
اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

عن فترة الستھ أشھر المنتھیة  في ٣٠ یونیو ٢٠١٢

شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع

تقریر المراجعة والمعلومات المالیة المرحلیة الموجزة



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

جدول المحتویات 

الصفحات 

١المنشأة 

٢تقریر المراجعة عن المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة  

٣قائمة المركز المالي المرحلیة الموجزة 

٤قائمة الدخل  المرحلیة الموجزة 

٥قائمة الدخل الشامل المرحلیة الموجزة 

٦قائمة التغیرات في حقوق المساھمین المرحلیة الموجزة 

٧قائمة التدفقات النقدیة المرحلیة الموجزة 

١٧ایضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة  - ٨

تقریر المراجعة والمعلومات المالیة المرحلیة الموجزة

غیر مدققة ) ) عن فترة الستھ أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠١٢



شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

المنشأة 

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

+٩٧١ ٩ ٢٢٢ ٣١١١ ھاتف :
+٩٧١ ٩ ٢٢٢ ٧٧١٨ فاكس :

١١٤٧٧:عنوان المصنع  ب : ص .
اإلمارات العربیة المتحدة  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 ش.م.ع

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

قائمة التغیرات في حقوق ملكیة المساھمین المرحلیة الموجزة  

غیر مدققة ) ) عن فترة الستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠١٢

مدقق ) ) ٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠١٣٨،٩٨٢،٤٥٨٢١٦،٢٠٧،١٠٦٢٦١،٨٣٥،٦٩٦٩٧٢،٨٩٠،٥٨٠الرصید كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٠

الفترة  -(٨،٧٥١،٦٢١)(٨،٧٥١،٦٢١)---(خسائر)

٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠١٣٨،٩٨٢،٤٥٨٢١٦،٢٠٧،١٠٦٢٥٣،٠٨٤،٠٧٥٩٦٤،١٣٨،٩٥٩

مدقق ) ) ٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠١٣٨،٩٨٢،٤٥٨٢١٦،٢٠٧،١٠٦١٩١،٥٨٣،٠٢٥٩٠٢،٦٣٧،٩٠٩الرصید كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١١

٢٠،٢٧٩،٧١٤٢٠،٢٧٩،٧١٤---أرباح الفترة 

٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠١٣٨،٩٨٢،٤٥٨٢١٦،٢٠٧،١٠٦٢١١،٨٦٢،٧٣٩٩٢٢،٩١٧،٦٢٣

االیضاحات المرفقة جزأ ال یتجزأ من المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة.

تقریر مدقق الحسابات مدرج فى الصفحة رقم ٢.

إجمالي حقوق 
المساھمین

غیر مدقق ) ) الرصید كما في ٣٠ یونیو ٢٠١١

األرباح المحتجزة االحتیاطي االختیاري

( بالدرھم اإلماراتي )

االحتیاطي القانونيرأس المال

غیر مدقق ) ) الرصید كما في ٣٠ یونیو ٢٠١٢
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

قائمة التدفقات النقدیة المرحلیة الموجزة 
غیر مدققة ) ) عن فترة الستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠١٢

( بالدرھم اإلماراتي )

١ ینایر ٢٠١١ حتى١ ینایر ٢٠١٢ حتى 

٣٠ یونیو ٣٠٢٠١١ یونیو ٢٠١٢

( غیر مدققة )( غیر مدققة )

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

الفترة  (خسائر) (٨،٧٥١،٦٢١)٢٠،٢٧٩،٧١٤أرباح/

تسویات لـ :
٢٤،٢١٣،٤٤٨٣٦،٧٧١،٦٨٥

٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠مخصص المخزون بطئ الدوران

٢،٣٤٦،٩١٦٢،٣٤٦،٩١٦
١،٢٣٦،٣١٧٤٨٥،٧١٣

٤٨،٥٧٦،٣٩٥٣١،٣٥٢،٦٩٣األرباح التشغیلیة قبل التغیرات في األصول و اإللتزامات التشغیلیة 

النقص في األصول المتداولة  الزیادة)/ )

(٦٤،٣١١،٦٨٥)(٨،٥٩٨،٠٠٥)المخزون 

(٦،٩٣١،٤١٧)٨٣٧،٧٧١ذمم تجاریة مدینة 

(١٨،٠٣٢،٣٨٢)(٩،٨٤٢،٥٨٢)سلف وودائع وذمم مدینة أخرى

في االلتزامات المتداولة  النقص) ) الزیادة/

٧،٩١٩،٠٣٩٣٤،٤٧٤،٠٧٢الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى 

العملیات  المستخدم في) ) (٢٣،٤٤٨،٧١٩)٣٨،٨٩٢،٦١٨النقد الناتج من /

(٢٦٠،٠٣٨)(٧٢٨،١١٢)مكافآت نھایة الخدمة المدفوعة 

األنشطة التشغیلیة  المستخدم في) ) (٢٣،٧٠٨،٧٥٧)٣٨،١٦٤،٥٠٦صافي النقد من/

التدفقات النقدیة من األنشطة اإلستثماریة 

-٣٧٩،٨١٠الزیادة في ھامش الودائع  

(٣،٤٤٢،٩٦٤)(٤،٨١٧،٤٨٨)شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

األنشطة اإلستثماریة المستخدم في ) (٣،٤٤٢،٩٦٤)(٤،٤٣٧،٦٧٨)صافي النقد(

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 

عوائد القروض اآلجلھ  / ٥،٤٥٢،٥٠٠(٢٥،٩٤٢،١١٨)(سداد)
عوائد القروض المصرفیة ، بالصافى / ٢١،٣٧١،١١٧(١٦،١٨٣،٥٠٩)(سداد)

(٤٩٩،٨٥٥)(١،٠٢٠،٢٢٤)أرباح أسھم مدفوعة 

من األنشطة التمویلیة   / المستخدم في ) ٢٦،٣٢٣،٧٦٢(٤٣،١٤٥،٨٥١)صافي النقد(

في النقد وما یعادلھ  النقص ) (٨٢٧،٩٥٩)(٩،٤١٩،٠٢٣)صافي (

٣٣،٦٩٠،١٤٦١٥،٥٠٦،١٨٥النقد وما یعادلھ ، بدایة الفترة 

٢٤،٢٧١،١٢٣١٤،٦٧٨،٢٢٦النقد وما یعادلھ ، نھایة الفترة 

ممثل بــ :
١١١،٩٦٣٧٠،٣٦٥النقد بالصندوق 

الحسابات الجاریة ٢٤،١٥٩،١٦٠١٢،٩٨٧،٨٦١أرصدة لدى البنوك -
١،٦٢٠،٠٠٠-الودائع الثابتة قصیرة األجل 

٢٤،٢٧١،١٢٣١٤،٦٧٨،٢٢٦

االیضاحات المرفقة جزأ ال یتجزأ من المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة.

