
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   لإلسمنتشركة الشارقة 

  (ش.م.ع) وشركتها التابعة والتنمية الصناعية
  

   البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
   ٢٠١٩ يونيو ٣٠

  
  
  
  
  
  



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

   البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  ٢٠١٩ يونيو ٣٠
  
  
  

   صفحةال      حتويات الم
  

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

  ٣      الدخل الموجز الموحد بيان 
  

  ٤      الموحد اإليرادات الشاملة األخرى الموجزاألرباح أو الخسائر وبيان 
  

  ٥      الموحد زالموجبيان المركز المالي 
  

  ٦      الموحد بيان التدفقات النقدية الموجز
  

   ٨ – ٧      الموحد الموجزبيان التغيرات في حقوق الملكية 
  

    ١٨ – ٩      البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةحول إيضاحات 
  
  
  
  







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

٣  
 

  ز الموحد الدخل الموجبيان 
  (غير مدققة) ٢٠١٩ يونيو ٣٠في  المنتهيتين الستة أشهرفترتي الثالثة أشهر ول

  

    
  فترة الثالثة أشهر المنتهية في

  يونيو ٣٠           
  فترة الستة أشهر المنتهية في

  يونيو ٣٠           
    ٢٠١٨  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  إيضاح  
            

  ٣١٨٫٤٨١  ٢٩١٫٤٣٠  ١٤٥٫٨١٦  ١٣٨٫٣١٦  ١٧  اإليرادات
            

  )٢٩٩٫٦٥٤(  )٢٨٦٫٨٩٠(  )١٣٦٫٧٢٩(  )١٣٢٫٩٠٢(  ١٧  تكلفة المبيعات 
     ------------   -------------   ------------ -   ------------  

  ١٨٫٨٢٧  ٤٫٥٤٠  ٩٫٠٨٧  ٥٫٤١٤    اح إجمالي األرب
            

  )٨٫٣٣٢(  )٧٫٨٥٢(  )٤٫١٣٢(  )٣٫٩٦٨(    المصروفات اإلدارية والعمومية
            

  )٣٫٥٦٩(  )٢٫٣٦٨(  )١٫٩٢٩(  )١٫١١٦(    مصروفات البيع والتوزيع 
            

  ١٣٫٣٣٩  ١١٫٨٥٤  ٣٫٨٠٣  ٣٫٤١٥  ٥  إيرادات االستثمار 
            

  )٤٫٣٤٥(  )٤٫٥٣٤(  )٢٫٦١٥(  )٢٫٣٤١(    مصروفات التمويل
            

  ٦٣٢  ٩٠٩  ١٦٠  ٣٤٣    إيرادات أخرى 
     - -------   ---- ----   --------   ---------  

  ١٦٫٥٥٢  ٢٫٥٤٩  ٤٫٣٧٤  ١٫٧٤٧    أرباح الفترة 
    ====  =====  =====  =====  

            األرباح منسوبة إلى:
  ١٦٫٥٥٢  ٢٫٥٤٩  ٤٫٣٧٤  ١٫٧٤٧    مالكي الشركة

    =====  =====  =====  =====  
            ربحية السهم

   ٠٢٧.٠   ٠٠٤.٠   ٠٠٧.٠   ٠٠٣.٠  ١٤  ربحية السهم األساسية والمخفضة (درهم)
    ====  ====  ====  ====  
  
  
  

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

  . ٢و ١مدرج على الصفحتين الموحدة المرحلية الموجزة  البيانات الماليةالمستقلين حول مراجعة  إن تقرير مدققي الحسابات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



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

٤  
 

  الموحدالموجز  اإليرادات الشاملة األخرىاألرباح أو الخسائر و بيان
  (غير مدققة) ٢٠١٩يونيو  ٣٠لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 

  

    
  ر المنتهية فيفترة الثالثة أشه

  يونيو ٣٠           
  فترة الستة أشهر المنتهية في

  يونيو ٣٠           
    ٢٠١٨  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  إيضاح  
            

  ١٦٫٥٥٢  ٢٫٥٤٩  ٤٫٣٧٤  ١٫٧٤٧    أرباح الفترة 
            

            اإليرادات الشاملة األخرى
            

ن تتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو البنود التي ل
    الخسائر:

    
    

            
االستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل 

صافي التغير في  –اإليرادات الشاملة األخرى 
  ١- ٧  القيمة العادلة

  
  

١١٫٩١٨(  ١٫٧٢٠  )١٫٩٣٨(  ٢٫٥٦٨(  
     ---------  ----------   ---------   -----------  

  )١١٫٩١٨(  ١٫٧٢٠  )١٫٩٣٨(  ٢٫٥٦٨    ئر) الشاملة األخرى للفترةاإليرادات/(الخسا
     --------  ----------   - --------   -----------  

  ٤٫٦٣٤  ٤٫٢٦٩  ٢٫٤٣٦  ٤٫٣١٥    إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 
    ====  ====  ====  =====  
            

            اإليرادات الشاملة منسوبة إلى: إجمالي 
  ٤٫٦٣٤  ٤٫٢٦٩  ٢٫٤٣٦  ٤٫٣١٥    مالكي الشركة 

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

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

  . ٢و ١ى الصفحتين إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج عل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





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

٦  
 

   الموحدبيان التدفقات النقدية الموجز 
  (غير مدقق) ٢٠١٩ يونيو ٣٠المنتهية في  فترة الستة أشهرل

      
٢٠١٨يونيو  ٣٠  ٢٠١٩يونيو  ٣٠    
 ألف درهم ألف درهم    

       األنشطة التشغيلية
  ١٦٫٥٥٢ ٢٫٥٤٩    أرباح الفترة 
       تعديالت لـ: 

  ٢٧٫٨٢٣  ٢٩٫٩٢٦    االستهالك للممتلكات واآلالت والمعدات
  ١٫٣٢٧ ١٫٣٠٤    االستهالك للعقارات االستثمارية 

  ١٫٠٥٢ ١٫١١٩    مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين 
  )٩( )٣٢(    ممتلكات وآالت ومعدات  بيعاألرباح من 

  )١٢٨( )٧٢٥(    استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بيعصافي األرباح من 
  )١٫٩٢٦( )٣٫٢٨٠(  األرباح من التغير في القيمة العادلة الستثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  )١٫٦٩٨( )٩٥٦(    إيجار عقارات استثمارية  من يراداتاإل
  )٩٫٣٨٩( )٥٫٨٥٧(    توزيعات األرباح إيرادات 

