
شركة صناعات أسمنت الفجـیرة

شركة مساھمة عامة

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

تقریر مراجعة مدقق الحسابات المستقل والمعلومات 

المالیة المرحلیة الموجزة (غیر مدققة)

عن فترة الثالثة أشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠١٦



شركة صناعات أسمنت الفجـیرة

شركة مساھمة عامة

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

جدول المحتویات 

الصفحات 

١معلومات عامة

٢تقریر مراجعة مدقق الحسابات المستقل عن المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة  

٣قائمة المركز المالي المرحلیة الموجزة 

٤قائمة األرباح والخسائر المرحلیة الموجزة 

٥قائمة الدخل الشامل اآلخر المرحلیة الموجزة 

٦قائمة التغیرات في حقوق ملكیة المساھمین المرحلیة الموجزة 

٧قائمة التدفقات النقدیة المرحلیة الموجزة 

١٧ایضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة  - ٨



شركة صناعات أسمنت الفجـیرة

شركة مساھمة عامة

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.aeالبرید اإللكتروني :

١١٤٧٧:عنوان المصنع  ب : ص .
اإلمارات العربیة المتحدة  دبا، الفجیرة -

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

fujcem82@emirates.net.aeالبرید اإللكتروني :

www.fujairahcement.com:الموقع اإللكتروني 

ھوروث ماك :مدقق الحسابات المستقل 
١٦٥٠ ب : ص .

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة

شركة مساھمة عامة

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

قائمة التغیرات في حقوق ملكیة المساھمین المرحلیة الموجزة 
غیر مدققة ) عن فترة الثالثة أشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠١٦(

٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠١٤٥،٠٧٥،٨٩٣٢٢٢،٥٣٦،٠٠٢٢٢٧،٩٠٥،٠٢٢٩٥١،٣٨٢،٢٣٧

٨،١٤١،٣٨٢٨،١٤١،٣٨٢---ارباح الفترة
-

٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠١٤٥،٠٧٥،٨٩٣٢٢٢،٥٣٦،٠٠٢٢٣٦،٠٤٦،٤٠٤٩٥٩،٥٢٣،٦١٩

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

١٦،٧٥٣،٥٤٢١٦،٧٥٣،٥٤٢---أرباح الفترة

٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠١٥٠،١٤٠،٧٧٦٢٢٢،٥٣٦،٠٠٢٢٩٠،٢٤٢،٥٠٦١،٠١٨،٧٨٤،٦٠٤

االیضاحات المرفقة جزأ ال یتجزأ من المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة.

تقریر مراجعة مدقق الحسابات مدرج فى الصفحة رقم ٢.

( بالدرھم اإلماراتي )

االحتیاطي القانونيرأس المال

(غیر مدققة) الرصید كما في ٣١ مارس ٢٠١٦

(مدققة) الرصید كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٤

إجمالي حقوق الملكیة

(غیر مدققة) الرصید كما في ٣١ مارس ٢٠١٥

األرباح المحتجزة االحتیاطي االختیاري
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة

شركة مساھمة عامة
اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

قائمة التدفقات النقدیة المرحلیة الموجزة 
غیر مدققة ) عن فترة الثالثة أشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠١٦(

( بالدرھم اإلماراتي )

١ ینایر ٢٠١٥ حتى١ ینایر ٢٠١٦ حتى
٣١ مارس ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦

٣ أشھر ) ٣ أشھر )( )
غیر مدققة ) غیر مدققة )( )

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

١٦،٧٥٣،٥٤٢٨،١٤١،٣٨٢أرباح الفترة
تسویات لـ :

بیع ممتلكات، االالت ومعدات -(٥٧،٥٩٣)(ارباح)
١٢،٩٩٧،٩٨٠١٢،٤٥٦،٦٣٧

٢٥٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠مخصص المخزون بطئ الدوران لقطع الغیار

١،١٧٣،٤٦٠١،١٧٣،٤٦٠
١،٢٥٥،٥٩٧٩٤٣،٤٤٧

٣٢،٣٧٢،٩٨٦٢٢،٩٦٤،٩٢٦األرباح التشغیلیة قبل التغیرات في األصول و اإللتزامات التشغیلیة 

النقص في األصول المتداولة  الزیادة)/ )

١٣،٠٢٤،٦٩٣١٣،٩٩٣،٩٢٥المخزون 

(١،٤٧٠،٧٨١)٦٩،٨٥٥ذمم تجاریة مدینة 

(٦،٨٨٢،٢٦٦)(١٥،١١٤،٧٧١)السلف والودائع والذمم المدینة األخرى

في االلتزامات المتداولة  النقص) ) الزیادة/
(٢٦٣،٥٣١)٢،٦٤٧،٨٠٣الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى 

٣٣،٠٠٠،٥٦٦٢٨،٣٤٢،٢٧٣النقد الناتج من العملیات 
(٤٩،٠٣٥)(١٠٣،٥٠١)مكافآت نھایة الخدمة المدفوعة 

٣٢،٨٩٧،٠٦٥٢٨،٢٩٣،٢٣٨صافي النقد من األنشطة التشغیلیة 
التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة 

