
صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع.

(شركة مساھمة عامة)

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤

تقریر مراجعة مدققي الحسابات المستقلین والمعلومات 

المالیة المرحلیة الموجزة



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

جدول المحتویات 

الصفحات 

١معلومات عامة

٢تقریر مراجعة مدققي الحسابات المستقلین 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

تقریر مراجعة مدققي الحسابات المستقلین والمعلومات المالیة المرحلیة الموجزة

غیر مدققة ) ) عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤



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 تـ :

+٩٧١ ٩ ٢٢٢ ٧٧١٨ فـ :

hofci79@fciho.aeالبرید اإللكتروني :

١١٤٧٧:عنوان المصنع  ب : ص .

اإلمارات العربیة المتحدة  دبا، الفجیرة -

+٩٧١ ٩ ٢٤٤ ٤٠١١ تـ :

+٩٧١ ٩ ٢٤٤ ٤٠١٦ فـ :

fujcem82@emirates.net.aeالبرید االلكتروني :

www.fujairahcement.comالموقع االلكتروني 

ھوروث ماك :مدققي الحسابات  
١٦٥٠ ب : ص .

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

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

قائمة التغیرات في حقوق ملكیة المساھمین المرحلیة الموجزة 
غیر مدققة ) ) عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤

مدققة ) ) ٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠١٤٢،٤٩٨،٥١١٢٢٢،٥٣٦،٠٠٢٢١٦،٨٩٨،٦٠٩٩٣٧،٧٩٨،٤٤٢الرصید كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٢

(٩،٤٥٧،٣٤٩)(٩،٤٥٧،٣٤٩)---أرباح الفترة
-

٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠١٤٢،٤٩٨،٥١١٢٢٢،٥٣٦،٠٠٢٢٠٧،٤٤١،٢٦٠٩٢٨،٣٤١،٠٩٣

مدققة ) ) ٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠١٤٢،٤٩٨،٥١١٢٢٢،٥٣٦،٠٠٢٢٠٤،٧٠٨،٥٨٤٩٢٥،٦٠٨،٤١٧الرصید كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٣

١٧،٠٦٦،٩٩١١٧،٠٦٦،٩٩١---أرباح الفترة

٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠١٤٢،٤٩٨،٥١١٢٢٢،٥٣٦،٠٠٢٢٢١،٧٧٥،٥٧٥٩٤٢،٦٧٥،٤٠٨

االیضاحات المرفقة جزأ ال یتجزأ من المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة.

تقریر مراجعة مدققى الحسابات مدرج فى الصفحة رقم ٢.

( بالدرھم اإلماراتي )

االحتیاطي القانونيرأس المال

(غیر مدققة) الرصید كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤

إجمالي حقوق 

المساھمین

(غیر مدققة) الرصید كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٣

األرباح المحتجزة االحتیاطي االختیاري
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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 ٢٠١٤

( بالدرھم اإلماراتي )

١ ینایر ٢٠١٣ حتى١ ینایر ٢٠١٤ حتى
٣٠ سبتمبر ٣٠٢٠١٣ سبتمبر ٢٠١٤

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

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

الفترة (خسائر) (٩،٤٥٧،٣٤٩)١٧،٠٦٦،٩٩١أرباح /
تسویات لـ :

٣٦،٩٣٨،٧٥٤٣٦،٥١٠،٠٢٢

٧٥٠،٠٠٠٧٥٠،٠٠٠مخصص المخزون بطئ الدوران لقطع الغیار

٣،٥٢٠،٣٧٢٣،٥٢٠،٣٧٢
١،٨٦٧،٤٢٨١،٢٦٢،٩٤٦

٦٠،١٤٣،٥٤٥٣٢،٥٨٥،٩٩١األرباح التشغیلیة قبل التغیرات في األصول و االلتزامات التشغیلیة 

النقص في األصول المتداولة  الزیادة)/ )

٥٥،٥٨١،٢٦٤(٤٦،٥٤٥،٨٢٤)المخزون 

(٣٤،٠٣٦،٣٧٦)(١١،٢٦٣،٧٤٧)ذمم تجاریة مدینة 

(٩،٦٢٤،٥٠٦)(١٠،١٨٧،٦٦٦)السلف والودائع والذمم المدینة األخرى

في االلتزامات المتداولة  النقص) ) الزیادة/

(٢١،٢١٦،١٩٧)٥٤،٩٣٨،٣٦٩الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى 

٤٧،٠٨٤،٦٧٧٢٣،٢٩٠،١٧٦النقد الناتج من العملیات 

(٥٤٦،١٩٢)(٥٣٢،٩٦١)مكافآت نھایة الخدمة المدفوعة 

٤٦،٥٥١،٧١٦٢٢،٧٤٣،٩٨٤صافي النقد من األنشطة التشغیلیة 

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة 

(١٥،٣٤٧،٨٢٠)(٢١،١٢١،٠٤٤)شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

األنشطة االستثماریة المستخدم في ) (١٥،٣٤٧،٨٢٠)(٢١،١٢١،٠٤٤)صافي النقد(

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 
-١١٣،٢١٩،٨٩٣عوائد القروض اآلجلة 

