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ع.م.شركة صناعات أسمنت الفجـيرة ش
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قائمة التغيرات في حقوق ملكية المساهمين المرحلية الموجزة 

 (غير مدققة  ) 2014 مارس 31عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

355,865,320142,498,511222,536,002216,898,609937,798,442(مدققة  ) 2012 ديسمبر 31الرصيد كما في 

463,613463,613                    -                  -                -أرباح الفترة
-                     

355,865,320142,498,511222,536,002217,362,222938,262,055

355,865,320142,498,511222,536,002204,708,584925,608,417(مدققة  ) 2013 ديسمبر 31الرصيد كما في 

5,391,1425,391,142                    -                  -                -أرباح الفترة

355,865,320142,498,511222,536,002210,099,726930,999,559

.االيضاحات المرفقة جزأ ال يتجزأ من المعلومات المالية المرحلية الموجزة

.2تقرير مراجعة مدقق الحسابات مدرج فى الصفحة رقم 

( بالدرهم اإلماراتي )

االحتياطي القانونيرأس المال

(غير مدققة) 2014 مارس 31الرصيد كما في 

إجمالي حقوق 

المساهمين

 (غير مدققة) 2013 مارس 31الرصيد كما في 

األرباح المحتجزة االحتياطي االختياري
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ع.م.شركة صناعات أسمنت الفجـيرة ش

اإلمارات العربية المتحدة - الفجيرة 

قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموجزة 

 (غير مدققة  ) 2014 مارس 31عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

( بالدرهم اإلماراتي )

 حتى2013 يناير 1  حتى2014 يناير 1 

2013 مارس 201431 مارس 31

( أشهر 3 )( أشهر 3 )

 (غير مدققة  ) (غير مدققة  )

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

5,391,142463,613أرباح الفترة

: تسويات لـ 

12,223,50212,106,793

250,000250,000مخصص المخزون بطئ الدوران لقطع الغيار

1,173,4601,173,460

838,307673,348

19,876,41114,667,214األرباح التشغيلية قبل التغيرات في األصول و االلتزامات التشغيلية 

النقص في األصول المتداولة / (الزيادة )

28,674,334(22,187,658)المخزون 

(17,826,308)(13,538,951)ذمم تجارية مدينة 

(23,859,762)(5,014,585)السلف والودائع والذمم المدينة األخرى

في االلتزامات المتداولة   (النقص )/ الزيادة

67,351,89123,030,601الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى 

46,487,10824,686,079النقد الناتج من العمليات 

(282,956)(169,204)مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة 

46,317,90424,403,123صافي النقد من األنشطة التشغيلية 

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

(198,880)(839,339)شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

(198,880)(839,339)األنشطة االستثمارية (المستخدم في  )صافي النقد

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

(21,213,900)(21,213,900)القروض اآلجله  (سداد)

3,151,521(17,469,360)بالصافى, عوائد القروض المصرفية  /(سداد) 

(13,702,860)(13,702,860)التزامات االيجارات التمويلية (سداد)

                   -(150,464)توزيعات أرباح مدفوعة

(31,765,239)(52,536,584)األنشطة التمويلية   (المستخدم في  )صافي النقد

(7,560,996)(7,058,019)في النقد وما يعادله  (النقص )صافي

12,753,58318,451,836النقد وما يعادله , بداية الفترة

5,695,56410,890,840النقد وما يعادله , نهاية الفترة

: ممثل بــ 

210,771179,346النقد بالصندوق 

5,484,79310,711,494الحسابات الجارية- أرصدة لدى البنوك 

5,695,56410,890,840

.االيضاحات المرفقة جزأ ال يتجزأ من المعلومات المالية المرحلية الموجزة

استهالك حقوق االمتياز واالستخراج

.2تقرير مراجعة مدقق الحسابات مدرج فى الصفحة رقم 

مخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين

إهالك الممتلكات واآلالت والمعدات
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       شركة صناعات أسمنت الفجـيرة ش.م.ع

       العربية المتحدة  اإلمارات-الفجيرة 

          

      ايضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة 

    مدققة (  )غير 4132مارس  13عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

                    

        واألنشطة التجاريةالوضع القانوني  1
          

 

مسجلة كشركة مساهمة عامة بإمارة الفجيرة بالمرسوم  )"المنشأة"(السادة/ شركة صناعات أسمنت الفجـيرة ش.م.ع  (1-1

. األسهم العادية للمنشأة مدرجة في سوق 3191ديسمبر  41عن صاحب السمو حاكم الفجيرة في  الصادراألميري 

 المالية.لألوراق  وسوق الكويتلألوراق المالية  يأبوظب
          

 

لمخازن اسمنت وتشييد وتشغيل وإدارة ذ الفترة السابقة وتشمل تصنيع االلم تتغير األنشطـة األساسية للمنشأة من (1-2

 والصوامع المطلوبة لهذا الغرض والمشاركة في تأسيس الشركات الصناعية واألنشطة المماثلة.
          

 العربية المتحدة. اإلمارات -الفجيرة  ،011 ب:عنوان الشركة المسجل هو ص.   (1-3 
          

 .11113تتضمن القوائم المالية نتائج التشغيل للرخصة الصناعية رقم  (1-4 

          

    التقارير المالية  والمعدلة إلعدادتطبيق المعايير الدولية الجديدة  2

          

 المعايير الدولية الجديدة والمعدلة إلعداد التقارير المالية والتي ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية   (1- 2   
          

يدة دوالمعدلة إلعداد التقارير المالية والتي تم تطبيقها على القوائم المالية وليس لتلك المعايير الجـ الجديدةالدولية فيما يلي المعايير  

ة ـوالمعدلة التي تم تطبيقها أي تأثير جوهري على المبالغ التي تم إعداد تقرير عنها ســواء فـي السنة الحــالية أو السنــوات السابقــ

 . المستقبليةثر على المحاسبة عن المعامالت أو الترتيبات ولكنه من المحتمل أن يؤ
 
 

          

    القوائم المالية الموحدة 31المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

    الترتيبات المشتركة   33المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

  الفوائد في المنشآت األخرى إفصاحات 34المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

    قياس القيمة العادلة ،31المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

  . (4133في  )المعدلالقوائم المالية المنفصلة  49معيار المحاسبة الدولي رقم  

 . (4133في  )المعدلالشركات الزميلة والمشروعات المشتركة  41معيار المحاسبة الدولي رقم  

 تكاليف التجريد في إنتاج أسطح المناجم  41المالية رقم  التقاريرإلعداد  الدوليةلجنة المعايير  تفسير 

          

       السياسات المحاسبية الهامة  3
          

       ( أساس اإلعداد 1- 3 

داد أيضا تــم إعتم عرض المعلومات المالية المرحلية الموجزة للمنشأة بالدرهم اإلماراتي وهي العملة المستخدمة من قبل المنشأة و 

وكـذلك  المالـي المرحلي التقرير،  12 -المحـاسبة الدولـي  لمعيارالموجــزة الخاصة بالمنشـأة وفقا  المرحليةالية المعلـومات الم

 متطلبات قوانين اإلمارات العربية المتحدة.

 

 
          

 

تــي للقوائم المالية الكـاملة وال المطلوبةواالفصاحات ال تحتوي المعلومات المالية المرحلية الموجزة للمنشأة على كافة المعلومات 

التقارير المالية ولذلك يجب أن تقرأ جنباً إلى جنب مع القوائم المالية السنوية للمنشأة عـن يتم إعدادها وفقا للمعايير الدولية إلعداد 

 .4131ديسمبر  13السنة المنتهية في 

ليست بالضرورة أن تكون مؤشـراً للنتائج التــي  4132مارس  13فإن نتائج فترة الثالثة أشهر المنتهية في  ذلك،باإلضافة إلى  

  .4132ديسمبر  13يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في 
          

هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة وكـذلك سياسات وأهــــداف إدارة  وعرضها فيالسياسات والطرق المحاسبية للمنشأة  

