
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة 

اء (ش.م.ع) والشركات التابعة لھا ناعات البن شركة الفجیرة لص
("المجموعة")

عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر  ٢٠١٧
تقریر مدققي الحسابات والبیانات المالیة الموحدة



شركة الفجیرة لصناعات البناء (ش.م.ع) والشركات التابعة لھا ("المجموعة")
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة 

جدول المحتویات

الصفحات 

١معلومات عامة 

٢ - ٣تقریر مجلس اإلدارة 

٤ - ٧تقریر مدققي الحسابات المستقلین 

٨بیان المركز المالي الموحد 

٩بیان األرباح أو الخسائر الموحد  

١٠بیان الدخل الشامل اآلخر الموحد 

١١بیان التغیرات في حقوق ملكیة المساھمین الموحد 

١٢بیان التدفقات النقدیة الموحد

١٣ - ٣٩إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة 



شركة الفجیرة لصناعات البناء (ش.م.ع) والشركات التابعة لھا ("المجموعة")
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة 

معلومات عامة 

ص . ب : ٣٨٣:عنوان المكتب الرئیسي
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة 

ھاتف : ٢٠٥١ ٢٢٢ ٩- ٩٧١+ 
فاكس : ٧٣١٤ ٢٢٢ ٩ - ٩٧١ + 

fbi_fuj@emirates.net.ae : البرید اإللكتروني

www.fbifuj.ae:الموقع اإللكتروني 

ھوروث ماك :مدققو الحسابات
ص . ب : ١٦٥٠

الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة 
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شركة الفجیرة لصناعات البناء (ش.م.ع) والشركات التابعة لھا ("المجموعة")
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة 

بیان التغیرات في حقوق ملكیة المساھمین الموحد عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ 

١٣٥،٩٨٧،٥٠٠٢٨،٣٤٨،٧١٣٣٠،٣٦٧،٢٤٨٢٩،٢٠١،٣١٨٢٢٣،٩٠٤،٧٧٩

١٥،٠٠٨،٨٠٥١٥،٠٠٨،٨٠٥                  -                 -                 -صافي أرباح السنة
-                 -                 ٤،١٨٣،٤٥٧                 -٤،١٨٣،٤٥٧

٤،١٨٣،٤٥٧١٥،٠٠٨،٨٠٥١٩،١٩٢،٢٦٢                 -                 -إجمالي الدخل الشامل
                  -(١،٥٠٠،٨٨١)                  -١،٥٠٠،٨٨١                 -المحول إلى االحتیاطي القانوني 

١٣٥،٩٨٧،٥٠٠٢٩،٨٤٩،٥٩٤٣٤،٥٥٠،٧٠٥٤٢،٧٠٩،٢٤٢٢٤٣،٠٩٧،٠٤١

٢٥،٤٨٣،٠١٣٢٥،٤٨٣،٠١٣                  -                 -                 -صافي أرباح السنة
-                 -                 ٤،٧٦٨،٢٩٢                 -٤،٧٦٨،٢٩٢

٤،٧٦٨،٢٩٢٢٥،٤٨٣،٠١٣٣٠،٢٥١،٣٠٥                 -                 -إجمالي الدخل الشامل
                  -(٢،٥٤٨،٣٠١)                  -٢،٥٤٨،٣٠١                 -المحول إلى االحتیاطي القانوني 

(٦،٧٩٩،٣٧٥)(٦،٧٩٩،٣٧٥)                  -                 -                 -توزیعات أرباح مدفوعة 
(٥٧٠،٠٠٠)(٥٧٠،٠٠٠)                  -                 -                 -مكافآت مجلس اإلدارة 

١٣٥،٩٨٧،٥٠٠٣٢،٣٩٧،٨٩٥٣٩،٣١٨،٩٩٧٥٨،٢٧٤،٥٧٩٢٦٥،٩٧٨،٩٧١

اإلیضاحات المرفقة جزأ ال یتجزأ من البیانات المالیة الموحدة.
تقریر مدققي الحسابات مدرج على الصفحات ٤ - ٧. 

إجمالي حقوق 
ملكیة المساھمین

الرصید كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦

احتیاطي إعادة 
األرباح المحتجزةتقییم االستثمارات

الرصید كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٥

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

االحتیاطي القانونيرأس المال

الرصید كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧

التغیرات في القیمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبیع

التغیرات في القیمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبیع
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شركة الفجیرة لصناعات البناء (ش.م.ع) والشركات التابعة لھا ("المجموعة")
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة 

بیان التدفقات النقدیة الموحد عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ 
(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

٢٠١٧٢٠١٦
التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 

٢٨،٠٣٧،٢١٥١٩،٦٩٩،٨٧٩أرباح السنة من العملیات المستمرة
(٤،٦٩١،٠٧٤)(٢،٥٥٤،٢٠٢)(خسائر) السنة من العملیات المتوقفة

تسویات لـ : 
٣١،٥٦٨،٤٦٢٣٢،٦٠٢،٤٢١

٥٠١،٨٨٧١،٢٨٥،٩٥٧االنخفاض في قیمة الممتلكات واآلالت و المعدات
٨٥،٩٥٦(٥٩٨،٠٠٠)(ربح)/ خسارة من استبعاد الممتلكات واآلالت والمعدات

٤،٠٢٠،٢٦٢٦،٠٢٦،٩٤١
(١٢١،٣١٦)(٥٠٧،٥٩٤)

١٤،١٨٢،٤٦٢٤،٨٨٢،٣٤٤مخصص مخزون بطئ الدوران 
٣،١٣٢،٠٣٨٣،٩١٩،٢٧٥
١،٣١٧،٠٥٦١،٢١٧،٥٩٩

٧٩،٤٨٥،٨٦٤٦٤،٥٢١،٧٠٤األرباح التشغیلیة قبل التغیرات فى األصول وااللتزامات التشغیلیة
( الزیادة) / النقص في األصول المتداولة

١٤،٩٧٥،٢٤٥(٣٥٩،٨٧٥)المخزون 
(٢،٦١٨،٦٢٧)١،٣٥٩،٧٥٢الذمم التجاریة المدینة 

٧٥،٧٩٦٢،٠٤٧،٤٩٢المبالغ المدفوعة مقدمًا والودائع والذمم المدینة األخرى
الزیادة/ ( النقص ) في االلتزامات المتداولة 
٤،٠٠٦،٦٨٩(٨،٥٧٦،٧٢٥)الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى

٧١،٩٨٤،٨١٢٨٢،٩٣٢،٥٠٣النقد الناتج من العملیات 
(١،٢٦٥،٢٨٢)(٢،٤٤٣،٤٦٩)مكافآت نھایة خدمة موظفین مدفوعة 

٦٩،٥٤١،٣٤٣٨١،٦٦٧،٢٢١صافي النقد الناتج من األنشطة التشغلیة
التدفقات المالیة من األنشطة االستثماریة 

(٨،٠٠٠،٠٠٠)(٧،٠٠٠،٠٠٠)استثمار في الودائع الثابتة 
(٦٤،٣٥٥)                  -شراء استثمارات متاحة للبیع 

(٣٤،٢٠٩،٥٩٤)(١٥،٠٧٤،٢٢٢)شراء ممتلكات وآالت ومعدات 
٥٩٨،٠٠٠٢،٠٦٨،٣٧٦المحصل من استبعاد ممتلكات وآالت و معدات 

(٤٠،٢٠٥،٥٧٣)(٢١،٤٧٦،٢٢٢)صافي النقد ( المستخدم في ) األنشطة االستثماریة 
التدفقات النقدیة من األنشطة  التمویلیة

(٢٦،٦١٠،٠٦٠)(٢٢،٧٩٢،٢٧٣)(المسدد من) القروض اآلجلة
(٣،٩٧٦،٨٢٩)(٣،٢٥٨،٠٧٦)تكالیف تمویل 

٣،٠٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠،٠٠٠ قروض آجلة مستلمة 
(١١،٦٣٠،٨٤٧)(٢٣،٧٣٦،٠٦٦)(المسدد من) من القروض المصرفیة األخرى 

(٣٣٦،٦٩٤)                  -(المسدد من) التزامات اإلیجارات التمویلیة
                 -(٦،٧٩٩،٣٧٥)توزیعات أرباح مدفوعة 

                 -(٥٧٠،٠٠٠)مكافآت مجلس اإلدارة 
(٢٧،٥٥٤،٤٣٠)(٥٤،١٥٥،٧٩٠)صافي النقد (المستخدم فى)  األنشطة التمویلیة 

١٣،٩٠٧،٢١٨(٦،٠٩٠،٦٦٩)صافي ( النقص)/ الزیادة في النقد و ما یعادلھ
١٨،٢١٤،١٥١٤،٣٠٦،٩٣٣النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك في بدایة السنة

١٢،١٢٣،٤٨٢١٨،٢١٤،١٥١ النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك في نھایة السنة
ممثل بـ : 

١٤٢،٤٨٢١٣٨،٧٠٣النقد في الصندوق
١١،٩٨١،٠٠٠١٨،٠٧٥،٤٤٨األرصدة لدى البنوك - الحسابات الجاریة 

١٢،١٢٣،٤٨٢١٨،٢١٤،١٥١

تقریر مدققي الحسابات مدرج على الصفحات ٤ - ٧.

مخصص مكافآت نھایة خدمة الموظفین

مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

تكالیف تمویل

إھالك الممتلكات واآلالت والمعدات

اإلیضاحات المرفقة جزأ ال یتجزأ من البیانات المالیة الموحدة.

مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا معكوس

12



شركة الفجیرة لصناعات البناء (ش.م.ع) والشركات التابعة لھا ("المجموعة")
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ 
الوضع القانوني و األنشطة التجاریة ١

(١-١

(١-٢
(١-٣

المعاییر الجدیدة والمعدلة٢
(٢-١

یتم تطبیقھا على الفترات 
السنویة التي تبدأ في أو بعد

١ ینایر ٢٠١٨

١ ینایر ٢٠١٨

١ ینایر ٢٠١٨

ة    ات المالی ى البیان ري عل أثیر جوھ ا ت س لھ تي لی ة وال ة المطبق دة والمعدل ة الجدی اریر المالی داد التق ة إلع اییر الدولی المع
الموحدة

ي      ١ ینایر ٢٠١٧. لم یكن دأ ف تي تب نویة ال ریر الس ترات التق ى ف رة عل ة ألول م قامت المجموعة بتطبیق ھذه المعاییر الجدیدة والمعدل
ع      ن المتوق س م ابقة ولی ة والسنوات الس نة الحالی لتطبیق ھذه المعاییر الجدیدة والمعدلة أي تأثیر جوھري على المبالغ المدرجة في الس

أن تؤثر على الفترات المستقبلیة.

ى ھ عل ث أن ة" ) حی دفقات النقدی ان الت م  ٧ " بی دولي رق بة ال ار المحاس ى معی دیالت عل ة  (التع احات التمھیدی ى اإلفص دیالت عل التع
ة   . یتم طة المالی ن األنش أ م الشركات تقدیم اإلفصاحات التي تمكن مستخدمي البیانات المالیة من تقییم التغیرات في االلتزامات التي تنش
روریاً      ) : (١) التغیرات من التدفقات النقدیة ھ ض ون فی تي تك دى ال ى الم ة         (إل طة المالی ن األنش أ م تي تنش ات ال ن االلتزام اح ع اإلفص
رى ، (٣) تأثیر التغیرات في ال األخ ة أو األعم ة ، (٢) التغیرات الناتجة من االستحواذ وفقدان السیطرة على الشركات التابع التمویلی

أسعار صرف العمالت األجنبیة ، (٤) التغیرات في القیم العادلة و (٥) التغیرات األخرى.

ھم (تعدیل المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة اس األس ى أس دفعات عل تصنیف وقیاس معامالت ال
ھم" وتحتوي على التوضیحات والتعدیالت التالیة: التعدیالت المتعلقة اس األس م ٢ "الدفع على أس رق
ة  مل حال تي تش دًا وال ویتھا نق م تس تي یت ھم ال اس األس ى أس دفع عل امالت ال بطریقة المحاسبة عن مع
ن بة ع ذلك المحاس ویة ؛ وك افي التس یزات ص ھم بم األداء وتصنیف معامالت الدفع على أساس األس
ویتھا  م تس تي یت ك ال ى تل دًا إل التغیرات في معامالت الدفع على أساس األسھم لتلك التي تم تسویتھا نق
تقبلي      . ومع ذلك فإن التطبیق بأثر دیالت بشكل مس ك التع ق تل یتم تطبی ة . س وق الملكی اس حق ى أس عل

رجعي مسموح إذا كان ممكنًا دون استخدامھ بشكل متأخر.

إن المعاییر والتفسیرات المعدلة اآلتي ذكرھا ، لیس من المتوقع أن یكون لھا تأثیر جوھري على البیانات المالیة للمجموعة ؛

المعاییر الجدیدة والمعدلة والتحسینات
نوات ٢٠١٤ - ٢٠١٦ ة للس اریر المالی داد التق ة إلع اییر الدولی دورة المع نویة ل قامت التحسینات الس
اریخ ٨ دیسمبر ٢٠١٦ بتعدیل المعاییر التالیة:  المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة ت بت تي تم وال
دولي  رة       " ومعیار المحاسبة  ال ة ألول م اریر المالی داد التق ة إلع اییر الدولی ق المع ني تطبی م ١ "تب رق

رقم ٢٨ "االستثمارات في الشركات الزمیلة والمشروعات المشتركة".

م     ٢٢ "المعامالت بالعمالت األجنبیة والمقابل ة رق اریر المالی داد التق تفسیر لجنة المعاییر الدولیة إلع
ي االعتراف        یتم استخدامھ ف ذي س رف ال دمًا" یوضح التفسیر تاریخ المعاملة لسعر الص دفوع مق الم
ل تالم المقاب دفع أو اس ركة ب المبدئي باألصل ذو الصلة ، والمصروفات أو اإلیرادات عندما تقوم الش

مقدمًأ الخاص بالعقود التي تتم بالعمالت األجنبیة.

اح   ات اإلفص نوات   ٢٠١٤ - ٢٠١٦: توضح التعدیالت متطلب ة للس اریر المالی داد التق ة إلع اییر الدولی دورة المع نویة ل ینات الس التحس
م ١٢ المطبق على االستثمارات في الشركات والتي تم تصنیفھا على أنھا محتفظ ة رق اریر المالی داد التق دولي إلع ار ال الخاصة بالمعی

بھا حتى البیع ، فیما عدا المعلومات المالیة الموجزة.

رخص الصناعیة    (الموضحة في إیضاح رقم ٣-٣ ) والتي صدرت من بلدیات١-٥) تتضمن البیانات المالیة الموحدة نتائج تشغیل ال
مختلفة في إمارة الفجیرة.

ب  یرة بموج ارة الفج ي إم ة ف اھمة عام ركة مس ركة") كش اء ش.م.ع ("الش ناعات البن یرة لص ركة الفج ادة / ش ت الس تأسس
المرسوم األمیري الصادرعن صاحب السمو حاكم الفجیرة. والشركة مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالیة .

یشار إلى الشركة والشركات التابعة لھا (إیضاح ٣-٣) مجتمعة بـ "المجموعة" .
یرامیك الط الس ابكة وب یتضمن النشاط الرئیسي الذي تزاولھ المجموعة إنتاج الطابوق الخرساني وأعمال بالط األرصفة المتش

ومنتجات الصوف الصخري  ومنتجات الرخام وبالط التیرازو ومنتجات الكسارات .

عنوان الشركة المسجل ھو ص. ب: ٣٨٣، الفجیرة ، اإلمارات العربیة المتحدة.١-٤)
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شركة الفجیرة لصناعات البناء (ش.م.ع) والشركات التابعة لھا ("المجموعة")
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ 

تابع المعاییر الجدیدة والمعدلة٢
(٢-١

یتم تطبیقھا على الفترات 
السنویة التي تبدأ في أو بعد

١ ینایر ٢٠١٨

١ ینایر ٢٠١٨

١ ینایر ٢٠١٩

١ یولیو ٢٠١٨

١ ینایر ٢٠١٨

١ ینایر ٢٠١٩

١ ینایر ٢٠٢١

ي  ارات ف م اإلیج دیم معظ وم بتق ارات": یق م   ١٦ "اإلیج ة رق اریر المالی داد التق دولي إلع ار ال المعی
غیلیة     ارات التش ن اإلیج یز بی ذف التمی د ، وح وذج واح ي نم تأجرین ف ة للمس ة العمومی المیزانی
ن یز بی ل التمی ة. على الرغم من ذلك، تظل المحاسبة للمؤجر بدون تغییر إلى حد كبیر ویظ والتمویلی
م ١٦ بإلغاء معیار ة رق اریر المالی ة. ویقوم المعیار الدولي إلعداد التق غیلیة والتمویلی ارات التش اإلیج
م ر إذا ت التطبیق المبك مح ب ھ. ویس ة ب یرات المرتبط ارات" والتفس م ١٧ "اإلیج دولي رق بة ال المحاس

تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ١٥ "إیرادات العقود من العمالء" أیضا.
أمین  " والذي تم إصداره في مایو ٢٠١٧ ود الت م ١٧ "عق ة رق اریر المالی داد التق دولي إلع ار ال المعی
م ٤ "عقود التأمین". ویتطلب ذلك نموذج قیاس ة رق اریر المالی لیحل محل المعیار الدولي إلعداد التق

حالي والذي یمكن من خاللھ إعادة قیاس التقدیرات في كل فترة تقریر.

