
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  وشركاتها التابعة شركة الفجيرة لصناعات البناء ش.م.ع

  

   البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
   ٢٠١٩ يونيو ٣٠

  
  
  
  
  
  



 

   تها التابعةاوشرك شركة الفجيرة لصناعات البناء ش.م.ع
  

   البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  ٢٠١٩ يونيو ٣٠
  
  
  

   ةصفحال       حتوياتالم
  

  ١      معلومات عامة
  

  ٢      تقرير أعضاء مجلس اإلدارة 
 

   ٤ – ٣      البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةمدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة تقرير 
  

  ٦ – ٥      الموحد اإليرادات الشاملة األخرى الموجزاألرباح أو الخسائر وبيان 
  

  ٧      لموحدا بيان المركز المالي الموجز
  

  ٨      الموحد الموجز بيان التدفقات النقدية
  

   ١٠ – ٩      الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز
  

    ٢٥ – ١١      البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةحول إيضاحات 
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  وشركاتها التابعة  شركة الفجيرة لصناعات البناء ش.م.ع
  

  معلومات عامة
  

  ،٣٨٣ص.ب   الرئيسي: عنوان المكتب
  اإلمارات العربية المتحدة –الفجيرة 

  +٩٧١ ٩ ٢٢٢ ٢٠٥١هاتف:   
  +٩٧١ ٩ ٢٢٢ ٧٣١٤فاكس: 

  fbi_fuj@emirates.net.aeالبريد االلكتروني: 
    

  www.fbifuj.ae  الموقع االلكتروني:
  

   
  لف ليمتدكي بي إم جي لوار ج  مدققي الحسابات:

  ٣٤١١٤٥ص.ب 
 اإلمارات العربية المتحدة –دبي 
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  وشركاتها التابعة ش.م.عالفجيرة لصناعات البناء شركة 
 

٥  
 

  الموحدالموجز  األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى بيان
  ٢٠١٩ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

  

    

رة الستة أشهرـفت  
يونيو ٣٠المنتهية في   

 (غير مدققة)

أشهر الثالثةرة ـفت  
يونيو ٣٠المنتهية في   

 (غير مدققة)
      
    ٢٠١٨  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  درهم  درهم  درهم  درهم  إيضاح  
            

            العمليات المستمرة
  ٦٠٬٤٩٥٬٨٢٠  ٥٠٬٩٥٧٬٧٩١  ١٢٧٬٤٩١٬١٧٦  ١١١٬١٣٩٬٦٨٣  ٦  اإليرادات 

  )٣٨٬٤٥١٬٤٩٦(  )٢٧٬٠٤٢٬١٢٩(  )٧٧٬٧٥٩٬٦٥٧(  )٦٢٬٠٥٥٬٦٧٣(    تكلفة المبيعات
     ---------------   ---------------   ---------------   ---------------  

  ٢٢٬٠٤٤٬٣٢٤  ٢٣٬٩١٥٬٦٦٢  ٤٩٬٧٣١٬٥١٩  ٤٩٬٠٨٤٬٠١٠    إجمالي األرباح
  )٦٬٩٤٤٬٧٩٣(  )٥٬٧٠٦٬٤٧٠(  )١٤٬٥٨٣٬٣١٥(  )١١٬٧٤٢٬٥٣٠(  ٧  وزيعمصروفات البيع والت

  )٦٬٥٧٧٬٨٢٩(  )٧٬٠٥٢٬٢٢٥(  )١٣٬٧٤٨٬٩١٨(  )١٤٬٤١٢٬٧٠٦(  ٨  مصروفات إدارية
  )١٤٠٬٠٠٢(  )٢٧١٬٥٨١(  )٤٣٤٬٧٤٦(  )٥٢٥٬٦٠٣(    خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية

  ٢٬٨١٩٬٠٩٠  ٧٠٠٬٠٦٥  ٢٬٨٢٠٬٣١٤  ١٬٧٣٩٬٩٢٧  ١٠  إيرادات أخرى
     ---------------   ---------------   ---------------   ---------------  

  ١١٬٢٠٠٬٧٩٠  ١١٬٥٨٥٬٤٥١  ٢٣٬٧٨٤٬٨٥٤  ٢٤٬١٤٣٬٠٩٨    األرباح التشغيلية
  )٥٤٤٬٧٨٢(  )١٬٩٣١٬٣٥٧(  )١٬٠٧٤٬٥٦٣(  )٢٬٧٥٦٬٩١٧(  ٩  مصروفات التمويل

  ١٤٤٬١٣٩  ٤٨٥٬٣٥١  ٣٢٢٬٠٨١  ٨٥١٬٦٧٠  ٩  إيرادات التمويل
  ٣٠٤٬٦٤٧  ٣٣٨٬٢٣٧  ٩٨٥٬١٠٧  ١٬٥٨٣٬٢٤١    يرادات توزيعات األرباحإ

     ---------------   ---------------   ---------------   ---------------  
  ١١٬١٠٤٬٧٩٤  ١٠٬٤٧٧٬٦٨٢  ٢٤٬٠١٧٬٤٧٩  ٢٣٬٨٢١٬٠٩٢    األرباح من العمليات المستمرة

    (الخسائر)/األرباح من العمليات المتوقفة
  
)٤٬٥٩٥(  

  
٩٢٬١٢٣  

  
)١٤٬٦٤٤(  

  
٣٬٣١٠  

     ---------------   ---------------   ---------------   ---------------  
  ١١٬١٠٨٬١٠٤  ١٠٬٤٦٣٬٠٣٨  ٢٤٬١٠٩٬٦٠٢  ٢٣٬٨١٦٬٤٩٧    أرباح الفترة

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

م  )١( ار رق ق المعي دئياً بتطبي ة مب ت المجموع ة إل ١٦قام ايير الدولي ن المع ة م ارير المالي داد التق ي  –ع ار ف ود االيج اير  ١عق تخدام  ٢٠١٩ين باس
دئي ل ق المب راكم للتطبي أثير المت راف بالت تم االعت ة وي ام المقارن ان أرق تم إعادة بي م طريقة استرجاعية معدلة. وفقاً لهذه الطريقة، ال ت ار رق لمعي

 ).١(١- ٣المحتجزة في تاريخ تقرير التطبيق المبدئي. راجع كذلك اإليضاح من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في األرباح  ١٦
 

  . الموحدة جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة ٢٥إلى  ١١تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  . ٤و ٣تين مدرج على الصفحالموحدة موجزة إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة البيانات المالية المرحلية ال

  
  
  
  
  
  



  وشركاتها التابعة ش.م.عالفجيرة لصناعات البناء شركة 
 

٦  
 

  (تابع)الموحد الموجز  األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى بيان
  ٢٠١٩ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

  
  

    

رة الستة أشهرـفت  
يونيو ٣٠المنتهية في   

 (غير مدققة)

أشهر الثالثةرة ـفت  
يونيو ٣٠المنتهية في   

ير مدققة)(غ  
      
    ٢٠١٨  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  درهم  درهم  درهم  درهم  إيضاح  
            

  ١١٬١٠٨٬١٠٤  ١٠٬٤٦٣٬٠٣٨  ٢٤٬١٠٩٬٦٠٢  ٢٣٬٨١٦٬٤٩٧    أرباح الفترة
            

            اإليرادات الشاملة األخرى للفترة:
            

  البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى
            األرباح أو الخسائر:

            
  المسجلة التغير في القيمة العادلة لالستثمارات

  بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
  

١٢  
  

١٢٬٤٤٣٬٥٨٦(  ٦٬٥٤٨٬٠٠٣(  
  

٥٬٧٨٠٬٣٠٥  
  

٣٬٠٦٨٬٦٧٠  
     ------- - ------   -------------   -------------   -------------  

  ١٤٬١٧٦٬٧٧٤  ١٦٬٢٤٣٬٣٤٣  ١١٬٦٦٦٬٠١٦  ٣٠٬٣٦٤٬٥٠٠    إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
    ========  ========  ========  ========  

            ربحية السهم
  ٠ .٠٨٢  ٠ .٠٧٧  ٠ .١٧٧  ٠ .١٧٥  ٢٤  األساسية والمخففة

    ====  ====  ====  ====  
  ٠ .٠٨٢  ٠ .٠٧٧  ٠ .١٧٧  ٠ .١٧٥  ٢٤  العمليات المستمرة –األساسية والمخففة 

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

 
م  )١( ار رق ق المعي ة  ١٦قامت المجموعة مبدئياً بتطبي ارير المالي داد التق ة إلع ايير الدولي ن المع ي  –م ود االيجار ف اير  ١عق باستخدام  ٢٠١٩ين

راكم للتط أثير المت راف بالت تم االعت ة وي م طريقة استرجاعية معدلة. وفقاً لهذه الطريقة، ال تتم إعادة بيان أرقام المقارن ار رق دئي للمعي ق المب بي
 ).١(١- ٣من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في األرباح المحتجزة في تاريخ تقرير التطبيق المبدئي. راجع كذلك اإليضاح  ١٦

 
  . موحدةال جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة ٢٥إلى  ١١تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

  
  . ٤و ٣تين مدرج على الصفحالموحدة إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة 
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  وشركاتها التابعة ش.م.عالفجيرة لصناعات البناء شركة 
 

٨  
 

   الموحدوجز الم التدفقات النقديةبيان 
  ٢٠١٩ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستة لفترة

    

  أشهر الستةرة ـفت
  يونيو ٣٠المنتهية في 

  (غير مدققة)      
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  إيضاح  
 درهم درهم    

      األنشطة التشغيلية
  ٢٤٬١٠٩٬٦٠٢  ٢٣٬٨١٦٬٤٩٧    أرباح الفترة 
        تعديالت لـ: 
  ١٤٬٨٢٠٬٤٥٠  ١٥٬٩٤٤٬٥٩٠  ١١  االستهالك 

