
اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع

تقریر مراجعة مدقق الحسابات المستقل والمعلومات المالیة 

المرحلیة الموجزة

عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

(غیر مدققة)



شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

جدول المحتویات 

الصفحات 

١معلومات عامة

٢تقریر مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة  

٣قائمة المركز المالي المرحلیة الموجزة 

٤قائمة األرباح أو الخسائر المرحلیة الموجزة 

٥قائمة الدخل الشامل اآلخر المرحلیة الموجزة 

٦قائمة التغیرات في حقوق المساھمین المرحلیة الموجزة 

٧قائمة التدفقات النقدیة المرحلیة الموجزة 

١٧ایضاحات 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 :مدقق الحسابات المستقل 
١٦٥٠ ب : ص .

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

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

قائمة التغیرات في حقوق المساھمین المرحلیة الموجزة 

(غیر مدققة) عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

مدققة ) ) ٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠١٤٥،٠٧٥،٨٩٣٢٢٢،٥٣٦،٠٠٢٢٢٧،٩٠٥،٠٢٢٩٥١،٣٨٢،٢٣٧الرصید كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٤

-٢٤،٧٠٠،١١٨٢٤،٧٠٠،١١٨---أرباح الفترة

(غیر مدققة) ٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠١٤٥،٠٧٥،٨٩٣٢٢٢،٥٣٦،٠٠٢٢٥٢،٦٠٥،١٤٠٩٧٦،٠٨٢،٣٥٥الرصید كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٥

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

٤٥،٦٤٧،٨١١٤٥،٦٤٧،٨١١---أرباح الفترة

---(٢،٣٠٠،٠٠٠)(٢،٣٠٠،٠٠٠)

٤٣،٣٤٧،٨١١٤٣،٣٤٧،٨١١---إجمالي الدخل الشامل

(١٧،٧٩٣،٢٦٦)(١٧،٧٩٣،٢٦٦)---توزیعات أرباح

٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠١٥٠،١٤٠،٧٧٦٢٢٢،٥٣٦،٠٠٢٢٩٩،٠٤٣،٥٠٩١،٠٢٧،٥٨٥،٦٠٧

االیضاحات المرفقة جزأ ال یتجزأ من المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة.
تقریر مراجعة مدقق الحسابات مدرج في الصفحة رقم ٢.

االحتیاطي االختیاري

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

االحتیاطي القانونيرأس المال

(غیر مدققة) الرصید كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

مكافآت مجلس اإلدارة

إجمالي حقوق 

المساھمین
األرباح المحتجزة
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

قائمة التدفقات النقدیة المرحلیة الموجزة 

(غیر مدققة) عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)
١ ینایر ٢٠١٥ حتى١ ینایر ٢٠١٦ حتى
٣٠ سبتمبر ٣٠٢٠١٥ سبتمبر ٢٠١٦

٩ أشھر ) ٩ أشھر )( )
غیر مدققة ) غیر مدققة )( )

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
٤٥،٦٤٧،٨١١٢٤،٧٠٠،١١٨أرباح الفترة
تسویات لـ :

من بیع ممتلكات وآالالت ومعدات -(٨٨،٥٨٨)(مكاسب)
٤٠،٥٠٢،٨٨٢٣٧،٥١٧،٠٥٥

٧٥٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠مخصص المخزون بطئ الدوران من قطع الغیار
٣،٥٢٠،٣٧٢٣،٥٢٠،٣٧٢
١،٩٠٨،٥٥٧١،٥٦٠،٩٨٩

٩٢،٢٤١،٠٣٤٦٨،٠٤٨،٥٣٤األرباح التشغیلیة قبل التغیرات في األصول وااللتزامات التشغیلیة 
النقص في األصول المتداولة  الزیادة)/ )

٢،٩٤٠،١٨١٣٣،١٧٥،١٤٩المخزون 
٦،٢٥٧،٠٢٣١٢،١٨٢،٨٤٩ذمم تجاریة مدینة 

(١٠،٩٤٢،١٥٣)(٣،١٠٧،٠٩٩)السلف والودائع والذمم المدینة األخرى
في االلتزامات المتداولة  النقص) ) الزیادة/
(٧١،٢٧٢،٢١٧)١٢،٢٨٨،٩١١الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى 

١١٠،٦٢٠،٠٥٠٣١،١٩٢،١٦٢النقد الناتج من العملیات 
(١،٩٥٩،٦٤٣)(٤٦٠،٣٧٥)مكافآت نھایة خدمة موظفین مدفوعة 
١١٠،١٥٩،٦٧٥٢٩،٢٣٢،٥١٩صافي النقد من األنشطة التشغیلیة 

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة 
-(١٣،٥٦١،٠٠٠)استثمارات في شركات زمیلة 

(٧٩،٩١٢،١٧٢)(١٩،٢٣٢،٤٧٩)شراء ممتلكات وآالت ومعدات 
-٨٨،٦٠٠عوائد من استبعاد ممتلكات وآالالت ومعدات

األنشطة االستثماریة المستخدم في ) (٧٩،٩١٢،١٧٢)(٣٢،٧٠٤،٨٧٩)صافي النقد(
التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 

٢٢،٠٥٠،٩٠٤١٠١،٨٨١،٢٧٩عوائد القروض اآلجلة  
القروض اآلجلھ  (٦١،٩٤٦،٦٤٩)(٧٧،٦٣٤،٨٦٧)(سداد)

عوائد القروض المصرفیة  األخرى ، بالصافى / ٢٢،٤٧٧،٦٢٧(١٧،١٣١،٧٨٥)(سداد)
التزامات االیجارات التمویلیة (١٣،٧٠٢،٨٦١)-(سداد)

(٣،٤١٧)(١٧،٨٠٣،٧٦٥)توزیعات أرباح مدفوعة
-(٢،٣٠٠،٠٠٠)مكافآت مجلس اإلدارة

من األنشطة التمویلیة   / المستخدم في ) ٤٨،٧٠٥،٩٧٩(٩٢،٨١٩،٥١٣)صافي النقد(
في النقد وما یعادلھ  النقص) (١،٩٧٣،٦٧٤)(١٥،٣٦٤،٧١٧)صافي (

٢٨،١٦٢،٣١٣١٨،٥٦٧،٢٥٣النقد وما یعادلھ ، بدایة الفترة
١٢،٧٩٧،٥٩٦١٦،٥٩٣،٥٧٩النقد وما یعادلھ ، نھایة الفترة

ممثل بــ :
١٦٥،٢٨٦١٣٩،٦٠٠النقد بالصندوق

الحسابات الجاریة ١٢،٦٣٢،٣١٠١٦،٤٥٣،٩٧٩أرصدة لدى البنوك -

١٢،٧٩٧،٥٩٦١٦،٥٩٣،٥٧٩

تقریر مراجعة مدقق الحسابات مدرج في الصفحة رقم ٢.

مخصص مكافآت نھایة خدمة الموظفین

إھالك الممتلكات واآلالت والمعدات

االیضاحات المرفقة جزأ ال یتجزأ من المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة.

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

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 
(غیر مدققة) عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

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.

ΔѧѧϤϴϗ�ν ΎѧѧϔΨϧ�Ϧѧѧϋ�ΔѧѧΠΗΎϨϟ�ΔѧѧϓϭήόϤϟ�ΓέΎѧѧδΨϟϭ�ϙϼϫϹ�ϊϤΠϣ�ΎϬϨϣ�˱ΎϣϮμ Ψϣ�ΎϬΘϔϠϜΘΑ�ϯήΧϷ�ΕΪόϤϟϭ�Εϻϵϭ�ΕΎϜϠΘϤϤϟ�ΝέΩ·�ϢΗ

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

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�ϕϮѧΛϮϣ�ϮѧΤϧ�ϰѧϠϋ�ϪѧΘϔϠϜΗ�α Ύѧϴϗ�ΔѧϴϧΎϜϣ·�Ϛϟάѧϛϭ�Γ́ѧθϨϤϟ�ϰѧϟ·�Ϟѧλ Ϸ�άѧϬΑ�ΔѧτΒΗήϤϟ�ΔϴϠΒϘΘδϤϟ�ΔϳΩΎμ ΘϗϹ�ϊϓΎϨϤϟ�ϖϓΪΗ�ϝΎϤΘΣ

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

ϢѧѧΘϳ�ϲѧѧ˰˰Θϟϭ�ΔϠϣΎѧѧ˰Ϝϟ�ΔѧѧϴϟΎϤϟ�ϢϮѧѧϘϠϟ�ΔΑϮϠτϤϟ�ΕΎΣΎμ ϓϹϭ�ΕΎϣϮϠόϤϟ�ΔϓΎϛ�ϰϠϋ�Γ́θϨϤϠϟ�ΓΰΟϮϤϟ�ΔϴϠΣήϤϟ�ΔϴϟΎϤϟ�ΕΎϣϮϠόϤϟ�ϱϮΘΤΗ�ϻ

��������ΔϨѧѧδϟ�Ϧѧ˰ϋ�Γ́ѧθϨϤϠϟ�ΔϳϮϨѧδϟ�ΔѧϴϟΎϤϟ�ϢϮѧϘϟ�ϊѧϣ�ΐ ѧϨΟ�ϰѧϟ·�˱ΎΒϨΟ�ήϘΗ�ϥ�ΐ Πϳ�Ϛϟάϟϭ�ΔϴϟΎϤϟ�ήϳέΎϘΘϟ�ΩΪϋϹ�ΔϴϟϭΪϟ�ήϴϳΎόϤϠϟ�ΎϘϓϭ�ΎϫΩΪϋ·

المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٥.