م ٩ "األدوات المالیة": الصادر في ٢٤ یولیو ٢٠١٤ وھو ة رق اریر المالی المعیار الدولي إلعداد التق
ل ن قب اس" م تراف والقی ة: االع م  ٣٩ "األدوات المالی دولي رق بة ال ار المحاس ل معی ل مح ذي یح ال
ي    اض ف اس واالنخف تراف والقی ات االع ار متطلب من المعی دولي  : یتض بة ال اییر المحاس س مع مجل
روعھ   ام مش دولي بإتم بة ال اییر المحاس س مع ام مجل ة . ق وط العام بة التح تبعاد ومحاس ة واالس القیم
م ٣٩ على مراحل تضاف إلى المعیار عندما تكتمل كل مرحلة. دولي رق بة ال الستبدال معیار المحاس
ة  اء كاف ي   ٢٠١٤ بإلغ داره ف م إص ذي ت م     ٩ ال ة رق اریر المالی داد التق دولي إلع ار ال وم المعی  ویق
ع   دھا م ایر  ٢٠١٨ أو بع ي      ١ ین دأ ف تي تب نویة ال ترات الس ى الف ا عل م تفعیلھ ابقة ویت دارات الس اإلص

السماح بالتطبیق المبكر (تخضع لمتطلبات المصادقة المحلیة).

داد دولي إلع ة" مع المعیار ال م ٩ "األدوات المالی ة رق اریر المالی داد التق دولي إلع ار ال ق المعی تطبی
م  ة رق اریر المالی داد التق أمین"(التعدیالت على المعیار الدولي إلع ود الت م ٤ "عق ة رق اریر المالی التق
ة اریر المالی داد التق دولي إلع ار ال ق المعی ة لتطبی ٤) للتركیز على ما یتعلق بالتواریخ الفعلیة المختلف
ي    أثر رجع الل ب دأ اإلح ق مب ار تطبی ركة اختی ن للش أمین  . ویمك ود الت د لعق ار الجدی م ٩ والمعی رق

لألصول المالیة المؤھلة عندما تقوم بتطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٩ أوًال.

م ٩ "األدوات المالیة": خصائص الدفع بالتعویض السلبي ة رق اریر المالی داد التق دولي إلع المعیار ال
ة    ق بكیفی ا یتعل ى م یز عل م      ٩) للترك ة رق اریر المالی داد التق دولي إلع ار ال ى المعی دیالت عل (التع
تحقة. سوف یتم تطبیق م ٩ األصول المالیة المس ة رق اریر المالی داد التق دولي إلع ار ال نیف المعی تص
د  ١ ینایر ٢٠١٩، ویسمح بالتطبیق ي أو بع دأ ف تي تب ة ال نوات المالی ى الس ي عل التعدیالت بأثر رجع

المبكر.
ة (التعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم ٤٠ تثمارات العقاری ویالت االس الل تح ن خ التعدیل م
ط اري") : سوف تقوم الشركة بتحویل االستثمار إلى أو من االستثمارات العقاریة فق تثمار العق "االس
تخدام  . ویحدث التغیر في االستخدام عندما یتوافق أو ال ي االس یر ف ى التغ ل عل اك دلی عندما یكون ھن
ھ، تثمار نفس تخدام االس ة. وال یشكل تغیر نیة اإلدارة في اس تثمارات العقاری ریف االس ع تع ق م یتواف

دلیل على التغیر في االستخدام.
ار  الء ": تم إصدار المعی ن العم ود م رادات العق م ١٥ "إی ة رق اریر المالی داد التق دولي إلع ار ال المعی
رادات      ن اإلی بة ع ي المحاس تخدامھ ف ركة الس امل للش د ش وذج واح أ نم ذي أنش م  ١٥ ال دولي رق ال
الء. سوف یحل المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ١٥ عندما یتم ع العم ود م ن العق الناشئة م
م ١٨ دولي رق بة ال ار المحاس ك معی ي ذل ا ف اإلیرادات بم تفعلیھ محل اإلرشادات الحالیة لالعتراف ب

"اإلیرادات"، معیار المحاسبة الدولي رقم ١١ "عقود البناء" والتفسیرات المتعلقة بھا.

ة     ات المالی ى البیان ري عل أثیر جوھ ا ت س لھ تي لی تابع المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة المطبقة وال
الموحدة

المعاییر الجدیدة والمعدلة والتحسینات

م    دما یت ق وعن وب التطبی د وج ة عن ات المالی ي البیان ا ف یتم اعتمادھ دیالت س دة والتفسیرات والتع اییر الجدی تتوقع اإلدارة أن ھذه المع
تطبیق ھذه المعاییر الجدیدة والتفسیرات والتعدیالت قد ال یكون لھ تأثیر جوھري على البیانات المالیة في فترة التطبیق األولي.
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شركة الفجیرة لصناعات البناء (ش.م.ع) والشركات التابعة لھا ("المجموعة")
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ 

السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

 

٣ -٢) أساس اإلعداد 

وفیما یلي أھم السیاسات المحاسبیة المطبقة فى ھذه البیانات المالیة الموحدة .

أساس توحید البیانات المالیة  ٣-٣)

وفیما یلي التفاصیل الخاصة بالشركات التابعة للمجموعة كما فى تاریخ التقریر، وھى كما یلى : 

الرخصة مكان التأسیسم
الصناعیة

نسبة 
المنتجات الرئیسیةالتملك

الفجیرة - اإلمارات ١
منتجات المحاجر١٠٠٪٨٠٠٠٤العربیة المتحدة

الفجیرة - اإلمارات ٢
الطابوق و بالط األرصفة ١٠٠٪٨٠٠٩٥العربیة المتحدة

المتشابكة

الفجیرة - اإلمارات ٣
منتجات السیرامیك١٠٠٪٨٠٠٠٧العربیة المتحدة

الفجیرة - اإلمارات ٤
منتجات الصوف الصخري١٠٠٪٨٠٠٠٨العربیة المتحدة

الفجیرة - اإلمارات ٥
منتجات البالط والرخام١٠٠٪٣٩٢٣العربیة المتحدة

العملیات المتوقفة ٣-٤)

ك تمر ذل ة ویس ركات التابع ى الش یطرة عل ركة بالس ھ الش دأت فی تي ب اریخ ال یتم تجمیع الشركات التابعة من تاریخ االستحواذ وھو الت
ة           غیلیة والمالی ات التش ي السیاس م ف ى التحك درة عل ركة الق ون للش دما یك یطرة عن ك الس ق تل ك السیطرة ، وتتحق ركة تل د الش حتى تفق
طتھا. خالل السنة الحالیة والسنة السابقة ،  لم یكن ھناك تحقق أو فقدان السیطرة وقد ظلت ن أنش تفادة م للشركات التابعة بغرض االس

نسبة التملك في الشركات التابعة كما ھي بدون تغییر.
تم استبعاد كل المعامالت الھامة واألرصدة بین الشركة والشركات التابعة .

ركة   ادة    / مصنع اإلمارات للسیرامیك ، ش ي الس دات واآلالت ف ل المع اف عم اج وإیق اف اإلنت ررت اإلدارة إیق ایو ٢٠١٥، ق الل م خ
ار م اعتب بر ٢٠١٥ ، ت اریخ ٥ نوفم س اإلدارة بت د لمجل اع المنعق ي االجتم نع . وف ائر المص ض خس ك لتخفی ل وذل كل كام ة ، بش تابع

اآلالت والمعدات محتفظ بھا للبیع. خالل ینایر ٢٠١٦، بدأت مبادرات البیع.

ادة      / مصنع اإلمارات للسیرامیك ، وتم إدراج أصول والتزامات ي الس ق عل تمراریة ال ینطب دأ االس ان مب اله ف ر أع ا ذك وء م وفي ض
ویة  " ، حیث أن األصول المسجلة م التس م المستردة   / قی بي    "القی دأ المحاس اس المب ى أس دة عل ة الموح ات المالی ي البیان ركة ف ك الش تل
یر     ا غ ا یعادلھ ة وم ة النقدی جلة بالقیم ات مس ول وأن االلتزام ك األص ع تل بالقیمة النقدیة وما یعادلھا والتي یمكن الحصول علیھا من بی
م المستردة   / قیم اط   . تعتمد القی اد للنش یاق المعت ى الس بر ف تي تعت ات وال اء بااللتزام ا للوف م دفعھ ع أن یت ن المتوق تي م ومة وال المخص
حة       ة والموض ة التاریخی اض للتكلف ار اي انخف ى االعتب ذین ف دیرات اإلدارة آخ ل تق ى أفض التسویة الخاصة باألصول وااللتزامات عل

فى األصول المتداولة وااللتزامات المتداولة.

مصنع الفجیرة للصوف 
٢٠٠٦الصخري

مصنع الفجیرة للرخام 
والبالط

٢٠٠٧

١٩٧٨الفجیرة للمنتجات األسمنتیة

مصنع االمارات للسیرامیك 
٢٠٠٦(عملیات متوقفة)

سنة التملكاسم الشركة التابعة

١٩٧٨محاجرالفجیرة الوطنیة

ول      ذلك األص ة وك ة العادل تم إعداد البیانات المالیة الموحدة على أساس التكلفة التاریخیة فیما عدا األدوات المالیة التي تم قیاسھا بالقیم
و   ا ھ القیم المستردة         / قیم التسویة كم م قیاسھا ب تي ت ارات للسیرامیك، ال ادة    / مصنع اإلم ة ، الس ركة التابع ة بالش ات الخاص وااللتزام
موضح في إیضاح (٣-٤). تكون التكلفة التاریخیة بناءًا على القیمة العادلة للتعویض الذي یمنح مقابل األصول أو السلع أو الخدمات.

تشمل البیانات المالیة الموحدة المعلومات المالیة للشركة والشركات التابعة لھا ("المجموعة").

٣ -١) بیان التوافق
دة    ة المتح ارات العربی ة االم وانین دول ات ق ة ومتطلب اریر المالی داد التق ة إلع اییر الدولی ًا للمع دة وفق ة الموح ات المالی داد البیان م إع ت
رض    تي تع ة ال ذلك العمل ة وك ة للمجموع ا. تم عرض البیانات المالیة الموحدة بالدرھم اإلماراتي حیث أنھا العملة الوظیفی ول بھ المعم

بھا بیاناتھا المالیة.
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شركة الفجیرة لصناعات البناء (ش.م.ع) والشركات التابعة لھا ("المجموعة")
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ 
تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

تابع العملیات المتوقفة ٣-٤)

٣ -٥) التصنیفات المتداولة / غیر المتداولة

قیاس القیمة العادلة٣-٦)

المستوى الثالث للمدخالت ، الذى تم رصده لألصول وااللتزامات.

٣-٧) العمالت األجنبیة 

یتم االعتراف بفروق أسعار الصرف على البنود النقدیة في األرباح والخسائر في الفترة التي تنشأ بیھا.

ل     من التسلس دة ض ة الموح ات المالی ي البیان ا ف ف عنھ ة أو الكش ة العادل اس القیم م قی تي یت ات ال ول وااللتزام یتم تصنیف جمیع األص
الھرمي للقیمة العادلة، والتي تم وصفھا على النحو التالي، استنادا إلى مدخالت أقل مستوى جوھرى لقیاس القیمة العادلة ككل:

درج     (غیر المعدل) فى السوق النشط لألصول أو االلتزامات المتطابقة التي تكون متاحة فى و السعر الم دخالت ھ المستوى األول للم
تاریخ القیاس،

ر أو  توى     ١، الذي یتم رصده لألصول وااللتزامات، إما بشكل مباش من المس ة ض عار المدرج دخالت ، غیر األس انى للم المستوى الث
غیر مباشر،

ة تخدمھا المجموع تي تس ة ال الف العمل  أثناء إعداد البیانات المالیة الموحدة للمجموعة یتم االعتراف بالمعامالت التي تمت بعمالت خ
ا  م تحویلھ ریر فیت ترة التق ة ف بأسعار الصرف السائدة في تواریخ المعامالت وبالنسبة للبنود النقدیة المدرجة بالعمالت األجنبیة في نھای
عار  ا بأس ادة تحویلھ م إع ھ یت ة فإن العمالت األجنبی ة ب ة المدرج یر النقدی ود غ بة للبن اریخ. وبالنس ذا الت ي ھ ائدة ف رف الس عار الص بأس

الصرف السائدة في تاریخ تحدید قیمتھا العادلة وأما بالنسبة للبنود الغیر نقدیة المقاسة وفقًا للتكلفة التاریخیة ال یتم إعادة تحویلھا.

ي         اركین ف ن المش ة بی ة منظم ي معامل تزام ف ل ال دفوع لنق ول أو الم د األص ع أح ھ لبی ول علی م الحص ذي یت القیمة العادلة ھي السعر ال
وق   ى الس ا         : ف م إم تزام یت ل االل ول أو نق ع األص فقة لبی تراض أن الص ى اف ة عل ة العادل اس القیم تند قی اس. ویس اریخ القی ي ت وق ف الس
تزام          . ویجب أن ل أو لالل دة لألص ثر فائ وق األك ى الس ون ف یة، یك وق الرئیس ود الس دم وج الرئیسي لألصل أو لاللتزام، أو فى حالة ع

یكون السوق الرئیسي أو السوق األكثر إفادة یجب أن یكون سھل الوصول إلیھ بواسطة المجموعة.
ول أو عیر االص د تس وق عن یتم قیاس القیمة العادلة لألصول أو االلتزامات باستخدام االفتراضات التي سیستخدمھا المشاركین في الس

االلتزامات، على افتراض أن المشاركین في السوق یتعاملون في اتجاه مصلحتھم االقتصادیة.

ول تخدام األص ادیة باس افع اقتص د من قیاس القیمة العادلة لالصول غیر المالیة تأخذ في االعتبار قدرة المشاركین في السوق على تولی
ل       ى وأفض ي أعل ول ف تخدام األص أنھ أن اس ن ش ر م وق آخ ي الس اركین ف في أعلى وأفضل استخدام لھا أو عن طریق بیعھا إلى المش

استخدام لھا.

ان اجرة أو ك رض المت ان لغ ة أو ك غیل العادی ي دورة التش ویتھ ف ویصنف االلتزام على أنھ متداوًال عندما یكون من المتوقع أن یتم تس
ھرا ر ش ني عش د اث تزام بع تسویتھ في غضون اثني عشر شھرًا بعد فترة التقریر، أو ال یوجد حق غیر مشروط لتأجیل تسویة ھذا االل

على األقل  من فترة التقریر. تصنف باقى االلتزامات كالتزامات غیر متداولة.

تقوم المجموعة بعرض األصول وااللتزامات في بیان المركز المالي الموحد بناءًا على تصنیفھا سواء متداولة أو غیر متداولة .

الل دورة      تھالكھا خ ا أو اس ة لبیعھ اك نی د أو ھن ى نق  یتم تصنیف األصول على أنھا متداولة عندما یكون من المتوقع أن یتم تحویلھا إل
ترة          ١٢ شھر بعد تاریخ الل ف ي خ د ف ى نق ا إل م تحویلھ ع أن یت ن المتوق التشغیل العادیة أو یتم االحتفاظ بھا مبدئیا بغرض التجارة أو م
ترة ن ف ل م ى األق ھر عل ترة   ١٢ ش تزام لف ویة ال تخدامھ لتس تبدالھ أو اس ورًا اس ن محظ م یك ا ل ھ م د أو مایعادل ھ نق ریر أو أن ترة التق ف

التقریر. تصنف باقى االصول كأصول غیر متداولة.

ادة / مصنع اإلمارات للسیرامیك، محتفظ بھا للبیع منذ ٥ نوفمبر ٢٠١٥، وتم تقیمھا بالقیمة دات للس تم قیاس الممتلكات واآلالت والمع
ل. تم معاملة كل عملیات السادة / مصنع اإلمارات للسیرامیك  كعملیات ا أق ع ، أیھم ة البی ا تكلف الدفتریة أو القیمة العادلة مطروحًا منھ

متوقفة (إیضاح ٢٨) طبقًا للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة.
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شركة الفجیرة لصناعات البناء (ش.م.ع) والشركات التابعة لھا ("المجموعة")
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ 

تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

٣-٧) تابع العمالت األجنبیة 

الممتلكات واآلالت والمعدات ٣-٨)

السنوات
من ٤ إلى ٢٠المباني 

من ١ إلى ١٥اآلالت والمعدات
من ١ إلى ١٢المعدات الثقیلة والمركبات الخفیفة

من ١ إلى ٦األثاث والتركیبات

 األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ

٣ -٩) انخفاض قیمة األصول الملموسة  
ود      ى وج رات عل ة مؤش اك ای ان ھن ا ك د إذا م  في نھایة فترة التقریر ، تقوم المجموعة بمراجعة القیم الحالیة ألصولھا الملموسة لتحدی
ون           دى تك ى أي م د إل تردة لتحدی ل المس ة األص دیر قیم م تق ھ یت ر فإن ود مؤش ة وج ي حال ول ف ة األص اض قیم ن انخف ة م خسارة ناتج
ة      إن المجموع ل ف ة المستردة ألص دت ) وعندما ال یكون من الممكن تقدیر القیم ول (إن وج ة األص اض قیم ن انخف ة م ارة الناتج الخس
ل    . یتم تخصیص مجموع أصول إلى وحدات تولید نقد ا األص ني لھ تي ینتم د ال د للنق دة تولی ن استردادھا لوح تقوم بتقدیر القیمة الممك
اس ریف أس ن تع فردیة عندما یتوفر أساس معروف ومتطابق أو أنھ یتم تخصیصھا إلى أصغر مجموعة وحدات تولید النقد والتي یمك

معقول ومتطابق لھا.

ن   ة م ا ناتج ترف بھ ارة مع ا أي خس ومًا منھ ة مخص عر التكلف اج  بس داد أو اإلنت تحتسب الممتلكات قید البناء ألغراض اإلدارة أو اإلم
ة  ة المجموع ًا لسیاس تراض وفق الیف االق ملة تك م رس ة یت ول المؤھل بة لألص ة وبالنس اب المھنی ة األتع مل التكلف ة. وتش اض القیم انخف
تخدام بیة. وتصنف ھذه الممتلكات إلى الفئات المناسبة من الممتلكات واآلالت والمعدات عند االنتھاء منھا وعند جاھزیتھا لالس المحاس

المقصود ویبدأ إھالك ھذه األصول على نفس أساس األصول األخرى عندما تكون األصول جاھزة لالستخدام المقصود منھا.

