
شركة صناعات أسمنت الفجـیرة

شركة مساھمة عامة

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

تقریر مراجعة مدقق الحسابات المستقل والمعلومات 

المالیة المرحلیة الموجزة

عن فترة الثالثة أشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠١٥



شركة صناعات أسمنت الفجـیرة

شركة مساھمة عامة

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

جدول المحتویات 

الصفحات 

١معلومات عامة

٢تقریر مراجعة 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 ٢٠١٥

٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠١٤٢،٤٩٨،٥١١٢٢٢،٥٣٦،٠٠٢٢٠٤،٧٠٨،٥٨٤٩٢٥،٦٠٨،٤١٧

٥،٣٩١،١٤٢٥،٣٩١،١٤٢---ارباح الفترة

٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠١٤٢،٤٩٨،٥١١٢٢٢،٥٣٦،٠٠٢٢١٠،٠٩٩،٧٢٦٩٣٠،٩٩٩،٥٥٩

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

٨،١٤١،٣٨٢٨،١٤١،٣٨٢---أرباح الفترة

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

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 ٢٠١٥

(مدققة) الرصید كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٣

إجمالي حقوق الملكیة

(غیر مدققة) الرصید كما في ٣١ مارس ٢٠١٤

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 ٢٠١٥

( بالدرھم اإلماراتي )

١ ینایر ٢٠١٤ حتى١ ینایر ٢٠١٥ حتى

٣١ مارس ٣١٢٠١٤ مارس ٢٠١٥

٣ أشھر ) ٣ أشھر )( )

غیر مدققة ) غیر مدققة )( )

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

٨،١٤١،٣٨٢٥،٣٩١،١٤٢أرباح الفترة

تسویات لـ :
١٢،٤٥٦،٦٣٧١٢،٢٢٣،٥٠٢

٢٥٠،٠٠٠٢٥٠،٠٠٠مخصص المخزون بطئ الدوران لقطع الغیار

١،١٧٣،٤٦٠١،١٧٣،٤٦٠
٩٤٣،٤٤٧٨٣٨،٣٠٧

٢٢،٩٦٤،٩٢٦١٩،٨٧٦،٤١١األرباح التشغیلیة قبل التغیرات في األصول و اإللتزامات التشغیلیة 

النقص في األصول المتداولة  الزیادة)/ )

(٢٢،١٨٧،٦٥٨)١٣،٩٩٣،٩٢٥المخزون 

(١٣،٥٣٨،٩٥١)(١،٤٧٠،٧٨١)ذمم تجاریة مدینة 

(٥،٠١٤،٥٨٥)(٦،٨٨٢،٢٦٦)السلف والودائع والذمم المدینة األخرى

في االلتزامات المتداولة  النقص) ) الزیادة/

٦٧،٣٥١،٨٩١(٢٦٣،٥٣١)الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى 

٢٨،٣٤٢،٢٧٣٤٦،٤٨٧،١٠٨النقد الناتج من العملیات 

(١٦٩،٢٠٤)(٤٩،٠٣٥)مكافآت نھایة الخدمة المدفوعة 

٢٨،٢٩٣،٢٣٨٤٦،٣١٧،٩٠٤صافي النقد من األنشطة التشغیلیة 

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة 

(٨٣٩،٣٣٩)(٣٤،٥٩٣،١٩٦)شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

األنشطة االستثماریة المستخدم في ) (٨٣٩،٣٣٩)(٣٤،٥٩٣،١٩٦)صافي النقد(

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 
-٣٢،٠٦٢،٥٦٩القروض اآلجلة المستلمة 

القروض اآلجلھ  (٢١،٢١٣،٩٠٠)(٢٨،١١٨،٦٦٢)(سداد)
عوائد القروض المصرفیة ، بالصافى / (١٧،٤٦٩،٣٦٠)٨،٤٩٣،٥٦٠(سداد)

التزامات االیجارات التمویلیة (١٣،٧٠٢،٨٦٠)(١٣،٧٠٢،٨٦١)(سداد)