 13المخاطر المالية متوافقة مع تلك التي تم االفصاح عنها في القوائم المالية السنــوية للمنشأة والتي تم تدقيقها للسنة المنتهية في 

 .4131ديسمبر 

 

 

 على أساس التكلفة التاريخية ماعدا إعادة تقييم األدوات المالية.تم إعداد المعلومات المالية المرحلية الموجزة  
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 شركة صناعات أسمنت الفجـيرة ش.م.ع

 العربية المتحدة  اإلمارات-الفجيرة 
 

 ايضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة 

 مدققة (  )غير 4132مارس  13عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 تابع السياسات المحاسبية الهامة  3

 ( تابع أساس اإلعداد1- 3 

 

ر على تؤث يوالتقديرات التيتطلب إعداد المعلومات المالية المرحلية الموجزة للمنشأة من اإلدارة أن تقوم بعمل بعـض االفتراضات 

السياسات المحاسبية ومبالغ األصول وااللتزامات واإليرادات والمصروفات المدرجة في التقرير وقد تختلف المبالغ الفعلية عن هذه 

 التقديرات. 
          

 

وخالل إعداد المعلومات المالية المرحلية الموجزة فإن القرارات الهامة التي تتخذها اإلدارة بخصوص تطبيق الشركة للسياسات 

المحاسبية والمصادر الرئيسية لعدم التأكد من التقديرات هي نفسها التي تم تطبيقها على القوائم المالية السنوية التي تم تدقيقها عن 

 . 4131ديسمبر  13ي السنة المنتهية ف
          

 
       الممتلكات واآلالت والمعدات  (3-2

 
  

       

 

 34على اخطار هيئة األوراق المالية والسلع بتاريخ  أدناه بناءتم إدراج السياسات المحاسبية الخاصة بالممتلكات واآلالت والمعدات 

 .4111أكتوبر 

       األرض مدرجة بالتكلفة. 

 

تم إدراج الممتلكات واآلالت والمعدات األخرى بتكلفتها مخصوما منها مجمع اإلهالك والخسارة المعروفة الناتجة عن انخفاض 

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

 

وبالنسبة للتكاليف الالحقة فإما أنه يتم ضمها إلى القيمة الدفترية لألصل أو االعتراف بها كأصل منفصل حسب اللزوم وذلك فقط 

المستقبلية المرتبطة بهذا األصل إلى المنشأة وكذلك إمكانية قياس تكلفته على نحو موثوق به  االقتصاديةعند احتمال تدفق المنافع 

 األرباح أو الخسارة في الفترة التي صرفت فيها.  األخرى إلىفات اإلصالح والصيانة ويتم تحميل كل مصرو
          

ة القسط بطريق التنفيذ(األرض واألعمال الرأسمالية قيد  )بخالفتم احتساب اإلهالك لشطب تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات  

  لألصول على النحو التالي:  عالعمر المتوقالثابت على 

   السنوات      

   13إلى  1    المباني   

   13إلى  0   اآلالت والماكينات   

   2   األثاث والتركيبات   

   2   المركبات والمعدات المتحركة   

   2   األدوات والمعدات    

   41إلى  0   تكاليف تطوير المحجر   

 المؤجرة على مدى فترة امكانية استخدامها حتى نهاية مدة اإليجار.يتم اهالك المباني والتحسينات على األصول  
          

 

يتم مراجعة العمر االنتاجي المقدر وطريقة اإلهالك والقيم المتبقية في نهاية فترة كل تقرير، مع تأثير أي تغييرات في التقديرات 

 . احتماليالمحتسب له على أساس 
          

 

أو الخسارة الناتجة من استبعاد أو انتهاء العمر االفتراضي لعنصر من الممتلكات والمنشآت والمعدات بأنه الفرق يتم تحديد الربح 

 بين عائدات البيع والقيمة الدفترية لألصل ويتم االعتراف بها في الربح أو الخسارة.
          

       األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ  

          

اإلنتــاج او لغرض لم يحدد بعد بسعر التكلــفة مخصوماً منها أي  وأالعرض  وأت في قسم البناء ألغراض اإلدارة الممتلكاتحتسب  

خسارة ناتجة من انخفاض القيمة المعترف بها. وتشمل التكلفة األتعاب المـــهنية وبالنسبة لألصول المؤهــلة يتم رسملة تكـــاليف 

منشأة المحاسبية. وتصنف هذه الممتلكات إلى الفئات المناســبة من الممتلكات واآلالت والمــعدات عـــند االقتراض وفقا لسياسة ال

االنتهاء منها وعند جاهزيتها لالستخدام المقصود ويبدأ إهالك هذه األصول على نفس أساس األصول األخرى عندما تكون األصول 

 جاهزة لالستخدام المقصود منها. 

 

 

 



ع.م.شركة صناعات أسمنت الفجـيرة ش

اإلمارات العربية المتحدة - الفجيرة 

ايضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة 

 (غير مدققة  ) 2014 مارس 31عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

( بالدرهم اإلماراتي )

الممتلكات واآلالت والمعدات 4

التكلفة 

2012120,148,6301,790,979,8972,356,71325,097,83911,149,27730,918,6721,385,1161,982,036,144 ديسمبر 31كما في 

147,99517,086,756              -16,800,27344,2174,50089,771                -إضافات خالل السنة

2013120,148,6301,807,780,1702,400,93025,102,33911,239,04830,918,6721,533,1111,999,122,900 ديسمبر 31كما في 

742,940839,339              -14,11775,5006,782                   -                -إضافات خالل الفترة

                     -(147,908)                -              -              -           -147,908                -المحول من األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ

2014120,148,6301,807,928,0782,415,04725,177,83911,245,83030,918,6722,128,1431,999,962,239 مارس 31كما في 

مجمع اإلهالك 

702,103,196               -201216,428,326629,211,4272,195,80424,941,11610,854,09418,472,429 ديسمبر 31كما في 

48,731,886               -3,247,55544,339,61988,011111,325166,503778,873ما تم تحميله على السنة 

750,835,082               -201319,675,881673,551,0462,283,81525,052,44111,020,59719,251,302 ديسمبر 31كما في 

12,223,502               -811,89011,138,64419,36523,50835,377194,718ما تم تحميله على الفترة

763,058,584               -201420,487,771684,689,6902,303,18025,075,94911,055,97419,446,020 مارس 31كما في 

99,660,8591,123,238,388111,867101,890189,85611,472,6522,128,1431,236,903,655

100,472,7491,134,229,124117,11549,898218,45111,667,3701,533,1111,248,287,818

: مالحظات 

. جزء من ممتلكات المنشأة وآالتها ومعداتها مقام على أرض مؤجرة من حكومة الفجيرة-

.األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ تمثل التكاليف التى تم صرفها على االضافات للممتلكات واآلالت والمعدات, رسملة مؤجلة-

. (16ايضاح )مرهونة للبنوك مقابل تسهيالت ائتمانية  ( درهم إماراتي140,353,813 : 2013 ديسمبر 31 ) درهم إماراتي 139,277,159يوجد ممتلكات وآالت والمعدات بقيمة دفترية -

.( درهم إماراتى36,729,562 : 2013 ديسمبر 31 ) درهم اماراتى 36,729,562تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات المهلكة بالكامل والتى التزال تستخدم تبلغ -

األثاث 

والتركيبات

األدوات 

والمعدات

2014 مارس 31القيمة الدفترية كما في 

2013 ديسمبر 31القيمة الدفترية كما في 

اإلجمالي اآلالت والماكيناتاألراضي والمباني

المركبات 

والمعدات 

المتحركة

تكاليف تطوير 

المحجر

األعمال 

الرأسمالية قيد 

التنفيذ
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 (غير مدققة  ) 2014 مارس 31عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

2013 ديسمبر 201431 مارس 31

 ( مدققة ) ( غير مدققة )