القروض اآلجلھ  (٤٣،٨٥٦،٣٧١)(٤٠،٩٩٩،٢٢٨)(سداد)
/عوائد القروض المصرفیة ، بالصافى ٦١،٧٦١،٧٧٣(٦٥،٧٢٩،٧٤٠)(سداد)

التزامات االیجارات التمویلیة (٢٧،٤٠٥،٧٢٠)(٢٧،٤٠٥،٧٢٠)(سداد)

(٩،٧١٦)(١٦٤،٠٥٦)توزیعات أرباح مدفوعة

األنشطة التمویلیة   المستخدم في ) (٩،٥١٠،٠٣٤)(٢١،٠٧٨،٨٥١)صافي النقد(

في النقد وما یعادلھ  النقص) (٢،١١٣،٨٧٠)٤،٣٥١،٨٢١صافي(

١٢،٧٥٣،٥٨٣١٨،٤٥١،٨٣٦النقد وما یعادلھ ، بدایة الفترة

١٧،١٠٥،٤٠٤١٦،٣٣٧،٩٦٦النقد وما یعادلھ ، نھایة الفترة

ممثل بــ :
٢١٥،٣٤٣٢٧٩،٨٥٧النقد بالصندوق 

الحسابات الجاریة ١٦،٨٩٠،٠٦١٦،٨٧٥،٦٠٩أرصدة لدى البنوك -
٩،١٨٢،٥٠٠-الودائع الثابتة قصیرة األجل 

١٧،١٠٥،٤٠٤١٦،٣٣٧،٩٦٦

تقریر مراجعة مدققى الحسابات مدرج فى 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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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 ٢٠١٤

الوضع القانوني و األنشطة التجاریة١

(١-١

(١-٢

(١-٣

السیاسات المحاسبیة الھامة ٢

أساس اإلعداد  (١- ٢

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

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

المالیة وسوق 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 القوائم المالیة نتائج التشغیل للرخصة الصناعیة رقم ١.٨٠٠٠١-٤)

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

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

متطلبات قوانین اإلمارات العربیة المتحدة.

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 ٢٠١٣.

باإلضافة إلى ذلك ، فإن نتائج فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤ لیست بالضرورة أن تكون مؤشـراً للنتائج التــي

یمكن توقعھا للسنة المالیة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٤.

السیاسات والطرق المحاسبیة للمنشأة وعرضھا  في ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة وكـذلك سیاسات وأھــــداف إدارة

المخاطر المالیة متوافقة مع تلك التي تم االفصاح عنھا في القوائم المالیة السنــویة للمنشأة والتي تم تدقیقھا للسنة المنتھیة في ٣١

دیسمبر ٢٠١٣.

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

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 ٢٠١٣.
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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 ٢٠١٤

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

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.

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.
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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 ٢٠١٤

( بالدرھم اإلماراتي )

الممتلكات واآلالت والمعدات ٣

التكلفة 
(مدققة) ١٢٠،١٤٨،٦٣٠١،٧٩٠،٩٧٩،٨٩٧٢،٣٥٦،٧١٣٢٥،٠٩٧،٨٣٩١١،١٤٩،٢٧٧٣٠،٩١٨،٦٧٢١،٣٨٥،١١٦١،٩٨٢،٠٣٦،١٤٤كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٢

١٤٧،٩٩٥١٧،٠٨٦،٧٥٦-١٦،٨٠٠،٢٧٣٤٤،٢١٧٤،٥٠٠٨٩،٧٧١-إضافات خالل السنة

(مدققة) ١٢٠،١٤٨،٦٣٠١،٨٠٧،٧٨٠،١٧٠٢،٤٠٠،٩٣٠٢٥،١٠٢،٣٣٩١١،٢٣٩،٠٤٨٣٠،٩١٨،٦٧٢١،٥٣٣،١١١١،٩٩٩،١٢٢،٩٠٠كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٣
٨،٥٣٧،١٠٣٢١،١٢١،٠٤٤-١٢،١٩٢،٢٩٧٥٢،٧٦٥١٦٠،٤٠٠١٧٨،٤٧٩-إضافات خالل الفترة