  ٤٫٣٤٥ ٤٫٤٨٠    مصروفات الفائدة
    ------- ---   ---------  
    ٥٢٨٫٢٨  ٣٧٫٩٤٩  

        التغيرات في: 
  )٦٫٠٥٠(  )٢١٫٥٤٩(    المخزون  -
  )٦٣٫١٤٥( )١٫٠٧٧(    ألخرى الذمم المدينة التجارية وا  -
  )٢٫٨٥٠( ١٥٫٧٣٢    الذمم الدائنة التجارية واألخرى   -

  )٦٥٧( )٥٨٣(    تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 
     ----------   -----------  

  )٣٤٫٧٥٣( ٢١٫٠٥١    /(المستخدم) في األنشطة التشغيلية صافي النقد من
     ----------   -----------  
        
        نشطة االستثماريةاأل

  )٧٨٫٦٤٣(  )٦٣٫٧٨٨(    (شامالً المبالغ المدفوعة مقدماً) االستحواذ على ممتلكات وآالت ومعدات
  - )٤٥٫٨٠١(    إضافات إلى العقارات االستثمارية

  ٩ ٣٢    ممتلكات وآالت ومعدات بيعالمتحصالت من 
  )١٤٫٠٣٨( )٢٫٠٩١(    شراء استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

  ٣٫٤٩٨ ٣٫١٣٣    استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  بيعالمتحصالت من 
  ٩٫٣٨٩ ٥٫٨٥٧    إيرادات توزيعات األرباح 

  ١٫٦٩٨ ٩٥٦    اإليرادات من إيجار عقارات استثمارية
  )٢٫٩٤٦( )٢٫٩٥١(    شراء استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

  ١٦٫٣١٤ ٢٫٦٤٣    المتحصالت من بيع استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
     ----- --------   -----------  

)٠١٠٫١٠٢(    صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية    )٦٤٫٧١٩(  
     -------------  -----------  
        

        األنشطة التمويلية 
  ١٥١٫٧٨٢ ١٠٨٫٣٥٣    افي الحركة في القروض ص

  )٤٨٫٦٦٠(  )٣٩٫٥٣٦(    توزيعات أرباح مدفوعة
  )٤٫٣٤٥(  )٤٫٤٨٠(    الفائدة المدفوعة 

     ----------   ----------  
  ٩٨٫٧٧٧ ٦٤٫٣٣٧    صافي النقد من األنشطة التمويلية  

     -----------   ----------  
  )٦٩٥( )١٦٫٦٢٢(    صافي النقص في النقد وما يعادله

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

  ٥١٫٣٢٩ ٤٣٫٩١٤    النقد وما يعادله في نهاية الفترة 
     ---------   ---------  

        يتألف النقد وما يعادله من: 
  ٥١٫٣٢٩ ٤٣٫٩١٤    ) ٩النقد في الصندوق ولدى البنك (راجع اإليضاح 

    =====  =====  
  

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

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



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

٧  
 

  الموحد قوق الملكية الموجزبيان التغيرات في ح
  ٢٠١٨ يونيو ٣٠المنتهية في  فترة الستة أشهرل

  
  رأس
  المال

  االحتياطي
  قانونيال

  
  االحتياطي

  العـام 

توزيعات 
األرباح 

  المقترحة
احتياطي القيمة 

  العادلة
  األرباح 

  اإلجمالي   المحتجزة
  لف درهم أ  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
                

  ١٫٤٧٦٫٠٥١  ٢١٨٫٠٩٣  ٤٠٫٥٨٠  ٤٨٫٦٦٠  ٢٢٦٫٣٧٣  ٣٣٤٫٠٩١  ٦٠٨٫٢٥٤  ، كما هو معلن سابقاً ٢٠١٨يناير  ١الرصيد في 
  ----------  ----------  ----------  ----------   ---------   ---------   ------------  

ولية إلعداد من المعايير الد ٩لمعيار رقم اتطبيق عند  التعديل
  -   ٨٫٥٨٨  )٨٫٥٨٨(  -   -   -   -   للمرة األولى التقارير المالية

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

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

                إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة (غير مدققة)
  ١٦٫٥٥٢  ١٦٫٥٥٢  -   -   -   -   -   أرباح الفترة

  )١١٫٩١٨(  -   )١١٫٩١٨(  -   -   -   -   الشاملة األخرى للفترة اإليرادات
  ----------  ----------  ----------  ----------   --- --------   ---------   ---------  

  ٤٫٦٣٤  ١٦٫٥٥٢  )١١٫٩١٨(  -   -   -   -   (غير مدققة) إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
  ----------  ----------  ----------  ----------   -----------   ---------   -------  
                

                حركة أخرى في حقوق الملكية 
ة إلى األرباح المحتجزة عند بيع المحول من احتياطي القيمة العادل

استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 
  -   ٤٧٥  )٤٧٥(  -   -   -   -   )١- ٧األخرى (راجع اإليضاح 

  ----------  ----------  ----------  ----------   --- ----   - -----   -------  
  -   ٤٧٥  )٤٧٥(          إجمالي الحركة األخرى في حقوق الملكية

  ----------  ----------  ----------  ----------   --------   -------   -------  
                المعامالت مع مالكي الشركة (غير مدققة)
  )٤٨٫٦٦٠(  -   -   )٤٨٫٦٦٠(  -   -   -   )١٦توزيعات األرباح الُمعلنة (راجع اإليضاح 

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

   -----------   -----------  -----------  -----------  ---------  -----------  ----- -------- 
  ١٫٤٣٢٫٠٢٥  ٢٤٣٫٧٠٨  ١٩٫٥٩٩  -   ٢٢٦٫٣٧٣  ٣٣٤٫٠٩١  ٦٠٨٫٢٥٤  (غير مدققة) ٢٠١٨يونيو  ٣٠الرصيد في 

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



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

٨  
 

   (تابع) الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز
  ٢٠١٩ يونيو ٣٠المنتهية في  فترة الستة أشهرل

  
  رأس
  المال

  االحتياطي
  الــقانوني

  
  االحتياطي

  العـام 

توزيعات 
األرباح 

  المقترحة
احتياطي القيمة 

  العادلة
  األرباح 

  اإلجمالي   تجزةالمح
 ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   
         

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

         إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة (غير مدققة)
         

