھن عقارى مسجل (تم تنفیذه)

األثاث والتركیبات
األدوات 

والمعدات
اإلجمالي

األرض والمباني وتحسینات 
األصول المؤجرة

اآلالت والمعدات
المركبات والمعدات 

المتحركة
تكالیف تطویر 

المحجر
 األعمال الرأسمالیة 

قید التنفیذ
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(غیر مدققة) إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة عن فترة الستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠١٧

٣١ دیسمبر  ٣٠٢٠١٦ یونیو ٢٠١٧
( غیر مدققة )( مدققة )

حقوق االمتیاز ٤

السنة  ٢،٢٠٠،٠٠٠٣،٣٠٠،٠٠٠القیمة الدفتریة في نھایة الفترة /

التكلفة

(مدققة) ٢٢،٠٠٠،٠٠٠كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٥

(مدققة) ٢٢،٠٠٠،٠٠٠كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦

(غیر مدققة) ٢٢،٠٠٠،٠٠٠كما في ٣٠ یونیو ٢٠١٧

مجمع االستھالك 

(مدققة) ١٦،٥٠٠،٠٠٠كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٥

٢،٢٠٠،٠٠٠االستھالك خالل السنة 

(مدققة) ١٨،٧٠٠،٠٠٠كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦

١،١٠٠،٠٠٠االستھالك خالل الفترة 

(غیر مدققة) ١٩،٨٠٠،٠٠٠كما في ٣٠ یونیو ٢٠١٧

القیمة الدفتریة :

(غیر مدققة) ٢،٢٠٠،٠٠٠كما في ٣٠ یونیو ٢٠١٧

(مدققة) ٣،٣٠٠،٠٠٠كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦

٣١ دیسمبر  ٣٠٢٠١٦ یونیو ٢٠١٧
( غیر مدققة )( مدققة )

استثمار فى شركة زمیلة٥

١٣،٥٦١،٠٠٠١٣،٥٦١،٠٠٠

١٧�ϲѧѧϓ�Δϛήѧѧθϟ�ΖѧѧϣΎϗ أبریل ٢٠٠٧ بإبرام اتفاقیة مع بلدیة الفجیرة ، حیث تم منح حقوق امتیاز لمدة ٢٥ عامًا أخري من تاریخ االتفاق ،

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

تستھلك حقوق االستخراج على مدى ١٠ سنوات وفقًا لما تم تقدیره من قبل اإلدارة.

٧،١٠٠،٠٠٠�ΔѧѧϤϴϗ�ωϮϓΪϤϟ�ΎϬϟΎϣ�α ریال عماني ، متمثًال في عدد έ�ώϠΒϳ�ΔϠϴϣί �Δϛήη�ϲϓ�έΎϤΜΘγϻΎΑ�Δϛήθϟ�ΖϣΎϗ�ˬ٢٠١٦�ϡΎѧѧϋ�ϝϼѧѧΧ

الشركة الزمیلة مرخص لھا بإنتاج االسمنت بجمیع أنواعھ وھي حالیًا في .�ΓΪѧѧΣϮϟ�Δѧѧμ ΤϠϟ�ϲϧΎѧϤϋ�ϝΎϳέ�ΪΣϭ�ΔϤϴϘΑ�Δμ Σ�٧،١٠٠،٠٠٠

مرحلة انشاء المصنع.

شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع

اإلمارات العربیة المتحدة الفجیرة -

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

حقوق االمتیاز

مصنع اسمنت صحار ش.م.م.،  ٢٠٪  من حصص السادة /

صحار، سلطنة عمان ("شركة زمیلة")،
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(غیر مدققة) إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة عن فترة الستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠١٧

شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع

اإلمارات العربیة المتحدة الفجیرة -

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

٣١ دیسمبر  ٣٠٢٠١٦ یونیو ٢٠١٧

( غیر مدققة )( مدققة )

المخزون ٦

٢٣،٧٦٧،٠٤٤٢٦،٣٧٥،١٣١المواد الخام 
٣٨،٧٧٠،٩٧٣٣٥،٤٢٠،٦٦١المنتجات شبھ التامة

٣،٨٦٣،٣٢١٢،٨٦٤،١٤٩المنتجات التامة
( أ )٦٦،٤٠١،٣٣٨٦٤،٦٥٩،٩٤١

١٣٠،٢٧٨،٠٠٤١٢٢،٥٠٠،٧٩٣قطع الغیار 

مخصص مخزون قطع الغیار بطيء الدوران (٢٣،٠٠٠،٠٠٠)(٢٣،٥٠٠،٠٠٠)یخصم منھ :

١٠٦،٧٧٨،٠٠٤٩٩،٥٠٠،٧٩٣

٨٠،٦٤٤،٨٠١٤٤،٦٩١،٣٨٤وسائل حرق

٤٩٣،٨١٤٥٢٩،٨١٤الحقائب ومواد التعبئة والتغلیف 

١٨٧،٩١٦،٦١٩١٤٤،٧٢١،٩٩١(ب)
(ب) + ٢٥٤،٣١٧،٩٥٧٢٠٩،٣٨١،٩٣٢(أ)