  ٣٬٢٥٨٬٢٨٤  ١٤١٬٠٤٠  ١٣  مخصص المخزون بطيء الحركة
  ٤٣٤٬٧٤٦  ٥٢٥٬٦٠٣  ١٤  خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية

  -  ٢٬٠٠٥٬٢٤٢  ٩  الفائدة على التزامات عقود اإليجار
  ١٬٠٧٤٬٥٦٣  ٧٥١٬٦٧٥  ٩  مصروفات الفائدة على القروض المصرفية

  )٣٢٢٬٠٨١(  )٨٥١٬٦٧٠(  ٩  إيرادات الفائدة
  -  )٣١٦٬٨٠٠(  ١٠  بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىمسجل األرباح من تصفية استثمار 

  -  )٩٢٧٬٢٠٤(  ١٠  عكس مخصصات زائدة
  ٣٧٧٬٧٦٤  -  ٨  انخفاض قيمة ممتلكات وآالت ومعدات

  ٥٤٧٬٤٦٣  ٦١٦٬١٠٦    مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
    -------------- --   -- -- ------ -----  
    ٤٤٬٣٠٠٬٧٩١  ٤١٬٧٠٥٬٠٧٩  

  ٦٬٠٨٦٬٨٤٩  )٣٬٠٤٥٬٤٧٤(    التغير في المخزون
  )٢٬٣٥١٬٧١٢(  ٥٬٣٢٥٬٠٩٣    التغير في الذمم المدينة التجارية 

  التغير في المبالغ المدفوعة مقدماً والودائع والذمم المدينة األخرى (بما في ذلك الذمم المدينة 
    طويلة األجل وموجودات العقود)

 
)٣٬٧٦٠٬١٣٤(  )١٬٦٣٠٬٤٧٩(  

  ٤٬٢٦٦٬٧٦٥  ٩٥٬٣٤٠    التغير في الذمم الدائنة التجارية واألخرى
  )٣٠٦٬٦١١(  )٧٣٠٬٥١٥(    تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

     ----------------   ---------------  
  ٤٨٬٢٣٥٬٩٤٨  ٤١٬٧١٩٬٠٤٤    صافي النقد من األنشطة التشغيلية 

     ----------------   ---------------  
        األنشطة االستثمارية

  )٥٬٦٤٦٬٤٤٢(  )٢٬٩٨٣٬٧٣٤(  ١١  االستحواذ على ممتلكات وآالت ومعدات (باستثناء موجودات حق استخدام)
  - )٢٣٬٠٠٠٬٠٠٠(    لدى البنوك االستثمار في ودائع ثابتة

  )١٠٤٬٢٤٠(  -    ملة األخرىبالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشامسجلة استثمارات على ستحواذ اال
  ٢٧٤٬٤٥٩  ١٧٧٬٩١٧    الفائدة الُمحصلة 

     ----------------   ---------------  
  )٥٬٤٧٦٬٢٢٣( )٢٥٬٨٠٥٬٨١٧(    صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية  

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

 )١٢٬٧٣٢٬٤٣٥(  )٤٬٢٦٧٬٥٩٧(  ١٨  سداد قروض مصرفية 
  ٥٬٠٠٠٬٠٠٠  -    صافي - المتحصالت من قروض أخرى 

  -  ٦٧٣٬٢٠٠    المتحصالت من تصفية استثمار بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
  -  )١٬٨٩٣٬٣٠٣(  ١٩  دفعات التزامات عقود اإليجار

  )١٬٠٥٤٬٨٨٦(  )٧٧٦٬٠١٠(    الفائدة المدفوعة 
 )١٠٬١٩٩٬٠٦٣( )١٣٬٥٩٨٬٧٥٠(  ٢١  لمدفوعةتوزيعات األرباح ا

  )٩٧٠٬٠٠٠(  )١٬٢٦٠٬٠٠٠(  ٢١  تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة
     ----------------   ---------------  

 )١٩٬٩٥٦٬٣٨٤( )٢١٬١٢٢٬٤٦٠(    صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية  
     -----------------  ---- -- ----------  

  ٢٢٬٨٠٣٬٣٤١  )٥٬٢٠٩٬٢٣٣(    )/الزيادة في النقد وما يعادلهصافي (النقص
        

  ١٢٬١٢٣٬٤٨٢  ٢٦٬٢٣٥٬٩٦٤    النقد وما يعادله في بداية الفترة 
     ----------------   ---------------  

  ٣٤٬٩٢٦٬٨٢٣  ٢١٬٠٢٦٬٧٣١    النقد وما يعادله في نهاية الفترة 
    =========  =========  
        

  ٣٤٬٩٢٦٬٨٢٣  ٢١٬٠٢٦٬٧٣١    في نهاية الفترة  النقد وما يعادله
    =========  ========  
  

  . الموحدة ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة جزءً  ٢٥إلى  ١١تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  . ٤و ٣تين مدرج على الصفحالموحدة زة المرحلية الموج البيانات الماليةإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة 



  وشركتها التابعة ش.م.عالفجيرة لصناعات البناء شركة 
  

٩  
 

  الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز
  ٢٠١٩يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  
  رأس
  المال

  االحتياطي
  الــقانوني

  
  

  احتياطي
القيمة العادلة 

لالستثمارات المتاحة 
  للبيع 

احتياطي القيمة 
العادلة لالستثمارات 

مة المسجلة بالقي
العادلة من خالل 

اإليرادات الشاملة 
  األخرى

  األرباح 
  اإلجمالي   المحتجزة

  درهم   درهم  درهم   درهم   درهم   درهم   
              

              (مدققة) ٢٠١٨يناير  ١في الرصيد 
  ٢٦٥٫٩٧٨٫٩٧١  ٥٨٫٢٧٤٫٥٧٩  -   ٣٩٫٣١٨٫٩٩٧  ٣٢٫٣٩٧٫٨٩٥  ١٣٥٫٩٨٧٫٥٠٠  

من المعايير الدولية  ٩ التعديل عند التطبيق المبدئي للمعيار رقم
  )٤٥٩٫١٦٨(  )٤٥٩٫١٦٨(  ٣٩٫٣١٨٫٩٩٧  )٣٩٫٣١٨٫٩٩٧(  -   -   ))٢( ١- ٣إلعداد التقارير المالية (راجع اإليضاح 

   ----------------   ---------------   -----------------   ----------------   --------------   ----------------  
  ٢٦٥٫٥١٩٫٨٠٣  ٥٧٫٨١٥٫٤١١  ٣٩٫٣١٨٫٩٩٧  -   ٣٢٫٣٩٧٫٨٩٥  ١٣٥٫٩٨٧٫٥٠٠  ٢٠١٨يناير  ١الرصيد الُمعدل في 

              
              (غير مدققة)الشاملة للفترة  اإليراداتإجمالي 

  أرباح الفترة
  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
٢٤٬١٠٩٬٦٠٢  

  
٢٤٬١٠٩٬٦٠٢  

  )١٢٬٤٤٣٬٥٨٦(  -   )١٢٬٤٤٣٬٥٨٦(  -   -   -   الخسائر الشاملة األخرى للفترة
   ----------------   -------- -------   -----------------   ----------------   --------------   ----------------  

  ١١٬٦٦٦٬٠١٦  ٢٤٬١٠٩٬٦٠٢  )١٢٬٤٤٣٬٥٨٦(  -   -   -   الشاملة للفترة اإليراداتإجمالي 
   ----------------   ---------------   -----------------   ----------------   --------------   ----------------  

  امالت مع مالكي الشركة المسجلة المع
              (غير مدققة) مباشرة ضمن حقوق الملكية

  )١٠٬١٩٩٬٠٦٣(  )١٠٬١٩٩٬٠٦٣(  -   -   -   -   )٢١توزيعات األرباح الُمعلنة (راجع اإليضاح 
  )٩٧٠٬٠٠٠(  )٩٧٠٬٠٠٠(          )٢١تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة (راجع اإليضاح 

   ----------------   ---------------   -----------------   ----------------   ----------------   ----------------  
  إجمالي المعامالت مع مالكي الشركة المسجلة 

  مباشرة ضمن حقوق الملكية
  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
 -  

  
)١١٬١٦٩٬٠٦٣(  

  
)١١٬١٦٩٬٠٦٣(  

   ----------------   ---------------  ----------   ----------------   ----------------   ----------------  
  ٢٦٦٬٠١٦٬٧٥٦  ٧٠٬٧٥٥٬٩٥٠  ٢٦٬٨٧٥٬٤١١  -   ٣٢٬٣٩٧٬٨٩٥  ١٣٥٬٩٨٧٬٥٠٠  )ة(غير مدقق ٢٠١٨يونيو  ٣٠الرصيد في 

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

  



  وشركتها التابعة ش.م.عالفجيرة لصناعات البناء شركة 
  

١٠  
 

   (تابع)الموحد  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز
 ٢٠١٩ ونيوي ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

  

  
  رأس
  المال

  االحتياطي
  الــقانوني

 احتياطي القيمة العادلة
المسجلة لالستثمارات 

بالقيمة العادلة من خالل 
  األرباح أو الخسائر

  األرباح 
  اإلجمالي   المحتجزة

 درهم درهم درهم درهم درهم   
        

  ٣٠١٬٢٧٦٬٩٦٤  ٨٨٬٤٧٢٬٠٨٦  ٣٩٬٧٧٢٬١٧٩  ٣٧٬٠٤٥٬١٩٩  ١٣٥٬٩٨٧٬٥٠٠  (مدققة) ٢٠١٩يناير  ١في الرصيد 
   --------- -- ------   ---------------   ---------------   ---------------   ----------------  

