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

بیان التغیرات في حقوق ملكیة المساھمین المرحلي الموجز 
عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غیر مدقق)

٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠١٥٥،٨١٣،١١٢٢٢٢،٥٣٦،٠٠٢٣٠٤،٤٤٦،٧٢٥١،٠٣٨،٦٦١،١٥٩الرصید كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦ ( مدقق)

٢٧،٠٧٩،٩٣٣٢٧،٠٧٩،٩٣٣                  -                  -                 -أرباح الفترة 
(٣،٣٠٠،٠٠٠)(٣،٣٠٠،٠٠٠)                  -                  -                 -مكافآت مجلس اإلدارة 
٢٣،٧٧٩،٩٣٣٢٣،٧٧٩،٩٣٣                  -                  -                 -إجمالي الدخل الشامل

                    -(٢١،٣٥١،٩١٩)(٢١،٣٥١،٩١٩)                  -                  -                 -توزیعات أرباح 
٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠١٥٥،٨١٣،١١٢٢٢٢،٥٣٦،٠٠٢٣٠٦،٨٧٤،٧٣٩١،٠٤١،٠٨٩،١٧٣

٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠١٥٩،٥١٨،٢٩٥٢٢٢،٥٣٦،٠٠٢٣١٣،١٤١،٤٥١١،٠٥١،٠٦١،٠٦٨الرصید كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ ( مدقق)

١٢،٢٢٢،٢٥٨١٢،٢٢٢،٢٥٨                  -                  -                 -أرباح الفترة 
-                 -                  -                  (٣،٣٠٠،٠٠٠)(٣،٣٠٠،٠٠٠)

٨،٩٢٢،٢٥٨٨،٩٢٢،٢٥٨                  -                  -                 -إجمالي الدخل الشامل

(٢١،٣٥١،٩١٩)(٢١،٣٥١،٩١٩)                  -                  -                 -توزیعات أرباح 

٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠١٥٩،٥١٨،٢٩٥٢٢٢،٥٣٦،٠٠٢٣٠٠،٧١١،٧٩٠١،٠٣٨،٦٣١،٤٠٧

اإلیضاحات المرفقة جزأ ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة. 
تقریر مراجعة مدققي الحسابات مدرج على الصفحة رقم ٢.

االحتیاطي االختیاري

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

االحتیاطي القانونيرأس المال

الرصید كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غیر مدقق)

مكافآت مجلس اإلدارة

الرصید كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (غیر مدقق)

إجمالي حقوق ملكیة 
المساھمین األرباح المحتجزة
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة 

بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموجز عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غیر مدقق)
(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

 ١ ینایر ٢٠١٧ حتى ١ ینایر ٢٠١٨ حتى
٣٠ سبتمبر ٣٠٢٠١٧ سبتمبر ٢٠١٨

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

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
١٢،٢٢٢،٢٥٨٢٧،٠٧٩،٩٣٣ربح الفترة

تسویات لـ : 
(٢،٩٩٨)(٧٩٩)(ربح) من بیع ممتلكات وآالت ومعدات

٣٧،٨٠٠،٦٣٠٣٦،٧٥٥،٠٥١
٧٥٠،٠٠٠                    -مخصص المخزون بطئ الدوران من قطع الغیار

١،١٠٠،٠٠٠١،٦٥٠،٠٠٠
١،٨٧١،٤٠٨١،٨٠٧،٠٤٧

١٣،٩٩٨،٢٥٩٩،٣٠٠،٣٣٨تكالیف تمویل
                  -(١٧،٤٨٥)مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا معكوس

٦٦،٩٧٤،٢٧١٧٧،٣٣٩،٣٧١األرباح التشغیلیة قبل التغیرات في األصول وااللتزامات التشغیلیة
( الزیادة)/ النقص في األصول المتداولة 

(٣٤،٢٦٥،٨٠٨)(٥٢،٢٧٨،٦٠٣)المخزون 
(٤٣،٤٢٨،١٨٦)(١٣،٧٣٧،٧٣١)الذمم التجاریة المدینة  

(٤،٩٣١،٠٥٣)(٥،٨٥٦،٢٩٦)المدفوعات مقدمًا والودائع والذمم المدینة األخرى
الزیادة/ (النقص)  في االلتزامات المتداولة 
٢٨،٢١٣،٦١٩٣٤،٢٨٨،٨٧٩الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى 

٢٣،٣١٥،٢٦٠٢٩،٠٠٣،٢٠٣النقد الناتج من العملیات 
(٦٠٠،٢٢٦)(١،٥١٠،٥٥٨)مكافآت نھایة خدمة موظفین مدفوعة 

٢١،٨٠٤،٧٠٢٢٨،٤٠٢،٩٧٧صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة 
التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة 

(١٩،١١٢،١٩٠)(٢٢،٩٢٩،٦٩٣)شراء ممتلكات وآالت ومعدات 
٨٠٠٣،٠٠٠المحصل من بیع ممتلكات وآالالت ومعدات

(١٩،١٠٩،١٩٠)(٢٢،٩٢٨،٨٩٣)صافي النقد (المستخدم في) األنشطة االستثماریة  
التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 

١١٣،٦٢٦،٦٥٣١٢٦،٧٥٤،١٤٦المستلم من القروض اآلجلة 
(٢٠٥،٨٥٩،٠٩٠)(١٣٥،٠٦٣،٣٧٤)(سداد) القروض اآلجلھ 

٥٥،٨٠٥،٠٨٥٩٧،٠٥٥،٠٦٦المستلم من القروض المصرفیة األخرى ، بالصافى
(١٠،٩١٩،٢٤٥)(١٤،٣٣٨،٧٨٨)تكالیف تمویل مدفوعة 

(٢١،٦٠٠،٠٢٨)(٢١،٣٧٢،١٨٨)توزیعات أرباح مدفوعة
(٣،٣٠٠،٠٠٠)(٣،٣٠٠،٠٠٠)مكافآت مجلس اإلدارة 

(١٧،٨٦٩،١٥١)(٤،٦٤٢،٦١٢)صافي النقد (المستخدم في) األنشطة التمویلیة  
(٨،٥٧٥،٣٦٤)(٥،٧٦٦،٨٠٣)صافي ( النقص) في النقد وما یعادلھ 

١٣،٥٧٥،٥٩١١٥،١١٦،٣٨٠النقد وما یعادلھ ، في بدایة الفترة
٧،٨٠٨،٧٨٨٦،٥٤١،٠١٦النقد وما یعادلھ ، في نھایة الفترة

ممثل بــ : 
١٥٤،٠٣٩١٠٩،٤٤٠النقد بالصندوق

٧،٦٥٤،٧٤٩٦،٤٣١،٥٧٦أرصدة لدى البنوك - الحسابات الجاریة
٧،٨٠٨،٧٨٨٦،٥٤١،٠١٦

تقریر مراجعة مدققي الحسابات مدرج على الصفحة رقم ٢.

مخصص مكافآت نھایة خدمة الموظفین

إھالك الممتلكات واآلالت والمعدات

اإلیضاحات المرفقة جزأ ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة.

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

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 
عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غیر مدقق)

الوضع القانوني و األنشطة التجاریة ١

(١-١

(١-٢

(١-٣

السیاسات المحاسبیة الھامة ٢

٢ -١) أساس اإلعداد 

=

=

=

الممتلكات واآلالت والمعدات ٢-٢)
یتم إدراج األرض بالتكلفة.

