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

بیان التغیرات في حقوق ملكیة المساھمین المرحلي الموجز 
عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (غیر مدقق)

٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠١٥٠،١٤٠،٧٧٦٢٢٢،٥٣٦،٠٠٢٢٧٣،٤٨٨،٩٦٤١،٠٠٢،٠٣١،٠٦٢الرصید كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٥ ( مدقق)
٤٥،٦٤٧،٨١١٤٥،٦٤٧،٨١١                  -                  -                 -ربح الفترة

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

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

٢٧،٠٧٩،٩٣٣٢٧،٠٧٩،٩٣٣                  -                  -                 -ربح الفترة
-                 -                  -                  (٣،٣٠٠،٠٠٠)(٣،٣٠٠،٠٠٠)

٢٣،٧٧٩،٩٣٣٢٣،٧٧٩،٩٣٣                  -                  -                 -إجمالي الدخل الشامل

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

٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠١٥٥،٨١٣،١١٢٢٢٢،٥٣٦،٠٠٢٣٠٦،٨٧٤،٧٣٩١،٠٤١،٠٨٩،١٧٣

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

الرصید كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (غیر مدقق)

مكافآت مجلس اإلدارة

الرصید كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٦ (غیر مدقق)
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة 

بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموجز الموحد 
عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (غیر مدقق)

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)
 ١ ینایر ٢٠١٦ حتى ١ ینایر ٢٠١٧ حتى
٣٠ سبتمبر ٣٠٢٠١٦ سبتمبر ٢٠١٧

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

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
٢٧،٠٧٩،٩٣٣٤٥،٦٤٧،٨١١ربح الفترة

تسویات لـ : 
(٨٨،٥٨٨)(٢،٩٩٨)(ربح) من بیع ممتلكات وآالت ومعدات

٣٦،٧٥٥،٠٥١٤٠،٥٠٢،٨٨٢
٧٥٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠مخصص المخزون بطئ الدوران من قطع الغیار

١،٦٥٠،٠٠٠٣،٥٢٠،٣٧٢
١،٨٠٧،٠٤٧١،٩٠٨،٥٥٧

٦٨،٠٣٩،٠٣٣٩٢،٢٤١،٠٣٤األرباح التشغیلیة قبل التغیرات في األصول وااللتزامات التشغیلیة
( الزیادة)/ النقص في األصول المتداولة 

٢،٩٤٠،١٨١(٣٤،٢٦٥،٨٠٨)المخزون 
٦،٢٥٧،٠٢٣(٤٣،٤٢٨،١٨٦)الذمم التجاریة المدینة  

(٣،١٠٧،٠٩٩)(٤،٩٣١،٠٥٣)المدفوعات مقدمًا والودائع والذمم المدینة األخرى
الزیادة/ (النقص)  في االلتزامات المتداولة 
٣٢،٦٦٩،٩٧٢١٢،٢٨٨،٩١١الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى 

١٨،٠٨٣،٩٥٨١١٠،٦٢٠،٠٥٠النقد الناتج من العملیات 
(٤٦٠،٣٧٥)(٦٠٠،٢٢٦)مكافآت نھایة خدمة موظفین مدفوعة 
١٧،٤٨٣،٧٣٢١١٠،١٥٩،٦٧٥صافي النقد من األنشطة التشغیلیة 

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

(١٩،٢٣٢،٤٧٩)(١٩،١١٢،١٩٠)شراء ممتلكات وآالت ومعدات 
٣،٠٠٠٨٨،٦٠٠المحصل من استبعاد ممتلكات وآالالت ومعدات

(٣٢،٧٠٤،٨٧٩)(١٩،١٠٩،١٩٠)صافي النقد (المستخدم في) األنشطة االستثماریة  
التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 

١٢٦،٧٥٤،١٤٦٢٢،٠٥٠،٩٠٤المحصل من القروض اآلجلة  
(٧٧،٦٣٤،٨٦٧)(٢٠٥،٨٥٩،٠٩٠)(سداد) القروض اآلجلھ 

(١٧،١٣١،٧٨٥)٩٧،٠٥٥،٠٦٦المحصل من / (سداد) القروض المصرفیة األخرى ، بالصافى
(١٧،٨٠٣،٧٦٥)(٢١،٦٠٠،٠٢٨)توزیعات أرباح مدفوعة
(٢،٣٠٠،٠٠٠)(٣،٣٠٠،٠٠٠)مكافآت مجلس اإلدارة 

(٩٢،٨١٩،٥١٣)(٦،٩٤٩،٩٠٦)صافي النقد (المستخدم في) األنشطة التمویلیة  
(١٥،٣٦٤،٧١٧)(٨،٥٧٥،٣٦٤)صافي ( النقص) في النقد وما یعادلھ 

١٥،١١٦،٣٨٠٢٨،١٦٢،٣١٣النقد وما یعادلھ ، بدایة الفترة
٦،٥٤١،٠١٦١٢،٧٩٧،٥٩٦النقد وما یعادلھ ، نھایة الفترة

ممثل بــ : 
١٠٩،٤٤٠١٦٥،٢٨٦النقد بالصندوق

٦،٤٣١،٥٧٦١٢،٦٣٢،٣١٠أرصدة لدى البنوك - الحسابات الجاریة
٦،٥٤١،٠١٦١٢،٧٩٧،٥٩٦

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
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة 

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

الوضع القانوني و األنشطة التجاریة ١

(١-١

(١-٢

(١-٣

السیاسات المحاسبیة الھامة ٢

٢ -١) أساس اإلعداد 

الممتلكات واآلالت والمعدات ٢-٢)
األرض مدرجة بالتكلفة.