(٣٤،٥٩٣،١٩٦)(١٢،٦٤٦،١٤٨)شراء ممتلكات وآالت ومعدات 
-٥٧،٦٠٠عوائد من بیع ممتلكات، االالت ومعدات

األنشطة االستثماریة المستخدم في ) (٣٤،٥٩٣،١٩٦)(١٢،٥٨٨،٥٤٨)صافي النقد(
التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 

١٣،٨١٥،٥٥٨٣٢،٠٦٢،٥٦٩القروض اآلجلة المستلمة 
القروض اآلجلھ  (٢٨،١١٨،٦٦٢)(٣٨،٧٧٠،٦٩٩)(سداد)

القروض المصرفیة ، بالصافى (سداد) ٨،٤٩٣،٥٦٠(٩،٠٦٩،٩٧٤)عوائد /
التزامات االیجارات التمویلیة (١٣،٧٠٢،٨٦١)-(سداد)

(١٩٠)(١،٢٧٦)توزیعات ارباح مدفوعة
األنشطة التمویلیة   المستخدم في ) (١،٢٦٥،٥٨٤)(٣٤،٠٢٦،٣٩١)صافي النقد(

في النقد وما یعادلھ  النقص) ) (٧،٥٦٥،٥٤٢)(١٣،٧١٧،٨٧٤)صافي الزیادة /
٢٨،١٦٢،٣١٣١٨،٥٦٧،٢٥٣النقد وما یعادلھ ، بدایة الفترة

١٤،٤٤٤،٤٣٩١١،٠٠١،٧١١النقد وما یعادلھ ، نھایة الفترة

ممثل بــ :
١٢٥،٩٣٩٩٣،٤٤٠النقد بالصندوق 

الحسابات الجاریة ١٤،٣١٨،٥٠٠١٠،٩٠٨،٢٧١أرصدة لدى البنوك -
١٤،٤٤٤،٤٣٩١١،٠٠١،٧١١

إھالك الممتلكات واآلالت والمعدات

االیضاحات المرفقة جزأ ال یتجزأ من المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة.

استھالك حقوق االمتیاز واالستخراج

تقریر مراجعة مدقق الحسابات مدرج فى الصفحة رقم ٢.

مخصص مكافآت نھایة خدمة الموظفین
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة

شركة مساھمة عامة

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 
غیر مدققة ) عن فترة الثالثة أشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠١٦(

الوضع القانوني و األنشطة التجاریة ١

(١-١

(١-٢

(١-٣

السیاسات المحاسبیة الھامة ٢

أساس اإلعداد  (١- ٢

یتطلب إعداد المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة للمنشأة من اإلدارة أن تقوم بعمل بعـض االفتراضات والتقــدیرات  التـي تؤثـر 

على السیاسات المحاسبیة ومبالغ األصول وااللتزامات واإلیرادات والمصروفات المدرجة في التقریر وقد تختلف المبالغ الفعلیة عن 

ھذه التقدیرات.

وخالل إعداد المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة فإن القرارات الھامة التي تتخذھا اإلدارة بخصوص تطبیق الشركة للسیاسات

المحاسبیة والمصادر الرئیسیة لعدم التأكد من التقدیرات ھي نفسھا التي تم تطبیقھا على القوائم المالیة السنویة التي تم تدقیقھا عن

السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٥.

ان سیاسات وأھداف إدارة المخاطر المالیة متطابقة مع تلك التي تم اإلفصاح عنھا في القوائم المالیة السنویة الموحدة للمجموعة التي 

تم تدقیقھا عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٥.

تم عرض المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة للمنشأة بالدرھم اإلماراتي وھي العملة المستخدمة من قبل المنشأة وأیضا تــم إعداد 

٣٤ ، التقریر المالـي المرحلي. المعلـومات المــالیة المرحــلیة الموجــزة الخاصة بالمنشـأة وفقا لمعیار المحـاسبة الدولـي -

ال تحتوي المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة للمنشأة على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة للقوائم المالیة الكـاملة والتــي یتم 

إعدادھا وفقا للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ولذلك یجب أن تقرأ جنباً إلى جنب مع القوائم المالیة السنویة للمنشأة عـن السنة 

المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٥.

باإلضافة إلى ذلك ، فإن نتائج فترة الثالثة أشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠١٦ لیست بالضرورة أن تكون مؤشـراً للنتائج التــي یمكن 

توقعھا للسنة المالیة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦.

السیاسات والطرق المحاسبیة للمنشأة وعرضھا  في ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة متوافقة مع تلك التي تم االفصاح عنھا 

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

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

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 .

لم تتغیر األنشطـة األساسیة للمنشأة منذ الفترة السابقة وتشمل تصنیع األسمنت وتشیید وتشغیل وإدارة المخازن والصوامع 

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

شركة مساھمة عامة

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 
غیر مدققة ) عن فترة الثالثة أشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠١٦(

تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٢

الممتلكات واآلالت والمعدات ٢-٢)

األرض مدرجة بالتكلفة.

السنوات

٨ إلى ٣٥المباني 

٦ إلى ٣٥اآلالت والماكینات 

٤األثاث والتركیبات 

٤المركبات والمعدات المتحركة 

٤األدوات والمعدات  

٦ إلى ٢٠تكالیف تطویر المحجر 

 األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ

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

المحتسب لھ على أساس إحتمالي.