د ط عن وبالنسبة للتكالیف الالحقة فإما أنھ یتم ضمھا إلى القیمة الدفتریة لألصل أو االعتراف بھا كأصل منفصل حسب اللزوم وذلك فق
ھ             وق ب و موث ى نح ھ عل اس تكلفت ة قی ذلك إمكانی ة وك ى المجموع ر إل ذا العنص ة بھ احتمال تدفق المنافع اإلقتصادیة المستقبلیة المرتبط

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

ذ   ) بطریقة القسط د التنفی دات   ( بخالف األرض واألعمال الرأسمالیة قی ات واآلالت والمع ة الممتلك طب تكلف الك لش اب اإلھ م احتس ت
الثابت على العمرالمتوقع لألصول على النحو التالي:

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

دیرات  ي التق یرات ف ار أي تغی ع اعتب ریر، م ل تق ترة ك ة ف ي نھای یتم مراجعة العمر اإلنتاجي المقدر وطریقة اإلھالك والقیم المتبقیة ف
المحتسب لھ على أساس إحتمالي.

ن رق بی ھ الف دات بأن ات واآلالت والمع یتم تحدید الربح أو الخسارة الناتجة من استبعاد أو انتھاء العمر االفتراضي لعنصر من الممتلك
عائدات البیع والقیمة الدفتریة لألصل ویتم االعتراف بھا في الربح أو الخسارة.

ول ة األص تم إدراج الممتلكات واآلالت والمعدات بتكلفتھا مخصوما منھا مجمع اإلھالك والخسارة المعروفة الناتجة عن انخفاض قیم
إن وجدت. وتشمل التكلفة سعر الشراء باإلضافة إلى أي مصروفات شراء أخرى.

روق        ن ف ع بی ة للبی ا متاح ى أنھ ة المصنفة عل العمالت األجنبی یتم تحلیل التغیرات في القیمة العادلة لألوراق المالیة النقدیة المحسوبة ب
ة    . یتم ة المالی ة للورق ة الدفتری ي القیم رى ف یرات األخ ة والتغ ترجمة العمالت الناتجة عن التغیرات في التكلفة المستھلكة للورقة المالی
ة  ة الدفتری إدراج فروق ترجمة العمالت المتعلقة بالتغییرات في التكلفة المستھلكة في األرباح أو الخسائر، أما للتغیرات األخرى بالقیم

فیتم االعتراف بھا فى بیان الدخل الشامل اآلخر.

ن          ة م ة العادل ا بالقیم ظ بھ ل األسھم المحتف ة مث یر النقدی رى غ ة األخ ات المالی بالنسبة لفروق ترجمة العمالت على األصول وااللتزام
ة. یتم إدراج فروق ترجمة ة العادل ارة القیم ح أو خس خالل األرباح أو الخسائر فإنھ یتم إدراجھا في األرباح  أو الخسائر كجزء من رب

العمالت على األصول المالیة غیر النقدیة ، مثل األسھم المصنفة كاستثمارات متاحة للبیع ، في الدخل الشامل اآلخر.

17



شركة الفجیرة لصناعات البناء (ش.م.ع) والشركات التابعة لھا ("المجموعة")
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ 

تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

٣ -٩) انخفاض قیمة األصول الملموسة 

٣ -١٠) األدوات المالیة 

٣ -١١) األصول المالیة

االستثمارات المتاحة للبیع

القروض والذمم المدینة

م   ھ یت وق ب وبالنسبة لالستثمارات المتاحة للبیع التي لیس لھا سعر سوقي مدرج في سوق نشط وال یمكن قیاس قیمتھا العادلة بشكل موث
قیاسھا بالتكلفة مخصوما منھا أي خسائر ناتجة عن اضمحالل القیمة في نھایة فترة كل تقریر.

ادة اطي إع عندما یتم بیع االستثمارات أو تحدید انخفاض قیمتھا ، فإن الربح أو الخسارة المتراكمة والتي سبق االعتراف بھما في احتی
تقییم االستثمارات یتم االعتراف بھا في األرباح أو الخسائر.

یتم االعتراف بأرباح أسھم أدوات الملكیة المتاحة للبیع في األرباح والخسائر عندما یتأكد حق المجموعة في استالم أرباح األسھم.

ط. وھي جزء من وق نش ي س ة ف یر مدرج  القروض والذمم المدینة ھي أصول مالیة غیر مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحدید وغ
ن ١٢ شھر بعد نھایة فترة التقریر ویتم تصنیفھا على انھا أصول غیر ثر م األصول المتداولة فیما عدا تلك التي لھا تاریخ استحقاق أك
راف      ى أط ن وإل ھ والمستحق م ة . تشمل القروض والذمم المدینة حسابات الذمم المدینة والذمم المدینة األخرى والنقد وما یعادل متداول

ذات عالقة وقروض المالك والقروض من وإلى أطراف ذات عالقة في بیان المركز المالى.

واع ي أن االستثمارات المتاحة للبیع ھي استثمارات غیر مشتقة والتي یتم تصنیفھا على أنھا استثمارات متاحة للبیع أو ال یتم تصنیفھا ف
أخرى. ویتم إدراجھا بالقیمة العادلة أو بالتكلفة في نھایة فترة كل تقریر.

دت. بعد االعتـراف األولي ، تقاس الت إن وج ف المعامــ ا تكالیــ ًا إلیھ تقاس االستثمارات المتاحـــة للبیع مبدئیًا بالقیمة العادلة مضافـ
ة      ة النقدی ول المالی ة لألص ة العادل ددة      . یتم تحدید القیم یر مح ة غ ة العادل ت القیم ة إال إذا كان ة العادل ع  بالقیم ة للبی تثمارات المتاح االس
ریر. یتم تحدید األرباح أو ترة التق ة ف ي نھای المتاحة للبیع المدرجة بعملة أجنبیة بتلك العملة األجنبیة وترجمتھا بسعر الصرف السائد ف
ة   . یتم االعتراف بأرباح ول النقدی تھلكة لألص ة المس الخسائر من أسعار الصرف المعترف بھا في األرباح أو الخسائر بناءًا على التكلف

أو خسائر أسعار الصرف األخرى في الدخل الشامل اآلخر.

ل     (أو وحدة تولید النقد) إلى القیمة ة لألص ة الدفتری اع القیم ك الرتف ا وذل ة الحق اض القیم ن انخف ة ع ارة الناتج س الخس م عك عندما یت
ة      ي قیم اض ف ارة االنخف تراف بخس م االع م یت ا ل ابقة م ة الس ة الدفتری ن القیم ة ع ة الدفتری ذه القیم المستردة المعدلة ، بحیث ال تزید ھ
ان   ي بی د ) في سنوات سابقة ، یتم االعتراف بعكس الخسارة الناتجة من انخفاض قیمة األصل في الحال ف د النق دة تولی ل (أو لوح األص

األرباح أو الخسائر.

یتم االعتراف باألصول وااللتزامات المالیة عندما تصبح المجموعة طرفًا في بنود تعاقدیة ألداة.

ة: "أصول مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة"  و"استثمارات محتفظ بھا ام التالی ى األقس ة إل ول المالی یتم تصنیف األص
حتى االستحقاق" و "أصول مالیة متاحة للبیع " و"القروض والذمم المدینة".

ى     تحواذ عل ى االس ن أن تضیف إل تي یمك امالت ال یتم االعتراف بجمیع األصول المالیة مبدئیا بالقیمة العادلة مضافا الیھا تكالیف المع
األصول المالیة، اما في حالة األصول المالیة غیر المسجلة بالقیمة العادلة من خالل األرباح  أو الخسائر،

یعتمد تصنیف األصول المالیة على طبیعة وغرض األصل المالي ویتم تحدیده عند االعتراف األولي.

م م خص تخدمة یت ة المس القیمة الممكن استردادھا ھي أعلى قیمة عادلة مخصومًا منھا تكالیف البیع والقیمة المستخدمة وعند تقییم القیم
ة  ة الوقتی ة بالقیم وق الحالی دیرات الس س تق التدفقات النقدیة المستقبلیة لقیمتھا الحالیة باستخدام معدل خصم ما قبل الضریبة والذي یعك

للمال والمخاطر المعینة لألصل الذي لم یتم تعدیل تقدیرات التدفقات النقدیة الخاصة بھا.

ا (أو لوحدة تولید نقد) بأنھا أقل من القیمة الدفتریة فإنھ یتم تخفیض القیمة الدفتریة لألصل (أو ل م عندما یتم تقدیر القیمة الستردة ألص
ائر     اح أو الخس ان األرب ي بی ل ف د) للقیمة الممكن استردادھا ویتم االعتراف بالخسارة الناتجة من انخفاض قیمة األص د النق دة تولی لوح

إال إذا كان ھذا األصل بمبلغ إعادة التقییم ، وفي ھذه الحالة یتم التعامل مع خسارة انخفاض القیمة كانخفاض إعادة التقییم.
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شركة الفجیرة لصناعات البناء (ش.م.ع) والشركات التابعة لھا ("المجموعة")
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ 

تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

٣ -١١) تابع األصول المالیة 

الذمم التجاریة المدینة والمبالغ المدفوعة مقدمًا والودائع والذمم المدینة األخرى 

النقد وما یعادلھ

انخفاض قیمة األصول المالیة

ن ة م ة أو مجموع ول المالی تقوم المجموعة في نھایة  فترة كل تقریر بتقییم ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على انخفاض قیمة األص
األصول المالیة.

ألوراق ة ل ة العادل ي القیم ة ف ترات طویل یر أو لف في حالة استثمارات حقوق الملكیة المصنفة على أنھا متاحة للبیع فإن االنخفاض الكب
ھ ع فإن ة للبی المالیة عن تكلفتھا ھو دلیل على أن قیمة تلك األصول قد انخفضت وفي حالة وجود ھذه األدلة عن األصول المالیة المتاح
ة  ة   (والتي تقاس على أنھا الفرق بین تكلفة الشراء والقیمة العادلة الحالیة ومخصوما منھا أي خسائر ناتج ارة المتراكم ذف الخس م ح یت
ائر  ) من حقوق الملكیة واالعتراف بھا في األرباح اح أو الخس ي األرب ھ ف عن انخفاض قیمة ذلك األصل المالي التي سبق االعتراف ب

والخسائر.

دفقات ة للت ة الحالی بالنسبة لفئة القروض والذمم المدینة ، فإنھ یتم قیاس مبلغ الخسارة على أنھ الفرق بین القیمة الدفتریة لألصل والقیم
ي        دة الفعل دل الفائ ى مع اء عل م  بن ل خص دھا        ) مع عم م تكب م یت تي ل تقبلیة ال ان المس ائر االئتم تثناء خس درة (باس تقبلیة المق ة المس النقدی

األصلي لألصول المالیة و یتم تخفیض القیمة الدفتریة لألصول واالعتراف بمبلغ الخسارة في بیان األرباح أوالخسائر.

دد ًا والمح إذا كان لقرض سعر فائدة متغیر، فإن معدل الخصم لقیاس أي خسارة ناتجة من انخفاض القیمة ھو معدل الفائدة السائد حالی
بموجب العقد. یجوز للمجموعة قیاس انخفاض القیمة على أساس القیمة العادلة لألداة باستخدام سعر سوق یمكن مالحظتھ.

ي  اض ف تراف باالنخف د االع ت بع تي وقع وعي وال  إذا انخفض مبلغ الخسارة في فترة الحقة وذلك بسبب أحداث مرتبطة بشكل موض
قیمة األصل ، یتم عكس الخسارة الناتجة عن االنخفاض في القیمة المعترف بھا سابقًا في بیان األرباح والخسائر.

األصول المصنفة على أنھا متاحة للبیع

اد . إذا كان ل المعت یاق العم ي س ؤداة ف دمات الم اع أو الخ تي تب الذمم التجاریة المدینة ھي المبالغ المستحقة من العمالء عن البضائع ال
ول ا أص ى أنھ نف عل ول )، وتص ت أط ة إذا كان ة للمجموع غیل العادی ي دورة التش ل  (أو ف دة أو أق نة واح ي س ا ف ع جمعھ ن المتوق م
رى         ة األخ ذمم المدین ع وال لف والودائ ة والس ذمم التجاری اس ال ة     . ویتم قی یر متداول ول غ ا أص ى أنھ رض عل ن، فتع م یك ة. إن ل متداول

بالقیمة العادلة والتكلفة االستھالكیة مخصوم منھا مخصص مناسب للدیون المقدرة المشكوك في تحصیلھا الحقًا.

ھلة یولة الس یشتمل النقد ومایعادلھ على النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنك وودائع الطلب واالستثمارات قصیرة األجل عالیة الس
التحویل لمبلغ نقدي محدد وھي غیر معرضة لمخاطر كبیرة فیما یخص تغیرات القیمة  .

ن ة م  تقوم المجموعة في نھایة  فترة كل تقریر بتقییم ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على انخفاض قیمة األصول المالیة أو مجموع
ذا     ن ھ ة ع ائر الناتج ة والخس ول المالی ن األص ة م الي أو مجموع ل الم ة األص ي قیم اض ف تراف باالنخف م االع ة. یت ول المالی األص
تراف     د االع ت بع داث وقع دة أح دث أو ع ة لح ة كنتیج اض القیم ى انخف وعي عل ل موض اك دلی ان ھن ط إذا ك ة فق االنخفاض في القیم
ة     الي أو مجموع ل الم درة لألص ارة  ") ویكون ألحداث الخسارة تأثیر على التدفقات النقدیة المستقبلیة المق دث خس ل  ("ح ى لألص األول

األصول المالیة التي یمكن تقدیرھا بشكل موثوق بھ.

ات ات المالحظ یر بیان دما تش یرة وعن ة كب عوبة مالی واجھتھم ص قد یوجد أدلة على انخفاض قیمة المدینین أو مجموعة من المدینین لم
تي           ادیة ال روف االقتص أخرات أو الظ ي المت یرات ف ل التغ ة، مث تقبلیة المتوقع ة المس دفقات النقدی ي الت أن ھناك انخفاض یمكن قیاسھ ف

ترتبط مع العجز.
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شركة الفجیرة لصناعات البناء (ش.م.ع) والشركات التابعة لھا ("المجموعة")
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ 

تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

٣ -١١) تابع األصول المالیة 
استبعاد األصول المالیة

٣ -١٢) االلتزامات المالیة

الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى 

القروض المصرفیة

توزیعات أرباح المساھمیین  

استبعاد االلتزامات المالیة 

٣ -١٣)  مقاصة األدوات المالیة 

٣ -١٤) المخزون

ة      ا لمقاص زم قانونی ق مل اك ح ون ھن دما یك ة عن ات المالی ي البیان تتم مقاصة األصول او االلتزامات المالیة ویتم إدراج صافي المبلغ ف
المبالغ المعترف بھا ووجود نیة للتسویة على أساس الصافي أو تحویل األصول وتسویة االلتزامات في وقت واحد.

ة     " المتوسط المرجح" في تحدید قیمة المخزون تخدام طریق تردة باس ة المس افي القیم ة وص ل تكلف ام  بأق واد الخ زون الم تم إدراج مخ
عھ     ھ ووض ى مكان زون إل ار المخ ا إلحض م إنفاقھ تي ت رى ال الیف األخ ل والتك الیف التحوی وتشمل تكلفة المخزون تكالیف الشراء وتك
الیف            از والتك تى اإلنج درة ح الیف المق ة التك ھ كاف ومًا من در مخص ع المق عر البی ق س ة للتحق ة القابل افي القیم ل ص الیین. وتمث الح

الضروریة للبیع.

وردین . ن الم اد م ل المعت یاق العم ي س ا ف ول علیھ م الحص تي ت دمات ال لع أو الخ ن الس دفع ثم ات ل ي التزام ة ھ ة الدائن ذمم التجاری ال
ت    ة إذا كان ة للمجموع ل           (أو في دورة التشغیل العادی دة أو أق نة واح الل س ت مستحقة خ ة إذا كان ات متداول ا التزام ى أنھ وتصنف عل
ة. تم االعتراف بالذمم التجاریة ول). إن لم یتم تصنیفھا على أنھا التزامات متداولة فإنھ یتم عرضھا على إنھا التزامات غیر متداول أط

الدائنة والذمم الدائنة األخرى بالتكلفة المستھلكة باستخدام طریقة الفائدة السائدة. .

ى   ل عل روفات التموی ن مص بة ع م المحاس دار ویت الیف اإلص   یتم تسجیل القروض المصرفیة  بالعوائد المستلمة بعد خصم صافي تك
أساس االستحقاق وتضاف إلى القیمة الدفتریة لألدوات إلى المدى الذي ال یتم تسویتھا في الفترة التي نشأت فیھا.

تم تسجیل توزیعات أرباح المساھمین كذمم دائنة فى الفتره التى یقوم بھا المساھمین باعتماد تلك التوزیعات.

ا أو           م إلغاؤھ ي أو یت ة أو تنتھ ات المالی ن االلتزام ة م ة المجموع راء ذم م إب دما یت ط عن ة فق ات المالی تبعاد االلتزام تقوم المجموعة باس
روط    دیل ش م تع یر، أو أن یت كل كب ة بش روط مختلف رض بش س المق ن نف آخر م الي ب الي ح تزام م تبدال ال د اس الحیتھا. عن اء ص انتھ
د      . یدرج الفرق في القیمة تزام الجدی ق لالل لي وتحق تزام األص تبعاد لالل ا االس االلتزامات الحالیة، یتم معاملة ھذا التبدیل أو التعدیل كم

الدفتریة ذات الصلة في األرباح اوالخسائر.

الي  ل الم تقوم المجموعة باستبعاد أصل مالي فقط عندما تنتھي الحقوق التعاقدیة للتدفقات النقدیة من ھذا األصل أو أنھ تم تحویل األص
ا   اطر والمزای ة المخ وذلك بتحویل جمیع المخاطر والمنافع المرتبطة بھذا األصل إلى مجموعة أخرى إذا لم تقم المجموعة بتحویل كاف
ي  زة ف د محتج االعتراف فوائ وم ب ة تق ة إلن المجموع ول المحول ة األص تمرار برقاب ت باالس ا وقام اظ بھ المرتبطة باألصل أو االحتف
ة ة بملكی افع المرتبط ا.   إذا قامت المجموعة باالحتفاظ بكافة المخاطر والمن ا دفعھ ب علیھ الغ یتوج ھ بمب رتبط ب تزام الم ل واالل األص

األصول المالیة المحولة فعلى المجموعة االستمرار باالعتراف باألصل المالي.

