
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   لإلسمنتشركة الشارقة 

  (ش.م.ع) وشركتها التابعة والتنمية الصناعية
  

   البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
   ٢٠١٩ مارس ٣١

  
  
  
  
  
  



   (ش.م.ع) وشركتها التابعة والتنمية الصناعية لإلسمنتالشارقة شركة 
  

   البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  ٢٠١٩ مارس ٣١
  
  
  

   ةصفحال      حتويات الم
  

   ٢ – ١      البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةمدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة تقرير 
  

  ٣      الدخل الموجز الموحد بيان 
  

  ٤      الموحد الموجزاإليرادات الشاملة األخرى األرباح أو الخسائر وبيان 
  

  ٥      الموحد الموجز المركز الماليبيان 
  

  ٦      الموحد الموجز لتدفقات النقديةابيان 
  

   ٨ – ٧      الموحد الموجزالملكية لتغيرات في حقوق ابيان 
  

    ١٨ – ٩      البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةحول إيضاحات 
  
  
  
  







  ) وشركتها التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
 

٣  
 

  (غير مدقق)ز الموحد الدخل الموجبيان 
  ٢٠١٩مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

    
  ة أشهر ـرة الثالثـفت       

  مارس ٣١المنتهية في      
    ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  إيضاح  
        

  ١٧٢٫٦٦٥  ١٥٣٫١١٤    اإليرادات
        

  )١٦٢٫٩٢٥(  )١٥٣٫٩٨٨(    تكلفة المبيعات 
     --- --- ---- ---   ---- ------ ---  

  ٩٫٧٤٠  )٨٧٤(    األرباح (الخسائر)/ إجمالي 
        

  )٤٫٢٠٠(  )٣٫٨٨٤(    العموميةو المصروفات اإلدارية
        

  )١٫٦٤٠(  )١٫٢٥٢(    مصروفات البيع والتوزيع 
        

  ٩٫٥٣٦  ٨٫٤٣٩  ٥  إيرادات االستثمار 
        

  )١٫٧٣٠(  )٢٫١٩٣(    التمويل مصروفات
        

  ٤٧٢  ٥٦٦    إيرادات أخرى 
     --- -- ----   ---------  

  ١٢٫١٧٨  ٨٠٢    الفترة أرباح 
    =====  =====  
        رباح منسوبة إلى: األ

  ١٢٫١٧٨  ٨٠٢    مالكي الشركة 
    =====  =====  

        ربحية السهم
   ٠٢٠.٠   ٠٠١.٠  ١٤  ةفربحية السهم األساسية والمخف

    ====  ====  
  

   .الموحدة المرحلية الموجزة البيانات الماليةال يتجزأ من هذه  جزءً  ١٨ إلى ٩تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  . ٢و ١تين مدرج على الصفحالموحدة المرحلية الموجزة  البيانات الماليةإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ) وشركتها التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
 

٤  
 

  (غير مدقق) دالموحالموجز  اإليرادات الشاملة األخرىاألرباح أو الخسائر و بيان
  ٢٠١٩مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
  

    
  ة أشهر ـرة الثالثـفت       

  مارس ٣١المنتهية في      
    ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  إيضاح  
        

  ١٢٫١٧٨  ٨٠٢    الفترة أرباح 
    ====  =====  
        

        اإليرادات الشاملة األخرى
        

        إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر: تمت لن البنود التي
        

  االستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 
  )٩٫٩٨٠(  )٨٤٨(  ١- ٧  صافي التغير في القيمة العادلة –األخرى 

     --- - ---   --- -- ----  
  )٩٫٩٨٠(  )٨٤٨(    للفترةالخسائر الشاملة األخرى 

     --- - ---   -------- -  
  ٢٫١٩٨  )٤٦(    إجمالي (الخسائر)/ اإليرادات الشاملة للفترة 

    ====  ====  
        

        منسوبة إلى: إجمالي (الخسائر)/ اإليرادات الشاملة 
  ٢٫١٩٨  )٤٦(    مالكي الشركة 

    ====  ====  
  

   .الموحدة ة المرحلية الموجزةال يتجزأ من هذه البيانات المالي جزءً  ١٨إلى  ٩تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  . ٢و ١تين مدرج على الصفحالموحدة المرحلية الموجزة  البيانات الماليةإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





  ) وشركتها التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
 

٦  
 

  (غير مدقق) الموحدالموجز  التدفقات النقديةبيان 
  ٢٠١٩مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

    
  ة أشهر ـرة الثالثـفت        
  مارس ٣١المنتهية في        

    ٢٠١٨  ٢٠١٩  
 ألف درهم ألف درهم    

      األنشطة التشغيلية
 ١٢٫١٧٨ ٨٠٢    أرباح الفترة 

     ديالت لـ: تع
 ١٣٫٨٧٤ ١٤٫٣٧١    االستهالك للممتلكات واآلالت والمعدات

 ٦٦٠ ٦٤٨    االستهالك للعقارات االستثمارية 
 ٥٤٧ ٥٤٤    مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين 

 (٤)   (٢٩)    ممتلكات وآالت ومعدات  بيعاألرباح من 
 (١٫٠٤٤) (٥٠٧)    إيجار عقارات استثماريةمن يرادات اإل
 (٣٫٧٧٢) (٢٫٢٨٢)    رباح من التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائراأل

 (٤٫٥١٦) (٤٫٤٠٠)    توزيعات األرباح واإليرادات من استثمارات في أوراق مالية 
 ١٫٧٣٠ ٢٫١٦٩    مصروفات الفائدة

     ---------   ---------  
    ١٩٫٦٥٣ ١١٫٣١٦ 

      التغيرات في: 
      المخزون  -
 (١٣٫٥٥٨) (١٩٫١٨٢)    الذمم المدينة التجارية واألخرى   -
 (٥٨٫١٧٦) (٢٠٫٢٠١)    الذمم الدائنة التجارية واألخرى   -

 ٦٫١١٤ ٨٫٠٦٤    تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 
    (٢٥٥) (٤٥٧) 
     ------ -----  ---- - -----  

 (٤٦٫٤٢٤) (٢٠٫٢٥٨)    خدم في األنشطة التشغيلية صافي النقد المست
     ------ - ----   ------ ----  

      األنشطة االستثمارية
 (٢٨٫٨٢٣) (٢٢٫٧٦٩)    االستحواذ على ممتلكات وآالت ومعدات

 - (١٧٫٦٣٧)    إضافات إلى العقارات االستثمارية
 ٤ ٢٩    ممتلكات وآالت ومعدات بيعالمتحصالت من 
 (٩٫٤٤١) (٨٨٧)    مسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى شراء استثمارات 
 ٢٣٦ ١٫٤٠٦    استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  بيعالمتحصالت من 