وم      یرة بالمرس ارة الفج ة بإم اھمة عام ركة مس جلة كش ركة") مس یرة ش   .م.ع ("الش منت الفجـ ناعات أس ركة ص ادة/ ش الس
ي ٢٠ دیسمبر ١٩٧٩. إن األسھم العادیة للمنشأة مدرجة في سوق أبوظبي یرة ف اكم الفج مو ح األمیري الصادرعن صاحب الس

لألوراق المالیة و سوق الكویت لألوراق المالیة .
وامع              ازن والص یید وتشغیل وإدارة المخ ابقة وتشمل تصنیع األسمنت وتش نة الس ذ الس ركة من یة للش ة األساس یر األنشطـ لم تتغ

المطلوبة لھذا الغرض والمشاركة في تأسیس الشركات الصناعیة واألنشطة المماثلة.

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

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

ذلك        املة  ول ة الكـ ات المالی ة للبیان احات المطلوب ات واإلفص ة المعلوم ى كاف ركة عل ال تحتوي المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة للش
یجب أن تقرأ جنبًا إلى جنب مع البیانات المالیة المدققة للشركة عـن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦.

ي ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ لیست بالضرورة أن تكون مؤشـرًا للنتائج التــي یمكن توقعھا للسنة المالیة ة ف ھر المنتھی إن نتائج فترة التسعة أش
المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧.

ى             ر عل ي تؤثـ دیرات التـ ام والتقــ ض األحك ل بعـ وم بعم ن اإلدارة أن تق ركة م زة للش ة الموج ة المرحلی ات المالی یتطلب إعداد المعلوم
ذه   ن ھ ة ع الغ الفعلی ف المب د تختل ریر وق ي التق السیاسات المحاسبیة ومبالغ األصول وااللتزامات واإلیرادات والمصروفات المدرجة ف

التقدیرات.

ات      ركة للسیاس ق الش وص تطبی ذھا اإلدارة بخص تي تتخ ة ال رارات الھام إن الق زة ف ة الموج ة المرحلی ات المالی داد المعلوم الل إع خ
ي  ة ف نة المنتھی ن الس ة ع ة المدقق ات المالی ى البیان ا عل م تطبیقھ تي ت المحاسبیة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات الغیر مؤكدة ھي نفسھا ال

٣١ دیسمبر ٢٠١٦.

ي ریر المالـ م  ٣٤ ، "التق ي رق اسبة الدولـ ار المحـ ا لمعی ركة وفق ة بالش زة الخاص لیة الموجــ الیة المرحــ ومات المــ داد المعلـ م إع  تــ
المرحلي" وتم عرض المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة للشركة بالدرھم اإلماراتي وھي العملة المستخدمة من قبل الشركة .

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

م       تي ت ك ال ع تل ة م زة متوافق ة الموج ة المرحلی ات المالی ذه المعلوم ي ھ ا ف م تطبیقھ تي ت ركة ال بیة للش رق المحاس ات والط إن السیاس
اإلفصاح عنھا في البیانات المالیة المدققة للشركة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦.

نة  ن الس ركة ع ة للش ة المدقق ات المالی ي البیان ا ف اح عنھ م اإلفص تي ت ك ال ع تل ة م ة متطابق اطر المالی داف إدارة المخ ات وأھ إن سیاس
المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦ .

الك   ع اإلھ ا مجم ومًا منھ ا مخص ذ   ) بتكلفتھ د التنفی مالیة قی ال الرأس دا األعم ا ع رى   (م دات األخ ات واآلالت والمع م إدراج الممتلك ت
راء   روفات ش ى أي مص دت. وتشمل التكلفة سعر الشراء باإلضافة إل ول إن وج ة األص اض قیم ن انخف ة ع ة الناتج ارة المعروف والخس

أخرى.

د ط عن ك فق زوم وذل ب الل وبالنسبة للتكالیف الالحقة فإما أنھ یتم ضمھا إلى القیمة الدفتریة لألصل أو االعتراف بھا كأصل منفصل حس
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 احتمال تدفق المنافع اإلقتصادیة المستقبلیة المرتبطة بھ

تحمیل كل مصروفات اإلصالح والصیانة األخرى  إلى األرباح أو الخسارة في الفترة التي صرفت فیھا.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة 

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

تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٢

تابع الممتلكات واآلالت والمعدات ٢-٢)

السنوات

 ٨ إلى ٣٥ المباني 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)

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

٤
٤
٤

یتم إھالك المباني والتحسینات على األصول المؤجرة على مدى فترة إمكانیة استخدامھا حتى نھایة مدة اإلیجار.
ي               یرات ف أثیر أي تغی اب ت م احتس ریر ، ویت ل تق ترة ك ة ف ي نھای الك  ف ة اإلھ ة وطریق م المتبقی یتم مراجعة العمر اإلنتاجي المقدر والقی

التقدیرات في الفترات المستقبلیة.

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

ا أي   ومًا منھ فة مخص عر التكلــ د ، بس دد بع م یح رض ل اج او لغ رض أو اإلنتــ راض اإلدارة أو الع اء ألغ د البن ات قی ب الممتلك تحتس
الیف         م رسملة تكـــ لة یت ول المؤھــ بة لألص ھنیة وبالنس اب المـــ ا     . وتشمل التكلفة األتع ترف بھ ة المع اض القیم ن انخف ة م ارة ناتج خس
ند عدات عـــ ركة. وتصنف ھذه الممتلكات إلى الفئات المناســبة من الممتلكات واآلالت والمــ بیة للش ات المحاس ًا للسیاس تراض وفق االق
اله ح أع ول الموض ع لألص ر المتوق اس العم س أس ى نف االنتھاء منھا وعند جاھزیتھا لالستخدام المقصود ویبدأ إھالك ھذه األصول عل

عندما تكون األصول جاھزة لالستخدام المقصود منھا.

ي       اركة ف ى المش درة عل و الق ري ھ ا   . إن التأثیر الجوھ ري علیھ أثیر جوھ ركة ت دى الش تي ل آت ال ك المنش ي تل ة ھ ركات الزمیل إن الش
قرارات السیاسة المالیة والتشغیلیة في الشركة المستثمر فیھا ولكن لیس السیطرة أو السیطرة المشتركة على تلك السیاسات.