وم      یرة بالمرس ارة الفج ة بإم اھمة عام ركة مس جلة كش ركة") مس یرة ش   .م.ع ("الش منت الفجـ ناعات أس ركة ص ادة/ ش الس
وق أبوظبي    ي س ي     ٢٠ دیسمبر  ١٩٧٩. األسھم العادیة للشركة مدرجة ف یرة ف اكم الفج احب السمو ح ادرعن ص یري الص األم

لألوراق المالیة و بورصة الكویت.
وامع              ازن والص یید وتشغیل وإدارة المخ ابقة وتشمل تصنیع األسمنت وتش نة الس ذ الس ركة من یة للش ة األساس یر األنشطـ لم تتغ

المطلوبة لھذا الغرض والمشاركة في تأسیس الشركات الصناعیة واألنشطة المماثلة.

 عنوان الشركة المسجل ھو ص. ب : ٦٠٠ ، الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة.

تتضمن المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة نتائج التشغیل للرخصة الصناعیة رقم ١.٨٠٠٠١-٤)

المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٩ "األدوات المالیة"؛

المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ١٥ "إیرادات العقود من العمالء"؛

تفسیر لجنة المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة رقم ٢٢ "المعامالت بالعمالت األجنبیة والمقابل المدفوع مقدمًا".

نة  ن الس ركة ع ة للش ة المدقق ات المالی ي البیان ا ف اح عنھ م اإلفص تي ت ك ال ع تل ة م ة متطابق اطر المالی داف إدارة المخ ات وأھ إن سیاس
المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ .

ذلك        املة  ول ة الكـ ات المالی ة للبیان احات المطلوب ات واإلفص ة المعلوم ى كاف ركة عل ال تحتوي المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة للش
یجب أن تقرأ جنبًا إلى جنب مع البیانات المالیة المدققة للشركة عـن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧.

ي ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ لیست بالضرورة أن تكون مؤشـرًا للنتائج التــي یمكن توقعھا للسنة المالیة ة ف ھر المنتھی إن نتائج فترة التسعة أش
المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٨.

ي ریر المالـ م  ٣٤ ، "التق ي رق اسبة الدولـ ار المحـ ًا لمعی ركة وفق ة بالش زة الخاص لیة الموجــ الیة المرحــ ومات المــ داد المعلـ م إع  تــ
المرحلي" وتم عرض المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة للشركة بالدرھم اإلماراتي وھي العملة المستخدمة من قبل الشركة .

تم إعداد المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة على أساس التكلفة التاریخیة ما عدا بعض األدوات المالیة التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة.

ات ي البیان ا ف اح عنھ م اإلفص إن السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إعداد المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة متطابقة مع تلك التي ت
ي       ٣١ دیسمبر ٢٠١٧. فیما عدا تطبیق التعدیالت الجدیدة على المعاییر الموضحة ة ف نة المنتھی ن الس ركة ع ة للش المالیة السنویة المدقق
ى        ري عل ر جوھ دیالت أي أث ذه التع س لھ دھا ولی ایر  ٢٠١٨ أو بع ي   ١ ین دأ ف تي تب ة ال ترات المالی ى الف ا عل م تطبیقھ تي یت الي وال كالت

المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة.

الك   ع اإلھ ا مجم ومًا منھ ا مخص ذ   ) بتكلفتھ د التنفی مالیة قی ال الرأس دا األعم ا ع رى   (م دات األخ ات واآلالت والمع م إدراج الممتلك ت
والخسارة الناتجة عن انخفاض قیمة األصول إن وجدت. وتشمل التكلفة سعر الشراء باإلضافة إلى أي مصروفات شراء أخرى.

ى             ر عل ي تؤثـ دیرات التـ ام والتقــ ض األحك ل بعـ وم بعم ن اإلدارة أن تق ركة م زة للش ة الموج ة المرحلی ات المالی یتطلب إعداد المعلوم
ذه   ن ھ ة ع الغ الفعلی ف المب د تختل ریر وق ي التق السیاسات المحاسبیة ومبالغ األصول وااللتزامات واإلیرادات والمصروفات المدرجة ف

التقدیرات.

ات      ركة للسیاس ق الش وص تطبی ذھا اإلدارة بخص تي تتخ ة ال رارات الھام إن الق زة ف ة الموج ة المرحلی ات المالی داد المعلوم الل إع خ
ي  ة ف نة المنتھی ن الس ة ع ة المدقق ات المالی ى البیان ا عل م تطبیقھ تي ت المحاسبیة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات الغیر مؤكدة ھي نفسھا ال

٣١ دیسمبر ٢٠١٧.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة 

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 
عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غیر مدقق)

تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٢

تابع الممتلكات واآلالت والمعدات ٢-٢)

 ٨ إلى ٣٥ المباني وتحسینات األصول المؤجرة
 ٦ إلى ٣٥اآلالت والمعدات

األثاث والتركیبات 
المركبات والمعدات المتحركة 

األدوات والمعدات  
 ٦ إلى ٢٠تكالیف تطویر المحجر 

 األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ

االستثمار في شركات زمیلة٢-٣)

د ط عن ك فق زوم وذل ب الل ل حس ل منفص ا كأص بالنسبة للتكالیف الالحقة فإما أنھ یتم ضمھا إلى القیمة الدفتریة لألصل أو االعتراف بھ
م           ھ ویت وق ب و موث ى نح ھ عل اس تكلفت ة قی ذلك إمكانی ركة وك ى الش ل إل ذا األص احتمال تدفق المنافع اإلقتصادیة المستقبلیة المرتبطة بھ

تحمیل كل مصروفات اإلصالح والصیانة األخرى  إلى األرباح أو الخسائر في الفترة التي صرفت فیھا.
ط   ة القس ذ      ) بطریق د التنفی ال الرأسمالیة قی الف األرض واألعم دات    ( بخ ات واآلالت والمع ة الممتلك طب تكلف الك لش اب اإلھ م احتس ت

الثابت على العمرالمتوقع لألصول على النحو التالي:

٤
٤

السنوات

ة. ووفقًا لطریقة حقوق الملكیة یتم االعتراف وق الملكی ة حق تخدام طریق ة باس ي الشركات الزمیل ات ف یتم احتساب األصول وااللتزام
ن ا م األولي باالستثمارات في الشركات الزمیلة بالتكلفة ویتم تعدیلھا بعد ذلك لالعتراف بحصة الشركة من الربح أو الخسارة وغیرھ
ة     (والتي تتضمن أي حصة ي الشركة الزمیل ن حصتھا ف ائر ع ي الخس ة. عندما تزید حصة الشركة ف امل للشركة الزمیل دخل الش ال
ة  )، فإن الشركة توقف االعتراف ي الشركة الزمیل على المدى الطویل والتي في جوھرھا ، تشكل جزءًا من صافي استثمار الشركة ف
ة أو       ات قانونی دى الشركة التزام ھ ل ون فی ائر  . یتم االعتراف بالخسائر اإلضافیة فقط إلي الحد الذي یك ن الخس د م ن المزی بحصتھا م

ضمنیة أو قامت بعمل دفعات بالنیابة عن الشركة الزمیلة.
ادة أي زی تحتسب االستثمارات في الشركات الزمیلة باستخدام طریقة حقوق الملكیة من تاریخ اعتبارھا شركة زمیلة ویتم االعتراف ب
ا م إدراجھ تي یت ة كشھرة ، وال ات الشركة الزمیل في تكلفة االستثمارات على حصة الشركة في صافي القیمة العادلة ألصول والتزام
تثمار. یتم إدراج أي زیادة في حصة الشركة من صافي القیمة العادلة لألصول وااللتزامات المحددة على ة لالس ة الدفتری من القیم ض

تكلفة الشراء بعد إعادة التقییم ، مباشرة في الربح أو الخسارة في الفترة التي یتم شراء االستثمار فیھا.