 ٢٫٥٤٩ ٢٫٥٤٩ - - - - -  أرباح الفترة
 ١٫٧٢٠ - ١٫٧٢٠ - - - -  اإليرادات الشاملة األخرى للفترة

   -- -------   - --------  ----------  ---------  -------  -- -- ----   -- ------  
 ٤٫٢٦٩ ٢٫٥٤٩ ١٫٧٢٠ - - - -  للفترةإجمالي اإليرادات الشاملة 

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

المحول من احتياطي القيمة العادلة إلى األرباح المحتجزة عند بيع 
ادات الشاملة استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإلير

 -  )١- ٧(راجع اإليضاح  األخرى
 

- 
 

- 
 

- 
 

)٨٢٧(  ٨٢٧ - 
  ---------- ---------- ----------  ---------  -------  ------  ------ 

)٨٢٧( - - - -  إجمالي الحركة األخرى في حقوق الملكية  ٨٢٧ - 
  ---------- ---------- ----------  ---------  -------  ------  ------ 

         المعامالت مع مالكي الشركة (غير مدققة)
 (٣٩٫٥٣٦) - - (٣٩٫٥٣٦) - - -  )١٦توزيعات األرباح الُمعلنة (راجع اإليضاح 

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

   -----------  -----------  -----------  -----------  ---------  -----------  -------------- 
٥١٧٫٧١٫٤٠ ٢٢٣٫٩١٠ ١٤٫٨٨٩ -  ٢٢٦٫٣٧٣ ٣٣٤٫٠٩١ ٦٠٨٫٢٥٤  (غير مدققة) ٢٠١٩يونيو  ٣٠الرصيد في   

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

  ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  جزءاً  ١٨إلى  ٩لى الصفحات من تُشكل اإليضاحات المدرجة ع
  
  
  
 



  ) وشركتها التابعةش.م.ع( شارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةالشركة 
  

٩  
 

  الموحدةالمرحلية الموجزة  البيانات الماليةإيضاحات حول 
  (غير مدققة)  ٢٠١٩ يونيو ٣٠المنتهية في  فترة الستة أشهرل

  
   معلومات عن الشركة  ١

  
بموجب  ١٩٧٧ عام ("الشركة") في الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة في(ش.م.ع) لتنمية الصناعية تأسست شركة الشارقة لإلسمنت وا

مرسوم أميري صادر من صاحب السمو حاكم الشارقة وتم تسجيلها كشركة مساهمة عامة. إن عنوان المكتب المسجل للشركة هو ص.ب 
  الشركة في سوق أبوظبي لألوراق المالية وسوق الكويت لألوراق المالية. الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة. يتم تداول أسهم ٢٠٨٣

  
 من ٢٠١٩ يونيو ٣٠ولفترة الستة أشهر المنتهية في كما في  ("البيانات المالية المرحلية") تتألف البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

  ين بـ "المجموعة").تتمعمج (يُشار إليهمالشركة وشركتها التابعة ل البيانات المالية
  

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

  وآسيا.  وأفريقيادولة اإلمارات العربية المتحدة وبعض الدول األخرى في الشرق األوسط 
  

   أساس اإلعداد  ٢
  
  بيان التوافق   

  
قراءتها ويتعين  ،التقارير المالية المرحلية ٣٤للمعيار المحاسبي الدولي رقم وفقاً  الموجزة الموحدة تم إعداد هذه البيانات المالية المرحلية

أخر بيانات مالية ’( ٢٠١٨ديسمبر  ٣١وللسنة المنتهية في في  كماللمجموعة األخيرة  السنويةالموحدة  جنباً إلى جنب مع البيانات المالية
معايير الدولية لوفقاً لمالية كاملة إلعداد بيانات كافة المعلومات الالزمة  الموحدة . ال تتضمن هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة)‘سنوية

األحداث والمعامالت الهامة لفهم التغيرات في األداء  لبيان المختارة إال أنه تم إدراج بعض اإليضاحات التفسيريةإلعداد التقارير المالية. 
  .سنوية موحدة أخر بيانات مالية منذ للمجموعة الموحد والمركز المالي

  
  أساس القياس

  
ن االستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة معلى أساس التكلفة التاريخية باستثناء الموجزة الموحدة رحلية الم البيانات الماليةتم عرض هذه 

واألدوات المالية المشتقة التي يتم  ،واالستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ،خالل اإليرادات الشاملة األخرى
  . قياسها بالقيمة العادلة

  
   ملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية الع
  

وهو العملة الرسمية بدرهم اإلمارات العربية المتحدة ("الدرهم اإلماراتي") الموجزة الموحدة المرحلية  البيانات الماليةتم عرض هذه 
  . ذكر خالف ذلكما لم يُ لف صحيح باألمقرباً إلى أقرب عدد للشركة 

  
  ية التقديرات واألحكام المحاسب  

  
وضع األحكام والتقديرات التي تؤثر على تطبيق السياسات باإلدارة  ، قامتالموجزة الموحدة هذه البيانات المالية المرحليةإعداد  عند

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

والمصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقديرات هي  للمجموعةلهامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية إن األحكام ا
من  ١٦لمعيار رقم وفقاً لباحتساب عقود اإليجار ، باستثناء األحكام الهامة الجديدة المتعلقة سنوية موحدة أخر بيانات مالية الواردة فيذاتها 

  .٤في اإليضاح رقم  والمبينةالدولية إلعداد التقارير المالية، المعايير 
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١٠  
 

  (تابع)  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة)  ٢٠١٩ يونيو ٣٠المنتهية في  فترة الستة أشهرل

  
  (تابع)أساس اإلعداد   ٢

  
  قياس القيم العادلة 

  
بية واإلفصاحات الخاصة بالمجموعة قياس القيم العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات المالية تتطلب مجموعة من السياسات المحاس

  وغير المالية.
  

لدى المجموعة إطار رقابي يتعلق بقياس القيم العادلة. يتضمن هذا اإلطار فريق إداري يكون مسؤوالً بصورة عامة عن متابعة كافة 
. يقوم الفريق اإلداري بصورة منتظمة بمراجعة المدخالت غير ٣ي ذلك القيم العادلة ضمن المستوى قياسات القيم العادلة الجوهرية، بما ف
  الملحوظة الجوهرية وتعديل التقييم.