���ϲѧ˰˰Θϟ�ΞΎѧΘϨϠϟ�˱ήѧ˰ηΆϣ�ϥϮϜΗ�ϥ�Γέϭήπ ϟΎΑ�Ζδϴϟ�٢٠١٦��ήΒϤΘΒѧγ�٣٠����ϲѧѧϓ�ΔѧѧϴϬΘϨϤϟ�ήϬѧѧη�ΔόѧѧδΘϟ�ΓήΘѧѧϓ�ΞΎѧѧΘϧ�ϥΈѧѧϓ�ˬ�ϚѧϟΫ�ϰѧϟ·�ΔϓΎѧο ϹΎΑ

یمكن توقعھا للسنة المالیة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦.

����ήѧѧ˰ΛΆΗ�ϲѧѧ˰Θϟ��ΕήϳΪѧѧ˰˰ϘΘϟϭ�ΕΎѧѧο ήΘϓϻ�ξ ѧѧ˰όΑ�ϞѧѧϤόΑ�ϡϮѧѧϘΗ�ϥ�ΓέΩϹ�Ϧѧѧϣ�Γ́ѧѧθϨϤϠϟ�ΓΰѧΟϮϤϟ�ΔѧϴϠΣήϤϟ�ΔѧϴϟΎϤϟ�ΕΎѧϣϮϠόϤϟ�ΩΪϋ·�ΐ ϠτΘϳ

Ϧѧѧϋ�ΔѧѧϴϠόϔϟ�ώϟΎѧѧΒϤϟ�ϒѧѧϠΘΨΗ�Ϊѧѧϗϭ�ήϳήѧѧϘΘϟ�ϲϓ�ΔΟέΪϤϟ�ΕΎϓϭήμ Ϥϟϭ�ΕΩήϳϹϭ�ΕΎϣΰΘϟϻϭ�ϝϮλ Ϸ�ώϟΎΒϣϭ�ΔϴΒγΎΤϤϟ�ΕΎγΎϴδϟ�ϰϠϋ

ھذه التقدیرات.

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

�����������Ϧѧѧϋ�ΎϬϘϴϗΪѧѧΗ�ϢѧѧΗ�ϲΘѧѧϟ�ΔϳϮϨѧδϟ�ΔѧϴϟΎϤϟ�ϢϮѧϘϟ�ϰѧϠϋ�ΎѧϬϘϴΒτΗ�ϢѧΗ�ϲΘѧϟ�ΎϬѧδϔϧ�ϲѧϫ�ΕήϳΪѧϘΘϟ�Ϧѧϣ�Ϊϛ́Θϟ�ϡΪόϟ�Δϴδϴήϟ�έΩΎμ Ϥϟϭ�ΔϴΒγΎΤϤϟ

السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٥.

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

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

تم إعداد المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة على أساس التكلفة التاریخیة ماعدا إعادة تقییم األدوات المالیة.

�������������ΡΎѧμ ϓϻ�ϢѧΗ�ϲΘѧϟ�ϚѧϠΗ�ϊѧϣ�ΔѧϘϓϮΘϣ�ΓΰѧΟϮϤϟ�ΔѧϴϠΣήϤϟ�ΔѧϴϟΎϤϟ�ΕΎѧϣϮϠόϤϟ�ϩάѧϫ�ϲѧϓ��ΎϬѧο ήϋϭ�Γ́θϨϤϠϟ�ΔϴΒγΎΤϤϟ�ϕήτϟϭ�ΕΎγΎϴδϟ�ϥ·

عنھا في القوائم المالیة السنــویة للمنشأة والتي تم تدقیقھا للسنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٥.

�����ΎϬϘϴϗΪѧѧΗ�ϢѧѧΗ�ϲΘѧѧϟ�Γ́ѧѧθϨϤϠϟ�ΔϳϮϨѧѧδϟ�ΔѧѧϴϟΎϤϟ�ϢϮѧϘϟ�ϲѧϓ�ΎѧϬϨϋ�ΡΎѧμ ϓϹ�ϢѧΗ�ϲΘϟ�ϚϠΗ�ϊϣ�ΔϘΑΎτΘϣ�ΔϴϟΎϤϟ�ήσΎΨϤϟ�ΓέΩ·�ϑΪϫϭ�ΕΎγΎϴγ�ϥ

عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٥.

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

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

المالیة و سوق الكویت لألوراق المالیة .

���������������ϊϣϮѧμ ϟϭ�ϥί ΎѧΨϤϟ�ΓέΩ·ϭ�ϞϴϐѧθΗϭ�ΪϴϴѧθΗϭ�ΖϨϤѧγϷ�ϊϴϨѧμ Η�ϞϤѧθΗϭ�ΔϘΑΎѧδϟ�ΔϨѧδϟ�άѧϨϣ�Γ́ѧθϨϤϠϟ�ΔϴѧγΎγϷ�Δѧ˰τ θϧϷ�ήϴѧϐΘΗ�Ϣѧϟ

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)
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 
(غیر مدققة) عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٢

تابع الممتلكات واآلالت والمعدات ٢-٢)

السنوات

٨ إلى ٣٥المباني وتحسینات األصول المؤجرة

٦ إلى ٣٥اآلالت والماكینات 

األثاث والتركیبات 

المركبات والمعدات المتحركة 

األدوات والمعدات  

٦ إلى ٢٠تكالیف تطویر المحجر 

 األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ

االستثمار في شركات زمیلة٢-٣)

٤

٤

٤

������Εέήѧϗ�ϲѧϓ�ΔϛέΎѧθϤϟ�ϰѧϠϋ�ΓέΪѧϘϟ�Ϯѧϫ�ϡΎϬϟ�ήϴΛ́Θϟ�ϥ· .���������ΎѧѧϬϴϠϋ�ϡΎѧѧϫ�ήϴΛ́ѧΗ�Γ́ѧθϨϤϟ�ϯΪѧϟ�ϲΘѧϟ�ΕѧθϨϤϟ�ϚѧϠΗ�ϲѧϫ�ΔѧϠϴϣΰϟ�ΕΎϛήѧθϟ�ϥ·
السیاسة المالیة والتشغیلیة في الشركة المستثمر فیھا ولكن لیس السیطرة أو السیطرة المشتركة على تلك السیاسات.

ووفقًا لطریقة حقوق الملكیة یتم االعتراف .ΔѧѧϴϜϠϤϟ�ϕϮѧѧϘΣ�ΔѧѧϘϳήσ�ϡΪΨΘѧѧγΎΑ�ΔѧѧϠϴϣΰϟ�ΕΎϛήѧѧθϟ�ϲѧѧϓ�ΕΎѧѧϣΰΘϟϻϭ�ϝϮλ ϻ�ΏΎδΘΣ�ϢΘϳ
Ϧѧѧϣ�ΎѧѧϫήϴϏϭ�ΓέΎѧѧδΨϟ�ϭ�Αήϟ�Ϧϣ�Γ́θϨϤϟ�Δμ ΤΑ�ϑήΘϋϼϟ�ϚϟΫ�ΪόΑ�ΎϬϠϳΪόΗ�ϢΘϳϭ�ΔϔϠϜΘϟΎΑ�ΔϠϴϣΰϟ�ΕΎϛήθϟ�ϲϓ�ΕέΎϤΜΘγϻΎΑ�ϲϟϭϷ
عندما تزید حصة المنشأة في الخسائر عن حصتھا في الشركة الزمیلة (والتي تتضمن أي حصة على .ΔѧѧϠϴϣΰϟ�ΔϛήѧѧθϠϟ�ϞϣΎθϟ�ϞΧΪϟ
���ϑήΘѧϋϻ�ϒѧϗϮΗ�Γ́ѧθϨϤϟ�ϥΈϓ�ˬ(����������ΔѧѧϠϴϣΰϟ�Δϛήѧѧθϟ�ϲѧѧϓ�Γ́ѧѧθϨϤϟ�έΎϤΜΘѧγ�ϲϓΎѧλ �Ϧѧϣ�˱˯ΰѧΟ�ϞϜѧθΗ�ˬ�ΎѧϫήϫϮΟ�ϲѧϓ�ϲΘѧϟϭ�ϞѧϳϮτϟ�ϯΪѧϤϟ
�������ϭ�ΔѧϴϧϮϧΎϗ�ΕΎѧϣΰΘϟ�Γ́ѧθϨϤϟ�ϯΪѧϟ�Ϫѧϴϓ�ϥϮѧϜϳ�ϱάѧϟ�ΪΤϟ�ϲϟ·�ςϘϓ�ΔϴϓΎο Ϲ�ήΎδΨϟΎΑ�ϑήΘϋϻ�ϢΘϳ.���ήΎѧѧδΨϟ�Ϧѧѧϣ�ΪѧϳΰϤϟ�Ϧѧϣ�ΎϬΘѧμ ΤΑ

ضمنیة أو قامت بعمل دفعات بالنیابة عن الشركة الزمیلة.