السنة  ٢٣،٠٠٠،٠٠٠٢٢،٠٠٠،٠٠٠الرصید فى بدایة الفترة /

السنة  ٥٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠المحمل خالل الفترة /
السنة  ٢٣،٥٠٠،٠٠٠٢٣،٠٠٠،٠٠٠الرصید فى نھایة الفترة /

الذمم التجاریة المدینة  ٧

١٧١،٨٢٤،٨٦٨١٦١،٤٥٨،٩٠٩ذمم تجاریة مدینة  
مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا  (١،٨٠٢،٠٢١)(١،٨٠٢،٠٢١)یخصم :

١٧٠،٠٢٢،٨٤٧١٥٩،٦٥٦،٨٨٨

الغطاء:
١١٨،١١٢،٠٤٤١٢٩،٠٥٤،٤٤٣بضمان 

٥١،٩١٠،٨٠٣٣٠،٦٠٢،٤٤٥اعتماد مفتوح 
١٧٠،٠٢٢،٨٤٧١٥٩،٦٥٦،٨٨٨

المدفوعات مقدمًا والودائع والذمم المدینة األخرى٨

٨،٥٣٧،٦٩٦٣٧٩،٧٢٣المدفوعات مقدمًا 

٦،٠٦١،١٣٣٤،٩٢٤،٣٩٦مبالغ مدفوعة مقدمًا إلى الموردین 

٣٧٧،٣٦٥٣٧٦،٦٩٦ذمم مدینة أخرى
١٤،٩٧٦،١٩٤٥،٦٨٠،٨١٥

النقد بالصندوق واألرصدة لدى البنوك ٩

١٠٦،٦٢٤٢٤٧،٥٩٠النقد بالصندوق

الحسابات الجاریة ٨،٦٣٤،٣٥٣١٤،٨٦٨،٧٩٠أرصدة لدى البنوك -
٨،٧٤٠،٩٧٧١٥،١١٦،٣٨٠

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

رأس المال ١٠

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

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

الحركة في مخصص مخزون قطع الغیار بطئ الدوران كالتالي :

تم تخصیص بولیصة التأمین مقابل قروض مصرفیة (إیضاح ١٦).

اإلمارات العربیة المتحدة. یوجد المخزون المذكور أعاله في منشآت وباحة المصنع في دبا ، الفجیرة -

تم رھن الذمم التجاریة المدینة مقابل قروض مصرفیة (إیضاح ١٦).
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(غیر مدققة) إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة عن فترة الستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠١٧

شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع

اإلمارات العربیة المتحدة الفجیرة -

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

١ ینایر ٢٠١٦ حتى١ ینایر ٢٠١٧ حتى١ أبریل ٢٠١٦ حتى١ أبریل ٢٠١٧ حتى

٣٠ یونیو ٣٠٢٠١٦ یونیو ٣٠٢٠١٧ یونیو ٣٠٢٠١٦ یونیو ٢٠١٧
٣ أشھر ) ٣ أشھر )( ٦ أشھر )( ٦ أشھر )( )

غیر مدققة ) غیر مدققة )( غیر مدققة )( غیر مدققة )( )

األرباح األساسیة والمخففة للسھم١١

درھم إماراتي)ربح الفترة )٨،٢٩٨،٢٢٦١٦،٥٠٣،١٠٢٢٠،٨٨٠،١٦٠٣٣،٢٥٦،٦٤٤

( عدد )٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠

فلس إماراتي) )٢,٣٣٤,٦٤٥,٨٧٩,٣٥

توزیعات األرباح المعتمدة ١٢

٣١ دیسمبر  ٣٠٢٠١٦ یونیو ٢٠١٧

( غیر مدققة )( مدققة )
االحتیاطي القانوني ١٣

السنة ١٥٥،٨١٣،١١٢١٥٠،١٤٠،٧٧٦الرصید فى بدایة الفترة /

السنة (إیضاح ١٥) المحول من أرباح الفترة / ٥،٦٧٢،٣٣٦-یضاف إلیھ:

السنة ١٥٥،٨١٣،١١٢١٥٥،٨١٣،١١٢الرصید فى نھایة الفترة /

االحتیاطي االختیاري١٤

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

األرباح المحتجزة ١٥

السنة ٣٠٤،٤٤٦،٧٢٥٢٧٣،٤٨٨،٩٦٤الرصید فى بدایة الفترة /

السنة ٢٠،٨٨٠،١٦٠٥٦،٧٢٣،٣٦٣ربح الفترة /

(٢،٣٠٠،٠٠٠)(٣،٣٠٠،٠٠٠)مكافآت مجلس اإلدارة (إیضاح ٢٠)

(٥،٦٧٢،٣٣٦)-المحول إلى االحتیاطى القانونى (إیضاح ١٣)

(١٧،٧٩٣،٢٦٦)(٢١،٣٥١،٩١٩)توزیعات أرباح (إیضاح ١٢)