٤

یتم إھالك المباني والتحسینات على األصول المؤجرة على مدى فترة إمكانیة استخدامھا حتى نھایة مدة اإلیجار.

دیرات         ي التق یرات ف أثیر أي تغی ع ت ریر ، م ل تق ترة ك ة ف ي نھای ة ف م المتبقی الك والقی ة اإلھ در وطریق یتم مراجعة العمر اإلنتاجي المق
المحتسب لھ على أساس احتمالي.

ن رق بی ھ الف دات بأن ات واآلالت والمع ن الممتلك ر م ي لعنص یتم تحدید الربح أو الخسارة الناتجة من استبعاد أو انتھاء العمر االفتراض
عائدات البیع والقیمة الدفتریة لألصل ویتم االعتراف بھا في بیان األرباح أو الخسائر.

ا أي      ومًا منھ فة مخص د ، بسعر التكلــ دد بع م یح تحتسب الممتلكات في قسم البناء ألغراض اإلدارة أو العرض أو اإلنتــاج أو لغرض ل
الیف         م رسملة تكـــ لة یت ول المؤھــ بة لألص ھنیة وبالنس اب المـــ ا     . وتشمل التكلفة األتع ترف بھ ة المع اض القیم ن انخف ة م ارة ناتج خس
ند عدات عـــ ركة. وتصنف ھذه الممتلكات إلى الفئات المناســبة من الممتلكات واآلالت والمــ بیة للش ات المحاس ا للسیاس تراض وفق االق
ول        ون األص دما تك رى عن ول األخ اس األص س أس ى نف االنتھاء منھا وعند جاھزیتھا لالستخدام المقصود ویبدأ إھالك ھذه األصول عل

جاھزة لالستخدام المقصود منھا.

رارات      ي ق ى المشاركة ف درة عل ا        . إن التأثیر الھام ھو الق ام علیھ أثیر ھ دى الشركة ت تي ل ك المنشآت ال ة ھي تل إن الشركات الزمیل
السیاسة المالیة والتشغیلیة في الشركة المستثمر فیھا ولكن لیس السیطرة أو السیطرة المشتركة على تلك السیاسات.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة 

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 
عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غیر مدقق)

تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٢

االستثمار في شركات زمیلة٢-٣)

ك ون ذل دما یك ة، وعن لتحدید فیما إذا كان من الضروري االعتراف بأیة خسارة من انخفاض قیمة استثمار الشركة في الشركة الزمیل
ا         ة وفق ي القیم اض ف اك انخف ان ھن ا إذا ك ة م ك الشھرة) لمعرف ي ذل ا ف تثمار (بم ة لالس ة الدفتری الي القیم ار إجم م اختب ضروریًا، یت
م ٣٦ "انخفاض قیمة األصول" كأصل منفصل وذلك بمقارنة قیمتھ المستردة (القیمة المستخدمة والقیمة دولي رق بي ال ار المحاس للمعی
ة        ن القیم ا جزءًا م ترف بھ ة المع اض القیم ة . تشكل خسارة انخف ھ الدفتری ع قیمت ى) م ا أعل ع أیھم الیف البی ا تك ة مخصومًا منھ العادل
م ٣٦ إلى الحد الذي یزید فیھ قیمة تثمار. یتم االعتراف بعكس خسارة انخفاض القیمة وفقا للمعیار المحاسبي الدولي رق ة لالس الدفتری

االستثمار المستردة الحقاً.

د     ة، أو عن ھ شركة زمیل تثمار عن كون تقوم الشركة بالتوقف عن استخدام طریقة حقوق الملكیة بدءًا من التاریخ الذي یتوقف فیھ االس
ا،ً          تبقاة أصًال مالی ون الحصة المس ابقًا وتك ة س ي الشركة الزمیل ع     . عندما تحتفظ الشركة بحصة ف ھ للبی ظ ب تثمار كمحتف تصنیف االس
ي       د االعتراف األول ة عن ا العادل ة كقیمتھ تقوم الشركة بقیاس الحصة المستبقاة بالقیمة العادلة في ذلك التاریخ ویتم اعتبار القیمة العادل
دم           اریخ ع ي ت ة ف ة للشركة الزمیل ة الدفتری ن القیم رق بی م إدراج الف م     ٣٩ . یت ة رق اریر المالی دولي للتق ار ال ًا للمعی الي وفق كأصل م
ة            ي الشركة الزمیل ن الحصة ف تبعاد جزء م ن اس د م ا وأي عوائ ظ بھ االستمرار بطریقة حقوق الملكیة والقیمة العادلة للحصة المحتف
ك         ة بتل الغ المتعلق ع المب وم الشركة باحتساب جمی ك، تق ة      . باإلضافة إلى ذل تبعاد الشركة الزمیل ن اس ارة م ربح أو الخس د ال د تحدی عن
ك الشركة          تبعاد تل م اس و ت ًا ل ون مطلوب د یك ذي ق س األساس ال ى نف الشركة الزمیلة والمعترف بھا سابقًا في الدخل الشامل اآلخر عل
ي    ابقًا ف ا س ترف بھم ارة المع ة. وعلیھ، لو تم إعادة تصنیف المكسب أو الخس ات ذات العالق ن األصول وااللتزام ة مباشرة م الزمیل
ركة وم الش لة، تق الدخل الشامل اآلخر من قبل تلك الشركة الزمیلة إلى الربح أو الخسارة عند استبعاد األصول وااللتزامات ذات الص
ادة تصنیف   ) عند التوقف عن استخدام  دیل إلع ارة       (كتع ربح أو الخس ى ال ة إل وق الملكی ن حق ارة م ادة تصنیف المكسب أو الخس بإع

طریقة حقوق الملكیة.
بة نیف نس ادة تص ركة بإع وم الش عندما تقلل الشركة حصة ملكیتھا في شركة زمیلة ، ولكن ال تزال تستخدم طریقة حقوق الملكیة، تق
اح أو    ى األرب ة ، إل ة الملكی ض حص ق خف ر المتعل امل اآلخ دخل الش ي ال ابقًا ف ا س تراف بھ م االع د ت تي ق ارة ال ربح أو الخس ن ال م
ات ذات           تبعاد األصول أو االلتزام ن اس ائر الناتجة م اح أو الخس ى األرب ارة إل الخسائر إذا كان سیتم إعادة تصنیف المكسب أو الخس

الصلة.
ي                ا ف م إدراجھ ة یت ع الشركة الزمیل امالت م ائر الناتجة عن المع اح أو الخس إن األرب ة ، ف ع الشركة الزمیل ل الشركة م دما تتعام عن

البیانات المالیة للشركة فقط إلى حد الحصة في الشركة الزمیلة التي ال ترتبط بالشركة.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة 

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غیر مدقق)
(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

الممتلكات واآلالت والمعدات ٣

التكلفة 
١٥٢،٤٢٤،٨٤٥١،٩٤٥،٤٣٩،٠٥١٢،٧٦٦،٥٠١٢٥،٧٧٤،٣١٢١٢،٣٣٤،٨٢٧٣٠،٩١٨،٦٧٢٧٤٨،٦٣١٢،١٧٠،٤٠٦،٨٣٩كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦ (مدققة)