استھالك حقوق االمتیاز واالستخراج

تقریر مدقق الحسابات مدرج فى الصفحة رقم ٢.

مخصص مكافآت نھایة خدمة الموظفین

إھالك الممتلكات واآلالت والمعدات
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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 الستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠١٢
( بالدرھم اإلماراتي )

الوضع القانوني و األنشطة التجاریة ١

(١-١

(١-٢

(١-٣

الجدیدة والمعدلة٢ (IFRS) تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة

(٢-١

الجدیدة والمعدلة (IFRS) ساریة على الفترات السنویةالمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة

التي تبدأ في أو بعد.

١ یولیو ٢٠١٠

١ یولیو ٢٠١٠

.( معدل في ٢٠٠٩ ) إفصاحات أطراف ذات عالقة ١ ینایر ٢٠١٠معیار المحاسبة الدولي رقم ٢٤

١ ینایر ٢٠١١

في ١ فبرایر ٢٠١٠

(٢-٢

١ یولیو ٢٠١٢

.( المعدل في ٢٠١١ ) مكافآت الموظفین ١ ینایر ٢٠١٣معیار المحاسبة الدولي رقم ١٩

القوائم المالیة المجمعة. ١ ینایر ٢٠١٣معیار المحاسبة الدولي رقم ٢٧

(المعدل في٢٠١٠). األدوات المالیة ١ ینایر ٢٠١٥المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٩

الجدیدة والمعدلة والتي لیس لھا تأثیر جوھري على القوائم  (IFRS) تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة

المالیة

و المتعلق بإعفاءات    التعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم             ١

محددة من المقارنة  بالمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم                     ٧  إفصاحات    
لمنشآت التي تتبنى المعاییر الدولیة للمرة األولى.

التحسینات على المعاییر الـدولیة إلعـداد التقاریر المالیة الصادرة في                       ٢٠١٠

ویغطي التعدیالت على المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة رقم                               ٧،٣،١

ومعاییر المحاسبة الدولیة رقم ٣٤،٢٧،١ وتفسیر لجنة المعاییر الدولیة رقم ١٣.

١ ینایر ٢٠١١، ماعدا المعیار الدولي 

إلعداد التقاریر المالیة رقـم ٣ و معـیار 

المحاسبة الدولي رقـم ٢٧ والمفعل في ١

یولیو ٢٠١٠

تفسیر لجنة المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة رقم                  ١٩ سداد االلتزامات    

المالیة عن طریق أدوات الملكیة.

ولم یكن لتطبیق المعاییر الدولیة        .  تم تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة على ھذه المعلومات المالیة                      

إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة أي تأثیر جوھري على المبالغ الموجودة في التقاریر المالیة الفترة الحالیة أو السابقة ولكن                         

قد تؤثر تلك المعاییر الجدیدة أو التي تم تعدیلھا على المحاسبة عن المعامالت أو الترتیبات المستقبلیة.

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

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

لألوراق المالیة و سوق الكویت لألوراق المالیة .

لم تتغیر األنشطة األساسیة للمنشأة منذ الفترة السابقة وتشمل تصنیع األسمنت وتشیید وتشغیل و إدارة 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 ٨٠٠٠١. (١-٤

التعـدیالت على تفسیر لجـنة المعـاییر الـدولیة إلعداد التقاریر المالیة رقم                         ١٤

المتعلقة بالمدفوعات مقدمًا للحد األدنى لمتطلبات التمویل.

الجدیدة والمعدلة قید اإلصدار ولكن لم یتم تفعیلھا حتى اآلن، ولم تطبق  (IFRS) المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة

من قبل

العرض ،   : التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم            ٣٢  األدوات المالیة        

المتعلق بتصنیف إصدارات الحقوق.

عرض القوائم المالیة ، فیما یتعلق  التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم ١

بتجمیع العناصر المعترف بھا في إیرادات شاملة أخرى.
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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 الستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠١٢
( بالدرھم اإلماراتي )

الجدیدة والمعدلة ٢ (IFRS) تابع تطبیق المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة

(٢-٢

* القوائم المالیة الموحدة. ١ ینایر ٢٠١٣المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ١٠

* الترتیبات المشتركة. ١ ینایر ٢٠١٣المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ١١

١ ینایر ٢٠١٣

قیاس القیمة العادلة. ١ ینایر ٢٠١٣المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ١٣

١ ینایر ٢٠١٣

١ ینایر ٢٠١٣

*

السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

أساس اإلعداد ٣-١)

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

٣٤ ،      التقریر المالي المرحلي      وكذلك   - المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الخاصة بالمنشأة وفقا لمعیار المحاسبة الدولي                          

متطلبات قوانین اإلمارات العربیة المتحدة.

ال تحتوي المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة للمنشأة على كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة للقوائم المالیة الكاملة والتي یتم                     

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

المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١١ والتي قام مدقق حسابات آخر بتدقیقھا.

یتوقع مجلس اإلدارة أن یتم تطبیق المعاییر والتفسیرات المذكورة أعاله على القوائم المالیة للمنشأة عن الفترة التي تبدأ في                         ١ ینایر  

٢٠١٣ أو عندما تكون قابلة للتطبیق ومن المحتمل أال یكون لتطبیق المعاییر الجدیدة والتفسیرات والتعدیالت التي تمت تأثیر                                     

جوھري على القوائم المالیة للمنشأة عند التطبیق األولي.