ة تراف بكاف م االع ة    . یت ات المالی ات االلتزام ا وتعریف ق علیھ ة المتف ات التعاقدی ر الترتیب ًا لجوھ ة وفق ات المالی نیف االلتزام م تص یت
الیف     م تك د خص ا بع تراف بھ م االع ھ یت ة فإن ذمم الدائن رفیة وال روض المص ة الق ي حال ة وف ة العادل دئیًا بالقیم ة مب ات المالی االلتزام
روض        رى والق ة األخ ذمم الدائن ة وال ة الدائن ذمم التجاری ى ال ة عل ة للمجموع ات المالی تمل االلتزام ا  . وتش ة بھ امالت المرتبط المع

المصرفیة بما فیھا السحوبات على المكشوف من البنك وتوزیعات أرباح المساھمین .

20



شركة الفجیرة لصناعات البناء (ش.م.ع) والشركات التابعة لھا ("المجموعة")
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ 

تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٣
٣ -١٥) تكالیف االقتراض

یتم إضافة تكالیف االقتراض األخرى إلى األرباح والخسائر في الفترة التي صرفت فیھا. 

٣- ١٦) المخصصات

٣- ١٧) األصول الغیر متداولة المحتفظ بھا للبیع

العملیات المتوقفة ھي وحدات تم استبعادھا أو تصنیفھا كمحتفظ بھا للبیع.

٣- ١٨) خطة المساھمات المعرفة (للموظفین اإلماراتیین)

٣ -١٩) االعتراف باالیرادات 

      
      

      
        
      

أن تقوم المجموعة بتحوبل مخاطر وفوائد ملكیة السلع إلى المشتري؛
تي    ائع ال ى البض ة عل ة الفعال أال تحتفظ المجموعة بالمشاركة اإلداریة المستمرة والتي غالبًا ما تكون مرتبطة بالملكیة أو الرقاب

تم بیعھا؛
إمكانیة قیاس مبالغ اإلیراد على نحو موثوق؛

إمكانیة تدفق المنافع االقتصادیة المتعلقة بالمعاملة إلى المجموعة و
إمكانیة قیاس تكلفة المعاملة التي تم أو سیتم انفاقھا على نحو موثوق.

ا    . یتم عرض األصول المحتفظ بھا للبیع تھالك لھ الك أو اس اب إھ م احتس ع ال یت ا للبی ظ بھ ة كمحتف عند تصنیف األصول الغیر متداول
بشكل منفصل عن األصول األخري فى بیان المركز المالي الموحد.

انون ًا لق ة وفق دیره الحكوم تي ت اعي ال أمین االجتم د والت ام التقاع ي نظ اء ف إن موظفي المجموعة من المواطنین اإلماراتیین ھم أعض
م     (٧) لعام ١٩٩٩، وبموجبھ فإن المجموعة مطالبة بالمساھمة بما نسبتھ ١٢.٥٪ دة رق ة المتح ارات العربی ة اإلم العمل االتحادي لدول
د     . یساھم الموظفین ا التقاع ل مزای د لتموی ام التقاع الح نظ اھمة" من تكالیف الرواتب لص اب المس عة لحس ب الخاض غ "الروات ن  مبل م
ق    ا یتعل د فیم اھمة   . إن التزام المجموعة الوحی اب المس عة لحس ب الخاض غ الروات ن مبل ي م ى التوال بة ٥٪ و ٢,٥٪ عل ة بنس والحكوم
مخصص التقاعد والتأمین االجتماعي ھو القیام بتحویل المساھمات المذكورة فقط. ویتم إدراج تلك المساھمة في األرباح أو الخسائر.

الء         ات العم رادات بمرتجع ل اإلی م تقلی تالمھ ویت تحق اس تالمھ أو یس م اس ذي یت ادي ال ل الم ة للمقاب ة العادل رادات بالقیم اس اإلی م قی یت
المقدرة وكذلك الخصومات والبدالت المشابھة.

یمكن االعتراف باإلیراد من بیع السلع عندما تتوفر الشروط االتیة:

انوني أو ضمني  ) كنتیجة ألحداث سابقة والذي یحتمل أن الي   (ق تزام ح ة إل ى المجموع ون عل دما یك ات عن م االعتراف بالمخصص یت
یتطلب من المجموعة تسویة االلتزام وعمل تقییم موثوق بھ لمبلغ االلتزام.

اطر     ار المخ ي االعتب ذًا ف ریر أخ ترة التق ة ف ي نھای تزام ف ویة االل والمبلغ المعترف بھ كمخصص ھو أفضل تقدیر للمبلغ المطلوب لتس
ون االلتزام. وعندما یتم قیاس المخصص باستخدام التدفقات النقدیة المقدرة لتسویة االلتزام فإن القیمة الدفتریة تك ة ب كوك المحیط والش

ھي القیمة الحالیة لتلك التدفقات النقدیة.

المبلغ تراف ب ن االع عندما یتوقع أن یتم استرداد كافة المنافع االقتصادیة المطلوبة لتسویة المخصص أو بعضھا من طرف آخر ، یمك
المستحق كأصل یتم التأكید على استعادة المبلغ المستحق وإمكانیة قیاس قیاس المبلغ المستحق بطریقة موثوق بھا.

تكمال     ریق اس ن ط س ع ع ولی ریق البی ن ط تتحقق ع ة س ة الدفتری ت القیم ع إذا كان ا للبی ظ بھ ة كمحتف یر متداول ول الغ نف األص تص
االستخدام واحتمالیة بیعھا تعتبر عالیة. وتقاس إما بالقیمة الدفتریة أو القیمة العادلة مخصومًا منھا تكلفة البیع، أیھما أقل.

وقیة  ة الس ي القیم ة ال یر متداول ول الغ ة األص ض قیم ة أو تخفی یتم االعتراف بالخسارة الناتجة عن انخفاض القیمة فى المراحل األولی
ا         ة بیعھ ا تكلف ًا منھ وقیة مطروح ة الس ادة القیم ن زی ة       . یتم االعتراف بالربح الناتج ع ترات الالحق ي الف ا ف الیف بیعھ ا تك ومًا منھ مخص
م  ابقاً          . یتم االعتراف بالربح أو الخسارة التي لم یت ًا س ترف بھ ة المع ي القیم اض ف ائر االنخف ع خس ن مجم ن م د ع ن ال تزی ًا، ولك الحق

االعتراف بھًا سابقًا فى تاریخ بیع األصل الغیر متداول ، وذلك فى تاریخ االستبعاد.

بح ت لتص ن الوق ترة م ب ف تي تتطل ة وال ول المؤھل اج األص اء أو إنت ك أو بن یتم إضافة تكالیف االقتراض المرتبطة بشكل مباشر بتمل
جاھزة لالستخدام أو البیع إلى تكالیف ھذه األصول حتى ذلك الوقت التي تصبح فیھ تلك األصول جاھزة لالستخدام أو البیع .
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شركة الفجیرة لصناعات البناء (ش.م.ع) والشركات التابعة لھا ("المجموعة")
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ 

تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٣
٣ -١٩) تابع االعتراف باالیرادات 

٣ -٢٠) اإلیجارات

٣ -٢١) األحكام المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات الغیر مؤكدة

األحكام  المحاسبیة الھامة 

االعتراف باالیرادات

تصنیف االستثمار

ائر أو      اح والخس الل األرب ن خ ة م ة العادل تثمار بالقیم ا اس ى أنھ ي أن تصنف عل تقرر اإلدارة عند شراء استثمار ما ، إذا ما كان ینبغ
استثمارات متاحة للبیع أو محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق.

تثمارات . عندما ال ذه االس ة اإلدارة ألداء ھ ة مراقب ى كیفی ائر عل ویستند تصنیف االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخس
ة        ي القیم یرات ف م إدراج التغی ھ ویت وق ب و موث ى نح یتم تصنیفھا على أنھا محتفظ بھا للتداول ولكن لدیھا قیم عادلة متاحة بسھولة وعل
اح أو            ان األرب الل بی ن خ ة م ة العادل تثمارات بالقیم ا اس ى أنھ م تصنیفھا عل ھ یت العادلة كجزء من بیان الدخل في حسابات اإلدارة  فإن

الخسائر.

ال ي ح ا ف ا فیھ ت مراجتھ یتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات بصفة مستمرة ویتم االعتراف بالتقدیرات المحاسبیة في الفترة التي تم
كانت لتلك المراجعة تأثیر على تلك الفترة أو فترة المراجعة أو الفترات المستقبلیة إذا كان للمراجعة تأثیر على تلك الفترتین.

ة    م الدفتری دیل القی ي تع بب ف ن أن تتس یرة یمك اطر كب ا مخ تي لھ ل اإلدارة وال ن قب ت م تي تم ات ال دیرات واالفتراض ت التق د كان وق
لألصول وااللتزامات خالل السنة المالیة القادمة موضحة باالسفل.

رارات  اذ الق وم باتخ إن اإلدارة تق ات ف ة العملی ب طبیع بق وبسس ا س فھا فیم م وص أثناء تطبیق المجموعة للسیاسات المحاسبیة والتي ت
اآلتیة والتي لھا األثر الكبیر على المبالغ المعترف بھا في البیانات المالیة.

اطر ل مخ م تحوی و أن یت االیرادات " وھ تراف ب م ١٨ "االع دولي رق بة ال ار المحاس ق معی وم اإلدارة بتطبی االیرادات تق تراف ب لالع
ومزایا ملكیة السلع والخدمات إلى المشترین وتقل ھذه اإلیرادات بالمرتجعات المقدرة والخصومات والبدالت األخرى (إن وجدت).

ة ة الحالی ار أو بالقیم د اإلیج ة عق ي بدای ة ف یتم االعتراف باألصول تحت التأجیر التمویلي في البدایة كأصول للمجموعة بالقیمة العادل
للدفعات اإلیجار أیھما أكثر. یتم تحمیل االلتزام على المؤجر في بیان المركز المالي كالتزام تأجیر تمویلى .

ن ي م ید المتبق ى الرص ت عل دة ثاب دل فائ ق مع ك لتحقی ار وذل تزام اإلیج یتم توزیع دفعات اإلیجار بین مصاریف التمویل وتخفیض ال
ذه ي ھ تزام. یتم إثبات مصروفات التمویل مباشرة في األرباح أو الخسائر ، إال إذا كانت منسوبة مباشرة إلى األصول المؤھلة، وف االل

الحالة یتم رسملتھا وفقا للسیاسة العامة المجموعة عن تكالیف االقتراض.

ى     ام منھج اك نظ ان ھن یتم تسجیل دفعات اإلیجار التشغیلي كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى مدة عقد اإلیجار ، إال اذا ك
ئة     ة الناش ارات المحتمل درج اإلیج ر   . ت ل المؤج ن األص ادیة م افع االقتص تھالك المن ھ اس م فی ذي یت نى ال ط الزم ال للنم ثر تمثی ر أك آخ

بموجب عقود اإلیجار التشغیلیة كمصروف في الفترة التي یتم تكبدھا فیھا.

دیرات  ل تق یتطلب تطبیق المجموعة للسیاسات المحاسبیة التي تم وصفھا في إیضاح السیاسات المحاسبیة أن تقوم باتخاذ قرارات وعم
دیرات      ك التق ون تل رى وتك ادر أخ ن مص حة م ون واض تي ال تك ات وال ول وااللتزام ة لألص ة الدفتری ن القیم ات ع وافتراض

واالفتراضات المرتبطة بھا مبنیة على التجارب السابقة وعوامل أخرى ذات صلة وقد تختلف النتائج الفعلیة عن تلك التقدیرات.

ن            ة، ویمك ى المجموع ادیة إل افع االقتص دفق المن ل أن تت ن المحتم ون م دما یك ة عن ول المالی ن األص د م یتم االعتراف بایرادات الفوائ
ي المستحق        غ األساس ى المبل الرجوع  إل ني، وب اس زم ھ  . یتم استحقاق إیرادات الفوائد على أس وق ب كل موث رادات بش غ اإلی اس مبل قی
ع     ر المتوق الل العم ن خ درة بالضبط م بمعدل الفائدة السائد الذي تم تطبیقھ وھو المعدل الذي یخصم المقبوضات النقدیة المستقبلیة المق

لألصول المالیة إلى صافي القیمة الدفتریة عند االعتراف األولي.

یتم االعتراف بتوزیعات األرباح من االستثمارات عندما یتأكد حق المجموعة في الحصول على توزیعات األرباح.
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شركة الفجیرة لصناعات البناء (ش.م.ع) والشركات التابعة لھا ("المجموعة")
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ 

تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٣
٣ -٢١) تابع األحكام المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات الغیر مؤكدة

تابع األحكام  المحاسبیة الھامة 

تابع تصنیف االستثمار

انخفاض قیمة األصول المالیة 

األطراف ذات عالقة 

المصادر الھامة للتقدیرات الغیر مؤكده

مخصص الدیون المشكوك فى تحصیلھا 

المخزون 

الممتلكات واآلالت والمعدات 

تحسینات األصول المؤجرة

ة ة القابل ل للقیم زون لیص ة المخ  یتم إدراج المخزون بالتكلفة أو بصافي القیمة القابلة للتحقق أیھما اقل، ویتم عمل تسویات لتقلیل تكلف
ي یرات ف ویات التغ للتحقق إذا تطلب اإلمر وذلك لتقدیر التقادم أو األرصدة التي انخفضت قیمتھا ومن العوامل التي تؤثر في ھذه التس

الطلب وتسعیر المنتج والتلف المادي ومسائل تخص الجودة.

ى         د عل ذي یعتم ل وال ي والتآك ل والبل ع لألص ى االستخدام المتوق یتم إھالك الممتلكات والمعدات على العمر المتوقع لألصول بناءًا عل
عوامل تشغیلیة ولم تأخذ اإلدارة في االعتبار أن ھناك أي قیمة متبقیة حیث أنھا تعتبر غیر جوھریة.

ة         دیرات مبین ك التق ون تل ا وتك ة بھ الك المرتبط روفات اإلھ ذلك مص رة وك ول المؤج ى األص تقوم اإلدارة بتحدید عمر التسحینات عل
ول           . ویمكن ان تتغیر بدرجة كبیرة ذه األص ع لھ ر المتوق دى العم ى م ار السنوي عل د االیج تقوم بتجدی ة س تراض أن المجموع ى اف عل
ع    ر المتوق ن العم وینبغي ال یتم تجدید اإلیجار السنوي وتقوم اإلدارة بزیادة بزیادة مصروفات اإلھالك عندما یكون عمر األصل أقل م

الذي تم تقدیره.

ویتم تصنیف جمیع االستثمارات األخرى على أنھا متاحة للبیع .

ترات یر أو لف اض كب اك انخف وتحدد المجموعة ما إذا انخفضت قیمة األصول المالیة من حقوق الملكیة المتاحة للبیع  وعندما یكون ھن
ة. یتطلب تحدید ما ھو ھام أو ما ھو لفترات طویلة إلى حكم اإلدارة. والتخاذ ھذا القرار عر التكلف ن س ل م ة بأق طویلة في القیمة العادل
ھم ،   عر الس ي س ي ف ب الطبیع ل التقل رى مث ل األخ م العوام ة بتقیی وم المجموع ول، تق ة األص ي قیم اض ف دث انخف ا إذا ح جیل م وتس
الصحة المالیة للمجموعة المستثمر فیھا والصناعة وأداء القطاع والتغیرات في مجال التكنولوجیا والتدفقات النقدیة التشغیلیة والمالیة.

م   دولي رق بة ال ار المحاس ات معی ا لمتطلب قامت اإلدارة باالفصاح عن أطراف ذات عالقة والمستحق من وإلى أطراف ذات عالقة وفق
ب   د الطل ة  " والتي في ضوئھا یكون المستحق من وإلى اطراف ذات عالقة كذمم مدینة أو دائنة عن راف ذات عالق احات أط ٢٤ "إفص
ا       اح عنھ م االفص تي ت دة ال نیف األرص م تص ر ویت ب األم دما یتطل م عن دفع لھ ة  أو ال راف ذات عالق ة األط ونیة اإلدارة في إبراء ذم

كأصول أو التزامات متداولة.

یرة         اطر كب ا مخ تي لھ ریر وال اریخ التق ي ت دیرات ف ن التق د م دم التأك  التقدیرات الرئیسیة التي تخص المستقبل والمصادر الرئیسیة لع
یمكن أن تتسبب في تسویات جوھریة في القیم الدفتریة لألصول وااللتزامات خالل السنة المالیة التالیة یتم مناقشتھا فیما یلي:

دم بب ع ة بس ذمم التجاری ى ال ة ف دم المبالغ مان ع ل لض ده عوام تخدام ع یتم تحدید مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا وذلك باس
ك  ي ذل ا ف ل، بم ن العوام ة م ة متنوع ى مجموع الء عل یلھا. ویستند مخصص للدیون المشكوك في تحصیلھا لجمیع العم ة تحص إمكانی
ي الء ف الجودة الشاملة والعمر الزمنى للذمم المدینة، واستمرار التقییم االئتماني للظروف المالیة للعمیل والضمانات المطلوبة من العم
ل ز العمی ة. وباإلضافة إلى ذلك، یتم تسجیل مخصصات محددة للحسابات الفردیة عندما تصبح المجموعة على علم بعج روف معین ظ

على الوفاء بالتزاماتھ المالیة.