السنة ٣٠٠،٦٧٤،٩٦٦٣٠٤،٤٤٦،٧٢٥الرصید فى نھایة الفترة /

القروض المصرفیة ١٦

قروض آجلة (أ)

السنة ٤٠٦،٠٥٠،٢١٤٤٦٢،٣١٢،٨٨٦الرصید فى بدایة الفترة /
السنة  المستلم خالل الفترة / ١١٤،٤٤٥،٩٨٧٢٥،٨٣٠،٤٧٧یضاف إلیھ :

السنة  المسدد خالل الفترة / (٨٢،٠٩٣،١٤٩)(١٦٢،١٥٣،٣١٦)یخصم منھ:
السنة ٣٥٨،٣٤٢،٨٨٥٤٠٦،٠٥٠،٢١٤الرصید فى نھایة الفترة /

خالل السنوات السابقة ، تم تخصیص نسبة           ١٠٪ من األرباح لحساب االحتیاطي االختیاري ویمكن توزیع ھذا االحتیاطي بقرار من                   

لسنة المساھمین بناءًا علي توصیات مجلس اإلدارة وفقًا للمادة رقم            ٢٤٠ من القانون اإلتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم            (٢)

٢٠١٥ والمادة رقم ٥٨ من عقد تأسیس الشركة.

لم یتم تحویل أیة مبالغ في نھایة فترة التقریر ، حیث أنھ سیتم احتسابھا بناءًا على نتائج السنة المالیة.

المتوسط المرجح لألسھم

األرباح األساسیة 

والمخففة للسھم

: من رأس المال المدفوع بقیمة  ٢١،٣٥١،٩١٩ درھم إمارتي (٢٠١٦ (٪٥ : ٢٠١٦) ٪٦�����ΔΒѧѧδϨΑ�ΔѧѧϳΪϘϧ�ΡΎѧѧΑέ�ϊѧϳί ϮΗ�ϢѧΗ�ˬ�ΓήΘѧϔϟ�ϝϼѧΧ

����ΦϳέΎѧΘΑ�ΪѧϘόϨϤϟ�ϦϴϤϫΎѧδϤϠϟ�ΔϳϮϨѧδϟ�ΔϴϣϮϤόϟ�ΔϴόϤΠϟ�ωΎϤΘΟ�ϲϓ�ϩΩΎϤΘϋ�ϢΗ�ΎϤϟ�˱ΎϘϓϭ�ϚϟΫϭ(١٥��ΡΎѧπ ϳ·) (ϲΗέΎѧѧϣ·�ϢѧѧϫέΩ�١٧،٧٩٣،٢٦٦

. ١٣ أبریل ٢٠١٧

لسنة ٢٠١٥ والمادة ٥٨ من عقد تأسیس الشركة ، (٢)�Ϣѧѧϗέ�ΓΪѧѧΤΘϤϟ�ΔѧѧϴΑήόϟ�ΕέΎϣϹ�ΔϟϭΪϟ�ϱΩΎΤΗϹ�ϥϮϧΎϘϟ�Ϧϣ�٢٣٩�Ϣѧѧϗέ�ΓΩΎѧѧϤϠϟ�˱ΎѧѧϘΒσ

�ΔΒѧѧδϧ�ϲϧϮϧΎѧϘϟ�ϲσΎϴΘΣϻ�ώϠΑ�Ϋ·�ϲϧϮϧΎϘϟ�ϲσΎϴΘΣϼϟ�ϞϳϮΤΘϟ�ϒϗϭ�ί ϮΠϳ�ˬ�ϲϧϮϧΎϘϟ�ϲσΎϴΘΣϻ�ϰϟ·�ΔϳϮϨδϟ�ΡΎΑέϷ�Ϧϣ�̃١٠�ϞѧѧϳϮΤΗ�ϢѧѧΘϳ

٥٠٪ من رأس المال المدفوع ، ھذا االحتیاطي القانوني قابل للتوزیع بقرار من المساھمین بناءًا على توصیات مجلس اإلدارة.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

(غیر مدققة) إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة عن فترة الستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠١٧

٣١ دیسمبر  ٣٠٢٠١٦ یونیو ٢٠١٧

( غیر مدققة )( مدققة )

تابع القروض المصرفیة ١٦

تابع القروض اآلجلة (أ)

تشمل :

٢٦٢،٩١٤،٢٦٩٣١٠،٦٣١،٠١٢الجزء الغیر متداول
٩٥،٤٢٨،٦١٦٩٥،٤١٩،٢٠٢الجزء المتداول

٣٥٨،٣٤٢،٨٨٥٤٠٦،٠٥٠،٢١٤

تفاصیل القروض اآلجلة:

١١٨،٧١١،٩٧١١٣٨،٤٩٧،٢٩٩القرض اآلجل ١

١١٨،٨٤٧،٧٥٦-القرض اآلجل ٢

٥٨،٣٣٣،٣٣٣٦٦،٦٦٦،٦٦٧القرض اآلجل ٣

٤٥،٦٧٦،٢٠٠٥١،٣٨٥،٧٢٥القرض اآلجل ٤

٢٤،٦٤١،٧٤٠٢٩،٥٧٠،٠٨٨القرض اآلجل ٥

٩٣٥،٤٢٢١،٠٨٢،٦٧٩القرض اآلجل ٦

-١١٠،٠٤٤،٢١٩القرض اآلجل ٧
٣٥٨،٣٤٢،٨٨٥٤٠٦،٠٥٠،٢١٤

القرض اآلجل ١

القرض اآلجل ٢

القرض اآلجل ٣

القرض اآلجل ٤

القرض اآلجل ٥

��ΔѧѧѧϤϴϘΑ�ΓΪѧѧѧΤΘϤϟ�ΔѧѧѧϴΑήόϟ�ΕέΎѧѧѧϣϹ�ΔѧѧѧϟϭΪΑ�ΔѧѧѧϠϣΎόϟ�ϙϮѧѧѧϨΒϟ�ϯΪѧѧѧΣ·�Ϧѧѧѧϣ�ν ήѧѧѧϗ�ϲѧѧѧϠϋ�ϝϮѧѧѧμ ΤϟΎΑ�Δϛήѧѧѧθϟ�ΖѧѧѧϣΎϗ�ˬ٢٠١٥�ϞѧѧѧϳήΑ�ϲѧѧѧϓ

Ύ˱τѧѧδϗ�ήѧѧθϋ�ϲϨѧѧΛ·�ϲѧѧϠϋ�ν ήѧѧϘϟ�ΩΪѧѧγ�ϢѧѧΘϳ.�ϚѧѧϨΒϟ�β ѧѧϔϧ�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧϴϠϳϮϤΘϟ�ΕέΎѧѧΠϳϻ�ΕΎѧѧϣΰΘϟ�ϞѧѧϳϮΤΘϟ�ˬϲΗέΎѧѧϣ·�ϢѧѧϫέΩ�٦٨،٥١٤،٣٠٠

نصف سنوي متساویة قیمة كل منھا ٥،٧٠٩،٥٢٥ درھم إماراتي بدایة من أغسطس ٢٠١٥ وینتھي في فبرایر ٢٠٢١.

�����ΔѧѧѧϤϴϘΑ�ΓΪѧѧѧΤΘϤϟ�ΔѧѧѧϴΑήόϟ�ΕέΎѧѧѧϣϹ�ΔѧѧѧϟϭΩ�ϞѧѧѧΧΩ�ΔѧѧѧϠϣΎόϟ�ϙϮѧѧѧϨΒϟ�ϯΪѧѧѧΣ·�Ϧѧѧѧϣ�ν ήѧѧѧϗ�ϰѧѧѧϠϋ�Δϛήѧѧѧθϟ�ΖϠѧѧѧμ Σ�ˬ�٢٠١٤�ϡΎѧѧѧϋ�ϝϼѧѧѧΧ

��˱Ύτѧδϗ�ήѧθϋ�ϲϨΛ·�ϰϠϋ�ν ήϘϟ�άϫ�ΩΪγ�ϢΘϴγ .���ϱήѧѧΧϷ�ϙϮѧѧϨΒϠϟ�ΔѧѧϴϟΎΤϟ�ΕΎѧѧϣΰΘϟϻ�ϞѧѧϳϮϤΗ�ΓΩΎѧѧϋϹ�ϲΗέΎѧϣ·�ϢѧϫέΩ�١٠٠،٠٠٠،٠٠٠

نصف سنویة متساویة بقیمة ٨،٣٣٣،٣٣٣ درھم إماراتي ابتداءًا من مارس ٢٠١٥ وانتھاءًا في سبتمبر ٢٠٢٠.

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

�ΔѧѧϤϴϘΑ�ΓΪѧѧΤΘϤϟ�ΔѧѧϴΑήόϟ�ΕέΎѧѧϣϹ�ΔѧѧϟϭΩ�ϞѧѧΧΩ�ΔѧѧϠϣΎόϟ�ϙϮѧѧϨΒϟ�ϯΪѧѧΣ·�Ϧѧѧϣ�ν ήѧѧϗ�ϲѧѧϠϋ�ϝϮѧѧμ ΤϟΎΑ�Δϛήѧѧθϟ�ΖѧѧϣΎϗ�ˬ٢٠١٥�ήΒϤΘΒѧѧγ�ϰѧѧϓ

��ΩέϮѧѧϤϠϟ�ΓήϴѧѧΠϔϟ�ΔѧΌϴϬϟ�ΔѧϴϜϠϤϟ�ϕϮϘΣ�ϊϓΩ�ϞϳϮϤΘϟ�ν ήϘϟ�ΏΎδΣ�Ϧϣ�ϢϫέΩ�٣٩،٤٢٦،٧٨٤�ώѧѧϠΒϣ�ΐ Τѧѧγ�ϢѧѧΗ�ˬ�ϢѧѧϫέΩ�٤٠،٠٠٠،٠٠٠

