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 الموحدالموجز  األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى بيان
 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

  

55B ة أشهرـرة الثالثـفت  
56B مارس 31المنتهية في   

57B )غير مدققة(  
   
  58B2019 59B2018 
 60B61 إيضاحBدرهم 

62Bدرهم 
    

63Bالعمليات المستمرة    
    

64B 65 اإليراداتB6 
66B60.181.892 67B66.995.356 

    
68B69  تكلفة المبيعاتB)35.013.544( 70B)39.308.161( 

  71B----------------- 
72B---------------- 

73Bإجمالي األرباح  
74B25.168.348 75B27.687.195 

    
76B77 مصروفات البيع والتوزيعB7 78B)6.036.060( 79B)7.638.522( 

    
80B81 مصروفات إداريةB8 82B)7.360.841( 83B)7.171.089( 

    
84B85  خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجاريةB)254.022( 86B)294.744( 

    
87B88 إيرادات أخرىB10 

89B1.039.862 90B1.224 
  91B--------------- 

92B--------------- 
93B94  األرباح التشغيليةB12.557.647 95B12.584.064 

    
96B97 مصروفات التمويلB9 

98B)825.560( 99B)529.781( 
    

100B101 إيرادات التمويلB9 
102B366.319 103B177.942 

    
104B105  إيرادات توزيعات األرباحB1.245.004 106B680.460 

  107B---------------- 
108B--------------- 

109Bاألرباح من العمليات المستمرة  
110B13.343.410 111B12.912.685 

    
112B113  األرباح من العمليات المتوقفةB10.049 114B88.813 

  115B---------------- 
116B-------------- 

117B118  أرباح الفترةB13.353.459 119B13.001.498 
  120B========= 

121B======== 
 

باس�تخدام  2019ين�اير  1ف�ي عق�ود االيج�ار  –م�ن المع�ايير الدولي�ة إلع�داد التق�ارير المالي�ة  16قامت المجموعة مب�دئياً بتطبي�ق المعي�ار رق�م  )1(
 16وفقاً لهذه الطريقة، ال تتم إعادة بيان أرقام المقارنة ويتم االعتراف بالتأثير المتراكم للتطبيق المبدئي للمعيار رقم . طريقة استرجاعية معدلة

 ).1(1-3راجع كذلك اإليضاح . ئيمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في األرباح المحتجزة في تاريخ تقرير التطبيق المبد
 

  .الموحدة جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة 25إلى  11ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
 

  .4و 3تين مدرج على الصفحالموحدة المرحلية الموجزة  البيانات الماليةإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة 
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 )تابع(الموحد الموجز  األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى بيان
 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

  

122B ة أشهرـرة الثالثـفت  
123B مارس 31المنتهية في   

124B )غير مدققة(  
   
  125B2019 126B2018 
 127B128 إيضاحBدرهم 

129Bدرهم 
    

130B131  أرباح الفترةB13.353.459 132B13.001.498 
    

133Bاإليرادات الشاملة األخرى للفترة:    
    

134B يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى األرباح أو الخسائر لنالبنود التي:    
    

135Bمسجلة بالقيمة العادلة من الستثمارات الالتغير في القيمة العادلة ل 
136B137 خالل اإليرادات الشاملة األخرىB12 

138B767.698 139B)15.512.256( 
  140B---------------- 

141B---------------- 
142B الخسائر/ (إجمالي اإليرادات (143  الشاملة للفترةB14.121.157 144B)2.510.758( 

  145B========= 
146B========= 

    
147Bربحية السهم    
148B 149 والمخففةاألساسيةB24 150B098. 0 151B096. 0 

  152B====== 
153B====== 

    
154B 155 العمليات المستمرة –األساسية والمخففةB24 

156B098. 0 157B095. 0 
  158B====== 

159B====== 
 

باس�تخدام  2019ين�اير  1عق�ود االيج�ار ف�ي  –م�ن المع�ايير الدولي�ة إلع�داد التق�ارير المالي�ة  16قامت المجموعة مبدئياً بتطبيق المعيار رقم  )1(
لمب�دئي للمعي�ار رق�م وفقاً لهذه الطريقة، ال تتم إعادة بيان أرقام المقارنة ويتم االعتراف بالتأثير المت�راكم للتطبي�ق ا. طريقة استرجاعية معدلة

 ).1(1-3راجع كذلك اإليضاح . من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في األرباح المحتجزة في تاريخ تقرير التطبيق المبدئي 16
 

  .الموحدة جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة 25إلى  11ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
 

 . 4و 3تين مدرج على الصفحالموحدة المرحلية الموجزة  البيانات الماليةإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة 
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  الموحدالموجز  لنقديةالتدفقات ابيان 
 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

 ة أشهرـرة الثالثـفت
 مارس 31المنتهية في 

 )غير مدققة(      
 2018 2019 إيضاح 
 درهم درهم  

    األنشطة التشغيلية
 13.001.498 13.353.459  أرباح الفترة 

    : تعديالت لـ
 7.513.934 8.280.869 11 االستهالك 

 1.945.379 130.566 13 مخصص المخزون بطيء الحركة
 294.744 254.022 14 التجاريةالمدينة خسائر انخفاض قيمة الذمم 

 - 441.462 9 الفائدة على التزامات عقود اإليجار
 529.781 384.098 9 مصروفات الفائدة على القروض المصرفية

)177.942( )366.319( 9 إيرادات الفائدة  

 - )927.204( 10 عكس مخصصات زائدة

 351 -  انخفاض قيمة ممتلكات وآالت ومعدات
 271.337 270.256  مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

  ---------------  -------------  
  21.821.209 23.379.082 

 3.383.255 2.515.820  لمخزوناالتغير في 
)6.604.540( )2.574.488(  التجارية التغير في الذمم المدينة   

 بما في ذلك الذمم المدينة (التغير في المبالغ المدفوعة مقدماً والودائع والذمم المدينة األخرى 
)4.455.678( 330.112  )طويلة األجل وموجودات العقود  

)3.619.528(  التغير في الذمم الدائنة التجارية واألخرى  4.107.285 

)108.593(  ة الخدمة المدفوعة للموظفينتعويضات نهاي  )167.462(  
  ---------------  --------------  

 19.641.942 18.364.532  صافي النقد من األنشطة التشغيلية 
  --------------- -------------- 

    األنشطة االستثمارية
)1.136.109( 11 )موجوداتباستثناء حق استخدام ال(االستحواذ على ممتلكات وآالت ومعدات   )2.425.132(  

 77.292 177.917  من الودائع الُمحصلةالفائدة 
  --------------  ---------------  

)958.192(  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية    )2.347.840(  
  --------------  ---------------  