حقوق االستخراج واالمتياز5

: القيم الدفترية كالتالي 

6,858,0017,481,461حقوق االستخراج

9,350,0009,900,000حقوق االمتياز 

16,208,00117,381,461

اإلجمالي 

التكلفة 

201276,500,00022,000,00098,500,000 ديسمبر 31كما في 

201376,500,00022,000,00098,500,000 ديسمبر 31كما في 

201476,500,00022,000,00098,500,000 مارس 31كما في 

مجمع االستهالك 

201266,524,7119,900,00076,424,711 ديسمبر 31كما في 

2,493,8282,200,0004,693,828االستهالك خالل السنة 

69,018,53912,100,00081,118,539

623,460550,0001,173,460االستهالك خالل الفترة 

201469,641,99912,650,00082,291,999 مارس 31كما في 

: القيمة الدفترية 

20146,858,0019,350,00016,208,001 مارس 31كما في 

20137,481,4619,900,00017,381,461 ديسمبر 31كما في 

المخزون 6

35,970,31632,161,535المواد الخام 

52,354,29164,219,850المنتجات شبه التامة

319,4912,032,209المنتجات التامة

88,644,09898,413,594 ( أ )

152,098,892140,521,919قطع الغيار 

93,349,39572,836,354وسائل حرق

599,271732,131الحقائب ومواد التعبئة والتغليف 

(20,000,000)(20,250,000)قطع الغيار - مخصص المخزون بطيء الدوران : يخصم منه 

225,797,558194,090,404 (ب) 

314,441,656292,503,998(ب) + (أ)

مخصص المخزون بطيء الدوران

20,000,00019,000,000السنة / الرصيد فى بداية الفترة 
250,0001,000,000السنة / ما تم تحميله خالل الفترة 

20,250,00020,000,000السنة / الرصيد فى نهاية الفترة 

ع.م.شركة صناعات أسمنت الفجـيرة ش

اإلمارات العربية المتحدة- الفجيرة 

( بالدرهم اإلماراتي )

2013 ديسمبر 31كما في 

ايضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة 

حقوق االستخراج

:كانت الحركة في مخصص مخزون قطع الغيار بطئ الدوران كالتالي 

حقوق االمتياز
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 (غير مدققة  ) 2014 مارس 31عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

ع.م.شركة صناعات أسمنت الفجـيرة ش

اإلمارات العربية المتحدة- الفجيرة 

( بالدرهم اإلماراتي )

ايضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة 

2013 ديسمبر 201431 مارس 31

(مدققة  )(غير مدققة  )

ذمم تجارية مدينة 7

157,534,814143,995,863ذمم تجارية مدينة  
(2,306,755)(2,306,755)مخصص الديون المشكوك في تحصيلها : يخصم 

155,228,059141,689,108

: تحليل الذمم التجارية المدينة 

96,877,31073,683,305تم ضمانها مقابل ضمانات بنكية غير مشروطة

58,350,74968,005,803اعتماد مفتوح 

155,228,059141,689,108

السلف والودائع والذمم المدينة األخرى8

3,740,519252,650المدفوعات مقدماً 

9,309,7588,018,129سلف للموردين 

353,579118,492ذمم مدينة أخرى

13,403,8568,389,271

النقد بالصندوق ولدى البنوك 9

210,77165,352النقد بالصندوق

5,484,79312,688,231الحسابات الجارية- أرصدة لدى البنوك 

5,695,56412,753,583

. أشهر من تاريخ اإليداع3 إلى 1تتراوح تواريخ استحقاق الودائع الثابتة قصيرة األجل ما بين 

.األرصدة البنكية والودائع الثابتة موجودة في بنوك مسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

 حتى2013 يناير 1  حتى2014 يناير 1 

2013 مارس 201431 مارس 31

( أشهر 3 )( أشهر 3 )

 (غير مدققة  ) (غير مدققة  )

رأس المال 10

355,865,320355,865,320 ( عدد )عدد األسهم 

11 (بالدرهم اإلماراتي)القيمة االسمية للسهم العادى

355,865,320355,865,320(بالدرهم اإلماراتي)رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 