یتم سداد القرض ٢٨،٠٠٠،٠٠٠�ώѧѧϠΒϤΑ�ΎѧѧΑΩ�ΔѧѧϳΪϠΒϟ�ν درھم إماراتي. έϷ�έΎѧѧΠϳ·�ϊϓΪѧѧϟ�Ύπ ϳϭ�ϢϫέΩ�١١،٤٢٦،٧٨٤�ώѧѧϠΒϤΑ�ΔѧѧϴόϴΒτϟ

٤،٩٢٨،٣٤٨�ςѧѧδϗ�Ϟѧѧϛ�ΔѧѧϤϴϗ�ΔϳϭΎѧѧδΘϣ�ΔϳϮϨѧѧγ�ϒѧѧμ درھم إماراتي ابتداءًا من مارس ٢٠١٦ وینتھي في سبتمبر ϧ�ρΎѧѧδϗ�ΔϴϧΎϤΛ�ϲϠϋ

.٢٠١٩

���ΪѧѧϳΪΟ�ήѧѧϜϨϴϠϛ�ΝΎѧѧΘϧ·�ςѧѧΧ�˯Ύѧѧθϧ·�ϒϴϟΎѧѧϜΗ�Ϧѧѧϣ�˯ΰѧΟ�ϞѧϳϮϤΘϟ�ϲΟέΎѧΧ�ϚϨΑ�Ϧϣ�ν ήϘϟ�άϫ�ϝϮμ ΤϟΎΑ�Δϛήθϟ�ΖϣΎϗ�ˬ�٢٠٠٦�ϡΎѧѧϋ�ϝϼѧѧΧ

٢٠١٠�ϝϼѧѧΧ.ϡϮѧѧϴϟ�ϲѧѧϓ�ϱήΘѧѧϣ�Ϧѧѧσ�٧،٥٠٠�ѧѧ˰Α�έΪѧѧϘΗ�ΔѧѧϴΟΎΘϧ·�ΔόѧѧδΑˬ�٣٣٦،٣٥٠،٥٨٤�����ώϟΎѧѧΒϟ�ϲѧѧϘΒΘϤϟ�ώѧϠΒϤϟ�ΔѧϟϭΪΟ�ΓΩΎѧϋ·�ϢѧΗ درھم

١٩،٧٨٥،٣٢٨���������ΔѧϤϴϘΑ�ϱϮϨѧγ�ϒѧμ درھم إماراتي لكل قسط  تبدأ من فبرایر ٢٠١٢ ϧ�˱Ύτѧδϗ�ήѧθϋ�ΔόΒѧγ�ϰѧϠϋ�ϩΩΪγ�ϢΘϴγϭ�ϲΗέΎϣ·

وتنتھى فى فبرایر ٢٠٢٠.

١٢٣،٤٠٠،٠٠٠��ΔѧѧϤϴϘΑ�ΓΪѧѧΤΘϤϟ�ΔѧѧϴΑήόϟ�ΕέΎѧϣϹ�ΔϟϭΩ�ϞΧΩ�ΔϠϣΎόϟ�ϙϮϨΒϟ�ϱΪΣ·�Ϧϣ�ν ήϗ�ϰϠϋ�ϝϮμ Τϟ�ϢΗ�ˬ٢٠١٤�ϡΎѧѧϋ�ϝϼѧѧΧ

�ώѧѧϠΒϣ�ΐ Τѧѧγ�ϢѧѧΗ.��������ΔѧѧϳέήΤϟ�ΕΎѧѧϳΎϔϨϟ�Ϧѧѧϣ�ΓΩΎϔΘѧѧγϻ�ϖϳήѧѧσ�Ϧѧѧϋ�ΔѧѧϗΎτϟ�ΪѧѧϴϟϮΗ�ΔѧѧτΤϣ�ϊϴѧѧγϮΗ�ωϭήѧѧθϣ�ϞѧѧϳϮϤΘϟ�ϚѧѧϟΫϭ�ϲΗέΎѧѧϣ·�ϢѧѧϫέΩ

٢٠١٧�ϞѧѧϳήΑ�ϲϓϭ.ς تم تسویة ھذه القرض من خالل ترتیبات تمویل إسالمي ѧѧϘϓ�ν ήѧѧϘϟ�άѧѧϫ�Ϧѧѧϣ�ϲΗέΎѧѧϣ·�ϢѧѧϫέΩ�١٢٣،٢٤٩،٥٢٥

متمثل في (القرض اآلجل ٧).
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

(غیر مدققة) إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة عن فترة الستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠١٧
(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

تابع القروض المصرفیة ١٦

تابع القروض اآلجلة (أ)

القرض اآلجل ٦

القرض اآلجل ٧

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

٣١ دیسمبر  ٣٠٢٠١٦ یونیو ٢٠١٧

غیر مدققة ) )( مدققة )

القروض المصرفیة األخرى (ب)