    األنشطة التمويلية 
)2.489.819( 18 ية سداد قروض مصرف  )6.432.435(  

 171.403 -  صافي -المتحصالت من قروض أخرى 
)1.551.798( 19 دفعات التزامات عقود اإليجار  -    

)402.336(  الفائدة المدفوعة   )552.711(  

)13.598.750( 21 توزيعات األرباح المدفوعة  )10.199.063(  

)1.260.000( 21 أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة تعويضات  )970.000(  
  -----------------  ----------------  

)19.302.703(  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية    )17.982.806(  
  ----------------- ----------------  

)1.896.363(  صافي النقص في النقد وما يعادله  )688.704(  
    

 12.123.482 26.235.964  الفترة  النقد وما يعادله في بداية
  ----------------  ---------------  

 11.434.778 24.339.601  النقد وما يعادله في نهاية الفترة 
  ========= ---------------  

 11.434.778 24.339.601 16 النقد وما يعادله في نهاية الفترة 
  ========= ========  
 

  .الموحدة ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة جزءً  25إلى  11لمدرجة على الصفحات من ُتشكل اإليضاحات ا
 

 . 4و 3تين مدرج على الصفحالموحدة المرحلية الموجزة  البيانات الماليةحول مراجعة  إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين
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 الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز
 2019مارس  31فترة الثالثة أشهر المنتهية في ل

 
 رأس
 المال

 االحتياطي
 الــقانوني

 
 

 احتياطي
القيمة العادلة 

لالستثمارات المتاحة 
 للبيع 

احتياطي القيمة 
العادلة لالستثمارات 

المسجلة بالقيمة 
العادلة من خالل 

اإليرادات الشاملة 
 األخرى

 األرباح 
 اإلجمالي  المحتجزة

 درهم  درهم درهم  درهم  رهم د درهم  
       

       )ةمدقق( 2018يناير  1في الرصيد 
 135.987.500 32.397.895 39.318.997 - 58.274.279 265.978.971 

من المعايير الدولية  9عند التطبيق المبدئي للمعيار رقم  التعديل
 )459.168( )459.168( 39.318.997 )39.318.997(- -  ))2( 1-3راجع اإليضاح ( إلعداد التقارير المالية

 ---------------- --------------- ----------------- ---------------- -------------- ---------------- 
 265.519.803 57.815.411 39.318.997 - 32.397.895 135.987.500 2018يناير  1الرصيد الُمعدل في 

       
       شاملة للفترة ال الخسائرإجمالي 

 13.001.498 13.001.498 - - - - أرباح الفترة
 )15.512.256( - )15.512.256( - - - الخسائر الشاملة األخرى للفترة

 ---------- ---------- ---------- ----------------- -------------- ---------------- 
 )2.510.758( 13.001.498 )15.512.256( - - - الشاملة للفترة الخسائرإجمالي 

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

       الملكية
 )10.199.063( )10.199.063(- - - -  )21يضاح اإلراجع ( الُمعلنةتوزيعات األرباح 

 )970.000( )970.000(- - - -  )21راجع اإليضاح (أعضاء مجلس اإلدارة  تعويضات
 ---------- ---------- ---------- ----------- ---------------- -------------- 

إجمالي المعامالت مع مالكي الشركة المسجلة مباشرة ضمن 
 )11.169.063( )11.169.063(- - - -  حقوق الملكية

 ----- -------------------------- ----------- --------------- ---------------- ----------------- 
 251.839.982 59.647.846 23.806.741 - 32.397.895 135.987.500 )ةغير مدقق( 2018مارس  31الرصيد في 

 ========= ======== ====== ======== ========= ========== 
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  )تابع( الموحد ن التغيرات في حقوق الملكية الموجزبيا
 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 
 رأس
 المال

 االحتياطي
 الــقانوني

 احتياطي القيمة العادلة
لالستثمارات بالقيمة 

العادلة من خالل األرباح 
 أو الخسائر

 األرباح 
 اإلجمالي  المحتجزة

رهمد درهم درهم درهم درهم    
      

 301.276.964 88.472.086 39.772.179 37.045.199 135.987.500 )مدققة( 2019يناير  1في الرصيد 
 --------------- -------------- --------------- --------------- ----------------- 

      إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
      

 13.353.459 13.353.459 - - - أرباح الفترة
 767.698 - 767.698 - - اإليرادات الشاملة األخرى للفترة

 ---------- ---------- ------------ ---------------- ---------------- 
 14.121.157 13.353.459 767.698 - - الشاملة للفترة اإليراداتإجمالي 

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

)13.598.750( - - - )21يضاح اإلراجع ( الُمعلنةتوزيعات األرباح   )13.598.750(  

)1.260.000( - - -   )21راجع اإليضاح (تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة   )1.260.000(  
 ---------- ---------- ------------ ---------------- ---------------- 

)14.858.750( - -   -   المسجلة مباشرة ضمن حقوق الملكية ت مع مالكي الشركةالمعامالإجمالي   )14.858.750(  
 ----------------- ---------------- ---------------- ----------------- ----------------- 

 300.539.371 86.966.795 40.539.877 37.045.199 135.987.500 )ةغير مدقق( 2019مارس  31ي الرصيد ف
 ==========  =========  =========  =========  ==========  
 

وفقاً لهذه الطريقة، ال تتم إعادة بيان أرقام . باستخدام طريقة استرجاعية معدلة 2019يناير  1عقود االيجار في  –من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  16المعيار رقم قامت المجموعة مبدئياً بتطبيق  )1(
 ).1(1-3اإليضاح  راجع كذلك. من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في األرباح المحتجزة في تاريخ تقرير التطبيق المبدئي 16المقارنة ويتم االعتراف بالتأثير المتراكم للتطبيق المبدئي للمعيار رقم 

 
حتى يبلغ رصيد هذا االحتياطي ي نإلى االحتياطي القانوللشركة  السنوية رباحاأل٪ من صافي 10تحويل  يتعين، والنظام األساسي للشركة 2015لسنة  )2(لقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية رقم لطبقاً  )2(

لم يتم إجراء تحويل إلى هذا االحتياطي في نهاية فترة التقرير حيث سيتوقف ذلك على نتائج . قابل للتوزيع باستثناء الحاالت التي ينص عليها القانونهذا االحتياطي غير  إن. مال الشركة المدفوع ٪ من رأس50
 .السنة المالية

 
  .الموحدة ةالمرحلية الموجز البيانات الماليةال يتجزأ من هذه  جزءً  25إلى  11ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 



 وشركتها التابعة ع.م.شالفجيرة لصناعات البناء شركة 
 

11 
 

 



