
شركة صناعات أسمنت الفجـیرة

(شركة مساھمة عامة)

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

عن فترة الثالثة أشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠١٣

تقریر مراجعة مدقق الحسابات المستقل والمعلومات 

المالیة المرحلیة الموجزة



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

جدول المحتویات 

الصفحات 

١معلومات عامة

٢تقریر مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة  

٣قائمة المركز المالي المرحلیة الموجزة 

٤قائمة االرباح 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 المراجعة والمعلومات المالیة المرحلیة الموجزة

غیر مدققة ) ) عن فترة الثالثة أشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠١٣



شركة 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 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 الثالثة اشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠١٣

(مدققة) ٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠١٣٨،٩٨٢،٤٥٨٢١٦،٢٠٧،١٠٦١٩١،٥٨٣،٠٢٥٩٠٢،٦٣٧،٩٠٩الرصید كما في ١ ینایر ٢٠١٢

-٥،١٩٠،٣٢٣٥،١٩٠،٣٢٣---أرباح الفترة

٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠١٣٨،٩٨٢،٤٥٨٢١٦،٢٠٧،١٠٦١٩٦،٧٧٣،٣٤٨٩٠٧،٨٢٨،٢٣٢

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

٤٦٣،٦١٣٤٦٣،٦١٣---أرباح الفترة

٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠١٤٢،٤٩٨،٥١١٢٢٢،٥٣٦،٠٠٢٢١٧،٣٦٢،٢٢٢٩٣٨،٢٦٢،٠٥٥

االیضاحات المرفقة جزأ ال یتجزأ من المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة.

تقریر مراجعة مدقق الحسابات مدرج فى الصفحة رقم ٢.

إجمالي حقوق 

المساھمین

(غیر مدققة) الرصید كما في ٣١ مارس ٢٠١٢

األرباح المحتجزة االحتیاطي االختیاري

( بالدرھم اإلماراتي )

االحتیاطي القانونيرأس المال

الرصید كما في ٣١ مارس ٢٠١٣
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

قائمة التدفقات النقدیة المرحلیة الموجزة 
غیر مدققة ) ) عن فترة الثالثة اشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠١٣

( بالدرھم اإلماراتي )

١ ینایر ٢٠١٢ حتى١ ینایر ٢٠١٣ حتى

٣١ مارس ٣١٢٠١٢ مارس ٢٠١٣

٣ أشھر ) ٣ أشھر )( )

غیر مدققة ) غیر مدققة )( )

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

٤٦٣،٦١٣٥،١٩٠،٣٢٣أرباح الفترة

تسویات لـ :
١٢،١٠٦،٧٩٣١٨،٣٧٦،٠٥٨

٢٥٠،٠٠٠-مخصص المخزون بطئ الدوران لقطع الغیار

١،١٧٣،٤٦٠١،١٧٣،٤٦٠
٦٧٣،٣٤٨٩٤٩،٠٥١

١٤،٤١٧،٢١٤٢٥،٩٣٨،٨٩٢األرباح التشغیلیة قبل التغیرات في األصول و اإللتزامات التشغیلیة 

النقص في األصول المتداولة  الزیادة)/ )

٢٨،٩٢٤،٣٣٤٦،٣٦٩،٠٢٧المخزون 

(٩،٠٧٢،٨٣٢)(١٧،٨٢٦،٣٠٨)ذمم تجاریة مدینة 

(١٤،٤٢٠،٨٣٤)(٢٣،٨٥٩،٧٦٢)المدفوعات مقدماً وودائع وذمم مدینة أخرى

في االلتزامات المتداولة  النقص) ) الزیادة/

(٩،٢٠٨،٠٢٥)٢٣،٠٣٠،٦٠١الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى 

العملیات  المستخدم في) ) (٣٩٣،٧٧٢)٢٤،٦٨٦،٠٧٩النقد الناتج من /

(٥٢٤،٦٤١)(٢٨٢،٩٥٦)مكافآت نھایة الخدمة المدفوعة 

األنشطة التشغیلیة  المستخدم في) ) (٩١٨،٤١٣)٢٤،٤٠٣،١٢٣صافي النقد من/

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة 

٣٧٩،٨١٠-الزیادة في ھامش الودائع  

(٢،٣٨٤،٨٩٢)(١٩٨،٨٨٠)شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

األنشطة االستثماریة المستخدم في ) (٢،٠٠٥،٠٨٢)(١٩٨،٨٨٠)صافي النقد(

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 

القروض اآلجلھ  (٢٤،٥١٣،٥٤٧)(٢١،٢١٣،٩٠٠)(سداد)
عوائد القروض المصرفیة ، بالصافى / ٣،١٥١،٥٢١١٥،٩٧٧،٨٧٧(سداد)

عوائد من التزامات االیجارات التمویلیة / (٦،٨٣٤)(١٣،٧٠٢،٨٦٠)(سداد)