١٢٤،٣٩٥،٥٩٧١١٢،١٩٢،٠٨٣إیصاالت أمانة 

-١٠،٠٠٠،٠٠٠قرض قصیر األجل

٢٠،٧٦٢،٣٠٧٩،٤١٥،٢٨٥كمبیاالت مخصومة
١٥٥،١٥٧،٩٠٤١٢١،٦٠٧،٣٦٨

الجزء الغیر متداول  القروض المصرفیة -

سیتم سداد الجزء الغیر متداول للقروض المصرفیة كاآلتى:

٩٥،٤٤٨،٢٢٠٩٥،٤٣٨،٢٧٧فى السنة الثانیة
١٤٥،٤٥٧،٢١٠١٨٤،٣٨٠،٣٥٩فى السنة الثالثة إلى السنة الخامسة 

٢٢،٠٠٨،٨٣٩٣٠،٨١٢،٣٧٦بعد خمس سنوات
باإلشارة إلى أ )قروض آجلة  )٢٦٢،٩١٤،٢٦٩٣١٠،٦٣١،٠١٢

الجزء المتداول  القروض المصرفیة -

باإلشارة إلى أ )قروض آجلة  )٩٥،٤٢٨،٦١٦٩٥،٤١٩،٢٠٢

باإلشارة إلى ب)القروض المصرفیة األخرى  )١٥٥،١٥٧،٩٠٤١٢١،٦٠٧،٣٦٨
٢٥٠،٥٨٦،٥٢٠٢١٧،٠٢٦،٥٧٠

٥١٣،٥٠٠،٧٨٩٥٢٧،٦٥٧،٥٨٢إجمالي القروض المصرفیة 

تم ضمان القروض المصرفیة عن طریق:

(١

(٢

(٣

(٤

(٥

(٦

(٧

(٨

(٩

(١٠

ΔѧѧϟϭΩ�ϞѧѧΧΩ�ΔѧѧϠϣΎόϟ�ϙϮѧѧϨΒϟ�ΪѧѧΣ�Ϧѧѧϣ(ΓέΎѧѧΟ·�ΪѧѧϘϋ)�ϲϣϼѧѧγ·�ϞѧѧϳϮϤΗ�ΕΎѧѧΒϴΗήΗ�ϲѧѧϓ�ϝϮΧΪѧѧϟΎΑ�Δϛήѧѧθϟ�ΖѧѧϣΎϗ�ˬ٢٠١٧�ϞѧѧϳήΑ�ήϬѧѧη�ϝϼѧѧΧ

٢���Ϣѧϗέ�ϞѧΟϵ�ν وسیتم سداد ھذا القرض على ٢٦ قسطًا ربع ήϘϟ�ΔϳϮδΘϟ�ϢϫέΩ�١١٤،٤٤٥،٩٨٧�ΔѧѧϤϴϘΑ�ΓΪѧѧΤΘϤϟ�ΔѧѧϴΑήόϟ�ΕέΎѧѧϣϻ

سنوي متساویة قیمة كل منھا ٤،٤٠١،٧٦٩ درھم إماراتي وتبدأ من أبریل ٢٠١٧ وتنتھي في یولیو ٢٠٢٣.

رھن بعض المركبات (إیضاح ٣).

����ΔѧѧϳέήΤϟ�ΕΎѧϳΎϔϨϟ�Ϧѧϣ�ΓΩΎϔΘѧγϻ�ϖϳήσ�Ϧϋ�ΔϗΎτϟ�ΪϴϟϮΗ�Δτ(إیضاح Τϣ�ϊϴγϮΗ�ωϭήθϣ�ϰϠϋ (ϩάѧѧϴϔϨΗ�ϢѧѧΗ)�ϞΠѧѧδϣ�ϯέΎѧѧϘϋ�Ϧѧѧϫέ

.(٣

تخصیص بولیصة التامین بقیمة ٤١٢,٢ ملیون درھم التي تغطي مصنع االسمنت، وعلى أساس متساوي (إیضاح ٣).

تخصیص بولیصة التامین بقیمة ٢٣٦,٩ ملیون درھم المتعلقة بمحطة الطاقة الحراریة وعلى أساس متساوي (إیضاح ٣).

تخصیص بوالص التأمین التي تغطي محطة تولید الطاقة عن طریق االستفادة من النفایات الحراریة (إیضاح ٣).

تخصیص بوالص التأمین التي تغطي األصول المتحركة ، على أساس متساوي (إیضاح ٣).

بین المنشأة و بلدیة الفجیرة)، (إیضاح ٣). تخصیص حقوق إیجار األرض القائمة علیھا محطة الطاقة الحراریة (

(إیضاح ٣). تتضمن اآلالت ) رھن مسجل لمحطة الطاقة الحراریة (

التخصیص العام للذمم التجاریة المدینة لصالح البنك (إیضاح ٧).