٩،٤٦٦،٢٤١٢٤،٣٩٢،٣٧١                -٥٥،٠٠٠١٣،٢٠٢،٤٢٥٥٢٤،١٩٢٧٧٣،٥٧٨٣٧٠،٩٣٥المضاف خالل السنة
(١١٤،٠٠٠)                    -                -                 -(١١٤،٠٠٠)               -                   -                  -المستبعد خالل السنة

١٥٢،٤٧٩،٨٤٥١،٩٥٨،٦٤١،٤٧٦٣،٢٩٠،٦٩٣٢٦،٤٣٣،٨٩٠١٢،٧٠٥،٧٦٢٣٠،٩١٨،٦٧٢١٠،٢١٤،٨٧٢٢،١٩٤،٦٨٥،٢١٠كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ (مدققة)
١٤،٤٤٣،٦٨١٢٢،٩٢٩،٦٩٣                -٧٨،٤٢٥٨،٠٢٢،١٢٤١٣٥،٦٩١٤٢،٨٥٨٢٠٦،٩١٤المضاف خالل الفترة 

(٢٣،٦٢٢،٣١٨)                   -               -٦،١٥٥،١٢٦١٧،٤٦٧،١٩٢-                    
(٤،٩٠٠)                    -                -                 -(٤،٩٠٠)               -                   -                  -المستبعد خالل الفترة 

١٥٨،٧١٣،٣٩٦١،٩٨٤،١٣٠،٧٩٢٣،٤٢٦،٣٨٤٢٦،٤٧١،٨٤٨١٢،٩١٢،٦٧٦٣٠،٩١٨،٦٧٢١،٠٣٦،٢٣٥٢،٢١٧،٦١٠،٠٠٣كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غیر مدققة)

مجمع اإلھالك 
٩٠٣،١٨٠،٥٥٤                    -٣٠،٤٩٧،٦٨٧٨١٢،٥٩٠،٧٠١٢،٥٢٦،٢٠١٢٤،١١٩،٩٢٨١١،٨٥٨،١١٦٢١،٥٨٧،٩٢١كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦ (مدققة)

٤٩،١١٦،٨٣١                    -٤،٤٥٥،٨٢٥٤٢،٨١٢،٢٨٧١٨٤،٣٢٥٥٥٨،٠٦١٣٢٧،٤٦٠٧٧٨،٨٧٣المحمل على السنة 
(١١٣،٩٩٨)                    -                -                 -(١١٣،٩٩٨)               -                   -                  -المستبعد خالل السنة 

٩٥٢،١٨٣،٣٨٧                    -٣٤،٩٥٣،٥١٢٨٥٥،٤٠٢،٩٨٨٢،٧١٠،٥٢٦٢٤،٥٦٣،٩٩١١٢،١٨٥،٥٧٦٢٢،٣٦٦،٧٩٤كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ (مدققة)
٣٧،٨٠٠،٦٣٠                    -٣،٤٤٦،٠٤٤٣٢،٧٩٣،٨٨٦١٨١،٧١١٥٢٧،٠٦٠٢٦٧،٧٧٤٥٨٤،١٥٥المحمل على الفترة 

(٤،٨٩٩)                    -                -                 -(٤،٨٩٩)               -                   -                  -المستبعد خالل الفترة  
٩٨٩،٩٧٩،١١٨                    -٣٨،٣٩٩،٥٥٦٨٨٨،١٩٦،٨٧٤٢،٨٩٢،٢٣٧٢٥،٠٨٦،١٥٢١٢،٤٥٣،٣٥٠٢٢،٩٥٠،٩٤٩كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غیر مدققة)

القیمة الدفتریة 
١٢٠،٣١٣،٨٤٠١،٠٩٥،٩٣٣،٩١٨٥٣٤،١٤٧١،٣٨٥،٦٩٦٤٥٩،٣٢٦٧،٩٦٧،٧٢٣١،٠٣٦،٢٣٥١،٢٢٧،٦٣٠،٨٨٥
١١٧،٥٢٦،٣٣٣١،١٠٣،٢٣٨،٤٨٨٥٨٠،١٦٧١،٨٦٩،٨٩٩٥٢٠،١٨٦٨،٥٥١،٨٧٨١٠،٢١٤،٨٧٢١،٢٤٢،٥٠١،٨٢٣

مالحظات : 
إن جزء من مباني الشركة وآالتھا ومعداتھا مقام على أرض مؤجرة من حكومة الفجیرة. -
تمثل األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ أعمال بناء وتركیب آالت ومعدات.  -
-
-
-
-

-
-
-
-

اإلجمالياألدوات والمعداتاألثاث والتركیبات المباني وتحسینات 
المركبات والمعدات اآلالت والمعداتاألصول المؤجرة

المتحركة
تكالیف تطویر 

المحجر
 األعمال الرأسمالیة 

قید التنفیذ

كانت تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات المھلكة بالكامل والتى التزال تستخدم في نھایة فترة التقریر ٣٥٣،٧٢٣،٥٠٦ درھم إماراتي ( ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ : ٣٥٢،٩٩٨،٠٧١ درھم إماراتي).

تم تخصیص بوالص التأمین التي تغطي األصول المنقولة لصالح البنك مقابل قرض آجل (إیضاح ١٦).

خالل الفترة ، تم رسملة تكالیف اقتراض بمبلغ ٢٤٧،٦٥٢ درھم إماراتي (٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ : (ال شئ) درھم إماراتي).

كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غیر مدققة)
كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ (مدققة)

تم تحمیل كافة مصرفات اإلھالك على تكالیف المبیعات.

تم تخصیص محطة الطاقة الحراریة وتخصیص بوالص التأمین التي تغطي مصنع االسمنت ومحطة الطاقة الحراریة وتخصیص حقوق اإلیجار على األرض التي تقام علیھا محطة الطاقة الحراریة كضمانات مقابل قروض آجلة وقروض                                                
مصرفیة أخرى (إیضاح ١٦).

تم رھن بعض المركبات مقابل قرض آجل (إیضاح ١٦).

تم تقدیم رھن عقارى مسجل (تم تنفیذه) على مشروع محطة تولید الطاقة عن طریق االستفادة من النفایات الحراریة وكذلك تخصیص بولیصة تأمین على المشروع لصالح البنك مقابل قروض آجلة (إیضاح ١٦).

تم ترقیة الرھن المسجل والتخصیص لبولیصة التأمین على بعض اآلالت والمعدات (إیضاح ١٦).