            (غير مدققة) إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
            

  ٢٣٬٨١٦٬٤٩٧  ٢٣٬٨١٦٬٤٩٧  -   -   -   أرباح الفترة
  ٦٬٥٤٨٬٠٠٣  -   ٦٬٥٤٨٬٠٠٣  -   -   اإليرادات الشاملة األخرى للفترة

   -------   -------   --------------   ---------------   ---------------  
  ٣٠٬٣٦٤٬٥٠٠  ٢٣٬٨١٦٬٤٩٧  ٦٬٥٤٨٬٠٠٣  -   -   الشاملة للفترة اإليراداتإجمالي 

   -------   -------   --------------   ---------------   ---------------  
  حقوق المعامالت مع مالكي الشركة المسجلة مباشرة ضمن

  (غير مدققة) الملكية
          

  )١٣٬٥٩٨٬٧٥٠(  )١٣٬٥٩٨٬٧٥٠(  -   -   -   )٢١توزيعات األرباح الُمعلنة (راجع اإليضاح 
  )١٬٢٦٠٬٠٠٠(  )١٬٢٦٠٬٠٠٠(  -   -   -   )٢١تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة (راجع اإليضاح 

   -------   -------   -------   -----------------   -----------------  
  )١٤٬٨٥٨٬٧٥٠(  )١٤٬٨٥٨٬٧٥٠(  -   -   -   عامالت مع مالكي الشركة المسجلة مباشرة ضمن حقوق الملكيةإجمالي الم

   -----------------   -----------------   ---------------   -----------------   -----------------  
  ٣١٦٬٧٨٢٬٧١٤  ٩٧٬٤٢٩٬٨٣٣  ٤٦٬٣٢٠٬١٨٢  ٣٧٬٠٤٥٬١٩٩  ١٣٥٬٩٨٧٬٥٠٠  )ة(غير مدقق ٢٠١٩يونيو  ٣٠الرصيد في 

  ==========  =========  =========  =========  ==========  
  
يان أرقام باستخدام طريقة استرجاعية معدلة. وفقاً لهذه الطريقة، ال تتم إعادة ب ٢٠١٩يناير  ١عقود االيجار في  –من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٦قامت المجموعة مبدئياً بتطبيق المعيار رقم  )١(

 ).١(١- ٣من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في األرباح المحتجزة في تاريخ تقرير التطبيق المبدئي. راجع كذلك اإليضاح  ١٦المقارنة ويتم االعتراف بالتأثير المتراكم للتطبيق المبدئي للمعيار رقم 
 

حتى يبلغ رصيد هذا االحتياطي إلى االحتياطي القانوني للشركة  السنوية رباحاألمن صافي  ٪١٠، يتعين تحويل والنظام األساسي للشركة ٢٠١٥) لسنة ٢لقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية رقم (لطبقاً  )٢(
ويل إلى هذا االحتياطي في نهاية فترة التقرير حيث سيتوقف ذلك على لم يتم إجراء تحهذا االحتياطي غير قابل للتوزيع باستثناء الحاالت التي ينص عليها القانون.  مال الشركة المدفوع. إن من رأس ٪٥٠

 نتائج السنة المالية.
  

  . الموحدة جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة ٢٥إلى  ١١تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
 



  وشركاتها التابعة ش.م.عالفجيرة لصناعات البناء كة شر
  

١١  
 

  الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة 
  (غير مدققة)  ٢٠١٩ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةفترة ل

  
   معلومات عن الشركة  .١

  
في عام  اإلمارات العربية المتحدةكشركة مساهمة عامة في إمارة الفجيرة، ") الشركة(" شركة الفجيرة لصناعات البناء ش.م.ع تأسست
المالية.  لألوراق سوق أبوظبيفي مدرجة  العاديةالشركة  أسهم إنبموجب مرسوم أميري صادر من صاحب السمو حاكم الفجيرة.  ١٩٧٩

   ، اإلمارات العربية المتحدة.الفجيرة ٣٨٣ص.ب الشركة المسجل هو عنوان  إن
  

ي أشهر المنتهية ف الستةولفترة  ٢٠١٩ يونيو ٣٠تتألف البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة ("البيانات المالية المرحلية") كما في 
  "المجموعة"). مجتمعةمن الشركة وشركتها التابعة (يُشار إليهما ("الفترة الحالية") ذلك التاريخ 

  
تتمثل األنشطة الرئيسية للمجموعة في إنتاج الطابوق الخرساني وأعمال بالط األرصفة المتشابكة وبالط السيراميك ومنتجات الصوف 

  .الكسارات الصخري ومنتجات الرخام وبالط التيرازو ومنتجات
  

  أساس اإلعداد   .٢
  
  بيان التوافق   

  
ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم و ٢٠١٩ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة المالية المرحلية  البياناتتم إعداد هذه  "التقارير  ٣٤فقا

والتي  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في  األخيرة للمجموعة كمادة الموح السنوية جنباً إلى جنب مع البيانات المالية تهايتعين قراء، والمالية المرحلية"
  .٢٠١٥) لسنة ٢تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومتطلبات القانوني االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (

  
عقود  –من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٦ر رقم تمثل هذه البيانات المالية أول بيانات مالية للمجموعة تم فيها تطبيق المعيا

  ) التغيرات التي طرأت على السياسات المحاسبية الهامة.١(١- ٣. يتضمن اإليضاح االيجار
  

  السياسات المحاسبية الهامة  .٣
  

ير الدولية إلعداد التقارير المالية، فإن من المعاي ١٦باستثناء التغيرات على محاسبة عقود االيجار المترتبة على تطبيق المعيار رقم 
المالية المرحلية تتوافق مع تلك السياسات المتبعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة  البياناتالسياسات المحاسبية المطبقة عند إعداد 

   .٢٠١٨ديسمبر  ٣١السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 
  

ً بتطبيق المعي  ٢٠١٩يناير  ١اعتباراً من  عقود االيجار –من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٦ار رقم قامت المجموعة مبدئيا
 ١معدلة والتي يتم بموجبها االعتراف بالتأثير المتراكم للتطبيق المبدئي في األرباح المحتجزة كما في السترجاعية اال طريقةالباستخدام 

ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم وبالتالي، لم تتم إعادة ب ٢٠١٩يناير   ٤والتفسير رقم  ١٧يان معلومات المقارنة وتم مواصلة بيانها طبقا
  الصادر عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية.

  
  التغير في السياسات المحاسبية الهامة  ١- ٣

  
  جارعقود االي –من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٦المعيار رقم   )١(

  

  تعريف عقد االيجار 
  

، عقد ايجار. يمثل عقد ما عقد ايجار، أو يتضمن عقد ايجار، في أو يتضمنيمثل،  عقد مابتقييم ما إذا كان  ، في بداية العقد،المجموعةتقوم 
  . ثمن مااستخدام أصل محدد لفترة زمنية مقابل  على الحق في السيطرةنقل حال 

  
اتخاذ اإلجراء العملي باتباع التقييم من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، اختارت المجموعة  ١٦رقم المعيار  التحول إلى تطبيقعند 

المالية فقط من المعايير الدولية إلعداد التقارير  ١٦حيث قامت بتطبيق المعيار رقم  يةإيجار اً عقودالحالي الذي يحدد أي المعامالت تمثل 
ً على العقود التي تم تحد ً كعقود إيجار. لذلك، تم تطبيق تعريف عقد اإليجار وفقا من المعايير الدولية إلعداد  ١٦للمعيار رقم يدها سابقا

  . ٢٠١٩يناير  ١التقارير المالية فقط على العقود التي تم إبرامها أو تغييرها في أو بعد 
  



  وشركاتها التابعة ش.م.عالفجيرة لصناعات البناء كة شر
  

١٢  
 

  (تابع)إيضاحات 
  ير مدققة) (غ ٢٠١٩ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

  
  (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   .٣

 
  (تابع)التغير في السياسات المحاسبية الهامة   ١- ٣

  
  (تابع)عقود االيجار  –من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٦المعيار رقم   )١(

  

  المجموعة كمستأجر  أ)
  

سابقاً بصفتها الطرف المستأجر بتصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار  المجموعةقامت . باستئجار أراضي وسكن للموظفين المجموعةتقوم 
من المعايير  ١٦للمعيار رقم ملكية. طبقاً الكافة مخاطر وامتيازات قد تم بشكل فعلي تحويل  إذا كانعلى تقييمها ما  تشغيلي أو تمويلي بناءً 

أي يتم  –اإليجار لمعظم عقود اإليجار  التزاماتحق االستخدام وذات موجودات بالالمجموعة الدولية إلعداد التقارير المالية، تعترف 
  . بيان المركز المالياالعتراف بهذه العقود في 

  
ومع ذلك، قررت المجموعة عدم االعتراف بالموجودات ذات حق االستخدام والتزامات اإليجار لبعض الموجودات المنخفضة القيمة. 