الجدیدة والمعدلة وقید اإلصدار ولكن لم یتم تفعیلھا حتى اآلن، ولم  (IFRS) تابع المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة

تطبق من قبل

السیاسات والطرق المحاسبیة للمنشأة وعرضھا  في ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة وكذلك سیاسات وأھداف إدارة                                   

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

دیسمبر ٢٠١١.

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

باإلضافة إلى ذلك ، فإن نتائج فترة الستھ أشھر المنتھیة في               ٣٠ یونیو   ٢٠١٢ لیست بالضرورة أن تكون مؤشرًا للنتائج التي یمكن           

توقعھا للسنة المالیة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٢.

 في مایو     ٢٠١١ ، تم إصدار مجموعة من           ٥ معاییر بخصوص اإلندماج والترتیبات الملحقة والشركات التابعة واإلفصاحات                 

ومعاییر المحاسبة الدولیة رقم    ( (كما تم تعدیلھم في عام     ٢٠١١ وتشمل المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة رقم       ١٠ ،   ١١ ، ١٢

وستكون ھذه المعاییر الخمسة ساریة على الفترات السنویة التي تبدأ في            ١ ینایر    ٢٠١٣ ( (كما تم تعدیلھم في عام      ٢٠١١ ٢٧ ،   ٢٨

أو بعدھا و یسمح التطبیق في وقت سابق على أن یتم تطبیق تلك المعاییر الخمسة في الوقت نفسھ.

المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ١٢ ، االفصاحات المتعلقة بالفائدة في 

* المنشآت المشتركة.

اإلفصاحات - : المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم              ٧  األدوات المالیة       

التعدیالت التي تتطلب إفصاحات عن التطبیق األولي للمعیار الدولي إلعداد                            

التقاریر المالیة رقم ٩.

١ ینایر ٢٠١٣ و الفترات المرحلیة داخل 

تلك الفترات

التعدیالت على   - العرض  : معیار المحاسبة الدولي رقم            ٣٢ األدوات المالیة     

ارشادات التطبیق لموازنة األصول المالیة و اإللتزامات المالیة.

تكالیف التخلص من    تفسیر لجنة المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة رقم             ٢٠

النفایات  في مرحلة اإلنتاج في المنجم السطحي.

اإلفصاحات   - المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم           ٧ ، األدوات المالیة       :

التعدیالت لتعزیز اإلفصاحات بخصوص موازنة األصول المالیة واإللتزامات                    
المالیة.

أو عندما یكون المعیار  ) ١ ینایر ٢٠١٥

الدولي إلعداد التقاریر المالیة ٩ مطبق )
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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 الستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠١٢
( بالدرھم اإلماراتي )

تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

تابع أساس اإلعداد ٣-١)

الممتلكات واآلالت والمعدات ٣-٢)

األرض مدرجة بالتكلفة.

السنوات

٨ إلى ٣٥المباني 

٦ إلى ٣٥اآلالت والماكینات 

١ إلى ٦األثاث و التركیبات 

١ إلى ١٢المركبات والمعدات المتحركة 

٣ إلى ١٢األدوات والمعدات المعدنیة 

١ إلى ٦تكالیف تطویر المحجر 

 األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ

إستجابة إلشعار ھیئة األوراق المالیة والسلع             SCA المؤرخ بیوم     ١٢ أكتوبر   ٢٠٠٨، تم إدراج السیاسة المحاسبیة المتعلقة            

بالممتلكات، اآلالت والمعدات  كما یلي:

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

عند إحتمال تدفق المنافع اإلقتصادیة المستقبلیة المرتبطة بھذا العنصر 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.

بطریقة القسط  بخالف األرض واألعمال الرأسمالیة قید التنفیذ        ) تم احتساب اإلھالك لشطب تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات             (

الثابت على العمرالمتوقع لألصول على النحو التالي:

تم إدراج الممتلكات واآلالت والمعدات بتكلفتھا مخصوما منھا مجمع اإلھالك والخسارة المعروفة الناتجة عن انخفاض قیمة                                     

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

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

المحتسب لھ على أساس إحتمالي.

وخالل إعداد القوائم المالیة المرحلیة 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 ٢٠١١

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 والعرض واإلنتاج بسعر التكلفة مخصومًا منھا أي خسارة ناتجة من انخفاض                            

وتشمل التكلفة األتعاب المھنیة وبالنسبة لألصول المؤھلة یتم رسملة تكالیف االقتراض وفقا لسیاسة المنشأة                        . القیمة المعترف بھا   

وتصنف ھذه الممتلكات إلى الفئات المناسبة من الممتلكات واآلالت والمعدات عند االنتھاء منھا وعند جاھزیتھا                                      . المحاسبیة

لالستخدام المقصود ویبدأ إھالك ھذه األصول على نفس أساس األصول األخرى عندما تكون األصول جاھزة لالستخدام المقصود                      

منھا.

یتطلب إعداد المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة للمنشأة من اإلدارة أن تقوم بعمل بعض االفتراضات والتقدیرات  التي تؤثر على                      

السیاسات المحاسبیة ومبالغ األصول وااللتزامات واالیرادات والمصروفات المدرجة في التقریر وقد تختلف المبالغ الفعلیة عن ھذه                  

التقدیرات.
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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 الستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠١٢

( بالدرھم اإلماراتي )

الممتلكات واآلالت والمعدات ٤
: التكلفة و مجمع اإلھالك و القیمة الدفتریة موضحة أدناه

التكلفة 
١١٨،٦٧٦،٠٦٤١،٧٧٦،١٠٧،٩٢٠٢،١٩١،٩٢٩٢٥،١١٩،٣٣٩١٠،٨٠٣،٢٧٤٣٠،٥٩٧،٨٢٨١٥،٤٣٨،١٨٧١،٩٧٨،٩٣٤،٥٤١كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٠

٢،٣٨٦،٨١٢١٢٧،٤٢٤٧٧،٥٠٠١٨٢،٥٠٢٣٢٠،٨٤٤٣،٥٦٢،٦٢٣٦،٦٥٧،٧٠٥-إضافات  خالل السنة 
(٨،٨٢٤،٠٩٥)(١٧،٦٢٠،٦٦٧)----٥٢٢،٥٦٦٨،٢٧٤،٠٠٦التحویالت 