ة         . ووفقًا لطریقة حقوق الملكیة وق الملكی ة حق ة باستخدام طریق ركات الزمیل ي الش ات ف ول وااللتزام یتم احتساب نتائج األعمال واألص
ارة ربح أو الخس یتم االعتراف األولي باالستثمارات في الشركات الزمیلة بالتكلفة ویتم تعدیلھا بعد ذلك لالعتراف بحصة الشركة من ال
ة. عندما تزید حصة الشركة في الخسائر عن حصتھا في الشركة الزمیلة (والتي تتضمن أي ركة الزمیل امل للش دخل الش وغیرھا من ال
ف  ة             )، فإن الشركة توق ركة الزمیل ي الش ركة ف تثمار الش افي اس ن ص زءًا م ا ، تشكل ج ي جوھرھ تي ف ل وال دى الطوی ى الم ة عل حص
ات      ركة التزام دى الش ھ ل ون فی ذي یك د ال ي الح ط إل ائر. یتم االعتراف بالخسائر اإلضافیة فق ن الخس د م ي المزی تھا ف تراف بحص االع

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

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

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 المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 
عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (غیر مدققة)

تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٢

االستثمار في شركات زمیلة٢-٣)

ك    ون ذل دما یك ة ، وعن ركة الزمیل ي الش ركة ف لتحدید فیما إذا كان من الضروري االعتراف بأیة خسارة من انخفاض قیمة استثمار الش
تثمار (بما في ذلك الشھرة) لمعرفة ما إذا كان ھناك انخفاض في القیمة وفقًا للمعیار ة لالس ة الدفتری الي القیم ار إجم ضروریًا، یتم اختب
ول   " كأصل منفصل وذلك بمقارنة قیمتھ المستردة  ( القیمة المستخدمة والقیمة العادلة ة األص اض قیم م   ٣٦ "انخف دولي رق المحاسبي ال
ة           ة الدفتری ن القیم زءًا م ا ج ترف بھ ة المع اض القیم ارة انخف ة   . تشكل خس ھ الدفتری ع قیمت ى     ) م ا أعل ع أیھم الیف البی ا تك ومًا منھ مخص
م ٣٦ إلى الحد الذي تزید فیھ قیمة االستثمار دولي رق بي ال تثمار. یتم االعتراف بعكس خسارة انخفاض القیمة وفقًا للمعیار المحاس لالس

المستردة الحقاً.

د ة، أو عن ركة زمیل ھ ش ن كون تثمار ع ھ االس ف فی ذي یتوق اریخ ال تقوم الشركة بالتوقف عن استخدام طریقة حقوق الملكیة بدءًا من الت
اً       ًال مالی ا أص ظ بھ ة المحتف ون الحص ابقًا وتك ة س ع. عندما تحتفظ الشركة بحصة في الشركة الزمیل ھ للبی ظ ب تثمار كمحتف نیف االس تص
تراف        د االع ة عن ا العادل ة كقیمتھ ة العادل ار القیم م اعتب اریخ ویت ك الت تقوم الشركة بقیاس تلك الحصة المحتفظ بھا بالقیمة العادلة في ذل
دم االستمرار    اریخ ع م   ٣٩ . یتم إدراج الفرق بین القیمة الدفتریة للشركة الزمیلة في ت ة رق اریر المالی دولي للتق ار ال ًا للمعی ي وفق األول
د    د تحدی ة  عن ركة الزمیل ي الش ة ف ن الحص زء م تبعاد ج ن اس د م ا وأي عوائ ظ بھ بطریقة حقوق الملكیة والقیمة العادلة للحصة المحتف
ة ركة الزمیل ة. باإلضافة إلى ذلك، تقوم الشركة باحتساب جمیع المبالغ المتعلقة بتلك الش ركة الزمیل تبعاد الش ن اس ارة م ربح أو الخس ال
ن    رة م ة مباش ركة الزمیل ك الش تبعاد تل م اس و ت ًا ل والمعترف بھا سابقًا في الدخل الشامل اآلخر على نفس األساس الذي قد یكون مطلوب
ة. وعلیھ، إذا تم إعادة تصنیف الربح أو الخسارة المعترف بھما سابقًا في الدخل الشامل اآلخر من قبل ات ذات العالق األصول وااللتزم
ربح أو   نیف ال ادة تص ركة بإع وم الش لة ، تق ات ذات الص ول وااللتزم تبعاد األص د اس ارة عن ربح أو الخس ى ال ة إل ركة الزمیل ك الش تل

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

بة   نیف نس ادة تص ركة بإع وم الش ة، تق وق الملكی ة حق زال تستخدم طریق عندما تقلل الشركة حصة ملكیتھا في شركة زمیلة ، ولكن ال ت
ائر     اح أو الخس ى األرب ة ، إل ة الملكی من الربح أو الخسارة التي قد تم االعتراف بھا سابقًا في الدخل الشامل اآلخر المتعلق بخفض حص

إذا كان سیتم إعادة تصنیف الربح أو الخسارة إلى األرباح أو الخسائر الناتجة من استبعاد األصول أو االلتزامات ذات الصلة.

ات   ي البیان ا ف عندما تتعامل الشركة مع الشركة الزمیلة ، فإن األرباح أو الخسائر الناتجة عن المعامالت مع الشركة الزمیلة یتم إدراجھ
المالیة للشركة فقط إلى حد الحصة في الشركة الزمیلة التي ال ترتبط بالشركة.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة 

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

الممتلكات واآلالت والمعدات ٣

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

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

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

٥،٧١٩،٦٨٠١٩،١١٢،١٩٠                -٥٥،٠٠٠١٢،٥٠٥،٨٥٠٤٩٦،٦٩٢١٢٢،١٦٨٢١٢،٨٠٠المضاف خالل الفترة 
(١١٤،٠٠٠)                     -                -                -(١١٤،٠٠٠)               -                   -                 -المستبعد خالل الفترة 