  ت اإليجار المرتبطة بعقود اإليجار هذه كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى مدة اإليجار.تعترف المجموعة بدفعا
  

تقوم المجموعة بعرض الموجودات ذات حق االستخدام كبند منفصل ضمن "الممتلكات واآلالت والمعدات". فيما يلي القيم الدفترية 
  للموجودات ذات حق االستخدام:

  

    
موجودات ذات 

  خدامحق االست
  درهم    
      

  ٦٧٬٢٦٥٬٣٩٧    ٢٠١٩يناير  ١الرصيد في 
    =========  

  ٦٤٬٧٤٤٬٤١٠    ٢٠١٩ يونيو ٣٠الرصيد في 
    =========  
  

ً مبدئياألصل ذات حق االستخدام  اإليجار. يتم قياسعقد  والتزامات اإليجار في تاريخ بدءباألصل ذات حق االستخدام تعترف المجموعة   ا
ً االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة، ويتم تعديله لبيان أثر بعض عمليات إعادة قياس ويتم  بالتكلفة، ً بالتكلفة ناقصا قياسه الحقا

التزامات اإليجار. عندما يستوفي األصل ذات حق االستخدام تعريف العقار االستثماري، يتم عرضه ضمن العقارات االستثمارية. يتم 
  ق االستخدام بالتكلفة، ويتم قياسه الحقاً بالقيمة العادلة، وفقاً للسياسات المحاسبية لدى المجموعة.مبدئياً قياس األصل ذات ح

  
ً يتم  مخصومة باستخدام معدل الفائدة  ،بدء العقداإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ  لدفعاتقياس التزام اإليجار بالقيمة الحالية مبدئيا

للمجموعة. تستخدم اإلضافي االقتراض  الفائدة على معدليتم استخدام  المعدل بسهولة،تحديد تعذر ا إذ أو،عقد اإليجار الضمني في 
  اإلضافي كمعدل خصم. الفائدة على االقتراضمعدل  عامالمجموعة بشكل 

  
 ً  تم إعادة قياستاإليجار. من خالل خصم دفعات تكلفة الفائدة على التزام اإليجار وينخفض إضافة التزام اإليجار من خالل  يتزايد الحقا

تغيير في تقدير المبلغ  أحد المؤشرات أو المعدالت، أوتغيير في  نتيجةاإليجار المستقبلية  دفعاتعندما يكون هناك تغيير في  التزام اإليجار
من المؤكد بشكل معقول ا كان تغييرات في تقييم ما إذيثما يكون مناسباً عندما تكون هناك أو ح ،المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية

  خيار اإلنهاء.ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول عدم ممارسة أو أو التمديد خيار الشراء ممارسة 
  

خيارات التجديد. يؤثر وتتضمن تلك العقود كون فيها مستأجر تلتحديد مدة اإليجار لبعض عقود اإليجار التي قامت المجموعة بتطبيق أحكام 
 قيمةيؤثر بشكل كبير على  وهو ما اإليجار،على يقين معقول من ممارسة مثل هذه الخيارات على مدة عقد  المجموعةكانت تقييم ما إذا 

  حق االستخدام المعترف بها.ذات موجودات الالتزامات اإليجار و
  

  الموحد. الموجز تقوم المجموعة بعرض التزامات االيجار كبند منفصل في بيان المركز المالي
  



  وشركاتها التابعة ش.م.عالفجيرة لصناعات البناء كة شر
  

١٣  
 

  (تابع)احات إيض
  (غير مدققة)  ٢٠١٩ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

  
  (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   .٣

 
  (تابع)التغير في السياسات المحاسبية الهامة   ١- ٣

  
  (تابع)عقود االيجار  –من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٦المعيار رقم   )١(

  
  (تابع)أجر المجموعة كمست  أ)

  
  التحول

  
  .١٧ رقم الدولي يمعيار المحاسبالعقود إيجار العقارات على أنها عقود إيجار تشغيلي بموجب بتصنيف  المجموعة قامت سابقاً،

  
ات ، تم قياس التزام١٧رقم الدولي  يمعيار المحاسبال، بالنسبة لعقود اإليجار المصنفة على أنها عقود إيجار تشغيلي بموجب التحولعند 

. يتم ٢٠١٩يناير  ١كما في  اإلضافي للمجموعةاالقتراض  الفائدة على اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار المتبقية، مخصومة بمعدل
  بقيمة تعادل التزام االيجار والمعدل مقابل أي مبالغ مدفوعة مسبقاً أو دفعات االيجار المستحقة.حق االستخدام  الموجودات ذاتقياس 

  
لى عقود اإليجار من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ع ١٦رقم  العملية التالية عند تطبيق المعيار البدائل المجموعةتخدمت اس

  :١٧رقم الدولي  يمعيار المحاسبالبموجب  على أنها عقود إيجار تشغيلياً المصنفة سابق
  

  .اً شهر ١٢التي تقل عن االستخدام لعقود اإليجار ات حق بالموجودات والمطلوبات ذاإلعفاء بعدم االعتراف  طبقت - 
  .المبدئيحق االستخدام في تاريخ التطبيق  األصل ذاتمن قياس  المبدئيةالتكاليف المباشرة استثناء  - 
  استخدام الخبرة السابقة لتحديد فترة عقد االيجار في حال تتضمن عقد االيجار خيارات التمديد أو اإلنهاء. - 
 

بتخصيص المقابل في العقد لكل عنصر إيجار على أساس عقد ما يتضمن عنصر ايجار، تقوم المجموعة  إعادة تقييمعند أو قد بداية الع في
  ذات الصلة. المستقلة  هاأسعار

  
 التأثير عند التحول

  
ودات اإلضافية ذات حق االستخدام اعترفت المجموعة بالموج، من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ١٦رقم إلى المعيار  التحولعند 

  وااللتزمات اإلضافية الخاصة بعقد االيجار. فيما يلي ملخص لتأثير التحول:
  
  ٢٠١٩يناير  ١    
  درهم    
      
      وجودات حق االستخدامم
  ٦٧٬٢٦٥٬٣٩٧    المباني والتحسينات على عقارات مستأجرة - 
    =========  

  ٦٦٬٨٤١٬٣٩٧    مطلوبات عقد االيجار
    =========  

  ٤٢٤٬٠٠٠    المصروفات المدفوعة مقدماً 
    ========  
  



  وشركاتها التابعة ش.م.عالفجيرة لصناعات البناء كة شر
  

١٤  
 

  (تابع)إيضاحات 
  (غير مدققة)  ٢٠١٩ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

  
  (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   .٣

 
  (تابع)التغير في السياسات المحاسبية الهامة   ١- ٣

  
  (تابع)عقود االيجار  –عداد التقارير المالية من المعايير الدولية إل ١٦المعيار رقم   )١(

  
  (تابع)المجموعة كمستأجر   أ)

  
 التأثير عند التحول (تابع)

  
بخصم مدفوعات  المجموعةتم تصنيفها كعقود تأجير تشغيلي، قامت ، بالنسبة للعقود التي عند قياس مطلوبات اإليجار لعقود اإليجار

  .٪٦ . يبلغ متوسط سعر الفائدة المطبق٢٠١٩يناير  ١االقتراض اإلضافي في الفائدة على اإليجار باستخدام معدل 
  
  ٢٠١٩يناير  ١    
  درهم    

      يتألف التزام االيجار من
  من المعايير الدولية  ١٧طبقاً للمعيار رقم  ٢٠١٩يناير  ١ارتباطات عقد االيجار التشغيلي في 

  ٩٬٥٢٩٬٧٧٣    إلعداد التقارير المالية
  ٩٢٬٠١١٬٧٤٥    يد المؤكد ممارستها بشكل معقولخيارات التمد

     ----------------  
 ١٠١٬٥٤١٬٥١٨    الحد األدنى لدفعات االيجار غير المخصومة

    =========  
  ٦٦٬٨٤١٬٣٩٧    القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات االيجار المخصومة باستخدام معدل الفائدة على االقتراض اإلضافي

    =========  
  

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، فيما يتعلق بعقود االيجار المصنفة سابقاً كعقود ايجار  ١٦رقم لمعيار المبدئي ل لتطبيقل نتيجة
  .٢٠١٩يناير  ١مليون درهم للموجودات ذات حق االستخدام كما في  ٠ .٤٢تشغيلي، اعترفت المجموعة بمبلغ 

  
ً لذه فيما يتعلق بعقود اإليجار هكذلك  مجموعة بتكاليف من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، اعترفت ال ١٦رقم لمعيار طبقا

اعترفت . ٢٠١٩ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةخالل فترة  وذلك اإليجار التشغيلي، عقد والفوائد، بدالً من مصروفات االستهالك
  مليون درهم من عقود االيجار هذه. ٢ .٠١درهم وتكاليف فوائد بقيمة مليون  ٢٢ .٥٢المجموعة بتكاليف استهالك بقيمة 

  
  األدوات المالية –من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩المعيار رقم   )٢(

  

يناير  ١عتباراً من والذي يسري ا من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩المعيار رقم بتطبيق المجموعة  قامتخالل السنة السابقة، 
انخفاض  خسائرمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على  ٩  المعيار رقم إلى التحولتأثير . يتضمن الجدول التالي ملخصاً ل٢٠١٨

  :٢٠١٨يناير  ١من  اً القيمة على األرصدة االفتتاحية اعتبار
  

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  

تأثير إعادة القياس طبقاً 
من  ٩للمعيار رقم 

المعايير الدولية إلعداد 
  ٢٠١٨يناير  ١  التقارير المالية

  درهم  درهم  درهم  
  (ُمعاد بيانها)    (وفقاً للبيان السابق)  
        

        خسائر انخفاض القيمة على:
  ٥٦٫٣١٧٫٥٢٣  )٤٥٩٫١٦٨(  ٥٦٫٧٧٦٫٦٩١  الذمم المدينة التجارية

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

 رقم الدولي يمعيار المحاسبالتم تصنيفها كاستثمارات متاحة للبيع بموجب سندات ملكية لى ذلك، كان لدى المجموعة استثمارات عالوة ع
 ٩اً لما يجيزه المعيار رقم المجموعة االحتفاظ بها لفترة طويلة األجل ألغراض استراتيجية. وفق تعتزموالتي ، ٢٠١٨يناير  ١كما في  ٣٩

على أنها مقاسة بالقيمة  المبدئيهذه االستثمارات في تاريخ التطبيق  بتحديدقامت المجموعة لية إلعداد التقارير المالية، من المعايير الدو
من المعايير الدولية إلعداد التقارير  ٩التحول إلى المعيار رقم  نتيجةهناك أي تأثير العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. لم يكن 

ذات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى والتغيرات المتراكمة لتالي لم يتم إجراء أي تعديل على االستثمارات ، وباالمالية
  .٢٠١٨يناير  ١في من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩عند تطبيق المعيار رقم الصلة في احتياطي القيمة العادلة 