  
لقياس القيم العادلة، يقوم الفريق اإلداري بتقييم األدلة التي تم الحصول عليها من  ىأخر طرافأعندما يتم استخدام معلومات مقدمة من 

خرى لدعم االستنتاج بأن هذه التقييمات تفي بمتطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، بما في ذلك المستوى في النظام األطراف األ
  المتدرج لقياس القيمة العادلة الذي يتعين في إطاره تصنيف هذه التقييمات.

  
معطيات السوق الملحوظة قدر اإلمكان. يتم تصنيف القيم العادلة  عند قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تستخدم المجموعة

  ضمن عدة مستويات في النظام المتدرج للقيمة العادلة بناًء على المدخالت المستخدمة في طرق التقييم على النحو التالي:
  

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

 مباشر (كاألسعار) أو بشكل غير مباشر (مشتقة من األسعار). 
  وظة).: مدخالت لموجودات أو مطلوبات، غير مرتكزة على معطيات السوق الملحوظة (مدخالت غير ملح٣المستوى 

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

 قل أهمية بالنسبة لعملية القياس بأكملها.الجوهرية األ
  

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

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

  
  السياسات المحاسبية الهامة  ٣

  
 المجموعةالمطبقة من قبل مع تلك السياسات  متوافقة الموجزة الموحدة المرحلية البيانات الماليةإن السياسات المحاسبية المطبقة عند إعداد 

بتطبيق  المحاسبية المتعلق ، باستثناء التغير في السياسة٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في وللسنة المنتهية في الموحدة المالية  اهبياناتعند إعداد 
  .٤في اإليضاح رقم  والمبينمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية،  ١٦المعيار رقم 

  
وللسنة التي ستنتهي في السياسات المحاسبية في البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في  فيالتغيرات  يتم إظهارأن أيضاً من المتوقع 

  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  

  التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة  ٤
  

عقود ة "من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالي ١٦بتطبيق المعيار رقم  لمرة األولىل، قامت المجموعة ٢٠١٩يناير  ١اعتباراً من 
دون أن يكون لها تأثير مادي على البيانات  ٢٠١٩يناير  ١هناك عدد من المعايير الجديدة األخرى التي تسري اعتباراً من  ".اإليجار

  المالية للمجموعة.
  

ي الميزانية العمومية. من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمستأجرين نموذج واحد الحتساب عقود اإليجار ف ١٦يقدم المعيار رقم 
الصلة  اتذ لموجوداتامثل حقها في استخدام ت تيحق االستخدام ال موجوداتبباالعتراف  ،بصفتها مستأجر ،نتيجة لذلك، قامت المجموعة

للسياسات  هةالمؤجر مشابمثل التزامها بسداد دفعات اإليجار. تبقى طريقة االحتساب المتبعة من قبل ت تياإليجار ال طلوباتمباإلضافة إلى 
  المحاسبية السابقة. 
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١١  
 

  (تابع)  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة)  ٢٠١٩ يونيو ٣٠المنتهية في  فترة الستة أشهرل

  
  (تابع)التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة   ٤

  
  تعريف عقد اإليجار  أ٤

  
ً في بداي ً للتفسير رقم كانت تقوم المجموعة سابقا عن لجنة الصادر  ٤ة العقد بتحديد ما إذا كان االتفاق يمثل أو يتضمن عقد إيجار وفقا

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

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

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

المعيار المحاسبي الدولي رقم قاً كعقود إيجار. فيما يتعلق بالعقود التي لم يتم تحديدها كعقود إيجار بموجب على العقود التي تم تحديدها ساب
تم إعادة تقييمها لتحديد أي منها يمثل عقد إلعداد التقارير المالية، لم تة الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولي ٤والتفسير رقم  ١٧

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

  
ية وغير يجاراإل العناصرمن كل على في العقد  ع قيمة اإليجارتوزيبيجار، تقوم المجموعة إ عقد ما يتضمن بندعند بداية أو إعادة تقييم 

ً نأسعارها المستقلة  سبح اإليجارية مستأجر، قررت المجموعة ال هي التي تكون فيها المجموعة العقارات. إال أنه، بالنسبة لعقود ايجار سبيا
  .واحد يايجار كعنصر اإليجارية وغير اإليجارية العناصرواحتساب  يةاإليجار غير العناصرعدم فصل 

  
  المجموعة بصفتها مستأجر  ب٤

  
ً بالتكلفة،أصل ريخ بدء عقد اإليجار. يتم قياس اإليجار في تا والتزام حق االستخدامأصل تعترف المجموعة ب ويتم  حق االستخدام مبدئيا

ً االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة، ويتم ً بالتكلفة ناقصا بعض عمليات إعادة قياس  لبيان أثرتعديله  قياسه الحقا
عندما يستوفي األصل المتعلق بحق االستخدام تعريف العقار االستثماري، يتم عرضه ضمن العقارات االستثمارية. يتم  التزامات اإليجار.

  لسياسات المحاسبية لدى المجموعة.مبدئياً قياس األصل المتعلق بحق االستخدام بالتكلفة، ويتم قياسه الحقاً بالقيمة العادلة، وفقاً ل
  

احتساب التغير في قيمة االلتزام اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ بدء العقد، ويتم  لدفعاتيتم مبدئياً قياس التزام اإليجار بالقيمة الحالية 
استخدام معدل يتم بسهولة،  التغير في القيمة باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار أو، إذا تعذر تحديد ذلك على الفترة الزمنية

  معدل الفائدة على االقتراض اإلضافي كمعدل خصم. عامبشكل تستخدم المجموعة الفائدة على االقتراض اإلضافي للمجموعة. 
  

ً التزام اإليجار من خالل  يتزايد ة قياس تم إعاداإليجار. تمن خالل خصم دفعات دة على التزام اإليجار وينخفض تكلفة الفائإضافة الحقا
تغيير في تقدير المبلغ  أحد المؤشرات أو المعدالت، أوتغيير في  نتيجةاإليجار المستقبلية  دفعاتعندما يكون هناك تغيير في  التزام اإليجار

من المؤكد بشكل معقول ا كان تغييرات في تقييم ما إذهناك مناسباً عندما تكون دفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية، أو حيثما يكون المتوقع 
  خيار اإلنهاء.ما إذا كان من المؤكد بشكل معقول عدم ممارسة أو أو التمديد خيار الشراء ممارسة 

  
  المجموعة بصفتها مؤجر  ج٤

  
إيجار  حق االستخدام. قامت المجموعة بتصنيف هذه العقود كعقود موجوداتتقوم المجموعة بتأجير عقاراتها االستثمارية، بما في ذلك 

  تشغيلي.
  