خالل السنة  (٩٩،٠٠٠)---(٩٩،٠٠٠)---(ما تم إستبعاده)

١١٩،١٩٨،٦٣٠١،٧٨٦،٧٦٨،٧٣٨٢،٣١٩،٣٥٣٢٥،٠٩٧،٨٣٩١٠،٩٨٥،٧٧٦٣٠،٩١٨،٦٧٢١،٣٨٠،١٤٣١،٩٧٦،٦٦٩،١٥١كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١١
١،٩٢٣،٨٤١٤،٨١٧،٤٨٨-٧٥،٠٦١-٢،٧٩٩،١٣٦١٩،٤٥٠-إضافات خالل الفترة 

١١٩،١٩٨،٦٣٠١،٧٨٩،٥٦٧،٨٧٤٢،٣٣٨،٨٠٣٢٥،٠٩٧،٨٣٩١١،٠٦٠،٨٣٧٣٠،٩١٨،٦٧٢٣،٣٠٣،٩٨٤١،٩٨١،٤٨٦،٦٣٩كما في ٣٠ یونیو ٢٠١٢

مجمع اإلھالك 
٥٨٠،٤٠٦،٤٣٨-٩،٢٢٣،٤٤٥٥١٧،٨٨٧،١٤١١،٩٨٤،٥١٣٢٤،٢٩٣،٠٢٣١٠،١٠٠،٤٨٨١٦،٩١٧،٨٢٨كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٠

٧٣،٧٦٩،٧٩٢-٣،٩٨٨،٩٩٢٦٧،٨٤٣،٢٢٥١١٥،٣٤١٥٣٢،٨١٨٥١٣،٦٨٨٧٧٥،٧٢٨ما تحمیلھ على السنة 
(٣٧٨،١٨٠)-----(٣٧٨،١٨٠)-المستبعد من التحویالت 

خالل السنة  (٩٩،٠٠٠)---(٩٩،٠٠٠)---(على المستبعد)
٦٥٣،٦٩٩،٠٥٠-١٣،٢١٢،٤٣٧٥٨٥،٣٥٢،١٨٦٢،٠٩٩،٨٥٤٢٤،٧٢٦،٨٤١١٠،٦١٤،١٧٦١٧،٦٩٣،٥٥٦كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١١

٢٤،٢١٣،٤٤٨-١،٦٠٤،٧٧٨٢١،٩٠٦،٥٩٥٤٩،٦٦٥١١٩،٥٢٧١٤٣،٤٤٦٣٨٩،٤٣٧ما تحمیلھ على الفترة 

٦٧٧،٩١٢،٤٩٨-١٤،٨١٧،٢١٥٦٠٧،٢٥٨،٧٨١٢،١٤٩،٥١٩٢٤،٨٤٦،٣٦٨١٠،٧٥٧،٦٢٢١٨،٠٨٢،٩٩٣كما في ٣٠ یونیو ٢٠١٢

١٠٤،٣٨١،٤١٥١،١٨٢،٣٠٩،٠٩٣١٨٩،٢٨٤٢٥١،٤٧١٣٠٣،٢١٥١٢،٨٣٥،٦٧٩٣،٣٠٣،٩٨٤١،٣٠٣،٥٧٤،١٤١

١٠٥،٩٨٦،١٩٣١،٢٠١،٤١٦،٥٥٢٢١٩،٤٩٩٣٧٠،٩٩٨٣٧١،٦٠٠١٣،٢٢٥،١١٦١،٣٨٠،١٤٣١،٣٢٢،٩٧٠،١٠١
مالحظات :

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

األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ تمثل بشكل رئیسي تكالیف تركیب نظام الناقل لنقل الكلینكر للطاحونة.-
وھي مرھونة للبنوك مقابل تسھیالت إئتمانیة.- ١٤٨،٩٦٧،٠٣٨ درھم إماراتي) : القیمة الدفتریة للممتلكات واآلالت والمعدات ١٤٦،٨١٣،٧٣٢ درھم إماراتي (٣١ دیسمبر ٢٠١١

٣٤،٩٦٤،٢٧٨ درھم إماراتى).- : كما فى ٣٠ یونیو ٢٠١٢، فان التكلفة للممتلكات واآلالت والمعدات المستھلكة بالكامل والتى التزال تستخدم تبلغ ٣٥،٥٤٠،٧٨٥ درھم اماراتى (٣١ دیسمبر ٢٠١١

بناءًا على قرار مجلس االداره بتاریخ ٣١ یولیو ٢٠١٢ وتقریر خبیر إعادة تقییم مستقل بتاریخ ٢٥ یونیو ٢٠١٢، فقد قررت اإلدارة تعدیل العمر اإلنتاجى للمبانى واآلالت الوحدة رقم ١ والتى -

وھذا التعدیل قد تم لیعكس العمر اإلنتاجى االفضل  وقد كان العمر االنتاجى للوحدة رقم ١ سابقا حتى عام ٢٠١٧ والتى تم مدھا الى عام ٢٠٣٦ ابتداءًا من ١ ینایر ٢٠١٢. تنتج الكلینكر واالسمنت المتنوع.

حتى تظل ھذه األصول فى الخدمة وھذا التعدیل تسبب في خفض مصروف اإلھالك بقیمة ١٢،٥٦٤،٠٤٥ درھم اماراتى وزیادة صافى الربح بنفس القیمة لفترة الستھ أشھر المنتھیة فى ٣٠ یونیو ٢٠١٢.