١٥٢،٤٧٩،٨٤٥١،٩٥٧،٩٤٤،٩٠١٣،٢٦٣،١٩٣٢٥،٧٨٢،٤٨٠١٢،٥٤٧،٦٢٧٣٠،٩١٨،٦٧٢٦،٤٦٨،٣١١٢،١٨٩،٤٠٥،٠٢٩كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (غیر مدققة)

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

٥٤،٣٢٠،٢٤٢                     -٤،٠٥٩،٠٥٥٤٨،٦٩٨،٦٢٨٩٣،٢٢٤٣٤٤،٩٦٩٣٤٥،٤٩٣٧٧٨،٨٧٣المحمل على السنة 
(٨٢٥،٨٦٤)                     -                -(٢،٨٩٩)(٨٢٢،٩٦٥)               -                   -                 -المستبعد خالل السنة 

٩٠٣،١٨٠،٥٥٤                     -٣٠،٤٩٧،٦٨٧٨١٢،٥٩٠،٧٠١٢،٥٢٦،٢٠١٢٤،١١٩،٩٢٨١١،٨٥٨،١١٦٢١،٥٨٧،٩٢١كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦ (مدققة)
٣٦،٧٥٥،٠٥١                     -٣،٣٤٢،٠١٥٣٢،٠٥٢،١٢٠١٢٩،٦٣٧٤٠٣،٣٤٥٢٤٣،٧٧٩٥٨٤،١٥٥المحمل على الفترة 

(١١٣،٩٩٨)                     -                -                -(١١٣،٩٩٨)               -                   -                 -المستبعد خالل الفترة 
٩٣٩،٨٢١،٦٠٧                     -٣٣،٨٣٩،٧٠٢٨٤٤،٦٤٢،٨٢١٢،٦٥٥،٨٣٨٢٤،٤٠٩،٢٧٥١٢،١٠١،٨٩٥٢٢،١٧٢،٠٧٦كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (غیر مدققة)

القیمة الدفتریة 
١١٨،٦٤٠،١٤٣١،١١٣،٣٠٢،٠٨٠٦٠٧،٣٥٥١،٣٧٣،٢٠٥٤٤٥،٧٣٢٨،٧٤٦،٥٩٦٦،٤٦٨،٣١١١،٢٤٩،٥٨٣،٤٢٢
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 سبتمبر ٢٠١٧ ، أعمال بناء وتركیب آالت ومعدات.  -
-
-
-
-

-
-
-
كانت تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات المھلكة بالكامل والتى التزال تستخدم في نھایة فترة التقریر  ٣٥٢،٩٩٨،٠٧٠ درھم ( ٣١ دیسمبر ٢٠١٦ : ٣٥٢،٨٢٢،٥١٠ درھم).-

المحول من األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ

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

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

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (غیر مدققة)
كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦ (مدققة)

تم تحمیل كافة مصرفات اإلھالك على تكالیف المبیعات.

تم تخصیص محطة الطاقة الحراریة     (بما في ذلك اآلالت   ) 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 ١٦).

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

تم تقدیم رھن عقارى مسجل (تم تنفیذه) 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 ترقیة الرھن المسجل والتخصیص لبولیصة التأمین على بعض اآلالت والمعدات (إیضاح ١٦).

اإلجمالياألدوات والمعداتاألثاث والتركیبات المباني وتحسینات 
المركبات والمعدات اآلالت والمعداتاألصول المؤجرة

المتحركة
تكالیف تطویر 

المحجر
 األعمال الرأسمالیة 

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

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

حقوق االمتیاز ٤
١،٦٥٠،٠٠٠٣،٣٠٠،٠٠٠القیمة الدفتریة في نھایة الفترة / السنة 

التكلفة

٢٢،٠٠٠،٠٠٠كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٥ (مدققة)
٢٢،٠٠٠،٠٠٠كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦ (مدققة)

٢٢،٠٠٠،٠٠٠كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (غیر مدققة)
مجمع االستھالك 

١٦،٥٠٠،٠٠٠كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٥ (مدققة)
٢،٢٠٠،٠٠٠االستھالك خالل السنة   

١٨،٧٠٠،٠٠٠كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦ (مدققة)
١،٦٥٠،٠٠٠االستھالك خالل الفترة 

٢٠،٣٥٠،٠٠٠كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (غیر مدققة)

القیمة الدفتریة : 

١،٦٥٠،٠٠٠كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (غیر مدققة)
٣،٣٠٠،٠٠٠كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦ (مدققة)

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

استثمار فى شركة زمیلة٥

١٣،٥٦١،٠٠٠١٣،٥٦١،٠٠٠

المخزون ٦
٢٤،٧٣٥،٤٦١٢٦،٣٧٥،١٣١المواد الخام 

٣٩،٨٧٨،٦٣٨٣٥،٤٢٠،٦٦١المنتجات شبھ التامة
٣،١٠٣،٢٨٧٢،٨٦٤،١٤٩المنتجات التامة

٦٧،٧١٧،٣٨٦٦٤،٦٥٩،٩٤١ ( أ )

١٣٣،٨٩٩،٨٩٤١٢٢،٥٠٠،٧٩٣قطع الغیار 
(٢٣،٠٠٠،٠٠٠)(٢٣،٧٥٠،٠٠٠)یخصم منھ : مخصص مخزون قطع الغیار بطيء الدوران

١١٠،١٤٩،٨٩٤٩٩،٥٠٠،٧٩٣
٦٤،٥١١،٣٧٩٤٤،٦٩١،٣٨٤وسائل حرق

٥١٩،٠٨١٥٢٩،٨١٤الحقائب ومواد التعبئة والتغلیف 
١٧٥،١٨٠،٣٥٤١٤٤،٧٢١،٩٩١ (ب) 

٢٤٢،٨٩٧،٧٤٠٢٠٩،٣٨١،٩٣٢(أ) + (ب)

دة ٢٥ عامًا أخرى من تاریخ االتفاق ل ٢٠٠٧ بإبرام اتفاقیة مع بلدیة الفجیرة ، حیث تم منح حقوق امتیاز لم ي ١٧ أبری ركة ف ت الش قام
، 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.