المطبقة بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  السياسات ال تختلف السياسات المحاسبية المطبقة على المجموعة بصفتها مؤجر عن تلك
، عندما تكون المجموعة مؤجر وسيط، يتم تصنيف عقود اإليجار من الباطن استناداً إلى األصل المرتبط بحق االستخدام ومع ذلك. ١٧
  .الصلة ذوإلى األصل  استناداً ليس الرئيسي، واشئ عن عقد اإليجار الن
  

من  ١٦رقم  إلى المعيار عند التحول مؤجرتكون فيها هي العقود اإليجار التي  يما يخصف تال تكون المجموعة ملزمة بإجراء أي تعديال
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٥رقم بتطبيق المعيار  قامت المجموعة إال أن .المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

  .عنصر من مكونات اإليجار وغيرهافي العقد لكل  المقابللتخصيص  "اإليرادات من العقود مع العمالء"
  

على البيانات  ماديثير تأ "عقود اإليجار"من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٦المعيار رقم تطبيق ل ليس على تقييم اإلدارة، بناءً 
  .شأنفي هذا ال م تقم المجموعة بإجراء أي تعديلوبالتالي. ل .مستأجرلمالية المرحلية الموجزة الموحدة، سواء كانت مؤجر أو ا
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١٢  
 

  (تابع)  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  ) (غير مدققة ٢٠١٩ يونيو ٣٠المنتهية في  فترة الستة أشهرل

  
  إيرادات االستثمار   ٥

  
  فـترة الثالثة أشهر المنتهية في

  يونيو ٣٠         
  فـترة الستة أشهر المنتهية في

  يونيو ٣٠         
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
          

في القيمة العادلة لالستثمارات المسجلة بالقيمة ا األرباح من التغير
  ١٫٩٢٦  ٣٫٢٨٠  )١٫٨١٢(  ١٫٠٢٧  )٢- ٧من خالل األرباح أو الخسائر (راجع إيضاح 

  صافي األرباح من بيع استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة 
  ١٢٨  ٧٢٥  ٩٣  ٤  )٢- ٧من خالل األرباح أو الخسائر (راجع إيضاح 

  ١٫٦٩٨  ٩٥٦  ٦٤٩  ٤٤٩  عقارات استثمارية  اإليرادات من إيجار
  ٩٫٣٨٩  ٥٫٨٥٧  ٤٫٨٧٣  ١٫٤٥٧ إيرادات توزيعات األرباح 

  ١٩٨  ١٫٠٣٦  -   ٤٧٨  أخرى
   ---------   --------   ---------   ---------  
  ١٣٫٣٣٩  ١١٫٨٥٤  ٣٫٨٠٣  ٣٫٤١٥  
  =====  =====  =====  =====  

  
  االستثمار في شركة زميلة /  الموجودات المحتفظ بها للبيع  ٦
  

مسجلة في ، شركة "باركس ليمتد اوتو الين اندستلایر"الحصة في  المتمثل فياالستثمار في شركة زميلة  تم تسجيل، ٢٠١٨خالل سنة 
  كشركة مستثمر بها محتسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية. الهند، 

  
وعليه  التالية،خالل االثنى عشر شهراً  "داوتوالين اندستلایر باركس ليمت"ابقة، قررت اإلدارة تصفية االستثمار في شركة خالل السنة الس

من االستثمار في شركة اوتوالين  ٪٥٠، قامت المجموعة ببيع ٢٠١٨في ديسمبر وتم تصنيف االستثمار على أنه محتفظ به للبيع. 
مليون  ٢٨. ٤. بلغ صافي الثمن شهر ٣٣ يتم استالمه على مدىمليون درهم  ٣٩ .٠٨ قدرهإجمالي  مبلغاندستلایر باركس ليمتد مقابل 

مليون  ٥. ٩، مما ترتب عليه أرباح بقيمة تكلفة البيع المتوقعة وخصم نسبة التغير في قيمة الثمن على الفترة الزمنيةاحتساب بعد  درهم
  درهم. 

     
ضوء  فيمناقشات جدية مع بعض المشترين المحتملين بغرض بيع الجزء المتبقي من االستثمار.  ءفي الوقت الراهن بإجرا اإلدارة تقوم

  تزيد القيمة الدفترية عن القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع. أنلجزء من االستثمار، ال تتوقع اإلدارة  التي تمت مؤخراً معاملة البيع 
 
  االستثمارات   ٧

  
   يونيو ٣٠

٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٨  
 يونيو ٣٠

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

        استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
  ١٥٩٫٢٣٤ ١٣٢٫٩٦٠ ١٣٤٫٤٣٥  استثمارات في أوراق مالية مدرجة 

  ٣٣٫٢٩٦ ٣٣٫٨٣١ ٣٣٫٠٣٤  استثمارات في أوراق مالية غير مدرجة 
   -----------  ----------   -----------  
  ١٩٢٫٥٣٠ ١٦٦٫٧٩١ ١٦٧٫٤٦٩  أدناه) ١- ٧) (راجع اإليضاح ١(
  ======  ======  ======  

        استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  ٥١٫٩١٩ ٢٠٫٩٠٤ ٢٥٫٢١٧  استثمارات في أوراق مالية مدرجة 

   --------- -   ---------  ----------  
  ٥١٫٩١٩ ٢٠٫٩٠٤ ٢٥٫٢١٧  أدناه) ٢- ٧) (راجع اإليضاح ٢(
   -----------  ----------   -----------  
)٢٤٤٫٤٤٩ ١٨٧٫٦٩٥ ١٩٢٫٦٨٦  )٢)+(١  
  ======  ======  ======  



  ) وشركتها التابعةش.م.ع( شارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةالشركة 
  

١٣  
 

  (تابع)  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة)  ٢٠١٩ يونيو ٣٠ة في المنتهي فترة الستة أشهرل