ΓΩΎѧѧϳί �ϱ΄ѧѧΑ�ϑήΘϋϻ�ϢΘϳϭ�ΔϠϴϣί �Δϛήη�ΎϫέΎΒΘϋ�ΦϳέΎΗ�Ϧϣ�ΔϴϜϠϤϟ�ϕϮϘΣ�ΔϘϳήσ�ϡΪΨΘγΎΑ�ΔϠϴϣΰϟ�ΕΎϛήθϟ�ϲϓ�ΕέΎϤΜΘγϻ�ΐ δΘΤΗ
��ΎѧѧϬΟέΩ�ϢѧѧΘϳ�ϲΘѧѧϟϭ�ˬ�ΓήϬѧѧθϛ�ΔѧѧϠϴϣΰϟ�Δϛήѧѧθϟ�ΕΎѧϣΰΘϟϭ�ϝϮѧλ Ϸ�ΔϟΩΎόϟ�ΔϤϴϘϟ�ϲϓΎλ �ϲϓ�Γ́θϨϤϟ�Δμ Σ�ϰϠϋ�ΕέΎϤΜΘγϻ�ΔϔϠϜΗ�ϲϓ
���ϰѧϠϋ�ΓΩΪѧΤϤϟ�ΕΎѧϣΰΘϟϻϭ�ϝϮλ ϸϟ�ΔϟΩΎόϟ�ΔϤϴϘϟ�ϲϓΎλ �Ϧϣ�Γ́θϨϤϟ�Δμ Σ�ϲϓ�ΓΩΎϳί �ϱ�ΝέΩ·�ϢΘϳ.�έΎϤΜΘѧѧγϼϟ�ΔѧѧϳήΘϓΪϟ�ΔѧѧϤϴϘϟ�ϦϤѧο

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

یتم اھالك المباني والتحسینات على األصول المؤجرة على مدى فترة امكانیة 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�ΕθϨϤϟϭ�ΕΎϜϠΘϤϤϟ�Ϧϣ�ήμ Ϩόϟ�ϲο ήΘϓϻ�ήϤόϟ�˯ΎϬΘϧ�ϭ�ΩΎόΒΘγ�Ϧϣ�ΔΠΗΎϨϟ�ΓέΎδΨϟ�ϭ�Αήϟ�ΪϳΪΤΗ�ϢΘϳ

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

����ϱ�ΎѧѧϬϨϣ�˱ΎϣϮѧѧμ Ψϣ�Δϔѧѧ˰˰ϠϜΘϟ�ήόѧѧδΑ�ΪѧѧόΑ�ΩΪѧѧΤϳ�Ϣѧѧϟ�ν ήѧϐϟ�ϭ�ΝΎѧ˰˰ΘϧϹ�ϭ�ν ήѧόϟ�ϭ�ΓέΩϹ�ν ήѧϏϷ�˯ΎϨΒϟ�Ϣδϗ�ϲϓ�ΕΎϜϠΘϤϤϟ�ΐ δΘΤΗ

��������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�ΕΎѧѧϜϠΘϤϤϟ�Ϧϣ�ΔΒ˰˰γΎϨϤϟ�ΕΎΌϔϟ�ϰϟ·�ΕΎϜϠΘϤϤϟ�ϩάϫ�ϒϨμ Ηϭ.Γ́ѧѧθϨϤϠϟ�ΔϴΒѧѧγΎΤϤϟ�ΕΎѧѧγΎϴδϠϟ�ΎѧѧϘϓϭ�ν ήΘѧѧϗϻ

�������ϝϮѧѧλ Ϸ�ϥϮѧϜΗ�ΎϣΪѧϨϋ�ϯήѧΧϷ�ϝϮѧλ Ϸ�α Ύѧγ�β ѧϔϧ�ϰѧϠϋ�ϝϮλ Ϸ�ϩάϫ�ϙϼϫ·�ΪΒϳϭ�ΩϮμ ϘϤϟ�ϡΪΨΘγϼϟ�ΎϬΘϳΰϫΎΟ�ΪϨϋϭ�ΎϬϨϣ�˯ΎϬΘϧϻ

جاھزة لالستخدام المقصود منھا.

��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 -

ایضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 
(غیر مدققة) عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٢

االستثمار في شركات زمیلة٢-٣)

ϢϮѧѧϘϟ�ϲѧѧϓ�ΎϬΟέΩ·�ϢΘϳ�ΔϠϴϣΰϟ�Δϛήθϟ�ϊ ϣ�ΕϼϣΎόϤϟ�Ϧϋ�ΔΠΗΎϨϟ�ήΎδΨϟ�ϭ�ΡΎΑέϷ�ϥΈϓ�ˬ�ΔϠϴϣΰϟ�Δϛήθϟ�ϊ ϣ�Γ́θϨϤϟ�ϞϣΎόΘΗ�ΎϣΪϨϋ
المالیة للمنشأة فقط إلى حد الحصة في الشركة الزمیلة التي ال ترتبط بالمنشأة.

٣٩�Ϣѧѧϗέ�ϲϟϭΪѧѧϟ�ϲΒѧѧγΎΤϤϟ�έΎѧѧϴόϤϟ�ΕΎѧѧΒϠτΘϣ�ϖѧѧϴΒτΗ�ϢѧѧΘϳ لتحدید فیما إذا كان من الضروري االعتراف بأیة خسارة من انخفاض قیمة
وعندما یكون ذلك ضروریًا، یتم اختبار إجمالي القیمة الدفتریة لالستثمار (بما في ذلك الشھرة) .�ΔѧѧϠϴϣΰϟ�Δϛήѧѧθϟ�ϲѧѧϓ�Γ́ѧθϨϤϟ�έΎϤΜΘγ
كأصل منفصل وذلك "انخفاض قیمة األصول" ٣٦�Ϣѧѧϗέ�ϲϟϭΪѧѧϟ�ϲΒѧѧγΎΤϤϟ�έΎѧѧϴόϤϠϟ�ΎѧѧϘϓϭ�ΔѧѧϤϴϘϟ�ϲѧѧϓ�ν ΎϔΨϧ�ϙΎϨϫ�ϥΎϛ�Ϋ·�Ύϣ�ΔϓήόϤϟ
تشكل مع قیمتھ الدفتریة. القیمة المستخدمة والقیمة العادلة مخصومًا منھا تكالیف البیع أیھما أعلى) )�ΩΩήΘѧѧγϼϟ�ΔѧѧϠΑΎϘϟ�ϪѧѧΘϤϴϗ�ΔѧѧϧέΎϘϤΑ
یتم االعتراف بعكس خسارة انخفاض القیمة وفقا للمعیار .έΎϤΜΘѧѧγϼϟ�ΔѧѧϳήΘϓΪϟ�ΔѧѧϤϴϘϟ�Ϧѧѧϣ�˱˯ΰѧѧΟ�ΎѧѧϬΑ�ϑήΘѧѧόϤϟ�ΔѧѧϤϴϘϟ�ν ΎϔΨϧ�ΓέΎδΧ

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

������ΪѧѧϨϋ�ϭ�ˬΔѧϠϴϣί �Δϛήѧη�ϪѧϧϮϛ�Ϧѧϋ�έΎϤΜΘѧγϻ�Ϫѧϴϓ�ϒϗϮΘϳ�ϱάϟ�ΦϳέΎΘϟ�Ϧϣ�˯ΪΑ�ΔϴϜϠϤϟ�ϕϮϘΣ�ΔϘϳήσ�ϡΪΨΘγ�Ϧϋ�ϒϗϮΘϟΎΑ�Γ́θϨϤϟ�ϡϮϘΗ
عندما تحتفظ المنشأة بحصة في الشركة الزمیلة سابقا وتكون الحصة المستبقاة أصًال مالیاً، تقوم .���ϊ ѧϴΒϠϟ�ϪѧΑ�φѧϔΘΤϤϛ�έΎϤΜΘγϻ�ϒϴϨμ Η
�������ϲѧѧϟϭϷ�ϑήΘѧѧϋϻ�ΪѧѧϨϋ�ΔѧѧϟΩΎόϟ�ΎѧѧϬΘϤϴϘϛ�ΔѧѧϟΩΎόϟ�ΔѧѧϤϴϘϟ�έΎѧѧΒΘϋ�ϢѧѧΘϳϭ�ΦϳέΎѧѧΘϟ�ϚѧѧϟΫ�ϲѧϓ�ΔѧϟΩΎόϟ�ΔѧϤϴϘϟΎΑ�ΓΎϘΒΘѧδϤϟ�Δѧμ Τϟ�α ΎѧϴϘΑ�Γ́ѧθϨϤϟ
����������ϡΪѧϋ�ΦϳέΎѧΗ�ϲѧϓ�ΔѧϠϴϣΰϟ�ΔϛήѧθϠϟ�ΔѧϳήΘϓΪϟ�ΔѧϤϴϘϟ�ϦѧϴΑ�ϕήѧϔϟ�ΝέΩ·�ϢѧΘϳ. ٣٩�����Ϣѧѧϗέ�ΔѧѧϴϟΎϤϟ�ήϳέΎѧѧϘΘϠϟ�ϲϟϭΪѧѧϟ�έΎѧϴόϤϠϟ�ΎѧϘϓϭ�ϲϟΎѧϣ�Ϟѧλ ΄ϛ
�����������ΔѧϠϴϣΰϟ�Δϛήѧθϟ�ϲѧϓ�Δѧμ Τϟ�Ϧѧϣ�˯ΰѧΟ�ΩΎόΒΘѧγ�Ϧѧϣ�ΪѧϮϋ�ϱϭ�ΎѧϬΑ�φѧϔΘΤϤϟ�Δμ ΤϠϟ�ΔϟΩΎόϟ�ΔϤϴϘϟϭ�ΔϴϜϠϤϟ�ϕϮϘΣ�ΔϘϳήτ Α�έήϤΘγϻ
���������ϚѧϠΘΑ�ΔѧϘϠόΘϤϟ�ώϟΎѧΒϤϟ�ϊ ѧϴϤΟ�ΏΎѧδΘΣΎΑ�Γ́ѧθϨϤϟ�ϡϮѧϘΗ�ˬϚѧϟΫ�ϰѧϟ·�ΔϓΎο ϹΎΑ.�������ΔѧѧϠϴϣΰϟ�Δϛήѧθϟ�ΩΎόΒΘѧγ�Ϧѧϣ�ΓέΎѧδΨϟ�ϭ�Αήѧϟ�ΪѧϳΪΤΗ�ΪѧϨϋ
���������Δϛήѧѧθϟ�ϚѧѧϠΗ�ΩΎόΒΘѧѧγ�ϢѧѧΗ�Ϯѧϟ�ΎѧΑϮϠτϣ�ϥϮѧϜϳ�Ϊѧϗ�ϱάѧϟ�α ΎѧγϷ�β ѧϔϧ�ϰѧϠϋ�ήѧΧϵ�ϞϣΎθϟ�ϞΧΪϟ�ϲϓ�˱ΎϘΑΎγ�ΎϬΑ�ϑήΘόϤϟϭ�ΔϠϴϣΰϟ�Δϛήθϟ
���������ϲѧϓ�˱ΎϘΑΎѧγ�ΎѧϤϬΑ�ϑήΘѧόϤϟ�ΓέΎѧδΨϟ�ϭ�ΐ ѧδϜϤϟ�ϒϴϨѧμ Η�ΓΩΎѧϋ·�ϢѧΗ�Ϯϟ�ˬϪϴϠϋϭ.�Δѧѧϗϼόϟ�ΕΫ�ΕΎѧѧϣΰΘϟϻϭ�ϝϮѧѧλ Ϸ�Ϧѧѧϣ�ΓήѧѧηΎΒϣ�ΔѧϠϴϣΰϟ
���Γ́ѧѧθϨϤϟ�ϡϮѧϘΗ�ˬ�ΔϠѧμ ϟ�ΕΫ�ΕΎѧϣΰΘϟϻϭ�ϝϮλ Ϸ�ΩΎόΒΘγ�ΪϨϋ�ΓέΎδΨϟ�ϭ�Αήϟ�ϰϟ·�ΔϠϴϣΰϟ�Δϛήθϟ�ϚϠΗ�ϞΒϗ�Ϧϣ�ήΧϵ�ϞϣΎθϟ�ϞΧΪϟ
�ϡΪΨΘѧγ�Ϧϋ�ϒϗϮΘϟ�ΪϨϋ (���ϒϴϨѧμ Η�ΓΩΎѧϋϹ�ϞϳΪѧόΘϛ)�������ΓέΎѧѧδΨϟ�ϭ�Αήѧѧϟ�ϰѧѧϟ·�ΔѧѧϴϜϠϤϟ�ϕϮѧϘΣ�Ϧѧϣ�ΓέΎѧδΨϟ�ϭ�ΐ ѧδϜϤϟ�ϒϴϨѧμ Η�ΓΩΎѧϋΈΑ