-(٢،٨٤٣،٠١٧)----٢،٨٤٣،٠١٧-المحول من األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ

(غیر مدققة) ١٢٠،١٤٨،٦٣٠١،٨٢٢،٨١٥،٤٨٤٢،٤٥٣،٦٩٥٢٥،٢٦٢،٧٣٩١١،٤١٧،٥٢٧٣٠،٩١٨،٦٧٢٧،٢٢٧،١٩٧٢،٠٢٠،٢٤٣،٩٤٤كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤

مجمع اإلھالك 
(مدققة) ٧٠٢،١٠٣،١٩٦-١٦،٤٢٨،٣٢٦٦٢٩،٢١١،٤٢٧٢،١٩٥،٨٠٤٢٤،٩٤١،١١٦١٠،٨٥٤،٠٩٤١٨،٤٧٢،٤٢٩كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٢

٤٨،٧٣١،٨٨٦-٣،٢٤٧،٥٥٥٤٤،٣٣٩،٦١٩٨٨،٠١١١١١،٣٢٥١٦٦،٥٠٣٧٧٨،٨٧٣ما تم تحمیلھ على السنة 
(مدققة) ٧٥٠،٨٣٥،٠٨٢-١٩،٦٧٥،٨٨١٦٧٣،٥٥١،٠٤٦٢،٢٨٣،٨١٥٢٥،٠٥٢،٤٤١١١،٠٢٠،٥٩٧١٩،٢٥١،٣٠٢كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٣

٣٦،٩٣٨،٧٥٤-٢،٤٣٥،٦٦٨٣٣،٦٨٣،٨٨٢٥٥،٩٧٠٦٠،٠٧١١١٩،٠٠٨٥٨٤،١٥٥ما تم تحمیلھ على الفترة

(غیر مدققة) ٧٨٧،٧٧٣،٨٣٦-٢٢،١١١،٥٤٩٧٠٧،٢٣٤،٩٢٨٢،٣٣٩،٧٨٥٢٥،١١٢،٥١٢١١،١٣٩،٦٠٥١٩،٨٣٥،٤٥٧كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤

القیمة الدفتریة

٩٨،٠٣٧،٠٨١١،١١٥،٥٨٠،٥٥٦١١٣،٩١٠١٥٠،٢٢٧٢٧٧،٩٢٢١١،٠٨٣،٢١٥٧،٢٢٧،١٩٧١،٢٣٢،٤٧٠،١٠٨

١٠٠،٤٧٢،٧٤٩١،١٣٤،٢٢٩،١٢٤١١٧،١١٥٤٩،٨٩٨٢١٨،٤٥١١١،٦٦٧،٣٧٠١،٥٣٣،١١١١،٢٤٨،٢٨٧،٨١٨

مالحظات :

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

األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ تمثل التكالیف التى تم صرفھا على االضافات للممتلكات واآلالت والمعدات، رسملة مؤجلة.-

مرھونة للبنوك مقابل تمویل التزامات التأجیر التمویلي (ایضاح ١٥).- ١٤٠،٣٥٣،٨١٣ درھم إماراتي) ٣١ دیسمبر ٢٠١٣: یوجد ممتلكات وآالت والمعدات بقیمة دفتریة ١٣٧،١٢٣،٨٥٣ درھم إماراتي (

٣٦،٧٢٩،٥٦٢ درھم إماراتى).- : ٣١ دیسمبر ٢٠١٣ تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات المھلكة بالكامل والتى التزال تستخدم تبلغ ٣٧،٢٧١،٧٠٦ درھم اماراتى (
تم تخصیص بولیصات التامین المغطاة لالصول المتحركة لصالح البنك للقرض االجل (ایضاح ١٤).-

تم تخصیص بولیصة تأمین ووضع رھن عقارى على مشروع توسیع محطة تولید الطاقة عن طریق االستفادة من النفایات الحراریة لصالح البنك للقرض االجل (ایضاح ١٤).