  
  (تابع)االستثمارات   ٧

  
   يونيو ٣٠

٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٨  
 يونيو ٣٠

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

        مدرجة:
  ١٥١٫٠٩٦ ١٢٥٫١٤٩ ١٢٨٫٦٠٨  اإلمارات العربية المتحدةداخل 

  ٦٠٫٠٥٧ ٢٨٫٧١٥ ٣١٫٠٤٤  دةخارج اإلمارات العربية المتح
        

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

  ٢٨٫١٩٦ ٢٨٫٧٣١ ٢٧٫٩٣٤  خارج اإلمارات العربية المتحدة
   -----------   -----------   -----------  
  ٢٤٤٫٤٤٩ ١٨٧٫٦٩٥ ١٩٢٫٦٨٦  
  ======  ======  ======  
  

  ة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىاالستثمارات المسجل  ١- ٧
  

  : كما يلي في االستثمارات الحركة كانت  

  
   يونيو ٣٠

٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٨  
 يونيو ٣٠

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

 ٢٤٧٫٩٣٨ ٢٤٧٫٩٣٨ ١٦٦٫٧٩١  الرصيد االفتتاحي 
  ١٤٫٠٣٨ ١٦٫٤١٦ ٢٫٠٩١  خالل الفترة/السنة  المشتريات

  )١١٫٩١٨( (١١٫٩٨٤) ١٫٧٢٠  التغير في القيمة العادلة
  إعادة التصنيف إلى استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من 

  خالل األرباح أو الخسائر
 

 - 
 

(٥٤٫٠٣٠) )٥٤٫٠٣٠(  
)٣٫١٣٣(  االستبعادات خالل الفترة/السنة  (٣١٫٥٤٩) )٣٫٤٩٨(  

   ------- ----   -----------  ----------- 
٤٦٩٫٧١٦  الرصيد الختامي  ١٩٢٫٥٣٠ ١٦٦٫٧٩١ 

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

  التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لالستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
  

  
   يونيو ٣٠

٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٨  
 يونيو ٣٠

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

 ٤٠٫٥٨٠ ٤٠٫٥٨٠ ١٣٫٩٩٦  الرصيد االفتتاحي 
  )١١٫٩١٨( (١١٫٩٨٤) ١٫٧٢٠  السنةفي القيمة العادلة خالل الفترة/ التغيرصافي 

)٨٢٧(  ناقصاً: المحول إلى األرباح المحتجزة عند االستبعاد  (٦٫٠١٢) )٤٧٥(  
  ل إلى األرباح المحتجزة عند التطبيق المبدئي للمعيار ناقصاً: المحو

 (٨٫٥٨٨) (٨٫٥٨٨) -  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩رقم 
  ----------  ---------  --------- 

٥٩٩٫١٩ ١٣٫٩٩٦ ١٤٫٨٨٩  الرصيد الختامي  
  ===== ===== ===== 

  
  



  ) وشركتها التابعةش.م.ع( شارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةالشركة 
  

١٤  
 

  (تابع)  جزة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية المو
  (غير مدققة)  ٢٠١٩ يونيو ٣٠المنتهية في  فترة الستة أشهرل

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

  السنة:  /خالل الفترة الحركةفيما يلي   

  
   يونيو ٣٠

٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٨  
  يونيو ٣٠

٢٠١٨  
  ألف درهم  ألف درهم  لف درهمأ  
  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  
        

 ٩٫٢٠٣ ٩٫٢٠٣ ٢٠٫٩٠٤  الرصيد االفتتاحي 
  ٢٫٩٤٦ ٥٫٧٨١ ٢٫٩٥١  المشتريات خالل الفترة/ السنة 

)٤٫٤٢٨( ٣٫٢٨٠  )٥التغير في القيمة العادلة (راجع اإليضاح صافي   ١٫٩٢٦ 
  يمة العادلة من خاللاألرباح من بيع استثمارات مسجلة بالق
  )٥األرباح أو الخسائر (راجع اإليضاح 

 
٧٢٥ 

 
٨٫٠٩١ 

 
١٢٨ 

  إعادة التصنيف من استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من 
  ٥٤٫٠٣٠ ٥٤٫٠٣٠ -   خالل اإليرادات الشاملة األخرى

)٦٤٣٫٢(  السنةاالستبعادات خالل الفترة/  (٥١٫٧٧٣) )١٦٫٣١٤(  
  ---------- ----------  -- -- -------  

٢١٧٫٢٥  الرصيد الختامي  ٥١٫٩١٩ ٢٠٫٩٠٤ 
  ===== =====  ===== 

  
  معلومات أخرى   ٣- ٧
  

مجموعة أبراج أو أي من الصناديق ب تتعلقأخرى  حاالت تعرض، ليس لدى المجموعة أي استثمارات أو أي ٢٠١٩يونيو  ٣٠كما في 
  .: ال شيء)٢٠١٨ديسمبر  ٣١(التي تديرها مجموعة أبراج 

  
  عقارات االستثمارية ال  ٨

  
   يونيو ٣٠

٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٨  
  يونيو ٣٠

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

  ٩٦٫٧٦٧ ٩٦٫٧٦٧ ٩٦٫٧٦٧  أراضي
  ٣٦٫٦٠٩ ٣٧٫١٤٠ ٣٥٫٨٣٥  مباني 

 ١٢٫٤٧٣ ٥٦٫٣٠٠ ١٠٢٫١٠١  عقارات قيد التطوير
   ----------- ----------  ----------- 

 ١٤٥٫٨٤٩ ١٩٠٫٢٠٧ ٢٣٤٫٧٠٣  اإلجمالي 
  ====== ====== ====== 

  
  النقد في الصندوق ولدى البنك   ٩

  
   يونيو ٣٠

٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٨  
  يونيو ٣٠

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

  ٥١٫٣٢٩  ٦٠٫٥٣٦  ٤٣٫٩١٤  النقد في الصندوق ولدى البنك
  =====  =====  =====  

  
 ٥ .٦: ٢٠١٨ يونيو ٣٠في مليون درهـم و ٤ .٤: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١(مليـون درهـم  ٤ .٥يشتمل النقد فـي الصندوق ولـدى البنك على مبلغ   

  محتفظ به خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة.   مليون درهـم) 
  
  



  ) وشركتها التابعةش.م.ع( شارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةالشركة 
  

١٥  
 

  (تابع)  الموجزة الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية 
  (غير مدققة)  ٢٠١٩ يونيو ٣٠المنتهية في  فترة الستة أشهرل