ة        ٧،١٠٠،٠٠٠ ریال عماني ، متمثًال في 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
ي ھ وھ دة. الشركة الزمیلة مرخص لھا بإنتاج االسمنت بجمیع أنواع ة الواح اني للحص ال عم د ری ة واح ة بقیم دد ٧،١٠٠،٠٠٠ حص ع

حالیًا في مرحلة انشاء المصنع.

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

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

حقوق االمتیاز

٢٠٪  من حصص السادة / مصنع اسمنت صحار ش.م.م.، 
صحار، سلطنة عمان ("شركة زمیلة")،

12



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

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

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)
٣١ دیسمبر  ٣٠٢٠١٦ سبتمبر ٢٠١٧

( مدققة )( غیر مدققة )تابع المخزون ٦

٢٣،٠٠٠،٠٠٠٢٢،٠٠٠،٠٠٠الرصید فى بدایة الفترة / السنة 
٧٥٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠المحمل خالل الفترة / السنة 

٢٣،٧٥٠،٠٠٠٢٣،٠٠٠،٠٠٠الرصید فى نھایة الفترة / السنة 

الذمم التجاریة المدینة  ٧
٢٠٤،٨٨٧،٠٩٥١٦١،٤٥٨،٩٠٩ذمم تجاریة مدینة  

(١،٨٠٢،٠٢١)(١،٨٠٢،٠٢١)یخصم : مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا 
٢٠٣،٠٨٥،٠٧٤١٥٩،٦٥٦،٨٨٨

الغطاء:
١٤٨،٢٩٤،٢٧٣١٢٩،٠٥٤،٤٤٣بضمان 

٥٤،٧٩٠،٨٠١٣٠،٦٠٢،٤٤٥اعتماد مفتوح 
٢٠٣،٠٨٥،٠٧٤١٥٩،٦٥٦،٨٨٨

المدفوعات مقدمًا والودائع والذمم المدینة األخرى٨
٧،٤٥٩،٠٧٦٣٧٩،٧٢٣المدفوعات مقدمًا 

٢،٦٨٠،٢٤٣٤،٩٢٤،٣٩٦مبالغ مدفوعة مقدمًا إلى الموردین 
٤٧٢،٥٤٩٣٧٦،٦٩٦ذمم مدینة أخرى

١٠،٦١١،٨٦٨٥،٦٨٠،٨١٥

النقد بالصندوق واألرصدة لدى البنوك ٩
١٠٩،٤٤٠٢٤٧،٥٩٠النقد بالصندوق

٦،٤٣١،٥٧٦١٤،٨٦٨،٧٩٠أرصدة لدى البنوك - الحسابات الجاریة
٦،٥٤١،٠١٦١٥،١١٦،٣٨٠

األرصدة البنكیة موجودة في بنوك مسجلة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.
رأس المال ١٠

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 

 ١ ینایر ٢٠١٦ حتى ١ ینایر ٢٠١٧ حتى ١ یولیو ٢٠١٦ حتى ١ یولیو ٢٠١٧ حتى
٣٠ سبتمبر ٣٠٢٠١٦ سبتمبر ٣٠٢٠١٧ سبتمبر ٣٠٢٠١٦ سبتمبر ٢٠١٧

( ٩ أشھر )( ٩ أشھر )( ٣ أشھر )( ٣ أشھر )
( غیر مدققة )( غیر مدققة )( غیر مدققة )( غیر مدققة )

األرباح األساسیة والمخففة للسھم١١
٦،١٩٩،٧٧٣١٢،٣٩١،١٦٧٢٧،٠٧٩،٩٣٣٤٥،٦٤٧،٨١١( درھم إماراتي) ربح الفترة

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

١,٧٤٣,٤٨٧,٦١١٢,٨٣( فلس إماراتي) 

الحركة في مخصص مخزون قطع الغیار بطئ الدوران كالتالي :

تم تخصیص بولیصة التأمین مقابل قروض مصرفیة (إیضاح ١٦).
یوجد المخزون المذكور أعاله في منشآت وباحة المصنع في دبا ، الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة.

المتوسط المرجح لألسھم
یة  اح األساس األرب

والمخففة للسھم

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

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

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)
توزیعات األرباح المعتمدة ١٢

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

االحتیاطي القانوني ١٣
١٥٥،٨١٣،١١٢١٥٠،١٤٠،٧٧٦الرصید فى بدایة الفترة / السنة

٥،٦٧٢،٣٣٦                   -یضاف إلیھ:  المحول من أرباح الفترة / السنة (إیضاح ١٥)
١٥٥،٨١٣،١١٢١٥٥،٨١٣،١١٢الرصید فى نھایة الفترة / السنة

االحتیاطي االختیاري١٤

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

األرباح المحتجزة ١٥
٣٠٤،٤٤٦،٧٢٥٢٧٣،٤٨٨،٩٦٤الرصید فى بدایة الفترة / السنة

٢٧،٠٧٩،٩٣٣٥٦،٧٢٣،٣٦٣ربح الفترة / السنة
(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)

٣٠٦،٨٧٤،٧٣٩٣٠٤،٤٤٦،٧٢٥الرصید فى نھایة الفترة / السنة

القروض المصرفیة ١٦

قروض آجلة (أ)
٤٠٦،٠٥٠،٢١٤٤٦٢،٣١٢،٨٨٦الرصید فى بدایة الفترة / السنة

١٢٦،٧٥٤،١٤٦٢٥،٨٣٠،٤٧٧یضاف إلیھ : المستلم خالل الفترة / السنة 
(٨٢،٠٩٣،١٤٩)(٢٠٥،٨٥٩،٠٩٠)یخصم منھ: المسدد خالل الفترة / السنة 

٣٢٦،٩٤٥،٢٧٠٤٠٦،٠٥٠،٢١٤الرصید فى نھایة الفترة / السنة

ن       رار م اطي بق ذا االحتی ع ھ ن توزی بة   ١٠٪ من األرباح لحساب االحتیاطي االختیاري ویمك یص نس م تخص ابقة ، ت الل السنوات الس خ
م ٢٤٠ من القانون اإلتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (٢) لسنة ادة رق ًا للم المساھمین بناءًا علي توصیات مجلس اإلدارة وفق

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.