األدوات 

والمعدات

(غیر مدققة) كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤

(مدققة) كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٣

اإلجمالي اآلالت والماكیناتاألراضي والمباني

المركبات 

والمعدات 

المتحركة

تكالیف تطویر 

المحجر

األعمال 

الرأسمالیة قید 

التنفیذ

األثاث 

والتركیبات
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غیر مدققة ) ) عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤

٣١ دیسمبر ٣٠٢٠١٣ سبتمبر ٢٠١٤
( غیر مدققة )( مدققة )

حقوق االستخراج واالمتیاز٤
القیم الدفتریة كالتالي :

٥،٦١١،٠٨٩٧،٤٨١،٤٦١حقوق االستخراج
٨،٢٥٠،٠٠٠٩،٩٠٠،٠٠٠حقوق االمتیاز 

١٣،٨٦١،٠٨٩١٧،٣٨١،٤٦١

اإلجمالي 
التكلفة 

(مدققة) ٧٦،٥٠٠،٠٠٠٢٢،٠٠٠،٠٠٠٩٨،٥٠٠،٠٠٠كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٢

(مدققة) ٧٦،٥٠٠،٠٠٠٢٢،٠٠٠،٠٠٠٩٨،٥٠٠،٠٠٠كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٣

غیر مدققة) ) ٧٦،٥٠٠،٠٠٠٢٢،٠٠٠،٠٠٠٩٨،٥٠٠،٠٠٠كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤

مجمع االستھالك 

(مدققة) ٦٦،٥٢٤،٧١١٩،٩٠٠،٠٠٠٧٦،٤٢٤،٧١١كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٢

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

(مدققة) ٦٩،٠١٨،٥٣٩١٢،١٠٠،٠٠٠٨١،١١٨،٥٣٩كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٣

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

غیر مدققة) ) ٧٠،٨٨٨،٩١١١٣،٧٥٠،٠٠٠٨٤،٦٣٨،٩١١كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤

القیمة الدفتریة

غیر مدققة) ) ٥،٦١١،٠٨٩٨،٢٥٠،٠٠٠١٣،٨٦١،٠٨٩كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤

(مدققة) ٧،٤٨١،٤٦١٩،٩٠٠،٠٠٠١٧،٣٨١،٤٦١كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٣

٣١ دیسمبر ٣٠٢٠١٣ سبتمبر ٢٠١٤

غیر مدققة ) مدققة )( )

المخزون ٥
٣٨،٤٣٣،٤٨٨٣٢،١٦١،٥٣٥المواد الخام 

٧٤،٧٧٣،٥٧٩٦٤،٢١٩،٨٥٠المنتجات شبھ التامة
٢،٣٢٠،١٣٧٢،٠٣٢،٢٠٩المنتجات التامة

( أ )١١٥،٥٢٧،٢٠٤٩٨،٤١٣،٥٩٤

١٤٠،٤٩٠،٤٧٤١٤٠،٥٢١،٩١٩قطع الغیار 
قطع الغیار  مخصص المخزون بطيء الدوران - (٢٠،٠٠٠،٠٠٠)(٢٠،٧٥٠،٠٠٠)یخصم منھ :

١١٩،٧٤٠،٤٧٤١٢٠،٥٢١،٩١٩صافي قطع الغیار
١٠٢،٣٨٨،٨٢٤٧٢،٨٣٦،٣٥٤وسائل حرق

٦٤٣،٣٢٠٧٣٢،١٣١الحقائب ومواد التعبئة والتغلیف 

٢٢٢،٧٧٢،٦١٨١٩٤،٠٩٠،٤٠٤(ب)

(ب) + ٣٣٨،٢٩٩،٨٢٢٢٩٢،٥٠٣،٩٩٨(أ)

السنة  ٢٠،٠٠٠،٠٠٠١٩،٠٠٠،٠٠٠الرصید فى بدایة الفترة /
السنة  ٧٥٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠ما تم تحمیلھ خالل الفترة /

السنة  ٢٠،٧٥٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠،٠٠٠الرصید فى نھایة الفترة /

تم تخصیص بولیصات التامین المغطاة للمخزون لصالح البنك للقرض االجل (ایضاح ١٤).

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

( بالدرھم اإلماراتي )

حقوق االمتیازحقوق االستخراج

ایضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 

كانت الحركة في مخصص مخزون قطع الغیار بطئ الدوران كالتالي :
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غیر مدققة ) ) عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤

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

( بالدرھم اإلماراتي )

ایضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 

٣١ دیسمبر ٣٠٢٠١٣ سبتمبر ٢٠١٤

غیر مدققة ) مدققة )( )

ذمم تجاریة مدینة ٦
١٥٥،٢٥٩،٦١٠١٤٣،٩٩٥،٨٦٣ذمم تجاریة مدینة  

مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا  (٢،٣٠٦،٧٥٥)(٢،٣٠٦،٧٥٥)یخصم :

١٥٢،٩٥٢،٨٥٥١٤١،٦٨٩،١٠٨

تحلیل الذمم التجاریة المدینة :
١٠٠،٢٨٩،٣٢٠٧٣،٦٨٣،٣٠٥تم ضمانھا مقابل ضمانات بنكیة غیر مشروطة