من األنشطة التمویلیة   / المستخدم في ) (٨،٥٤٢،٥٠٤)(٣١،٧٦٥،٢٣٩)صافي النقد(

في النقد وما یعادلھ  النقص ) (١١،٤٦٥،٩٩٩)(٧،٥٦٠،٩٩٦)صافي (

١٨،٤٥١،٨٣٦٣٣،٦٩٠،١٤٦النقد وما یعادلھ ، بدایة الفترة 

١٠،٨٩٠،٨٤٠٢٢،٢٢٤،١٤٧النقد وما یعادلھ ، نھایة الفترة 

ممثل بــ :
١٧٩،٣٤٦١٢٠،٧٨١النقد بالصندوق 

الحسابات الجاریة ١٠،٧١١،٤٩٤٢٢،١٠٣،٣٦٦أرصدة لدى البنوك -

١٠،٨٩٠،٨٤٠٢٢،٢٢٤،١٤٧

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 ش.م.ع
اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

ایضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة
غیر مدققة ) ) عن فترة الثالثة اشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠١٣

( بالدرھم اإلماراتي )

الوضع القانوني و األنشطة التجاریة ١

(١-١

(١-٢

(١-٣

السیاسات المحاسبیة الھامة ٢

أساس اإلعداد  (١- ٢

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.

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 ٢٠١٢.

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

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

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 جنباً إلى جنب مع القوائم المالیة السنویة للمنشأة عن السنة

المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٢.

باإلضافة إلى ذلك ، فإن نتائج فترة الثالثة أشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠١٣ لیست بالضرورة أن تكون مؤشراً للنتائج التي یمكن

توقعھا للسنة المالیة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٣.

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 ٢٠١٢.

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

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 القوائم المالیة نتائج التشغیل للرخصة الصناعیة رقم ٨٠٠٠١. (١-٤
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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 الثالثة اشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠١٣

( بالدرھم اإلماراتي )

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

ΕήϳΪѧѧϘΘϟ�ϲѧѧϓ�ΕήϴѧѧϴϐΗ�ϱ�ήϴΛ́ѧѧΗ�ϊ ѧѧϣ�ˬήϳήѧѧϘΗ�Ϟѧѧϛ�ΓήΘѧѧϓ�ΔѧѧϳΎϬϧ�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϴϘΒΘϤϟ�ϢѧѧϴϘϟϭ�ϙϼѧϫϹ�ΔѧϘϳήρϭ�έΪϘϤϟ�ϲΟΎΘϧϹ�ήϤόϟ�ΔόΟήϣ�ϢΘϳ

المحتسب لھ على أساس إحتمالي.

بطریقة القسط (�άѧѧϴϔϨΘϟ�Ϊѧѧϴϗ�ΔϴϟΎϤѧѧγήϟ�ϝΎѧϤϋϷϭ�ν έϷ�ϑ ϼΨΑ)�ΕΪѧѧόϤϟϭ�Εϻϵϭ�ΕΎѧѧϜϠΘϤϤϟ�ΔѧѧϔϠϜΗ�ΐ τ ѧѧθϟ�ϙϼѧѧϫϹ�ΏΎѧѧδΘΣ�ϢѧѧΗ

الثابت على العمرالمتوقع لألصول على النحو التالي:

١٢�ΦϳέΎѧѧΘΑ�ϊϠѧѧδϟϭ�ΔѧϴϟΎϤϟ�ϕέϭϷ�ΔѧΌϴϫ�έΎѧτΧ�ϰѧϠϋ�˯ΎѧϨΑ��ϩΎѧϧΩ�ΕΪѧόϤϟϭ�ϻϵϭ�ΕΎϜϠΘϤϤϟΎΑ�Δλ ΎΨϟ�ΔϴΒγΎΤϤϟ�ΕΎγΎϴδϟ�ΝέΩ·�ϢΗ

أكتوبر ٢٠٠٨.

ϱ�ΎѧѧϬϨϣ�˱ΎϣϮѧѧμ Ψϣ�ΔѧѧϔϠϜΘϟ�ήόѧѧδΑ�ΪѧѧόΑ�ΩΪѧѧΤϳ�Ϣѧѧϟ�ν ήѧѧϐϟ�ϭ�ΝΎѧѧΘϧϹϭ�ν ήѧѧόϟϭ�ΓέΩϹ�ν ήѧѧϏϷ�˯ΎѧѧϨΒϟ�Ϣѧѧδϗ�ϲѧѧϓ�ΕΎѧѧϜϠΘϤϤϟ�ΐ ѧѧδΘΤΗ

ϒϴϟΎѧѧϜΗ�ΔϠϤѧѧγέ�ϢѧѧΘϳ�ΔѧѧϠϫΆϤϟ�ϝϮѧѧλ ϸϟ�ΔΒѧѧδϨϟΎΑϭ�ΔѧѧϴϨϬϤϟ�ΏΎѧѧόΗϷ�ΔѧѧϔϠϜΘϟ�ϞϤѧѧθΗϭ .ΎѧѧϬΑ�ϑ ήΘѧѧόϤϟ�ΔѧѧϤϴϘϟ�ν ΎѧѧϔΨϧ�Ϧѧѧϣ�ΔѧѧΠΗΎϧ�ΓέΎѧѧδΧ