اإلجمالي اآلالت والماكیناتاألراضي والمباني

المركبات 

والمعدات 

المتحركة

تكالیف تطویر 

المحجر

األعمال 

الرأسمالیة قید 

التنفیذ

األثاث 

والتركیبات

األدوات 

والمعدات 

المعدنیة

القیمة الدفتریة في ٣٠ یونیو ٢٠١٢

القیمة الدفتریة في ٣١ دیسمبر ٢٠١١
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غیر مدققة ) ) عن فترة الستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠١٢

٣١ دیسمبر٣٠٢٠١١ یونیو ٢٠١٢
( غیر مدققة )( مدققة )

حقوق االمتیاز واالستخالص٥
القیم الدفتریة كالتالي :

١١،٢٢٢،٢٠١١٢،٤٦٩،١١٧حقوق االمتیاز

١٣،٢٠٠،٠٠٠١٤،٣٠٠،٠٠٠حقوق االستخالص 

٢٤،٤٢٢،٢٠١٢٦،٧٦٩،١١٧

اإلجمالي 
التكلفة 

٧٦،٥٠٠،٠٠٠٢٢،٠٠٠،٠٠٠٩٨،٥٠٠،٠٠٠كما في ٣٠ دیسمبر ٢٠١٠

٧٦،٥٠٠،٠٠٠٢٢،٠٠٠،٠٠٠٩٨،٥٠٠،٠٠٠كما في ٣٠ دیسمبر ٢٠١١
٧٦،٥٠٠،٠٠٠٢٢،٠٠٠،٠٠٠٩٨،٥٠٠،٠٠٠كما في ٣٠ یونیو ٢٠١٢

مجمع االستھالك 

٦١،٥٣٧،٠٥٥٥،٥٠٠،٠٠٠٦٧،٠٣٧،٠٥٥كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٠

٢،٤٩٣،٨٢٨٢،٢٠٠،٠٠٠٤،٦٩٣،٨٢٨االستھالك 

٦٤،٠٣٠،٨٨٣٧،٧٠٠،٠٠٠٧١،٧٣٠،٨٨٣

١،٢٤٦،٩١٦١،١٠٠،٠٠٠٢،٣٤٦،٩١٦االستھالك 

٦٥،٢٧٧،٧٩٩٨،٨٠٠،٠٠٠٧٤،٠٧٧،٧٩٩كما في ٣٠ یونیو ٢٠١٢

القیمة الدفتریة :

١١،٢٢٢،٢٠١١٣،٢٠٠،٠٠٠٢٤،٤٢٢،٢٠١كما في ٣٠ یونیو ٢٠١٢

١٢،٤٦٩،١١٧١٤،٣٠٠،٠٠٠٢٦،٧٦٩،١١٧كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١١

المخزون ٦
٣٥،٩٢٠،١٧٥٤١،٨٢١،٠٤٤المواد الخام 

٧١،٨١٢،٥٤٤٧٠،١٤٣،٨٩٤المنتجات شبھ الجاھزة 

٥،٠٥٦،٤٨٠٥،٧٦١،٥١٦المنتجات الجاھزة 

( أ )١١٢،٧٨٩،١٩٩١١٧،٧٢٦،٤٥٤

١٢٦،٦٢٧،٠٥٠١٢٥،٣٨٧،٠٦١قطع الغیار 

٨٠،٧٦٤،٨١٢٦٨،٥١٧،٢٧٥ وسائط حرق

٤٢٧،٣٠٧٣٧٩،٥٧٣الحقائب ومواد التعبئة والتغلیف 

مخصص العناصر بطیئة الدوران  (١٨،٠٠٠،٠٠٠)(١٨،٥٠٠،٠٠٠)یخصم منھ :

١٨٩،٣١٩،١٦٩١٧٦،٢٨٣،٩٠٩(ب)

(ب) + ٣٠٢،١٠٨،٣٦٨٢٩٤،٠١٠،٣٦٣(أ)

مخصص المخزون بطئ الدوران 

السنة  ١٨،٠٠٠،٠٠٠١٧،٠٠٠،٠٠٠الرصید بدایة الفترة /
السنة  ٥٠٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠ما تحمیلھ على الفترة /

السنة  ١٨،٥٠٠،٠٠٠١٨،٠٠٠،٠٠٠الرصید نھایة الفترة /

ذمم تجاریة مدینة ٧
١٠٧،٦٤٣،٣٠٤١٠٨،٤٨١،٠٧٥ذمم تجاریة مدینة  

الدیون المشكوك في تحصیلھا  (٢،٣٠٦،٧٥٥)(٢،٣٠٦،٧٥٥)یخصم منھ :
١٠٥،٣٣٦،٥٤٩١٠٦،١٧٤،٣٢٠

تحلیل الذمم التجاریة المدینة :
٧٤،٢٥٠،٠٠٠٦٥،٥٥٦،٠٠٠تم ضمانھا مقابل ضمانات بنكیة غیر مشرطة

٣٣،٣٩٣،٣٠٤٤٢،٩٢٥،٠٧٥اعتماد مفتوح 
١٠٧،٦٤٣،٣٠٤١٠٨،٤٨١،٠٧٥

الحركة في مخصص المخزون بطئ الدوران كالتالي :

شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع

اإلمارات العربیة المتحدة الفجیرة -

( بالدرھم اإلماراتي )

حقوق االمتیاز

ایضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 

كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١١

حقوق االستخالص
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غیر مدققة ) ) عن فترة الستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠١٢

شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع

اإلمارات العربیة المتحدة الفجیرة -

( بالدرھم اإلماراتي )

ایضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 

٣١ دیسمبر٣٠٢٠١١ یونیو ٢٠١٢
( غیر مدققة )( مدققة )

سلف وودائع وذمم مدینة أخرى٨

١٣،٧٨٩،٣١٩٩٧٤،٤١٣المدفوعات مقدمًا 

٣،٥٤٨،٥٩٣٥،٨١٤،٤٩٨سلف للموردین 

٥٧،١١١٧٦٣،٥٣٠ذمم مدینة أخرى

١٧،٣٩٥،٠٢٣٧،٥٥٢،٤٤١

ھامش ودائع ٩

٣٧٩،٨١٠-ھامش ودائع لدى البنك 

النقد بالصندوق ولدى البنوك ١٠

١١١،٩٦٣٩٢،٠٨٠النقد بالصندوق

الحسابات الجاریة ٢٤،١٥٩،١٦٠٢٧،٣٥٣،٩٦٦أرصدة لدى البنوك -

٦،٢٤٤،١٠٠-الودائع الثابتة قصیرة األجل 

٢٤،٢٧١،١٢٣٣٣،٦٩٠،١٤٦

تتراوح تواریخ استحقاق الودائع الثابتة قصیرة األجل ما بین ١ إلى ٣ أشھر من تاریخ اإلیداع.
األرصدة البنكیة والودائع الثابتة موجودة في بنوك مسجلة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.