(١٥٠،٤٦٤)(١٩٠)توزیعات ارباح مدفوعة

األنشطة التمویلیة   المستخدم في ) (٥٢،٥٣٦،٥٨٤)(١،٢٦٥،٥٨٤)صافي النقد(

في النقد وما یعادلھ  النقص) ) (٧،٠٥٨،٠١٩)(٧،٥٦٥،٥٤٢)صافي الزیادة /

١٨،٥٦٧،٢٥٣١٢،٧٥٣،٥٨٣النقد وما یعادلھ ، بدایة الفترة

١١،٠٠١،٧١١٥،٦٩٥،٥٦٤النقد وما یعادلھ ، نھایة السنة

ممثل بــ :
٩٣،٤٤٠٢١٠،٧٧١النقد بالصندوق 

الحسابات الجاریة ١٠،٩٠٨،٢٧١٥،٤٨٤،٧٩٣أرصدة لدى البنوك -
١١،٠٠١،٧١١٥،٦٩٥،٥٦٤

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 
عن فترة الثالثة أشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠١٥

الوضع القانوني و األنشطة التجاریة ١

(١-١

(١-٢

(١-٣

السیاسات المحاسبیة الھامة ٢

أساس اإلعداد  (١- ٢

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 ٢٠١٤.

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 ٢٠١٤.

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 ٢٠١٤.

باإلضافة إلى ذلك ، فإن نتائج فترة الثالثة أشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠١٥ لیست بالضرورة أن تكون مؤشـراً للنتائج التــي یمكن 

توقعھا للسنة المالیة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٥.

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

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

المالیة و سوق الكویت لألوراق المالیة .

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)
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة

شركة مساھمة عامة

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 
عن فترة الثالثة أشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠١٥

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 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.

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:
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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 ٢٠١٥

( بالدرھم اإلماراتي )

الممتلكات واآلالت والمعدات ٣

التكلفة 
(مدققة) ١٢٠،١٤٨،٦٣٠١،٨٠٧،٧٨٠،١٧٠٢،٤٠٠،٩٣٠٢٥،١٠٢،٣٣٩١١،٢٣٩،٠٤٨٣٠،٩١٨،٦٧٢١،٥٣٣،١١١١،٩٩٩،١٢٢،٩٠٠كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٣

٢٨،٤٤٩،٣٥٤٤٢،٠٠٧،٠٨٠-١٢،٩٤٧،٣٢٨١١٤،٨٨١٢٤٥،٦٦١٢٤٩،٨٥٦-إضافات خالل السنة
-(٤،٧٩٥،٣٦٢)-٣٣٠،٧٩٠--٤،٤٦٤،٥٧٢-المحول من األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ

(مدققة) ١٢٠،١٤٨،٦٣٠١،٨٢٥،١٩٢،٠٧٠٢،٥١٥،٨١١٢٥،٣٤٨،٠٠٠١١،٨١٩،٦٩٤٣٠،٩١٨،٦٧٢٢٥،١٨٧،١٠٣٢،٠٤١،١٢٩،٩٨٠كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٤
٣٢،٢١٦،٢٧٣٣٤،٥٩٣،١٩٦-٢،١٥٥،٤٦٨٣١،٢٥٠١٥٣،٠٠٠٣٧،٢٠٥-إضافات خالل الفترة

(غیر مدققة) ١٢٠،١٤٨،٦٣٠١،٨٢٧،٣٤٧،٥٣٨٢،٥٤٧،٠٦١٢٥،٥٠١،٠٠٠١١،٨٥٦،٨٩٩٣٠،٩١٨،٦٧٢٥٧،٤٠٣،٣٧٦٢،٠٧٥،٧٢٣،١٧٦كما في ٣١ مارس ٢٠١٥

مجمع اإلھالك 
(مدققة) ٧٥٠،٨٣٥،٠٨٢-١٩،٦٧٥،٨٨١٦٧٣،٥٥١،٠٤٦٢،٢٨٣،٨١٥٢٥،٠٥٢،٤٤١١١،٠٢٠،٥٩٧١٩،٢٥١،٣٠٢كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٣

٤٩،٣٥٩،٦٦٤-٣،٢٤٧،٥٥٥٤٥،٠٠٠،١٣٣٧٤،٢٦٠٧٧،٢٠١١٨١،٦٤٢٧٧٨،٨٧٣ما تم تحمیلھ على السنة 
(مدققة) ٨٠٠،١٩٤،٧٤٦-٢٢،٩٢٣،٤٣٦٧١٨،٥٥١،١٧٩٢،٣٥٨،٠٧٥٢٥،١٢٩،٦٤٢١١،٢٠٢،٢٣٩٢٠،٠٣٠،١٧٥كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٤