طریقة حقوق الملكیة.

ΔΒѧѧδϧ�ϒϴϨѧѧμ Η�ΓΩΎѧѧϋΈΑ�Γ́ѧѧθϨϤϟ�ϡϮѧѧϘΗ�ˬΔѧѧϴϜϠϤϟ�ϕϮѧѧϘΣ�ΔϘϳήσ�ϡΪΨΘδΗ�ϝΰΗ�ϻ�ϦϜϟϭ�ˬ�ΔϠϴϣί �Δϛήη�ϲϓ�ΎϬΘϴϜϠϣ�Δμ Σ�Γ́θϨϤϟ�ϞϠϘΗ�ΎϣΪϨϋ
���ϭ�ΡΎѧѧΑέϷ�ϰѧѧϟ·�ˬ�ΔѧѧϴϜϠϤϟ�Δѧѧμ Σ�ξ ѧѧϔΧ�ϖѧѧϠόΘϤϟ�ήѧѧΧϵ�ϞϣΎѧѧθϟ�ϞΧΪѧѧϟ�ϲѧѧϓ�ΎϘΑΎѧѧγ�ΎѧѧϬΑ�ϑήΘѧѧϋϻ�ϢѧѧΗ�Ϊѧѧϗ�ϲΘѧѧϟ�ΓέΎѧѧδΨϟ�ϭ�Αήѧѧϟ�Ϧѧѧϣ
����������ΕΫ�ΕΎѧϣΰΘϟϻ�ϭ�ϝϮѧλ Ϸ�ΩΎόΒΘѧγ�Ϧѧϣ�ΔѧΠΗΎϨϟ�ήΎѧδΨϟ�ϭ�ΡΎѧΑέϷ�ϰѧϟ·�ΓέΎѧδΨϟ�ϭ�ΐ ѧδϜϤϟ�ϒϴϨμ Η�ΓΩΎϋ·�ϢΘϴγ�ϥΎϛ�Ϋ·�ήΎδΨϟ

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

(غیر مدققة) ایضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

الممتلكات واآلالت والمعدات ٣

التكلفة 

(مدققة) ١٢٠،١٤٨،٦٣٠١،٨٢٥،١٩٢،٠٧٠٢،٥١٥،٨١١٢٥،٣٤٨،٠٠٠١١،٨١٩،٦٩٤٣٠،٩١٨،٦٧٢٢٥،١٨٧،١٠٣٢،٠٤١،١٢٩،٩٨٠كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٤

١٠٢،٦٢٢،٦٢٩١٠٦،١٣٥،٧١٧-٢٥٥،٠٠٠٢،٦٧٠،٤٣٨١٣٠،٨٩٠١٥٨،٨٤٣٢٩٧،٩١٧إضافات خالل السنة

(١٢،٥٩٣،٩٤٥)-----١٢،٥٩٣،٩٤٥-

(٦٣٧،٥٩٨)---(٦٣٧،٥٩٨)---ما تم استبعاده خالل السنة 

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

١٦،٧١٣،٨٠٧١٩،٢٣٢،٤٧٩-١،١٢٦،١٨٧٨٩،٢٠٠١،١١٨،٥٤٤١٨٤،٧٤١-إضافات خالل الفترة

(١٢١،٥٢٧،٤٢٨)----٨،٤٤٧،٩٠٠١١٣،٠٧٩،٥٢٨-

(٨٢٢،٩٧٧)---(٨٢٢،٩٧٧)---ما تم استبعاده خالل الفترة 

(غیر مدققة) ١٤١،٤٤٥،٤٧٥١،٩٤٢،٠٦٨،٢٢٣٢،٧٣٥،٩٠١٢٥،١٦٤،٨١٢١٢،٣٠٢،٣٥٢٣٠،٩١٨،٦٧٢١٠،٤٠٢،١٦٦٢،١٦٥،٠٣٧،٦٠١كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

مجمع اإلھالك 

(مدققة) ٨٠٠،١٩٤،٧٤٦-٢٢،٩٢٣،٤٣٦٧١٨،٥٥١،١٧٩٢،٣٥٨،٠٧٥٢٥،١٢٩،٦٤٢١١،٢٠٢،٢٣٩٢٠،٠٣٠،١٧٥كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٤

٥٠،١٢٩،٠٢٥-٣،٥١٥،١٩٦٤٥،٣٤٠،٨٩٤٧٤،٩٠٢١٠٥،٨٧٧٣١٣،٢٨٣٧٧٨،٨٧٣ما تم تحمیلھ على السنة 

(٦٣٧،٥٩٥)---(637،595)---ما تم خفضھ بسبب األصول المستبعدة خالل السنة

(مدققة) ٨٤٩،٦٨٦،١٧٦-٢٦،٤٣٨،٦٣٢٧٦٣،٨٩٢،٠٧٣٢،٤٣٢،٩٧٧٢٤،٥٩٧،٩٢٤١١،٥١٥،٥٢٢٢٠،٨٠٩،٠٤٨كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٥

٤٠،٥٠٢،٨٨٢-٣،٠٠٨،٤٦٧٣٦،٣٣٨،٢٤٩٦٨،٦٩٦٢٣٦،٧٠٥٢٦٦،٦١٠٥٨٤،١٥٥ما تم تحمیلھ على الفترة 

(٨٢٢،٩٦٥)---(٨٢٢،٩٦٥)---ما تم خفضھ بسبب األصول المستبعدة خالل الفترة

(غیر مدققة) ٨٨٩،٣٦٦،٠٩٣-٢٩،٤٤٧،٠٩٩٨٠٠،٢٣٠،٣٢٢٢،٥٠١،٦٧٣٢٤،٠١١،٦٦٤١١،٧٨٢،١٣٢٢١،٣٩٣،٢٠٣كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

القیمة الدفتریة 
١١١،٩٩٨،٣٧٦١،١٤١،٨٣٧،٩٠١٢٣٤،٢٢٨١،١٥٣،١٤٨٥٢٠،٢٢٠٩،٥٢٥،٤٦٩١٠،٤٠٢،١٦٦١،٢٧٥،٦٧١،٥٠٨

١٠٦،٥٥٨،٩٤٣١،٠٦٣،٩٧٠،٤٣٥٢١٣،٧٢٤٢٧١،٣٢١٦٠٢،٠٨٩١٠،١٠٩،٦٢٤١١٥،٢١٥،٧٨٧١،٢٩٦،٩٤١،٩٢٣

مالحظات :

ھناك جزء من ممتلكات المنشأة وآالتھا ومعداتھا مقام على أرض مؤجرة من حكومة الفجیرة.-

تمثل األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ ، تكلفة بناء أسقف لتخزین المنتجات شبھ التامة.-

-

-

-

-

-

-

-

اإلجمالياألدوات والمعداتاألثاث والتركیبات
األراضي والمباني 

وتحسینات األصول المؤجرة
اآلالت والماكینات

المركبات والمعدات 
المتحركة

تكالیف تطویر 
المحجر

 األعمال الرأسمالیة 
قید التنفیذ

٣٦،٩٤٤،٠٨٣ درھم). : ٣١ دیسمبر ٢٠١٥ تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات المھلكة بالكامل والتى التزال تستخدم تبلغ ٣٦،٤٤٨،٢٩٥ درھم (

المحول من األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ

المحول من األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ

تم تخصیص بوالص التأمین التي تغطي األصول المتحركة لصالح البنك مقابل القروض المصرفیة (ایضاح ١٦).

تم تخصیص بولیصة تأمین ووضع رھن عقارى على مشروع محطة تولید الطاقة عن طریق االستفادة من النفایات الحراریة لصالح البنك للقرض اآلجل (ایضاح ١٦).