 ٤٫٥١٦ ٤٫٤٠٠    توزيعات األرباح وإيرادات استثمارية أخرى 
 ١٫٠٤٤ ٥٠٧    إيجار عقارات استثماريةمن يرادات اإل

 (٨٩٧) (١٫٤٥٤)    شراء استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
 ٣٫٤٩٤ ١٫٣٩٢    استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بيعالمتحصالت من 

     ----- ------  --- -- -----  
 (٢٩٫٨٦٧) (٣٥٫٠١٣)      االستثماريةصافي النقد المستخدم في األنشطة 

     ----- ------  --- -- -----  
      األنشطة التمويلية 

 (٤٫٨٩٩) -    سداد قروض مصرفية طويلة األجل 
 ١٣٫٤٩٤ ٢٧٫١٨٤    قروض مصرفية طويلة األجل تم الحصول عليها

 ٤٤٫٣٦٤ ١٨٫١٧٣    صافي الحركة في قروض قصيرة األجل 
 (١٫٧٣٠) (٢٫١٦٩)    الفائدة المدفوعة 

     ----- -----   ----- ----  
 ٥١٫٢٢٩ ٤٣٫١٨٨    صافي النقد من األنشطة التمويلية  

     ----- -----  ---- -- ----  
 (٢٥٫٠٦٢) (١٢٫٠٨٣)    صافي النقص في النقد وما يعادله

      
 ٥٢٫٠٢٤ ٦٠٫٥٣٦    النقد وما يعادله في بداية الفترة 

     ----- ----   ----- ----  
 ٢٦٫٩٦٢ ٤٨٫٤٥٣    النقد وما يعادله في نهاية الفترة 

     ----- ----   ----- ----  
      يتمثل في:

 ٢٦٫٩٦٢ ٤٨٫٤٥٣    النقد في الصندوق ولدى البنك
    ===== ===== 
  

   .الموحدة ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة جزءً  ١٨إلى  ٩تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  . ٢و ١تين مدرج على الصفحالموحدة المرحلية الموجزة  البيانات الماليةحول مراجعة  نإن تقرير مدققي الحسابات المستقلي



  ) وشركتها التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

٧  
 

  الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز
  ٢٠١٨مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
  رأس
  المال

  االحتياطي
  الــقانوني

  
  

  االحتياطي
  العـام 

  
توزيعات 
األرباح 

  المقترحة
لقيمة احتياطي ا

  العادلة
  األرباح 

  اإلجمالي   المحتجزة
  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
                

  ١٫٤٧٦٫٠٥١  ٢١٨٫٠٩٣  ٤٠٫٥٨٠  ٤٨٫٦٦٠  ٢٢٦٫٣٧٣  ٣٣٤٫٠٩١  ٦٠٨٫٢٥٤  )، كما هو معلن سابقاً (مدقق٢٠١٨يناير  ١في الرصيد 
  ----------  ----------   --- -------  ----------   ---------   ---------   ------------  

من المعايير الدولية  ٩عند التطبيق المبدئي للمعيار رقم  التعديل
  -   ٨٫٥٨٨  )٨٫٥٨٨(  -   -   -   -   إلعداد التقارير المالية

  ----------  ----------  ----------   ---- -----   ---------   ---- -- -----   ------ - ------  
  ١٫٤٧٦٫٠٥١  ٢٢٦٫٦٨١  ٣١٫٩٩٢  ٤٨٫٦٦٠  ٢٢٦٫٣٧٣  ٣٣٤٫٠٩١  ٦٠٨٫٢٥٤  ٢٠١٨يناير  ١عدل في الرصيد المُ 

  ----------  ----------  ----------   ------- --   ---------   ------ -- ---   ------- - -----  
                

                )ةإجمالي اإليرادات الشاملة للفترة (غير مدقق
  ١٢٫١٧٨  ١٢٫١٧٨  -   -   -   -   -   أرباح الفترة

  )٩٫٩٨٠(  -   )٩٫٩٨٠(  -   -   -   -   للفترة الشاملة األخرى لخسائرا
  ----------  ----------  ----------  ----------   ---------   ---------   -- --- ----  

  ٢٫١٩٨  ١٢٫١٧٨  )٩٫٩٨٠(  -   -   -   -   إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
  ----------  ----------  ----------  ----------   ---------   --- ------   --- ----  

                (غير مدققة) المعامالت مع مالكي الشركة
  )٤٨٫٦٦٠(  -   -   )٤٨٫٦٦٠(  -   -   -   )١٦يضاح اإل(راجع  الُمعلنةتوزيعات األرباح 

  ----------  ----------  ----------   ----- - -----   ---------   ---------   ------- ----  
  )٤٨٫٦٦٠(  -   -   )٤٨٫٦٦٠(  -   -   -   إجمالي المعامالت مع مالكي الشركة

   -----------   -----------  -- -- --- - ---  - - -- - - -----  -- -- -----  --- - --- -- --  -- -- -- -- - ----- 
  ١٫٤٢٩٫٥٨٩  ٢٣٨٫٨٥٩  ٢٢٫٠١٢  -   ٢٢٦٫٣٧٣  ٣٣٤٫٠٩١  ٦٠٨٫٢٥٤  )ة(غير مدقق ٢٠١٨مارس  ٣١الرصيد في 

  ====== ====== ====== ====== ===== ====== ======== 

  



  ) وشركتها التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

٨  
 

   (تابع) الموحد يرات في حقوق الملكية الموجزبيان التغ
  ٢٠١٩مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
  رأس
  المال

  االحتياطي
  الــقانوني

  
  

  االحتياطي
  العـام 

  
توزيعات 
األرباح 

  المقترحة
احتياطي القيمة 

  العادلة
  األرباح 

  اإلجمالي   المحتجزة
 ألف درهم  ألف درهم ألف درهم   ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   
         

٢٥٤٫٦٠٨  (مدقق) ٢٠١٩يناير  ١في الرصيد   ٠٩١٫٣٣٤  ٣٧٣٫٢٢٦  ٥٣٦٫٣٩  ٩٩٦٫١٣  ٥٣٤٫٢٢٠  ٧٨٤٫٤٤٢٫١  
   ---- - ------   ------ - ----   -------- - --  ----------  ---------  ---- - -----   ------------ 

         )ةإجمالي اإليرادات الشاملة للفترة (غير مدقق
         

 ٨٠٢ ٨٠٢ - - - - -  أرباح الفترة
 (٨٤٨) - (٨٤٨) - - - -  الخسائر الشاملة األخرى للفترة

  ---------- ---------- ----------  ---------  - ------   -- --- -   --- ---  
 (٤٦) ٨٠٢ (٨٤٨) - - - -  الشاملة للفترة الخسائرإجمالي 