المحول من األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ
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إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غیر مدقق)

٣١ دیسمبر ٣٠٢٠١٧ سبتمبر ٢٠١٨
(مدققة)(غیر مدققة)

حقوق االمتیاز ٤
١،١٠٠،٠٠٠                   -القیمة الدفتریة في نھایة الفترة / السنة 

التكلفة
٢٢،٠٠٠،٠٠٠كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦ (مدققة)
٢٢،٠٠٠،٠٠٠كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ (مدققة)

٢٢،٠٠٠،٠٠٠كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غیر مدققة)

مجمع االستھالك 

١٨،٧٠٠،٠٠٠كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦ (مدققة)
٢،٢٠٠،٠٠٠االستھالك خالل السنة   

٢٠،٩٠٠،٠٠٠كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ (مدققة)
١،١٠٠،٠٠٠االستھالك خالل الفترة 

٢٢،٠٠٠،٠٠٠كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غیر مدققة)
القیمة الدفتریة : 

                  -كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غیر مدققة)
١،١٠٠،٠٠٠كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ (مدققة)

٣١ دیسمبر ٣٠٢٠١٧ سبتمبر ٢٠١٨
(مدققة)(غیر مدققة)

االستثمار فى شركة زمیلة٥

١٣،٥٦١،٠٠٠١٣،٥٦١،٠٠٠

المخزون ٦
١٨،٧٤٦،٨٨١٢٢،٤٨٠،٨١٢المواد الخام 

٩٢،٠٤٤،٠٠٢٥٥،١٨٣،٢٥٤المنتجات شبھ التامة
٢،٠٧٤،٩٩٥٣،٧٢١،٦٢١المنتجات التامة

١١٢،٨٦٥،٨٧٨٨١،٣٨٥،٦٨٧(أ)
١٣٩،٨٤٦،٣٠٠١٣٥،٨٨٥،٤٧٦قطع الغیار 

(٢٤،٠٠٠،٠٠٠)(٢٤،٠٠٠،٠٠٠)یخصم منھ : مخصص مخزون قطع الغیار بطيء الدوران
١١٥،٨٤٦،٣٠٠١١١،٨٨٥،٤٧٦

١١٣،٠١٣،٠٥٨٩٧،٤٠٦،٢٤٥وسائل حرق
٤٤٣،٩٤٠٦٠٦،٥١٣الحقائب ومواد التعبئة والتغلیف 

٢٢٩،٣٠٣،٢٩٨٢٠٩،٨٩٨،٢٣٤ (ب) 
                      -١،٣٩٣،٣٤٨ (جـ) مخزون في الطریق

٣٤٣،٥٦٢،٥٢٤٢٩١،٢٨٣،٩٢١(أ) + (ب) + (جـ)

٢٠٪  من حصص السادة / مصنع اسمنت صحار ذ.م.م.، صحار، 
سلطنة عمان ("شركة زمیلة")،

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

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

حقوق االمتیاز

تستھلك حقوق االمتیاز على مدى ١٠ سنوات وفقًا لما تم تقدیره من قبل اإلدارة.

ة ٧،١٠٠،٠٠٠ ریال عماني ، متمثًال في عدد دفوع قیم ام ٢٠١٦، قامت الشركة باالستثمار في شركة زمیلة یبلغ رأس مالھا الم الل ع خ
ھ   . وقد بدأت ع أنواع منت بجمی اج االس ا بإنت رخص لھ دة. الشركة الزمیلة م ة الواح اني للحص ال عم د ری ة واح ة بقیم ٧،١٠٠،٠٠٠ حص

الشركة الزمیلة في اإلنتاج التجاري في یولیو ٢٠١٨.

دة  ٢٥ عامًا أخري من تاریخ االتفاق ، ل  ٢٠٠٧ بإبرام اتفاقیة مع بلدیة الفجیرة ، حیث تم منح حقوق امتیاز لم ي    ١٧ أبری ركة ف ت الش قام
قابلة للتجدید تلقائیًا لمدة ٢٥ عامًا أخرى ، وتنقضي دون سابق إنذار بعد العام الخمسین.
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إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غیر مدقق)

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

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

٣١ دیسمبر ٣٠٢٠١٧ سبتمبر ٢٠١٨
(مدققة)(غیر مدققة)

تابع المخزون ٦

٢٤،٠٠٠،٠٠٠٢٣،٠٠٠،٠٠٠الرصید فى بدایة الفترة / السنة 
١،٠٠٠،٠٠٠                   -المحمل خالل الفترة / السنة 

٢٤،٠٠٠،٠٠٠٢٤،٠٠٠،٠٠٠الرصید فى نھایة الفترة / السنة 

الذمم التجاریة المدینة  ٧
١٩١،٥٤١،٩٢٧١٧٧،٨٠٤،١٩٦ذمم تجاریة مدینة  

(١،٧٩٦،١٢٥)(١،٧٧٨،٦٤٠)یخصم : مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا 
١٨٩،٧٦٣،٢٨٧١٧٦،٠٠٨،٠٧١

١،٧٩٦،١٢٥١،٧٩٦،١٢٥الرصید فى بدایة الفترة / السنة 
                  -(١٧،٤٨٥)المعكوس خالل الفترة / السنة

١،٧٧٨،٦٤٠١،٧٩٦،١٢٥الرصید فى نھایة الفترة / السنة 

الغطاء:
١٠٩،٤٩٨،٧٢٢١٢٢،٩٥٧،٦٩٥بضمان 

٨٠،٢٦٤،٥٦٥٥٣،٠٥٠،٣٧٦اعتماد مفتوح 
١٨٩،٧٦٣،٢٨٧١٧٦،٠٠٨،٠٧١

المدفوعات مقدمًا والودائع والذمم المدینة األخرى٨
٥،٠٢٤،٤٥٠٦٠٦،٦٦٨المدفوعات مقدمًا 

٤،٦٢٦،٠٩٦٣،٢١٥،٢٧٧مبالغ مدفوعة مقدمًا إلى الموردین 
٦٦١،٧٢٤٦٣٤،٠٢٩ذمم مدینة أخرى

١٠،٣١٢،٢٧٠٤،٤٥٥،٩٧٤
النقد بالصندوق واألرصدة لدى البنوك ٩

١٥٤،٠٣٩١٠٠،٠٦٢النقد بالصندوق
٧،٦٥٤،٧٤٩١٣،٤٧٥،٥٢٩أرصدة لدى البنوك - الحسابات الجاریة

٧،٨٠٨،٧٨٨١٣،٥٧٥،٥٩١

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

رأس المال ١٠
٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠ ( عدد )عدد األسھم العادیة 

١١( درھم إماراتي) القیمة االسمیة للسھم العادى
٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠( درھم إماراتي) رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 

تم رھن الذمم التجاریة المدینة مقابل قروض مصرفیة (إیضاح ١٦).

یوجد المخزون المذكور أعاله في منشآت وباحة المصنع في دبا ، الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة.

إن الحركة في مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا كالتالي:

إن الحركة في مخصص مخزون قطع الغیار بطئ الدوران كالتالي :

تم تخصیص بولیصة التأمین مقابل قروض مصرفیة (إیضاح ١٦).
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إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غیر مدقق)

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

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)
 ١ ینایر ٢٠١٧ حتى ١ ینایر ٢٠١٨ حتى ١ یولیو ٢٠١٧ حتى ١ یولیو ٢٠١٨ حتى

٣٠ سبتمبر ٣٠٢٠١٧ سبتمبر ٣٠٢٠١٨ سبتمبر ٣٠٢٠١٧ سبتمبر ٢٠١٨
( ٩ أشھر )( ٩ أشھر )( ٣ أشھر )( ٣ أشھر )

(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)
األرباح األساسیة والمخففة للسھم١١

٣٢٩،٨٨٠٦،١٩٩،٧٧٣١٢،٢٢٢،٢٥٨٢٧،٠٧٩،٩٣٣ (درھم إماراتي )ربح الفترة
٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠٣٥٥،٨٦٥،٣٢٠ ( عدد )

٠,٠٩١,٧٤٣,٤٣٧,٦١(فلس إماراتي) 

توزیعات األرباح المعتمدة ١٢

٣١ دیسمبر ٣٠٢٠١٧ سبتمبر ٢٠١٨
(مدققة)(غیر مدققة)