  وشركاتها التابعة ش.م.عالفجيرة لصناعات البناء كة شر
  

١٥  
 

  (تابع)إيضاحات 
  (غير مدققة)  ٢٠١٩ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

  
  استخدام التقديرات واألحكام  .٤

  
دارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات من شأنها أن تؤثر على تطبيق السياسات المالية المرحلية يتطلب من اإل البياناتإن إعداد 

  ات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.المحاسبية والمبالغ الُمعلنة للموجودات والمطلوبات وااليراد
  

لمجموعة لتطبيق السياسات المحاسبية  عندمن قبل اإلدارة  الموضوعةالمالية المرحلية ، كانت األحكام الهامة البيانات عند إعداد هذه 
، ٢٠١٨ديسمبر  ٣١لبيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في والمصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقديرات هي ذاتها التي تم تطبيقها على ا

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية،  ١٦باستثناء المصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقديرات ذات الصلة بتطبيق المعيار رقم 
  .)١( ١- ٣والمدرجة في اإليضاح رقم 

  
ة قياسات القيمة كاف راقبةمكما أن اإلدارة مسؤولة بصورة عامة عن  ،تعلق بقياس القيم العادلةالمجموعة إطار عام للرقابة فيما ي لدى

  .العادلة الهامة
  

بصورة منتظمة بمراجعة المدخالت الهامة غير الملحوظة والتعديالت على التقييم. في حال االستعانة بمعلومات صادرة عن  تقوم اإلدارة
بتقييم األدلة التي تم الحصول  تقوم اإلدارةقدمة من وسيط أو خدمات التسعير، لقياس القيم العادلة، األسعار المعروض  طرف آخر، مثل

متطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، بما في ذلك المستوى تفي ب هذه التقييماتاالستنتاج بأن عليها من األطراف األخرى لدعم 
  ة الذي يتم في إطاره تصنيف مثل هذه التقييمات.في النظام المتدرج للقيمة العادل

  
عند قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام، تستخدم المجموعة معطيات السوق الملحوظة قدر اإلمكان. يتم تصنيف القيم العادلة في 

  قييم المبينة على النحو التالي:في نظام متدرج للقيمة العادلة استناداً إلى المدخالت المستخدمة في أساليب الت مختلفة مستويات
   

 : أسعار مدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات متطابقة. ١المستوى  - 
وهي عبارة عن مدخالت ملحوظة لموجودات أو مطلوبات، سواء  ١: مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى ٢المستوى   - 

 اشر (مشتقة من األسعار).بشكل مباشر (كاألسعار) أو بشكل غير مب
 : مدخالت لموجودات أو مطلوبات، غير مرتكزة على معطيات السوق الملحوظة (مدخالت غير ملحوظة).٣المستوى  - 

  
في حال أمكن تصنيف المدخالت المستخدمة في قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ضمن مستويات مختلفة في النظام المتدرج للقيمة 

نيف قياس القيمة العادلة بأكمله ضمن نفس المستوى في النظام المتدرج للقيمة العادلة الذي ينطوي على المدخالت العادلة، يتم تص
 الجوهرية األقل أهمية بالنسبة لعملية القياس بأكملها.

  
  تم خاللها التغيير. تعترف المجموعة بالتحويالت فيما بين مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي

  
  إدارة المخاطر المالية  .٥

  
مخاطر السوق (بما في ذلك مخاطر العمالت  :من المحتمل أن تتعرض المجموعة من خالل أنشطتها لمخاطر مالية متنوعة تتمثل في

  )، ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.أسعار الفائدةاألجنبية ومخاطر األسعار ومخاطر 
  

المالية  البياناتفيما يتعلق بإدارة المخاطر المالية ضمن  ةالمالية المرحلية على كافة المعلومات واإلفصاحات الالزم تالبيانا ال تشتمل
إن  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١، ويتعين قراءتها جنباً إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في للمجموعة الموحدة السنوية

ة المخاطر المالية لدى المجموعة تتوافق مع األهداف والسياسات المفصح عنها في البيانات المالية الموحدة كما في أهداف وسياسات إدار
  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١وللسنة المنتهية في 

  
  اإليرادات   .٦
  

  
  فترة الستة أشهر        

  يونيو ٣٠المنتهية في      
  فترة الثالثة أشهر        

  نيويو ٣٠المنتهية في      
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  درهم  درهم  درهم  درهم  
          

  ٥٨٬٤٨٦٬٢٩١  ٥٠٬٣٦٠٬٨٣٥  ١٢٣٬٨٢٤٬٥٩٧  ١١٠٬١٧٤٬٦١٢  في وقت محدد –بيع البضائع 
  ٢٬٠٠٩٬٥٢٩  ٥٩٦٬٩٥٦  ٣٬٦٦٦٬٥٧٩  ٩٦٥٬٠٧١  على مدى فترة زمنية –إيرادات العقود 

   --------------- --   --------------- -   -- -- ------------   -- -- ------------  
  ٦٠٬٤٩٥٬٨٢٠  ٥٠٬٩٥٧٬٧٩١  ١٢٧٬٤٩١٬١٧٦  ١١١٬١٣٩٬٦٨٣  
  =========  =========  =========  ========  



  وشركاتها التابعة ش.م.عالفجيرة لصناعات البناء كة شر
  

١٦  
 

  (تابع)إيضاحات 
  (غير مدققة)  ٢٠١٩ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

  
  مصروفات البيع والتوزيع   .٧
 

  
  فترة الستة أشهر        

  يونيو ٣٠المنتهية في      
  فترة الثالثة أشهر        

  يونيو ٣٠المنتهية في      
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  درهم  درهم  درهم  درهم  

          تتضمن ما يلي:
  ٢٬٢٩٨٬٤٨٩  ٢٬٢٠٦٬٤٢١  ٤٬٥٨٨٬٩٦٨  ٤٬٥٥٦٬٢٣٤  تكاليف الموظفين

  ١٬٠١٧٬٩٨٣  ١٬٠٨٦٬٤٧٧  ٢٬١٦٧٬٣٠٥  ٢٬٣٨١٬١٧١  مصروفات المركبات
  ٦٤٧٬٦٧٤  ٨٠٦٬٢٣٩  ١٬٢٥١٬٥٧٠  ١٬٤٦٨٬٩٦٤  )١١االستهالك (راجع اإليضاح 

  ٧٥٬٣٥٥  ٤٧١٬٦٢٧  ٧٥٣٬٤٣٨  ٩٦٥٬٢٤٦  الدعاية والترويج التجاري
  ١٬٣٢٨٬٧٩٠  ٢٥٠٬٤١٩  ٢٬٤٧٣٬٨٨٨  ٦٧٩٬٥٨٥  رسوم حكومية على مبيعات المحاجر

  ٨٤٬٨٦٠  ١٩٣٬١١٦  ١٦٦٬٠٠٩  ٢٧٤٬٨١٥  تأمين 
  ٤٤٬٢٥٣  ٩٨٬٥٩٠  ٩٣٬٦٢٦  ١٤٥٬٥٨٨  االتصاالت والهاتف

  ١٨٠٬٧٢٠  ٤٧٬١٥٤  ٣٥٦٬٠٧١  ١١٢٬٢٥٠  ب قانونية ومهنيةأتعا
  ٧٨٩٬٥٢٥  -   ٧٨٩٬٥٢٥  -   مواصالت مستأجرةمصروفات 

  =========  ========  =========  ========  
 
  مصروفات إدارية   .٨
 

  
  فترة الستة أشهر        

  يونيو ٣٠المنتهية في      
  فترة الثالثة أشهر        

  ويوني ٣٠المنتهية في      
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  درهم  درهم  درهم  درهم  

          تتضمن ما يلي:
  ٢٬٧٧٠٬٣١٩  ٤٬٦٥٩٬٤٥٤  ٥٬٣١٩٬٢٦٨  ٧٬٤٨٥٬٠٦٣  تكاليف الموظفين

  ٩٩٨٬٥٧٥  ١٬٩٣٤٬٤٨٤  ٢٬٠٩٦٬٣٤٤  ٣٬٢٧٨٬٨٤٤  )١١االستهالك (راجع اإليضاح 
  ١٬٠٢٧٬٨١٠  ٨٧٤٬٣٠٤  ١٬٤٥١٬٧٤٤  ١٬٥٨٥٬٩٩٢  أتعاب قانونية ومهنية

  ١٣٣٬٢٥٨  ٢٥٩٬٢٨٢  ٢٦٤٬٧٤٩  ٤٤٩٬٥٠٩  الت والهاتفاالتصا
  مخصص المخزون بطيء الحركة (راجع 

  )١٣اإليضاح 
  

١٤١٬٠٤٠  
  

٣٬٢٥٨٬٢٨٤  
  

١٠٬٤٧٤  
  

١٬٣١٢٬٩٠٥  
  ١٠٤٬١٧٩  ٥٧٬٧٤٠  ١٨٥٬٣٥٤  ١٠٥٬٨٥٦  مصروفات المركبات 

  ٢٦٬٢١٣  ٥٥٬٣١٩  ٦٠٬٣١٤  ١٠٠٬١٧٣  تأمين
خسائر انخفاض قيمة الممتلكات والممتلكات 

  لمعداتوا
  
 -  

  
٣٧٧٬٧٦٤  

  
 -  

  
٣٧٧٬٧٦٤  

  =========  ========  =========  ========  
  
  إيرادات ومصروفات التمويل   .٩
 

  
  فترة الستة أشهر        

  يونيو ٣٠المنتهية في      
  فترة الثالثة أشهر        

  يونيو ٣٠المنتهية في      
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  درهم  درهم  درهم  درهم  