١٢،٤٥٦،٦٣٧-٨١١،٨٩٠١١،٣٢٩،٤٥٨٢١،٤٩٦٣٠،٠٤١٦٩،٠٣٤١٩٤،٧١٨ما تم تحمیلھ على الفترة

(غیر مدققة) ٨١٢،٦٥١،٣٨٣-٢٣،٧٣٥،٣٢٦٧٢٩،٨٨٠،٦٣٧٢،٣٧٩،٥٧١٢٥،١٥٩،٦٨٣١١،٢٧١،٢٧٣٢٠،٢٢٤،٨٩٣كما في ٣١ مارس ٢٠١٥

القیمة الدفتریة 

٩٦،٤١٣،٣٠٤١،٠٩٧،٤٦٦،٩٠١١٦٧،٤٩٠٣٤١،٣١٧٥٨٥،٦٢٦١٠،٦٩٣،٧٧٩٥٧،٤٠٣،٣٧٦١،٢٦٣،٠٧١،٧٩٣

٩٧،٢٢٥،١٩٤١،١٠٦،٦٤٠،٨٩١١٥٧،٧٣٦٢١٨،٣٥٨٦١٧،٤٥٥١٠،٨٨٨،٤٩٧٢٥،١٨٧،١٠٣١،٢٤٠،٩٣٥،٢٣٤

مالحظات :

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

األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ تمثل مشروع توسیع محطة تولید الطاقة عن طریق االستفادة من النفایات الحراریة و اسقف قید التنفیذ.-

٢٦١،٧٣٣ درھم).- : ٣١ دیسمبر٢٠١٤ تتضمن األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ تكالیف تمویل بمبلغ ٤٦٩،٧٣١ درھم (
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).-

مرھونة للبنوك مقابل تسھیالت إئتمانیة (إیضاح ١٥).- ١٣٦،٠٤٧،٢٠٠ درھم إماراتي) : یوجد بعض الممتلكات واآلالت والمعدات بقیمة دفتریة ١٣٤،٩٧٠،٥٤٦ درھم إماراتي (٣١ دیسمبر ٢٠١٤

تم تحمیل كل مصرفات االھالك الي تكالیف المبیعات.-

٣٧،٢٧١،٧٠٦ درھم إماراتى).- : ٣١ دیسمبر ٢٠١٤ تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات المھلكة بالكامل والتى التزال تستخدم تبلغ ٣٧،٣٤٩،٢٠٧ درھم اماراتى (

األعمال 
الرأسمالیة قید 

التنفیذ

األثاث 
والتركیبات

األدوات 
والمعدات

(غیر مدققة) كما في ٣١ مارس ٢٠١٥

(مدققة) كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٤

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 ٢٠١٥

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٤ مارس ٢٠١٥
( غیر مدققة )( مدققة )

حقوق االستخراج واالمتیاز٤
القیم الدفتریة كالتالي :

٤،٣٦٤،١٧٣٤،٩٨٧،٦٣٣حقوق االستخراج
٧،١٥٠،٠٠٠٧،٧٠٠،٠٠٠حقوق االمتیاز 

١١،٥١٤،١٧٣١٢،٦٨٧،٦٣٣

اإلجمالي 
التكلفة 

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

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

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

مجمع االستھالك 

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

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

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

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

(غیر مدققة) ٧٢،١٣٥،٨٢٧١٤،٨٥٠،٠٠٠٨٦،٩٨٥،٨٢٧كما في ٣١ مارس ٢٠١٥

القیمة الدفتریة :

(غیر مدققة) ٤،٣٦٤،١٧٣٧،١٥٠،٠٠٠١١،٥١٤،١٧٣كما في ٣١ مارس ٢٠١٥

(مدققة) ٤،٩٨٧،٦٣٣٧،٧٠٠،٠٠٠١٢،٦٨٧،٦٣٣كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٤

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٤ مارس ٢٠١٥

غیر مدققة ) مدققة )( )