ى رأس     ة عل وء المحافظ ي ض تثمارات ف ذه االس ل ھ نف مث ة تص إن المجموع اریخ االستحقاق، ف بالنسبة لالستثمارات المحتفظ بھا لت
المال ومتطلبات السیولة والنیة والقدرة على االحتفاظ بھذه األصول حتى تاریخ استحقاقھا.
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شركة الفجیرة لصناعات البناء (ش.م.ع) والشركات التابعة لھا ("المجموعة")
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ 

تابع السیاسات المحاسبیة الھامة ٣
٣ -٢١) تابع األحكام المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات الغیر مؤكدة

تابع المصادر الھامة للتقدیرات الغیر مؤكده

مصروفات اإلیجارات التشغیلیة

انخفاض قیمة االستثمارات المتاحة للبیع

تقییم استثمارات حقوق الملكیة الغیر مدرجة
أسس تقییم استثمارات حقوق الملكیة الغیر مدرجة وھى كالتالى:

     
     
     

تابع تقییم استثمارات حقوق الملكیة الغیر مدرجة

قیاس القیمة العادلة

اطر   ائص ومخ ة وخص اس طبیع ى أس ات عل لغرض االفصاح عن القیمة العادلة، فإن المجموعة تقوم بتحدید فئات االصول وااللتزام
ة. یتم تحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة التي ال یتم تداولھا في سوق ة العادل رمي للقیم ل الھ األصول أو االلتزامات ومستوى التسلس
ى          ا عل تند أساس تي تس ات ال الیب وافتراض ن أس ة م ة متنوع د مجموع ا لتحدی ة حكمھ م. تستخدم المجموع ات التقیی تخدام تقنی ط باس نش

ظروف السوق الحالیة في نھایة كل فترة مالیة.

ى راف عل ة. وھذا یشمل فریق التقییم المسئول مسؤولیة كاملة عن اإلش ة العادل اس القیم ق بقی ا یتعل ة فیم ار للرقاب ة إط دى المجموع ل
جمیع قیاسات القیمة العادلة جوھریة، بما في ذلك المستوى ٣ القیمة العادلة والتقاریر المباشرة إلى الرئیس التنفیذي.

م. إذا تم استخدام معلومات من الغیر لقیاس دیالت التقیی د وتع یقوم فریق التقییم بمراجعة دوریة للمدخالت الجوھریة الغیر قابلة للرص
ن ا م ول علیھ م الحص تي ت القیمة العادلة ، كعروض أسعار أو خدمات التسعیر من خالل وسیط ، فإن فریق التقییم یقوم بتقییم األدلة ال
ي  الغیر لدعم استنتاج مفاده أن مثل ھذه التقییمات تتوافق مع متطلبات المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ، بما في ذلك المستوى ف

التدرج الھرمي للقیمة العادلة الذي ینبغي أن تصنف فیھ مثل ھذه التقییمات.

التدفقات النقدیة المتوقعة مخصومة بالمعدالت الحالیة المطبقة للبنود ذات شروط وسمات مخاطر مماثلة ، أو
نماذج تقییم أخرى.

دد ة         . تح دیرات ھام ة ، تق یر مدرج ھم غ ي أس ة ف وق الملكی ى حق تثمارات ف م لالس ل الخص ة وعوام دفقات النقدی د الت ب تحدی یتطل
ن               ھا أو م ألداه نفس ة ل وق الحالی امالت الس ن مع ا األسعار م الحیتھا باستخدام إم ار ص م بشكل دوري واختب الیب التقیی ة أس المجموع
ف    ة ال تختل یر مدرج ة     . تعتقد اإلدارة أن القییم الدفتریة لھذه االستثمارات في األسھم الغ حة المتاح وقیة الواض ات الس ن البیان ا م غیرھ

بشكل جوھري عن قیمتھا العادلة.

ار اعد االیج ار تص د اعتب ار بع ترة اإلیج دى ف ى م تم االعتراف بدفعات االیجارات التشغیلیة كمصروف على أساس القسط الثابت عل
د    د عق م تجدی ي أال یت ة وینبغ بیة الحق ترات محاس ي ف یرة ف ة كب یر بدرج ار أن تتغ روفات االیج ن لمص ار ویمك ات االیج ا التفاقی وفق

االیجار أو أن یتم تغییر شروط االیجار في العقد.

ة         ي القیم ة ف ترات طویل یر أو لف اض كب اك انخف ون ھن دما یك ا عن تعتبر المجموعة أن قیمة استثمارات المتاحة للبیع قد انخفضت قیمتھ
ذ ع األخ تثمارات م ة االس العادلة بأقل من سعر التكلفة أو غیرھا من األدلة الموضوعیة األخرى التي تدل على وجود انخفاض في قیم
ل تقبلیة وعوام ة المس دفقات النقدی ة والت في االعتبار العوامل األخرى ، بما في ذلك التقلبات العادیة في أسعار األسھم  لألسھم المدرج

الخصم لألسھم غیر المدرجة.

القیمة العادلة الحالیة ألداة مالیة أخرى مماثلة، أو
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شركة الفجیرة لصناعات البناء (ش.م.ع) والشركات التابعة لھا ("المجموعة")
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ 
(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

الممتلكات واآلالت والمعدات ٤

التكلفة 
٩٩،٤٢٩،٠٢٩٢٧١،٧٧٠،٨٧٧٦٠،٨٦٦،٤٨٦١٥،٥٩٤،٩٣٦٢٥،٥٢٥،٢٠١٤٧٣،١٨٦،٥٢٩كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٥

٨١،٢٥٠٦٤٨،٢١٨٥،٨٦٤،٠٥٥٣٩١،١٧٢٢٧،٢٢٤،٨٩٩٣٤،٢٠٩،٥٩٤المضاف خالل السنة
                 -(٤٠،٩٤٢،٢٦١)                 -٢،٦٣٨،٨٧٧٣٧،٨٨٤،٦٧٤٤١٨،٧١٠المحول من األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ

(٧،١٣١،٢٧٨)                      -(٧،١٥٤)(٣،٠٥٨،٣٠٠)(٤،٠٦٥،٨٢٤)                 -المستبعد خالل السنة
(٢،٢٦٤،٩١٧)                      -(٢،٢٦٤،٩١٧)                    -                 -                 -انخفاض قیمة األصول خالل السنة  

-                 ٣،٠٤٦،٦٥٠                      -١٦،٥٢٥                    -٣،٠٣٠،١٢٥
١٠٢،١٤٩،١٥٦٣٠٩،٢٦٨،٠٧٠٦٤،٠٩٠،٩٥١١٣،٧٣٠،٥٦٢١١،٨٠٧،٨٣٩٥٠١،٠٤٦،٥٧٨كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦

١٨٩،٦٥٠٨٧٧،٥٧٤١،٠٧٧،٠٠٠٢٥٩،٨١٢١٢،٦٧٠،١٨٦١٥،٠٧٤،٢٢٢المضاف خالل السنة
                 -(٢١،٤٨٨،١٤١)٣،٥٣٣                    -٨،٥٧١،٨٢٥١٢،٩١٢،٧٨٣المحول من األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ

(٤،٨١٣،٠٩٨)                      -                 -(٢،٧٦٧،٥٠١)(١،٤١٨،٠٠٠)(٦٢٧،٥٩٧)المستبعد خالل السنة
(٢،٤٢١،٢١٩)(١٣٧،١٢٣)                 -(٧٤،٠٠٠)(١،٤١٠،٠٩٦)(٨٠٠،٠٠٠)انخفاض قیمة األصول خالل السنة (إیضاح ٢٤)  

١٠٩،٤٨٣،٠٣٤٣٢٠،٢٣٠،٣٣١٦٢،٣٢٦،٤٥٠١٣،٩٩٣،٩٠٧٢،٨٥٢،٧٦١٥٠٨،٨٨٦،٤٨٣كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧
مجمع اإلھالك 

٢٧٤،١٣٨،٦٦٨                      -٥٠،٣٤٧،٦٥٣١٦٤،٨٤٦،٨٨٠٤٦،٨١٤،٦٩٣١٢،١٢٩،٤٤٢كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٥
٣٢،٦٠٢،٤٢١                      -٦،٢٠٨،٩٩١٢٠،٤٥٤،٦٣٤٤،١٧٠،١٢٤١،٧٦٨،٦٧٢ما تم تحمیلھ على السنة 

(٧،٠١٣،٨١٢)                      -(٢،٨٥٦)(٢،٩٤٥،١٣٢)(٤،٠٦٥،٨٢٤)                 -المستبعد خالل السنة
(١،٦٢٤،٢١٥)                      -(١،٦٢٤،٢١٥)                    -                 -                 -انخفاض قیمة األصول خالل السنة (إیضاح ٢٤)  

-                 ٣،٠٣٧،٤٩٤                      -٧،٣٦٩                    -٣،٠٣٠،١٢٥
٣٠١،١٤٠،٥٥٦                      -٥٦،٥٥٦،٦٤٤١٨٤،٢٦٥،٨١٥٤٨،٠٣٩،٦٨٥١٢،٢٧٨،٤١٢كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦

٣١،٥٦٨،٤٦٢                      -٦،٢٤٥،٧١٦٢٠،٥٧٣،١٨٢٣،٨٩٦،١٨٢٨٥٣،٣٨٢ما تم تحمیلھ على السنة 
(٤،٨١٣،٠٩٨)                      -                 -(٢،٧٦٧،٥٠١)(١،٤١٨،٠٠٠)(٦٢٧،٥٩٧)المستبعد خالل السنة

(١،٩٢٩،١٧٠)                      -                 -(٧٤،٠٠٠)(١،٤٠٢،٠١٩)(٤٥٣،١٥١)انخفاض قیمة األصول خالل السنة (إیضاح ٢٤)  
٣٢٥،٩٦٦،٧٥٠                      -٦١،٧٢١،٦١٢٢٠٢،٠١٨،٩٧٨٤٩،٠٩٤،٣٦٦١٣،١٣١،٧٩٤كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧

القیمة الدفتریة 
٤٧،٧٦١،٤٢٢١١٨،٢١١،٣٥٣١٣،٢٣٢،٠٨٤٨٦٢،١١٣٢،٨٥٢،٧٦١١٨٢،٩١٩،٧٣٣كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧
٤٥،٥٩٢،٥١٢١٢٥،٠٠٢،٢٥٥١٦،٠٥١،٢٦٦١،٤٥٢،١٥٠١١،٨٠٧،٨٣٩١٩٩،٩٠٦،٠٢٢كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦

إیضاحات: 
تم إنشاء المباني على قطع أراضي مؤجرة من حكومة الفجیرة ویتم تجدید اإلیجار سنویًا .-
تم رھن مركبات بقیمة دفتریة  ١،٩٢٨،١٦٤ درھم إماراتي ( ٢٠١٦: ٢،١٤٨،١٦٤ درھم إماراتي) مقابل قرض مصرفي (إیضاح ١٧).-
-
یتضمن إھالك السنة مبلغ ٢٥،٦٢٩،٥٦٥ درھم ( ٢٠١٦ : ٢٧،٣٣٥،٢٧٣ درھم) تم تحمیلھا على تكلفة المبیعات ( إیضاح ٢٢).-
تم رسملة تكالیف تمویل خالل السنة بقیمة ٣١٥،٤١٧ درھم إماراتي ( ٢٠١٦:  ٨٤٥،٧٦١ درھم إماراتي).-

تمثل األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ في نھایة فترة التقریر، تركیب / تعدیل آالت ومعدات جدیدة بعدة شركات تابعة.

اإلجمالي المباني وتحسینات 
المعدات الثقیلة اآلالت والمعداتاألصول المؤجرة

 األعمال الرأسمالیة األثاث والتركیباتوالمركبات الخفیفة
قید التنفیذ

إعادة تصنیف الممتلكات واآلالت والمعدات - المحتفظ بھا للبیع (إیضاح ٦)

إعادة تصنیف الممتلكات واآلالت والمعدات - المحتفظ بھا للبیع (إیضاح ٦)
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٢٠١٧٢٠١٦
االستثمارات المتاحة للبیع ٥

٤٦،٤٥٩،٠٧٢٤١،٦٩٠،٧٨٠: مدرجةأوراق مالیة تمثل حقوق ملكیة 
١،٧٢٠،٠٠٠١،٧٢٠،٠٠٠: غیر مدرجة 

٤٨،١٧٩،٠٧٢٤٣،٤١٠،٧٨٠

٤٣،٤١٠،٧٨٠٣٩،١٦٢،٩٦٨الرصید في بدایة السنة
٦٤،٣٥٥                 -ما تم شراؤه خالل السنة 

٤،٧٦٨،٢٩٢٤،١٨٣،٤٥٧التغیر في القیمة العادلة (إیضاح  ١٥ ) 
٤٨،١٧٩،٠٧٢٤٣،٤١٠،٧٨٠الرصید في نھایة السنة 

تشمل:
٤٧،٦١٢،٤٠٢٤٢،٨٩٤،٨٠٨الجزء الغیر متداول

٥٦٦،٦٧٠٥١٥،٩٧٢الجزء المتداول - (إیضاح ٣-٤)
٤٨،١٧٩،٠٧٢٤٣،٤١٠،٧٨٠

الممتلكات واآلالت والمعدات - المحتفظ بھا للبیع٦

٧٤٠،٥٠١٥٩،٠٠٤،٠٦٧
                   -   (٣،٠٤٦،٦٥٠)
                   -   (٢٣٥،٧٨٤)

(٥٣،٧٢٧،٩٥٨)   -                   المستبعد خالل السنة
(١،٢٥٣،١٧٤)(٩،٨٣٨)انخفاض قیمة األصول خالل السنة

٧٣٠،٦٦٣٧٤٠،٥٠١الرصید في نھایة السنة 
مجمع اإلھالك

٧٣٠،٦٦٣٥٦،٣٠٢،٩٥٢
                   -   (٣،٠٣٧،٤٩٤)
                   -   (٢٣٥،٧٨٤)

(٥١،٦٩١،٠٩٢)   -                   المستبعد خالل السنة 
(٦٠٧،٩١٩)   -                   انخفاض قیمة األصول خالل السنة 

٧٣٠،٦٦٣٧٣٠،٦٦٣الرصید في نھایة السنة 
٩،٨٣٨   -                   القیمة الدفتریة 

المخزون ٧
العملیات المستمرة 

٤،٦٤٠،٢٠٢٦،٠٧٨،٠٨٤مواد خام 
٣٣،٥٩٩،٦٤٨٣٨،٦٨٩،٥٩٤منتجات تامة الصنع 

٢٤،٨٥٠،٨٧٠٢٥،١٧٣،٢٦٥قطع غیار 
٦،١٧١،٩٢١٤،٤٨٨،٦٥٨المواد االستھالكیة 
٣٢،٨٢٠                 -مخزون قید النقل 

(١٦،٤٥٢،٨٩٥)(٢٠،٨٣٣،٩٧٤)یخصم منھ : مخصص للمخزون بطيء الدوران
٤٨،٤٢٨،٦٦٧٥٨،٠٠٩،٥٢٦(أ)

لم یكن ھناك بیع لألوراق المالیة التي تمثل حقوق ملكیة خالل السنة الحالیة أوالسنة السابقة .

المحول إلى ممتلكات وآالت ومعدات العملیات المستمرة (إیضاح ٤)

المحول إلى ممتلكات وآالت ومعدات العملیات المستمرة (إیضاح ٤)
الرصید في بدایة السنة

كافة األوراق المالیة التي تمثل حقوق ملكیة ھي عبارة عن استثمارات في شركات محلیة داخل اإلمارات العربیة المتحدة.

المحول إلي محزون العملیات المستمرة

المحول إلي محزون العملیات المستمرة

شركة الفجیرة لصناعات البناء (ش.م.ع) والشركات التابعة لھا ("المجموعة")
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ 

إن الحركة في االستثمارات المتاحة للبیع كما یلي:

التكلفة
الرصید في بدایة السنة
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شركة الفجیرة لصناعات البناء (ش.م.ع) والشركات التابعة لھا ("المجموعة")
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ 

٢٠١٧٢٠١٦
تابع المخزون ٧

العملیات المتوقفة 
٤،٦٨٠،١٣٣١٢،٤١٤،٣١٠منتجات تامة الصنع 

٢،٤٣٤،١١٧٢،٤٣٤،١١٧قطع غیار 
٥٢،٩٣٧٥٢،٩٣٧المواد االستھالكیة 

(٦،٠٨٩،٧٦٨)(٢،٥٩٧،٣١٩)یخصم منھ : مخصص للمخزون بطيء الدوران
٤،٥٦٩،٨٦٨٨،٨١١،٥٩٦(ب)

٥٢،٩٩٨،٥٣٥٦٦،٨٢١،١٢٢(أ) + (ب)

مخصص المخزون بطئ الدوران 

٢٢،٥٤٢،٦٦٣١٩،٥٩٢،٢٠٤
١٢،٤٥٨،٤٠٨٣،٦٢٣،٠٦٣ما تم تحمیلھ خالل السنة - العملیات المستمرة (إیضاح ٢٤) 
١،٧٢٤،٠٥٤١،٢٥٩،٢٨١ما تم تحمیلھ خالل السنة - العملیات المتوقفة (إیضاح  ٢٨) 

                   -(٨،٠٧٧،٣٢٩)ما تم شطبھ خالل السنة - العملیات المستمرة
(١،٩٣١،٨٨٥)(٥،٢١٦،٥٠٣)ما تم شطبھ خالل السنة - العملیات المتوقفة

٢٣،٤٣١،٢٩٣٢٢،٥٤٢،٦٦٣الرصید في نھایة السنة 

الذمم التجاریة المدینة ٨
٧٤،٧٩٨،٤٥٦٧٦،٨٢٢،٤٥٥ذمم تجاریة مدینة 

(١٤،٧٨٧،٠٦٦)(١٨،٠٢١،٧٦٥)یخصم منھا : مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا 
٥٦،٧٧٦،٦٩١٦٢،٠٣٥،٣٨٩

٢٠١٧٢٠١٦
التحلیل الزمني للذمم التجاریة المدینة: 

٥٤،٧٣٦،٣٤٣٥٢،٨٦٥،٤٨١صفر إلى ١٨٠ یوم
١،٠٧٩،٣٦٣٨،٤٩٦،٤١٦من ١٨١  إلى ٣٦٥ یوم 

٣٦٦٩٦٠،٩٨٥٦٧٣،٤٩٢ یوم فأكثر
٥٦،٧٧٦،٦٩١٦٢،٠٣٥،٣٨٩

مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا 

١٤،٧٨٧،٠٦٦١١،١٠١،٣٠٢الرصید في بدایة السنة 
٤،٠٢٠،٢٦٢٥،٦٦٩،٠٨٨ما تم تحمیلھ خالل السنة - العملیات المستمرة (إیضاح ٢٤) 
٣٥٧،٨٥٣                 -ما تم تحمیلھ خالل السنة - العملیات المتوقفة (إیضاح  ٢٨) 

(١،٨٣٣،٥٨٣)(٦٦٤،٢٤٧)ما تم شطبھ خالل السنة
(٥٠٧،٥٩٤)(١٢١،٣١٦)المعكوس خالل السنھ (إیضاح  ٢٦)

١٨،٠٢١،٧٦٥١٤،٧٨٧،٠٦٦الرصید في نھایة السنة 

الرصید في بدایة السنة

المخزون أعاله ، فیما عدا المخزون قید النقل، متواجد فى منشآت وباحات المصنع  بدبا والفجیرة، اإلمارات العربیة المتحدة.