  ---------- ---------- ----------  ---------  - ------   -- --- -   --- ---  
         حركة أخرى في حقوق الملكية (غير مدققة)

 بيعالمحول من احتياطي القيمة العادلة إلى األرباح المحتجزة عند 
استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 

 -  األخرى
 

- 
 

- 
 

- 
 

٢٠ 
 

 (٢٠) - 
  ---------- ----------  -- --------   ---------  - ------   -- - - --   --- ---  

 - (٢٠)  ٢٠ - - - -  إجمالي الحركة األخرى في حقوق الملكية
  ---------- ---------- ----------  ---------  - ------   -- -- - -   --- ---  

         المعامالت مع مالكي الشركة (غير مدققة)
) - - -  )١٦يضاح اإل(راجع  الُمعلنةتوزيعات األرباح  ٥٣٦٫٣٩ ) - - ( ٥٣٦٫٣٩ ) 

  ---------- ---------- ----------  -----------  ---------  ---------  ----------- 
) - - -  إجمالي المعامالت مع مالكي الشركة ٥٣٦٫٣٩ ) - - ( ٥٣٦٫٣٩ ) 

   -----------  -----------  -- -- --- - ---   - - -- - - -----   -- -- -----   --- - --- -- --   -- -- -- -- - -----  
٢٥٤٫٦٠٨  )ة(غير مدقق ٢٠١٩مارس  ٣١الرصيد في   ٠٩١٫٣٣٤  ٣٧٣٫٢٢٦  - ١٦٨٫١٣  ٣١٦٫٢٢١  ٢٠٢٫٤٠٣٫١  

  ====== ====== ======  ======  =====  ======  ========  
  

   .الموحدة المرحلية الموجزة البيانات الماليةال يتجزأ من هذه  جزءً  ١٨إلى  ٩تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  
  
  
 



  ) وشركتها التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

٩  
 

  الموحدةالمرحلية الموجزة  البيانات الماليةإيضاحات حول 
  (غير مدققة)  ٢٠١٩ مارس ٣١المنتهية في  فترة الثالثة أشهرل

  
   معلومات عن الشركة  ١

  
بموجب  ١٩٧٧ عام في اإلمارات العربية المتحدةفي الشارقة، ") الشركة("(ش.م.ع) شركة الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعية  تأسست
لشركة هو ص.ب لالمسجل  لمكتبعنوان ا . إنكشركة مساهمة عامةأميري صادر من صاحب السمو حاكم الشارقة وتم تسجيلها  مرسوم
  يتم تداول أسهم الشركة في سوق أبوظبي لألوراق المالية وسوق الكويت لألوراق المالية. ، اإلمارات العربية المتحدة.الشارقة ٢٠٨٣

  
 نتهية فيولفترة الثالثة أشهر الم ٢٠١٩مارس  ٣١كما في  ("البيانات المالية المرحلية") حلية الموجزة الموحدةتتألف البيانات المالية المر

  ين بـ "المجموعة").تمجتمع (يُشار إليهمالشركة وشركتها التابعة امن  ذلك التاريخ
  

. تستثمر المجموعة فائض أموالها في األوراق تعمل المجموعة في مجال تصنيع وتوريد اإلسمنت وأكياس الورق والحبال البالستيكية
في  وتبيع منتجاتها اإلمارات العربية المتحدة تزاول المجموعة أعمالها في الشارقة، وحقوق الملكية الخاصة والعقارات.المالية االستثمارية 

  وبعض الدول األخرى في الشرق األوسط وافريقيا وآسيا.  اإلمارات العربية المتحدةدولة 
  

   أساس اإلعداد  ٢
  
  بيان التوافق   

  
جنباً إلى جنب  تهايتعين قراءو ،"التقارير المالية المرحلية" ٣٤فقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم والمالية المرحلية  البياناتتم إعداد هذه 

في ذلك التاريخ (أخر بيانات مالية  للسنة المنتهيةو ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في  كماللمجموعة األخيرة الموحدة  السنوية مع البيانات المالية
لمعايير الدولية إلعداد وفقاً لمالية كاملة إلعداد بيانات . ال تتضمن هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة كافة المعلومات الالزمة سنوية)

ة لفهم التغيرات في األداء والمركز المالي األحداث والمعامالت الهام لبيانإال أنه تم إدراج بعض اإليضاحات التفسيرية التقارير المالية. 
  .أخر بيانات مالية سنويةللمجموعة 

  
. يتضمن من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ١٦تمثل هذه البيانات المالية أول بيانات مالية للمجموعة تم فيها تطبيق المعيار رقم 

  المحاسبية الهامة.التغيرات الهامة التي طرأت على السياسات  ٤اإليضاح 
  

  أساس القياس
  

ن خالل اإليرادات االستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة معلى أساس التكلفة التاريخية باستثناء المرحلية  البيانات الماليةتم عرض هذه 
لمشتقة التي يتم قياسها بالقيمة واألدوات المالية ا ،واالستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ،الشاملة األخرى

  . العادلة
  

   العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية 
  

ما لم لف صحيح باألبدرهم اإلمارات العربية المتحدة ("الدرهم اإلماراتي") مقرباً إلى أقرب عدد المرحلية  البيانات الماليةتم عرض هذه 
  . يذكر خالف ذلك، وهو العملة الرسمية للشركة

  
  التقديرات واألحكام المحاسبية   

  
وضع األحكام والتقديرات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ باإلدارة  ، قامتالبيانات المالية المرحليةهذه  إعداد عند

  قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات. مطلوبات واإليرادات والمصروفات. المعلنة للموجودات وال
  

والمصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقديرات هي  للمجموعةإن األحكام الهامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية 
 ١٦لمعيار رقم وفقاً ل احتساب عقود اإليجار كمستأجرب، باستثناء األحكام الهامة الجديدة المتعلقة أخر بيانات مالية سنوية الواردة فيذاتها 

  .٤ير الدولية إلعداد التقارير المالية، والتي تم بيانها في اإليضاح رقم من المعاي
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١٠  
 

   (تابع) الموحدة  المرحلية الموجزة البيانات الماليةإيضاحات حول 
  (غير مدققة)  ٢٠١٩مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
  أساس اإلعداد   ٢

  
  قياس القيم العادلة 

  
لمحاسبية واإلفصاحات الخاصة بالمجموعة قياس القيم العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات المالية تتطلب مجموعة من السياسات ا

  وغير المالية.
  