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

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

تحتسب الممتلكات في قسم البناء ألغراض اإلدارة اوالعرض اواإلنتــاج او لغرض لم یحدد بعد بسعر التكلــفة مخصوماً منھا أي 

وتشمل التكلفة األتعاب المـــھنیة وبالنسبة لألصول المؤھــلة یتم رسملة تكـــالیف  خسارة ناتجة من انخفاض القیمة المعترف بھا.

وتصنف ھذه الممتلكات إلى الفئات المناســبة من الممتلكات واآلالت والمــعدات عـــند  االقتراض وفقا لسیاسة المنشأة المحاسبیة.

االنتھاء منھا وعند جاھزیتھا لالستخدام المقصود ویبدأ إھالك ھذه األصول على نفس أساس األصول األخرى عندما تكون األصول 

جاھزة لالستخدام المقصود منھا.

ΔѧѧϤϴϗ�ν ΎѧѧϔΨϧ�Ϧѧѧϋ�ΔѧѧΠΗΎϨϟ�ΔѧѧϓϭήόϤϟ�ΓέΎѧѧδΨϟϭ�ϙϼϫϹ�ϊ ϤΠϣ�ΎϬϨϣ�ΎϣϮμ Ψϣ�ΎϬΘϔϠϜΘΑ�ϯ ήΧϷ�ΕΪόϤϟϭ�Εϻϵϭ�ΕΎϜϠΘϤϤϟ�ΝέΩ·�ϢΗ

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

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

احتمال تدفق المنافع اإلقتصادیة المستقبلیة المرتبطة بھذا األصل إلى المنشأة وكذلك إمكانیة قیاس تكلفتھ على نحو موثوق بھ ویتم 

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

ς ѧδϘϟ�ΔѧϘϳήτ Α(�άѧϴϔϨΘϟ�Ϊѧϴϗ�ΔϴϟΎϤѧγήϟ�ϝΎѧϤϋϷϭ�ν έϷ�ϑ ϼѧΨΑ)�ΕΪѧѧόϤϟϭ�Εϻϵϭ�ΕΎѧѧϜϠΘϤϤϟ�ΔѧѧϔϠϜΗ�ΐ τ ѧѧθϟ�ϙϼѧϫϹ�ΏΎѧδΘΣ�ϢѧΗ

الثابت على العمرالمتوقع لألصول على النحو التالي:

یتم اھالك المباني والتحسینات على األصول المؤجرة على مدى فترة امكانیة استخدامھا حتى نھایة مدة اإلیجار.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة

شركة مساھمة عامة
اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 
غیر مدققة ) عن فترة الثالثة أشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠١٦(

( 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،٩٤٥المحول من األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ

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

(مدققة) ١٣٢،٩٩٧،٥٧٥١،٨٢٧،٨٦٢،٥٠٨٢،٦٤٦،٧٠١٢٤،٨٦٩،٢٤٥١٢،١١٧،٦١١٣٠،٩١٨،٦٧٢١١٥،٢١٥،٧٨٧٢،١٤٦،٦٢٨،٠٩٩كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٥
١٠،٤٨٩،٨٨٨١٢،٦٤٦،١٤٨-١،١٢٦،١٨٧٢٩،٥٦٥٩٦٩،٥٤٤٣٠،٩٦٤-إضافات خالل الفترة

-(١٢١،٢٤٩،٤٢٨)----٨،٤٤٧،٩٠٠١١٢،٨٠١،٥٢٨المحول من األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ

(٤٤٢،٩٧٧)---(٤٤٢،٩٧٧)---ما تم استبعاده

(غیر مدققة) ١٤١،٤٤٥،٤٧٥١،٩٤١،٧٩٠،٢٢٣٢،٦٧٦،٢٦٦٢٥،٣٩٥،٨١٢١٢،١٤٨،٥٧٥٣٠،٩١٨،٦٧٢٤،٤٥٦،٢٤٧٢،١٥٨،٨٣١،٢٧٠كما في ٣١ مارس 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)---(٦٣٧،٥٩٥)---ما تم استبعاده

(مدققة) ٨٤٩،٦٨٦،١٧٦-٢٦،٤٣٨،٦٣٢٧٦٣،٨٩٢،٠٧٣٢،٤٣٢،٩٧٧٢٤،٥٩٧،٩٢٤١١،٥١٥،٥٢٢٢٠،٨٠٩،٠٤٨كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٥
١٢،٩٩٧،٩٨٠-٩٧٠،٤٥٦١١،٦٧٦،٩٣٢٢١،٧١٤٤٥،٧٦٢٨٨،٣٩٨١٩٤،٧١٨ما تم تحمیلھ على الفترة

(٤٤٢،٩٧٠)---(٤٤٢،٩٧٠)---(ما تم استبعاده)

(غیر مدققة) ٨٦٢،٢٤١،١٨٦-٢٧،٤٠٩،٠٨٨٧٧٥،٥٦٩،٠٠٥٢،٤٥٤،٦٩١٢٤،٢٠٠،٧١٦١١،٦٠٣،٩٢٠٢١،٠٠٣،٧٦٦كما في ٣١ مارس ٢٠١٦