 تها التابعةاوشرك ع.م.شالفجيرة لصناعات البناء شركة 
 

12 
 

 الموحدةالمرحلية الموجزة  البيانات الماليةإيضاحات حول 
 ) غير مدققة( 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
  معلومات عن الشركة .1

 
 عام في تحدةاإلمارات العربية المإمارة الفجيرة،  فيكشركة مساهمة عامة ") الشركة(" ع.م.شركة الفجيرة لصناعات البناء ش تأسست
 لألوراق سوق أبوظبيفي مدرجة ضمن  العاديةالشركة  أسهمإن . الفجيرةبموجب مرسوم أميري صادر من صاحب السمو حاكم  1979
  .، اإلمارات العربية المتحدةالفجيرة 383ب .صالشركة المسجل هو عنوان  إن. المالية

 
 نتهية فيولفترة الثالثة أشهر الم 2019مارس  31كما في  ")يانات المالية المرحليةالب(" تتألف البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

 ").المجموعة"ين بـ تمجتمع ُيشار إليهما(لشركة وشركتها التابعة امن  ذلك التاريخ
 

يك ومنتجات الصوف تتمثل األنشطة الرئيسية للمجموعة في إنتاج الطابوق الخرساني وأعمال بالط األرصفة المتشابكة وبالط السيرام
 .الكساراتالصخري ومنتجات الرخام وبالط التيرازو ومنتجات 

 
 أساس اإلعداد  .2

 
 بيان التوافق  

 
التقارير " 34فقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم و 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في المالية المرحلية  البياناتتم إعداد هذه 

والتي  2018ديسمبر  31في  األخيرة للمجموعة كماالموحدة  السنوية جنباً إلى جنب مع البيانات المالية تهايتعين قراءو، "المالية المرحلية
 .2015لسنة ) 2(تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومتطلبات القانوني االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 

 
عقود  –من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  16لبيانات المالية أول بيانات مالية للمجموعة تم فيها تطبيق المعيار رقم تمثل هذه ا

 .التغيرات التي طرأت على السياسات المحاسبية الهامة) 1(1-3يتضمن اإليضاح . االيجار
 

 السياسات المحاسبية الهامة .3
 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، فإن  16حاسبة عقود االيجار المترتبة على تطبيق المعيار رقم باستثناء التغيرات على م
عند إعداد البيانات المالية الموحدة  المتبعة السياسات مع تلكتتوافق المالية المرحلية  البياناتالسياسات المحاسبية المطبقة عند إعداد 

  .2018ديسمبر  31منتهية في السنوية للمجموعة للسنة ال
 

 2019يناير  1اعتباراً من  عقود االيجار –من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  16قامت المجموعة مبدئياً بتطبيق المعيار رقم 
 1األرباح المحتجزة كما في  معدلة والتي يتم بموجبها االعتراف بالتأثير المتراكم للتطبيق المبدئي فيالسترجاعية اال طريقةالباستخدام 

 4والتفسير رقم  17وبالتالي، لم تتم إعادة بيان معلومات المقارنة وتم مواصلة بيانها طبقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  2019يناير 
 .الصادر عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية

 
 التغير في السياسات المحاسبية الهامة 3-1

 
 عقود االيجار –من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  16رقم المعيار  )1(

 
 تعريف عقد االيجار 

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

 
اتخاذ اإلجراء العملي باتباع التقييم من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، اختارت المجموعة  16المعيار رقم  التحول إلى تطبيقعند 

المالية فقط  ير الدولية إلعداد التقارير من المعاي 16حيث قامت بتطبيق المعيار رقم  يةإيجار اً عقودالحالي الذي يحدد أي المعامالت تمثل 
من المعايير الدولية إلعداد  16للمعيار رقم  لذلك، تم تطبيق تعريف عقد اإليجار وفقاً . على العقود التي تم تحديدها سابقاً كعقود إيجار

  . 2019  يناير  1التقارير المالية فقط على العقود التي تم إبرامها أو تغييرها في أو بعد 
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 الموحدةالمرحلية الموجزة  البيانات الماليةإيضاحات حول 
 ) غير مدققة( 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  .3

 
 )تابع(التغير في السياسات المحاسبية الهامة  3-1

 
 )تابع( عقود االيجار –مالية من المعايير الدولية إلعداد التقارير ال 16المعيار رقم  )1(

 
 المجموعة كمستأجر )أ

 
سابقاً بصفتها الطرف المستأجر بتصنيف عقود اإليجار كعقود  المجموعةقامت . أراضي وسكن للموظفين ومركباتتقوم الشركة باستئجار 

من  16للمعيار رقم  طبقاً . ملكيةالامتيازات مخاطر وكافة تحويل  بشكل فعلي قد تم إذا كان على تقييمها ما  إيجار تشغيلي أو تمويلي بناءً 
أي  –اإليجار لمعظم عقود اإليجار   التزاماتحق االستخدام وذات موجودات المجموعة بالالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، تعترف 

  . بيان المركز المالييتم االعتراف بهذه العقود في 
 

. بعض الموجودات المنخفضة القيمةلحق االستخدام والتزامات اإليجار ذات موجودات الف بعدم االعترا المجموعة قررتومع ذلك، 
 .فعات اإليجار المرتبطة بعقود اإليجار هذه كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى مدة اإليجارتعترف المجموعة بد

 
فيما يلي القيم الدفترية . "تلكات واآلالت والمعداتالمم"ضمن كبند منفصل حق االستخدام ذات موجودات البعرض  المجموعةتقوم 

 :للموجودات ذات حق االستخدام
 

  
موجودات ذات 
 حق االستخدام

 درهم  
   

 72.722.224  2019يناير  1الرصيد في 
  ========= 

 71.253.435  2019مارس  31الرصيد في 
  ========= 
 

 اً مبدئيحق االستخدام األصل ذات  يتم قياس. اإليجارعقد  والتزامات اإليجار في تاريخ بدءحق االستخدام باألصل ذات تعترف المجموعة 
ويتم قياسه الحقاً بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة، ويتم تعديله لبيان أثر بعض عمليات إعادة قياس  بالتكلفة،

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

 
مخصومة باستخدام معدل الفائدة  ،بدء العقدار التي لم يتم سدادها في تاريخ اإليج لدفعاتقياس التزام اإليجار بالقيمة الحالية مبدئياً يتم 

تستخدم . للمجموعةاإلضافي االقتراض  الفائدة على معدلاستخدام يتم  بسهولة،المعدل تحديد تعذر إذا  أو،عقد اإليجار الضمني في 
 .اإلضافي كمعدل خصم الفائدة على االقتراضمعدل  عامالمجموعة بشكل 