كافة فريق إداري يكون مسؤوالً بصورة عامة عن متابعة اإلطار  هذاالعادلة. يتضمن  يتعلق بقياس القيم يإطار رقاب عةالمجمو لدى
بصورة منتظمة بمراجعة المدخالت غير  ياإلدار الفريق قومي. ٣ك القيم العادلة ضمن المستوى بما في ذلالعادلة الجوهرية،  قياسات القيم

  وتعديل التقييم. الجوهريةالملحوظة 
  

بتقييم األدلة التي تم الحصول عليها من  الفريق اإلداري قومي، قياس القيم العادلةلعندما يتم استخدام معلومات مقدمة من طرف أخر 
أن هذه التقييمات تفي بمتطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، بما في ذلك المستوى في النظام باف األخرى لدعم االستنتاج األطر

  تصنيف هذه التقييمات. إطاره في يتعينالمتدرج لقياس القيمة العادلة الذي 
  

جموعة معطيات السوق الملحوظة قدر اإلمكان. يتم تصنيف القيم العادلة عند قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تستخدم الم
  ضمن عدة مستويات في النظام المتدرج للقيمة العادلة بناًء على المدخالت المستخدمة في طرق التقييم على النحو التالي:

  
  .: األسعار المدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقة١المستوى 
وهي عبارة عن معطيات ملحوظة لموجودات أو مطلوبات، سواء بشكل  ١: مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى ٢المستوى 

 مباشر (كاألسعار) أو بشكل غير مباشر (مشتقة من األسعار). 
  ر ملحوظة).: مدخالت لموجودات أو مطلوبات، غير مرتكزة على معطيات السوق الملحوظة (مدخالت غي٣المستوى 

  
في حال أمكن تصنيف المدخالت المستخدمة في قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ضمن مستويات مختلفة في النظام المتدرج للقيمة 
العادلة، يتم تصنيف قياس القيمة العادلة بأكمله ضمن نفس المستوى في النظام المتدرج للقيمة العادلة الذي ينطوي على المدخالت 

 ية األقل أهمية بالنسبة لعملية القياس بأكملها.الجوهر
  

  ر.تقوم المجموعة باالعتراف بالتحويالت فيما بين مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي تم خاللها التغيي
  

البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما ادلة في قياس القيم الع الموضوعة عند الجوهرية تم إدراج المزيد من المعلومات حول االفتراضات
  وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ. ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

  
  السياسات المحاسبية الهامة  ٣

  
 هابياناتعند إعداد  المجموعةالمطبقة من قبل مع تلك السياسات  متوافقةالمرحلية  البيانات الماليةإن السياسات المحاسبية المطبقة عند إعداد 

من  ١٦المحاسبية المتعلقة بتطبيق المعيار رقم  ، باستثناء التغير في السياسة٢٠١٨ديسمبر  ٣١وللسنة المنتهية في  كما فيالموحدة المالية 
  .٤المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، والتي تم بيانها في اإليضاح رقم 

  
ً في البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في من المتوقع أن تنعكس التغيرات التي تطرأ على السي ديسمبر  ٣١اسات المحاسبية أيضا

  وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ. ٢٠١٩
  

  التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة  ٤
  

 ".عقود اإليجاررير المالية "من المعايير الدولية إلعداد التقا ١٦، قامت المجموعة مبدئياً بتطبيق المعيار رقم ٢٠١٩يناير  ١اعتباراً من 
دون أن يكون لها تأثير مادي على البيانات المالية  ٢٠١٩يناير  ١هناك عدد من المعايير الجديدة األخرى التي تسري اعتباراً من 

  للمجموعة.
  

اإليجار في الميزانية العمومية.  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمستأجرين نموذج واحد الحتساب عقود ١٦يقدم المعيار رقم 
الصلة  يفي استخدام األصل ذ امستأجر باالعتراف باألصل المتعلق بحق االستخدام الذي يمثل حقهنتيجة لذلك، قامت المجموعة بصفتها 

للسياسات لمؤجر مشابهه اقبل بسداد دفعات اإليجار. تبقى طريقة االحتساب المتبعة من  اباإلضافة إلى التزام اإليجار الذي يمثل التزامه
  . المحاسبية السابقة
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  (تابع)التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة   ٤

  
  تعريف عقد اإليجار  أ٤

  
ً للتفسير رقم كانت تقوم المجموعة ساب ً في بداية العقد بتحديد ما إذا كان االتفاق يمثل أو يتضمن عقد إيجار وفقا عن لجنة الصادر  ٤قا

ً  المجموعة. تقوم "تحديد ما إذا كان االتفاق يتضمن عقد إيجار" تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بتقييم ما إذا كان العقد  حاليا
عتبر العقد ي من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، ١٦وفقاً للمعيار رقم  .عقد اإليجارل الجديد تعريفالعلى  إيجار بناءً  يمثل أو يتضمن

  حق السيطرة على استخدام موجودات محددة لفترة زمنية نظير مقابل. عقداً إيجارياً إذا كان يمثل أو ينطوي على
   

اتخاذ اإلجراء العملي باتباع التقييم ن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، اختارت المجموعة م ١٦المعيار رقم  النتقال إلى تطبيقاعند 
المالية فقط من المعايير الدولية إلعداد التقارير  ١٦حيث قامت بتطبيق المعيار رقم  يةإيجار اً عقودالحالي الذي يحدد أي المعامالت تمثل 

المحاسبي الدولي رقم  المعيارر. فيما يتعلق بالعقود التي لم يتم تحديدها كعقود إيجار بموجب على العقود التي تم تحديدها سابقاً كعقود إيجا
تم إعادة تقييمها لتحديد أي منها يمثل عقد تإلعداد التقارير المالية، لم ة الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولي ٤والتفسير رقم  ١٧

ً إيجار. لذلك، تم تطبيق تعريف عقد اإليجا من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية فقط على العقود التي تم  ١٦للمعيار رقم ر وفقا
  . ٢٠١٩يناير  ١إبرامها أو تغييرها في أو بعد 

  
س أسعارها المستقلة يجار، تقوم المجموعة بتخصيص المقابل في العقد لكل بند إيجار على أساإ عقد ما يتضمن بندبداية أو إعادة تقييم ند ع

مستأجر، قررت المجموعة عدم فصل بنود ال هي ذات الصلة. إال أنه، بالنسبة لعقود ايجار األراضي والمباني التي تكون فيها المجموعة
  اإليجار عن غيرها واحتساب بنود اإليجار وغيرها كبند ايجار فردي.