وتصنف ھذه الممتلكات إلى الفئات المناسبة من الممتلكات واآلالت والمعدات عند االنتھاء .ΔϴΒѧѧγΎΤϤϟ�Γ́ѧθϨϤϟ�ΔѧγΎϴδϟ�ΎѧϘϓϭ�ν ήΘϗϻ

ΓΰϫΎѧѧΟ�ϝϮѧѧλ Ϸ�ϥϮѧѧϜΗ�ΎϣΪѧѧϨϋ�ϯ ήѧѧΧϷ�ϝϮѧѧλ Ϸ�α Ύѧѧγ�β ϔϧ�ϰϠϋ�ϝϮλ Ϸ�ϩάϫ�ϙϼϫ·�ΪΒϳϭ�ΩϮμ ϘϤϟ�ϡΪΨΘγϼϟ�ΎϬΘϳΰϫΎΟ�ΪϨϋϭ�ΎϬϨϣ

لالستخدام المقصود منھا.

ϦѧѧϴΑ�ϕήѧϔϟ�Ϫϧ́Α�ΕΪόϤϟϭ�ΕθϨϤϟϭ�ΕΎϜϠΘϤϤϟ�Ϧϣ�ήμ Ϩόϟ�ϲο ήΘϓϻ�ήϤόϟ�˯ΎϬΘϧ�ϭ�ΩΎόΒΘγ�Ϧϣ�ΔΠΗΎϨϟ�ΓέΎδΨϟ�ϭ�Αήϟ�ΪϳΪΤΗ�ϢΘϳ

عائدات البیع والقیمة الدفتریة لألصل ویتم االعتراف بھا في الربح أو الخسارة.

ویجري اھالك المباني والتحسینات على األصول المؤجرة على مدى فترة امكانیة استخدامھا حتى نھایة مدة اإلیجار.

ΪѧѧϨϋ�ς ѧϘϓ�ϚѧϟΫϭ�ϡϭΰϠϟ�ΐ δΣ�Ϟμ ϔϨϣ�Ϟλ ϛ́�ΎϬΑ�ϑ ήΘϋϻ�ϭ�Ϟλ ϸϟ�ΔϳήΘϓΪϟ�ΔϤϴϘϟ�ϰϟ·�ΎϬϤο �ϢΘϳ�Ϫϧ�ΎϣΈϓ�ΔϘΣϼϟ�ϒϴϟΎϜΘϠϟ�ΔΒδϨϟΎΑϭ

ϢѧѧΘϳϭ�ϪѧѧΑ�ϕϮѧѧΛϮϣ�ϮѧѧΤϧ�ϰѧѧϠϋ�ϪѧѧΘϔϠϜΗ�α Ύѧϴϗ�ΔѧϴϧΎϜϣ·�Ϛϟάѧϛϭ�Γ́θϨϤϟ�ϰϟ·�ήμ Ϩόϟ�άϬΑ�ΔτΒΗήϤϟ�ΔϴϠΒϘΘδϤϟ�ΔϳΩΎμ ΘϗϹ�ϊϓΎϨϤϟ�ϖϓΪΗ�ϝΎϤΘΣ

تحمیل كل مصروفات اإلصالح والصیانة األخرى  إلى األرباح أو الخسارة في الفترة التي صرفت فیھا.

ϝϮѧѧλ Ϸ�ΔѧϤϴϗ�ν ΎѧϔΨϧ�Ϧϋ�ΔΠΗΎϨϟ�ΔϓϭήόϤϟ�ΓέΎδΨϟϭ�ϙϼϫϹ�ϊ ϤΠϣ�ΎϬϨϣ�ΎϣϮμ Ψϣ�ΎϬΘϔϠϜΘΑ�ΕΪόϤϟϭ�Εϻϵϭ�ΕΎϜϠΘϤϤϟ�ΝέΩ·�ϢΗ

وتشمل التكلفة سعر الشراء باإلضافة إلى أي مصروفات شراء أخرى. إن وجدت.
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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 الثالثة اشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠١٣

( بالدرھم اإلماراتي )

الممتلكات واآلالت والمعدات ٣
: التكلفة ومجمع اإلھالك و القیمة الدفتریة موضحة أدناه

التكلفة 
١١٩،١٩٨،٦٣٠١،٧٨٦،٧٦٨،٧٣٨٢،٣١٩،٣٥٣٢٥،٠٩٧،٨٣٩١٠،٩٨٥،٧٧٦٣٠،٩١٨،٦٧٢١،٣٨٠،١٤٣١،٩٧٦،٦٦٩،١٥١كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١١

٢،٠١٩،٧٣١٥،٣٦٦،٩٩٣-١٦٣،٥٠١-٣،١٤٦،٤٠١٣٧،٣٦٠-إضافات 
-(٢،٠١٤،٧٥٨)----٩٥٠،٠٠٠١،٠٦٤،٧٥٨المحول من األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ

١٢٠،١٤٨،٦٣٠١،٧٩٠،٩٧٩،٨٩٧٢،٣٥٦،٧١٣٢٥،٠٩٧،٨٣٩١١،١٤٩،٢٧٧٣٠،٩١٨،٦٧٢١،٣٨٥،١١٦١،٩٨٢،٠٣٦،١٤٤كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٢
٩٦٤١٩٨،٨٨٠-١،٤٥٠-١٨٧،٠٣٦٩،٤٣٠-إضافات 