١،٤٩٠،٤٤١ درھم). : خالل الفترة ، تم رسملة تكالیف االقتراض والمتعلقة بمشروع محطة تولید الطاقة من النفایات الحراریة بمبلغ ٨٥٥,١٢١ درھم (٣٠ سبتمبر ٢٠١٥

(غیر مدققة) كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

(مدققة) كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٥

تم تحمیل كافة مصرفات اإلھالك على تكالیف المبیعات.

�����ΔѧϠΟϵ�ν ϭήѧϘϟ�ϞѧΑΎϘϣ�ΕΎϧΎϤѧπ ϛ�ΔѧϳέήΤϟ�ΔϗΎτϟ�Δτ Τϣ�ΎϬΑ�ϊϘΗ�ϲΘϟ�ν έϷ�ϰϠϋ�έΎΠϳϻ�ϕϮϘΣ�κ ϴμ ΨΗϭ�ΔϳέήΤϟ�ΔϗΎτϟ�Δτ Τϣϭ�ΖϨϤγϻ�ϊϨμ ϣ�ϲτϐΗ�ϲΘϟ�Ϧϴϣ́Θϟ�κ ϟϮΑ�κ ϴμ ΨΗϭ(���Εϻϵ�ϚѧϟΫ�ϲѧϓ�ΎѧϤΑ)��ΔѧѧϳέήΤϟ�ΔѧѧϗΎτϟ�Δѧѧτ Τϣ�κ ϴѧѧμ ΨΗ�ϢѧΗ
وغیرھا من القروض البنكیة (ایضاح ١٦).

بعض من المركبات مرھونة مقابل قرض آجل (ایضاح ١٦).
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ایضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 

(غیر مدققة) عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

٣١ دیسمبر ٣٠٢٠١٥ سبتمبر ٢٠١٦

( غیر مدققة )( مدققة )

حقوق االستخراج واالمتیاز٤

القیم الدفتریة كالتالي :

٦٢٣،٤٣٣٢،٤٩٣،٨٠٥حقوق االستخراج

٣،٨٥٠،٠٠٠٥،٥٠٠،٠٠٠حقوق االمتیاز 

٤،٤٧٣،٤٣٣٧،٩٩٣،٨٠٥

اإلجمالي 

التكلفة

(مدققة) ٧٦،٥٠٠،٠٠٠٢٢،٠٠٠،٠٠٠٩٨،٥٠٠،٠٠٠كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٤

(مدققة) ٧٦،٥٠٠،٠٠٠٢٢،٠٠٠،٠٠٠٩٨،٥٠٠،٠٠٠كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٥

(غیر مدققة) ٧٦،٥٠٠،٠٠٠٢٢،٠٠٠،٠٠٠٩٨،٥٠٠،٠٠٠كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

مجمع االستھالك 

(مدققة) ٧١،٥١٢،٣٦٧١٤،٣٠٠،٠٠٠٨٥،٨١٢،٣٦٧كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٤

٢،٤٩٣،٨٢٨٢،٢٠٠،٠٠٠٤،٦٩٣،٨٢٨االستھالك خالل السنة 

(مدققة) ٧٤،٠٠٦،١٩٥١٦،٥٠٠،٠٠٠٩٠،٥٠٦،١٩٥كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٥

١،٨٧٠،٣٧٢١،٦٥٠،٠٠٠٣،٥٢٠،٣٧٢االستھالك خالل الفترة 

(غیر مدققة) ٧٥،٨٧٦،٥٦٧١٨،١٥٠،٠٠٠٩٤،٠٢٦،٥٦٧كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

القیمة الدفتریة :

(غیر مدققة) ٦٢٣،٤٣٣٣،٨٥٠،٠٠٠٤،٤٧٣،٤٣٣كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

(مدققة) ٢،٤٩٣،٨٠٥٥،٥٠٠،٠٠٠٧،٩٩٣،٨٠٥كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٥

استثمار فى شركات زمیلة٥

١٧�ϲѧѧϓ�Γ́ѧѧθϨϤϟ�ΖѧѧϣΎϗ�Ϊѧѧϗϭ أبریل ٢٠٠٧ باتفاق مع بلدیة الفجیرة ، حیث تم منح حقوق امتیاز واستخراج لمدة ٢٥ عاما أخري من تاریخ

االتفاق ، قابلة للتجدید تلقائیًا لمدة ٢٥ عام ، وتنقضي دون سابق إنذار بعد العام الخمسین.

مصنع اسمنت صحار ش.م.م.، صحار، سلطنة عمان ("شركة ٢٠�ϲѧѧϓ�έΎϤΜΘѧѧγϻΎΑ�Γ́ѧѧθϨϤϟ�ΖѧѧϣΎϗ�ˬ�ΓήΘѧѧϔϟ�ϝϼѧѧΧ٪  من حصص السادة /

�ΔѧϤϴϘΑ�ϢϬγ�٧،١٠٠،٠٠٠����ϞѧΜϤϳ�ˬ�ϲϧΎѧϤϋ�ϝΎѧϳέ�٧،١٠٠،٠٠٠��������Ϯѧϫ�ωϮϓΪѧϤϟ�ϝΎѧϤϟ�α έ�ˬ�ΓΩϭΪѧΤϣ�ΔϴϟϭΆѧδϣ�ΕΫ�Δϛήѧη�ϲѧϫϭ�ˬ("�ΔѧϠϴϣί

لم تبدأ الشركة الزمیلة في عملیة اإلنتاج حیث .�����ϪѧϋϮϧ�ϊѧϴϤΠΑ�ΖϨϤѧγϻ�ΝΎѧΘϧΈΑ�ΔѧϠϴϣΰϟ�Δϛήθϟ�ϡϮϘΘγ .�ΪѧѧΣϮϟ�ϢϬѧѧδϠϟ�ϲϧΎѧѧϤϋ�ϝΎѧѧϳέ�ΪѧΣϭ

أنھا في مرحلة تشیید المصنع.

شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع

اإلمارات العربیة المتحدة الفجیرة -

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

حقوق االمتیازحقوق االستخراج
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ایضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 

(غیر مدققة) عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع

اإلمارات العربیة المتحدة الفجیرة -

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

٣١ دیسمبر ٣٠٢٠١٥ سبتمبر ٢٠١٦

( غیر مدققة )( مدققة )

المخزون ٦

٣١،١٣٩،٦٠٥٢٥،١١٨،٨٨٧المواد الخام 
٢٨،٦٨٧،٧٥٨٤٦،١٣١،٦٨٨المنتجات شبھ التامة

٤،٠٤٨،٩٩٠٣،٦٥٥،٣٩٠المنتجات التامة
( أ )٦٣،٨٧٦،٣٥٣٧٤،٩٠٥،٩٦٥

١٢١،٨٩٤،٣٥٨١٢٧،٩٧٦،٣٠٠قطع الغیار 

٦١،٢٨٩،٥١٤٤٧،٠٣٠،٧٢٧وسائل حرق

٤٤٨،٩٢٣٥٣٦،٣٣٧الحقائب ومواد التعبئة والتغلیف 

مخصص مخزون قطع الغیار بطيء الدوران    (٢٢،٠٠٠،٠٠٠)(٢٢،٧٥٠،٠٠٠)یخصم منھ :

١٦٠،٨٨٢،٧٩٥١٥٣،٥٤٣،٣٦٤(ب)
(ب) + ٢٢٤،٧٥٩،١٤٨٢٢٨،٤٤٩،٣٢٩(أ)

السنة  ٢٢،٠٠٠،٠٠٠٢١،٠٠٠،٠٠٠الرصید فى بدایة الفترة /

السنة  ٧٥٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠ما تم تحمیلھ خالل الفترة /
السنة  ٢٢،٧٥٠،٠٠٠٢٢،٠٠٠،٠٠٠الرصید فى نھایة الفترة /

ذمم تجاریة مدینة ٧

١٦٤،٢٧٠،٧٥٥١٧٠،٥٢٧،٧٧٨ذمم تجاریة مدینة  

مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا  (١،٨٨٨،٦٨٤)(١،٨٨٨،٦٨٤)یخصم :
١٦٢،٣٨٢،٠٧١١٦٨،٦٣٩،٠٩٤

الغطاء:
١٣١،٣٨٩،٤٤٥١٢١،٩١٨،٢٥٨بضمان 

٣٠،٩٩٢،٦٢٦٤٦،٧٢٠،٨٣٦اعتماد مفتوح 
١٦٢،٣٨٢،٠٧١١٦٨،٦٣٩،٠٩٤

السلف والودائع والذمم المدینة األخرى٨

١،٢٩٧،٢٩٣٢٦٠،٠٥٧المدفوع مقدمًا 

٥،٩٩٣،٢٩٠٣،٩٤٣،٦٩١سلف للموردین 

٣٨٠،٢٩٨٣٦٠،٠٣٤ذمم مدینة أخرى
٧،٦٧٠،٨٨١٤،٥٦٣،٧٨٢

النقد بالصندوق ولدى البنوك ٩

١٦٥،٢٨٦١٤٤،٧٩٦النقد بالصندوق

الحسابات الجاریة ١٢،٦٣٢،٣١٠٢٨،٠١٧،٥١٧أرصدة لدى البنوك -
١٢،٧٩٧،٥٩٦٢٨،١٦٢،٣١٣

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
)رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل  ٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠(درھم إماراتي

الحركة في مخصص مخزون قطع الغیار بطئ الدوران كالتالي :

تم تخصیص بوالص التأمین التي تغطى المخزون لصالح البنك للقروض المصرفیة (ایضاح ١٦).
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ایضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 