  
  المجموعة بصفتها مستأجر  ب٤

  
حق االستخدام ب األصل المتعلق اإليجار. يتم قياسعقد  والتزامات اإليجار في تاريخ بدءحق االستخدام ب علقباألصل المتتعترف المجموعة 

ً مبدئي بعض عمليات  لبيان أثرويتم قياسه الحقاً بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة، ويتم تعديله  بالتكلفة، ا
عندما يستوفي األصل المتعلق بحق االستخدام تعريف العقار االستثماري، يتم عرضه ضمن العقارات  إليجار.إعادة قياس التزامات ا

ً للسياسات المحاسب ً بالقيمة العادلة، وفقا ً قياس األصل المتعلق بحق االستخدام بالتكلفة، ويتم قياسه الحقا ية لدى االستثمارية. يتم مبدئيا
  المجموعة.

  
حتساب التغير في قيمة االلتزام ا، ويتم بدء العقداإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ  لدفعاتالتزام اإليجار بالقيمة الحالية قياس مبدئياً يتم 

 معدلاستخدام يتم  بسهولة، لتغير في القيمةاتحديد ذلك تعذر إذا  أو،الفائدة الضمني في عقد اإليجار  معدلباستخدام  على الفترة الزمنية
  اإلضافي كمعدل خصم. الفائدة على االقتراضمعدل  عام بشكلتستخدم المجموعة للمجموعة. اإلضافي االقتراض  الفائدة على

  
ً  يتزايد  ة قياستم إعادتاإليجار. من خالل خصم دفعات دة على التزام اإليجار وينخفض تكلفة الفائإضافة من خالل  التزام اإليجار الحقا

تغيير في تقدير المبلغ  أحد المؤشرات أو المعدالت، أوي تغيير ف نتيجةاإليجار المستقبلية  دفعاتعندما يكون هناك تغيير في  التزام اإليجار
من المؤكد بشكل معقول تغييرات في تقييم ما إذا كان هناك مناسباً عندما تكون يثما يكون أو ح ،دفعه بموجب ضمان القيمة المتبقيةالمتوقع 
  خيار اإلنهاء. ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول عدم ممارسةأو أو التمديد خيار الشراء ممارسة 

  
  المجموعة بصفتها مؤجر  ج٤

  
ف هذه العقود كعقود حق االستخدام. قامت المجموعة بتصنيالمتعلقة ببما في ذلك األصول عة بتأجير عقاراتها االستثمارية، تقوم المجمو

  .إيجار تشغيلي
  

مع و. ١٧المعيار المحاسبي الدولي رقم موجب بالمطبقة مؤجر عن تلك بصفتها السياسات المحاسبية المطبقة على المجموعة ال تختلف 
حق االستخدام الناشئ عن ب المرتبط صلاألإلى  استناداً ، يتم تصنيف عقود اإليجار من الباطن ، عندما تكون المجموعة مؤجر وسيطذلك

  .ذي الصلةإلى األصل  استناداً ليس الرئيسي، وعقد اإليجار 
  

عقود ملزمة بإجراء أي تعديل على  المجموعةر الدولية إلعداد التقارير المالية، ال تكون من المعايي ١٦رقم  إلى المعيار عند التحول
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "اإليرادات  ١٥بتطبيق المعيار رقم  قامت المجموعة إال أن مؤجر.تكون فيها هي الاإليجار التي 

  .عنصر من مكونات اإليجار وغيرهاالعقد لكل في  المقابللتخصيص  من العقود مع العمالء"
  

على البيانات  ماديتأثير  "عقود اإليجار"من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٦رقم  المعيارتطبيق ل ليس على تقييم اإلدارة، بناءً 
  .شأنفي هذا ال جموعة بإجراء أي تعديلم تقم الموبالتالي. ل .مستأجرلمالية المرحلية الموجزة الموحدة، سواء كانت مؤجر أو ا
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  إيرادات االستثمار   ٥
  

  
  فترة الثالثة أشهر        

  مارس ٣١المنتهية في      
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
  مدققة)غير (  (غير مدققة)  
      

  األرباح من التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة 
  ٣٫٧٧٢  ٢٫٢٨٢  )٢- ٧من خالل األرباح أو الخسائر (راجع إيضاح 

  ١٫٠٤٤  ٥٠٧  عقارات استثمارية  ايجار من يراداتاإل
  ٤٫٥١٦  ٤٫٤٠٠  في أوراق مالية توزيعات األرباح والعائد من االستثمارات

  ٢٠٤  ١٫٢٥٠  أخرى
   --------   --------  
  ٩٫٥٣٦  ٨٫٤٣٩  
  =====  ====  
  

  االستثمار في شركة زميلة الموجودات المحتفظ بها للبيع/   ٦
  

تم تسجيله  ،مسجلة في الهندباركس ليمتد، شركة  في اوتو الين اندستلایرالحصة  ٢٠١٨يمثل االستثمار في شركة زميلة خالل سنة 
  كشركة مستثمر بها محتسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية. 

  
وعليه تم  دمة.د خالل االثنى عشر شهراً القاخالل السنة السابقة، قررت اإلدارة تصفية االستثمار في شركة اوتوالين اندستلایر باركس ليمت

من االستثمار في شركة اوتوالين اندستلایر  ٪٥٠ ، قامت المجموعة ببيع٢٠١٨في ديسمبر وتصنيف االستثمار على أنه محتفظ به للبيع. 
سبة التغير ناحتساب . بلغ صافي الثمن بعد شهر ٣٣مليون درهم مستحق القبض خالل فترة  ٣٩ .٠٨مقابل ثمن إجمالي بلغ  باركس ليمتد

  مليون درهم.  ٥. ٩مليون درهم، مما ترتب عليه أرباح بقيمة  ٢٨. ٤تكلفة البيع المتوقعة  وخصم في قيمة الثمن على الفترة الزمنية
     

ضوء  فيمناقشات جدية مع بعض المشترين المحتملين بغرض بيع الجزء المتبقي من االستثمار.  في الوقت الراهن بإجراء اإلدارة تقوم
  ستثمار، ال تتوقع اإلدارة ان تزيد القيمة الدفترية عن القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع.لجزء من اال التي تمت مؤخراً معاملة البيع 

 
  االستثمارات   ٧
  

  
  مارس  ٣١

٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٨  
مارس  ٣١

٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  
        

        اإليرادات الشاملة األخرى استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل
 ١٦٠٫١٢٥ ١٣٢٫٩٦٠ ١٣١٫٨٦٧  ١- ٧راجع إيضاح  –مدرجة  أوراق ماليةاستثمارات في 
 ٣٣٫٠٠٨ ٣٣٫٨٣١ ٣٣٫٥٥٧  ١- ٧راجع إيضاح  –مدرجة غير  أوراق ماليةاستثمارات في 

   -----------  ----------   -----------  
)١٩٣٫١٣٣ ١٦٦٫٧٩١ ١٦٥٫٤٢٤  )١ 
  ======  ======  ======  