إن الحركة في مخصص المخزون بطئ الدوران كما یلي:

إن الحركة في مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا كما یلي:

ي  ٣١ دیسمبر ٢٠١٧، ٥ عمالء (٢٠١٦ : ٥ عمالء) یمثلون ٤٠٪ (٢٠١٦ : ٣٥٪ ) من ا ف یوجد ضمن الذمم التجاریة المدینة كم
إجمالي الذمم التجاریة المدینة.

دة    ى أرص دة عل وم ). ال یتم تحصیل فائ وم  ( ٢٠١٦: ٦٠ - ١٢٠ ی ي   ٦٠ - ١٢٠ ی ة ھ ة المدین ذمم التجاری ان لل ترة االئتم ط ف متوس
الذمم التجاریة المدینة في سیاق األعمال االعتیادي.

اس     ى أس ي تحصیلھا عل دیون المشكوك ف ن ١٨٠ ویتم تسجیل مخصص لل ثر م تحقة ألك ة المس ة المدین ذمم التجاری ة ال م مراجع یت
برة اإلدارة              داد وخ ى الس درة عل دم الق ابقة لع االت س ى ح اءًا عل دیرھا بن م تق تي یت لع، وال ع الس ن بی ة لالسترداد م المبالغ الغیر قابل

واألوضاع االقتصادیة السائدة.
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شركة الفجیرة لصناعات البناء (ش.م.ع) والشركات التابعة لھا ("المجموعة")
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ 

تابع الذمم التجاریة المدینة ٨

٢٠١٧٢٠١٦
التحلیل الجغرافي 

إن التحلیل الجغرافي للذمم التجاریة المدینة كما یلي : 
٥٥،٤٣٥،٣٦٤٥٧،٩١٤،٣١٤داخل اإلمارات العربیة المتحدة 

١،٣٤١،٣٢٧٤،١٢١،٠٧٥خارج اإلمارات العربیة المتحدة : دول مجلس التعاون الخلیجي
٥٦،٧٧٦،٦٩١٦٢،٠٣٥،٣٨٩

المبالغ المدفوعة مقدمًا والودائع والذمم المدینة األخرى٩
١،٧٥٥،٩٥١٢،٤٤٧،٦٠٢مدفوعات مقدمًا

١،٧٨٧،٠٠٤١،٣٦٩،١٥٢مبالغ مدفوعة مقدمًا إلى الموردین 
٤٨٠،٠٨٠٢٨٢،٠٧٧ذمم مدینة أخرى 

٤،٠٢٣،٠٣٥٤،٠٩٨،٨٣١

ودائع ثابتة ١٠
٢٢،٠٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠،٠٠٠ودائع ثابتة لدى البنك

یوجد ودائع ثابتة بمبلغ ٧،٠٠٠،٠٠٠ درھم إماراتي قید الرھن مقابل تسھیالت ائتمانیة  (إیضاح ١٧ )

النقد بالصندوق واألرصدة لدى البنوك١١
١٤٢،٤٨٢١٣٨،٧٠٣النقد في الصندوق

١١،٩٨١،٠٠٠١٨،٠٧٥،٤٤٨األرصدة لدى البنوك - الحسابات الجاریة 
١٢،١٢٣،٤٨٢١٨،٢١٤،١٥١

األرصدة البنكیة محتفظ بھا لدى بنوك مسجلة في اإلمارات العربیة المتحدة.    
رأس المال١٢

١٣٥،٩٨٧،٥٠٠١٣٥،٩٨٧،٥٠٠(أعداد)عدد األسھم 
١١(درھم إماراتي )القیمة االسمیة للسھم 

١٣٥،٩٨٧،٥٠٠١٣٥،٩٨٧،٥٠٠(درھم إماراتي )رأس المال المصدر و المدفوع بالكامل

٢٠١٧٢٠١٦
األرباح األساسیة والمخفضة للسھم الواحد١٣

العملیات المستمرة
٢٨،٠٣٧،٢١٥١٩،٦٩٩،٨٧٩(درھم إماراتي )أرباح السنة من العملیات المستمرة

١٣٥،٩٨٧،٥٠٠١٣٥،٩٨٧،٥٠٠(أعداد)
٢٠,٦١٤,٥(فلس إماراتي )

العملیات المتوقفة
(٤،٦٩١،٠٧٤)(٢،٥٥٤،٢٠٢)(درھم إماراتي ) السنة من العملیات المتوقفة(خسائر)

١٣٥،٩٨٧،٥٠٠١٣٥،٩٨٧،٥٠٠(أعداد)المتوسط المرجح لعدد األسھم
(٣,٤)(١,٩)(فلس إماراتي )

ن    ة م ة المدین ذمم التجاری ان لل ودة االئتم ي ج لتحدید القدرة على استرداد الذمم التجاریة المدینة ، فإن المجموعة تتحرى أي تغییر ف
ریر   . ولذلك فإن اإلدارة تعتقد أنھ ال حاجة لزیادة مخصص الدیون المشكوك في ذا التق اریخ ھ ة حتى ت ي البدای تاریخ منح االئتمان ف

تحصیلھا.

أرباح السھم الواحد

(خسائر) السھم الواحد

 عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر

المتوسط المرجح لعدد األسھم
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شركة الفجیرة لصناعات البناء (ش.م.ع) والشركات التابعة لھا ("المجموعة")
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ 

٢٠١٧٢٠١٦
االحتیاطي القانوني ١٤

٢٩،٨٤٩،٥٩٤٢٨،٣٤٨،٧١٣الرصید في بدایة السنة 
٢،٥٤٨،٣٠١١،٥٠٠،٨٨١المحول من أرباح السنة (إیضاح ١٦)

٣٢،٣٩٧،٨٩٥٢٩،٨٤٩،٥٩٤الرصید في نھایة السنة 

احتیاطي إعادة تقییم االستثمارات١٥
٣٤،٥٥٠،٧٠٥٣٠،٣٦٧،٢٤٨الرصید في بدایة السنة 

٤،٧٦٨،٢٩٢٤،١٨٣،٤٥٧التغیر في القیمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبیع (إیضاح ٥)
٣٩،٣١٨،٩٩٧٣٤،٥٥٠،٧٠٥الرصید في نھایة السنة 

األرباح المحتجزة١٦
٤٢،٧٠٩،٢٤٢٢٩،٢٠١،٣١٨الرصید في بدایة السنة 

٢٥،٤٨٣،٠١٣١٥،٠٠٨،٨٠٥أرباح السنة 
(١،٥٠٠،٨٨١)(٢،٥٤٨،٣٠١)المحول إلى االحتیاطي القانوني (إیضاح ١٤)

                   -(٦،٧٩٩،٣٧٥)توزیعات أرباح مدفوعة *
                   -(٥٧٠،٠٠٠)مكافآت مجلس اإلدارة 
٥٨،٢٧٤،٥٧٩٤٢،٧٠٩،٢٤٢الرصید في بدایة السنة 

* 

القروض المصرفیة١٧
قروض آجلة (أ)

٦٩،٨٣٦،٧٥٠٨١،٤٤٦،٨١٠الرصید في بدایة السنة 
٣،٠٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠،٠٠٠المستلم خالل السنة 
(٢٦،٦١٠،٠٦٠)(٢٢،٧٩٢،٢٧٣)المسدد خالل السنة

٥٠،٠٤٤،٤٧٧٦٩،٨٣٦،٧٥٠الرصید في نھایة السنة
تشمل : 

٢٤،٧١٢،٠٤٢٤٢،٩٩٣،٨٤٨الجزء الغیر متداول
٢٥،٣٣٢،٤٣٥٢٦،٨٤٢،٩٠٢الجزء المتداول

٥٠،٠٤٤،٤٧٧٦٩،٨٣٦،٧٥٠
تفاصیل القروض اآلجلة:  

٢،٨١٨،٨٤٣                 -القرض اآلجل ١
١٩،٩١٢،٠٤٢٣٩،١١٢،٠٤٢القرض اآلجل ٢
١٣٢،٤٣٥٩٠٥،٨٦٥القرض اآلجل ٣
٣٠،٠٠٠،٠٠٠٢٧،٠٠٠،٠٠٠القرض اآلجل ٤

٥٠،٠٤٤،٤٧٧٦٩،٨٣٦،٧٥٠
القرض اآلجل ١

م  ٢ لسنة ٢٠١٥، یتم م  ٢٣٩ من القانون اإلتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رق ادة رق ركة و الم یس الش د تأس واد عق ًا لم طبق
انوني إذا ل ١٠٪ من أرباح كل سنة إلى االحتیاطي القانوني ، یمكن للجمعیة العمومیة للمساھمین وقف التحویل لالحتیاطي الق تحوی
بة   ٥٠٪ من رأس المال المدفوع ، ھذا االحتیاطي القانوني غیر قابل للتوزیع فیما عدا الحاالت المذكورة انوني نس بلغ االحتیاطي الق

بالقانون.

اء    ل انش اراتى، لتموی ة ٥٠ ملیون درھم إم ي بقیم ك محل ن بن ل م ل األج رض طوی ى ق ة عل لت المجموع ام ٢٠٠٨، حص الل ع خ
مصنع جدید. تم تسویة ھذا القرض خالل السنة.

بة ٥٪ (٢٠١٦ : ال شيء) من رأس المال المدفوع بما یعادل  ٦،٧٩٩،٣٧٥ درھم إمارتي ة بنس خالل السنة ، تم توزیع أرباح نقدی
(٢٠١٦ : ال شيء) وذلك وفقًا لما تم اعتماده في اجتماع الجمعیة العمومیة السنویة للمساھمین المنعقد بتاریخ ١٣ أبریل ٢٠١٧ .
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شركة الفجیرة لصناعات البناء (ش.م.ع) والشركات التابعة لھا ("المجموعة")
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ 

١٧
تابع القروض اآلجلة (أ)

القرض اآلجل ٢

القرض اآلجل ٣

القرض اآلجل ٤

٢٠١٧٢٠١٦
قروض مصرفیة أخرى (ب)

٢١،٤٥٤،٥٠٢                 -السحب على المكشوف من البنك
٢،٢٨١،٥٦٤                 -إیصاالت أمانة

-                 ٢٣،٧٣٦،٠٦٦

قروض مصرفیة - الجزء الغیر متداول
٢٤،٧١٢،٠٤٢٤٢،٩٩٣،٨٤٨(باإلشارة إلى أ)قروض آجلة 

قروض مصرفیة - الجزء المتداول 
٢٥،٣٣٢،٤٣٥٢٦،٨٤٢،٩٠٢(باإلشارة إلى أ)قروض آجلة 

٢٣،٧٣٦،٠٦٦                 -(باإلشارة إلى ب)قروض مصرفیة أخرى 
٢٥،٣٣٢،٤٣٥٥٠،٥٧٨،٩٦٨

٥٠،٠٤٤،٤٧٧٩٣،٥٧٢،٨١٦إجمالي القروض المصرفیة 
تم ضمان القروض المصرفیة من خالل :

أ)
ب)
جـ)
رھن بعض المركبات (إیضاح ٤).د)

مكافآت نھایة خدمة الموظفین ١٨
١٢،٥٧٨،٠٢٢١٢،٦٢٥،٧٠٥الرصید في بدایة السنة 

١،٣١٧،٠٥٦١،٢١٧،٥٩٩یضاف إلیھ : المحمل خالل السنة
(١،٢٦٥،٢٨٢)(٢،٤٤٣،٤٦٩)یخصم منھ : المدفوع خالل السنة 

١١،٤٥١،٦٠٩١٢،٥٧٨،٠٢٢الرصید في نھایة السنة 
وتشمل:

١١،٢٨٨،٢٤٩١٢،١٥١،٠٩٨الجزء الغیر متداول
١٦٣،٣٦٠٤٢٦،٩٢٤الجزء المتداول (ایضاح ٣-٤)

١١،٤٥١،٦٠٩١٢،٥٧٨،٠٢٢

ضمان الشركة
تخصیص بعض بوالص التأمین التي تغطي المباني والمصانع واآلالت، لصالح البنك. 

ة ٣ ملیون درھم كتمویل جزئي لشراء مركبات ي بقیم الل ٢٠١٥ ، حصلت المجموعة علي تسھیل لتمویل مركبات من بنك محل خ
ي    ٣٦ قسط شھري متساویة بقیمة ٦٦،٢١٣ درھم، شاملة رض عل داد الق ة س م جدول ھ. ت م من غ ٢،٢٤٤،٠٠٠ درھ حب مبل م س ، ت

الفائدة ، تبدأ من مارس ٢٠١٥ وتنتھي في فبرایر ٢٠١٨.

تم تحمیل الفائدة التي تم حسابھا على أساس شھري بالمعدل التجاري على حسابات القروض المذكورة أعاله.

تابع القروض المصرفیة 

خالل عام  ٢٠٠٨، حصلت المجموعة على قرض متوسط األجل من بنك محلي بقیمة                  ١٢٠ ملیون درھم إماراتى لتمویل تشیید        
مصنع جدید وتركیب آالت ومعدات جدیدة فیھ         . خالل یولیو    ٢٠١٤ تم جدولة القرض لیتم سداده على           ٥٤ قسطًا شھریًا متساویة    

بقیمة ١,٦ ملیون درھم غیر شامل الفائدة وذلك بدایة من أغسطس ٢٠١٤ حتى ینایر ٢٠١٩.

ة ٨٩ ملیون درھم لتمویل ة بقیم وك المحلی د البن ریق أح ن ط ل ع ط األج رض متوس ام ٢٠١٥، حصلت المجموعة على ق الل ع خ
غ ٣٠ ملیون درھم منھ حتى تاریخ ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ وتم جدولة ال. تم سحب مبل كن عم م س اء مخی دات واآلالت وبن ب المع تركی
ایر       ي ین دأ ف دة، تب املة الفائ اراتي ، ش ة      ١,٥ ملیون درھم إم اوي بقیم ع سنوي متس ط رب ى   ٢٠ قس داده عل م س حوب لیت غ المس المبل

٢٠١٨ وتنتھي في أكتوبر ٢٠٢٢.

رھن ودائع ثابتة بمبلغ ٧،٠٠٠،٠٠٠ درھم إماراتى ( إیضاح رقم ١٠).
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شركة الفجیرة لصناعات البناء (ش.م.ع) والشركات التابعة لھا ("المجموعة")
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ 

تابع مكافآت نھایة خدمة الموظفین ١٨

٢٠١٧٢٠١٦
الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى١٩

٣٨،٠٥٨،٤٦١٤٥،٢٥٦،٤٩٤ذمم تجاریة دائنة 
٢،٢٦٨،١٥٧٣،٩٦٠،٣٦٩مبالغ مستلمة مقدمأ من العمالء 

٥،٠٧١،٨٩٣٥،٣٣١،٥٢٧مستحقات 
٥،٨٢٨،٠٣٢٥،٢٥٤،٨٧٨مخصصات الموظفین 

٢٩،٩٦٣٢٩،٩٦٣توزیعات أرباح مستحقة 
٢٨٨،٩٨٥٤١٥،٠٢٣فوائد مستحقة الدفع 

٥١،٥٤٥،٤٩١٦٠،٢٤٨،٢٥٤

إلتزام تأجیر تمویلى٢٠
٣٣٦،٦٩٤                 -الرصید فى بدایة السنة

(٣٣٦،٦٩٤)                 -المدفوع خالل السنة 
                   -                 -الرصید فى نھایة السنة

٢٠١٧٢٠١٦
اإلیرادات٢١

٢٣٣،٤٨٠،٤١٧٢٢٣،٩٨٧،٦٥٦المبیعات : داخل اإلمارات العربیة المتحدة
٨،٢٦٧،٩٦٢١٨،١٨٩،٦٠٣ا لمبیعات: خارج اإلمارات العربیة المتحدة - دول مجلس التعاون الخلیجي

٢٤١،٧٤٨،٣٧٩٢٤٢،١٧٧،٢٥٩

تكلفة المبیعات ٢٢

٦،٠٧٨،٠٨٤٧،٤٠١،٤١٧المواد الخام فى بدایة السنة
٤٤،٤٤٥،٧٨٤٤٢،٦٨٩،١٤٢المشتریات خالل السنة

(٦،٠٧٨،٠٨٤)(٤،٦٤٠،٢٠٢)المواد الخام فى نھایة السنة (ایضاح ٧)
٤٥،٨٨٣،٦٦٦٤٤،٠١٢،٤٧٥المواد الخام المستھلكة 

٢١،٢١٠،١٦١٢١،٩٨٠،١٦١العمالھ المباشرة 
٢٥،٦٢٩،٥٦٥٢٧،٣٣٥،٢٧٣إھالك الممتلكات واآلالت والمعدات (إیضاح ٤) 