١٢٠،١٤٨،٦٣٠١،٧٩١،١٦٦،٩٣٣٢،٣٦٦،١٤٣٢٥،٠٩٧،٨٣٩١١،١٥٠،٧٢٧٣٠،٩١٨،٦٧٢١،٣٨٦،٠٨٠١،٩٨٢،٢٣٥،٠٢٤كما في ٣١ مارس ٢٠١٣

مجمع اإلھالك 
٦٥٣،٦٩٩،٠٥٠-١٣،٢١٢،٤٣٧٥٨٥،٣٥٢،١٨٦٢،٠٩٩،٨٥٤٢٤،٧٢٦،٨٤١١٠،٦١٤،١٧٦١٧،٦٩٣،٥٥٦كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١١

٤٨،٤٠٤،١٤٦-٣،٢١٥،٨٨٩٤٣،٨٥٩،٢٤١٩٥،٩٥٠٢١٤،٢٧٥٢٣٩،٩١٨٧٧٨،٨٧٣ما تم تحمیلھ على السنة 
٧٠٢،١٠٣،١٩٦-١٦،٤٢٨،٣٢٦٦٢٩،٢١١،٤٢٧٢،١٩٥،٨٠٤٢٤،٩٤١،١١٦١٠،٨٥٤،٠٩٤١٨،٤٧٢،٤٢٩كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٢

١٢،١٠٦،٧٩٣-٨١١،٨٩٠١٠،٩٨٤،٦٠٤٢٢،٣٤٥٤١،٨١٢٥٢،٩٩٦١٩٣،١٤٦ما تم تحمیلھ على السنة 

٧١٤،٢٠٩،٩٨٩-١٧،٢٤٠،٢١٦٦٤٠،١٩٦،٠٣١٢،٢١٨،١٤٩٢٤،٩٨٢،٩٢٨١٠،٩٠٧،٠٩٠١٨،٦٦٥،٥٧٥كما في ٣١ مارس ٢٠١٣

١٠٢،٩٠٨،٤١٤١،١٥٠،٩٧٠،٩٠٢١٤٧،٩٩٤١١٤،٩١١٢٤٣،٦٣٧١٢،٢٥٣،٠٩٧١،٣٨٦،٠٨٠١،٢٦٨،٠٢٥،٠٣٥

١٠٣،٧٢٠،٣٠٤١،١٦١،٧٦٨،٤٧٠١٦٠،٩٠٩١٥٦،٧٢٣٢٩٥،١٨٣١٢،٤٤٦،٢٤٣١،٣٨٥،١١٦١،٢٧٩،٩٣٢،٩٤٨

مالحظات :

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

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

مرھونة للبنوك مقابل تسھیالت إئتمانیة (إیضاح ١٥).- ١٤٤،٦٦٠،٤٢٦ درھم إماراتي) : ٣١ دیسمبر ٢٠١١ یوجد ممتلكات وآالت وامعدات بقیمة دفتریة ١٤٣،٥٨٣،٧٧٢ درھم إماراتي (

٣٥،٨٧٧،٢٦٠ درھم إماراتى).- : تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات المستھلكة بالكامل والتى التزال تستخدم تبلغ ٣٥،٨٧٧،٢٦٠ درھم اماراتى (٣١ دیسمبر ٢٠١١

األعمال 

الرأسمالیة قید 

التنفیذ

األثاث 

والتركیبات

األدوات 

والمعدات

القیمة الدفتریة كما في ٣١ مارس ٢٠١٣

القیمة الدفتریة كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٢

اإلجمالي اآلالت والماكیناتاألراضي والمباني

المركبات 

والمعدات 

المتحركة

تكالیف تطویر 

المحجر
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غیر مدققة ) ) عن فترة الثالثة اشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠١٣

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٢ مارس ٢٠١٣
غیر مدققة ) )( مدققة )

حقوق االستخراج واالمتیاز٤
القیم الدفتریة كالتالي :

٩،٣٥١،٨٣٢٩،٩٧٥،٢٨٩حقوق االستخراج
١١،٥٤٩،٩٩٧١٢،١٠٠،٠٠٠حقوق االمتیاز 

٢٠،٩٠١،٨٢٩٢٢،٠٧٥،٢٨٩

اإلجمالي 
التكلفة 

٧٦،٥٠٠،٠٠٠٢٢،٠٠٠،٠٠٠٩٨،٥٠٠،٠٠٠كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١١

٧٦،٥٠٠،٠٠٠٢٢،٠٠٠،٠٠٠٩٨،٥٠٠،٠٠٠كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٢

٧٦،٥٠٠،٠٠٠٢٢،٠٠٠،٠٠٠٩٨،٥٠٠،٠٠٠كما في ٣١ مارس ٢٠١٣

مجمع االستھالك 

٦٤،٠٣٠،٨٨٣٧،٧٠٠،٠٠٠٧١،٧٣٠،٨٨٣كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١١