رأس المال ١١

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

١١(بالدرھم اإلماراتي)القیمة الرقمیة للسھم 

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

١ ینایر٢٠١١ حتى١ ینایر٢٠١٢ حتى ١ أبریل٢٠١١ حتى ١ أبریل٢٠١٢ حتى 

٣٠ یونیو٣٠٢٠١١ یونیو٣٠٢٠١٢ یونیو٣٠٢٠١١ یونیو٢٠١٢

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

غیرمدققة)(غیرمدققة)(غیرمدققة)(غیرمدققة) )

األساسیة للسھم ١٢ األرباح /(الخسائر)

الفترة  (خسائر) (٨،٧٥١،٦٢١)٢٠،٢٧٩،٧١٤(٦،٠٧٩،٨٧٤)١٥،٠٨٩،٣٩١(درھم إماراتى)أرباح/

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

للسھم  (٢,٥)٥,٧(١,٧)٤,٢(فلس إماراتى)األرباح (الخسائر)

االحتیاطي القانوني ١٣

االحتیاطي االختیاري١٤

یتم تخصیص مخصصات لحساب االحتیاطي االختیاري بنسبة             ٢٠٪ من صافي األرباح السنویة المدققة وذلك بعد خصم االحتیاطي                  

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 بناءًا على توصیات مجلس                               

اإلدارة على أن یقرر المساھمین التصدیق علیھا.

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

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

توزیع ھذا االحتیاطي القانوني على المساھمین .

لم یتأثر أي تحویل خالل فترة الستھ أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠١٢ كما أن ذلك سیكون على أساس نتائج السنة المالیة.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

غیر مدققة ) ) عن فترة الستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠١٢

٣١ دیسمبر٣٠٢٠١١ یونیو ٢٠١٢

( غیر مدققة )( مدققة )

األرباح المحتجزة ١٥

السنة  ١٩١،٥٨٣،٠٢٥٢٦١،٨٣٥،٦٩٦الرصید بدایة الفترة /

الفترة  (خسائر) (٧٠،٢٥٢،٦٧١)٢٠،٢٧٩،٧١٤أرباح/

السنة  ٢١١،٨٦٢،٧٣٩١٩١،٥٨٣،٠٢٥الرصید نھایة الفترة /

القروض المصرفیة ١٦

قروض آجلة (أ)

السنة  ٣٥٢،٥٠٧،٣٧٣٥١٦،٥٨٠،٩٠٨الرصید بدایة الفترة /
السنة  ١٣،٩٦١،٢٠٠-المستلم خالل الفترة /
السنة  (١٧٨،٠٣٤،٧٣٥)(٢٥،٩٤٢،١١٨)المسدد خالل الفترة /

السنة  ٣٢٦،٥٦٥،٢٥٥٣٥٢،٥٠٧،٣٧٣الرصید نھایة الفترة /

تشمل :
٣٠٨،٩٦٩،٣١٣٣٠٣،٩٢٢،٧٨٦الجزء الغیر متداول

١٧،٥٩٥،٩٤٢٤٨،٥٨٤،٥٨٧الجزء المتداول

٣٢٦،٥٦٥،٢٥٥٣٥٢،٥٠٧،٣٧٣

تحلیل القروض اآلجلة:

٣،٢٩٩،٦٤٧-القرض اآلجل ١
٣١٦،٥٦٥،٢٥٥٣٣٦،٣٥٠،٥٨٤القرض اآلجل ٢
١٠،٠٠٠،٠٠٠١٢،٨٥٧،١٤٢القرض اآلجل ٣

٣٢٦،٥٦٥،٢٥٥٣٥٢،٥٠٧،٣٧٣

القرض اآلجل ١

القرض اآلجل ٢

القرض اآلجل ٣

مستحق للبنك (ب)

١٣٦،٣٨٢،٦٧٥١٢٦،٩٦٣،٢٠٩إیصاالت أمانة 
-١٩،٩١٦،٦٦١كمبیاالت مخصومة 

٤٨،١٩٥،٩٤٥٩٣،٧١٥،٥٨١قبوالت

٢٠٤،٤٩٥،٢٨١٢٢٠،٦٧٨،٧٩٠

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 

( بالدرھم اإلماراتي )

خالل عام  ٢٠١٠، قامت المنشأة بالحصول على قرض میسر من بنك یعمل في اإلمارات العربیة المتحدة بقیمة                            ٢٠ ملیون درھم   

الفائدة مستحقة على أساس شھري والقرض سیتم سداده على                ١٤ قسط على أساس ربع         . إماراتي لتمویل شراء ممتلكات وماكینات       

سنوي بقیمة ١،٤٨٢،٥٧١ درھم إماراتى لكل قسط، ساریة من ١ دیسمبر ٢٠١٠ حتى إتمام سداد القرض بالكامل.

خالل عام  ٢٠٠٦ ، قامت المنشأة بالحصول على قرض من بنك خارجي بقیمة              ٣٢،٩٩٦،٤٦٩ درھم إماراتي لتمویل جزء من تكلفة       

الطاحونة األسمنتیة وقد كانت الفائدة مستحقة على أساس نصف سنوي وكان القرض مستحق الدفع على عشر أقساط متتالیة بالتساوي                      

وبأقساط نصف سنویة قیمة كل قسط           ٣،٢٩٩،٦٤٧ درھم إماراتي ساریة من        ١ أغسطس   ٢٠٠٧ حتى السداد الكامل ، وقد تم سداد           

القرض بالكامل  خالل الفترة.