        أو الخسائر األرباحاستثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل 
 ٦٤٫٤٠٨ ٢٠٫٩٠٤ ٢٣٫٢٤٨  ٢- ٧راجع إيضاح  –مدرجة  أوراق ماليةاستثمارات في 

   ---- ------   --- ------   -----------  
)٦٤٫٤٠٨ ٢٠٫٩٠٤ ٢٣٫٢٤٨  )٢ 
   -----------  ----------   -----------  
  ٢٥٧٫٥٤١ ١٨٧٫٦٩٥ ١٨٨٫٦٧٢ 
)٢()+١(  ======  ======  ======  



  ) وشركتها التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

١٣  
 

   (تابع) الموحدة  المرحلية الموجزة البيانات الماليةإيضاحات حول 
  (غير مدققة)  ٢٠١٩مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
  (تابع)االستثمارات   ٧

  

  
  مارس  ٣١

٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٨  
مارس  ٣١

٢٠١٨  
  مألف دره  ألف درهم  ألف درهم  
  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  

        مدرجة:
 ١٦٣٫٤٩٣ ١٢٥٫١٤٩ ١٢٥٫٤١٩  اإلمارات العربية المتحدة

 ٦١٫٠٤٠ ٢٨٫٧١٥ ٢٩٫٦٩٦  خارج اإلمارات العربية المتحدة
        

        غير مدرجة:
 ٥٫١٠٠ ٥٫١٠٠ ٥٫١٠٠  اإلمارات العربية المتحدة

 ٢٧٫٩٠٨ ٢٨٫٧٣١ ٢٨٫٤٥٧  خارج اإلمارات العربية المتحدة
   -----------   -----------   -----------  
  ٢٥٧٫٥٤١ ١٨٧٫٦٩٥ ١٨٨٫٦٧٢ 
  ======  ======  ======  
  

  االستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  ١- ٧
  

  االستثمارات:   في الحركةفيما يلي   
  

  
  مارس  ٣١

٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٨  
مارس  ٣١

٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  درهم ألف  
  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  
        

٧٩١٫١٦٦  الرصيد االفتتاحي   ٩٣٨٫٢٤٧  ٩٣٨٫٢٤٧  
٤١٦٫١٦ ٨٨٧  المشتريات خالل الفترة/ السنة   ٤٤١٫٩  

) (٨٤٨)  التغير في القيمة العادلة ٩٨٤٫١١ ) ( ٩٨٠٫٩ ) 
   إعادة التصنيف إلى استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من

  خالل األرباح أو الخسائر
  - ( ٠٣٠٫٥٤ ) ( ٠٣٠٫٥٤ ) 

)  االستبعادات خالل الفترة/ السنة ٤٠٦٫١ ) ( ٥٤٩٫٣١ ) (٢٣٦) 
   -----------  -----------  ----------- 

٤٢٤٫١٦٥  الرصيد الختامي  ٧٩١٫١٦٦  ١٣٣٫١٩٣  
  ====== ====== ====== 

  
  لمسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىاالتغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات 

  

  
  مارس  ٣١

٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٨  
مارس  ٣١

٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  
        

٩٩٦٫١٣  الرصيد االفتتاحي   ٥٨٠٫٤٠  ٥٨٠٫٤٠  
)  التغير في القيمة العادلة خالل الفترة/ السنة ٨٨٤ ) ( ٩٨٤٫١١ ) ( ٩٨٠٫٩ ) 

) ٢٠  ناقصاً: المحول إلى األرباح المحتجزة عند االستبعاد ٠١٢٫٦ ) - 
من  ٩ناقصاً: المحول إلى األرباح المحتجزة عند التطبيق المبدئي للمعيار رقم 

) -  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٥٨٨٫٨ ) ( ٥٨٨٫٨ ) 
  ----------  ----- ----   --------- 

١٦٨٫١٣  د الختاميالرصي  ٩٩٦٫١٣  ٠١٢٫٢٢  
  ===== ===== ===== 

  
  



  ) وشركتها التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

١٤  
 

   (تابع)  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة
  (غير مدققة)  ٢٠١٩مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
    (تابع)االستثمارات   ٧
 
  أو الخسائرالمسجلة بالقيمة العادلة من خالل األرباح االستثمارات   ٢- ٧
  

    / السنة:خالل الفترة الحركةفيما يلي   
  

  
  مارس  ٣١

٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٨  
مارس  ٣١

٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  
        

٩٠٤٫٢٠  الرصيد االفتتاحي   ٢٠٣٫٩  ٢٠٣٫٩  
٤٥٤٫١  المشتريات خالل الفترة/ السنة   ٧٨١٫٥  ٨٩٧ 

٢٨٢٫٢  )٥في القيمة العادلة (راجع اإليضاح التغير   ٦٦٣٫٣  ٧٧٢٫٣  
  إعادة التصنيف من استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من 

٠٣٠٫٥٤ -  خالل اإليرادات الشاملة األخرى  ٠٣٠٫٥٤  
)  السنة الفترة/ خالل االستبعادات ٣٩٢٫١ ) ( ٧٧٣٫٥١ ) ( ٤٩٤٫٣ ) 

  ----------  ----- -----   --- -- ----  
٢٤٨٫٢٣  اميالرصيد الخت  ٩٠٤٫٢٠  ٤٠٨٫٦٤  

  ===== ==== ===== 
  
  
  العقارات االستثمارية   ٨

  
  مارس  ٣١

٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٨  
مارس  ٣١

٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  
        

٧٦٧٫٩٦  أراضي  ٧٦٧٫٩٦  ٧٦٧٫٩٦  
٤٩٢٫٣٦  مباني   ١٤٠٫٣٧  ٢٧٦٫٣٧   

٩٣٦٫٧٣  ويرعقارات قيد التط  ٣٠٠٫٥٦  - 
   ----------- ----------  ----------- 

١٩٥٫٢٠٧  اإلجمالي   ٢٠٧٫١٩٠  ٠٤٣٫١٣٤  
  ====== ====== ====== 

  
  النقد في الصندوق ولدى البنك   ٩

  
  مارس  ٣١

٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٨  
مارس  ٣١

٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  
        

  ٢٦٫٩٦٢  ٦٠٫٥٣٦  ٤٨٫٤٥٣  البنكالنقد في الصندوق ولدى 
  =====  =====  =====  

  
 .٨: ٢٠١٨مارس  ٣١في م وـمليون دره ٤ .٤: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١(مليـون درهـم  ٤ .٨يشتمل النقد فـي الصندوق ولـدى البنك على مبلغ   

  محتفظ به خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة.   م) ـمليون دره ٥
  
  
  
  
  
  
  
  



  ) وشركتها التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

١٥  
 

  

   (تابع)  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة
  (غير مدققة)  ٢٠١٩مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
  القروض المصرفية  ١٠