(غیر مدققة) عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع

اإلمارات العربیة المتحدة الفجیرة -

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

١ ینایر ٢٠١٥ حتى١ ینایر ٢٠١٦ حتى١ یولیو ٢٠١٥ حتى١ یولیو ٢٠١٦ حتى

٣٠ سبتمبر ٣٠٢٠١٥ سبتمبر ٣٠٢٠١٦ سبتمبر ٣٠٢٠١٥ سبتمبر ٢٠١٦

٣ أشھر ) ٣ أشھر )( ٩ أشھر )( ٩ أشھر )( )

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

األرباح األساسیة والمخفضة للسھم الواحد١١

١٢،٣٩١،١٦٧٧،٧٩٩،٢٣٨٤٥،٦٤٧،٨١١٢٤،٧٠٠،١١٨أرباح الفترة

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

٣,٤٨٢,١٩١٢,٨٣٦,٩٤(فلس إماراتي)

توزیعات األرباح١٢

٣١ دیسمبر ٣٠٢٠١٥ سبتمبر ٢٠١٦

( غیر مدققة )( مدققة )

االحتیاطي القانوني ١٣

السنة ١٥٠،١٤٠،٧٧٦١٤٥،٠٧٥،٨٩٣الرصید فى بدایة الفترة /
السنة (ایضاح ١٥) ما تم تحویلھ من أرباح الفترة / ٥،٠٦٤،٨٨٣-یضاف إلیھ:

السنة ١٥٠،١٤٠،٧٧٦١٥٠،١٤٠،٧٧٦الرصید فى نھایة الفترة /

االحتیاطي االختیاري١٤

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

األرباح المحتجزة ١٥
السنة ٢٧٣،٤٨٨،٩٦٤٢٢٧،٩٠٥،٠٢٢الرصید فى بدایة الفترة /

السنة ٤٥،٦٤٧،٨١١٥٠،٦٤٨،٨٢٥أرباح الفترة /

-(٢،٣٠٠،٠٠٠)مكافآت مجلس اإلدارة (ایضاح ٢٠)

ما تم تحویلھ إلى االحتیاطى القانونى (ایضاح ١٣) (٥،٠٦٤،٨٨٣)-یخصم منھ :

-(١٧،٧٩٣،٢٦٦)توزیعات أرباح (ایضاح ١٢)

السنة ٢٩٩،٠٤٣،٥٠٩٢٧٣،٤٨٨،٩٦٤الرصید فى نھایة الفترة /

القروض المصرفیة ١٦

قروض آجلة (أ)

السنة ٤٦٢،٣١٢،٨٨٦٣٣٤،٩٤٧،٤٩٢الرصید فى بدایة الفترة /

السنة  المستلم خالل الفترة / ٢٢،٠٥٠،٩٠٤١٢٠،٧٩٧،٩٤٣یضاف إلیھ :

المحول من التزامات اإلیجارات التمویلیة  ٦٨،٥١٤،٣٠٠-یضاف إلیھ :

السنة  خالل الفترة / (المسدد) (٦١،٩٤٦،٨٤٩)(٧٧،٦٣٤،٨٦٧)یخصم منھ:

السنة ٤٠٦،٧٢٨،٩٢٣٤٦٢،٣١٢،٨٨٦الرصید فى نھایة الفترة /

١٠������ΔΒѧѧδϧ�ϞѧѧϳϮΤΗ�ϢѧΘϳ�ˬ�Γ́ѧθϨϤϟ�β٪ من األرباح السنویة لحساب االحتیاطي االختیاري ویتم وقف ھذا االقتطاع بقرار من ϴѧγ΄Η�ΪѧϘόϟ�˱ΎѧϘΒσ

ویستخدم ھذا االحتیاطي فى ٥٠��������ώѧϠΑ�Ϋ·�ϭ�ΓέΩϹ�β٪ من رأس مال الشركة المدفوع. ѧϠΠϣ�ΡήΘѧϗ�ϲѧϠϋ�˱˯ΎѧϨΑ�ΔѧϳΩΎόϟ�ΔѧϴϣϮϤόϟ�ΔϴόϤΠϟ

األغراض التي تقررھا الجمعیة العمومیة العادیة بناء علي اقتراح من مجلس اإلدارة.

٢٣٩�������Ϣѧѧϗέ�ΓΩΎѧϤϟϭ�Γ́ѧθϨϤϟ�β من القانون اإلتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم ٢ لسنة ٢٠١٥، یتم تحویل ϴѧγ΄Η�ΪѧϘϋ�ΩϮѧϤϟ�˱ΎѧϘΒσ

٥٠�ΔΒѧѧδϧ�ϲϧϮϧΎѧѧϘϟ�ϲσΎѧѧϴΘΣϻ�ώѧѧϠΑ�Ϋ·�ϲϧϮϧΎϘϟ�ϲσΎϴΘΣϼϟ�ϞϳϮΤΘϟ�ϒϗϭ�ί٪ من ϮΠϳ�ˬ�ϲϧϮϧΎϘϟ�ϲσΎϴΘΣϻ�ϰϟ·�ΔϳϮϨδϟ�ΡΎΑέϷ�Ϧϣ�̃١٠

رأس المال المدفوع ، ھذا االحتیاطي القانوني غیر قابل للتوزیع فیما عدا الحاالت المذكورة بالقانون.

لم یتم أى تحویل في نھایة فترة التقریر وذلذلك سیتم حسابة بناءًا على نتائج السنة المالیة.

المتوسط المرجح 

لألسھم

أرباح السھم الواحد

���ωϮϓΪѧϤϟ�ϝΎѧϤϟ�α έ�Ϧѧϣ�̃٥���ϞѧΜϤΗ�ϲΘѧϟϭ(�ΪѧΟϮϳ�ϻ:٢٠١٥)��ϢѧϫέΩ�١٧،٧٩٣،٢٦٦����ΔѧѧϤϴϘΑ�ΔѧѧϳΪϘϧ�ΡΎѧѧΑέ�ΕΎѧѧόϳί ϮΗ��ϊѧѧϓΩ�ϢѧΗ�ΓήΘѧϔϟ�ϝϼѧΧ

. وذلك وفقًا لما تم اعتماده بالجمعیة العمومیة السنویة للمساھمین والتي انعقدت بتاریخ ٢١ أبریل ٢٠١٦ (ایضاح ١٥)

( (درھم إماراتي
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 
(غیر مدققة) عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

٣١ دیسمبر ٣٠٢٠١٥ سبتمبر ٢٠١٦

( غیر مدققة )( مدققة )

تابع القروض المصرفیة ١٦

تابع القروض اآلجلة (أ)

تشمل :
٣١١،٣٥٥،٩٧١٣٨٠،٣٩٢،٦٧٥الجزء الغیر متداول

٩٥،٣٧٢،٩٥٢٨١،٩٢٠،٢١١الجزء المتداول

٤٠٦،٧٢٨،٩٢٣٤٦٢،٣١٢،٨٨٦

تحلیل القروض اآلجلة:

١٣٨،٤٩٧،٢٩٩١٧٨،٠٦٧،٩٥٦القرض اآلجل ١
١١٩،٧٤٩،٩٥٠٩٨،٦٨٠،٠٣٨القرض اآلجل ٢
٦٦،٦٦٦،٦٦٧٨٣،٣٣٣،٣٣٣القرض اآلجل ٣
٥١،٣٨٥،٧٢٦٦٢،٨٠٤،٧٧٥القرض اآلجل ٤
٢٩،٥٧٠،٠٨٨٣٩،٤٢٦،٧٨٤القرض اآلجل ٥
-٨٥٩،١٩٣القرض اآلجل ٦

٤٠٦،٧٢٨،٩٢٣٤٦٢،٣١٢،٨٨٦
القرض اآلجل ١

القرض اآلجل ٢

القرض اآلجل ٣

القرض اآلجل ٤

القرض اآلجل ٥

القرض اآلجل ٦

٢٠١٤�ϡΎѧѧϋ�ϝϼѧѧΧ ، تم الحصول على قرض من احدي البنوك العاملة داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة بقیمة ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠ درھم

��������ΔѧѧϤϴϘΑ�ΔϳϭΎѧѧδΘϣ�ϱϮϨѧѧγ�ϒѧѧμ ϧ�ςѧѧδϗ�ήѧѧθϋ�ϲϨѧѧΛ·�ϰѧѧϠϋ�ν ήѧѧϘϟ�άѧѧϫ�ΩΪѧѧγ�ϢΘϴѧѧγ .�����ϱήѧѧΧϷ�ϙϮѧѧϨΒϠϟ�ΔѧѧϴϟΎΤϟ�ΕΎѧѧϣΰΘϟϻ�ϞѧѧϳϮϤΘϟ�ϲΗέΎѧѧϣ·

٨،٣٣٣،٣٣٣ درھم إماراتي ابتداءًا من مارس ٢٠١٥ وانتھاءًا في سبتمبر ٢٠٢٠.

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

��ΔѧѧѧϤϴϘΑ�ΓΪѧѧѧΤΘϤϟ�ΔѧѧѧϴΑήόϟ�ΕέΎѧѧѧϣϹ�ΔѧѧѧϟϭΩ�ϞѧѧѧΧΩ�ΔѧѧѧϠϣΎόϟ�ϙϮѧѧѧϨΒϟ�ϱΪѧѧѧΣ·�Ϧѧѧѧϣ�ν ήѧѧѧϗ�ϲѧѧѧϠϋ�ϝϮѧѧѧμ ΤϟΎΑ�Γ́ѧѧѧθϨϤϟ�ΖѧѧѧϣΎϗ�ˬ٢٠١٥�ϞѧѧѧϳήΑ�ϲѧѧѧϓ

�ήѧθϋ�ϲϨΛ·�ϲϠϋ�ν ήϘϟ�ΩΪγ�ϢΘϳ.�������ϚѧѧϨΒϟ�β ѧѧϔϧ�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧϴϠϳϮϤΘϟ�ΕέΎѧѧΠϳϻ�ΕΎѧϣΰΘϟ�ΔѧϠϜϴϫ�ΓΩΎѧϋ·�ϢѧΘϳ�ϲѧϜϟ�ˬ�ϲΗέΎѧϣ·�ϢѧϫέΩ�٦٨،٥١٤،٣٠٠

قسط  نصف سنوي متساویة قیمة القسط ٥،٧٠٩،٥٢٥ درھم إماراتي بدایة من اغسطس ٢٠١٥ وینتھي في فبرایر ٢٠٢١.