 
 ة قياستم إعادت. اإليجارمن خالل خصم دفعات دة على التزام اإليجار وينخفض تكلفة الفائإضافة من خالل  التزام اإليجار زايد الحقاً يت

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

 
يؤثر . خيارات التجديدوتتضمن تلك العقود كون فيها مستأجر تاإليجار لبعض عقود اإليجار التي  لتحديد مدةبتطبيق أحكام  المجموعةقامت 

 قيمةيؤثر بشكل كبير على  وهو ما اإليجار،على يقين معقول من ممارسة مثل هذه الخيارات على مدة عقد  المجموعةتقييم ما إذا كانت 
 .معترف بهاحق االستخدام الذات موجودات الالتزامات اإليجار و

 
 .الموحد تقوم المجموعة بعرض التزامات االيجار كبند منفصل في بيان المركز المالي
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 الموحدةالمرحلية الموجزة  البيانات الماليةإيضاحات حول 
 ) غير مدققة( 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  .3

 
 )تابع(سياسات المحاسبية الهامة التغير في ال 3-1

 
 )تابع(عقود االيجار  –من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  16المعيار رقم  )1(

 
 )تابع(المجموعة كمستأجر  )أ

 
 التحول

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

 
، تم قياس التزامات 17رقم الدولي  يمعيار المحاسبال، بالنسبة لعقود اإليجار المصنفة على أنها عقود إيجار تشغيلي بموجب التحولعند 

. 2019ر يناي 1كما 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 المستحقةحق االستخدام  الموجودات ذاتيتم قياس 

 
إليجار لى عقود امن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ع 16رقم  العملية التالية عند تطبيق المعيار البدائل المجموعةاستخدمت 

 :17رقم الدولي  يمعيار المحاسبالبموجب  على أنها عقود إيجار تشغيلياً المصنفة سابق
 

 .اً شهر 12التي تقل عن االستخدام لعقود اإليجار بالموجودات والمطلوبات ذات حق اإلعفاء بعدم االعتراف  طبقت -
 .المبدئيفي تاريخ التطبيق حق االستخدام  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 بداية العقد  في
 . ذات الصلةلمستقلة ا هاأسعار

 
 التأثير عند التحول

 
اعترفت المجموعة بالموجودات اإلضافية ذات حق االستخدام ، من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 16رقم إلى المعيار  التحولعند 

 :فيما يلي ملخص لتأثير التحول. وااللتزمات اإلضافية الخاصة بعقد االيجار
 
 2019يناير  1  
 درهم  
   

   الموجودات ذات حق االستخدام
 72.173.552  المباني والتحسينات على عقارات مستأجرة -
 548.672  المركبات -
  ---------------- 
  72.722.224 
  ========= 

 71.989.196  مطلوبات عقد االيجار
  ========= 

 )733.028(  المصروفات المدفوعة مقدماً 
  ======== 
 



 تها التابعةاوشرك ع.م.شالفجيرة لصناعات البناء شركة 
 

15 
 

 الموحدةالمرحلية الموجزة  البيانات الماليةإيضاحات حول 
 ) غير مدققة( 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  .3

 
 )تابع(التغير في السياسات المحاسبية الهامة  3-1

 
 )تابع(عقود االيجار  –مالية من المعايير الدولية إلعداد التقارير ال 16المعيار رقم  )1(

 
 )تابع( المجموعة كمستأجر )أ

 
 )تابع( التأثير عند التحول

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

 .٪6 يبلغ متوسط سعر الفائدة المطبق. 2019يناير  1االقتراض اإلضافي في الفائدة على اإليجار باستخدام معدل 
 
 2019يناير  1  
 درهم  

   يتألف التزام االيجار من
 من المعايير الدولية  17طبقاً للمعيار رقم  2019يناير  1ارتباطات عقد االيجار التشغيلي في 

 7.448.184  إلعداد التقارير المالية
 96.064.043  لشكل معقوخيارات التمديد المؤكد ممارستها ب

  ---------------- 
 103.512.227  الحد األدنى لدفعات االيجار غير المخصومة

  ========= 
 71.989.196  القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات االيجار المخصومة باستخدام معدل الفائدة على االقتراض اإلضافي

  ========= 
 

فيما يتعلق بعقود االيجار المصنفة سابقاً كعقود ايجار من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية،  16رقم عيار لمالمبدئي ل لتطبيقلنتيجة 
 .2019يناير  1مليون درهم للموجودات ذات حق االستخدام كما في  0 .73تشغيلي، اعترفت المجموعة بمبلغ 

 
مجموعة بتكاليف ، اعترفت المن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 16 رقملمعيار طبقاً لفيما يتعلق بعقود اإليجار هذه كذلك 

اعترفت . 2019مارس  31خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  وذلك اإليجار التشغيلي، عقد والفوائد، بدالً من مصروفات االستهالك
 .مليون درهم من عقود االيجار هذه 0 .44قيمة مليون درهم وتكاليف فوائد ب 1 .47المجموعة بتكاليف استهالك بقيمة 

 
 األدوات المالية –من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  9المعيار رقم  )2(

 
يناير  1والذي يسري اعتباراً من  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 9المعيار رقم بتطبيق المجموعة  قامتخالل السنة السابقة، 

انخفاض  خسائرمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على  9  المعيار رقم إلى التحولتأثير يتضمن الجدول التالي ملخصاً ل. 2018
 :2018يناير  1من  اً على األرصدة االفتتاحية اعتبار القيمة

 

 2017ديسمبر  31 

تأثير إعادة القياس طبقاً 
من  9للمعيار رقم 

ة إلعداد المعايير الدولي
 2018يناير  1 التقارير المالية

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

    :خسائر انخفاض القيمة على
 56.317.523 )459.168( 56.776.691 الذمم المدينة التجارية

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

 رقم الدولي يمعيار المحاسبالتم تصنيفها كاستثمارات متاحة للبيع بموجب سندات ملكية موعة استثمارات عالوة على ذلك، كان لدى المج
 9اً لما يجيزه المعيار رقم وفق. ة األجل ألغراض استراتيجيةالمجموعة االحتفاظ بها لفترة طويل تعتزموالتي ، 2018يناير  1كما في  39

على أنها مقاسة بالقيمة  المبدئيهذه االستثمارات في تاريخ التطبيق  بتحديدقامت المجموعة المالية، من المعايير الدولية إلعداد التقارير 
من المعايير الدولية إلعداد التقارير  9التحول إلى المعيار رقم  نتيجةهناك أي تأثير لم يكن . العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