  
  مارس  ٣١

٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٨  
  مارس ٣١

٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  
        

        القروض طويلة األجل:
٧٤٠٫٢١٨  قروض ألجل  ٥٥٤٫١٩١  ٧٦٤٫٨٧  

)  ألجلناقصاً: االستحقاق قصير األجل من قروض  ٢٨٥٫٩٧ ) ( ٨٦٣٫٢٨ ) ( ٣٤٨٫٢٦ ) 
   -----------  -----------  ------- ---  

٤٥٥٫١٢١  االستحقاق طويل األجل من قرض                ٦٩١٫١٦٢  ٤١٦٫٦١  
  ======  ======  ===== 

     القروض قصيرة األجل:
٥١٥٫٢٤٧  قروض قصيرة األجل  ٣٤٢٫٢٢٩  ٦١٩٫١٧٦  

٢٨٥٫٩٧  ألجلاالستحقاق قصير األجل من قروض   ٨٦٣٫٢٨  ٣٤٨٫٢٦  
   -----------  -----------  ----------- 
  ٨٠٠٫٣٤٤  ٢٠٥٫٢٥٨  ٩٦٧٫٢٠٢  
  ====== ====== ====== 

  

 السوق. تخضع كافة التسهيالت لمعدالت الفائدة السائدة في )١(

 مليون درهم لصالح البنك كضمان مقابل التسهيالت المصرفية.  ٣٢٠سند إذني تحت الطلب مقابل مبلغ تم إصدار  )٢(

  

  رأس المال   ١١

  
  مارس  ٣١

٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٨  
مارس  ٣١

٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  
        

        دفوعالمصرح به والمصدر والم
  ٦٠٨٫٢٥٤  ٦٠٨٫٢٥٤  ٦٠٨٫٢٥٤  درهم لكل سهم  ١سهم بواقع  ٦٠٨٫٢٥٣٫٧٤٧

  ======  ======  ======  
  

  االحتياطي القانوني   ١٢
  

تحويل ما ال يقل عن  يتعين، والنظام األساسي للشركة ٢٠١٥لسنة  )٢(لقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية رقم من ا ٢٣٩للمادة طبقاً 
عندما يبلغ  تالتحويال هذهيجوز إيقاف  .غير قابل للتوزيعوهو احتياطي ي نإلى االحتياطي القانوللشركة  السنوية رباحاألفي من صا ٪١٠

هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع باستثناء الحاالت التي ينص عليها القانون. . للشركة المدفوع مالال رأس نصف االحتياطي القانونيرصيد 
  .من رأس المال المدفوع ٪٥٠إلدارة أي تحويالت إضافية إلى االحتياطي القانوني حيث تجاوز هذا االحتياطي لم يقترح مجلس ا

  
  االحتياطي العام   ١٣

  
 ً من رأس  ٪٢٥حتى يبلغ رصيد هذا االحتياطي   العامإلى االحتياطي  السنوية رباحاألمن  ٪١٠تحويل  يتعين، للنظام األساسي للشركة طبقا

بعد موافقة المساهمين في الجمعية العمومية. لم يقترح ع. هذا االحتياطي قابل للتوزيع بناًء على اقتراح أعضاء مجلس اإلدارة المال المدفو
  .من رأس المال المدفوع ٪٢٥مجلس اإلدارة أي تحويالت إضافية إلى االحتياطي العام حيث تجاوز هذا االحتياطي 

  



  ) وشركتها التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

١٦  
 

   (تابع)  الموحدة ة الموجزةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلي
  (غير مدققة)  ٢٠١٩مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
  ربحية السهم  ١٤

  
في  كما القائمة العادية لعدد األسهم والمتوسط المرجح لمجموعةااحتساب ربحية السهم األساسية استناداً إلى األرباح المنسوبة لمالكي تم ي

  كما يلي:  ٢٠١٩مارس  ٣١
  

  
  فترة الثالثة أشهر        

  مارس ٣١المنتهية في      
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  مدققة)غير (  (غير مدققة)  

      ربحية السهم 
  ١٢٫١٧٨  ٨٠٢  (ألف درهم)الفترة أرباح صافي 

  ======  ======  
  ٦٠٨٫٢٥٤  ٦٠٨٫٢٥٤  (ألف) المتوسط المرجح لعدد األسهم

  ======  ======  
  ٠ .٠٢٠  ٠ .٠٠١  والمخففة (درهم) ربحية السهم األساسية

  ====  ====  
    

  االرتباطات وااللتزامات الطارئة   ١٥
  

 ديسمبر ٣١(مليون درهم  ٢ .٤٥ضمانات تتعلق بضمانات حسن التنفيذ بمبلغ ، قامت المجموعة بإصدار ٢٠١٩مارس  ٣١كما في 
  أي التزامات مادية.وليس من المتوقع أن يترتب على هذه الضمانات  مليون درهم) ٢ .٦: ٢٠١٨

  
  مليون درهم).  ١١٣ .٩: ٢٠١٨ ديسمبر ٣١(مليون درهم  ٨٣ .٧ التقريربلغت التزامات المصروفات الرأسمالية المقدرة في تاريخ 

  
ً يوجد لدى المجموعة  استثمارات في أوراق ناتجة عن  مليون درهم) ٩ .٢: ٢٠١٨ ديسمبر ٣١(مليون درهم  ٩ .٢التزامات بمبلغ أيضا

   / الشركات المستثمر بها.هذا المبلغ عند المطالبة به من قبل مدراء الصناديقسداد  لمجموعةاعلى  عينية وصناديق استثمارية. يتمال
  

  توزيعات األرباح   ١٦
  

يون مل ٣٩ .٥على توزيعات أرباح نقدية بمبلغ  ٢٠١٩ مارس ٣٠بتاريخ  الُمنعقدالجمعية العمومية السنوية  اجتماع وافق المساهمون في
بناًء على اقتراح أعضاء مجلس  ،)درهم لكل سهم ٠ .٠٨ :٢٠١٨( درهم لكل سهم ٠ .٠٦٥بواقع  )مليون درهم ٤٨ .٦٦ :٢٠١٨( درهم

  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١فيما يتعلق بالسنة المنتهية في اإلدارة 
  

  التقارير حول القطاعات  ١٧
  

 االستراتيجية. تعمل وحدات األعمال للمجموعة االستراتيجيةات األعمال وحد يمثالن، المجموعة قطاعين رئيسيين كما هو مبين أدناهلدى 
في قطاعات مختلفة وتتم إدارة كل قطاع على حدة ألنها تتطلب استراتيجيات مختلفة. يوضح الملخص التالي العمليات في كل قطاع من 