بة ٦٪ (٢٠١٦ : ٥٪) من رأس المال المدفوع بقیمة  ٢١،٣٥١،٩١٩ درھم إمارتي (٢٠١٦ : ة بنس اح نقدی ع أرب خالل الفترة ، تم توزی
اریخ اح ١٥) وذلك وفقًا لما تم اعتماده في اجتماع الجمعیة العمومیة السنویة للمساھمین المنعقد بت ارتي) (إیض م إم ١٧،٧٩٣،٢٦٦ درھ

١٣ أبریل ٢٠١٧ .

م  (٢) لسنة ٢٠١٥ والمادة ٥٨ من عقد تأسیس الشركة ، م    ٢٣٩ من القانون اإلتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رق ادة رق ًا للم طبق
انوني           اطي الق غ االحتی انوني إذا بل اطي الق ل لالحتی ف التحوی وز وق انوني ، یج اطي الق ى االحتی نویة إل ل ١٠٪ من األرباح الس م تحوی یت

نسبة 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
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة 

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

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

تابع القروض المصرفیة ١٦
تابع القروض اآلجلة (أ)

تشمل : 
٢٢٧،٤٢٨،٥٠٧٣١٠،٦٣١،٠١٢الجزء الغیر متداول

٩٩،٥١٦،٧٦٣٩٥،٤١٩،٢٠٢الجزء المتداول
٣٢٦،٩٤٥،٢٧٠٤٠٦،٠٥٠،٢١٤

تفاصیل القروض اآلجلة: 
٩٨،٩٢٦،٦٤٢١٣٨،٤٩٧،٢٩٩القرض اآلجل ١
١١٨،٨٤٧،٧٥٦                  -القرض اآلجل ٢
٥٠،٠٠٠،٠٠٠٦٦،٦٦٦،٦٦٧القرض اآلجل ٣
٣٩،٩٦٦،٦٧٥٥١،٣٨٥،٧٢٥القرض اآلجل ٤
١٩،٧١٣،٣٩٢٢٩،٥٧٠،٠٨٨القرض اآلجل ٥
٨٦٠،١٧٤١،٠٨٢،٦٧٩القرض اآلجل ٦
                  -١٠٥،٦٤٢،٤٥٠القرض اآلجل ٧
                  -٨،٠٢٧،٧٧٨القرض اآلجل ٨
                  -٣،٨٠٨،١٥٩القرض اآلجل ٩

٣٢٦،٩٤٥،٢٧٠٤٠٦،٠٥٠،٢١٤
القرض اآلجل ١

القرض اآلجل ٢

القرض اآلجل ٣

القرض اآلجل ٤

القرض اآلجل ٥

ام ٢٠١٤ ، حصلت الشركة على قرض من إحدى البنوك العاملة داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة بقیمة ١٠٠،٠٠٠،٠٠٠ الل ع خ
ري         . سیتم سداد ھذا القرض على إثني عشر قسطًا نصف سنویة متساویة وك األخ ة للبن ات الحالی ل االلتزام ادة تموی اراتي إلع م إم درھ

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

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

ل ٢٠١٥، قامت الشركة بالحصول علي قرض من إحدى البنوك العاملة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة بقیمة ٦٨،٥١٤،٣٠٠ ي أبری ف
اویة   ك   . یتم سداد القرض علي إثني عشر قسطًا نصف سنوي متس س البن ن نف ة م ارات التمویلی ات االیج ل التزام اراتي، لتحوی م إم درھ

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

ة         دة بقیم ة المتح ارات العربی ة اإلم ل دول ة داخ وك العامل دى البن ن إح رض م ي ق ول عل ركة بالحص ت الش بتمبر  ٢٠١٥، قام ى س ف
وارد          یرة للم ة الفج ة لھیئ وق الملكی ع حق ل دف رض لتموی اب الق ن حس م م غ ٣٩،٤٢٦،٧٨٤ درھ حب مبل م س م ، ت ٤٠،٠٠٠،٠٠٠ درھ
غ ١١،٤٢٦،٧٨٤ درھم وأیضا لدفع إیجار األرض لبلدیة دبا بمبلغ ٢٨،٠٠٠،٠٠٠ درھم إماراتي. یتم سداد القرض علي ة بمبل الطبیعی

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

عة د بس ر جدی ام ٢٠٠٦ ، قامت الشركة بالحصول ھذا القرض من بنك خارجي لتمویل جزء من تكالیف إنشاء خط إنتاج كلینك الل ع خ
اراتي   م إم الغ       ٣٣٦،٣٥٠،٥٨٤ درھ ي الب غ المتبق ة المبل ادة جدول م إع الل  ٢٠١٠، ت وم. خ ي الی تري ف ن م در بـ ٧،٥٠٠ ط ة تق إنتاجی
ة      ١٩،٧٨٥،٣٢٨ درھم إماراتي لكل قسط  تبدأ من فبرایر ٢٠١٢ وتنتھى فى نوي بقیم ف س طًا نص ر قس ى سبعة عش وسیتم سداده عل

فبرایر ٢٠٢٠.

ة         ١٢٣،٤٠٠،٠٠٠ دة بقیم ة المتح ارات العربی ة اإلم ل دول ة داخ وك العامل دي البن ن إح رض م ام ٢٠١٤، تم الحصول على ق الل ع خ
غ   حب مبل م س ة             . ت ات الحراری ن النفای تفادة م ریق االس ن ط ة ع د الطاق ة تولی یع محط روع توس ل مش ك لتموی اراتي وذل م إم درھ
المي     ل إس ات تموی الل ترتیب ن خ رض م ل ٢٠١٧ تم تسویة ھذه الق ي أبری ط. وف رض فق ذا الق ن ھ اراتي م م إم ١٢٣،٢٤٩،٥٢٥ درھ

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

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

تابع القروض المصرفیة ١٦

تابع القروض اآلجلة (أ)
القرض اآلجل ٦

القرض اآلجل ٧

القرض اآلجل ٨

القرض اآلجل ٩

یتم احتساب الفائدة بشكل شھري وفقًا لمعدل الفائدة التجاري ، ویتم دفعھا بشكل منفصل عند استحقاقھا.