���ΔѧѧϤϴϘΑ�ΓΪѧѧΤΘϤϟ�ΔѧѧϴΑήόϟ�ΕέΎѧϣϻ�ΔѧϟϭΩ�ϞѧΧΩ�ΔϠϣΎόϟ�ϙϮϨΒϟ�ϯΪΣ·�Ϧϣ�ν ήϘϟ�άϫ�ϲϠϋ�ϝϮμ ΤϟΎΑ�Δϛήθϟ�ΖϣΎϗ�ˬ٢٠١٦�ϡΎѧѧϋ�ϝϼѧѧΧ

ϲΗέΎѧѧϣ·�ϢѧѧϫέΩ�٣٠،١١٧��ΔѧѧϤϴϘΑ�ΔϳϭΎѧѧδΘϣ�˱ΎϳήϬѧѧη�˱Ύτѧѧδϗ�٤٨���ϲѧѧϠϋ�ν ήѧѧϘϟ�ΩΪѧѧγ�ϢѧѧΘϳ.��ΕΎѧѧΒϛήϣ�˯ήѧѧη�ϞѧѧϳϮϤΘϟ�ϢѧѧϫέΩ�١،٢٦٠،٩٨٩

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

. تخصیص بولیصة التأمین التي تغطي المخزون على أساس متساوي (إیضاح ٦)
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

(غیر مدققة) إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة عن فترة الستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠١٧
(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

٣١ دیسمبر  ٣٠٢٠١٦ یونیو ٢٠١٧

( غیر مدققة )( مدققة )

مكافآت نھایة خدمة الموظفین ١٧

السنة  ١٥،١٣٣،٢٦٩١٣،٥٠٣،٩٨٦الرصید في بدایة الفترة /

السنة  مخصص خالل الفترة / ١،٤٦٦،٤٩٦٢،٢٠٠،٩٤٤یضاف إلیھ:

السنة  المدفوع خالل الفترة / (٥٧١،٦٦١)(٣٦١،٥٢٠)یخصم منھ:
السنة  ١٦،٢٣٨،٢٤٥١٥،١٣٣،٢٦٩الرصید في نھایة الفترة /

٣١ دیسمبر  ٣٠٢٠١٦ یونیو ٢٠١٧
( غیر مدققة )( مدققة )

الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى ١٨
١١٩،٧٢٦،٨٦٠٦٧،٧٤٤،٩٨٢ذمم تجاریة دائنة 

٢٩٥،٩٩٦٢٩٥،٩٩٦محتجزات دائنة
٤،٠٥٨،٩٠٩٤،٢٥٧،٥٣٤توزیعات أرباح دائنة 

١،٤١٤،٣٨٧٥٤٥،٠١٦مبالغ مستلمة مقدماًً من العمالء 
١٤،٨٢٧،٤٧٠١٤،١٧٠،٠٢٠مستحقات 

٣،٥٥٠،٣٢٧٣،٧٩٠،٧٣٧فوائد دائنة 
١،٦٩٣،٢٢٢١،٦٦٧،٠٠٥ذمم دائنة أخرى  

١٤٥،٥٦٧،١٧١٩٢،٤٧١،٢٩٠

١ ینایر ٢٠١٦ حتى١ ینایر ٢٠١٧ حتى١ أبریل ٢٠١٦ حتى١ أبریل ٢٠١٧ حتى

٣٠ یونیو ٣٠٢٠١٦ یونیو ٣٠٢٠١٧ یونیو ٣٠٢٠١٦ یونیو ٢٠١٧

٣ أشھر ) ٣ أشھر )( ٦ أشھر )( ٦ أشھر )( )

( غیر مدققة )( غیر مدققة )( غیر مدققة )( غیر مدققة )

اإلیرادات١٩

٦٦،٠٠٦،٤١٣٦٠،٦٨٤،٩٦٨١٢٨،٩٧٣،٣١٠١٢٨،٠٣٥،٨٠٣

٧٢،٠٢٤،٧٢٥١٠٣،٤٩٨،٥٢١١٤٨،١٦٤،٥٤٢١٨٦،٧٠٦،٥٢١

أخرى :-١٦،٥٤٧١٠٤،٨٥٠٢٥٦،٠٥١
١٣٨،٠٣١،١٣٨١٦٤،٢٠٠،٠٣٦٢٧٧،٢٤٢،٧٠٢٣١٤،٩٩٨،٣٧٥

معامالت أطراف ذات عالقة ٢٠

٣١ دیسمبر  ٣٠٢٠١٦ یونیو ٢٠١٧

( غیر مدققة )( مدققة )

١،١٠١،٥٥٨١،١٤٦،٣١٢أ)

ب)
٧٠٠،٠٠٠١،٠٢٢،٩٥٢

خارج اإلمارات العربیة المتحدة :

دول مجلس التعاون الخلیجي

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

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

األخرى)

داخل اإلمارات العربیة  المبیعات:

المتحدة

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

����ΔΒѧѧγΎΤϤϟ�έΎѧѧϴόϤϟ�˱ΎѧѧϘϓϭ�Δѧѧϗϼϋ�ΕΫ�ϑήѧѧσ�ϰϤѧѧδϣ�ΖѧѧΤΗ�ϊѧѧϘΗ�ϲΘѧϟϭ�ϯήѧΧϷ�ΕѧθϨϤϟ�ξ ѧόΑ�ϊϣ�ΕϼϣΎόϣ�ϲϓ�ϝϮΧΪϟΎΑ�Δϛήθϟ�ϡϮϘΗ