المخزون ٥
٣٧،٣٤٤،٤٠٥٣٨،٩٥٦،٣٥١المواد الخام 

٦١،٣٠٣،٥٨٢٦٦،٦٥٨،٦٢٨المنتجات شبھ التامة
١،٤٨٣،٢٨٩١،٦٣٣،٣٩٢المنتجات التامة

( أ )١٠٠،١٣١،٢٧٦١٠٧،٢٤٨،٣٧١

١٣٨،٧١٠،٤٢٩١٤١،٩٨٨،٠٤٩قطع الغیار 
٦٣،١٤٢،٦٢٦٦٦،٧١٣،٦٦٠وسائل حرق

٥٢٨،٨٦٧٥٥٧،٠٤٣الحقائب ومواد التعبئة والتغلیف 
قطع الغیار  مخصص المخزون بطیئة الدوران - (٢١،٠٠٠،٠٠٠)(٢١،٢٥٠،٠٠٠)یخصم منھ :

١٨١،١٣١،٩٢٢١٨٨،٢٥٨،٧٥٢(ب)

(ب) + ٢٨١،٢٦٣،١٩٨٢٩٥،٥٠٧،١٢٣(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 ٢٠١٥

شركة صناعات أسمنت الفجـیرة

اإلمارات العربیة المتحدة الفجیرة -

( بالدرھم اإلماراتي )

ایضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٤ مارس ٢٠١٥

غیر مدققة ) مدققة )( )

تابع المخزون ٥

٢١،٠٠٠،٠٠٠٢٠،٠٠٠،٠٠٠الرصید فى بدایة الفترة/السنة 
٢٥٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠ما تم تحمیلھ خالل الفترة/السنة 

٢١،٢٥٠،٠٠٠٢١،٠٠٠،٠٠٠الرصید فى نھایة الفترة/السنة 

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

ذمم تجاریة مدینة ٦
١٦٥،٦٩٥،٣٨٦١٦٤،٢٢٤،٦٠٥ذمم تجاریة مدینة  

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

١٦٣،٣٨٨،٦٣١١٦١،٩١٧،٨٥٠

الغطاء:
١٠٣،٧٨٦،٣٧٦١٠٥،٠٤٨،٧٥٣تم ضمانھا مقابل ضمانات بنكیة غیر مشروطة

٥٩،٦٠٢،٢٥٥٥٦،٨٦٩،٠٩٧اعتماد مفتوح 

١٦٣،٣٨٨،٦٣١١٦١،٩١٧،٨٥٠

السلف والودائع والذمم المدینة األخرى٧

٦،٢٨٨،٥٥٤٢٤٩،٩٧٥المدفوع مقدماً 
٣،٦٦٤،٨٢١٢،٨٤٤،٦٧٦سلف للموردین 
٢٧٣،٣٠٥٢٤٩،٧٦٣ذمم مدینة أخرى

١٠،٢٢٦،٦٨٠٣،٣٤٤،٤١٤

النقد بالصندوق ولدى البنوك ٨

٩٣،٤٤٠٥٤،٥٨٦النقد بالصندوق
الحسابات الجاریة ١٠،٩٠٨،٢٧١١٨،٥١٢،٦٦٧أرصدة لدى البنوك -

١١،٠٠١،٧١١١٨،٥٦٧،٢٥٣

األرصدة البنكیة 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 

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 ٢٠١٥

شركة صناعات أسمنت الفجـیرة

اإلمارات العربیة المتحدة الفجیرة -

( بالدرھم اإلماراتي )

ایضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 

١ ینایر ٢٠١٤ حتى١ ینایر ٢٠١٥ حتى

٣١ مارس ٣١٢٠١٤ مارس ٢٠١٥

٣ أشھر ) ٣ أشھر )( )

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

٨،١٤١،٣٨٢٥،٣٩١،١٤٢(درھم)أرباح الفترة

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

أرباح السھم للسنة / ٢٫٣١٫٥(فلس)(خسائر)

االحتیاطي القانوني ١١

١٤٥،٠٧٥،٨٩٣١٤٢،٤٩٨،٥١١الرصید فى بدایة الفترة/السنة

المحول من صافى الربح الفترة/السنة (ایضاح ١٤) ٢،٥٧٧،٣٨٢-إضافة:

١٤٥،٠٧٥،٨٩٣١٤٥،٠٧٥،٨٩٣الرصید فى نھایة الفترة/السنة

االحتیاطي االختیاري١٢

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

األرباح المحتجزة ١٣

٢٢٧،٩٠٥،٠٢٢٢٠٤،٧٠٨،٥٨٤الرصید فى بدایة الفترة/السنة

السنة ٨،١٤١،٣٨٢٢٥،٧٧٣،٨٢٠أرباح الفترة /

المحول الى االحتیاطى القانونى (ایضاح ١١) (٢،٥٧٧،٣٨٢)-یخصم منھ :

٢٣٦،٠٤٦،٤٠٤٢٢٧،٩٠٥،٠٢٢الرصید فى نھایة الفترة/السنة

القروض المصرفیة ١٤

قروض آجلة (أ)

٣٣٤،٩٤٧،٤٩٢٢٥٨،٦٣٧،٨٤١الرصید فى بدایة الفترة/السنة

المستلم خالل الفترة/السنة  ٣٢،٠٦٢،٥٦٩١١٧،٣٠٨،٨٧٩إضافة:
خالل الفترة/السنة  (المسدد) (٤٠،٩٩٩،٢٢٨)(٢٨،١١٨،٦٦٢)خصم:

٣٣٨،٨٩١،٣٩٩٣٣٤،٩٤٧،٤٩٢الرصید فى نھایة الفترة/السنة

تشمل :
٢٨٢،٦٥٤،٠٧٦٢٧٨،٧١٠،١٦٩الجزء الغیر متداول

٥٦،٢٣٧،٣٢٣٥٦،٢٣٧،٣٢٣الجزء المتداول

٣٣٨،٨٩١،٣٩٩٣٣٤،٩٤٧،٤٩٢

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

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

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

فإنھ یتم تحویل ١٠٪  إلى  (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 .

لم یتم أي تحویل خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠١٥ كما 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 ٢٠١٥

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٤ مارس ٢٠١٥

غیر مدققة ) مدققة )( )

تابع القروض المصرفیة ١٤

تابع قروض آجلة(أ)

تحلیل القروض اآلجلة:

١٩٧،٨٥٣،٢٨٤٢١٧،٦٣٨،٦١٣القرض اآلجل ١
٤٩،٣٧١،٤٤٨١٧،٣٠٨،٨٧٩القرض اآلجل ٢

٩١،٦٦٦،٦٦٧١٠٠،٠٠٠،٠٠٠القرض اآلجل ٣

٣٣٨،٨٩١،٣٩٩٣٣٤،٩٤٧،٤٩٢

القرض اآلجل ١

القرض اآلجل ٢

القرض اآلجل ٣

مستحق للبنوك(ب)

٨٨،٧٢٥،٣٣٠٥٣،٩٩٤،٨٠٤إیصاالت أمانة 
١٥،٨٤٣،٠٢٤١٩،٨٨٥،٥٤٣كمبیاالت مخصومة 

٧٠،٣٨١،٢١٣٩٢،٥٧٥،٦٦٠قبوالت

١٧٤،٩٤٩،٥٦٧١٦٦،٤٥٦،٠٠٧

الجزء الغیر متداول  القروض المصرفیة -

سیتم سداد الجزء الغیر متداول للقروض المصرفیة كاالتى:

٥٦،٢٣٧،٣٢٣٥٦،٢٣٧،٣٢٣فى السنة الثانیة

١٦٨،٧١١،٩٧٠١٦٨،٧١١،٩٧٠فى السنة الثالثة إلى السنة الخامسة 

٥٧،٧٠٤،٧٨٣٥٣،٧٦٠،٨٧٦مستحق بعد خمسة سنوات

)قروض آجلة  باإلشارة إلى أ )٢٨٢،٦٥٤،٠٧٦٢٧٨،٧١٠،١٦٩

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 

یتم استحقاق الفائدة شھریاً طبقاً لنسبة البنك التجارى وتدفع منفصلة  یستحق السداد في ١٥ فبرایر ٢٠١٢ وتنتھى فى ١٥ فبرایر ٢٠٢٠.

فى تواریخ 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 سبتمبر  االتزامات تجاه البنوك االخري.