االحتیاطي القانوني ١٣
١٥٩،٥١٨،٢٩٥١٥٥،٨١٣،١١٢الرصید فى بدایة الفترة / السنة

٣،٧٠٥،١٨٣                   -یضاف إلیھ:  المحول من ربح الفترة / السنة (إیضاح ١٥)
١٥٩،٥١٨،٢٩٥١٥٩،٥١٨،٢٩٥الرصید فى نھایة الفترة / السنة

االحتیاطي االختیاري١٤

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

األرباح المحتجزة ١٥
٣١٣،١٤١،٤٥١٣٠٤،٤٤٦،٧٢٥الرصید فى بدایة الفترة / السنة

١٢،٢٢٢،٢٥٨٣٧،٠٥١،٨٢٨ربح الفترة / السنة
(٣،٣٠٠،٠٠٠)(٣،٣٠٠،٠٠٠)مكافآت مجلس اإلدارة (إیضاح ٢٠)

(٣،٧٠٥،١٨٣)                   -المحول إلى االحتیاطى القانونى (إیضاح ١٣)
(٢١،٣٥١،٩١٩)(٢١،٣٥١،٩١٩)توزیعات أرباح (إیضاح ١٢)

٣٠٠،٧١١،٧٩٠٣١٣،١٤١،٤٥١الرصید فى نھایة الفترة / السنة
القروض المصرفیة ١٦
قروض آجلة (أ)

٣٧٤،٣٩٢،١٢٦٤٠٦،٠٥٠،٢١٤الرصید فى بدایة الفترة / السنة
١١٣،٦٢٦،٦٥٣١٧٤،٦٢١،٧٣٧یضاف إلیھ : المستلم خالل الفترة / السنة 

(٢٠٦،٢٧٩،٨٢٥)(١٣٥،٠٦٣،٣٧٤)یخصم منھ: المسدد خالل الفترة / السنة 
٣٥٢،٩٥٥،٤٠٥٣٧٤،٣٩٢،١٢٦الرصید فى نھایة الفترة / السنة

لم یتم تحویل أیة مبالغ في نھایة فترة التقریر ، حیث أنھ سیتم احتسابھا بناءًا على نتائج السنة المالیة.

األرباح األساسیة 
والمخففة للسھم

بة ٦٪ (٢٠١٧ : ٦٪) من رأس المال المدفوع بما یعادل  ٢١،٣٥١،٩١٩ درھم إمارتي عن عام ة بنس خالل الفترة ، تم توزیع أرباح نقدی
نویة     ة الس ة العمومی اع الجمعی ي اجتم اده ف م اعتم ا ت ًا لم ك وفق ام   ٢٠١٦) وذل ن ع ارتي ع م إم ٢٠١٧ (٢٠١٧ : ٢١،٣٥١،٩١٩ درھ

للمساھمین المنعقد بتاریخ ١٢ أبریل ٢٠١٨ .

م (٢) لسنة ٢٠١٥ والمادة ٥٨ من عقد تأسیس الشركة ، دة رق ة المتح ارات العربی م ٢٣٩ من القانون االتحادي لدولة اإلم ادة رق ًا للم طبق
بة انوني نس اطي الق ل ١٠٪ من األرباح السنویة إلى االحتیاطي القانوني ، یجوز وقف التحویل لالحتیاطي القانوني إذا بلغ االحتی م تحوی یت

٥٠٪ من رأس المال المدفوع ، ھذا االحتیاطي القانوني قابل للتوزیع بقرار من المساھمین بناءًا على توصیات مجلس اإلدارة.

المتوسط المرجح لألسھم

ن           رار م اطي بق ذا االحتی ع ھ ن توزی اري ویمك اطي االختی اب االحتی اح لحس بة       ١٠٪ من األرب م تخصیص نس ابقة ، ت الل السنوات الس خ
م  ٢٤٠ من القانون اإلتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (٢) لسنة ادة رق ًا للم س اإلدارة وفق یات مجل ي توص اءًا عل المساھمین بن

٢٠١٥ والمادة رقم ٥٨ من عقد تأسیس الشركة.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة 

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 
عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غیر مدقق)

٣١ دیسمبر ٣٠٢٠١٧ سبتمبر ٢٠١٨
(مدققة)(غیر مدققة)

تابع القروض المصرفیة ١٦
تابع القروض اآلجلة (أ)

تشمل : 
٢٨٩،٤٨٨،٨٣٩٢٢٢،٢١٤،٠٢٠الجزء الغیر متداول

٦٣،٤٦٦،٥٦٦١٥٢،١٧٨،١٠٦الجزء المتداول
٣٥٢،٩٥٥،٤٠٥٣٧٤،٣٩٢،١٢٦

تفاصیل القروض اآلجلة: 
٩٨،٩٢٦،٦٤٢                    -القرض اآلجل ١
٥٤٦،٨٨٧٧٨٣،٦٢٠القرض اآلجل ٢
٩٢،٢٤٠،٦٨١١٠١،٢٤٠،٦٨١القرض اآلجل ٣
٥،١٩٤،٤٤٦٧،٣١٩،٤٤٥القرض اآلجل ٤
٢٠،١٤٠،٧١٢٦،٤٤١،٦٧٠القرض اآلجل ٥
٤٠،٦٢٥،٠٠٠٥٠،٠٠٠،٠٠٠القرض اآلجل ٦
١٩٤،٢٠٧،٦٧٩١٠٩،٦٨٠،٠٦٨القرض اآلجل ٧

٣٥٢،٩٥٥،٤٠٥٣٧٤،٣٩٢،١٢٦
القرض اآلجل ١

القرض اآلجل ٢

القرض اآلجل ٣

القرض اآلجل ٤

القرض اآلجل ٥

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

ارات      ة اإلم ل دول ة داخ وك العامل ة ) من أحد البن المي   (مرابح ل إس ات تموی ي ترتیب دخول ف ركة بال ت الش ام ٢٠١٧، قام الل ع خ
ذا             داد ھ یتم س ة وس وارد الطبیعی ة الفجیرة للم ة لھیئ وق الملكی ع حق ل دف اراتي لتموی ة    ٨،٥٠٠،٠٠٠ درھم إم دة بقیم ة المتح العربی
ا ٢٣٦،١١١ درھم إماراتي وتبدأ من أغسطس ٢٠١٧ وتنتھي في یولیو ل منھ ى ٣٦ قسطًا ربع سنوي متساویة قیمة ك رض عل الق

.٢٠٢٠

ارات     ة اإلم ل دول ة داخ اركة ) من أحد البنوك العامل المي       (مش ل إس ات تموی ي ترتیب دخول ف ركة بال ت الش ام ٢٠١٧، قام الل ع خ
م تي ت ات وال ن المخلف روع طح ام  / مش واد الخ ة الم د طاحون ل تجدی اراتي لتموی م إم ة ٣٠،٠٠٠،٠٠٠ درھ دة بقیم ة المتح العربی
ا  ل منھ ة ك اویة قیم نوي متس ع س طًا رب ى  ٢٤ قس رض عل ذا الق داد ھ یتم س ھ. وس اراتي من م إم غ ٢٠،١٤٠،٧١٢ درھ حب مبل س

١،٢٥٠،٠٠٠ درھم إماراتي وتبدأ من دیسمبر ٢٠١٨ وتنتھي في سبتمبر ٢٠٢٤.

د ر جدی اج كلینك ط إنت اء خ ام ٢٠٠٦ ، قامت الشركة بالحصول ھذا القرض من بنك خارجي لتمویل جزء من تكالیف إنش الل ع خ
الغ    ٩٨،٩٢٦،٦٤٢ درھم إماراتي ي والب غ المتبق وم  . تم اإلتفاق على تسویة المبل ي الی تري ف ن م در بـ ٧،٥٠٠ ط ة تق عة إنتاجی بس

قبل موعده وذلك في شھر فبرایر ٢٠١٨ من خالل ترتیبات تمویلیة أخرى متمثلة في (القرض اآلجل ٧).