األرباح األساسية للسهم 11

5,391,142463,613(درهم)أرباح الفترة

355,865,320355,865,320(عدد)متوسط عدد األسهم المرجح 

1.510.13(فلس)أرباح السهم عن الفترة
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 (غير مدققة  ) 2014 مارس 31عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

ع.م.شركة صناعات أسمنت الفجـيرة ش

اإلمارات العربية المتحدة- الفجيرة 

( بالدرهم اإلماراتي )

ايضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة 

االحتياطي القانوني 12

االحتياطي االختياري13

األرباح المحتجزة 14

204,708,584216,898,609السنة/ الرصيد فى بداية الفترة 

(12,190,025)5,391,142السنة/ الفترة  (خسائر)/ أرباح : إضافة

210,099,726204,708,584السنة/ الرصيد فى نهاية الفترة 

القروض المصرفية 15

قروض آجلة (أ)

258,637,841303,922,784السنة/ الرصيد فى بداية الفترة 

(45,284,943)(21,213,900)السنة/خالل الفترة (المسدد): خصم

237,423,941258,637,841السنة/ الرصيد فى نهاية الفترة 

: تشمل 

197,853,284217,638,613الجزء الغير متداول

39,570,65740,999,228الجزء المتداول

237,423,941258,637,841

: تحليل القروض اآلجلة

1237,423,941257,209,270القرض اآلجل 

1,428,571                      -2القرض اآلجل 

237,423,941258,637,841

1القرض اآلجل 

٪ من صافي األرباح السنوية المدققة وذلك بعــد خصــم االحتياطــي 20يتم عمل مخصصات لحساب االحتياطي االختياري بنسبة 

٪  لالحتياطي االختياري والباقي النشاء احتياطي إضافي وذلك 10القانوني في نهاية السنة المالية, وتشمل هذه المخصصات نسبة 

بناءاّ على توصية مجلس اإلدارة والتصديق من قبل الجمعية العمومية للمساهمين وهذا االحتياطي قابل للتوزيع بناءاً على توصيات 

.مجلس اإلدارة على أن يقرر المساهمين التصديق عليها

٪ إلــى 10فإنه يتم تحـــويل  (وتعديالته) 1984 لعام 8وفقا لقانون الشركات التجارية االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 

وال . ٪ من قيمة رأس مال الشركة المدفوع50حساب االحتياطي القانوني ويمكن إيقاف هذا االقتتطاع عندما يبلغ االحتياطي القانوني 

.يمكن توزيع هذا االحتياطي القانوني على المساهمين 

, قامت المنشأة بالحصول على قرض ميسر من بنك خارجي لتمويل جزء من تكاليف تدشين خط إنتاج كلينكر جديد 2006خالل عام 

 درهم إماراتي بعدما تم إعادة جدولة سـداد القرض 336,350,584وسيتم سداد .  طن متري في اليوم7,500بسعة إنتاجية تقدر ب 

 درهم إماراتـي لكل قـسط  19,785,328 وسيتم سداده عـلى سبعه عـشر قـسط علـى أسـاس نصـف سنوي بقيمة  2010خالل عام 

يتم استحقاق الفائدة شهرياً طبقاً لنسبة البنك التجارى . 2020 فبراير 15 وتنتهى فى 2012 فبراير 15وأول قسط يستحق السداد في 

.وتدفع منفصلة فى تواريخ استحقاقها
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ع.م.شركة صناعات أسمنت الفجـيرة ش

اإلمارات العربية المتحدة - الفجيرة 

 (غير مدققة  ) 2014 مارس 31عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

2013 ديسمبر 201431 مارس 31

(مدققة  )(غير مدققة  )

تابع القروض المصرفية 15

مستحق للبنك (ب)

                   -144,614سحوبات على المكشوف من البنك 

150,405,704178,402,693إيصاالت أمانة 

8,648,15713,827,523كمبياالت مخصومة 

80,943,21665,380,835قبوالت

240,141,691257,611,051

ايصاالت األمانة 

.ايصاالت األمانة هي شكل من أشكال التسهيالت االئتمانية المصرفية التي تم منحها مقابل شراء مواد خام معينة