�����ϊѧϣ�ϢѧΘΗ�ϲΘѧϟ�ϯήѧΧϷ�ΕϼϣΎѧόϤϟ�ϕΎϴγ�β ϔϧ�ϲϓ�ΕϼϣΎόϤϟ�ϚϠΗ�ρϭήη�ϥϮϜΗϭ�ˬ"���Δѧϗϼϋ�ΕΫ�ϑήѧσ�ΕϼϣΎѧόϣ" ، ٢٤��Ϣѧѧϗέ�ϲϟϭΪѧϟ

��ΔѧϳέΩϹ�ϒΎѧχϮϟϭ�ϢϬΎϛήηϭ�ΔϛήΘθϤϟ�ΔΑΎϗήϟϭ�ΓέΩϹ�ϭ/������ϭ�ΔϛήΘѧѧθϤϟ�ΔѧϴϜϠϤϟ�ΕΫ�ΕѧθϨϤϟ�Δѧϗϼϋ�ΕΫ�ϑήѧσϷ�ϞϤѧθΗϭ�ήϴѧϐϟ

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

(غیر مدققة) إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة عن فترة الستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠١٧
(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

تابع معامالت أطراف ذات عالقة ٢٠

المعامالت مع األطراف ذات عالقة جـ)

طبیعة المعامالت المؤثرة مع األطراف ذات عالقة ومبالغھا موضحة كالتالى:

١ ینایر ٢٠١٦ حتى١ ینایر ٢٠١٧ حتى١ أبریل ٢٠١٦ حتى١ أبریل ٢٠١٧ حتى

٣٠ یونیو ٣٠٢٠١٦ یونیو ٣٠٢٠١٧ یونیو ٣٠٢٠١٦ یونیو ٢٠١٧

٣ أشھر ) ٣ أشھر )( ٦ أشھر )( ٦ أشھر )( )

( غیر مدققة )( غیر مدققة )( غیر مدققة )( غیر مدققة )

١،٠٣٧،٣٤٣١،١٧٢،٦٧٥٢،٠٧٧،١٤٣٢،٧٢٣،٨٨٥مبیعات 

٧٠٠،٠٠٠٢،٨٣٧،٠٠٠٧٠٠،٠٠٠٤،٩٢٧،٠٠٠

د)

وقد كانت مكافآت الوظائف اإلداریة العلیا كالتالي :

١،٠٠٦،٦٩٠٧٩٧،٧٦٧٢،٣٥١،٥٦٧٢،٥٩٨،٠٤٠مكافآت الوظائف اإلداریة العلیا     

٣،٣٠٠،٠٠٠٢،٣٠٠،٠٠٠٣،٣٠٠،٠٠٠٢،٣٠٠،٠٠٠

موسمیة النتائج٢١

االلتزامات المحتملة ٢٢

االلتزامات ٢٣
٣١ دیسمبر  ٣٠٢٠١٦ یونیو ٢٠١٧

( غیر مدققة )( مدققة )

تركیب ممتلكات وآالت ومعدات  ٢٧،٥٥١،٠٣٦٧٧،٠٠٠التزامات من بناء /

أرقام المقارنة٢٤

مكافآت الوظائف اإلداریة العلیا

لم یتم تسجیل إیرادات ذات طبیعة موسمیة في بیان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز عن الفترة الحالیة.

فیما عدا االلتزامات الحالیة والتي تعد ضمن سیاق العمل الطبیعي والتي لیس من المتوقع حدوث خسارة بسببھا، ال توجد أي                                        

التزامات محتملة معروفة على الشركة كما في تاریخ التقریر.

������������Ι ϭΪѧѧΣ�ϊѧѧϗϮΘϤϟ�Ϧѧѧϣ�β ѧѧϴϟ�ϲΘѧѧϟϭ�ϲѧѧόϴΒτϟ�ϞѧϤόϟ�ϕΎϴѧγ�ϦϤѧο �ΪѧόΗ�ϲΘѧϟϭ�ΔѧϴϟΎΤϟ�ΕΎѧϣΰΘϟϻϭ�ϩϼѧϋ�ΓέϮϛάѧϤϟ�ΕΎѧϣΰΘϟϻ�Ϊѧϋ�ΎѧϤϴϓ

خسارة بسببھا ، ال توجد أیة التزامات أخرى معروفة على الشركة كما في تاریخ التقریر.

السنة السابقة لمقارنتھا مع عرض الفترة الحالیة ومع ذلك فإن إعادة التصنیفات تلك لم                   تم إعادة تصنیف بعض األرقام من الفترة         /

تؤثر في النتائج المالیة أو حقوق الملكیة التي تم إعداد التقریر عنھا سابقًا.

مكافآت مجلس اإلدارة (كما تم 

اعتمادھا من قبل الجمعیة العمومیة 

(إیضاح ١٥) للمساھمین)

بناء ممتلكات وآالت ومعدات
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