٥٢،٦٦٣،٥٣٥٦٨،٠٠٥،٨٠٣اعتماد مفتوح 

١٥٢،٩٥٢،٨٥٥١٤١،٦٨٩،١٠٨

السلف والودائع والذمم المدینة األخرى٧

٦،٢٣٩،١١٨٢٥٢،٦٥٠المدفوعات مقدماً 
١٢،٠٧٨،٥٦٢٨،٠١٨،١٢٩سلف للموردین 
٢٥٩،٢٥٧١١٨،٤٩٢ذمم مدینة أخرى

١٨،٥٧٦،٩٣٧٨،٣٨٩،٢٧١

النقد بالصندوق ولدى البنوك ٨

٢١٥،٣٤٣٦٥،٣٥٢النقد بالصندوق
الحسابات الجاریة ١٦،٨٩٠،٠٦١١٢،٦٨٨،٢٣١أرصدة لدى البنوك -

١٧،١٠٥،٤٠٤١٢،٧٥٣،٥٨٣

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

رأس المال ٩

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

١١(بالدرھم اإلماراتي)القیمة االسمیة للسھم العادى

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

١ ینایر ٢٠١٣ حتى١ ینایر ٢٠١٤ حتى١ یولیو ٢٠١٣ حتى١ یولیو ٢٠١٤ حتى
٣٠ سبتمبر ٣٠٢٠١٣ سبتمبر ٣٠٢٠١٤ سبتمبر ٣٠٢٠١٣ سبتمبر ٢٠١٤

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

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

الفترة (خسائر) (٩،٤٥٧،٣٤٩)١٧،٠٦٦،٩٩١(٥،٩٠١،٠٤٦)٥،٥٣١،٣١٠(درھم)أرباح /

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

(٢٫٧)٤٫٨(١٫٧)١٫٦(فلس)أرباح السھم عن الفترة
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غیر مدققة ) ) عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤

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

( بالدرھم اإلماراتي )

ایضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 

االحتیاطي القانوني ١١

االحتیاطي االختیاري١٢

٣١ دیسمبر ٣٠٢٠١٣ سبتمبر ٢٠١٤

غیر مدققة ) مدققة )( )

األرباح المحتجزة ١٣

السنة ٢٠٤،٧٠٨،٥٨٤٢١٦،٨٩٨،٦٠٩الرصید فى بدایة الفترة /

السنة الفترة / (خسائر) أرباح / (١٢،١٩٠،٠٢٥)١٧،٠٦٦،٩٩١إضافة:

السنة ٢٢١،٧٧٥،٥٧٥٢٠٤،٧٠٨،٥٨٤الرصید فى نھایة الفترة /

القروض المصرفیة ١٤

قروض آجلة (أ)

السنة ٢٥٨،٦٣٧،٨٤١٣٠٣،٩٢٢،٧٨٤الرصید فى بدایة الفترة /

المستلم خالل الفترة/السنة  -١١٣،٢١٩،٨٩٣إضافة:
خالل الفترة/السنة (المسدد) (٤٥،٢٨٤،٩٤٣)(٤٠،٩٩٩،٢٢٨)خصم:

السنة ٣٣٠،٨٥٨،٥٠٦٢٥٨،٦٣٧،٨٤١الرصید فى نھایة الفترة /

تشمل :
٢٧٤،٦٢١،١٨٣٢١٧،٦٣٨،٦١٣الجزء الغیر متداول

٥٦،٢٣٧،٣٢٣٤٠،٩٩٩،٢٢٨الجزء المتداول

٣٣٠،٨٥٨،٥٠٦٢٥٨،٦٣٧،٨٤١

تحلیل القروض اآلجلة:

٢٣٧،٤٢٣،٩٤١٢٥٧،٢٠٩،٢٧٠القرض اآلجل ١
١،٤٢٨،٥٧١-القرض اآلجل ٢

-١٣،٢١٩،٨٩٣القرض األجل ٣

-١٠٠،٠٠٠،٠٠٠القرض األجل ٤
٢٥٠،٦٤٣،٨٣٤٢٥٨،٦٣٧،٨٤١

القرض اآلجل ١

لم یتم أي تحویل خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤ كما أن ذلك سیكون على أساس نتائج السنة المالیة.

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

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

القرض خالل عام ٢٠١٠ وسیتم سداده عـلى سبعھ عـشر قـسط علـى أسـاس نصـف سنوي بقیمة  ١٩،٧٨٥،٣٢٨ درھم إماراتـي لكل 

یتم استحقاق الفائدة شھریاً طبقاً لنسبة البنك  قـسط  وأول قسط یستحق السداد في ١٥ فبرایر ٢٠١٢ وتنتھى فى ١٥ فبرایر ٢٠٢٠.