ذات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى والتغيرات المتراكمة ي تعديل على االستثمارات ، وبالتالي لم يتم إجراء أالمالية
 .2018يناير  1في من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  9عند تطبيق المعيار رقم الصلة في احتياطي القيمة العادلة 
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 الموحدةوجزة المرحلية الم البيانات الماليةإيضاحات حول 
 ) غير مدققة( 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 استخدام التقديرات واألحكام .4

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

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

لمجموعة لتطبيق السياسات المحاسبية  عندمن قبل اإلدارة  الموضوعةالمالية المرحلية ، كانت األحكام الهامة البيانات عند إعداد هذه 
ديسمبر  31لتي تم تطبيقها على البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في والمصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقديرات هي ذاتها ا

من المعايير الدولية إلعداد التقارير  16، باستثناء المصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقديرات ذات الصلة بتطبيق المعيار رقم 2018
 .)1( 1-3المالية، والمدرجة في اإليضاح رقم 

 
ة قياسات القيمة كاف راقبةمكما أن اإلدارة مسؤولة بصورة عامة عن  ،ر عام للرقابة فيما يتعلق بقياس القيم العادلةالمجموعة إطا لدى

 .العادلة الهامة
 

في حال االستعانة بمعلومات صادرة عن . بصورة منتظمة بمراجعة المدخالت الهامة غير الملحوظة والتعديالت على التقييم تقوم اإلدارة
بتقييم األدلة التي تم الحصول  تقوم اإلدارةاألسعار المقدمة من وسيط أو خدمات التسعير، لقياس القيم العادلة، عروض  مثلطرف آخر، 

متطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، بما في ذلك المستوى تفي ب هذه التقييماتاالستنتاج بأن عليها من األطراف األخرى لدعم 
 .لمتدرج للقيمة العادلة الذي يتم في إطاره تصنيف مثل هذه التقييماتفي النظام ا

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

 :ستخدمة في أساليب التقييم المبينة على النحو التاليفي نظام متدرج للقيمة العادلة استناداً إلى المدخالت الم مختلفة مستويات
  

 . في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات متطابقة) غير معدلة(أسعار مدرجة : 1المستوى  -
وهي عبارة عن مدخالت ملحوظة لموجودات أو مطلوبات، سواء  1مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى : 2المستوى   -

 ).مشتقة من األسعار(أو بشكل غير مباشر ) سعاركاأل(بشكل مباشر 
 ).مدخالت غير ملحوظة(مدخالت لموجودات أو مطلوبات، غير مرتكزة على معطيات السوق الملحوظة : 3المستوى  -

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

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

 
 .ية فترة التقرير التي تم خاللها التغييرتعترف المجموعة بالتحويالت فيما بين مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة في نها

 
 إدارة المخاطر المالية .5

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

 .ة، ومخاطر االئتمان ومخاطر السيول)أسعار الفائدةاألجنبية ومخاطر األسعار ومخاطر 
 

المالية  البياناتفيما يتعلق بإدارة المخاطر المالية ضمن  ةالمالية المرحلية على كافة المعلومات واإلفصاحات الالزم البيانات ال تشتمل
ن إ .2018ديسمبر  31، ويتعين قراءتها جنباً إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في للمجموعة الموحدة السنوية

أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية لدى المجموعة تتوافق مع األهداف والسياسات المفصح عنها في البيانات المالية الموحدة كما في 
 .2018ديسمبر  31وللسنة المنتهية في 

 
  اإليرادات .6
 

 
 فترة الثالثة أشهر        
 مارس 31المنتهية في      

 2019 2018 
 درهم درهم 
   

 65.338.306 59.813.777 في وقت محدد –بيع البضائع 
 1.657.050 368.115 على مدى فترة زمنية –إيرادات العقود 

 ------------- ----------- -------
 60.181.892 66.995.356 
 ========= ======== 
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 الموحدةالمرحلية الموجزة  البيانات الماليةإيضاحات حول 
 ) غير مدققة( 2019مارس  31هر المنتهية في لفترة الثالثة أش

 
  مصروفات البيع والتوزيع .7
 

 
 فترة الثالثة أشهر        
 مارس 31المنتهية في      

 2019 2018 
 درهم درهم 
   

   :تتضمن ما يلي
 2.290.479 2.349.813 تكاليف الموظفين

 1.149.322 1.294.694 مصروفات المركبات
 603.896 622.725 )11جع اإليضاح را(االستهالك 

 678.083 493.619 الدعاية والترويج التجاري
 1.145.098 429.166 رسوم حكومية على مبيعات المحاجر

 81.149 81.699 تأمين
 175.351 65.096 أتعاب قانونية ومهنية

 731.007 55.060 مصروفات ايجار
 49.373 46.998 االتصاالت والهاتف

 ====== ===== 
 
  مصروفات إدارية .8
 

 
 فترة الثالثة أشهر        
 مارس 31المنتهية في      

 2019 2018 
 درهم درهم 
   

   :تتضمن ما يلي
 2.548.949 2.825.609 تكاليف الموظفين

 1.097.769 1.344.360 )11راجع اإليضاح (االستهالك 
 423.934 711.688 أتعاب قانونية ومهنية

 131.491 190.227 والهاتف االتصاالت
 1.945.379 130.566 )13راجع اإليضاح (مخصص المخزون بطيء الحركة 

 326.989 44.943 مصروفات ايجار
 34.101 44.854 تأمين

 81.175 48.116 مصروفات المركبات
 ====== ====== 

 
  إيرادات ومصروفات التمويل .9
 

 
 فترة الثالثة أشهر        
 مارس 31ية في المنته     

 2019 2018 
 درهم درهم 
   

   مصروفات التمويل
 529.781 384.098 الفائدة على قروض مصرفية

-  441.462 الفائدة على مطلوبات عقود االيجار
 --------- -------- -----
 825.560 529.781 
 --------- ------ -------

   إيرادات التمويل
 )177.942( )366.319( بتة لدى بنوكالفائدة على ودائع ثا

 ----------- --------- -------
 351.839 459.241 صافي –مصروفات التمويل 

 ======= ====== 
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 الموحدةالمرحلية الموجزة  البيانات الماليةإيضاحات حول 
 ) غير مدققة( 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
  إيرادات أخرى .10

 
بصورة رئيسية من عكس مخصصات زائدة غير ) غير مدققة( 2019مارس  31ألف اإليرادات األخرى لفترة الثالثة أشهر المنتهية في تت

 ). ال شيء): غير مدققة( 2018مارس  31فترة الثالثة أشهر المنتهية في (درهم  0 .93مطالب بها بقيمة 
 