٤٠�ΔѧѧϤϴϘΑ�ΓΪѧѧΤΘϤϟ�ΔѧѧϴΑήόϟ�ΕέΎѧѧϣϹ�ΔϟϭΩ�ϞΧΩ�ΔϠϣΎόϟ�ϙϮϨΒϟ�ϱΪΣ·�Ϧϣ�ν ملیون ήϗ�ϲϠϋ�ϝϮμ ΤϟΎΑ�Γ́θϨϤϟ�ΖϣΎϗ�ˬ٢٠١٥�ήΒϤΘΒѧѧγ�ϰѧѧϓ

������ώѧѧϠΒϤΑ�ΔѧѧϴόϴΒτϟ�ΩέϮѧѧϤϠϟ�ΓήϴѧѧΠϔϟ�ΔѧѧΌϴϬϟ�ΔѧѧϴϜϠϤϟ�ϕϮѧѧϘΣ�ϊѧѧϓΩ�ϞѧѧϳϮϤΘϟ�ν ήѧѧϘϟ�ΏΎѧѧδΣ�Ϧѧѧϣ�ϢѧѧϫέΩ�٣٩،٤٢٦،٧٨٤���ώѧѧϠΒϣ�ΐ Τѧѧγ�ϢѧѧΗ�ˬ�ϢѧѧϫέΩ

���ρΎѧδϗ�ϲϧΎѧϤΛ�ϲѧϠϋ�ν ήϘϟ�ΩΪγ�ϢΘϳ.�ϲΗέΎѧѧϣ·�ϢѧϫέΩ�٢٨،٠٠٠،٠٠٠�ώѧѧϠΒϤΑ�ΎѧѧΑΩ�ΔѧѧϳΪϠΒϟ�ν έϷ�έΎѧѧΠϳ·�ϊϓΪѧѧϟ�Ύѧѧπ ϳϭ�ϢѧѧϫέΩ�١١،٤٢٦،٧٨٤

نصف سنویة متساویة قیمة كل قسط ٤،٩٢٨،٣٤٨ درھم إماراتي ابتداءًا من مارس ٢٠١٦ وینتھي في سبتمبر ٢٠١٩.

٩٨٠،٩٨٩�ΔѧѧϤϴϘΑ�ΓΪѧѧΤΘϤϟ�ΔϴΑήόϟ�ΕέΎϣϻ�ΔϟϭΩ�ϞΧΩ�ΔϠϣΎόϟ�ϙϮϨΒϟ�ϯΪΣ·�Ϧϣ�ν ήϘϟ�άϫ�ϲϠϋ�ϝϮμ ΤϟΎΑ�Γ́θϨϤϟ�ΖϣΎϗ�ˬ٢٠١٦�ϝϼѧѧΧ

ابتداءًا من مارس ٢٠١٦ (متضمنة الفائدة) یتم سداد القرض علي ٤٨ قسط شھري متساویة بقیمة ٢٣،٥٨٥ .��ΕΎѧΒϛήϣ�˯ήѧη�ϞϳϮϤΘϟ�ϢϫέΩ

وینتھي في أبریل ٢٠٢٠.

�����ΔόѧѧδΑ�ΪѧѧϳΪΟ�ήѧѧϜϨϴϠϛ�ΝΎѧѧΘϧ·�ςѧѧΧ�˯Ύѧθϧ·�ϒϴϟΎѧϜΗ�Ϧѧϣ�˯ΰѧΟ�ϞѧϳϮϤΘϟ�ϲΟέΎΧ�ϚϨΑ�Ϧϣ�ν ήϘϟ�άϫ�ϝϮμ ΤϟΎΑ�Γ́θϨϤϟ�ΖϣΎϗ�ˬ�٢٠٠٦�ϡΎѧѧϋ�ϝϼѧѧΧ

خالل ٢٠١٠، تم إعادة جدولة المبلغ المتبقي بقیمة ٣٣٦،٣٥٠،٥٨٤ درھم إماراتي وسیتم .����ϡϮѧϴϟ�ϲѧϓ�ϱήΘѧϣ�Ϧѧσ�٧،٥٠٠����ѧ˰Α�έΪѧϘΗ�ΔѧϴΟΎΘϧ·

����ϲѧϓ�ΩΪѧδϟ�ϖΤΘѧδϳ�ςѧδϗ�ϝϭϭ��ς δϗ�ϞϜϟ�ϲΗέΎϣ·�ϢϫέΩ�١٩،٧٨٥،٣٢٨��������ΔѧѧϤϴϘΑ�ϱϮϨѧѧγ�ϒѧѧμ ϧ�α Ύѧѧγ�ϰѧϠϋ�ςѧδϗ�ήѧθϋ�ϪόΒѧγ�ϰѧϠϋ�ϩΩΪѧγ

فبرایر ٢٠١٢ وتنتھى فى فبرایر ٢٠٢٠.

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

كما فى ٣٠ یونیو ٢٠١٦ تم سحب .ΔѧѧϳέήΤϟ�ΕΎѧѧϳΎϔϨϟ�Ϧѧѧϣ�ΓΩΎϔΘγϻ�ϖϳήσ�Ϧϋ�ΔϗΎτϟ�ΪϴϟϮΗ�Δτ Τϣ�ϊϴγϮΗ�ωϭήθϣ�ϞϳϮϤΘϟ�ϚϟΫϭ�ϲΗέΎϣ·

�ΔѧѧϤϴϘΑ�ΔϳϭΎѧѧδΘϣ�ϱϮϨѧѧγ�ϊѧѧΑέ�ςѧѧδϗ�ϥϭήѧѧθϋϭ�ΔѧѧϴϧΎϤΛ�ϰѧѧϠϋ�ν ήѧѧϘϟ�άѧѧϫ�ΩΪѧѧγ�ϢѧѧΘϳ.ν ήѧѧϘϟ�άѧѧϫ�Ϧѧѧϣ�ϲΗέΎѧѧϣ·�ϢѧѧϫέΩ�١١٩،٧٤٩،٩٥٠�ώѧѧϠΒϣ

٤،٤٠٧،١٤٣ درھم إماراتي ابتداءًا من نوفمبر ٢٠١٦ وانتھاءًا فى أكتوبر ٢٠٢٣.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 
(غیر مدققة) عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

تابع القروض المصرفیة ١٦

تابع القروض اآلجلة (أ)
یتم احتساب الفائدة علي القروض المذكورة أعاله، بالقائدة التجاریة شھریًا ، وتدفع منفصلة في تواریخ استحقاقھا.

٣١ دیسمبر ٣٠٢٠١٥ سبتمبر ٢٠١٦

( غیر مدققة )( مدققة )
القروض المصرفیة األخرى (ب)

١١١،٦١٧،٨٦٥١١٧،٤٥٠،٠٨٢إیصاالت أمانة 
٢٩،٨٠٦،١٣٠٤١،١٠٥،٦٩٨كمبیاالت مخصومة

١٤١،٤٢٣،٩٩٥١٥٨،٥٥٥،٧٨٠

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

٩٥،٣٨٧،٩٨٥٩٥،١٤١،٦٤٠فى السنة الثانیة

١٨٤،٣٦٠،٨٩٧٢٥٥،٧٨٢،٩٠٣فى السنة الثالثة إلى السنة الخامسة 

٣١،٦٠٧،٠٨٩٢٩،٤٦٨،١٣٢بعد خمس سنوات
باإلشارة إلى أ )قروض آجلة  )٣١١،٣٥٥،٩٧١٣٨٠،٣٩٢،٦٧٥

الجزء المتداول  القروض المصرفیة -

باإلشارة إلى أ )قروض آجلة  )٩٥،٣٧٢،٩٥٢٨١،٩٢٠،٢١١

باإلشارة إلى ب )القروض المصرفیة األخرى  )١٤١،٤٢٣،٩٩٥١٥٨،٥٥٥،٧٨٠

٢٣٦،٧٩٦،٩٤٧٢٤٠،٤٧٥،٩٩١

٥٤٨،١٥٢،٩١٨٦٢٠،٨٦٨،٦٦٦إجمالي القروض المصرفیة 

تم ضمان القروض المصرفیة عن طریق:

(١

(٢

(٣
(٤

(٥

(٦
(٧

(٨
٣١ دیسمبر ٣٠٢٠١٥ سبتمبر ٢٠١٦

( غیر مدققة )( مدققة )
مكافآت نھایة خدمة الموظفین ١٧

السنة  ١٣،٥٠٣،٩٨٦١٣،٧٥٤،٠٣٧الرصید بدایة الفترة /

السنة  مخصص خالل الفترة / ١،٩٠٨،٥٥٧١،٩٦٦،٦٢٠یضاف:

السنة  ما تم دفعھ خالل الفترة / (٢،٢١٦،٦٧١)(٤٦٠،٣٧٥)یخصم:

السنة  ١٤،٩٥٢،١٦٨١٣،٥٠٣،٩٨٦الرصید نھایة الفترة /

الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى ١٨
٩١،٤٧٩،٩٠٩٦٧،٤٠٠،٩٠٣ذمم تجاریة دائنة 

١،٨٩٩،٩٧٥٩،٢٣٧،٤٧٤محتجزات دائنة
٤،٢٨٠،٠٨٨٤،٢٩٠،٥٨٧توزیعات أرباح مستحقة 
١،٢٩٨،٥٣١١،٥١٣،١٢١مدفوع مقدمًا من العمالء 

٨،٦٢٧،٧٢٣١١،٣٥٣،٢٥١مستحقات 
٢،٤٣١،٥٩٩٣،٨٧٢،٨٠٠فوائد دائنة 

٦٠٧،١١٩٦٧٨،٣٩٦ذمم دائنة أخرى  

١١٠،٦٢٤،٩٤٤٩٨،٣٤٦،٥٣٢

تخصیص بولیصة التأمین بقیمة ٤٠٦,٧ ملیون درھم المتعلقة بمصنع األسمنت وعلي أسس متوازیة.