          ات التمويلمصروف
  ٥٤٤٬٧٨٢  ٣٦٧٬٥٧٧  ١٬٠٧٤٬٥٦٣  ٧٥١٬٦٧٥  الفائدة على قروض مصرفية

  -   ١٬٥٦٣٬٧٨٠  -   ٢٬٠٠٥٬٢٤٢  الفائدة على مطلوبات عقود االيجار
   --------------   ------------   --------------   ------------  
  ٥٤٤٬٧٨٢  ١٬٩٣١٬٣٥٧  ١٬٠٧٤٬٥٦٣  ٢٬٧٥٦٬٩١٧  
   --------------   --------- ---   --------------   ------------  

          إيرادات التمويل
  ١٤٤٬١٣٩  ٤٨٥٬٣٥١  ٣٢٢٬٠٨١  ٨٥١٬٦٧٠  الفائدة على ودائع ثابتة لدى بنوك

   --------------   ------------   --------------   ------------  
  ٤٠٠٬٦٤٣  ١٬٤٤٦٬٠٠٦  ٧٥٢٬٤٨٢  ١٬٩٠٥٬٢٤٧  صافي –مصروفات التمويل 

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



  وشركاتها التابعة ش.م.عالفجيرة لصناعات البناء كة شر
  

١٧  
 

  (تابع)إيضاحات 
  (غير مدققة)  ٢٠١٩ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

  
  إيرادات أخرى   .١٠

  
(غير مدققة) بصورة رئيسية من عكس مخصصات زائدة غير  ٢٠١٩ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةتتألف اإليرادات األخرى لفترة 

مليون  ٢ .٦٧عكس مخصص مكافآت بقيمة: (غير مدققة):  ٢٠١٨ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةة (فتردرهم  ٠ .٩٣مطالب بها بقيمة 
أوراق مالية عند تصفية (غير مدققة): ال شيء)  ٢٠١٨يونيو  ٣٠(فترة الستة أشهر المنتهية في مليون درهم  ٠ .٣١وأرباح بقيمة  )درهم

    .دلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىغير مدرجة مصنفة على أنها استثمارات بالقيمة العا
  

  الممتلكات واآلالت والمعدات   .١١
  

  اإلضافات (غير مدققة)
  

أشهر  الستة(فترة مليون درهم  ٢ .٩٨، استحوذت المجموعة على موجودات بقيمة ٢٠١٩ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةخالل فترة 
  مليون درهم). ٥ .٦٥(غير مدققة)  ٢٠١٨ يونيو ٣٠المنتهية في 

  
  موجودات ذات حق االستخدام (غير مدققة)

  
ً مع التطبيق المبدئي للمعيار رقم  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، اعترفت المجموعة  ١٦خالل الفترة الحالية، وتوافقا

والتي تم (غير مدققة): ال شيء)  ٢٠١٨ نيويو ٣٠أشهر المنتهية في  الستة(فترة مليون درهم  ٦٧ .٢٦بموجودات حق استخدام بقيمة 
)). تم قيد مصروفات استهالك بقيمة ١(١- ٣تصنيفها ضمن فئات المباني والتحسينات على عقارات مستأجرة والمركبات (راجع اإليضاح 

ات عقود االيجار للعقود بناًء على فتر وذلك)، ء(غير مدققة): ال شي ٢٠١٨ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستة(فترة مليون درهم  ٢ .٥٢
  .١٩ذات الصلة. راجع كذلك اإليضاح 

  
  االستهالك (غير مدقق)

  
  تم توزيع االستهالك على النحو التالي:

 

  
  فترة الستة أشهر        

  يونيو ٣٠المنتهية في      
  فترة الثالثة أشهر        

  يونيو ٣٠المنتهية في      
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  درهم  همدر  درهم  درهم  
          

  ٥٬٦٦٠٬٢٦٧  ٤٬٩٢٢٬٩٩٨  ١١٬٤٧٢٬٥٣٦  ١١٬١٩٦٬٧٨٢  تكلفة المبيعات
  ٦٤٧٬٦٧٤  ٨٠٦٬٢٣٩  ١٬٢٥١٬٥٧٠  ١٬٤٦٨٬٩٦٤)٧مصروفات البيع والتوزيع (راجع اإليضاح 

  ٩٩٨٬٥٧٥  ١٬٩٣٤٬٤٨٤  ٢٬٠٩٦٬٣٤٤  ٣٬٢٧٨٬٨٤٤  )٨مصروفات إدارية (راجع اإليضاح 
   --------------   --------------   ---- --------   ------------  
  ٧٬٣٠٦٬٥١٦  ٧٬٦٦٣٬٧٢١  ١٤٬٨٢٠٬٤٥٠  ١٥٬٩٤٤٬٥٩٠  
  ========  ========  ========  =======  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  وشركاتها التابعة ش.م.عالفجيرة لصناعات البناء كة شر
  

١٨  
 

  (تابع)إيضاحات 
  (غير مدققة)  ٢٠١٩ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

  
  ملة األخرىاالستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشا  .١٢

  

  
   يونيو ٣٠

٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٨  
  درهم  درهم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  

      سندات الملكية
 ٥٦٬٦٩١٬٦٥٢  ٦٣٬٢٣٩٬٦٥٥  أوراق مالية مدرجة

  ١٬٢٩٠٬٠٠٠  ٩٣٣٬٦٠٠  أوراق مالية غير مدرجة
   --------- -- -----   ----- - --------  

 ٥٧٬٩٨١٬٦٥٢  ٦٤٬١٧٣٬٢٥٥  خالل اإليرادات الشاملة األخرى إجمالي االستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من
  ناقصاً: االستثمارات المتعلقة بالعمليات المتوقفة المسجلة

  ضمن الموجودات المتداولة
  
)٥٤٤٬٧٤٩(  

  
)٥٥٩٬٥٤٣(  

   ----------------   --------------  
  الجزء غير المتداول من االستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة 

 ٥٧٬٤٢٢٬١٠٩  ٦٣٬٦٢٨٬٥٠٦  ل اإليرادات الشاملة األخرىمن خال
  =========  ========  
    

 يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستة(فترة مليون درهم  ٦ .٥٥خالل الفترة الحالية، تم تسجيل أرباح القيمة العادلة لالستثمارات بقيمة تبلغ 
  املة األخرى.ضمن اإليرادات الشمليون درهم)  ١٢ .٤٤(غير مدققة):  ٢٠١٨

  
  المخزون  .١٣

  

  
   يونيو ٣٠

٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٨  
  درهم  درهم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  

      المستمرةالعمليات 
  ٢٬٩٩٩٬٠٦٣  ٦٬٥٤٨٬١٢٠  المواد الخام

  ١٧٬٠٨٥٬٨٥٢  ٢١٬٨٤٠٬٣٠٢  البضائع تامة الصنع
  ٢٣٬٦١٧٬٨٧٣  ٢٣٬٢٠٨٬٩١٠  قطع الغيار

  ٩٬١٠٤٬٤٤٣  ٤٬٤٧٠٬٠٥٥  المواد االستهالكية
   --------------   --------------  
  ٥٢٬٨٠٧٬٢٣١  ٥٦٬٠٦٧٬٣٨٧  

 )١٩٬٥٢٧٬٦٦٥(  )١٩٬٦٦٨٬٧٠٥(  ناقصاً: مخصص المخزون بطيء الحركة
   --------------   --------------  

  ٣٣٬٢٧٩٬٥٦٦  ٣٦٬٣٩٨٬٦٨٢  (أ)المخزون المتعلق بالعمليات المستمرة 
   --------------   --------------  

      ات المتوقفةالعملي
  ٣٬٧١٣٬٣٤٢  ٣٬٤٩٨٬٦٦١  البضائع تامة الصنع

  ٢٬٤٣٤٬١١٧  ٢٬٤٣٤٬١١٨  قطع الغيار
  ٥٢٬٩٤١  ٥٢٬٩٣٩  المواد االستهالكية

   ------------   -------------  
  ٦٬٢٠٠٬٤٠٠  ٥٬٩٨٥٬٧١٨  

  )٣٬٥٧٨٬٥٦٥(  )٣٬٥٧٨٬٥٦٥(  ناقصاً: مخصص المخزون بطيء الحركة
   --------------  ---------- ---  

  ٢٬٦٢١٬٨٣٥  ٢٬٤٠٧٬١٥٣  (ب)المخزون المتعلق بالعمليات المتوقفة 
   --------------   -------------  

  ٣٥٬٩٠١٬٤٠١  ٣٨٬٨٠٥٬٨٣٥  صافي (أ) + (ب) –إجمالي المخزون 
  =========  ========  

  
 يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستة(فترة مليون درهم  ٠ .١٤خالل الفترة الحالية، تم تسجيل مخصص للمخزون بطيء الحركة بقيمة تبلغ 

  ضمن األرباح أو الخسائر.مليون درهم)  ٣ :٢٦: ٢٠١٨



  وشركاتها التابعة ش.م.عالفجيرة لصناعات البناء كة شر
  

١٩  
 

  (تابع)إيضاحات 
  (غير مدققة)  ٢٠١٩ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

  
  الذمم المدينة التجارية  .١٤

  

  
   يونيو ٣٠

٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٨  
  درهم  درهم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
      

  ٧٥٬٠٦٩٬٠٥٨  ٦٩٬٧٤٣٬٩٦٥  الذمم المدينة التجارية
 )١٩٬٢١٩٬٣٨٢(  )١٩٬٧٤٤٬٩٨٥(  ناقصاً: خسائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية (انظر أدناه)

   ----------- --- ---   ------- -- -------  
  ٥٥٬٨٤٩٬٦٧٦  ٤٩٬٩٩٨٬٩٨٠  
  =========  ========  

  
أشهر المنتهية  الستة(فترة مليون درهم  ٠ .٥٣ائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية بقيمة تبلغ خالل الفترة الحالية، تم تسجيل خس

  ضمن األرباح أو الخسائر. مليون درهم) ٠ .٤٣: ٢٠١٨ يونيو ٣٠في 
  

  ع والذمم المدينة األخرىئالمبالغ المدفوعة مقدماً والودا  .١٥
  

  
   يونيو ٣٠

٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٨  
  درهم  درهم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
      