  الممتلكات واآلالت والمعدات .11
 

 )مدققةغير (اإلضافات 
 

فترة الثالثة أشهر (مليون درهم  1 .13، استحوذت المجموعة على موجودات بقيمة 2019مارس  31خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 ).مليون درهم 2 .43) غير مدققة( 2018مارس  31المنتهية في 

 
 )غير مدققة(موجودات ذات حق االستخدام 

 
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، اعترفت المجموعة  16التطبيق المبدئي للمعيار رقم خالل الفترة الحالية، وتوافقاً مع 
والتي ) ال شيء): غير مدققة( 2018مارس  31فترة الثالثة أشهر المنتهية في (مليون درهم  72 .72بموجودات ذات حق استخدام بقيمة 

تم قيد مصروفات استهالك )). 1(1-3راجع اإليضاح (ارات مستأجرة والمركبات تم تصنيفها ضمن فئات المباني والتحسينات على عق
بناًء على فترات عقود االيجار  وذلك، )ءال شي): غير مدققة( 2018مارس  31فترة الثالثة أشهر المنتهية في (مليون درهم  1 .47بقيمة 

 .19راجع كذلك اإليضاح . للعقود ذات الصلة
 

 )غير مدققة(االستهالك 
 

 :تم توزيع االستهالك على النحو التالي
 

 
 فترة الثالثة أشهر        
 مارس 31المنتهية في      

 2019 2018 
 درهم درهم 
   

 5.812.269 6.273.784 المبيعات تكلفة
 603.896 662.725 )7راجع اإليضاح (مصروفات البيع والتوزيع 

 1.097.769 1.344.360 )8راجع اإليضاح (مصروفات إدارية 
 ----------- --------- -------
 8.280.869 7.513.934 
 ======== ======= 
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  ) تابع(الموحدة  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة
 ) غير مدققة( 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 لعادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىاالستثمارات المسجلة بالقيمة ا .12

 

 
 مارس  31

2019 
 ديسمبر 31

2018 
 درهم درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 

   سندات الملكية
 56,691,652 57,459,350 أوراق مالية مدرجة

 1,290,000 1,290,000 أوراق مالية غير مدرجة
  ---------------- --------------

11B57,981,652 58,749,350 رات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىإجمالي االستثما 
12B ًاالستثمارات المتعلقة بالعمليات المتوقفة المسجلة: ناقصا 
13Bضمن الموجودات المتداولة 

 
)551,582( 

 
)559,543( 

  --------------- --------------
14Bمسجلة بالقيمة العادلة الجزء غير المتداول من االستثمارات ال 
15Bمن خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

 
58,197,768 

 
57,422,109 

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

مارس  31فترة الثالثة أشهر المنتهية في (مليون درهم  0 .77خالل الفترة الحالية، تم تسجيل أرباح القيمة العادلة لالستثمارات بقيمة تبلغ 
 .ضمن اإليرادات الشاملة األخرى) مليون درهم 15 :51: )غير مدققة( 2018

 
 مخزونال .13

 

 
 مارس  31

2019 
 ديسمبر 31

2018 
 درهم درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 

   المستمرةالعمليات 
 2,991,919 4,720,261 المواد الخام

 17,091,844 17,288,232 البضائع تامة الصنع
16B23,568,475 22,644,942 قطع الغيار 
17B9,154,997 5,772,701 لمواد االستهالكيةا 

  ----------------- ----------------
 50,426,136 52,807,235 

18B ً19,527,665( )19,658,231( مخصص المخزون بطيء الحركة: ناقصا( 
  ---------------- ----------------

19B 33,279,570 30,767,905 )أ( المستمرةالمخزون المتعلق بالعمليات 
  ---------------- --------------

20Bالعمليات المتوقفة   
21B3,713,342 3,578,621 البضائع تامة الصنع 
22B2,434,117 2,434,117 قطع الغيار 
23B52,937 52,937 المواد االستهالكية 

  --------------- -------------
 6,065,675 6,200,396 

24B ً3,578,565( )3,578,565( مخصص المخزون بطيء الحركة: ناقصا( 
  ---------------- --------------

25B 2,621,831 2,487,110 )ب( المتوقفةالمخزون المتعلق بالعمليات 
  ---------------- ---------------

26B 35,901,401 33,255,015 )ب) + (أ(صافي  –إجمالي المخزون 
 ========= ======== 

 
مارس  31فترة الثالثة أشهر المنتهية في (مليون درهم  0 .13خصص للمخزون بطيء الحركة بقيمة تبلغ خالل الفترة الحالية، تم تسجيل م

 .ضمن األرباح أو الخسائر) مليون درهم 1 :94: 2018
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  ) تابع(الموحدة  المرحلية الموجزة البيانات الماليةإيضاحات حول 
 ) ةغير مدقق( 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 الذمم المدينة التجارية .14

 

 
 مارس  31

2019 
 ديسمبر 31

2018 
 درهم درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 75,069,058 77,643,546 الذمم المدينة التجارية
 )19,219,382( )19,473,404( )انظر أدناه(خسائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية : ناقصاً 

  ---------------- ----------------
 58,170,142 55,849,676 
 ========= ======== 

 
فترة الثالثة أشهر المنتهية (مليون درهم  0 .25خالل الفترة الحالية، تم تسجيل خسائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية بقيمة تبلغ 

 .رضمن األرباح أو الخسائ )مليون درهم 0 .29: 2018مارس  31في 
 

 المبالغ المدفوعة مقدماً والوداع والذمم المدينة األخرى .15
 

 
 مارس  31

2019 
 ديسمبر 31

2018 
 درهم درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 4,877,345 2,633,993 )أدناه) 1(راجع اإليضاح (مطالبة تأمين مستحقة القبض 
 1,688,656  1,653,404 مبالغ مدفوعة مقدماً 

27B1,549,413 1,606,258 زات المدينةذمم المحتج 
28B ً1,581,750 1,468,565 المصروفات المدفوعة مقدما 
29B1,245,004 توزيعات األرباح المدينة  -
30B428,493 424,534 الودائع 
31B126,597 388,321 الذمم المدينة األخرى 

  ----------------------- -----
32B10,252,254 9,420,079 )أ(مم المدينة األخرى إجمالي المبالغ المدفوعة مقدماً والودائع والذ 
33B ًالجزء غير المتداول: ناقصا   
34B 364,000( )364,000( الودائع( 
35B206,419( )156,713( ذمم المحتجزات المدينة( 

  ----------------------- ---
36B الجزء غير المتداول من المبالغ المدفوعة مقدماً والودائع 
37B ب(والذمم المدينة األخرى( 

 
)520,713( 

 
)570,419( 

  ------------------- ------
38B الجزء المتداول من المبالغ المدفوعة مقدماً والودائع 
39B ب( -) أ(والذمم المدينة األخرى( 