ة ام ٢٠١٦، قامت الشركة بالحصول علي ھذا القرض من إحدى البنوك العاملة داخل دولة االمارات العربیة المتحدة بقیم الل ع خ
م ة ٣٠،١١٧ درھ اویة بقیم ھریًا متس طًا ش ي ٤٨ قس رض عل داد الق م س ات. یت راء مركب ل ش اراتي لتموی م إم ١،٢٦٠،٩٨٩ درھ

إماراتي (متضمنة الفائدة) ابتداءًا من مارس ٢٠١٦ وینتھي في دیسمبر ٢٠٢٠.

ارات        ة االم ل دول ة داخ وك العامل د البن ن أح ارة ) م المي   (إیج ل إس ات تموی ي ترتیب دخول ف ركة بال ت الش ام ٢٠١٧، قام الل ع خ
الي    . خالل شھر نوفمبر ٢٠١٧،  تم إعادة جدولة المبلغ ل الح رض اآلج ویة الق ة   ١١٤،٤٤٥،٩٨٧ درھم لتس دة بقیم ة المتح العربی
ى    ٢٢ قسطًا ربع سنوي متساویة قیمة كل منھا ٣،٠٠٠،٠٠٠ درھم داده عل الغ ١٠١،٢٤٠،٦٨١ درھم إماراتي لیتم س ي الب المتبق
الغ   ٣٥،٢٤٠،٦٨١ درھم إماراتي في ي والب ل    ٢٠٢٣ وسیتم تسویة المبلغ المتبق ي أبری ي ف ایر ٢٠١٨ وتنتھ ن ین دأ م اراتي وتب إم

یولیو ٢٠٢٣.
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة 

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 
عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غیر مدقق)

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)
تابع القروض المصرفیة ١٦
تابع القروض اآلجلة (أ)

القرض اآلجل ٦

القرض اآلجل ٧

یتم احتساب الفائدة علي القروض المذكورة أعاله، بالفائدة التجاریة شھریًا ، وتدفع منفصلة في تواریخ استحقاقھا.

٣١ دیسمبر ٣٠٢٠١٧ سبتمبر ٢٠١٨
16Bank borrowings (continued)(غیر مدققة)(مدققة)

القروض المصرفیة األخرى (ب)
١٣٩،٣٢٧،٥٣٧١٥٨،٥٢٢،٤٥٢إیصاالت أمانة 

                   -٧٥،٠٠٠،٠٠٠قروض قصیرة األجل
٢١٤،٣٢٧،٥٣٧١٥٨،٥٢٢،٤٥٢

القروض المصرفیة - الجزء الغیر متداول 
سیتم سداد الجزء الغیر متداول للقروض اآلجلة كاآلتى:

٦٢،٨٧٤،٧٦٦٥٣،٢٧١،٧٥٥فى السنة الثانیة
١٥٤،١٦٥،٧١١١٢٧،٧٠١،٥٨٤فى السنة الثالثة إلى السنة الخامسة 

٧٢،٤٤٨،٣٦٢٤١،٢٤٠،٦٨١بعد خمس سنوات
٢٨٩،٤٨٨،٨٣٩٢٢٢،٢١٤،٠٢٠( باإلشارة إلى أ)قروض آجلة 

القروض المصرفیة - الجزء المتداول 
٦٣،٤٦٦،٥٦٦١٥٢،١٧٨،١٠٦( باإلشارة إلى أ)قروض آجلة 

٢١٤،٣٢٧،٥٣٧١٥٨،٥٢٢،٤٥٢(باإلشارة إلى ب)القروض المصرفیة األخرى 
٢٧٧،٧٩٤،١٠٣٣١٠،٧٠٠،٥٥٨

٥٦٧،٢٨٢،٩٤٢٥٣٢،٩١٤،٥٧٨إجمالي القروض المصرفیة 
تم ضمان القروض المصرفیة عن طریق:

(١

(٢

(٣
(٤

دة      ة المتح ارات العربی ة االم ل دول ة داخ وك العامل دى البن ن إح رض م ذا الق ي ھ ول عل ركة بالحص ام ٢٠١٧، قامت الش الل ع خ
راري/ البخاري. م الح ن الفح ل م ة ٥٠،٠٠٠،٠٠٠ درھم إماراتي ألغراض تجاریة عامة ولتمویل شراء مخزون طویل األج بقیم
ا      ٢،٥٠٠،٠٠٠ درھم إماراتي ل منھ ة ك اویة قیم ي: [١] ١٦ قسطًا ربع سنوي متس ا یل مین كم ى قس رض عل ذا الق داد ھ یتم س وس
بر    ٢٠٢١، [٢] ١٦ قسطًا ربع سنوي متساویة قیمة كل منھا ٦٢٥،٠٠٠ درھم إماراتي ي نوفم ي ف برایر    ٢٠١٨ وتنتھ ن ف دأ م وتب

وتبدأ من مارس ٢٠١٨ وتنتھي في دیسمبر ٢٠٢١.

رھن مسجل لمحطة الطاقة الحراریة  (شاملة للمعدات) (إیضاح ٣).

د دة  بح ام ٢٠١٧، قامت الشركة بالحصول علي ھذا القرض من إحدى البنوك العاملة داخل دولة االمارات العربیة المتح الل ع خ
ل ادة تموی ك إلع ھ وذل اراتي من م إم حب ٢٠٩،٦٠٧،٦٧٩ درھ م س تي ت اراتي وال م إم م درھ ى ٢٠٩،٦٨٠،٠٠٠ درھ أقص
رى. وسیتم سداد ھذا القرض على ٢٦ قسطًا ربع سنوي متساویة قیمة كل منھا ٧،٧٠٠،٠٠٠ وك األخ دى البن االلتزامات الحالیة ل
ایو ٢٠١٨ وتنتھي في یولیو ٢٠٢٤. وسیتم سداد المبلغ المتبقي البالغ ٩،٣٦٦،٨٨٦ درھم إماراتي في ن م دأ م اراتي وتب م إم درھ

أكتوبر ٢٠٢٤.

جل (تم تنفیذیھ) على مشروع توسیع محطة تولید الطاقة عن طریق االستفادة من النفایات الحراریة (إیضاح ارى مس رھن عق
.(٣

تخصیص بولیصة التأمین بقیمة ٤٣٢,٢٩٨ ملیون درھم التي تغطي مصنع االسمنت، على أساس متساوي (إیضاح ٣).
تخصیص بولیصة التامین بقیمة ٢٣٦,٩ ملیون درھم التي تغطي محطة الطاقة الحراریة، على أساس متساوي (إیضاح ٣).
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة 

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 
عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غیر مدقق)

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

تابع القروض المصرفیة ١٦

(٥

(٦
(٧
(٨
(٩
(١٠
(١١

٣١ دیسمبر ٣٠٢٠١٧ سبتمبر ٢٠١٨
(مدققة)(غیر مدققة)

مكافآت نھایة خدمة الموظفین ١٧

١٦،٢١٤،٤٩٦١٥،١٣٣،٢٦٩الرصید في بدایة الفترة / السنة 
١،٨٧١،٤٠٨٢،٠٨١،٣٧٧یضاف: المخصص خالل الفترة / السنة 