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

لصالح البنك. واالصول المتحركة (إیضاح ٣) (إیضاح ٥)

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 ٢٠١٤ 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  ١٧،٣٠٨،٨٧٩ درھم من ھذا القرض.

تم  یتم استحقاق الفائدة ربع سنویاً وتدفع منفصلة فى تواریخ استحقاقھا. إماراتي ابتداءا من نوفمبر ٢٠١٦ وانتھاءا فى اكتوبر ٢٠٢٣.

تخصیص بولیصة تأمین ووضع رھن عقارى على ھذا المشروع لصالح البنك (ایضاح ٣).
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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 ٢٠١٥

ایضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 

( بالدرھم اإلماراتي )

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٤ مارس ٢٠١٥تابع القروض المصرفیة ١٤

غیر مدققة ) مدققة )( )

الجزء المتداول  القروض المصرفیة -

)قروض آجلة  باإلشارة إلى أ )٥٦،٢٣٧،٣٢٣٥٦،٢٣٧،٣٢٣

)مستحق للبنوك باإلشارة إلى ب )١٧٤،٩٤٩،٥٦٧١٦٦،٤٥٦،٠٠٧

٢٣١،١٨٦،٨٩٠٢٢٢،٦٩٣،٣٣٠

٥١٣،٨٤٠،٩٦٦٥٠١،٤٠٣،٤٩٩إجمالي القروض المصرفیة 

التزامات التأجیر التمویلى١٥

ویتم دفع االقساط االیجاریة وفقا للترتیبات اآلتیة:

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٤ مارس ٣١٢٠١٥ دیسمبر ٣١٢٠١٤ مارس ٢٠١٥
( غیر مدققة )( مدققة )( غیر مدققة )( مدققة )

٣٢،٢٠٢،٨١٧٣٣،٢٧٨،٥٨٤٢٧،٤٠٥،٧٢٠٢٧،٤٠٥،٧٢٠مستحق خالل سنة 

٣٠،٠٦٨،٨٢٦٣١،١٤٤،٥٩٠٢٧،٤٠٥،٧٢٠٢٧،٤٠٥،٧٢٠

١٤،٢٣١،٩٧٣٢٩،٠١٠،٦٠٠١٣،٧٠٢،٨٦٠٢٧،٤٠٥،٧٢١مستحق فى السنھ الثالثة

٤٤،٣٠٠،٧٩٩٦٠،١٥٥،١٩٠٤١،١٠٨،٥٨٠٥٤،٨١١،٤٤١التزامات غیر متداولة 

٧٦،٥٠٣،٦١٦٩٣،٤٣٣،٧٧٤٦٨،٥١٤،٣٠٠٨٢،٢١٧،١٦١اإلجمالي

تكالیف التمویل المستقبلیة  --(١١،٢١٦،٦١٣)(٧،٩٨٩،٣١٦)یخصم منھ :
٦٨،٥١٤،٣٠٠٨٢،٢١٧،١٦١٦٨،٥١٤،٣٠٠٨٢،٢١٧،١٦١

الحركة فى التزامات التأجیر التمویلى كما یلى:

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

خالل الفترة/السنة (المدفوع) (٢٧،٤٠٥،٧٢٠)(١٣،٧٠٢،٨٦١)یخصم:

٦٨،٥١٤،٣٠٠٨٢،٢١٧،١٦١الرصید فى نھایة الفترة/السنة

مصنفة كاآلتي :

٤١،١٠٨،٥٨٠٥٤،٨١١،٤٤١الجزء الغیر متداول

٢٧،٤٠٥،٧٢٠٢٧،٤٠٥،٧٢٠الجزء المتداول
٦٨،٥١٤،٣٠٠٨٢،٢١٧،١٦١

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

مكافآت نھایة خدمة الموظفین ١٦
١٣،٧٥٤،٠٣٧١٢،٥٣٥،٨٩٩الرصید بدایة الفترة/السنة 

مخصص خالل الفترة/السنة  ٩٤٣،٤٤٧٢،١٤٤،٥٦٩یضاف:

خالل الفترة/السنة  (ما تم دفعھ) (٩٢٦،٤٣١)(٤٩،٠٣٥)یخصم:

١٤،٦٤٨،٤٤٩١٣،٧٥٤،٠٣٧الرصید نھایة الفترة الفترة/السنة 

مستحق في السنھ الثانیة

قامت المنشأة بالدخول في اتفاقیة بیع و تأجیر مع بنك یعمل 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

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

الحد األدنى لدفعات اإلیجار الحد األدنى لدفعات اإلیجار
القیمة الحالیة لـ 
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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 ٢٠١٥

ایضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 

( بالدرھم اإلماراتي )

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٤ مارس ٢٠١٥

غیر مدققة ) مدققة )( )

الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى ١٧
١٣٩،٨٢٨،١٧٤١٤٠،٩٩٧،٦٩٥ذمم تجاریة دائنة 

١٥٤،٢٦٦١٥٤،٢٦٦محتجزات دائنة
٤،٢٩٣،٨١٤٤،٢٩٤،٠٠٤توزیعات ارباح مستحقة 
١،٥٨١،٠١١١،١٨٩،٧٥٠مدفوع مقدماً من العمالء 

٣١،٩٤٤،٥٠٣٣٢،٤٣٦،٧٠٢مستحقات 
١،٧٥٧،٤٧٦٤،١٢١،١٧٥فوائد دائنة 

٤،٣٧٩،٦٠٨١،٠٠٨،٩٨١ذمم دائنة أخرى  

١٨٣،٩٣٨،٨٥٢١٨٤،٢٠٢،٥٧٣

١ ینایر ٢٠١٤ حتى١ ینایر ٢٠١٥ حتى

٣١ مارس ٣١٢٠١٤ مارس ٢٠١٥
٣ أشھر ) ٣ أشھر )( )

غیر مدققة ) غیر مدققة )( )

المبیعات ١٨

داخل اإلمارات العربیة المتحدة  ٧٣،٦٣٨،٠٩١٦٢،٨٩٣،٧٨٢المبیعات:

دول مجلس التعاون الخلیجى خارج اإلمارات العربیة المتحدة : ٨٤،٣٤٤،٢٢٣٨٥،٢٤٦،٨٧٢المبیعات :

اخرى خارج اإلمارات العربیة المتحدة : ٤،١٨٧،٦٠٠٤،٠٩٠،٧٢٤المبیعات :

١٦٢،١٦٩،٩١٤١٥٢،٢٣١،٣٧٨

معامالت أطراف ذات عالقة ١٩

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٤ مارس ٢٠١٥

غیر مدققة ) مدققة )( )

١،٣٧٠،٥٦٥١،٣٨٥،١٣٥أ)

معامالت مع أطراف ذات عالقة بـ)

طبیعة المعامالت المؤثرة مع أطراف ذات عالقة ومبالغھا موضحة كالتالى:

١ ینایر ٢٠١٤ حتى١ ینایر ٢٠١٥ حتى

٣١ مارس ٣١٢٠١٤ مارس ٢٠١٥
٣ أشھر ) ٣ أشھر )( )

غیر مدققة ) غیر مدققة )( )

١،٢٠٤،٩٣٣١،٤١٣،٠٣٨مبیعات 

جـ)

وقد كانت مكافآت الوظائف اإلداریة العلیا كالتالي :
٩٨٩،٤٢٤٤٢٤،٢٥٠ مكافآت الوظائف اإلداریة العلیا

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.

مكافآت الوظائف اإلداریة العلیا

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 ٢٠١٥

بالدرھم اإلماراتي ) )

موسمیة النتائج٢٠

االلتزامات المحتملة ٢١

االلتزامات الرأسمالیة٢٢

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٤ مارس ٢٠١٥

غیر مدققة ) مدققة )( )

٩٠،٣٣٢،٣٨١١٢٢،٥٤٨،٦٥٥التزامات لشراء ممتلكات وآالت ومعدات 

مبالغ المقارنة٢٣

تم إعادة تصنیف مبالغ معینة من السنة السابقة لمقارنتھا مع عرض السنة 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 القوائم المالیة 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 القوائم المالیة للمنشأة كما في تاریخ التقریر.

لم یتم تسجیل ایرادات ذات طبیعة موسمیة في قائمة االرباح والخسائر المرحلیة الموجزة عن فترة الثالثة أشھر المنتھیة في ٣١ مارس 

٢٠١٥ و ٢٠١٤.
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