 
8,899,366 

 
9,681,835 

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

من توقف األعمال بسبب الفيضان الذي حدث يمثل هذا المبلغ مطالبة تأمين مستحقة القبض بخصوص األضرار والخسائر المتكبدة  )1(
 .مليون درهم تم قبضها خالل الفترة الحالية من شركة التأمين 3بقيمة تبلغ  2018في أكتوبر 

 
 .مليون درهم 0 .69خالل الفترة الحالية، قامت اإلدارة بإعادة تقييم استحقاق مطالبة التأمين وقامت بقيد مطالبة إضافية بقيمة 
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  ) تابع(الموحدة  المرحلية الموجزة البيانات الماليةإيضاحات حول 
 ) غير مدققة( 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 النقد في الصندوق ولدى البنوك .16

 

 
 مارس  31

2019 
 ديسمبر 31

2018 
 درهم درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 184,168 314,392 النقد في الصندوق
 907,273 907,273 وسيط االستثمارالنقد لدى 

40B 25,144,523 23,117,936 حسابات جارية –األرصدة المصرفية 
 ---------- -------------- ------
 24,339,601 26,235,964 
 ======== ======== 

 
 الذمم الدائنة التجارية واألخرى .17

 

 
 مارس  31

2019 
 ديسمبر 31

2018 
 درهم درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 34,092,051 29,750,218 الذمم الدائنة التجارية
 3,269,903 4,432,031 مبالغ مدفوعة مقدماً من العمالء

41B5,742,580 4,528,839 االستحقاقات 
42B1,170,631 1,583,563 مخصصات الموظفين 
43B29,963 29,963 توزيعات األرباح المستحقة الدفع 
44B269,518 251,280 فائدة مستحقة الدفع 
45B604,815 615,801 ضريبة القيمة المضافة المستحقة الدفع 

 ------------ ------------- ----
 41,191,695 45,179,461 
 ======== ======== 

 
 القروض المصرفية .18

 

 
 مارس  31

2019 
 ديسمبر 31

2018 
 درهم درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 712,042-  1قرض ألجل 
 28,444,444 26,666,667 2ألجل قرض 

  ---------------- --------------
 26,666,667 29,156,486 

46B7,823,153( )7,111,111( الجزء المتداول من القروض المصرفية: ناقصا( 
  ------------------------- -----

47B21,333,333 19,555,556 الجزء غير المتداول من القروض المصرفية 
 ======== ======== 

 
تم ضمان القروض المصرفية بضمان تجاري من الشركة، وتخصيص بوليصات تأمين تغطي المباني والمصنع والماكينات ورهن  )1

 .بعض المعدات لصالح البنك
 

يون مل 6 .43: 2018مارس  31فترة الثالثة أشهر المنتهية في (مليون درهم  2 .5خالل الفترة الحالية، تمت تسوية قروض بمبلغ  )2
 .)درهم
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  ) تابع(الموحدة  المرحلية الموجزة البيانات الماليةإيضاحات حول 
 ) غير مدققة( 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 اإليجارعقود التزامات  .19

 
من المعايير الدولية  16ار رقم مليون درهم عند تطبيق المعي 71 .99خالل الفترة الحالية، قامت المجموعة بتسجيل التزامات إيجار بقيمة 

 ).1( 1-3راجع أيضاً اإليضاح . إلعداد التقارير المالية
 

 تحليل استحقاق التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة
 

  
 مارس  31

2019 
 درهم  
 )غير مدققة(  
   

 11,860,321  أقل من سنة
 31,609,094  من سنة إلى خمس سنوات

48B58,491,015  اتأكثر من خمس سنو 
  -------- --------

49B 101,960,430  2019مارس  31إجمالي التزامات اإليجار غير المخصومة في 
  ========= 
   

50Bالتزامات اإليجار المدرجة في بيان المركز المالي   

  
 مارس  31

2019 
 درهم  
 )غير مدققة(  
   

 70,878,860  التزامات اإليجار
 )7,337,696(  ء المتداول من التزامات اإليجارالجز: ناقصاً 

  -------- --------
51B63,541,164  الجزء غير المتداول من التزامات اإليجار 

  ========= 
   

52Bالمبالغ المعترف بها ضمن األرباح أو الخسائر   

  

فترة الثالثة أشهر 
 31المنتهية في 

 2019مارس 
 درهم  
 )غير مدققة(  
   

 441,462  ائدة على التزامات اإليجارالف
 1,468,789  مصروفات االستهالك

  ----- --------
53B1,910,251  صافي التأثير للفترة 

  ======= 
   

54Bالمبالغ المعترف بها ضمن بيان التدفقات النقدية   

  

فترة الثالثة أشهر 
 31المنتهية في 

 2019مارس 
 درهم  
 )غير مدققة(  
   

 )1,551,798(  لي التدفقات النقدية لإليجاراتإجما
  ========= 
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  ) تابع(الموحدة  المرحلية الموجزة البيانات الماليةإيضاحات حول 
 ) غير مدققة( 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 رأس المال .20

 

 
 مارس  31

2019 
 ديسمبر 31

2018 
 درهم درهم 
 )ةمدقق( )غير مدققة( 

   المصرح به والمصدر والمدفوع
 135.987.500 135.987.500 درهم لكل سهم  1سهم بواقع  135.987.500

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

 األرباح المحتجزة .21
 
 توزيعات األرباح 
 

قيمة ب ٪10بنسبة ح نقدية على توزيعات أربا 2019 مارس 19بتاريخ  الُمنعقدالجمعية العمومية السنوية  اجتماع وافق المساهمون في
 .والتي تم دفعها خالل الفترة الحالية مليون درهم 13 .6إجمالية 

 
 أعضاء مجلس اإلدارة تعويضات

 
 1 .26أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة البالغة على  2019 مارس 19بتاريخ  الُمنعقدالجمعية العمومية السنوية  اجتماع وافق المساهمون في

 .، والتي تم دفعها خالل الفترة الحالية2018ديسمبر  31نتهية في للسنة الم مليون درهم
 

 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات عالقة .22
 

المعيار المحاسبي الدولي   تقع ضمن نطاق تعريف األطراف ذات العالقة المتضمن في  أخرىتقوم المجموعة بإبرام معامالت مع شركات 
أو إلدارة وسيطرة / تخضع لملكية مشتركة و تتألف األطراف ذات العالقة من الشركات التي ". قةإفصاحات األطراف ذات العال"، 24

 . وموظفي اإلدارة الرئيسيين شركائهامشتركة و
 

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

 
 :خالل الفترة فيما يلي المعامالت الهامة مع األطراف ذات عالقة

 