  
  القروض المصرفية  ١٠

  
   يونيو ٣٠

٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٨  
  يونيو ٣٠

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

        القروض طويلة األجل:
  ١١٠٫٠٥٩ ١٩١٫٥٥٤ ٢٤٦٫٠٠٤  قروض ألجل

)١١١٫٩٨٤(  ناقصاً: الجزء قصير األجل من قروض ألجل  (٢٨٫٨٦٣) )١٠٫٥٠٠(  
   ----------- --   -----------  -----------  

  ٩٩٫٥٥٩ ١٦٢٫٦٩١               ١٣٤٫٠٢٠  الجزء طويل األجل من قرض
  ====== ====== =====  

      القروض قصيرة األجل:
٥٢٨٣٫٢٤  قروض قصيرة األجل  ٢٥٣٫١٤٧ ٢٢٩٫٣٤٢  

  ١٠٫٥٠٠ ٢٨٫٨٦٣ ١١١٫٩٨٤  الجزء المتداول من قروض ألجل
   -----------  ----------- ----------  
  ٢٦٣٫٦٤٧ ٢٥٨٫٢٠٥ ٣٩٥٫٢٢٩  
  ====== ====== ======  

  

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

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

  

  رأس المال   ١١

  
   يونيو ٣٠

٢٠١٩  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٨  
  يونيو ٣٠

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

        المصرح به والمصدر والمدفوع
  ٦٠٨٫٢٥٤  ٦٠٨٫٢٥٤  ٦٠٨٫٢٥٤  درهم لكل سهم  ١سهم بواقع  ٦٠٨٫٢٥٣٫٧٤٧

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

  االحتياطي القانوني   ١٢
  

والنظام األساسي للشركة، يتعين تحويل ما ال يقل عن  ٢٠١٥) لسنة ٢من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية رقم ( ٢٣٩طبقاً للمادة 
و احتياطي غير قابل للتوزيع. يجوز إيقاف هذه التحويالت عندما يبلغ من صافي األرباح السنوية للشركة إلى االحتياطي القانوني وه ٪١٠

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

  
  االحتياطي العام   ١٣

  
من رأس  ٪٢٥من األرباح السنوية إلى االحتياطي العام حتى يبلغ رصيد هذا االحتياطي  ٪١٠طبقاً للنظام األساسي للشركة، يتعين تحويل 

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

  



  ) وشركتها التابعةش.م.ع( شارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةالشركة 
  

١٦  
 

  (تابع)  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة)  ٢٠١٩ يونيو ٣٠المنتهية في  الستة أشهر فترةل

  
  ربحية السهم  ١٤

  
والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة كما في  المجموعةيتم احتساب ربحية السهم األساسية استناداً إلى األرباح المنسوبة لمالكي 

  كما يلي:  ٢٠١٩ يونيو ٣٠
  

  
  فترة الثالثة أشهر المنتهية في

  يونيو ٣٠         
  فترة الستة أشهر المنتهية في

  يونيو ٣٠         
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
          

  ١٦٫٥٥٢  ٢٫٥٤٩  ٤٫٣٧٤  ١٫٧٤٧  صافي أرباح الفترة
  =====  =====  =====  =====  
          
  ٦٠٨٫٢٥٤  ٦٠٨٫٢٥٤  ٦٠٨٫٢٥٤  ٦٠٨٫٢٥٤  متوسط المرجح لعدد األسهم القائمة (ألف)ال
  ======  ======  ======  ======  
          

  ٠ .٠٢٧  ٠ .٠٠٤  ٠ .٠٠٧  ٠ .٠٠٣  ربحية السهم األساسية والمخفضة (درهم)
  ====  ====  ====  ====  

    
  االرتباطات وااللتزامات الطارئة   ١٥

  
: ٢٠١٨ يونيو ٣٠(مليون درهم  ٣ .٠١قامت المجموعة بإصدار ضمانات تتعلق بضمانات حسن التنفيذ بمبلغ ، ٢٠١٩ يونيو ٣٠كما في 

  وليس من المتوقع أن يترتب على هذه الضمانات أي التزامات مادية. مليون درهم) ٢ .٥٥
  

والتي مليون درهم)  ٢٢١ .٧٦: ٢٠١٨ ونيوي ٣٠(مليون درهم  ٤٨ .٦٧ التقريربلغت التزامات المصروفات الرأسمالية المقدرة في تاريخ 
  في مدينة دبي الرياضية.  تتعلق بصورة رئيسية بإنشاء مبنى

  
استثمارات في أوراق ناتجة عن  مليون درهم) ١١ .٣٥: ٢٠١٨ يونيو ٣٠(مليون درهم  ٩ .٢٤التزامات بمبلغ أيضاً يوجد لدى المجموعة 

  / الشركات المستثمر بها. هذا المبلغ عند المطالبة به من قبل مدراء الصناديقسداد  المجموعةعلى  عينمالية وصناديق استثمارية. يت
  

  توزيعات األرباح   ١٦
  

 ٣٩ .٥على توزيعات أرباح نقدية بمبلغ  ٢٠١٩مارس  ٣٠بتاريخ  الذي عقدلجمعية العمومية ل خالل االجتماع السنويوافق المساهمون 
بناًء على اقتراح أعضاء  ،درهم لكل سهم) ٠ .٠٨: ٢٠١٨( درهم لكل سهم ٠ .٠٦٥واقع ب مليون درهم) ٤٨ .٦٦: ٢٠١٨( مليون درهم

 . ٢٠١٨ديسمبر  ٣١مجلس اإلدارة فيما يتعلق بالسنة المنتهية في 
  

  التقارير حول القطاعات  ١٧
  

مل وحدات األعمال االستراتيجية لدى المجموعة قطاعين رئيسيين كما هو مبين أدناه، يمثالن وحدات األعمال االستراتيجية للمجموعة. تع
في قطاعات مختلفة وتتم إدارة كل قطاع على حدة ألنها تتطلب استراتيجيات مختلفة. يوضح الملخص التالي العمليات في كل قطاع من 

  القطاعات المعلنة للمجموعة:
  

  يشتمل على اإلسمنت وأكياس الورق ومنتجات الحبال.   قطاع الصناعة 
    

  يشتمل على إدارة االستثمارات والنقد لحساب الشركة الخاص.   ار قطاع االستثم
  

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

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



  ) وشركتها التابعةش.م.ع( شارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةالشركة 
  

١٧  
 

  (تابع)  المالية المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات حول البيانات 
  (غير مدققة)  ٢٠١٩ يونيو ٣٠المنتهية في  فترة الستة أشهرل