تخصیص بولیصة التأمین بقیمة ٢٣٦,٩ ملیون درھم المتعلقة بمحطة الطاقة الحراریة وعلي أسس متوازیة.

ومحطة الطاقة الحراریة بناء على مشروع توسیع محطة تولید الطاقة (٦��ΡΎѧπ ϳ)�������ϥϭΰѧΨϤϟ�ϲѧτϐΗ�ϲΘѧϟ�Ϧϴϣ́ѧΘϟ�Δѧμ ϴϟϮΑ�κ ϴѧμ ΨΗ

(ایضاح ٣).

والتي تغطي األصول المتحركة (ایضاح ٣). تخصیص بولیصة التأمین التي تغطي المخزون (ایضاح ٦)

(ایضاح ٣). بین المنشأة وبلدیة الفجیرة) تخصیص حقوق إیجار أرض محطة تولید الطاقة الحراریة (

(ایضاح ٣). تتضمن اآلالت ) الرسوم التسجیلیة الخاصة بمحطة تولید الطاقة بالفحم و محطة الطاقة الحراریة (

رھن عقارى على مشروع توسیع محطة تولید الطاقة عن طریق االستفادة من النفایات الحراریة (ایضاح ٣).

رھن بعض المركبات (ایضاح ٣).
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 
(غیر مدققة) عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

١ ینایر ٢٠١٥ حتى١ ینایر ٢٠١٦ حتى١ یولیو ٢٠١٥ حتى١ یولیو ٢٠١٦ حتى

٣٠ سبتمبر ٣٠٢٠١٥ سبتمبر ٣٠٢٠١٦ سبتمبر ٣٠٢٠١٥ سبتمبر ٢٠١٦

٣ أشھر ) ٣ أشھر )( ٩ أشھر )( ٩ أشھر )( )

غیر مدققة ) غیر مدققة )( غیر مدققة )( غیر مدققة )( )
اإلیرادات١٩

داخل اإلمارات العربیة المتحدة  ٥١،٣٨٨،١١٥٥٢،٥١٠،٧٧١١٧٩،٤٢٣،٩١٨١٨٥،٤٥٠،٦١٣المبیعات:

خارج اإلمارات العربیة المتحدة :٨٨،٨٤٠،٢٢٢٨٦،٠٩٦،٥٨٠٢٧٥،٥٤٦،٧٤٣٢٥٩،١٥١،٣٥٤

       دول مجلس التعاون الخلیجي

أخرى :١٤٠،٠٠٠٢٨٤،٣٦٨٣٩٦،٠٥١٩،٦٧٢،٠٣١

١٤٠،٣٦٨،٣٣٧١٣٨،٨٩١،٧١٩٤٥٥،٣٦٦،٧١٢٤٥٤،٢٧٣،٩٩٨

معامالت أطراف ذات عالقة ٢٠

٣١ دیسمبر ٣٠٢٠١٥ سبتمبر ٢٠١٦

غیر مدققة ) مدققة )( )

١،٠٤٠،٨٠٥١،٦٣٠،٨٤٥أ)

المعامالت مع أطراف ذات عالقة ب)

كانت طبیعة ومبالغ المعامالت المؤثرة مع أطراف ذات عالقة كالتالى:

١ ینایر ٢٠١٥ حتى١ ینایر ٢٠١٦ حتى١ یولیو ٢٠١٥ حتى١ یولیو ٢٠١٦ حتى

٣٠ سبتمبر ٣٠٢٠١٥ سبتمبر ٣٠٢٠١٦ سبتمبر ٣٠٢٠١٥ سبتمبر ٢٠١٦

٣ أشھر ) ٣ أشھر )( ٩ أشھر )( ٩ أشھر )( )

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

٨٨٨،١١٥١،٠٥٩،٦٧٥٣،٦١٢،٠٠٠٣،٤٤٩،٢٩٥المبیعات

جـ)

وقد كانت مكافآت الوظائف اإلداریة العلیا كالتالي :

٧٩٠،٤٣٥٦٨٣،٩١١٣،٣٨٨،٤٧٥٢،٣٨٣،٥٢٢مكافآت الوظائف اإلداریة العلیا

--٢،٣٠٠،٠٠٠-

موسمیة النتائج٢١

٣١ دیسمبر ٣٠٢٠١٥ سبتمبر ٢٠١٦االلتزامات المحتملة ٢٢

( غیر مدققة )( مدققة )

-٢،٤٠٠،٠٠٠قضیة في المحكمة في انتظار الحكم النھائي

االلتزامات ٢٣
٣١ دیسمبر ٣٠٢٠١٥ سبتمبر ٢٠١٦

( غیر مدققة )( مدققة )

٣،٩٤١،٨٧٠٣٠،٠٣٤،٢٥٠التزامات شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

مبالغ المقارنة٢٤

لم یتم تسجیل إیرادات ذات طبیعة موسمیة في قائمة األرباح أو الخسائر المرحلیة الموجزة الحالیة.

��ΕΎѧѧϣΰΘϟ�ϱ�ΪѧѧΟϮϳ�ϻ�ˬΎϬΒΒѧѧδΑ�ΓέΎѧѧδΧ�Ι ϭΪѧѧΣ�ϊѧѧϗϮΘϤϟ�Ϧѧѧϣ�β ѧѧϴϟ�ϲΘѧϟϭ�ϲѧόϴΒτϟ�ϞϤόϟ�ϕΎϴγ�ϦϤο �ΪόΗ�ϲΘϟϭ�ΔϳΩΎόϟ�ΕΎϣΰΘϟϻ�Ϊϋ�ΎϤϴϓ

محتملة معروفة على المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة للمنشأة كما في تاریخ التقریر.

�������������ΓέΎѧδΧ�Ι ϭΪѧΣ�ϊѧϗϮΘϤϟ�Ϧѧϣ�β ѧϴϟ�ϲΘѧϟϭ�ϲѧόϴΒτϟ�ϞѧϤόϟ�ϕΎϴѧγ�ϦϤѧο �ΪѧόΗ�ϲΘѧϟϭ�ΔѧϳΩΎόϟ�ΕΎϣΰΘϟϻϭ�ϩϼϋ�ΓέϮϛάϤϟ�ΕΎϣΰΘϟϻ�Ϊϋ�ΎϤϴϓ

بسببھا ، ال یوجد أي التزامات أخرى معروفة على المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة للمنشأة كما في تاریخ التقریر.

ήѧѧΛΆΗ�Ϣϟ�ϚϠΗ�ΕΎϔϴϨμ Θϟ�ΓΩΎϋ·�ϥΈϓ�ϚϟΫ�ϊϣϭ�ΔϴϟΎΤϟ�ΓήΘϔϟ�ν ήϋ�ϊϣ�ΎϬΘϧέΎϘϤϟ�ΔϘΑΎδϟ�ΔϨδϟ/�ΓήΘѧѧϔϟ�Ϧѧѧϣ�ώϟΎѧѧΒϤϟ�ξ ѧѧόΑ�ϒϴϨѧѧμ Η�ΓΩΎѧѧϋ·�ϢѧѧΗ

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

ΎϬΗΪѧѧѧѧѧϤΘϋ�ΎѧѧѧѧѧϤϛ�ˬΓέΩϹ�β ѧѧѧѧѧϠΠϣ�ΕѧѧѧѧѧϓΎϜϣ

الجمعیة العمومیة للمساھمین (ایضاح ١٥)

تعتقد المنشأة بأن مثل ھذه المعامالت ال تختلف جوھریًا عن تلك التي تتم مع اآلخرین.

���ϲϟϭΪѧѧϟ�ΔΒѧѧγΎΤϤϟ�έΎѧѧϴόϤϟ�ΎѧѧϘϓϭ�Δѧѧϗϼϋ�ΕΫ�ϑήѧσ�ϰϤѧδϣ�ΖѧΤΗ�ϊϘΗ�ϲΘϟϭ�ϯήΧϷ�ΕθϨϤϟ�ξ όΑ�ϊϣ�ΕϼϣΎόϣ�ϲϓ�ϝϮΧΪϟΎΑ�Γ́θϨϤϟ�ϡϮϘΗ

����ϦϳήѧѧΧϵ�ϊѧѧϣ�ϢѧѧΘΗ�ϲΘѧѧϟ�ϯήѧѧΧϷ�ΕϼϣΎѧѧόϤϟ�ϕΎϴѧѧγ�β ѧѧϔϧ�ϲѧѧϓ�ΕϼϣΎѧόϤϟ�ϚѧϠΗ�ρϭήѧη�ϥϮѧϜΗϭ�ˬ"Δѧѧϗϼϋ�ΕΫ�ϑήѧѧσ�ΕϼϣΎѧѧόϣ" ، ٢٤�Ϣѧѧϗέ

أو اإلدراة والرقابة المشتركة وشركائھم والوظائف اإلداریة األساسیة. وتشمل األطراف ذات عالقة المنشآت ذات الملكیة المشتركة و/

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

مكافآت الوظائف اإلداریة العلیا
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