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

٦٦،٥٢٤،٧١١٩،٩٠٠،٠٠٠٧٦،٤٢٤،٧١١

٦٢٣،٤٥٧٥٥٠،٠٠٣١،١٧٣،٤٦٠االستھالك خالل الفترة 

٦٧،١٤٨،١٦٨١٠،٤٥٠،٠٠٣٧٧،٥٩٨،١٧١كما في ٣١ مارس ٢٠١٣

القیمة الدفتریة :

٩،٣٥١،٨٣٢١١،٥٤٩،٩٩٧٢٠،٩٠١،٨٢٩كما في ٣١ مارس ٢٠١٣

٩،٩٧٥،٢٨٩١٢،١٠٠،٠٠٠٢٢،٠٧٥،٢٨٩كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٢

المخزون ٥
٣٤،٧٣٤،٧٠٠٣٣،٧٧٨،٧٧٣المواد الخام 

٦٠،٠٩٦،٨٩٥٧٦،٠٢٩،١١٢المنتجات شبھ التامة
١،٤٥٣،٩٠٢٣،٠١٤،٥٩٤المنتجات التامة

( أ )٩٦،٢٨٥،٤٩٧١١٢،٨٢٢،٤٧٩

١٤٨،٢٩٧،٦٦٦١٤٢،٤١٢،٥٦٩قطع الغیار 
٩٧،٦٤٨،٠٥٦١١٥،٥٦٢،٥٤٨ وسائط حرق

٣٩٧،٩٠٩٥٠٥،٨٦٦الحقائب ومواد التعبئة والتغلیف 
مخصص العناصر بطیئة الدوران  (١٩،٠٠٠،٠٠٠)(١٩،٢٥٠،٠٠٠)یخصم منھ :

٢٢٧،٠٩٣،٦٣١٢٣٩،٤٨٠،٩٨٣(ب)

(ب) + ٣٢٣،٣٧٩،١٢٨٣٥٢،٣٠٣،٤٦٢(أ)

مخصص المخزون بطئ الدوران 

١٩،٠٠٠،٠٠٠١٨،٠٠٠،٠٠٠الرصید فى بدایة الفترة/السنة 
٢٥٠،٠٠٠١،٠٠٠،٠٠٠ما تم تحمیلھ خالل الفترة/السنة 

١٩،٢٥٠،٠٠٠١٩،٠٠٠،٠٠٠الرصید فى نھایة الفترة/السنة 

الحركة في مخصص المخزون بطئ الدوران كالتالي :

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

( بالدرھم اإلماراتي )

كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٢

ایضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة

حقوق االمتیاز حقوق االستخراج
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غیر مدققة ) ) عن فترة الثالثة اشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠١٣

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

( بالدرھم اإلماراتي )

ایضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٢ مارس ٢٠١٣

غیر مدققة ) مدققة )( )

ذمم تجاریة مدینة ٦
١١٧،٣٣٦،٩٠٨٩٩،٥١٠،٦٠٠ذمم تجاریة مدینة  

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

١١٥،٠٣٠،١٥٣٩٧،٢٠٣،٨٤٥

تحلیل الذمم التجاریة المدینة :
٦٧،٠٥٠،٠٠٠٥٤،٥٣٨،٥٤٠تم ضمانھا مقابل ضمانات بنكیة غیر مشروطة

٥٠،٢٨٦،٩٠٨٤٤،٩٧٢،٠٦٠اعتماد مفتوح 

١١٧،٣٣٦،٩٠٨٩٩،٥١٠،٦٠٠

المدفوعات مقدماً وودائع وذمم مدینة أخرى٧

١١،٥٠٣،٤٤١٢١١،٤٣٠المدفوعات مقدماً 
٢٠،٢٦٢،٤٨٠٧،٦٧٥،٣٠٩سلف للموردین 
١٣٤،١٩٣١٥٣،٦١٣ذمم مدینة أخرى

٣١،٩٠٠،١١٤٨،٠٤٠،٣٥٢

النقد بالصندوق ولدى البنوك ٨

١٧٩،٣٤٦١٤٥،٦٣٩النقد في الصندوق
الحسابات الجاریة ١٠،٧١١،٤٩٤١١،٣٠٦،١٩٧أرصدة لدى البنوك -

٧،٠٠٠،٠٠٠-الودائع الثابتة قصیرة األجل 

١٠،٨٩٠،٨٤٠١٨،٤٥١،٨٣٦

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 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 ٢٠١٢ حتى١ ینایر ٢٠١٣ حتى
٣١ مارس ٣١٢٠١٢ مارس ٢٠١٣

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

للسھم ١٠ األرباح األساسیة /

٤٦٣،٦١٣٥،١٩٠،٣٢٣(درھم إماراتى)أرباح الفترة

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

٠٫١٣١٫٤٦(فلس إماراتى)أرباح السھم للفترة
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غیر مدققة ) ) عن فترة الثالثة اشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠١٣

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

( بالدرھم اإلماراتي )

ایضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٢ مارس ٢٠١٣
غیر مدققة ) مدققة )( )

االحتیاطي القانوني ١١

السنة ١٤٢،٤٩٨،٥١١١٣٨،٩٨٢،٤٥٨الرصید فى بدایة الفترة /

السنة (ایضاح ١٣) المحول من صافى الربح الفترة/ ٣،٥١٦،٠٥٣-إضافة:

السنة ١٤٢،٤٩٨،٥١١١٤٢،٤٩٨،٥١١الرصید فى نھایة الفترة /

االحتیاطي االختیاري١٢

السنة ٢٢٢،٥٣٦،٠٠٢٢١٦،٢٠٧،١٠٦الرصید فى بدایة الفترة /

المحول من صافى الربح (ایضاح ١٣) ٦،٣٢٨،٨٩٦-إضافة:

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

األرباح المحتجزة ١٣

السنة ٢١٦،٨٩٨،٦٠٩١٩١،٥٨٣،٠٢٥الرصید فى بدایة الفترة /

السنة أرباح الفترة/ ٤٦٣،٦١٣٣٥،١٦٠،٥٣٣إضافة:

المحول من االحتیاطى القانونى (ایضاح ١١) (٣،٥١٦،٠٥٣)-إضافة:

المحول من االحتیاطى االختیارى (ایضاح ١٢) (٦،٣٢٨،٨٩٦)-إضافة:

السنة ٢١٧،٣٦٢،٢٢٢٢١٦،٨٩٨،٦٠٩الرصید فى نھایة الفترة /

القروض المصرفیة ١٤

قروض آجلة (أ)

السنة ٣٠٣،٩٢٢،٧٨٤٣٥٢،٥٠٧،٣٧٣الرصید فى بدایة الفترة /
المسدد خالل الفترة/السنة  (٤٨،٥٨٤،٥٨٩)(٢١،٢١٣،٩٠٠)خصم:

السنة ٢٨٢،٧٠٨،٨٨٤٣٠٣،٩٢٢،٧٨٤الرصید فى نھایة الفترة /

تشمل :
٢٣٧،٤٢٣،٩٤١٢٥٨،٦٣٧،٨٤١الجزء الغیر متداول

٤٥،٢٨٤،٩٤٣٤٥،٢٨٤،٩٤٣الجزء المتداول

٢٨٢،٧٠٨،٨٨٤٣٠٣،٩٢٢،٧٨٤

لم یتم أي تحویل خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠١٣ كما أن ذلك سیكون على أساس نتائج السنة المالیة.

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 بناءاً على توصیات مجلس 

اإلدارة على أن یقرر المساھمین التصدیق علیھا.

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 .
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

غیر مدققة ) ) عن فترة الثالثة اشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠١٣

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٢ مارس ٢٠١٣

غیر مدققة ) مدققة )( )

تابع القروض المصرفیة ١٤

تابع قروض آجلة(أ)

تحلیل القروض اآلجلة:

٢٧٦،٩٩٤،٥٩٨٢٩٦،٧٧٩،٩٢٦القرض اآلجل ١
٥،٧١٤،٢٨٦٧،١٤٢،٨٥٧القرض اآلجل ٢

٢٨٢،٧٠٨،٨٨٤٣٠٣،٩٢٢،٧٨٣

القرض اآلجل ١

القرض اآلجل ٢

مستحق للبنك (ب)

١٧٧،٧٨٢،٣٢٩١٥١،٦٩١،٨٤٩إیصاالت أمانة 
٦،١٠٣،٠٣٣١٢،٤٥٢،٢٧٨كمبیاالت مخصومة 

١٦،٦٣٧،٤٩٧٣٣،٢٢٧،٢١١قبوالت

٢٠٠،٥٢٢،٨٥٩١٩٧،٣٧١،٣٣٨

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

الجزء الغیر متداول  القروض المصرفیة -

سیتم سداد الجزء الغیر متداول للقروض المصرفیة

٣٩،٥٧٠،٦٥٧٤٠،٩٩٩،٢٢٨فى السنة الثانیة

١١٨،٧١١،٩٧٠١١٨،٧١١،٩٧٠فى السنة الثالثة إلى السنة الخامسة 

٧٩،١٤١،٣١٤٩٨،٩٢٦،٦٤٣مستحق بعد خمسة سنوات

)قروض آجلة  باإلشارة إلى أ )٢٣٧،٤٢٣،٩٤١٢٥٨،٦٣٧،٨٤١

الجزء المتداول  القروض المصرفیة -

)قروض آجلة  باإلشارة إلى أ )٤٥،٢٨٤،٩٤٣٤٥،٢٨٤،٩٤٣

)مستحق للبنك  باإلشارة إلى ب )٢٠٠،٥٢٢،٨٥٩١٩٧،٣٧١،٣٣٨

٢٤٥،٨٠٧،٨٠٢٢٤٢،٦٥٦،٢٨١

٤٨٣،٢٣١،٧٤٣٥٠١،٢٩٤،١٢٢إجمالي القروض المصرفیة 

ایضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة

( بالدرھم اإلماراتي )

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

أیھما یتم تطبیقھ.

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.

یتم استحقاق الفائدة شھریاً طبقاً لنسبة البنك  سنوي بقیمة ١،٤٢٨،٥٧١ درھم إماراتى لكل قسط، ساریة من ١ دیسمبر ٢٠١٠.

التجارى وتدفع مع القسط.