القیمة الدفتریة 

١١٤،٠٣٦،٣٨٧١،١٦٦،٢٢١،٢١٨٢٢١،٥٧٥١،١٩٥،٠٩٦٥٤٤،٦٥٥٩،٩١٤،٩٠٦٤،٤٥٦،٢٤٧١،٢٩٦،٥٩٠،٠٨٤

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

مالحظات :

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

األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ تمثل اسقف لتخزین المواد الخام.-

٣،٥١١،٥١٥ درھم).- : تم رسملة تكالیف تمویل والمتعلقة بمشروع محطة تولید الطاقة عن طریق االستفادة من النفایات الحراریة حتي ٣١ مارس ٢٠١٦ مبلغ ٤،٣٦٦،٦٣٦ درھم (٣١ دیسمبر ٢٠١٥
تم تخصیص بولیصة تأمین ووضع رھن عقارى على مشروع توسیع محطة تولید الطاقة عن طریق االستفادة من النفایات الحراریة لصالح البنك للقرض االجل (ایضاح ١٥).-
تم تخصیص بولیصات التامین المغطاة لالصول المتحركة لصالح البنك للقرض االجل (ایضاح ١٥).-

-

بعض من المركبات مرھونة مقابل قرض بنكي (ایضاح ١٥).-

تم تحمیل كل مصرفات االھالك الي تكالیف المبیعات.-

٣٦،٩٤٤،٠٨٣ درھم).- : ٣١ دیسمبر ٢٠١٥ تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات المھلكة بالكامل والتى التزال تستخدم تبلغ ٣٦،٥٠١،١٠٦ درھم (

وتخصیص بوالص التأمین التي تغطي مصنع االسمنت ومحطة الطاقة الحراریة وتخصیص حقوق االیجار على األرض التي تقع بھا محطة الطاقة الحراریة كضمانات  تم تخصیص محطة الطاقة الحراریة (بما في ذلك اآلالت)

مقابل القروض االجلة وغیرھا من القروض البنكیة (ایضاح ١٥).

األعمال الرأسمالیة 
قید التنفیذ

األثاث 
والتركیبات

األدوات 
والمعدات

(غیر مدققة) كما في ٣١ مارس ٢٠١٦

(مدققة) كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٥

اإلجمالي اآلالت والماكیناتاألراضي والمباني
المركبات 
والمعدات 
المتحركة

تكالیف تطویر 
المحجر
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شركة مساھمة عامة

غیر مدققة ) عن فترة الثالثة أشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠١٦(

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦
( غیر مدققة )( مدققة )

حقوق االستخراج واالمتیاز٤
القیم الدفتریة كالتالي :

١،٨٧٠،٣٤٥٢،٤٩٣،٨٠٥حقوق االستخراج
٤،٩٥٠،٠٠٠٥،٥٠٠،٠٠٠حقوق االمتیاز 

٦،٨٢٠،٣٤٥٧،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 ٣١ مارس 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

٦٢٣،٤٦٠٥٥٠،٠٠٠١،١٧٣،٤٦٠االستھالك خالل الفترة

(غیر مدققة) ٧٤،٦٢٩،٦٥٥١٧،٠٥٠،٠٠٠٩١،٦٧٩،٦٥٥كما في ٣١ مارس ٢٠١٦

القیمة الدفتریة :

(غیر مدققة) ١،٨٧٠،٣٤٥٤،٩٥٠،٠٠٠٦،٨٢٠،٣٤٥كما في ٣١ مارس ٢٠١٦

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

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦

غیر مدققة ) مدققة )( )

المخزون ٥
٢٥،٤٥٩،٧٤٤٢٥،١١٨،٨٨٧المواد الخام 

٢٨،٨٢٨،٣٨٢٤٦،١٣١،٦٨٨المنتجات شبھ التامة
٢،٥٢٢،٣٣٤٣،٦٥٥،٣٩٠المنتجات التامة

( أ )٥٦،٨١٠،٤٦٠٧٤،٩٠٥،٩٦٥

١١٩،٣٥٦،٢٣٨١٢٧،٩٧٦،٣٠٠قطع الغیار 
٦٠،٦٠٧،٦٢٠٤٧،٠٣٠،٧٢٧وسائل حرق

٦٥٠،٣١٨٥٣٦،٣٣٧الحقائب ومواد التعبئة والتغلیف 
قطع الغیار  مخصص المخزون بطیئة الدوران - (٢٢،٠٠٠،٠٠٠)(٢٢،٢٥٠،٠٠٠)یخصم منھ :

١٥٨،٣٦٤،١٧٦١٥٣،٥٤٣،٣٦٤(ب)

(ب) + ٢١٥،١٧٤،٦٣٦٢٢٨،٤٤٩،٣٢٩(أ)

شركة صناعات أسمنت الفجـیرة

اإلمارات العربیة المتحدة الفجیرة -

( بالدرھم اإلماراتي )

ایضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 

حقوق االستخراج

وقد قامت المنشأة في ١٧ أبریل ٢٠٠٧ باتفاق مع بلدیة الفجیرة، حیث تم منح حقوق امتیاز واستخراج لمدة ٢٥ عاما اخري من تاریخ 

االتفاق، قابلة للتجدید تلقائیا لمدة ٢٥ عاما، وتنقضي دون سابق إنذار بعد خمسین عام.