الجزء الغير متداول - القروض المصرفية 

:سيتم سداد الجزء الغير متداول للقروض المصرفية كاالتى

39,570,65739,570,657فى السنة الثانية

118,711,970118,711,970فى السنة الثالثة إلى السنة الخامسة 

39,570,65759,355,986مستحق بعد خمسة سنوات

197,853,284217,638,613( باإلشارة إلى أ )قروض آجلة 

الجزء المتداول - القروض المصرفية 

39,570,65740,999,228( باإلشارة إلى أ )قروض آجلة 

240,141,691257,611,051( باإلشارة إلى ب )مستحق للبنك 

279,712,348298,610,279

477,565,632516,248,892إجمالي القروض المصرفية 

التزامات التأجير التمويلى16

:ويتم دفع االقساط االيجارية وفقا للترتيبات اآلتية

ايضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة 

( بالدرهم اإلماراتي )

تحسب الفائدة على إيصاالت األمانة على مدة فترة السداد ويتم تحصيلها من قبل البنك الممول على أساس شهري أو عند االستحقاق, أيهما 

.يتم تطبيقه

قامت المنشأة بالدخول في اتفاقية بيع و تأجير مع بنك في اإلمارات العربية المتحدة لتمويل مصنع للطاقة الحرارية ومدة التأجير خمسة 

 أغسطـس 1 وحتى 2012 أغسطس 1 درهم إماراتى بداية من 13,702,860سنوات ونصف و يتم سداد االقساط نصف سنوياً بمبلغ 

٪ سنوياً  وتدفع الفائدة منفصلة فى تاريــخ 4.5 أشهر بمعدل الفائدة السائد مضافاً إليه هامش 6, بمصروفات تمويل على أساس 2017

.استحقاقها
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ع.م.شركة صناعات أسمنت الفجـيرة ش

اإلمارات العربية المتحدة - الفجيرة 

 (غير مدققة  ) 2014 مارس 31عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

ايضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة 

( بالدرهم اإلماراتي )

تابع التزامات التأجير التمويلى16

2013 ديسمبر 201431 مارس 201331 ديسمبر 201431 مارس 31

( مدققة )( غير مدققة )( مدققة )( غير مدققة )

34,336,81035,412,57527,405,72027,405,720مستحق خالل سنة 

76,503,61693,433,77468,514,30182,217,161

76,503,61693,433,77468,514,30182,217,161التزامات غير متداولة 

110,840,426128,846,34995,920,021109,622,881اإلجمالي

                   -                   -(19,223,468)(14,920,405)تكاليف التمويل المستقبلية : يخصم منه 
95,920,021109,622,88195,920,021109,622,881

2013 ديسمبر 201431 مارس 31

(مدققة  )(غير مدققة  )

109,622,881137,028,601السنة/ الرصيد فى بداية الفترة 

(27,405,720)(13,702,860)السنة/ خالل الفترة  (المدفوع): يخصم

95,920,021109,622,881السنة/ الرصيد فى نهاية الفترة 

: مصنفةفي قائمة المركز المالي كاآلتي 

68,514,30182,217,161االلتزامات الغير متداولة

27,405,72027,405,720االلتزامات المتداول

95,920,021109,622,881

.(4ايضاح )تم ضمان التأجير التمويلى من خالل رهن ممتلكات وآالت ومعدات 

مكافآت نهاية خدمة الموظفين 17

12,535,89911,840,362السنة/ الرصيد بداية الفترة 

838,3071,513,378السنة/ مخصص خالل الفترة : يضاف

(817,841)(169,204)السنة / خالل الفترة  (ما تم دفعه): يخصم

13,205,00212,535,899السنة/ الرصيد نهاية الفترة 

الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى 18

155,147,887107,961,202ذمم تجارية دائنة 

1,414,9111,914,911محتجزات دائنة

4,308,5274,458,991توزيعات أرباح مستحقة 

24,896,9017,336,129مدفوع مقدماً من العمالء 

31,145,14627,597,275مستحقات 

2,410,9715,870,682فوائد دائنة 

4,866,2341,849,960ذمم دائنة أخرى  

224,190,577156,989,150

وفقا لقانــون العمــل اإلتحادي لــدولة االمـارات العربية - يتم احتساب المبالغ الالزمة لتغطية مكافآت نهاية الخدمة في نهاية فترة التقرير 