٣١ دیسمبر  ٣٠٢٠١٦ سبتمبر ٢٠١٧
16Bank borrowings (continued)( غیر مدققة )( مدققة )

القروض المصرفیة األخرى (ب)
١٢٥،٧٦٥،١٦٠١١٢،١٩٢،٠٨٣إیصاالت أمانة 

                  -٥٥،٠٠٠،٠٠٠قروض قصیرة األجل
٣٧،٨٩٧،٢٧٤٩،٤١٥،٢٨٥كمبیاالت مخصومة

٢١٨،٦٦٢،٤٣٤١٢١،٦٠٧،٣٦٨

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

١٠٠،٨٤٤،٨٦٩٩٥،٤٣٨،٢٧٧فى السنة الثانیة
١٠٨،٩٧٦،٥٦٨١٨٤،٣٨٠،٣٥٩فى السنة الثالثة إلى السنة الخامسة 

١٧،٦٠٧،٠٧٠٣٠،٨١٢،٣٧٦بعد خمس سنوات
٢٢٧،٤٢٨،٥٠٧٣١٠،٦٣١،٠١٢( باإلشارة إلى أ )قروض آجلة 

القروض المصرفیة - الجزء المتداول 
٩٩،٥١٦،٧٦٣٩٥،٤١٩،٢٠٢( باإلشارة إلى أ )قروض آجلة 

٢١٨،٦٦٢،٤٣٤١٢١،٦٠٧،٣٦٨( باإلشارة إلى ب)القروض المصرفیة األخرى 
٣١٨،١٧٩،١٩٧٢١٧،٠٢٦،٥٧٠

٥٤٥،٦٠٧،٧٠٤٥٢٧،٦٥٧،٥٨٢إجمالي القروض المصرفیة 

ل ٢٠١٧، قامت الشركة بالدخول في ترتیبات تمویل إسالمي (عقد إجارة) من أحد البنوك العاملة داخل دولة االمارات ھر أبری الل ش خ
نوي ع س طًا رب ى  ٢٦ قس رض عل ذا الق داد ھ یتم س م  ٢ وس ل رق رض اآلج ویة الق م لتس ة ١١٤،٤٤٥،٩٨٧ درھ دة بقیم ة المتح العربی

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

المي (مرابحة) من أحد البنوك العاملة داخل دولة االمارات العربیة ل إس ات تموی و ٢٠١٧، قامت الشركة بالدخول في ترتیب الل یولی خ
ى    ٣٦ قسطًا رض عل ذا الق داد ھ یتم س ة وس ة ٨,٥٠٠,٠٠٠، درھم لتمویل دفع حقوق الملكیة لھیئة الفجیرة للموارد الطبیعی دة بقیم المتح

ربع سنوي متساویة قیمة كل منھا ٢٣٦,١١١ درھم إماراتي وتبدأ من أغسطس ٢٠١٧ وتنتھي في یولیو ٢٠٢٠.

المي (مشاركة) من أحد البنوك العاملة داخل دولة اإلمارات العربیة ل إس و ٢٠١٧، قامت الشركة بالدخول في ترتیبات تموی الل یولی خ
ة ٣٠،٠٠٠،٠٠٠، درھم لتمویل تجدید طاحونة المواد الخام / مشروع طحن المخلفات والتي تم سحب مبلغ ٣،٨٠٨،١٥٩ دة بقیم المتح
ا.  وسیتم سداد ھذا القرض على ٢٤ قسطًا ربع سنوي متساویة قیمة كل منھا ١،٢٥٠،٠٠٠ درھم إماراتي وتبدأ من اراتي منھ م إم درھ

سبتمبر ٢٠١٨ وتنتھي في مایو ٢٠٢٤.

ة           دة بقیم ة المتح ارات العربی ة االم ل دول ة داخ وك العامل دى البن ن إح رض م ذا الق ي ھ ام ٢٠١٦، قامت الشركة بالحصول عل الل ع خ
ات. یتم سداد القرض علي ٤٨ قسطًا شھریًا متساویة بقیمة ٣٠،١١٧ درھم إماراتي (متضمنة راء مركب ل ش م لتموی ١،٢٦٠،٩٨٩ درھ

الفائدة) ابتداءًا من مارس ٢٠١٦ وینتھي في دیسمبر ٢٠٢٠.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة 

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

تابع القروض المصرفیة ١٦
تم ضمان القروض المصرفیة عن طریق:

(١

(٣
(٤
(٥
(٦
(٧
(٨
(٩

(١٠
(١١

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

مكافآت نھایة خدمة الموظفین ١٧
١٥،١٣٣،٢٦٩١٣،٥٠٣،٩٨٦الرصید في بدایة الفترة / السنة 

١،٨٠٧،٠٤٧٢،٢٠٠،٩٤٤یضاف إلیھ: مخصص خالل الفترة / السنة 
(٥٧١،٦٦١)(٦٠٠،٢٢٦)یخصم منھ: المدفوع خالل الفترة / السنة 

١٦،٣٤٠،٠٩٠١٥،١٣٣،٢٦٩الرصید في نھایة الفترة / السنة 

الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى ١٨
١٠٣،٢٨٨،٠٤٢٦٧،٧٤٤،٩٨٢ذمم تجاریة دائنة 