خالل عام  ٢٠٠٦، قامت المنشأة بالحصول على قرض میسر من بنك خارجي بمبلغ                  ٦١ ملیون یورو     (بما یعادل    ٣٣٦،٢٥٠،٥٨٤

وتم إعادة  لتمویل جزء من تكالیف تدشین خط إنتاج كلینكر جدید بسعة إنتاجیة تقدر ب                ٧،٥٠٠ طن متري في الیوم     . درھم إماراتي )

جدولة سداد القرض خالل 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 ١٥ فبرایر ٢٠١٢.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

غیر مدققة ) ) عن فترة الستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠١٢

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 

( بالدرھم اإلماراتي )

تابع القروض المصرفیة ١٦

تابع المستحق للبنك (ب)

السحب على المكشوف من البنك 

السحوبات على المكشوف قابلة للتحصیل عند الطلب.

یتم احتساب الفائدة على أرصدة السحب على المكشوف وإضافتھا إلى الحساب على أساس شھري.

ایصاالت األمانة 

ایصاالت األمانة ھي شكل من أشكال التسھیالت االئتمانیة المصرفیة التي تم منحھا مقابل شراء مواد خام معینة.

٣١ دیسمبر٣٠٢٠١١ یونیو ٢٠١٢

( غیر مدققة )( مدققة )

الجزء الغیر متداول  القروض المصرفیة -

)قروض آجلة  باإلشارة إلى أ )٣٠٨،٩٦٩،٣١٣٣٠٣،٩٢٢،٧٨٦

الجزء المتداول  القروض المصرفیة -

)قروض آجلة  باإلشارة إلى أ )١٧،٥٩٥،٩٤٢٤٨،٥٨٤،٥٨٧

)مستحق للبنك  باإلشارة إلى ب )٢٠٤،٤٩٥،٢٨١٢٢٠،٦٧٨،٧٩٠

٢٢٢،٠٩١،٢٢٣٢٦٩،٢٦٣،٣٧٧

٥٣١،٠٦٠،٥٣٦٥٧٣،١٨٦،١٦٣إجمالي القروض المصرفیة 

مكافآت نھایة خدمة الموظفین ١٧

السنة  ١٢،٦٧٠،٢٦٠١٢،٠٩٩،٣٦٢الرصید بدایة الفترة /

السنة  مخصص خالل الفترة / ١،٢٣٦،٣١٧١،٠٤٦،٦٥٩یضاف:

السنة  ما تم دفعھ خالل الفترة / (٤٧٥،٧٦١)(٧٢٨،١١٢)یخصم:

السنة  ١٣،١٧٨،٤٦٥١٢،٦٧٠،٢٦٠الرصید نھایة الفترة /

الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى ١٨

١١١،١١٧،٣٢٠١١٨،١٨٤،١٩٦ذمم تجاریة دائنة 

٣،٩١٤،٩١٢٤،٤١٤،٩١٢محتجزات دائنة

٤،٦١٤،٣٦١٥،٦٣٤،٥٨٥أرباح أسھم مستحقة 

٧،٥٥٦،٤٣٢١،٣٩٧،٥٨٠السلف المستلمة من العمالء 

٢٠،١٠١،٥٣٠١٢،١٥٠،٥٤٥مستحقات 

٧،١٩٤،٢٨٠٣،٠٤٩،٠٩٣ذمم دائنة أخرى 

٤،٧٢٠،٤٨٥٧،٤٨٩،٥٩٤الفوائد المستحقة على القروض 

١٥٩،٢١٩،٣٢٠١٥٢،٣٢٠،٥٠٥

تحسب الفائدة على إیصاالت األمانة على مدة فترة السداد ویتم تحصیلھا من قبل البنك الممول على أساس شھري أو عند االستحقاق، 

أیھما یتم تطبیقھ.

وفقا لقانون العمل اإلتحادي لدولة االمارات العربیة         یتم احتساب المبالغ الالزمة لتغطیة مكافآت نھایة الخدمة في نھایة فترة التقریر                 -

المتحدة على أساس إجمالي فترة خدمة الموظفین والمكافآت األساسیة الحالیة في نھایة فترة التقریر.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

غیر مدققة ) ) عن فترة الستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠١٢

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 

( بالدرھم اإلماراتي )

التزامات اإلیجارات التمویلیة١٩

٣٠ یونیو٣٠٢٠١١ یونیو٣٠٢٠١٢ یونیو٣٠٢٠١١ یونیو٢٠١٢

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

٣٦،٧٠٦،١٤٨٢٣،٥٨٣،٨٥٣٢٧،٤٠٦،٠٠٠١٣،٧٠٢،٩٠٩مستحق خالل سنة 

١٢٩،١٠٩،٩٠١١٣٢،٦١٧،٢١١١٠٩،٦٢٤،٠٠٠١٠٩،٦٢٣،٢٧٢

١٤،١٤٣،٦١١٢٨،٧٣١،٤٨٢١٣،٧٠١،٤٦١٢٧،٤٠٥،٢٨٠مستحق بعد خمس سنوات 

١٤٣،٢٥٣،٥١٢١٦١،٣٤٨،٦٩٣١٢٣،٣٢٥،٤٦١١٣٧،٠٢٨،٥٥٢التزامات غیر متداولة 

١٧٩،٩٥٩،٦٦٠١٨٤،٩٣٢،٥٤٦١٥٠،٧٣١،٤٦١١٥٠،٧٣١،٤٦١اإلجمالي

تكالیف التمویل المستقبلیة  --(٣٤،٢٠١،٠٨٥)(٢٩،٢٢٨،١٩٩)یخصم منھ :

١٥٠،٧٣١،٤٦١١٥٠،٧٣١،٤٦١١٥٠،٧٣١،٤٦١١٥٠،٧٣١،٤٦١

مصنفة في القوائم المالیة كاآلتي :

١٥٠،٧٣١،٤٦١١٥٠،٧٣١،٤٦١االلتزامات المتداولة

١ ینایر٢٠١١ حتى١ ینایر٢٠١٢ حتى ١ أبریل٢٠١١ حتى ١ أبریل٢٠١٢ حتى 

٣٠ یونیو٣٠٢٠١١ یونیو٣٠٢٠١٢ یونیو٣٠٢٠١١ یونیو٢٠١٢

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

غیرمدققة)(غیرمدققة)(غیرمدققة)(غیرمدققة) )

المبیعات ٢٠

داخل اإلمارات العربیة المتحدة  ٦٢،٦٣٥،٨٦٧٦٦،٩٤١،٢٦٠١٤٧،١٥٤،٧٣٩١٣١،٣٤٥،٧٢٣المبیعات:

٨٨،٤٩٩،٢٤٧٧٣،٠٤١،٦٩٢١٥٩،٨٤٧،١٤٩١٣٢،٩٨٣،٢١٩

١٥١،١٣٥،١١٤١٣٩،٩٨٢،٩٥٢٣٠٧،٠٠١،٨٨٨٢٦٤،٣٢٨،٩٤٢

معامالت أطراف ذات عالقة ٢١

خارج اإلمارات العربیة  المبیعات :

المتحدة (دول مجلس التعاون الخلیجي)

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.