التجارى وتدفع منفصلة فى تواریخ استحقاقھا.

فإنھ یتم تحـــویل ١٠٪ إلــى  (وتعدیالتھ) وفقا لقانون الشركات التجاریة االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم ٨ لعام ١٩٨٤

وال  حساب االحتیاطي القانوني ویمكن إیقاف ھذا االقتتطاع عندما یبلغ االحتیاطي القانوني ٥٠٪ من قیمة رأس مال الشركة المدفوع.

یمكن توزیع ھذا االحتیاطي القانوني على المساھمین .

یتم عمل مخصصات لحساب االحتیاطي االختیاري بنسبة ٢٠٪ من صافي األرباح السنویة المدققة وذلك بعــد خصــم االحتیاطــي 

القانوني في نھایة السنة المالیة، وتشمل ھذه المخصصات نسبة ١٠٪  لالحتیاطي االختیاري والباقي النشاء احتیاطي إضافي وذلك بناءاّ 

على توصیة مجلس اإلدارة والتصدیق من قبل الجمعیة العمومیة للمساھمین وھذا االحتیاطي قابل للتوزیع بناءاً على توصیات مجلس 

اإلدارة على أن یقرر المساھمین التصدیق علیھا.
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صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع.

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

غیر مدققة ) ) عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤

تابع القروض المصرفیة ١٤

قروض آجلة (أ)

القرض اآلجل ٢
خالل عام ٢٠١٠، حصلت المنشأة على ھذا القرض و قامت بتسویتھ كامال خالل ھذه الفترة.

القرض األجل ٣

القرض األجل ٤

٣١ دیسمبر ٣٠٢٠١٣ سبتمبر ٢٠١٤

غیر مدققة ) مدققة )( )

مستحق للبنك (ب)

٧٥،٥٦١،٢٠٥١٧٨،٤٠٢،٦٩٣إیصاالت أمانة 
٢٥،٨٠٣،١٢٣١٣،٨٢٧،٥٢٣كمبیاالت مخصومة 

٩٠،٥١٦،٩٨٣٦٥،٣٨٠،٨٣٥قبوالت

١٩١،٨٨١،٣١١٢٥٧،٦١١،٠٥١

الجزء الغیر متداول  القروض المصرفیة -

سیتم سداد الجزء الغیر متداول للقروض المصرفیة كاالتى:

٥٦،٢٣٧،٣٢٣٣٩،٥٧٠،٦٥٧فى السنة الثانیة

١٦٨،٧١١،٩٧٠١١٨،٧١١،٩٧٠فى السنة الثالثة إلى السنة الخامسة 

٤٩،٦٧١،٨٩٠٥٩،٣٥٥،٩٨٦مستحق بعد خمسة سنوات

)قروض آجلة  باإلشارة إلى أ )٢٧٤،٦٢١،١٨٣٢١٧،٦٣٨،٦١٣

الجزء المتداول  القروض المصرفیة -

)قروض آجلة  باإلشارة إلى أ )٥٦،٢٣٧،٣٢٣٤٠،٩٩٩،٢٢٨

)مستحق للبنك  باإلشارة إلى ب )١٩١،٨٨١،٣١١٢٥٧،٦١١،٠٥١

٢٤٨،١١٨،٦٣٤٢٩٨،٦١٠،٢٧٩

٥٢٢،٧٣٩،٨١٧٥١٦،٢٤٨،٨٩٢إجمالي القروض المصرفیة 

التزامات التأجیر التمویلى١٥

ایضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 

( بالدرھم اإلماراتي )

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

یتم سداد ھذا القرض بثمانیة وعشرون قسط ربع  لتمویل مشروع توسیع محطة تولید الطاقة عن طریق االستفادة من النفایات الحراریة.

یتم استحقاق الفائدة ربع سنویاً  سنویاً متساوى بقیمة ٤،٤٠٧،١٤٣ درھم إماراتي ابتداءا من نوفمبر ٢٠١٦ وانتھاءا فى اكتوبر ٢٠٢٣.

تم تخصیص بولیصة تأمین ووضع رھن عقارى على ھذا المشروع لصالح البنك (ایضاح ٣). وتدفع منفصلة فى تواریخ استحقاقھا.

قامت المنشأة بالدخول في اتفاقیة بیع و تأجیر مع بنك في اإلمارات العربیة المتحدة لتمویل مصنع للطاقة الحراریة ومدة التأجیر خمسة 

سنوات ونصف و یتم سداد االقساط نصف سنویاً بمبلغ ١٣،٧٠٢،٨٦٠ درھم إماراتى بدایة من ١ أغسطس ٢٠١٢ وحتى ١ أغسطـس 

٢٠١٧، بمصروفات تمویل على أساس ٦ أشھر بمعدل الفائدة السائد مضافاً إلیھ ھامش ٤٫٥٪ سنویاً  وتدفع الفائدة منفصلة فى تاریــخ 

استحقاقھا.