٥٧،٠٢٧،٠٧٣٦٣،٨١٩،٩١٦تكالیف التصنیع الغیر مباشرة 
١٤٩،٧٥٠،٤٦٥١٥٧،١٤٧،٨٢٥تكلفة السلع المصنعة 

٣٨،٦٨٩،٥٩٤٤٠،٣٧٠،٥٩٤السلع التامة فى بدایة السنة
                   -(٧،٩٦٧،٦٥٨)ما تم شطبھ خالل السنة 

(٣٨،٦٨٩،٥٩٤)(٣٣،٥٩٩،٦٤٨)السلع التامة فى نھایة السنة (إیضاح ٧)
١٤٦،٨٧٢،٧٥٣١٥٨،٨٢٨،٨٢٥

 عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر

ل       انون العم ًا لق د وفق الي الموح ركز الم ان الم اریخ بی ي ت ا ف وظفین كم یتم احتساب المبالغ الالزمة لتغطیة مكافآت نھایة الخدمة الم
اإلتحادي لدولة االمارات العربیة المتحدة على أساس مجمل فترة خدمة  الموظفین واألجر األساسي الحالي في ذلك التاریخ.
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شركة الفجیرة لصناعات البناء (ش.م.ع) والشركات التابعة لھا ("المجموعة")
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ 

٢٠١٧٢٠١٦
مصروفات البیع والتوزیع ٢٣

٩،٣٤٥،٧٦٠١٠،١٢٥،٣٣٤الرواتب والمزایا األخرى المتعلقة بھا
٥،٧٠٢،٥٥٩٦،٨٦٦،٤٧٥مصروفات مركبات 

٣،٣٣١،٥١٠٣،٣٤٦،٥٦١إیجار 
٣٣٩،٥٦٧٣٦٤،٤١٧تأمین 

٢٢٣،٥٧٢٢٠٠،١٧٩الھاتف واإلتصاالت
١،٣٢٥،٨٧٥١،٣٩٠،٥٦٢الدعایة والترویج التجاري 

٢،٣٩٩،٩٢٦٢،٨٤٠،٠٩٢رسوم حكومیة على مبیعات الكسارات
٢،٠٨٧،١٤٣٣،٢٣٨،٩٥٥وسائل نقل مؤجرة 

٢،١٤٢،٤٦٢٢،٥٦٠،٩٤٧إھالك الممتلكات واآلالت والمعدات
٢٨٣،١٧٢٥٩٧،٤٢٤مصروفات مھنیة وقانونیة و تأشیرات والمصروفات المتعلقة بھا

٨٧٨،٥٤١٩٩٣،١٢٠أخرى 
٢٨،٠٦٠،٠٨٧٣٢،٥٢٤،٠٦٦

المصروفات اإلداریة ٢٤
١٤،٢٧٣،٣٣٩١٤،٢٠٨،٧٧٦الرواتب والمزایا األخرى المتعلقة بھا

٤٣٤،٨٣٠٤٦٥،٦٤٩مصروفات مركبات 
٦٧٢،٤١٠٦٧٥،٩٤٨اإلیجار 
١٢٧،٥٧٢١٥٠،٨٠٢التأمین 

٨٨٤،٥٢٢١،٥٥٩،٠٩٦مصروفات مھنیة وقانونیة وتأشیرات والمصروفات المتعلقة بھا
٥١٢،٣٦٢٤٨٧،٧٨٨الھاتف واإلتصاالت

٢٧١،٤٥٩٢٦٨،٥٢٦مرافق
٣،٧٩٦،٤٣٥٢،٧٠٦،٢٠١إھالك الممتلكات واآلالت والمعدات

١٢،٤٥٨،٤٠٨٣،٦٢٣،٠٦٣مخصص مخزون بطئ الدوران ( إیضاح ٧ )
٤،٠٢٠،٢٦٢٥،٦٦٩،٠٨٨مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا ( إیضاح ٨ ) 

٤٩٢،٠٤٩٦٤٠،٧٠٢انخفاض قیمة الممتلكات واآلالت و المعدات (إیضاح ٤)
١،٨٩٧،٢٣٠١،٨١٥،٥٣٩أخرى 

٣٩،٨٤٠،٨٧٨٣٢،٢٧١،١٧٨

تكالیف التمویل ٢٥
٣،١١٩،٦٨٦٣،٨٠٨،٠١٧فوائد على القروض المصرفیة 

إیرادات أخرى٢٦
٢٢٨،٩٣١١١٣،٦٨٩فوائد على الودائع الثابتة 

٢٤٨،٢١١١،٠٠٠،١٤٦بیع مواد خردة
١،٢٠٩،٦٦٠                 -تعویضات مستلمة 

٨٦،٠٠٠٨٦،٠٠٠إیرادات تأجیر
٥٩٨،٠٠٠٤٨٨،٦٣٥أرباح من بیع ممتلكات وآالت ومعدات

٩٣٠،٤٠٨٨٨١،١٢٧توزیعات أرباح على االستثمارات المتاحة للبیع
١٢١،٣١٦٥٠٧،٥٩٤مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا تم استعادتھ (إیضاح ٨)

                   -١،٧٢٢،١٠٥عالوات موظفین تم استعادتھا
٢٤٧،٢٦٩٦٦٧،٨٥٥أخرى

٤،١٨٢،٢٤٠٤،٩٥٤،٧٠٦

 عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر
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الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)
إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ 

 معامالت أطراف ذات عالقة ٢٧

٢٠١٧٢٠١٦
٣،٧٦٧،٠١٥٢،٦٨٢،٣٨٨األرصدة المستحقة من أطراف ذات عالقة (ضمن الذمم التجاریة المدینة) أ)
٣،٩٩٩،٢٣٢٣،٠٢٣،٧٧٥األرصدة المستحقة ألطراف ذات عالقة (ضمن الذمم التجاریة الدائنة واألخرى)  ب)

الیوجد أي ضمانات مصرفیة تم منحھا إلى / استالمھا من أطراف ذات عالقة مقابل األرصدة المستحقة إلیھم / منھم.
المعامالت مع األطراف ذات العالقةجـ)

كانت طبیعة ومبالغ المعامالت الھامة مع األطراف ذات عالقة كالتالي: 

٢٠١٧٢٠١٦
٤،٩٣١،٨٦٢١٠،٤٧٧،٨٥١المبیعات 

٧،٣٦٨،٨٣١٩،٣٩٨،٨٤٢المشتریات 
د)

إن مكافآت كبار موظفي اإلدارة كالتالي :
٤،٩٢٦،٦٧٧٤،٠٩٣،٤١٩مكافآت كبار موظفي اإلارة 

العملیات المتوقفة ٢٨

٢٠١٧٢٠١٦
٢،٠٦٤،٩٧٩٢،٧٦٢،٢٩٨اإلیرادات

(١٥،٣٦٣،٢٧٦)(١٢،٤١٤،٣١٠)السلع التامة في بدایة السنة 
                   -٥،٢١٦،٥٠٣ما تم شطبھ خالل السنة 

٤،٦٨٠،١٣٣١٢،٤١٤،٣١٠السلع التامة في نھایة السنة (إیضاح ٧)
(٢،٩٤٨،٩٦٦)(٢،٥١٧،٦٧٤)تكلفة المبیعات 

(١٨٦،٦٦٨)(٤٥٢،٦٩٥)مجمل (الخسارة)
(١،١٨٨،١٣٤)(٣٠٤،٦٩٣)مصروفات البیع والتوزیع 

(٢،٠٨٦،٧٥٧)(١٣٠،٥٥٤)مصروفات إداریة 
(١،٢٥٩،٢٨١)(١،٧٢٤،٠٥٤)مخصص مخزون بطئ الدوران ( إیضاح ٧ )

(٣٥٧،٨٥٣)                 -مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا ( إیضاح ٨ ) 
(١١١،٢٥٨)(١٢،٣٥٢)تكالیف تمویل

٧٠،١٤٦٤٩٨،٨٧٧إیرادات أخرى
(٤،٦٩١،٠٧٤)(٢،٥٥٤،٢٠٢)(خسائر) السنة من العملیات المتوقفة

التدفقات النقدیة من العملیات المتوقفة 
(١٧٢،٣٥٩)١،٥٨٣،٥٤٥األنشطة التشغیلیة 

١،٩٣٦،٠٣٩                 -األنشطة االستثماریة 
(١،٨٨٧،٩٦٢)(١،٤٢٣،١٢٩)األنشطة التمویلیة 

(١٢٤،٢٨٢)١٦٠،٤١٦صافي الزیادة / (النقص) في النقد وما یعادلھ 

 عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر

 عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر

ادة / مصنع اإلمارات للسیرامیك ، ي الس دات واآلالت ف ل المع اف عم اج وإیق ایو ٢٠١٥، قررت اإلدارة إیقاف اإلنت ھر م الل ش خ
بر  ٢٠١٥ ، تم اعتبار اریخ      ٥ نوفم س اإلدارة بت د لمجل اع المنعق ي االجتم ائر المصنع        . وف ض خس ك لتخفی ًا وذل ة ، كلی ركة تابع ش

اآلالت والمعدات محتفظ بھا للبیع واعتبار كل عملیات السادة / مصنع اإلمارات للسیرامیك كعملیات متوقفة.

مكافآت كبار موظفي اإلدارة

دولي ٢٤ بة ال تقوم المجموعة بالدخول في معامالت مع بعض المنشآت التي یتم تعریفعھا كأطراف ذات عالقة وفقًا للمعیار المحاس
ة             امالت العادی روط المع س ش ا نف ق علیھ ل وتطب یاق العم س س ي نف امالت ف ك المع ة  " . وتكون تل راف ذات عالق احات  أطـ "افص
ة  ائف اإلداری ركائھم  والوظ تركة وش ة المش تركة و  / أو اإلدراة والرقاب ة المش آت ذات الملكی ة المنش راف ذات عالق مل األط وتش

األساسیة.
تقرر اإلدارة شروط المعامالت والخدمات المستلمة / المقدمة من / إلى األطراف ذات عالقة وكذلك المصروفات ، إن وجدت.
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قطاعات العمل ٢٩

استبعاداتأخرىالتصنیعالمحاجر
إجمالي العملیات 

المستمرة

منتجات 
السیرامیك - 

العملیات 
اإلجمالياستبعاداتالمتوقفة

عن السنة المنتھیة في 
٣١ دیسمبر  ٢٠١٧

٢٤٣،٨١٣،٣٥٨           -٢٤١،٧٤٨،٣٧٩٢،٠٦٤،٩٧٩(١٣،٢٠٨،٦٨٠)                -٢٧،٣٨٩،٩٣٥٢٢٧،٥٦٧،١٢٤اإلیرادات
٢٥،٤٨٣،٠١٣           -(٢،٥٥٤،٢٠٢)٣١،٩٧٤،٠٥٣٩٣٦،٤٥٨٧١،٠٠٠٢٨،٠٣٧،٢١٥(٤،٩٤٤،٢٩٦)(الخسارة) / الربح 

٣١،٥٦٨،٤٦٢           -              -٣١،٥٦٨،٤٦٢(٧١،٠٠٠)٤،٠٨٣،٢٨٣٢٦،٩٢٣،٩٦٣٦٣٢،٢١٦اإلھالك 
كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧

٣٧٩،٠٢٠،٥٤٨           -٣٧٣،٦٨٩،٩٠٥٥،٣٣٠،٦٤٣(٢٦٢،٥٦٩،٤٢٠)٣٦،٩١٤،٩١١٣١٧،٣٤٩،٩١٠٢٨١،٩٩٤،٥٠٤إجمالي األصول 
١١٣،٠٤١،٥٧٧           -١١٢،٥٧٨،٦٠٩٤٦٢،٩٦٨(٨٢،٠٣٨،٥٧٢)٢٠،٥٠٧،٠٥٠١٣٣،٩٦٣،٢٥٦٤٠،١٤٦،٨٧٥إجمالي االلتزامات

عن السنة المنتھیة في 
٣١ دیسمبر  ٢٠١٦

٢٤٤،٩٣٩،٥٥٧           -٢٤٢،١٧٧،٢٥٩٢،٧٦٢،٢٩٨(١١،٧١١،٨٢٨)                -٣٢،٧٣٣،٩٦٤٢٢١،١٥٥،١٢٣اإلیرادات
١٥،٠٠٨،٨٠٥(٤٨٤،٨٦٣)(٤،٢٠٦،٢١١)٣٧٨،٨٣٨١٨،١٥٦،١٠١١،٠٧١،٢٢٢٩٣،٧١٨١٩،٦٩٩،٨٧٩الربح / (الخسارة) 

٣٢،٦٠٢،٤٢١           -              -٣٢،٦٠٢،٤٢١(٥١،٥٨٣)٤،٩٣٦،٩٩٨٢٦،٢٧٤،١٩٣١،٤٤٢،٨١٣اإلھالك 
كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦

٤٠٩،٤٩٦،١٣٣           -٤٠٠،٠٧٨،٠١٨٩،٤١٨،١١٥(٢٤٨،٣٦٠،٣٦٨)٤٣،٧٦٦،٣١٦٣٣٨،٤١٥،٧١٤٢٦٦،٢٥٦،٣٥٦إجمالي األصول 
١٦٦،٣٩٩،٠٩٢           -١٦٤،٨٠٩،٢٥٩١،٥٨٩،٨٣٣(٥٧،٦٤٤،٩٨٤)٢٢،٣١٧،٦٦١١٦٣،١١٤،٤٤٤٣٧،٠٢٢،١٣٨إجمالي االلتزامات

كل        دار بش ف وت ات مختل ي قطاع ل ف تي تعم ة ال تراتیجیة للمجموع ال االس دات األعم ي وح كما ھو موضح أدناه ، لدى المجموعة أربعة قطاعات رئیسیة ، تتضمن العملیات المتوقفة ، والتي ھ
منفصل بسبب االستراتیجیات المختلفة ویتم إعداد تقریر عنھا بطریقة تتفق مع التقاریر الداخلیة المقدمة إلى صانعي القرار.

تتم مراجعة النتائج التشغیلیة لكافة القطاعات التي تعمل بصورة منتظمة من قبل اإلدارة التنفیذیة للمجموعة التخاذ قرارات بشأن الموارد التي ینبغي تخصیصھا للقطاع وتقییم أدائھ، والتي                                       
توجد لھ معلومات مالیة منفصلة ومتاحة.

34



شركة الفجیرة لصناعات البناء (ش.م.ع) والشركات التابعة لھا ("المجموعة")
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(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

األدوات المالیة ٣٠
السیاسات المحاسبیة الھامة أ)

ب)

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦
األصول المالیة

٥٦،٧٧٦،٦٩١٦٢،٠٣٥،٣٨٩٥٦،٧٧٦،٦٩١٦٢،٠٣٥،٣٨٩الذمم التجاریة المدینة 
٤٨٠،٠٨٠٢٨٢،٠٧٧٤٨٠،٠٨٠٢٨٢،٠٧٧المبالغ المدفوعة مقدمًا والودائع والذمم المدینة األخرى

٢٢،٠٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠،٠٠٠٢٢،٠٠٠،٠٠٠١٥،٠٠٠،٠٠٠ودائع ثابتة 
١٢،١٢٣،٤٨٢١٨،٢١٤،١٥١١٢،١٢٣،٤٨٢١٨،٢١٤،١٥١النقد بالصندوق واألرصدة لدى البنوك

٩١،٣٨٠،٢٥٣٩٥،٥٣١،٦١٧٩١،٣٨٠،٢٥٣٩٥،٥٣١،٦١٧
االلتزامات المالیة

٥٠،٠٤٤،٤٧٧٩٣،٥٧٢،٨١٦٥٠،٠٤٤،٤٧٧٩٣،٥٧٢،٨١٦القروض المصرفیة
٤٩،٢٧٧،٣٣٤٥٦،٢٨٧،٨٨٥٤٩،٢٧٧،٣٣٤٥٦،٢٨٧،٨٨٥الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى

٩٩،٣٢١،٨١١١٤٩،٨٦٠،٧٠١٩٩،٣٢١،٨١١١٤٩،٨٦٠،٧٠١

تتكون األدوات المالیة من االصول المالیة وااللتزامات المالیة كما ھو موضح أعاله.

جـ)
تم استخدام الطرق واالفتراضات التالیة لتقدیر القیمة العادلة: 

د)

٢٠١٧٢٠١٦

٤٦،٤٥٩،٠٧٢٤١،٦٩٠،٧٨٠ المستوى األول السعر المدرجاالستثمارات المتاحة للبیع - المدرجة

القیمة العادلة لألصول و االلتزامات المالیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة على أساس متكرر

 طریقة التقییم
 مستویات تقییم 

القیمة العادلة
القیمة العادلة كما في ٣١ دیسمبر

یعتمد تقییم القیمة العادلة لألدوات المدرجة على أسعار السوق المدرجة في األسواق النشطة في نھایة الفترة التقریر.

رادات   اس لإلی اس القی تراف وأس ار االع مل معی ا وتش م تطبیقھ تي ت ة ال بیة الھام رق المحاس ات والط یل السیاس ن تفاص اح ع م اإلفص ت
م      ٣ ضمن االیضاحات المرفقة مع البیانات اح رق ي ایض ة ف ات المالی ة وااللتزام ول المالی ن األص ة م ل فئ ص ك ا یخ روفات فیم والمص

المالیة.

القیمة العادلة لألصول و االلتزامات المالیة التي ال یتم قیاسھا بالقیمة العادلة بشكل متكرر

كما فى ٣١ دیسمبر   كما فى ٣١ دیسمبر   

   القیمة العادلة     القیمة الدفتریة  

تكون القیمة العادلة لألدوات المالیة ضمن المبلغ الذي یمكن استبدال األداة بھ في المعاملة الحالیة بین األطراف الراغبین بھا.