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

وتم إعادة جدولة سداد القرض خالل عام ٢٠١٠ وسیتم سداده على سبعھ عشر  بسعة إنتاجیة تقدر ب ٧،٥٠٠ طن متري في الیوم.

یتم  قسط على أساس نصف سنوي بقیمة  ١٩،٧٨٥،٣٢٨ درھم إماراتي لكل قسط  وأول قسط یستحق السداد في ١٥ فبرایر ٢٠١٢.

استحقاق الفائدة شھریاً طبقاً لنسبة البنك التجارى وتدفع مع القسط.

14



شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع

اإلمارات العربیة المتحدة  الفجیرة -

غیر مدققة ) ) عن فترة الثالثة اشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠١٣

ایضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة

( بالدرھم اإلماراتي )

التزامات التأجیر التمویلى١٥

ویتم دفع االقساط االیجاریة وفقا للترتیبات اآلتیة:

٣١ دیسمبر  ٣١٢٠١٢ مارس ٣١٢٠١٣ دیسمبر  ٣١٢٠١٢ مارس ٢٠١٣

٣٤،٩٣٢،٤٦٨٣٥،٨١٨،٠٠٣٢٧،٤٠٥،٧٢٠٢٧،٤٠٥،٧٢٠مستحق خالل سنة 

١٠٨،٣١٧،٠١٧١٢٥،٥٦٢،٠١٥٩٥،٩٢٠،٠٢١١٠٩،٦٢٢،٨٨١

١٠٨،٣١٧،٠١٧١٢٥،٥٦٢،٠١٥٩٥،٩٢٠،٠٢١١٠٩،٦٢٢،٨٨١التزامات غیر متداولة 

١٤٣،٢٤٩،٤٨٥١٦١،٣٨٠،٠١٨١٢٣،٣٢٥،٧٤١١٣٧،٠٢٨،٦٠١اإلجمالي

تكالیف التمویل المستقبلیة  --(٢٤،٣٥١،٤١٧)(١٩،٩٢٣،٧٤٤)یخصم منھ :

١٢٣،٣٢٥،٧٤١١٣٧،٠٢٨،٦٠١١٢٣،٣٢٥،٧٤١١٣٧،٠٢٨،٦٠١

مصنفة في المركز المالى كاآلتي :

٩٥،٩٢٠،٠٢١١٠٩،٦٢٢،٨٨١االلتزامات الغیر متداول

٢٧،٤٠٥،٧٢٠٢٧،٤٠٥،٧٢٠االلتزامات المتداول
١٢٣،٣٢٥،٧٤١١٣٧،٠٢٨،٦٠١

تم ضمان التاجیر التمویلى برھنیة على الممتلكات، االالت والمعدات (ایضاح ٣).

مكافآت نھایة خدمة الموظفین ١٦
السنة  ١١،٨٤٠،٣٦٢١٢،٦٧٠،٢٦٠الرصید بدایة الفترة /

السنة  مخصص خالل الفترة / ٦٧٣،٣٤٨٢٥٨،٤٣٤یضاف:

السنة  ما تم دفعھ خالل الفترة / (١،٠٨٨،٣٣٢)(٢٨٢،٩٥٦)یخصم:

السنة  ١٢،٢٣٠،٧٥٤١١،٨٤٠،٣٦٢الرصید نھایة الفترة /

الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى ١٧
١٤٠،٠٧٥،٠٣٦١٣٨،٣٧٨،١١٤ذمم تجاریة دائنة 

٢،٤١٤،٩١١٢،٩١٤،٩١١محتجزات دائنة
٤،٤٧٢،١٠٧٤،٤٧٣،٨٨١أرباح أسھم مستحقة 

٢٩،٢٦٨،٠٤٤١٢،١٧٤،٨٢٦السلف المستلمة من العمالء 
٢٧،٩٠٩،٨٧٦٢١،٢٦٨،٦٩٤مستحقات 

٣،٠٩٥،١٥٩٧،٠٧٤،٥٣١فوائد دائنة 
٥،٨٤١،٦٧٣٣،٧٦١،٢٤٨ذمم دائنة أخرى  

٢١٣،٠٧٦،٨٠٦١٩٠،٠٤٦،٢٠٥

مستحق من السنة الثانیة إلى السنة 

الخامسة

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 مضافاً إلیھ ھامش ٤٫٥٪ سنویاً ومدة 

التأجیر ست سنوات و یتم سداد االقساط نصف سنویاً بمبلغ ١٣،٧٠٢،٨٦٠ درھم إماراتى بدایة من ١ أغسطس ٢٠١٢.