٣٧٨،٠٢٦٢٩٥،٩٩٦محتجزات دائنة
٤،٠٠٩،٤٢٥٤،٢٥٧،٥٣٤توزیعات أرباح دائنة 

٨٢٤،٢٨٥٥٤٥،٠١٦مبالغ مستلمة مقدماًً من العمالء 
١٢،٤٨٨،٥٧١١٤،١٧٠،٠٢٠مستحقات 

٢،١٧١،٨٣٠٣،٧٩٠،٧٣٧فوائد دائنة 
١،٧٣٢،٩٧٤١،٦٦٧،٠٠٥ذمم دائنة أخرى 

١٢٤،٨٩٣،١٥٣٩٢،٤٧١،٢٩٠

 ١ ینایر ٢٠١٦ حتى ١ ینایر ٢٠١٧ حتى ١ یولیو ٢٠١٦ حتى ١ یولیو ٢٠١٧ حتى
٣٠ سبتمبر ٣٠٢٠١٦ سبتمبر ٣٠٢٠١٧ سبتمبر ٣٠٢٠١٦ سبتمبر ٢٠١٧

( ٩ أشھر )( ٩ أشھر )( ٣ أشھر )( ٣ أشھر )
( غیر مدققة )( غیر مدققة )( غیر مدققة )( غیر مدققة )

اإلیرادات١٩
٦٧،٠٥١،٩٨١٥١،٣٨٨،١١٥١٩٦،٠٢٥،٢٩١١٧٩،٤٢٣،٩١٨

٦٩،٦١٨،٦٤٥٨٨،٨٤٠،٢٢٢٢١٧،٧٨٣،١٨٧٢٧٥،٥٤٦،٧٤٣
١١،٢٠٠١٤٠،٠٠٠١١٦،٠٥٠٣٩٦،٠٥١      : أخرى

١٣٦،٦٨١،٨٢٦١٤٠،٣٦٨،٣٣٧٤١٣،٩٢٤،٥٢٨٤٥٥،٣٦٦،٧١٢

المبیعات: داخل اإلمارات العربیة المتحدة
خارج اإلمارات العربیة المتحدة

            : دول مجلس التعاون الخلیجي

ترقیة الرھن المسجل والتخصیص لبولیصة التأمین على بعض اآلالت والمعدات (إیضاح ٣).

رھن بعض المركبات (إیضاح ٣).

رھن عقارى مسجل (تم تنفیذه) على مشروع توسیع محطة تولید الطاقة عن طریق االستفادة من النفایات الحراریة (إیضاح 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).
تخصیص حقوق إیجار األرض القائمة علیھا محطة الطاقة الحراریة ( بین المنشأة و بلدیة الفجیرة)، (إیضاح ٣).

(٢
رھن مسجل لمحطة الطاقة الحراریة ( تتضمن اآلالت )  (إیضاح ٣).

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

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

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

 معامالت أطراف ذات عالقة ٢٠

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

١،٢١٠،٧٧٨١،١٤٦،٣١٢أ)
ب)

٩١٨،٢٥٥١،٠٢٢،٩٥٢
المعامالت مع األطراف ذات عالقة جـ)

كانت طبیعة المعامالت المؤثرة مع األطراف ذات عالقة ومبالغھا كالتالى:
 ١ ینایر ٢٠١٦ حتى ١ ینایر ٢٠١٧ حتى ١ یولیو ٢٠١٦ حتى ١ یولیو ٢٠١٧ حتى

٣٠ سبتمبر ٣٠٢٠١٦ سبتمبر ٣٠٢٠١٧ سبتمبر ٣٠٢٠١٦ سبتمبر ٢٠١٧
( ٩ أشھر )( ٩ أشھر )( ٣ أشھر )( ٣ أشھر )

( غیر مدققة )( غیر مدققة )( غیر مدققة )( غیر مدققة )
١،١٥٢،٨١٧٨٨٨،١١٥٣،٢٢٩،٩٦٠٣،٦١٢،٠٠٠مبیعات 

٩٣٦،٠٠٠٣،١٨٩،٨٢٨١،٦٣٦،٠٠٠٨،١١٦،٨٢٨

د)
وقد كانت مكافآت الوظائف اإلداریة العلیا كالتالي : 

٩١٨،٥٣٤٧٩٠،٤٣٥٣،٢٧٠،١٠١٣،٣٨٨،٤٧٥مكافآت الوظائف اإلداریة العلیا     

                       -                        -   ٣،٣٠٠،٠٠٠٢،٣٠٠،٠٠٠

موسمیة النتائج٢١

االلتزامات المحتملة ٢٢

االلتزامات ٢٣
٣١ دیسمبر  ٣٠٢٠١٦ سبتمبر ٢٠١٧

( مدققة )( غیر مدققة )
٢٤،٣٧٠،٧٩١٧٧،٠٠٠التزامات من بناء / تركیب ممتلكات وآالت ومعدات 

أرقام المقارنة٢٤

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

األخرى)

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

ات د أي التزام ببھا، ال توج ارة بس دوث خس فیما عدا االلتزامات الحالیة والتي تعد ضمن سیاق العمل الطبیعي والتي لیس من المتوقع ح
محتملة معروفة على الشركة كما في تاریخ التقریر.

ارة دوث خس ع ح ن المتوق س م تي لی ي وال فیما عدا االلتزامات المذكورة أعاله وااللتزامات الحالیة والتي تعد ضمن سیاق العمل الطبیع
بسببھا ، ال توجد أیة التزامات أخرى معروفة على الشركة كما في تاریخ التقریر.

تم إعادة تصنیف بعض األرقام 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 سابقًا.

مكافآت مجلس اإلدارة (كما تم اعتمادھا 
من قبل الجمعیة العمومیة للمساھمین) 

(إیضاح ١٥)

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

دولي بة ال تقوم الشركة بالدخول في معامالت مع بعض المنشآت األخرى والتي تقع تحت مسمى أطراف ذات عالقة وفقًا لمعیار المحاس
ة" ، وتكون شروط تلك المعامالت في نفس سیاق المعامالت األخرى التي تتم مع الغیر وتشمل م ٢٤ ، "معامالت أطراف ذات عالق رق

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

بناء ممتلكات وآالت ومعدات

مكافآت الوظائف اإلداریة العلیا
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