وفیما یلي معلومات حول كیفیة تحدید القیمة العادلة وطریقة القیاس والمدخاللت المستخدمة:

م     م یت ذا التقیی ى ھ ل      .بناءًا عل ة للعمی درة االئتمانی دة والق دالت الفائ ل مع اییر مث ى مع اءًا عل ة بن ل المجموع ن قب ة م ذمم المدین م ال م تقیی ت
ة   ذمم المدین ك ال ة لتل م الدفتری ن القی ة بی ات جوھری اك اختالف ن ھن م یك ة ول ذمم المدین ذه ال ن ھ ة م ائر المتوقع ص للخس اب مخص احتس

مخصوما منھا المخصصات والقیمة العادلة المحتسبة لتلك الذمم كما في تاریخ نھایة التقریر.

روط            دیون بش ًا لل ة حالی دالت المتاح تقبلیة باستخدام المع ة المس دفقات النقدی م الت ریق خص ن ط وتقدر القیمة العادلة لاللتزامات المالیة ع
ة ة والقیم ات المالی ذه االلتزام ة لھ ة الدفتری ن القیم ة بی ات جوھری ومخاطر ائتمان وتواریخ استحقاق متبقیة مماثلة ، لم تكن ھناك اختالف

العادلة المحسوبة لتلك االلتزامات ، كما في نھایة الفترة التقریر.

فرضیة تقییم األدوات المالیة التي لم یتم قیاسھا بالقیمة العادلة على أساس متكرر

كانت القیمة العادلة لألصول وااللتزامات المالیة تقارب قیمھا الدفتریة  ، كما في نھایة فترة التقریر. 
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تابع األدوات المالیة ٣٠

د)

٢٠١٧٢٠١٦
٣٤،٥٥٠،٧٠٥٣٠،٣٦٧،٢٤٨القیمة العادلة فى بدایة السنة 

٤،٧٦٨،٢٩٢٤،١٨٣،٤٥٧التغیر فى القیمة العادلة خالل السنة (إیضاح ٥)
٣٩،٣١٨،٩٩٧٣٤،٥٥٠،٧٠٥القیمة العادلة فى نھایة السنة 

أھداف إدارة المخاطر المالیة ٣١

إدارة مخاطر العمالت األجنبیة أ)

إدارة مخاطر معدالت الفائدةب)

تحلیل حساسیة معدل الفائدة

عار     ت بأس تي كان ة وال روض المجموع ة بق وق والمرتبط ي الس كانت المجموعة معرضة لمخاطر التغیرات في أسعار الفائدة المتداولة ف
ادة م إع د ت یرة وق فائدة متغیرة وتقوم سیاسة المجموعة بإدارة تكالیف الفائدة من خالل استخدام مزیج من دیون بمعدالت فائدة ثابتة ومتغ
ة       ى األدوات المالی دة عل بة للفائ نة وبالنس ن س ل م ة أق ترات زمنی الل ف ي خ تسعیر الفائدة على األدوات المالیة التي لھا معدالت متغیرة ف

والتي لھا معدل ثابت فقد ظلت بنفس المعدل الثابت حتى تاریخ استحقاق األداة.
تتعرض المجموعة أیضا إلى مخاطر سعر الفائدة ومع اإلشارة إلى معدل الفائدة الثابت للودائع الثابتة مع البنوك.

ن       دة ع ة الموح ائج المالی إن النت ة ف رى ثابت ل) مع اإلبقاء على كافة المتغیرات األخ ى / (أق ة أعل دة ٥٠ نقط دالت الفائ اس مع ان أس إذا ك
السنة الحالیة كان (یقل) / یزید بقیمة ٢٥٠،٢٢٢ درھم إماراتي ( ٢٠١٦: ٤٦٧،٨٦٤ درھم إماراتي).

ریر            . وبالنسبة اریخ التق ي ت ا ف تقة كم ى األدوات المش دة عل دالت الفائ رض لمع ى التع اءًا عل اه بن ح أدن یة الموض ل الحساس تم تحدید تحلی
ن  تحقة ع ت مس ریر كان لاللتزامات ذات الفائدة المتغیرة ، فقد تم عمل التحلیل بافتراض أن مبالغ االلتزامات المستحقة كما في تاریخ التق
راد          ھ ألف دة لتقدیم دل الفائ اطر مع ن مخ ي ع ریر داخل داد تق اس   ٥٠ نقطة بالنقص أو الزیادة وذلك إلع تخدام أس م اس د ت ة. وق نة كامل الس

اإلدارة ویمثل تقییم اإلدارة للتغیرات المعقولة في معدالت الفائدة.

اراتي أو           درھم اإلم ت بال ة كان ات المالی ول وااللتزام ع األص ث أن جمی رف  حی لم یكن ھناك مخاطر ذات أھمیة فیما یخص أسعار الص
تقرة    . وتتخذ المجموعة بعض اإلجراءات رف مس ا أسعار ص تي لھ عمالت بعض دول مجلس التعاون الخلیجي أو الدوالر األمریكي وال

المناسبة التي من شأنھا  أن تقلل المخاطر المصاحبة للمعامالت التي تتم بالعمالت دون الدرھم اإلماراتي والدوالر األمریكي.

إن التعرض لمخاطر تقلبات أسعار الصرف ینشأ عندما تقوم الشركة ببعض المعامالت بالعمالت األجنبیة.

ة. فة منتظم تقوم المجموعة بإدارة المخاطر المالیة الني تتعرض لھا من خالل مراقبة االستثمار في القطاعات المختفة بشكل محكم وبص
لم تقم المجموعة بالتعاقد أو المتاجرة بغرض المضاربة أو أغراض إدارة المخاطر.

ك    اس تل ة إلدارة وقی ا المجموع تي تتبعھ ة ال ي الطریق ة أو ف اطر المالی ذه المخ ة لھ رض المجموع ص تع ا یخ یرات فیم د أي تغ ال یوج
المخاطر.

تسویة قیاس القیمة العادلة:
تابع القیمة العادلة لألصول وااللتزامات المالیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة بشكل متكررة

ام  ا          . ویسعى برنامج المجموعة الع ة بھ اطر المتعلق فة إدارة المخ اري وفلس اط التج ة للنش ات العام ع السیاس ة بوض ت إدارة المجموع قام
ات إدارة     ة ، سیاس ات الممجموع مل سیاس ة وتش الي للمجموع ى األداء الم ة عل یة المحتمل أثیرات العكس إلدارة المخاطر المالیة لتقلیل الت
وق (وتشمل مخاطر أسعار الصرف ومخاطر معدل الفائدة) ومخاطر اطر الس ل مخ ددة مث اطق مح المخاطر المالیة التي تقوم بتغطیة من

السیولة ومخاطر االئتمان ویتم عمل مراجعات دوریة للتأكد من االلتزام بسیاسات المجموعة.
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شركة الفجیرة لصناعات البناء (ش.م.ع) والشركات التابعة لھا ("المجموعة")
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ 
(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

تابع أھداف إدارة المخاطر المالیة٣١
إدارة مخاطر السیولةجـ)

جداول مخاطر السیولة والفائدة

األصول المالیة

-           -           -           -             ٥٦٦،٦٧٠٤٧،٦١٢،٤٠٢٤٨،١٧٩،٠٧٢
٥٦،٧٧٦،٦٩١               -٥٦،٧٧٦،٦٩١             -           -           -           -الذمم التجاریة المدینة 

-           -           -           -             ٤٨٠،٠٨٠               -٤٨٠،٠٨٠
-           ٢٢،٠٠٠،٠٠٠               -             -             -           -٢٢،٠٠٠،٠٠٠

-           -           -           ١٢،١٢٣،٤٨٢               -             -١٢،١٢٣،٤٨٢
-           ١٢،١٢٣،٤٨٢٥٧،٨٢٣،٤٤١٤٧،٦١٢،٤٠٢١٣٩،٥٥٩،٣٢٥           -٢٢،٠٠٠،٠٠٠

االلتزامات المالیة
٥٠،٠٤٤،٤٧٧               -             -             -٢٥،٣٣٢،٤٣٥٢٤،٧١٢،٠٤٢           -القروض المصرفیة

-           -           -           -             ٤٩،٢٧٧،٣٣٤               -٤٩،٢٧٧،٣٣٤
-           ٩٩،٣٢١،٨١١               -٤٩،٢٧٧،٣٣٤             -٢٥،٣٣٢،٤٣٥٢٤،٧١٢،٠٤٢

ك      یولة وذل اطر الس ب إلدارة مخ ل مناس ار عم اء إط تي قامت ببن ة وال اتق إدارة المجموع تقع المسئولیة المطلقة إلدارة مخاطر السیولة على ع
ریق ن ط یولة ع اطر الس إدارة مخ إلدارة المتطلبات التمویلة قصیرة ومتوسطة وطویلة األجل وكذلك متطلبات إدارة السیولة وتقوم المجموعة ب

االحتفاظ باحتیاطیات كافیة والمراقبة الدائمة للتدفقات النقدیة المتوقعة والفعلیة ومطابقة نماذج استحقاق األصول وااللتزامات المالیة.

رفیة  - إذا تطلب األمر- وكذلك من روض مص تخدام ق الل اس ن خ ھدف المجموعة ھو أن تحافظ على توازن بین استمراریة ومرونة التمویل م
خالل حقوق ملكیة المساھمین.

ة ترة المتبقی اس الف یوضح الجدول التالي نماذج استحقاق االدوات المالیة للمجموعة وقد تم تحدید االستحقاقات التعاقدیة لألدوات المالیة على أس
م   د ت ھ ق ن أن د م ل اإلدارة للتأك ن قب تحقاق م ة االس م مراقب ة ویت األدوات المالی اص ب كما في تاریخ التقریر حتى تاریخ االستحقاق وفقًا للعقد الخ

االحتفاظ بسیولة كافیة. وقد تم توضیح استحقاقات االدوات المالیة كما في نھایة فترة التقریر بناءًا على الترتیبات التعاقدیة للسداد أدناه:

ودائع ثابتة
النقد بالصندوق 

واألرصدة لدى البنوك

 عند الطلب أو 
أقل من ٣ 

شھور

 عند الطلب 
أو أقل من ٣ 

شھور

الذمم التجاریة الدائنة 
والذمم الدائنة األخرى

المبالغ المدفوعة مقدمًا 
والودائع والذمم المدینة 

األخرى

التفاصیل

بدون فائدةبفائدة

  خالل سنة  خالل سنة

كما في ٣١ دیسمبر  ٢٠١٧

  أكثر  من   اإلجمالي
سنة

االستثمارات المتاحة 
للبیع

  أكثر  من سنة
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شركة الفجیرة لصناعات البناء (ش.م.ع) والشركات التابعة لھا ("المجموعة")
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ 
(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

تابع أھداف إدارة المخاطر المالیة٣١
تابع إدارة مخاطر السیولةجـ)

تابع جداول مخاطر السیولة والفائدة

األصول المالیة

-           -           -           -             ٥١٥،٩٧٢٤٢،٨٩٤،٨٠٨٤٣،٤١٠،٧٨٠
٦٢،٠٣٥،٣٨٩               -٦٢،٠٣٥،٣٨٩             -           -           -           -الذمم التجاریة المدینة 

-           -           -           -             ٢٨٢،٠٧٧               -٢٨٢،٠٧٧
١٥،٠٠٠،٠٠٠               -             -             -           -٨،٠٠٠،٠٠٠٧،٠٠٠،٠٠٠ودائع ثابتة 

-           -           -           ١٨،٢١٤،١٥١               -             -١٨،٢١٤،١٥١
١٨،٢١٤،١٥١٦٢،٨٣٣،٤٣٨٤٢،٨٩٤،٨٠٨١٣٨،٩٤٢،٣٩٧           -٨،٠٠٠،٠٠٠٧،٠٠٠،٠٠٠

االلتزامات المالیة

٩٣،٥٧٢،٨١٦               -             -             -٢١،٤٥٤،٥٠٢٢٩،١٢٤،٤٦٦٤٢،٩٩٣،٨٤٨القروض المصرفیة

-           -           -           -             ٥٦،٢٨٧،٨٨٥               -٥٦،٢٨٧،٨٨٥
١٤٩،٨٦٠،٧٠١               -٥٦،٢٨٧،٨٨٥             -٢١،٤٥٤،٥٠٢٢٩،١٢٤،٤٦٦٤٢،٩٩٣،٨٤٨

إدارة مخاطر االئتمان د)

كما في ٣١ دیسمبر  ٢٠١٦

االستثمارات المتاحة 
للبیع

  أكثر  من 
سنة

ة  ارة مالی ا خس ج عنھ تي ینت ة وال ھ التعاقدی داد التزامات ى س ر عل رف اآلخ درة الط دم ق د ع أ عن تي تنش اطر ال ى المخ ان إل اطر االئتم یر مخ تش
ة  رض الممجموع دى تع ة م ة ومراجع م مراقب ة  . ویت درات االئتمانی راف ذات الق ع األط ط م ل فق ة للتعام ة سیاس ق المجموع ة. وتطب للمجموع
ة       ى قیم اء عل یلھا بن ي تحص كوك ف ون مش ص دی اظ بمخص ة باالحتف وم المجموع ة وتق ة منتظم فة دوری ل اإلدارة بص للمخاطر االئتمانیة من قب

التحصیل المتوقع لكافة الذمم التجاریة المدینة، حسب ما ھو مناسب.

رض      ى تع ة ، أقص اض القیم ن انخف ة ع ارة الناتج م الخس م خص تي ت ة وال ات المالی ي البیان جلة ف ة المس ول المالی ة لألص ة الدفتری ل القیم تمث
المجموعة لمخاطر االئتمان.

ة     م مناقش د ت ة وق ة المدین ذمم التجاری الي لل ع الم ى الوض ان مستمر عل تتضمن الذمم التجاریة المدینة عدد كبیر من العمالء ویتم عمل تقییم ائتم
م    ٨ اح رق ي إیض ة ف ة المدین ذمم التجاری ان لل اطر االئتم تفاصیل مخاطر ائتمان الذمم التجاریة المدینة  وتم مناقشة مزید من التفاصیل حول مخ

و٩ حول البیانات المالیة .

التفاصیل  أكثر  من سنة  خالل سنة
 عند الطلب أو 

أقل من ٣ 
شھور

 عند الطلب 
أو أقل من ٣ 

شھور

  خالل سنة  اإلجمالي

النقد بالصندوق 
واألرصدة لدى البنوك

المبالغ المدفوعة مقدمًا 
والودائع والذمم المدینة 

األخرى

دالت   ا لمع ة وفق ة عالی درات ائتمانی وك ذات ق ي بن ویالت ھ ك التم راف تل ك ألن أط دودة وذل ائلة مح ویالت الس ى التم ان عل اطر االئتم إن مخ
وكاالت االئتمان الدولیة .

الذمم التجاریة الدائنة 
والذمم الدائنة األخرى

بدون فائدة بفائدة
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شركة الفجیرة لصناعات البناء (ش.م.ع) والشركات التابعة لھا ("المجموعة")
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة 

إیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ 
(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

تابع أھداف إدارة المخاطر المالیة٣١
إدارة مخاطر أسعار األسھم ھـ)

إدارة المخاطر الرأسمالیة٣٢

توزیع أرباح مقترح٣٣

االلتزامات المحتملة٣٤

٢٠١٧٢٠١٦
٩٤٦،٨٦٨١،٦٩٢،٢٨٧خطابات ائتمان 

٢،٨٠٠،٠٠٠١،٧٠٠،٠٠٠خطاب ضمان

االلتزامات٣٥

٢٠١٧٢٠١٦
٨،٢٨٠،٥٠٤١٢،١١٧،٨٧٠االلتزامات الرأسمالیة

مبالغ مقارنة ٣٦

قامت المجموعة بإدارة رأس المال للتأكید على مدى قدرة المجموعة في االستمرار مع زیادة عوائد المساھمین من خالل تحسین رصید حقوق                       
الملكیة وقد ظلت السیاسة العامة كما ھي بدون تغییر مثل السنة السابقة.

تـم تجمیع و إعادة تصنیف أرقــام السنة السابقة لمقارنتھا في عــــرض السنة الحالیة عند الضرورة ومع ذلك فإن إعادة التصنیف لیس لھا                                  
تأثیرعلى النتائج المالیة أو حقوق الملكیة المتواجدة في التقاریر السابقة.

ببھا ،      ارة بس دوث خس ع ح ن المتوق فیما عدا االلتزامات المذكورة أعاله وااللتزامات الحالیة والتي تعد ضمن سیاق العمل الطبیعي والتي لیس م
ال یوجد أي التزامات أخرى معروفة على ھذه  البیانات المالیة الموحدة كما في تاریخ التقریر.

م األوراق تقبل قی ول مس تتعرض األوراق المالیة المدرجة وغیر المدرجة الخاصة بالمجموعة  لمخاطر أسعار السوق الناشئة من عدم الیقین ح
المالیة االستثماریة. وتدیر المجموعة مخاطر أسعار األسھم من خالل التنویع وكذلك بوضع قیود على أدوات حقوق الملكیة الفردیة واإلجمالیة.

في تاریخ التقریر، كان التعرض لألوراق المالیة غیر المدرجة بالتكلفة بقیمة  ١،٧٢٠،٠٠٠ درھم (٢٠١٦: ١،٧٢٠،٠٠٠ درھم ).

ببھا ،      ارة بس دوث خس ع ح ن المتوق فیما عدا االلتزامات المذكورة أعاله وااللتزامات الحالیة والتي تعد ضمن سیاق العمل الطبیعي والتي لیس م
ال یوجد أي التزامات محتملة معروفة على ھذه  البیانات المالیة الموحدة كما في تاریخ التقریر.

كما فى ٣١ دیسمبر   

كما فى ٣١ دیسمبر   

ال  ن رأس الم ع ٧,٥٪ (٢٠١٦: ٥٪ ) م مبر ٢٠١٧ بواق ي       ٣١ دیس ة ف ة المنتھی نة المالی ن الس ة ع اح نقدی ع أرب س اإلدارة توزی ترح مجل اق
اراتي)، ویخضع ھذا اإلقتراح لموافقة الجمعیة العمومیة اراتي (٢٠١٦: ٦،٧٩٩،٣٧٥ درھم إم م إم ادل ١٠،١٩٩،٠٦٣ درھ ا یع دفوع، بم الم

للمساھمین.
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