 
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس 31
 2019 2018 
 درهم درهم 
 )غير مدققة( )غير مدققة( 
   

 1,725,421 1,665,893 المشتريات من أطراف ذات عالقة
 337,983 2,165,916 القةالمبيعات ألطراف ذات ع

 ======= ====== 
   :تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين على النحو التالي

 1,159,370 1,623,009 تعويضات قصيرة األجل
 47,863 54,339 مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

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

 
 مارس  31

2019 
 ديسمبر 31

2018 
 درهم درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 7,005,040 4,689,434 )مدرجة في الذمم المدينة التجارية(أرصدة مستحقة من أطراف ذات عالقة 
 ======== ======= 

 2,980,723 3,012,903 )مدرجة في الذمم الدائنة التجارية واألخرى(أرصدة مستحقة ألطراف ذات عالقة 
 ======== ======= 
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  ) تابع(الموحدة  المرحلية الموجزة البيانات الماليةإيضاحات حول 
 ) غير مدققة( 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 التقرير حول القطاعات .23

 
المحاجر والتصنيع : تقسيم المجموعة إلى ثالثة قطاعات تشغيلية رئيسية وهيتتم . قامت اإلدارة بتحديد القطاعات التشغيلية بناًء على القطاعات المحددة بغرض تخصيص الموارد وتقييم األداء

 :فيما يلي المعلومات الخاصة بكل قطاع بشكل منفصل. وأخرى
 

 
 العمليات المستمرة

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 قفةالعمليات المتو

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

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
        2019مارس  31

 60,332,508 150,616 60,181,892 )2,877,310(-  56,947,736 6,111,466 اإليرادات 
 ======= ========= ======== ======= ======== ====== ======== 

 13,353,459 10,049 13,343,410-  2,477,039 10,220,500 645,871 األرباح
 ====== ======== ======= ==== ======== ===== ======== 

 8,280,869-  8,280,869-  79,806 7,515,322 685,741 االستهالك
 ====== ======= ===== ==== ======= ==== ======== 

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
        2018مارس  31

 67,395,063 399,707 66,995,356 )3,641,779(-  59,691,738 10,945,397 اإليرادات 
 ======== ======== ====== ======== ======== ====== ======== 

 13,001,498 88,813 12,912,685 17,750 777,927 12,252,164 )135,156( )الخسائر/ (األرباح 
 ======= ======== ====== ===== ======== ===== ======== 

 7,513,934-  7,513,934 )17,750( 94,225 6,593,214 844,245 االستهالك
 ====== ======= ===== ====== ======= ==== ======= 

        2019مارس  31في 
 450,917,587 4,180,259 446,737,328 )244,218,132( 308,144,250 357,904,357 24,906,853 إجمالي الموجودات

 ======== ========= ========= ========= ========= ======= ========= 
 150,378,216 1,073,524 149,304,692 )69,279,553( 43,174,969 165,595,980 9,813,296 إجمالي المطلوبات

 ======= ========= ======== ======== ========= ======= ========= 
        2018ديسمبر  31في 

 387,669,446 3,627,078 384,042,368 )238,267,654( 306,907,405 290,086,543 25,316,074 إجمالي الموجودات
 ======== ========= ========= ========= ========= ======= ========= 

 86,392,482 522,428 85,870,054 )75,783,081( 49,838,127 100,323,509 11,491,499 اتإجمالي المطلوب
 ======== ======== ======== ========= ======== ====== ======== 
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  ) تابع(الموحدة  المرحلية الموجزة البيانات الماليةإيضاحات حول 
 ) ير مدققةغ( 2019مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 ربحية السهم .24

 

 
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس 31
 2019 2018 
   

 13,001,498 13,353,459 )درهم(الفترة أرباح 
 ======== ======== 

 0.096 0 .098 األساسية والمخفضة - )درهم( ربحية السهم
 ==== ==== 

   العمليات المستمرة
 12,912,685 13,343,410 )درهم(الفترة أرباح 

 ======== ======== 
 0 .095 0 .098 األساسية والمخفضة - )درهم( ربحية السهم

 ==== ==== 
   العمليات المتوقفة

 88,813 10.049 )درهم(الفترة أرباح 
 ===== ===== 

 0 .001 0 .000 األساسية والمخفضة  - )درهم( ربحية السهم
 ==== ==== 

 
 .اك تأثير للتخفيض على ربحية السهم األساسية، نظراً ألنه ال يوجد لدى الشركة أي التزامات قائمة في تاريخ التقريرلم يكن هن 
 

 األدوات المالية .25
 

عنها في البيانات المالية  األهداف والسياسات التي تم اإلفصاحمع تلك  متوافقةدارة المخاطر المالية إلإن أهداف وسياسات المجموعة 
 .وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ 2018ديسمبر  31موحدة كما في ال
 

بالقيمة العادلة من خالل األخرى واالستثمارات الذمم المدينة الذمم المدينة التجارية وو تتألف الموجودات المالية من النقد وما يعادله
الذمم الدائنة الذمم الدائنة التجارية ووالتزامات اإليجار و المصرفيةتتألف 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
 .مها الدفتريةقي
 

 تقييم األدوات المالية
 

 .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
 

وجودات المالية المقاسة بالقيمه العادلة باستخدام أساليب تقييم وافتراضات مماثلة لتلك المتسخدمة في البيانات يتم تحديد القيم العادلة للم
 .2018ديسمبر  31المالية الموحدة السنوية المدققة للسنة المنتهية في 
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  ) تابع(الموحدة  المرحلية الموجزة البيانات الماليةإيضاحات حول 
 ) غير مدققة( 2019مارس  31منتهية في لفترة الثالثة أشهر ال

 
 )تابع(األدوات المالية  .25

 
ة العادلة يقدم الجدول التالي تحليالً لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير، حسب المستوى في النظام المتدرج للقيم

 .التي يتم تصنيف قياس القيمة العادلة به
 
 اإلجمالي 3المستوى  2وى المست 1المستوى  
 درهم درهم درهم درهم 

     2019مارس  31
     اإليرادات الشاملة األخرىاالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 57,459,350  -1,290,000 58,749,350 
 ======== === ======= ======== 

     2018مارس  31
 57,981,652 1,290,000-  56,691,652 يرادات الشاملة األخرىاإلاالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

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

، لم تكن هناك أي تحويالت فيما بين مختلف مستويات 2018ديسمبر  31والسنة المنتهية في  2019مارس  31خالل الفترة المنتهية في 
 .قياسات القيمة العادلة
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البيانات المالية في هذه ، لتتوافق مع العرض المتبع اقتضت الضرورةإعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة، حيثما / جميع إعادة تتمت 
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