حقوق االمتیاز
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شركة مساھمة عامة

غیر مدققة ) عن فترة الثالثة أشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠١٦(

شركة صناعات أسمنت الفجـیرة

اإلمارات العربیة المتحدة الفجیرة -

( بالدرھم اإلماراتي )

ایضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦

غیر مدققة ) مدققة )( )

تابع المخزون ٥

٢٢،٠٠٠،٠٠٠٢١،٠٠٠،٠٠٠الرصید فى بدایة الفترة/السنة 
٢٥٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠ما تم تحمیلھ خالل الفترة/السنة 

٢٢،٢٥٠،٠٠٠٢٢،٠٠٠،٠٠٠الرصید فى نھایة الفترة/السنة 

تم تخصیص بولیصات التامین المغطاة للمخزون لصالح البنك للقرض االجل (ایضاح ١٥).

ذمم تجاریة مدینة ٦
١٧٠،٤٥٧،٩٢٣١٧٠،٥٢٧،٧٧٨ذمم تجاریة مدینة  

مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا  (١،٨٨٨،٦٨٤)(١،٨٨٨،٦٨٤)یخصم :

١٦٨،٥٦٩،٢٣٩١٦٨،٦٣٩،٠٩٤

الغطاء:
١٤٠،٠١٧،٩٣٣١٢١،٩١٨،٢٥٨تم ضمانھا مقابل ضمانات بنكیة غیر مشروطة

٢٨،٥٥١،٣٠٦٤٦،٧٢٠،٨٣٦اعتماد مفتوح 

١٦٨،٥٦٩،٢٣٩١٦٨،٦٣٩،٠٩٤

السلف والودائع والذمم المدینة األخرى٧

١٥،٠٣٦،٦٢٥٢٦٠،٠٥٧المدفوع مقدماً 
٤،١٩٩،٢٦٦٣،٩٤٣،٦٩١سلف للموردین 
٤٤٢،٦٦٢٣٦٠،٠٣٤ذمم مدینة أخرى

١٩،٦٧٨،٥٥٣٤،٥٦٣،٧٨٢

النقد بالصندوق ولدى البنوك ٨

١٢٥،٩٣٩١٤٤،٧٩٦النقد بالصندوق
الحسابات الجاریة ١٤،٣١٨،٥٠٠٢٨،٠١٧،٥١٧أرصدة لدى البنوك -

١٤،٤٤٤،٤٣٩٢٨،١٦٢،٣١٣

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

رأس المال ٩

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

١١(بالدرھم)القیمة االسمیة للسھم العادى

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

الحركة في مخصص مخزون قطع الغیار بطئ الدوران كالتالي :
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شركة مساھمة عامة

غیر مدققة ) عن فترة الثالثة أشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠١٦(

شركة صناعات أسمنت الفجـیرة

اإلمارات العربیة المتحدة الفجیرة -

( بالدرھم اإلماراتي )

ایضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 

١ ینایر ٢٠١٥ حتى١ ینایر ٢٠١٦ حتى

٣١ مارس ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦

٣ أشھر ) ٣ أشھر )( )

غیر مدققة ) غیر مدققة )( )
األرباح األساسیة للسھم ١٠

١٦،٧٥٣،٥٤٢٨،١٤١،٣٨٢(درھم)أرباح الفترة

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

٤٫٧٢٫٣(فلس)أرباح السھم للفترة

اعتماد توزیعات االرباح١١

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦
غیر مدققة ) مدققة )( )

االحتیاطي القانوني ١٢

١٥٠،١٤٠،٧٧٦١٤٥،٠٧٥،٨٩٣الرصید فى بدایة الفترة/السنة

المحول من صافى الربح الفترة/السنة (ایضاح ١٤) ٥،٠٦٤،٨٨٣-إضافة:

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

االحتیاطي االختیاري١٣

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

األرباح المحتجزة ١٤

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

١٦،٧٥٣،٥٤٢٥٠،٦٤٨،٨٢٥أرباح السنة

المحول الى االحتیاطى القانونى (ایضاح ١٢) (٥،٠٦٤،٨٨٣)-یخصم منھ :

٢٩٠،٢٤٢،٥٠٦٢٧٣،٤٨٨،٩٦٤الرصید فى نھایة الفترة/السنة

من صافي األرباح السنویة المدققة لحساب االحتیاطي االختیاري ویقف ھذا االقتطاع  طبقا لعقد تاسیس المنشأة، یتم تحویل نسبة ١٠%

ویستخدم ھذا  من راس مال الشركة المدفوع. بقرار من الجمعیة العمومیة العادیة بناء علي اقتراح مجلس اإلدارة او اذا بلغ ٥٠%

االحتیاطي فى االغراض التي تقررھا الجمعیة العمومیة العادیة بناء علي اقتراح من مجلس اإلدارة.