.المتحدة على أساس إجمالي فترة خدمة الموظفين والمكافآت األساسية الحالية في نهاية فترة التقرير

الحد األدنى لدفعات اإليجار الحد األدنى لدفعات اإليجار

القيمة الحالية لـ 

مستحق من السنة الثانية إلى السنة الخامسة
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ع.م.شركة صناعات أسمنت الفجـيرة ش

اإلمارات العربية المتحدة - الفجيرة 

 (غير مدققة  ) 2014 مارس 31عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

ايضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة 

( بالدرهم اإلماراتي )

 حتى2013 يناير 1  حتى2014 يناير 1 

2013 مارس 201431 مارس 31

( أشهر 3 )( أشهر 3 )

 (غير مدققة  ) (غير مدققة  )

المبيعات 19

62,893,78255,761,384داخل اإلمارات العربية المتحدة : المبيعات

89,337,59674,431,047دول مجلس التعاون الخليجى: خارج اإلمارات العربية المتحدة : المبيعات 

152,231,378130,192,431

 معامالت أطراف ذات عالقة 20

2013 ديسمبر 201431 مارس 31

(مدققة  ) (غير مدققة  )

2,366,1401,846,478(أ

معامالت مع أطراف ذات عالقة (بـ

:طبيعة المعامالت المؤثرة مع أطراف ذات عالقة ومبالغها موضحة كالتالى

 حتى2013 يناير 1  حتى2014 يناير 1 

2013 مارس 201431 مارس 31

( أشهر 3 )( أشهر 3 )

 (غير مدققة  ) (غير مدققة  )

1,413,0381,631,263مبيعات 

(ج

: وقد كانت مكافآت الوظائف اإلدارية العليا كالتالي 

424,250492,548

(ضمن الذمم التجارية المدينة   )أرصدة مستحقة من أطراف ذات عالقة 

المقدمة إلى أطراف ذات عالقة والمصروفات األخــرى التي يتطلب / وتقوم اإلدارة بتحديد شروط تلك المعامالت والخدمات المستلمة من

.تطبيقها

مكافآت الوظائف اإلدارية العليا

مكافآت الوظائف اإلدارية العليا

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

, معامالت أطراف ذات عالقة وتكون شروط تلك المعامالت في نفس سياق المعامالت األخرى التي تتم مع اآلخرين وتشمل األطراف 24

.أو اإلدراة والرقابة المشتركة وشركائهم والوظائف اإلدارية األساسية/ذات عالقة المنشآت ذات الملكية المشتركة و

16



ع.م.شركة صناعات أسمنت الفجـيرة ش
اإلمارات العربية المتحدة - الفجيرة 

ايضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة 

 (غير مدققة  ) 2014 مارس 31عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

(بالدرهم اإلماراتي  )

موسمية النتائج21

االلتزامات المحتملة 22

2013 ديسمبر 201431 مارس 31

(مدققة  )(غير مدققة  )

2,238,00281,045خطابات ائتمان

االلتزامات الرأسمالية23

2013 ديسمبر 201431 مارس 31

(مدققة  )(غير مدققة  )

128,057,3225,676,864التزامات لشراء ممتلكات وآالت ومعدات 

مبالغ المقارنة24

السنة السابقة لمقارنتها مع عرض السنة الحالية ومع ذلك فإن إعادة التصنيفات تلك لم تؤثر في / تم إعادة تصنيف مبالغ معينة من الفترة 
.النتائج المالية أو حقوق الملكية التي تم إعداد التقرير عنها سابقاً

 مارس 31لم يتم تسجيل ايرادات ذات طبيعة موسمية في قائمة األرباح والخسائر المرحلية الموجزة عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

.2013 و2014

17