قامت المنشأة بالدخول في ترتیبات بیع و تأجیر مع بنك یعمل في اإلمارات العربیة المتحدة لتمویل مصنع للطاقة الحراریة                                                 

بمصروفات تمویل على أساس ستة أشھر بمعدل الفائدة السائد بین البنوك داخل دولة اإلمارات مضافًا إلیھ ھامش                         ٤.٥٪ سنویًا ومدة    

التأجیر ست سنوات بتاریخ استحقاق لسداد أول قسط في ١ أغسطس ٢٠١٢، وفقا للترتیبات اإلیجاریة كاآلتي:

المقدمة إلى أطراف ذات عالقة والمصروفات األخرى التي               / وتقوم اإلدارة بتحدید شروط تلك المعامالت والخدمات المستلمة من               

یتطلب تطبیقھا.

أخلت المنشأة بشروط اتفاقیة البیع وإستعادة األصول المؤجرة و التي تعتبر متعثرة وفقا لشروط تلك االتفاقیة والتي تسببت في وجوب                        

السداد الكامل وفقا لتلك الشروط، بالتالي فإن الجزء المتداول من التزامات اإلیجارات التمویلیة طویل األجل و یشمل مبلغ                                                  

١٤٣،٢٥٣،٥١٢ درھم إماراتي الذي كان یستحق السداد أساسًا في عام                   ٢٠١٣ والسنوات التي تلیھا ولكن أعید تصنیفھا كالتزام              

والمتعلق بعرض القوائم المالیة. (IAS1)متداول وفقا لمتطلبات المعیار المحاسبي الدولي رقم ١

الحد األدنى لدفعات اإلیجار الحد األدنى لدفعات اإلیجار

القیمة الحالیة لـ 

مستحق من السنة الثانیة إلى السنة 

الخامسة
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

غیر مدققة ) ) عن فترة الستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠١٢

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 

( بالدرھم اإلماراتي )

تابع معامالت أطراف ذات عالقة٢١

٣١ دیسمبر٣٠٢٠١١ یونیو ٢٠١٢

(مدققة)(غیرمدققة)

١،١٢٠،٨٩٣٩٨٧،٥٢٨أ)

معامالت مع أطراف ذات عالقةب)

طبیعة المعامالت المؤثرة مع أطراف ذات عالقة ومبالغھا موضحة كالتالى:

١ ینایر ٢٠١١ حتى١ ینایر ٢٠١٢ حتى١ ابریل ٢٠١١ حتى ١ ابریل ٢٠١٢ حتى 

٣٠ یونیو٣٠٢٠١١ یونیو ٣٠٢٠١٢ یونیو٣٠٢٠١١ یونیو ٢٠١٢

٣ اشھر ) ٣ اشھر )( ٦ اشھر )( ٦ اشھر )( )

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

٦٨٨،٨٧٥٥،٥٤٧،٦٥٦٢،٠٨٤،٠٩٠٦،٩٦٨،٣٣٩مبیعات 

ج)

وقد كانت مكافآت الوظائف اإلداریة العلیا كالتالي :

١،٠١٤،٧٩٧١،٠١٥،٨٥٠١،٤٤٨،١١٢١،٤٤٩،٤٢٦

موسمیة النتائج٢٢

االلتزامات المحتملة ٢٣

٣١ دیسمبر٣٠٢٠١١ یونیو ٢٠١٢

(مدققة)(غیر مدققة)

١،٧٩٣،٥٤٠١،٦٦٦،٧٦٤خطابات اإلئتمان 

التزامات رأسمالیة٢٤

٣١ دیسمبر ٣٠٢٠١١ یونیو ٢٠١٢

(مدققة)(غیر مدققة)

٥٠٠،٠٠٠-التزامات رأسمالیة لشراء ممتلكات وآالت ومعدات

مبالغ مقارنة ٢٥

لم یتم تسجیل ایرادات ذات طبیعة موسمیة في قائمة الدخل المرحلیة الموجزة عن فترات الستھ أشھر المنتھیة في                            ٣٠ یونیو  ٢٠١٢

و٢٠١١.

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

المستحق من أطراف ذات عالقة تشمل األرصدة التي تم تغطیتھا بضمانات البنك التي تبلغ قیمتھا بـ                      ٤٠٥،٧٥٠ درھم إماراتي      (٣١

في نھایة فترة التقریر. ٢٣٧،٠٠٠ درھم) : دیسمبر ٢٠١١

السنة السابقة لكي یتم مطابقتھا مع عرض تلك األرقام في الفترة الحالیة               ، وھذا التصنیف  تم إعادة تصنیف  بعض األرقام من الفترة         /

السنة السابقة. لیس لھ تأثیر على نتائج التشغیل أو حقوق المساھمین التي تم تدقیقھا في الفترة /

فیما عدا االلتزامات المذكورة اعاله والتي تعد ضمن سیاق العمل الطبیعي والتي لیس من المتوقع تكبد أي خسائر منھا الیوجد أي                                 

التزامات محتملة على القوائم المالیة الموحدة للمجموعة كما في نھایة فترة التقریر.

فیما عدا االلتزامات المذكورة أعاله والتي تعد ضمن سیاق العمل الطبیعي والتي لیس من المتوقع تكبد أي خسائر منھا، الیوجد أي                              

التزامات رأسمالیة معروفھ كما في نھایة فترة التقریر.

مكافآت الوظائف اإلداریة العلیا

مكافآت الوظائف اإلداریة العلیا
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