  :للمجموعةالقطاعات المعلنة 
  

  ق ومنتجات الحبال. يشتمل على اإلسمنت وأكياس الور   الصناعةقطاع 
    

  يشتمل على إدارة االستثمارات والنقد لحساب الشركة الخاص.   االستثمار قطاع 
  

  يتم تنظيم قطاع االستثمار في وحدتين لألعمال كما يلي: 
  
 .استثمار وتأجير العقارات في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 ،بصورة رئيسية في دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا.  االستثمار في األسهم والصناديق العامة والخاصة 
  

 تعتبر القطاعات المذكورة أعاله هي األساس الذي تعتمد عليه اإلدارة في مراقبة النتائج التشغيلية لهذا القطاعات لغرض اتخاذ القرارات
  نات المالية. حول توزيع الموارد وتقييم األداء. يتم حذف المعامالت بين القطاعات عند توحيد البيا

  
  
  



  ) وشركتها التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

١٧  
 

   (تابع)  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة
  (غير مدققة)  ٢٠١٩مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
  (تابع) التقارير حول القطاعات  ١٧

  مارس  ٣١  مارس  ٣١  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
 ألف درهم ألف درهم  

    الصناعةقطاع 
١١٤٫١٥٣  المبيعات   ٦٥٦٫١٧٢  

)  تكلفة المبيعات  ٩٨٨٫١٥٣ ) ( ٩٢٥٫١٦٢ ) 
   ------- -----   ------- -----  

٧٤٠٫٩ (٨٧٤)  إجمالي األرباح   
) (٤١٥)  مصروفات متنوعة  ٣٦٧٫١ ) 

)  مصروفات  ٣٣٤٫٢ ) ( ٧٨٥٫٢ ) 
  ----------  --------- 

)  صافي نتائج القطاع  ٦٢٣٫٣ ) ٥٨٨٫٥  
   -------  ------- 
    

    الستثماراقطاع 
٨٨٢٫٧  من االستثمار في أسهم وصناديق خاصة وعامة  اإليرادات  ٤٣٨٫٨  

 ٥٥ ٢٥  إيرادات الفائدة 
   --------  --------- 
  ٩٠٧٫٧  ٤٩٣٫٨  
   --------  --------- 
    

٠٠٢٫١  اإليرادات من العقارات االستثمارية   ٧٠٣٫١  
 (٦٦٠) (٤٩٥)  االستهالك 

   --------  -------- 
  ٠٤٣٫١ ٥٠٧  
   --------  --- ------  

٤١٤٫٨  صافي نتائج القطاع  ٥٣٦٫٩  
  ----------  --------- 

)  تكاليف التمويل  ١٩٣٫٢ ) ( ٧٣٠٫١ ) 
    

)  المركز الرئيسي  –إيرادات ومصروفات غير مخصصة  ٧٩٦٫١ ) ( ٢١٦٫١ ) 
  ----------  --------- 

١٧٨٫١٢ ٨٠٢  أرباح الفترة   
  ===== ===== 
  

  معلومات أخرى 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩مارس  ٣١  
        
  قطاع   

  الصناعة
ع قطا

  االستثمار
  قطاع     اإلجمالي 

  الصناعة
   قطاع

  االستثمار
  اإلجمالي 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
         

٨٣١٫٦٣٧٫١  موجودات القطاع  ٠٠٤٫٤٤٨  ٨٣٥٫٠٨٥٫٢   ٩٤٤٫٥٩٨٫١  ٢٢٧٫٤٣٣  ١٧١٫٠٣٢٫٢  
  ========  ====== =======  ======= ======  ======= 
         

١٣٨٫٦٨٢  مطلوبات القطاع  ٦٣٣٫٦٨٢ ٤٩٥   ٢٩٧٫٥٨٨  ٠٩٠٫١  ٣٨٧٫٥٨٩  
  ====== ==== ======  ====== ==== ====== 
         

٣٧١٫١٤  االستهالك   ٠١٩٫١٥ ٦٤٨   ٢٧٢٫٥٦  ٦٦٢٫٢  ٩٣٤٫٥٨  
  ===== === =====  ===== ==== ===== 
         

٧٦٩٫٢٢  المصروفات الرأسمالية   ٣٠٦٫١٩  ٠٧٥٫٤٢   ٨٥٠٫١٦٨  ٦٠٤٫٥١  ٤٥٤٫٢٢٠  
  ===== =====  =====  ===== =====  ======  
  



  ) وشركتها التابعةش.م.ع( الشارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةشركة 
  

١٨  
 

   (تابع)  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة
  (غير مدققة)  ٢٠١٩مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
  (تابع) التقارير حول القطاعات  ١٧

  
  المعلومات الجغرافية

  
مارس  ٣١القطاعات الجغرافية للفترتين المنتهيتين في بحسب اإليرادات والموجودات والمطلوبات  حولح الجدول التالي معلومات يوض

  . ٢٠١٨مارس  ٣١و  ٢٠١٩
  
  ٢٠١٨مارس  ٣١    ٢٠١٩مارس  ٣١  
                
  اإلجمالي   دولي  محلي    اإلجمالي   دولي  محلي  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم    ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
                

٤٤٠٫١٣٠  اإليرادات   ٦٧٤٫٢٢  ١١٤٫١٥٣   ٣٦٣٫١٤٩  ٣٠٢٫٢٣  ٦٦٥٫١٧٢  
  ====== ===== ======  ====== ===== ====== 
         

٤٩٢٫٥  إيرادات االستثمار   ٩٤٧٫٢  ٤٣٩٫٨   ٥٦٤٫٥  ٩٧٢٫٣  ٥٣٦٫٩  
  ==== ==== =====  ==== ==== ===== 

  
  ٢٠١٨ر ديسمب ٣١    ٢٠١٩مارس  ٣١  
                
  اإلجمالي   دولي  محلي    اإلجمالي   دولي  محلي  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم    ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
                

٥٥٠٫٧١١٫١  الموجودات   ٢٨٥٫٣٧٤  ٨٣٥٫٠٨٥٫٢  ٦٨٦٫٨٩٩٫١  ٤٨٥٫١٣٢  ١٧١٫٠٣٢٫٢  
  ========  ======  ========   ======= ====== ======= 
         
٠٧٦٫٦٣٣  لمطلوباتا  ٥٥٧٫٤٩  ٦٣٣٫٦٨٢  ٠٥٣٫٤٨٢  ٣٣٤٫١٠٧  ٣٨٧٫٥٨٩  

  ====== ===== ======  ====== ======  ====== 
         

٠٧٥٫٤٢  المصروفات الرأسمالية  - ٠٧٥٫٤٢  ٤٥٤٫٢٢٠  - ٤٥٤٫٢٢٠  
  ===== ==== =====  ===== ==== ======  

  
  

  
  

  