  ٤٬٨٧٧٬٣٤٥  ٢٬٧٣٧٬٩٤٩  ) أدناه)١مطالبة تأمين مستحقة القبض (راجع اإليضاح (
 ً   ١٬٦٨٨٬٦٥٦  ٢٬٩٣٢٬٣٩٥  مبالغ مدفوعة مقدما

  ١٬٥٤٩٬٤١٣  ١٬٥٩٥٬٤٨٨  ذمم المحتجزات المدينة
 ً   ١٬٥٨١٬٧٥٠  ٣٬٧٩٢٬٨٩٢  المصروفات المدفوعة مقدما

  ٤٢٨٬٤٩٣  ٤٢٣٬٥٣٤  الودائع
  ١٢٦٬٥٩٧  ٨٥٥٬٣٨١  الذمم المدينة األخرى

   -----------------   ----------------  
  ١٠٬٢٥٢٬٢٥٤  ١٢٬٣٣٧٬٦٣٩  (أ)إجمالي المبالغ المدفوعة مقدماً والودائع والذمم المدينة األخرى 

      ناقصاً: الجزء غير المتداول
  )٣٦٤٬٠٠٠(  )٣٦٤٬٠٠٠(  الودائع 

  )٢٠٦٬٤١٩(  )٢٩٦٬٥٣٨(  ذمم المحتجزات المدينة
   -----------------   ----------------  

  الجزء غير المتداول من المبالغ المدفوعة مقدماً والودائع 
  (ب)والذمم المدينة األخرى 

  
)٦٦٠٬٥٣٨(  

  
)٥٧٠٬٤١٩(  

   -----------------   ----------------  
  الجزء المتداول من المبالغ المدفوعة مقدماً والودائع 

  (ب) - مدينة األخرى (أ) والذمم ال
  

١١٬٦٧٧٬١٠١  
  

٩٬٦٨١٬٨٣٥  
  =========  ========  

  
يمثل هذا المبلغ مطالبة تأمين مستحقة القبض بخصوص األضرار والخسائر المتكبدة من توقف األعمال بسبب الفيضان الذي حدث  )١(

 التأمين. مليون درهم تم قبضها خالل الفترة الحالية من شركة ٣بقيمة تبلغ  ٢٠١٨في أكتوبر 
  

  مليون درهم. ٠ .٦٩خالل الفترة الحالية، قامت اإلدارة بإعادة تقييم استحقاق مطالبة التأمين وقامت بقيد مطالبة إضافية بقيمة 



  وشركاتها التابعة ش.م.عالفجيرة لصناعات البناء كة شر
  

٢٠  
 

  (تابع)إيضاحات 
  (غير مدققة)  ٢٠١٩ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

  
  النقد في الصندوق ولدى البنوك  .١٦

  

  
   يونيو ٣٠

٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٨  
  درهم  درهم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
      

  ١٨٤٬١٦٨  ٢٩٥٬٤١٥  النقد في الصندوق
  ٩٠٧٬٢٧٣  ٩٠٧٬٢٧٣  النقد لدى وسيط االستثمار

  ٢٥٬١٤٤٬٥٢٣  ١٩٬٨٢٤٬٠٤٣  حسابات جارية –األرصدة المصرفية 
   ---------------   --------------  
  ٢٦٬٢٣٥٬٩٦٤  ٢١٬٠٢٦٬٧٣١  
  ========  ========  

  
  الذمم الدائنة التجارية واألخرى  .١٧

  

  
   يونيو ٣٠

٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٨  
  درهم  درهم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
      

  ٣٤٬٠٩٢٬٠٥١  ٢٧٬٨٠٤٬٨٧٠  الذمم الدائنة التجارية
  ٥٬٧٤٢٬٥٨٠  ٩٬٦٤٠٬٩٢٦   االستحقاقات

  ٣٬٢٦٩٬٩٠٣  ٥٬٠٧٣٬٠٥٧  مبالغ مدفوعة مقدماً من العمالء
  ١٬١٧٠٬٦٣١  ١٬٧٠٥٬٥٢٩  نمخصصات الموظفي

  ٦٠٤٬٨١٥  ٣٩٤٬٩٦٩  ضريبة القيمة المضافة المستحقة الدفع
  ٢٦٩٬٥١٨  ٢٤٥٬١٨٣  فائدة مستحقة الدفع

  ٢٩٬٩٦٣  ٣٥٬٩٣٢  توزيعات األرباح المستحقة الدفع
   --------------   -------------  
  ٤٥٬١٧٩٬٤٦١  ٤٤٬٩٠٠٬٤٦٦  
  ========  ========  

  
  القروض المصرفية  .١٨

  

  
   يونيو ٣٠

٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٨  
  درهم  درهم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
      

  ٧١٢٬٠٤٢  -   ١قرض ألجل 
  ٢٨٬٤٤٤٬٤٤٤  ٢٤٬٨٨٨٬٨٨٩  ٢قرض ألجل 

   ----------------   ----------------  
  ٢٩٬١٥٦٬٤٨٦  ٢٤٬٨٨٨٬٨٨٩  

  )٧٬٨٢٣٬١٥٣(  )٧٬١١١٬١١١(  ناقصا: الجزء المتداول من القروض المصرفية
   ---- -----------   ----------------  

  ٢١٬٣٣٣٬٣٣٣  ١٧٬٧٧٧٬٧٧٨  الجزء غير المتداول من القروض المصرفية
  ========  ========  

  
تم ضمان القروض المصرفية بضمان تجاري من الشركة، وتخصيص بوليصات تأمين تغطي المباني والمصنع والماكينات ورهن  )١

 بعض المعدات لصالح البنك.
 

مليون  ١٢ .٧٣: ٢٠١٨ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستة(فترة مليون درهم  ٤ .٢٧لحالية، تمت تسوية قروض بمبلغ خالل الفترة ا )٢
  .درهم)



  وشركاتها التابعة ش.م.عالفجيرة لصناعات البناء كة شر
  

٢١  
 

  (تابع)إيضاحات 
  (غير مدققة)  ٢٠١٩ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

  
  اإليجارعقود التزامات   .١٩

  
من المعايير الدولية  ١٦مليون درهم عند تطبيق المعيار رقم  ٧١ .٩٩امات إيجار بقيمة خالل الفترة الحالية، قامت المجموعة بتسجيل التز

  ).١( ١- ٣إلعداد التقارير المالية. راجع أيضاً اإليضاح 
  

  تحليل استحقاق التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة
  

    
   يونيو ٣٠

٢٠١٩  
  درهم    
  (غير مدققة)    
      

  ١٢٬٩٣٢٬٥٤٥    أقل من سنة
  ٣٥٬٩٩٣٬٩٤٢    من سنة إلى خمس سنوات

  ٥٠٬٧٢١٬٧٢٨    أكثر من خمس سنوات
     ---------------  

  ٩٩٬٦٤٨٬٢١٥    ٢٠١٩يونيو  ٣٠إجمالي التزامات اإليجار غير المخصومة في 
    =========  
      

      التزامات اإليجار المدرجة في بيان المركز المالي

    
  يونيو  ٣٠

٢٠١٩  
  درهم    
  قة)(غير مدق    
      

  ٦٦٬٩٥٣٬٣٣٥    التزامات اإليجار
  )٩٬٠١٨٬٠٨١(    ناقصاً: الجزء المتداول من التزامات اإليجار

     ---------------  
  ٥٧٬٩٣٥٬٢٥٤    الجزء غير المتداول من التزامات اإليجار

    =========  
      

      المبالغ المعترف بها ضمن األرباح أو الخسائر

  

فترة الستة أشهر 
 ٣٠في المنتهية 

  ٢٠١٩يونيو 

أشهر  الثالثةفترة 
 ٣٠المنتهية في 

  ٢٠١٩يونيو 
  درهم  درهم  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
      

  ١٬٥٦٣٬٧٨٠  ٢٬٠٠٥٬٢٤٢  الفائدة على التزامات اإليجار
  ١٬٠٥٢٬١٩٨  ٢٬٥٢٠٬٩٨٧  مصروفات االستهالك

   ---------------   ---------------  
  ٢٬٦١٥٬٩٧٨  ٤٬٥٢٦٬٢٢٩  صافي التأثير للفترة

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

      المبالغ المعترف بها ضمن بيان التدفقات النقدية

  

فترة الستة أشهر 
 ٣٠المنتهية في 

  ٢٠١٩يونيو 

فترة الثالثة أشهر 
 ٣٠المنتهية في 

  ٢٠١٩يونيو 
  درهم  درهم  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
      

  )٣٤١٬٥٠٥(  )١٬٨٩٣٬٣٠٣(  إجمالي التدفقات النقدية لإليجارات
  =========  =========  

  



  وشركاتها التابعة ش.م.عالفجيرة لصناعات البناء كة شر
  

٢٢  
 

  (تابع)إيضاحات 
  (غير مدققة)  ٢٠١٩ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

  
  رأس المال  .٢٠

  

  
   يونيو ٣٠

٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٨  
  درهم  درهم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  

      المصرح به والمصدر والمدفوع
  ١٣٥٫٩٨٧٫٥٠٠  ١٣٥٫٩٨٧٫٥٠٠  ل سهم درهم لك ١سهم بواقع  ١٣٥٫٩٨٧٫٥٠٠

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

  األرباح المحتجزة  .٢١
  

  توزيعات األرباح  
  

قيمة ب ٪١٠بنسبة على توزيعات أرباح نقدية  ٢٠١٩ مارس ١٩بتاريخ  الُمنعقدالجمعية العمومية السنوية  اجتماع وافق المساهمون في
  خالل الفترة الحالية.والتي تم دفعها  مليون درهم ١٣ .٥٦إجمالية 

  

  أعضاء مجلس اإلدارة تعويضات
  

 ١ .٢٦أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة البالغة على  ٢٠١٩ مارس ١٩بتاريخ  الُمنعقدالجمعية العمومية السنوية  اجتماع وافق المساهمون في
  ، والتي تم دفعها خالل الفترة الحالية.٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  مليون درهم

  

  المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات عالقة  .٢٢
  

المعيار المحاسبي الدولي  تقع ضمن نطاق تعريف األطراف ذات العالقة المتضمن في  أخرىتقوم المجموعة بإبرام معامالت مع شركات 
كة و/ أو إلدارة وسيطرة تخضع لملكية مشتر، "إفصاحات األطراف ذات العالقة". تتألف األطراف ذات العالقة من الشركات التي ٢٤

  وموظفي اإلدارة الرئيسيين.  شركائهامشتركة و
  

تقرر اإلدارة الشروط واألحكام الخاصة بالمعامالت والخدمات التي تم الحصول عليها / تقديمها من / إلى أطراف ذات عالقة باإلضافة إلى 
  الرسوم األخرى، حيثما ينطبق.