الحد األدنى لدفعات اإلیجار الحد األدنى لدفعات اإلیجار

القیمة الحالیة لـ 

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 الثالثة اشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠١٣

ایضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة

( بالدرھم اإلماراتي )

١ ینایر ٢٠١٢ حتى١ ینایر ٢٠١٣ حتى

٣١ مارس ٣١٢٠١٢ مارس ٢٠١٣
٣ أشھر ) ٣ أشھر )( )

غیر مدققة ) غیر مدققة )( )

المبیعات ١٨

داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة  ٥٥،٧٦١،٣٨٤٨٤،٥١٨،٨٧٢المبیعات:

خارج اإلمارات العربیة المتحدة (دول مجلس التعاون الخلیجى) ٧٤،٤٣١،٠٤٧٧١،٣٤٧،٩٠٢المبیعات :

١٣٠،١٩٢،٤٣١١٥٥،٨٦٦،٧٧٤

معامالت أطراف ذات عالقة ١٩

١ ینایر ٢٠١٢ حتى١ ینایر ٢٠١٣ حتى

٣١ مارس ٣١٢٠١٢ مارس ٢٠١٣
٣ أشھر ) ٣ أشھر )( )

غیر مدققة ) غیر مدققة )( )

٢،٢٧٩،٦٧٣١،٦٢٢،٠٦٨أ)

معامالت مع أطراف ذات عالقة ب)

طبیعة المعامالت المؤثرة مع أطراف ذات عالقة ومبالغھا موضحة كالتالى:

١ ینایر ٢٠١٢ حتى١ ینایر ٢٠١٣ حتى

٣١ مارس ٣١٢٠١٢ مارس ٢٠١٣
٣ أشھر ) ٣ أشھر )( )

غیر مدققة ) غیر مدققة )( )

١،٦٣١،٢٦٣١،٣٩٥،٢١٥مبیعات 

ج)

وقد كانت مكافآت الوظائف اإلداریة العلیا كالتالي :
٦٠،٠٠٠- مكافآت الوظائف اإلداریة العلیا

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.

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

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

یتطلب تطبیقھا.
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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 الثالثة اشھر المنتھیة في ٣١ مارس ٢٠١٣

بالدرھم اإلماراتي ) )

موسمیة النتائج٢٠

االلتزامات المحتملة ٢١

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٢ مارس ٢٠١٣

غیر مدققة ) مدققة )( )

٨٥١،٠٦٠-خطابات ائتمان

االلتزامات الرأسمالیة٢٢

٣١ دیسمبر ٣١٢٠١٢ مارس ٢٠١٣

غیر مدققة ) مدققة )( )

٥٠٠،٠٠٠٥٠٠،٠٠٠التزامات من شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

المبالغ المقارنة٢٣

ΓέΎѧѧδΧ�Ι ϭΪѧѧΣ�ϊ ѧѧϗϮΘϤϟ�Ϧѧѧϣ�β ѧѧϴϟ�ϲΘѧѧϟϭ�ϲѧѧόϴΒτ ϟ�ϞѧѧϤόϟ�ϕΎϴѧѧγ�ϦϤѧѧο �ΪѧόΗ�ϲΘѧϟϭ�ΔϳΩΎόϟ�ΕΎϣΰΘϟϻϭ�ϩϼϋ�ΓέϮϛάϤϟ�ΕΎϣΰΘϟϻ�Ϊϋ�ΎϤϴϓ

بسببھا ، ال یوجد أي التزامات رأسمالیة على القوائم المالیة للمنشأة كما في تاریخ التقریر.

ΞΎѧѧΘϨϟ�ϲѧѧϓ�ήѧѧΛΆΗ�Ϣѧѧϟ�ϚѧѧϠΗ�ϒϴϨѧѧμ Θϟ�ΓΩΎѧѧϋ·�ϥΈϓ�ϚϟΫ�ϊϣϭ�ΔϴϟΎΤϟ��ΔϨδϟ�ν ήϋ�ϊϣ�ΎϬΘϧέΎϘϤϟ�ΔϘΑΎδϟ�ΓήΘϔϟ�Ϧϣ�ΔϨϴόϣ�ώϟΎΒϣ�ϒϴϨμ Η�ΓΩΎϋ·�ϢΗ

المالیة أو حقوق الملكیة التي تم إعداد التقریر عنھا سابقاً .

ΓέΎѧѧδΧ�Ι ϭΪѧѧΣ�ϊ ѧѧϗϮΘϤϟ�Ϧѧѧϣ�β ѧѧϴϟ�ϲΘѧѧϟϭ�ϲѧѧόϴΒτ ϟ�ϞѧѧϤόϟ�ϕΎϴѧѧγ�ϦϤѧѧο �ΪѧόΗ�ϲΘѧϟϭ�ΔϳΩΎόϟ�ΕΎϣΰΘϟϻϭ�ϩϼϋ�ΓέϮϛάϤϟ�ΕΎϣΰΘϟϻ�Ϊϋ�ΎϤϴϓ

بسببھا ، ال یوجد أي التزامات محتملة على القوائم المالیة للمنشأة كما في تاریخ التقریر.

٣١�ϲѧѧϓ�ΔѧѧϴϬΘϨϤϟ�ήϬѧѧη�ΔѧѧΛϼΜϟ�ΓήΘѧϓ�Ϧѧϋ�ΓΰѧΟϮϤϟ�ΔϴϠΣήϤϟ�ήΎδΨϟϭ�ΡΎΑέϻ�ΔϤΎϗ�ϲϓ�ΔϴϤγϮϣ�ΔόϴΒρ�ΕΫ�ΕΩήϳ�ϞϴΠδΗ�ϢΘϳ�Ϣϟ مارس

٢٠١٣ و٢٠١٢.

17