وفقا لعقد تأسیس الشركة والبند رقم ٢٣٩ للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم ٢ لسنة ٢٠١٥، فان المنشأة انشأت 

ویمكن للجمعیة العمومیة للمساھمین إیقاف ھذا االقتتطاع عندما یبلغ ٥٠٪ من قیمة االرباح من كل سنة. احتیاطي قانون بنسبة ١٠%

ھذا االحتیاطي القانوني غیر قابل للتوزیع علي المساھمین. من قیمة رأس مال الشركة المدفوع.

تم اعتماد توزیع ارباح نقدیة بقیمة ١٧،٧٩٣،٢٦٦ درھم بالجمعیة العمومیة السنویة للمساھمین والمنعقدة بتاریخ ٢١ ابریل ٢٠١٦

من راس المال المدفوع. والتي تمثل ٥%

لم یتم تفعیل أي تحویل خالل فترة التقریر المنتھیة، حیث أن ذلك سیكون على أساس نتائج السنة المالیة.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة

شركة مساھمة عامة

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

غیر مدققة ) عن فترة الثالثة أشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠١٦(

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦

غیر مدققة ) مدققة )( )

القروض المصرفیة ١٥

قروض آجلة (أ)

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

المستلم خالل الفترة/السنة  ١٣،٨١٥،٥٥٨١٢٠،٧٩٧،٩٤٣إضافة:

٦٨،٥١٤،٣٠٠-المحول من االلتزامات التمویلیة 

خالل الفترة/السنة  (المسدد) (٦١،٩٤٦،٨٤٩)(٣٨،٧٧٠،٦٩٩)خصم:

٤٣٧،٣٥٧،٧٤٥٤٦٢،٣١٢،٨٨٦الرصید فى نھایة الفترة/السنة

تشمل :

٣٥٠،٨٣٦،٠١٥٣٨٠،٣٩٢،٦٧٥الجزء الغیر متداول

٨٦،٥٢١،٧٣٠٨١،٩٢٠،٢١١الجزء المتداول
٤٣٧،٣٥٧،٧٤٥٤٦٢،٣١٢،٨٨٦

تحلیل القروض اآلجلة:

١٥٨،٢٨٢،٦٢٧١٧٨،٠٦٧،٩٥٦القرض اآلجل ١
١١١،٦٣٣،٧٩١٩٨،٦٨٠،٠٣٨القرض اآلجل ٢

٧٥،٠٠٠،٠٠٠٨٣،٣٣٣،٣٣٣القرض اآلجل ٣

٥٧،٠٩٥،٢٥٠٦٢،٨٠٤،٧٧٥القرض اآلجل ٤

٣٤،٤٩٨،٤٣٦٣٩،٤٢٦،٧٨٤القرض اآلجل ٥

-٨٤٧،٦٤١القرض اآلجل ٦
٤٣٧،٣٥٧،٧٤٥٤٦٢،٣١٢،٨٨٦

القرض اآلجل ١

القرض اآلجل ٢

القرض اآلجل ٣

القرض اآلجل ٤

في ابریل ٢٠١٥، قامت المنشأة بالحصول علي قرض من احدي البنوك العاملة داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة بقیمة 

یتم سداد القرض علي اثني عشر قسط  نصف سنوي  ٦٨،٥١٤،٣٠٠ درھم، لكي یتم اعادة ھیكلة االلتزامات التمویلیة من نفس البنك.

قیمة القسط ٥،٧٠٩،٥٢٥ درھم بدایة من اغسطس ٢٠١٥ وینتھي في فبرایر ٢٠٢١.

ایضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 

( بالدرھم اإلماراتي )

خالل عام ٢٠٠٦، قامت المنشأة بالحصول على قرض میسر من بنك خارجي لتمویل جزء من تكالیف تدشین خط إنتاج كلینكر جدید 

وسیتم سداد ٣٣٦،٣٥٠،٥٨٤ درھم إماراتي بعدما تم إعادة جدولة سداد القرض خالل  بسعة إنتاجیة تقدر ب ٧،٥٠٠ طن متري في الیوم.

عام ٢٠١٠ وسیتم سداده على سبعھ عشر قسط على أساس نصف سنوي بقیمة  ١٩،٧٨٥،٣٢٨ درھم إماراتي لكل قسط  وأول قسط 

یستحق السداد في فبرایر ٢٠١٢ وتنتھى فى فبرایر ٢٠٢٠.

خالل عام ٢٠١٤، تم اخذ قرض من احدي البنوك العاملة داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة بقیمة ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠ درھم لتمویل 

سیتم سداد ھذا القرض باثني عشر قسط متساوي نصف سنوي بقیمة ٨،٣٣٣،٣٣٣ درھم ابتداءا من  االتزامات تجاه البنوك االخري.

مارس ٢٠١٥ وانتھاءا في سبتمبر ٢٠٢٠.

خالل عام ٢٠١٤، تم اخذ قرض من احدي البنوك العاملة داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة بقیمة ١٢٣،٤٠٠،٠٠٠ درھم، وذلك 

كما فى ٣١ دیسمبر ٢٠١٥ تم سحب مبلغ  لتمویل مشروع توسیع محطة تولید الطاقة عن طریق االستفادة من النفایات الحراریة.

یتم سداد ھذا القرض بثمانیة وعشرون قسط ربع سنویاً متساوى بقیمة ٤،٤٠٧،١٤٣ درھم  ٩٨،٦٨٠،٠٣٨ درھم من ھذا القرض.