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 بـ١٢ قسط متساوي نصف سنوي ابتداءا من مارس ٢٠١٥ وانتھاءا في  االتزامات المتواجدة مع البنوك االخري.

ولقد خصصت المنشأة بولیصات تامین المغطیة  سبتمبر ٢٠٢٠، یتم استحقاق الفائدة ربع سنویاً وتدفع منفصلة فى تواریخ استحقاقھا.

للمخزون واالصول المتحركة.
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صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع.

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

غیر مدققة ) ) عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤

ایضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 

( بالدرھم اإلماراتي )

تابع التزامات التأجیر التمویلى١٥

ویتم دفع االقساط االیجاریة وفقا للترتیبات اآلتیة:

٣١ دیسمبر ٣٠٢٠١٣ سبتمبر ٣١٢٠١٤ دیسمبر ٣٠٢٠١٣ سبتمبر ٢٠١٤
( غیر مدققة )( مدققة )( غیر مدققة )( مدققة )

٣٣،٢٧٨،٥٨٣٣٥،٤١٢،٥٧٥٢٧،٤٠٥،٧٢٠٢٧،٤٠٥،٧٢٠مستحق خالل سنة 

٦٠،١٥٥،١٩٠٩٣،٤٣٣،٧٧٤٥٤،٨١١،٤٤١٨٢،٢١٧،١٦١

٦٠،١٥٥،١٩٠٩٣،٤٣٣،٧٧٤٥٤،٨١١،٤٤١٨٢،٢١٧،١٦١التزامات غیر متداولة 

٩٣،٤٣٣،٧٧٣١٢٨،٨٤٦،٣٤٩٨٢،٢١٧،١٦١١٠٩،٦٢٢،٨٨١اإلجمالي

تكالیف التمویل المستقبلیة  --(١٩،٢٢٣،٤٦٨)(١١،٢١٦،٦١٢)یخصم منھ :
٨٢،٢١٧،١٦١١٠٩،٦٢٢،٨٨١٨٢،٢١٧،١٦١١٠٩،٦٢٢،٨٨١

الحركة فى التزامات التأجیر التمویلى كما یلى:

٣١ دیسمبر ٣٠٢٠١٣ سبتمبر ٢٠١٤

غیر مدققة ) مدققة )( )

السنة ١٠٩،٦٢٢،٨٨١١٣٧،٠٢٨،٦٠١الرصید فى بدایة الفترة /

السنة خالل الفترة / (المدفوع) (٢٧،٤٠٥،٧٢٠)(٢٧،٤٠٥،٧٢٠)یخصم:

السنة ٨٢،٢١٧،١٦١١٠٩،٦٢٢،٨٨١الرصید فى نھایة الفترة /

مصنفة في قائمة المركز المالي كاآلتي :

٥٤،٨١١،٤٤١٨٢،٢١٧،١٦١االلتزامات الغیر متداولة

٢٧،٤٠٥،٧٢٠٢٧،٤٠٥،٧٢٠االلتزامات المتداول
٨٢،٢١٧،١٦١١٠٩،٦٢٢،٨٨١

تم ضمان التأجیر التمویلى من خالل رھن بعض من الممتلكات واآلالت والمعدات (ایضاح ٣).

مكافآت نھایة خدمة الموظفین ١٦
السنة ١٢،٥٣٥،٨٩٩١١،٨٤٠،٣٦٢الرصید بدایة الفترة /

السنة مخصص خالل الفترة / ١،٨٦٧،٤٢٨١،٥١٣،٣٧٨یضاف:

السنة  خالل الفترة / (ما تم دفعھ) (٨١٧،٨٤١)(٥٣٢،٩٦١)یخصم:

السنة ١٣،٨٧٠،٣٦٦١٢،٥٣٥،٨٩٩الرصید نھایة الفترة /

الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى ١٧
١٧٠،٠١٣،٣٩٨١٠٧،٩٦١،٢٠٢ذمم تجاریة دائنة 

٣٠٣،٨٣٨١،٩١٤،٩١١محتجزات دائنة

٤،٢٩٤،٩٣٥٤،٤٥٨،٩٩١توزیعات أرباح مستحقة 
٢،٠٧٧،٩٦٠٧،٣٣٦،١٢٩مدفوع مقدماً من العمالء 

٣٠،٤٩٢،١٠٨٢٧،٥٩٧،٢٧٥مستحقات 
١،٩٨٦،٠٦٠٥،٨٧٠،٦٨٢فوائد دائنة 

٢،٥٩٥،١٦٤١،٨٤٩،٩٦٠ذمم دائنة أخرى  

٢١١،٧٦٣،٤٦٣١٥٦،٩٨٩،١٥٠

مستحق من السنة الثانیة والسنوات 

االحقة

الحد األدنى لدفعات اإلیجار الحد األدنى لدفعات اإلیجار
القیمة الحالیة لـ 
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صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع.