  
  :خالل الفترة ف ذات عالقةفيما يلي المعامالت الهامة مع األطرا

  

  
  فترة الستة أشهر        

  يونيو ٣٠المنتهية في      
  فترة الثالثة أشهر        

  يونيو ٣٠المنتهية في      
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  درهم  درهم  درهم  درهم  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  

          

  ١٬٢٤٤٬٦٣٧  ٩٥٨٬٥٦٤  ١٬٥٨٢٬٦٢٠  ٢٬٦٢٤٬٤٥٧  قةالمشتريات من أطراف ذات عال
  ٩٩٦٬١٠٢  ٧٢١٬٥١٨  ٢٬٧٢١٬٥٢٣  ٢٬٨٨٧٬٤٣٤  المبيعات ألطراف ذات عالقة

  =========  =========  =========  =========  
تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين على 

  النحو التالي:
        

  ١٬٣١١٬٨٢٣  ١٬١٦٨٬٢٧٤  ٢٬٤٧١٬١٩٣  ٢٬٧٩١٬٢٨٣  تعويضات قصيرة األجل
  ٤٠٬٥٨٧  ١٬٢١٦٬٢٦٥  ٨٨٬٤٥٠  ١٠٢٬٣٣٠  مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

  =========  =========  =========  =========  
          أرصدة األطراف ذات عالقة

  
  يونيو  ٣٠    

٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٨  
  درهم  درهم      
  (مدققة)  (غير مدققة)      
          

ة  راف ذات عالق ن أط تحقة م دة مس أرص
  (مدرجة في الذمم المدينة التجارية)

      
٤٬٣٥١٬٥٢٤  

  
٧٬٠٠٥٬٠٤٠  

      =========  =========  
أرصدة مستحقة ألطراف ذات عالقة 

  (مدرجة في الذمم الدائنة التجارية واألخرى)
      

١٬٥٤٣٬٦١٠  
  

٢٬٩٨٠٬٧٢٣  
      =========  =========  



  وشركتها التابعة ش.م.عالفجيرة لصناعات البناء شركة 
  

٢٣  
 

  (تابع)إيضاحات 
  (غير مدققة)  ٢٠١٩ ويوني ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

  

  التقرير حول القطاعات  .٢٣
  

المحاجر والتصنيع وأخرى. فيما يلي ثة قطاعات تشغيلية رئيسية وهي: قامت اإلدارة بتحديد القطاعات التشغيلية بناًء على القطاعات المحددة بغرض تخصيص الموارد وتقييم األداء. تتم تقسيم المجموعة إلى ثال
  قطاع بشكل منفصل: المعلومات الخاصة بكل

  
  العمليات المستمرة

 --------------------------------------------------------------------------------------------------  
  العمليات المتوقفة

 ------------------    
  اإلجمالي  منتجات السيراميك  اإلجمالي  مشطوبات  أخرى   التصنيع  المحاجر  
  درهم  درهم  درهم  درهم  مدره  درهم  درهم  

  فترة الستة أشهر المنتهية في 
                ٢٠١٩يونيو  ٣٠

  ١١١٬٣٥٣٬٣٩١  ٢١٣٬٧٠٨  ١١١٬١٣٩٬٦٨٣  )٥٬٥٣٦٬٢٤١(  -  ١٠٦٬٢٣٢٬١٧٧  ١٠٬٤٤٣٬٧٤٧  اإليرادات 
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  فترة الستة أشهر المنتهية في 
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كانت مصنفة سابقاً على أنها من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، والذي يتطلب االعتراف بموجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار لعقود اإليجار التي  ١٦موعة مبدئياً بتطبيق المعيار رقم قامت المج
مليون درهم من عقود اإليجار هذه. إن  ٦٦ .٨٤مليون درهم والتزامات بقيمة  ٦٧ .٢٦مبلغ موجودات حق االستخدام بعتراف ب)). وبالتالي، قامت المجموعة باال١( ١-٣عقود إيجار تشغيلي (انظر اإليضاح 

باستخدام طريقة استرجاعية معدلة. وفقاً لهذه من المعايير الدولة إلعداد التقارير المالية  ١٦رقم . قامت المجموعة بتطبيق المعيار ٢٠١٩يونيو  ٣٠الموجودات والمطلوبات مدرجة ضمن قطاع التصنيع كما في 
  )).١(١-٣الطريقة، ال تتم إعادة بيان أرقام المقارنة (راجع كذلك اإليضاح 



  وشركاتها التابعة ش.م.عالفجيرة لصناعات البناء شركة 
  

٢٤  
 

  (تابع)إيضاحات 
  (غير مدققة)  ٢٠١٩ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

  
  ربحية السهم  .٢٤

  
  

  
  فترة الستة أشهر        

  يونيو ٣٠المنتهية في      
  فترة الثالثة أشهر        

  يونيو ٣٠المنتهية في      
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
          

          

  ١١٬١٠٨٬١٠٤  ١٠٬٤٦٣٬٠٣٨  ٢٤٬١٠٩٬٦٠٢  ٢٣٬٨١٦٬٤٩٧  الفترة (درهم)أرباح 
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          العمليات المستمرة
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          لمتوقفةالعمليات ا

  ٣٬٣١٠  )١٤٬٦٤٤(  ٩٢٬١٢٣  )٤٬٥٩٥(  الفترة (درهم)أرباح /ر)ئ(خسا
  ======  ======  ======  =====  

األساسية  - السهم (درهم)  /ربحية)ة(خسار
  والمخفضة

  
)٠ .٠٠١(  

  
٠ .٠٠١  

  
)٠ .٠٠١(  

  
٠ .٠٠١  
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  األساسية، نظراً ألنه ال يوجد لدى الشركة أي التزامات قائمة في تاريخ التقرير. لم يكن هناك تأثير للتخفيض على ربحية السهم  
  

  األدوات المالية  .٢٥
  

عنها في البيانات المالية  األهداف والسياسات التي تم اإلفصاحمع تلك  متوافقةدارة المخاطر المالية إلإن أهداف وسياسات المجموعة 
  نة المنتهية في ذلك التاريخ.وللس ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الموحدة كما في 

  
بالقيمة العادلة من خالل األخرى واالستثمارات الذمم المدينة الذمم المدينة التجارية وو تتألف الموجودات المالية من النقد وما يعادله

الذمم الدائنة ة التجارية والذمم الدائنالمصرفية والتزامات اإليجار و. تتألف المطلوبات المالية من القروض اإليرادات الشاملة األخرى
  األخرى.

  
  القيمة العادلة لألدوات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة

  
قارب ترى اإلدارة أن القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية المعترف بها بالتكلفة المطفأة في البيانات المالية الموحدة ت

  قيمها الدفترية.
  

  اليةتقييم األدوات الم
  

  .تقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام النظام المتدرج للقيمة العادلة التالي والذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمة في القياس
  

  أساليب التقييم واالفتراضات المستخدمة بعرض قياس القيمة العادلة
  

لعادلة باستخدام أساليب تقييم وافتراضات مماثلة لتلك المتسخدمة في البيانات يتم تحديد القيم العادلة للموجودات المالية المقاسة بالقيمه ا
  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١المالية الموحدة السنوية المدققة للسنة المنتهية في 



  وشركاتها التابعة ش.م.عالفجيرة لصناعات البناء شركة 
  

٢٥  
 

  (تابع)إيضاحات 
  (غير مدققة)  ٢٠١٩ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

  
  (تابع)األدوات المالية   .٢٥

  
لي تحليالً لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير، حسب المستوى في النظام المتدرج للقيمة العادلة يقدم الجدول التا

  التي يتم تصنيف قياس القيمة العادلة به.
  
  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  درهم  درهم  درهم  درهم  

          ٢٠١٩ يونيو ٣٠
          اإليرادات الشاملة األخرىقيمة العادلة من خالل االستثمارات بال

  ٦٤٬١٧٣٬٢٥٥  ٩٣٣٬٦٠٠  -   ٦٣٬٢٣٩٬٦٥٥  
  ========  ===  =======  ========  

          ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
  ٥٧٬٩٨١٬٦٥٢  ١٬٢٩٠٬٠٠٠  -   ٥٦٬٦٩١٬٦٥٢  اإليرادات الشاملة األخرىاالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

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

، لم تكن هناك أي تحويالت فيما بين مختلف مستويات ٢٠١٨ديسمبر  ٣١والسنة المنتهية في  ٢٠١٩ يونيو ٣٠خالل الفترة المنتهية في 
  قياسات القيمة العادلة.

  
  أرقام المقارنة  .٢٦

  
لعرض المتبع في هذه البيانات المالية تمت إعادة تجميع / إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة، حيثما اقتضت الضرورة، لتتوافق مع ا

  المرحلية.
  
  

  