إماراتي ابتداءا من نوفمبر ٢٠١٦ وانتھاءا فى اكتوبر ٢٠٢٣.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة

شركة مساھمة عامة

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

غیر مدققة ) عن فترة الثالثة أشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠١٦(

ایضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 

( بالدرھم اإلماراتي )

تابع القروض المصرفیة ١٥

القرض اآلجل ٥

القرض اآلجل ٦

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦

غیر مدققة )مستحق للبنوك(ب) مدققة )( )

١٢٢،٥٩٥،٧٨٨١١٧،٤٥٠،٠٨٢إیصاالت أمانة 
٢٦،٨٩٠،٠١٨٤١،١٠٥،٦٩٨كمبیاالت مخصومة 

١٤٩،٤٨٥،٨٠٦١٥٨،٥٥٥،٧٨٠

الجزء الغیر متداول  القروض المصرفیة -

سیتم سداد الجزء الغیر متداول للقروض المصرفیة كاالتى:

٩٥،٣٥٠،٤٤٧٩٥،١٤١،٦٤٠فى السنة الثانیة

٢٢٣،١٨٠،٣٥١٢٥٥،٧٨٢،٩٠٣فى السنة الثالثة إلى السنة الخامسة 

٣٢،٣٠٥،٢١٧٢٩،٤٦٨،١٣٢مستحق بعد خمسة سنوات

)قروض آجلة  باإلشارة إلى أ )٣٥٠،٨٣٦،٠١٥٣٨٠،٣٩٢،٦٧٥

الجزء المتداول  القروض المصرفیة -

)قروض آجلة  باإلشارة إلى أ )٨٦،٥٢١،٧٣٠٨١،٩٢٠،٢١١

)مستحق للبنوك باإلشارة إلى ب )١٤٩،٤٨٥،٨٠٦١٥٨،٥٥٥،٧٨٠

٢٣٦،٠٠٧،٥٣٦٢٤٠،٤٧٥،٩٩١

٥٨٦،٨٤٣،٥٥١٦٢٠،٨٦٨،٦٦٦إجمالي القروض المصرفیة 

الضمانات البنكیة المتعلقة بالقروض االجلة ٤، ٥ والقروض االخري:

(ایضاح ٣).١) تتضمن االالت ) 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).٢)

تخصیص بولیصة التامین بقیمة ٤٠٦٫٧ ملیون درھم المتعلقة بمصنع االسمنت، وعلي اسس متوازیة.٣)

تخصیص بولیصة التامین بقیمة ٢٣٦٫٩ ملیون درھم المتعلقة بمحطة الطاقة الحراریة، وعلي اسس متوازیة.٤)

تخصیص بولیصة التامین المغطاه للمخزون ومحطة الطاقة الحراریة، (ایضاح ٣).٥)

ولالصول المتحركة (ایضاح ٣)، لقرض اعادة التمویل.٦) تخصیص بولیصة التامین المغطاه للمخزون (ایضاح ٥)

بین المنشأة و بلدیة الفجیرة)، (ایضاح ٣).٧) تخصیص حقوق ایجار ارض محطة تولید الطاقة الحراریة (

رھن علي بعض المركبات (ایضاح ٣).٨)

خالل الفترة، قامت المنشأة بالحصول علي ھذا قرض من احد البنوك العاملة داخل دولة االمارات العربیة المتحدة بقیمة ٨٦١،٨٠٥ درھم 

ابتداءا من مارس ٢٠١٦ (متضمن الفائدة) یتم سداد القرض علي ٤٨ قسط شھري متساوي بقیمة ٢٠،٧٤٩ لتمویل شراء مركبات.

وینتھي في مارس ٢٠٢٠.

فى سبتمبر ٢٠١٥، قامت المنشأة بالحصول علي قرض من احدي البنوك العاملة داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة بقیمة ٤٠ ملیون 

درھم، تم سحب مبلغ ٣٩،٤٢٦،٧٨٤ درھم من حساب القرض، لتمویل دفع حقوق الملكیة لھیئة الفجیرة للموارد الطبیعیة بمبلغ 

یتم سداد القرض علي ثماني اقساط متساویة  ١١،٤٢٦،٧٨٤ درھم، و لدفع ایضاً ایجار االرض لبلدیة دبا بمبلغ ٢٨،٠٠٠،٠٠٠ درھم.

قیمة كل قسط ٤،٩٢٨،٣٤٨ درھم ابتداءاً من مارس ٢٠١٦ وحتي سبتمبر ٢٠١٩.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة

شركة مساھمة عامة

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

غیر مدققة ) عن فترة الثالثة أشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠١٦(

ایضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 

( بالدرھم اإلماراتي )

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦

غیر مدققة ) مدققة )( )

مكافآت نھایة خدمة الموظفین ١٦
١٣،٥٠٣،٩٨٦١٣،٧٥٤،٠٣٧الرصید بدایة الفترة/السنة 

مخصص خالل الفترة/السنة  ١،٢٥٥،٥٩٧١،٩٦٦،٦٢٠یضاف:

خالل الفترة/السنة  (ما تم دفعھ) (٢،٢١٦،٦٧١)(١٠٣،٥٠١)یخصم:

١٤،٦٥٦،٠٨٢١٣،٥٠٣،٩٨٦الرصید نھایة الفترة/السنة 

الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى ١٧

٦٦،٧٤٣،٩٠٢٦٧،٤٠٠،٩٠٣ذمم تجاریة دائنة 
٨،٧٦٤،٨٧٥٩،٢٣٧،٤٧٤محتجزات دائنة

٤،٢٨٩،٣١١٤،٢٩٠،٥٨٧توزیعات ارباح مستحقة 
١،٦٤٦،٥٣٧١،٥١٣،١٢١مدفوع مقدماً من العمالء 

١٤،١٦٦،٩٨١١١،٣٥٣،٢٥١مستحقات 
٢،٦٥٤،٢٥٣٣،٨٧٢،٨٠٠فوائد دائنة 

٢،٧٢٧،٢٠٠٦٧٨،٣٩٦ذمم دائنة أخرى  

١٠٠،٩٩٣،٠٥٩٩٨،٣٤٦،٥٣٢

١ ینایر ٢٠١٥ حتى١ ینایر ٢٠١٦ حتى
٣١ مارس ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦

٣ أشھر ) ٣ أشھر )( )
غیر مدققة ) غیر مدققة )( )

المبیعات ١٨
داخل اإلمارات العربیة المتحدة  ٦٧،٣٥٠،٨٣٥٧٣،٦٣٨،٠٩١المبیعات:

دول مجلس التعاون الخلیجى خارج اإلمارات العربیة المتحدة : ٨٣،٢٠٨،٠٠٠٨٤،٣٤٤،٢٢٣المبیعات :
اخري :٢٣٩،٥٠٤٤،١٨٧،٦٠٠

١٥٠،٧٩٨،٣٣٩١٦٢،١٦٩،٩١٤

معامالت أطراف ذات عالقة ١٩

١ ینایر ٢٠١٥ حتى١ ینایر ٢٠١٦ حتى
٣١ مارس ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦

٣ أشھر ) ٣ أشھر )( )
غیر مدققة ) غیر مدققة )( )

١،٧٤٥،٢٧٠١،٦٣٠،٨٤٥أ) ضمن الذمم التجاریة المدینة ) أرصدة مستحقة من أطراف ذات عالقة (

تؤمن المنشأة بان مثل ھذه المعامالت ال تختلف جوھریاً عن تلك التي تتم مع االطراف االخري.

تقوم المنشأة بالدخول في معامالت مع بعض المنشآت األخرى والتي تقع تحت مسمى أطراف ذات عالقة وفقا لمعیار المحاسبة الدولي 

رقم ٢٤ ، معامالت أطراف ذات عالقة ، وتكون شروط تلك المعامالت في نفس سیاق المعامالت األخرى التي تتم مع اآلخرین وتشمل 

األطراف ذات عالقة المنشآت ذات الملكیة المشتركة و/أو اإلدراة والرقابة المشتركة وشركائھم والوظائف اإلداریة األساسیة.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة
شركة مساھمة عامة

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 

غیر مدققة ) عن فترة الثالثة أشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠١٦(

بالدرھم اإلماراتي ) )

تابع معامالت أطراف ذات عالقة ١٩

معامالت مع أطراف ذات عالقة بـ)

طبیعة المعامالت المؤثرة مع أطراف ذات عالقة ومبالغھا موضحة كالتالى:

١ ینایر ٢٠١٥ حتى١ ینایر ٢٠١٦ حتى
٣١ مارس ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦

٣ أشھر ) ٣ أشھر )( )
غیر مدققة ) غیر مدققة )( )

١،٥٥١،٢١٠١،٢٠٤،٩٣٣مبیعات 

جـ)

وقد كانت مكافآت الوظائف اإلداریة العلیا كالتالي :

١،٨٠٠،٢٧٣٩٨٩،٤٢٤مكافآت الوظائف اإلداریة العلیا

موسمیة النتائج٢٠

االلتزامات المحتملة ٢١

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٥ مارس ٢٠١٦االلتزامات الرأسمالیة٢٢

غیر مدققة ) مدققة )( )

١١،٥١٩،٦٧٠٣٠،٠٣٤،٢٥٠التزامات لشراء ممتلكات وآالت ومعدات 

مبالغ المقارنة٢٣

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

النتائج المالیة أو حقوق الملكیة التي تم إعداد التقریر عنھا سابقاً .

فیما عدا االلتزامات العادیة والتي تعد ضمن سیاق العمل الطبیعي والتي لیس من المتوقع حدوث خسارة بسببھا، ال یوجد أي التزامات محتملة 

على المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة للمنشأة كما في تاریخ التقریر.

فیما عدا االلتزامات المذكورة أعاله وااللتزامات العادیة والتي تعد ضمن سیاق العمل الطبیعي والتي لیس من المتوقع حدوث خسارة بسببھا ، 

ال یوجد أي التزامات رأسمالیة على المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة للمنشأة كما في تاریخ التقریر.

لم یتم تسجیل ایرادات ذات طبیعة موسمیة في قائمة االرباح والخسائر المرحلیة الموجزة الحالیة.

مكافآت الوظائف اإلداریة العلیا
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