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

غیر مدققة ) ) عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٤

ایضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 

( بالدرھم اإلماراتي )

١ ینایر ٢٠١٣ حتى١ ینایر ٢٠١٤ حتى١ یولیو ٢٠١٣ حتى١ یولیو ٢٠١٤ حتى

٣٠ سبتمبر ٣٠٢٠١٣ سبتمبر ٣٠٢٠١٤ سبتمبر ٣٠٢٠١٣ سبتمبر ٢٠١٤
٣ أشھر ) ٣ أشھر )( ٩ أشھر )( ٩ أشھر )( )

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

المبیعات ١٨

داخل اإلمارات العربیة المتحدة  ٦٥،٨٢٤،٤٧٢٥١،٧٤٧،٨٨١١٩٢،٤٨٠،٣٠٧١٦٠،٩٦٥،٣٦٦المبیعات:

٨٣،٥٤٣،٢٢٩١٠٥،١٣٥،٥٩٩٢٥٤،٩١٧،٩٢٢٢٨٣،٠٨١،٤٩٠

١٤٩،٣٦٧،٧٠١١٥٦،٨٨٣،٤٨٠٤٤٧،٣٩٨،٢٢٩٤٤٤،٠٤٦،٨٥٦

معامالت أطراف ذات عالقة ١٩

٣١ دیسمبر ٣٠٢٠١٣ سبتمبر ٢٠١٤

غیر مدققة ) مدققة )( )

١،٨٤٠،٥٧٩١،٨٤٦،٤٧٨أ)

معامالت مع أطراف ذات عالقة بـ)

طبیعة المعامالت المؤثرة مع أطراف ذات عالقة ومبالغھا موضحة كالتالى:

١ ینایر ٢٠١٣ حتى١ ینایر ٢٠١٤ حتى١ یولیو ٢٠١٣ حتى١ یولیو ٢٠١٤ حتى

٣٠ سبتمبر ٣٠٢٠١٣ سبتمبر ٣٠٢٠١٤ سبتمبر ٣٠٢٠١٣ سبتمبر ٢٠١٤
٣ أشھر ) ٣ أشھر )( ٩ أشھر )( ٩ أشھر )( )

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

١،١٨٣،٤٨٧٩٣٧،٠٢٥٣،٩٧٦،٩٠٩٣،٨٤٧،٢٥٠مبیعات 

ج)

وقد كانت مكافآت الوظائف اإلداریة العلیا كالتالي :
٥٢٣،٩٠٥٣٦٢،٣٣٧١،٥٢٩،٨٥٥١،١٤٧،٣٥٧

المبیعات خارج اإلمارات العربیة 

دول مجلس التعاون الخلیجى المتحدة :

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.

مكافآت الوظائف اإلداریة العلیا

مكافآت الوظائف اإلداریة العلیا

المقدمة إلى أطراف ذات عالقة والمصروفات األخــرى التي  وتقــوم اإلدارة بتحـدیـد شروط تلك المعامـالت والخدمات المستلمة من/

یتطلب تطبیقھا.

ضمن الذمم التجاریة المدینة  ) أرصدة مستحقة من أطراف ذات عالقة (
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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 ٢٠١٤

بالدرھم اإلماراتي ) )

موسمیة النتائج٢٠

االلتزامات المحتملة ٢١

٣١ دیسمبر ٣٠٢٠١٣ سبتمبر ٢٠١٤

غیر مدققة ) مدققة )( )

٨١،٠٤٥-خطابات ائتمان

االلتزامات٢٢

٣١ دیسمبر ٣٠٢٠١٣ سبتمبر ٢٠١٤

غیر مدققة ) مدققة )( )

١٣٢،٦٤٦،٥٦٠٥،٦٧٦،٨٦٤التزامات لشراء ممتلكات وآالت ومعدات 

مبالغ المقارنة٢٣

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

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

لم یتم تسجیل ایرادات ذات طبیعة موسمیة في قائمة األرباح والخسائر المرحلیة الموجزة عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر 

٢٠١٤ و٢٠١٣.
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