(١،٠٠٠،١٥٠)(١،٥١٠،٥٥٨)یخصم: المدفوع خالل الفترة / السنة 
١٦،٥٧٥،٣٤٦١٦،٢١٤،٤٩٦الرصید في نھایة الفترة / السنة 

الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى ١٨

١٤٠،٩٦٥،٦٥٨١١٩،٥٧٢،٣٤٣ذمم تجاریة دائنة 
٧٤١،٨٠٨٥٢٢،١٤١محتجزات دائنة

٣،٩٧٩،٤٩٠٣،٩٩٩،٧٥٩توزیعات أرباح دائنة 
٧٣١،٧٣١١،١٦١،٢٤٧مبالغ مستلمة مقدماًً من العمالء 

١٨،٧٣٥،٧٥٩١١،٨١٢،٣٣٠مستحقات 
٣،١٧٢،٤٨٧٣،٥١٣،٠١٦فوائد دائنة 

١،٨٢٢،١٢٦١،٧١٥،٤٠٢ذمم دائنة أخرى  
١٧٠،١٤٩،٠٥٩١٤٢،٢٩٦،٢٣٨

 ١ ینایر ٢٠١٧ حتى ١ ینایر ٢٠١٨ حتى ١ یولیو ٢٠١٧ حتى ١ یولیو ٢٠١٨ حتى
٣٠ سبتمبر ٣٠٢٠١٧ سبتمبر ٣٠٢٠١٨ سبتمبر ٣٠٢٠١٧ سبتمبر ٢٠١٨

( ٩ أشھر )( ٩ أشھر )( ٣ أشھر )( ٣ أشھر )
(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)

اإلیرادات١٩

٧٢،٧٨٥،٢٥٣٧١،١٨٥،٠٦٣٢٤٤،٧٧٣،٧٥٤٢٠٧،٧٧٧،٢٣١

٧٢،١١٤،٩٥٨٨٢،٢٨٨،١٧٣٢١٧،٨٣٤،٩٨٣٢٥٦،٣٩٢،٩٥٧
٣٣،٥٤٠١١،٢٠٠٥٧،٨٦٠١١٦،٠٥٠  - أخرى

١٤٤،٩٣٣،٧٥١١٥٣،٤٨٤،٤٣٦٤٦٢،٦٦٦،٥٩٧٤٦٤،٢٨٦،٢٣٨

تخصیص بولیصة التأمین التي تغطي المخزون على أساس متساوي (إیضاح ٦) .

التخصیص العام للذمم التجاریة المدینة لصالح البنك (إیضاح ٧).

رھن بعض المركبات (إیضاح ٣).

ة (إیضاح ات الحراری تخصیص بوالص التأمین التي تغطي مشروع توسیع محطة تولید الطاقة عن طریق االستفادة من النفای
.(٣

تخصیص بوالص التأمین التي تغطي األصول المتحركة، على أساس متساوي (إیضاح ٣).
تخصیص حقوق إیجار األرض القائمة علیھا محطة الطاقة الحراریة ( بین الشركة و بلدیة الفجیرة)، (إیضاح ٣).

المبیعات: داخل اإلمارات العربیة  
            المتحدة

  : خارج اإلمارات العربیة المتحدة 
   - دول مجلس التعاون الخلیجي

ترقیة الرھن المسجل والتخصیص لبولیصة التأمین على بعض اآلالت والمعدات (إیضاح ٣).
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شركة صناعات أسمنت الفجـیرة ش.م.ع
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة 

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة 
عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غیر مدقق)

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)
 معامالت أطراف ذات عالقة ٢٠

٣١ دیسمبر ٣٠٢٠١٧ سبتمبر ٢٠١٨
(مدققة)(غیر مدققة)

٩،٣٨٩،٧٥١١،٤٣٥،٢٣٠أ)
ب)

١٣٧،٠٢٥٤٦١،٥٠٥
المعامالت مع األطراف ذات عالقة جـ)

كانت طبیعة المعامالت المؤثرة مع األطراف ذات عالقة ومبالغھا كالتالى:
 ١ ینایر ٢٠١٧ حتى ١ ینایر ٢٠١٨ حتى ١ یولیو ٢٠١٧ حتى ١ یولیو ٢٠١٨ حتى

٣٠ سبتمبر ٣٠٢٠١٧ سبتمبر ٣٠٢٠١٨ سبتمبر ٣٠٢٠١٧ سبتمبر ٢٠١٨
( ٩ أشھر )( ٩ أشھر )( ٣ أشھر )( ٣ أشھر )

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

٨،٧٠٩،١١١١،١٥٢،٨١٧١٣،٧٤٥،٩٩٧٣،٢٢٩،٩٦٠مبیعات 
١٦٤،٨٥٠٩٣٦،٠٠٠١،١٠٨،٦٢٥١،٦٣٦،٠٠٠

                   -٦٥،٨٣٥                  -٣٢،٩٧٠مشتریات 

د)
إن مكافآت الوظائف اإلداریة العلیا كالتالي : 

٩٤٤،٧١٦٩١٨،٥٣٤٣،٤٦٧،٨٥٥٣،٣٧٩،٦٠١مكافآت الوظائف اإلداریة العلیا     

                        -                        -   ٣،٣٠٠،٠٠٠٣،٣٠٠،٠٠٠

موسمیة النتائج٢١

االلتزامات المحتملة ٢٢

االلتزامات ٢٣
٣١ دیسمبر ٣٠٢٠١٧ سبتمبر ٢٠١٨

(مدققة)(غیر مدققة)
٨،١٨٠،٠٠٩٢١،٢١٤،٠٥٠التزامات لبناء / تركیب ممتلكات وآالت ومعدات 

أرقام المقارنة٢٤

م ا ت س اإلدارة (كم آت مجل مكاف
ة ة العمومی اعتمادھا من قبل الجمعی

للمساھمین) (إیضاح ١٥)

بة ار المحاس ا لمعی ة وفق راف ذات عالق مى أط ت مس تقوم الشركة بالدخول في معامالت مع بعض المنشآت األخرى والتي تقع تح
تركة و /أو اإلدراة ة المش آت ذات الملكی ة المنش راف ذات عالق مل األط ة"، وتش راف ذات عالق امالت أط م ٢٤ ، "مع دولي رق ال

والرقابة المشتركة وشركائھم والوظائف اإلداریة األساسیة.

بناء ممتلكات وآالت ومعدات

أرصدة مستحقة ألطراف ذات عالقة ( ضمن الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة 
األخرى)

مكافآت الوظائف اإلداریة العلیا

ترة / السنة السابقة لمقارنتھا مع عرض الفترة الحالیة ومع ذلك فإن إعادة التصنیفات تلك لم ن الف ام م تم إعادة تصنیف بعض األرق
تؤثر في النتائج المالیة أو حقوق الملكیة التي تم إعداد التقریر عنھا سابقًا.

لم یتم تسجیل إیرادات ذات طبیعة موسمیة في بیان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز عن الفترة الحالیة.

ة      ات المالی ى المعلوم ة عل ة معروف ات محتمل فیما عدا االلتزامات الحالیة والتي تعد ضمن سیاق العمل الطبیعي، ال توجد أي التزام
المرحلیة الموجزة كما في تاریخ التقریر.

رى          ات أخ د أي التزام ي، ال توج ل الطبیع یاق العم د ضمن س تي تع ة وال ات الحالی اله وااللتزام ذكورة أع ات الم دا االلتزام فیما ع
معروفة على المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة كما في تاریخ التقریر.

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