  
  (تابع)التقارير حول القطاعات   ١٧

  
  فترة الثالثة أشهر المنتهية في

  يونيو ٣٠         
  فترة الستة أشهر المنتهية في

  يونيو ٣٠         
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  همألف در  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  

          قطاع الصناعة
  ٣١٨٫٤٨١  ٢٩١٫٤٣٠  ١٤٥٫٨١٦  ١٣٨٫٣١٦  المبيعات 

  )٢٩٩٫٦٥٤(  )٢٨٦٫٨٩٠(  )١٣٦٫٧٢٩(  )١٣٢٫٩٠٢(  تكلفة المبيعات 
   -------------   -------------   -------------   ------------  

  ١٨٫٨٢٧  ٤٫٥٤٠  ٩٫٠٨٧  ٥٫٤١٤  إجمالي األرباح 
  )٣٫٦٦٦(  )١٫٢٤١(  )٢٫٢٩٩(  )٨٢٦(  مصروفات متنوعة 

  )٥٫٩٠٥(  )٤٫٥٧٥(  )٣٫١٢٠(  )٢٫٢٤١(  مصروفات 
   ---------   ---------   --------- -   ---------  

  ٩٫٢٥٦  )١٫٢٧٦(  ٣٫٦٦٨  ٢٫٣٤٧  صافي نتائج القطاع 
   ---------   --------   --------- -   ----- ---  
          

          قطاع االستثمار
  ١١٫٤٧٩  ١٠٫٧٦٠  ٣٫٠٤١  ٢٫٨٧٨ اإليرادات من االستثمار في أسهم وصناديق خاصة وعامة 

  ١٦٢  ١٣٨  ١٠٧  ١١٣  إيرادات الفائدة 
   ---------   --------   ---------   ---------  
  ١١٫٦٤١  ١٠٫٨٩٨  ٣٫١٤٨  ٢٫٩٩١  
   - -------   --------   ---------   ---------  
          

  ٣٫٠٢٥  ٢٫٢٦٠  ١٫٣٢٢  ١٫٢٥٨  اإليرادات من العقارات االستثمارية 
  )١٫٣٢٧(  )١٫٣٠٤(  )٦٦٧(  )٨٠٩(  االستهالك 

   --------   -------   -------- -   ---------  
  ١٫٦٩٨  ٩٥٦  ٦٥٥  ٤٤٩  
   --------   --------   ---------   ---------  

  ١٣٫٣٣٩  ١١٫٨٥٤  ٣٫٨٠٣  ٣٫٤٤٠  صافي نتائج القطاع
   --------   -- ------   ---------   ---------  
          

  )٤٫٣٤٥(  )٤٫٥٣٤(  )٢٫٦١٥(  )٢٫٣٤١(  تكاليف التمويل 
  )١٫٦٩٨(  )٣٫٤٩٥(  )٤٨٢(  )١٫٦٩٩(  المركز الرئيسي  –إيرادات ومصروفات غير مخصصة 

   ---------   ---------   ---------   ---------  
  ١٦٫٥٥٢  ٢٫٥٤٩  ٤٫٣٧٤  ١٫٧٤٧  أرباح الفترة 

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

  معلومات أخرى 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ يونيو ٣٠  
        
  قطاع   

  الصناعة
قطاع 

  االستثمار
  قطاع     اإلجمالي 

  الصناعة
  قطاع 

  االستثمار
  

  اإلجمالي 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
         

 ٢٫٠٣٢٫١٧١ ٤٣٣٫٢٢٧ ١٫٥٩٨٫٩٤٤  ٢٫١٢١٫٥٢٥ ٤٦٧٫٨٣٤ ١٫٦٥٣٫٦٩١  موجودات القطاع
  ========  ====== =======  ======= ====== ======= 
         

 ٥٨٩٫٣٨٧ ١٫٠٩٠ ٥٨٨٫٢٩٧  ٧١٤٫٠٠٨ ١٣٣ ٧١٣٫٨٧٥  مطلوبات القطاع
  ====== =====  ======  ====== ==== ====== 
         

 ٥٨٫٩٣٤ ٢٫٦٦٢ ٥٦٫٢٧٢  ٣١٫٢٣٠ ١٫٣٠٤ ٢٩٫٩٢٦  االستهالك 
  =====  =====  =====  ===== ==== ===== 
         

 ٢٢٠٫٤٥٤ ٥١٫٦٠٤ ١٦٨٫٨٥٠  ١٠٩٫٥٩٠ ٤٥٫٨٠١ ٦٣٫٧٨٩  المصروفات الرأسمالية 
  ===== =====  ======   ======  =====  ======  



  ) وشركتها التابعةش.م.ع( شارقة لإلسمنت والتنمية الصناعيةالشركة 
  

١٨  
 

  (تابع)  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
  (غير مدققة)  ٢٠١٩ يونيو ٣٠المنتهية في  فترة الستة أشهرل

  
  (تابع)التقارير حول القطاعات   ١٧

  
  المعلومات الجغرافية

  
 يونيو ٣٠القطاعات الجغرافية للفترتين المنتهيتين في بحسب اإليرادات والموجودات والمطلوبات  حوليوضح الجدول التالي معلومات 

  . ٢٠١٨ يونيو ٣٠و  ٢٠١٩
  
  ٢٠١٨ يونيو ٣٠    ٢٠١٩ يونيو ٣٠  
                
  اإلجمالي   دولي  محلي    اإلجمالي   دولي  حليم  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم    ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
                

  ٣١٨٫٤٨١  ٤٧٫١٤٤  ٢٧١٫٣٣٧  ٢٩١٫٤٣٠ ٥٠٫٢٧٢ ٢٤١٫١٥٨  اإليرادات 
  ====== ===== ======  ======  ======  ======  
            

١٤٢٫٤ ٧٫٧١٢  إيرادات االستثمار   ١٣٫٣٣٩  ٣٫٣٩٢  ٩٫٩٤٧  ١١٫٨٥٤  
  ==== ==== =====  =====  ====  =====  

  
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١    ٢٠١٩ يونيو ٣٠  
                
  اإلجمالي   دولي  محلي    اإلجمالي   دولي  محلي  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم    ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
                

٨٦١٫٨٩٩٫٦ ٢٫١٢١٫٥٢٥ ٣٤٤٫٢٥٩ ١٫٧٧٧٫٢٦٦  الموجودات   ٢٫٠٣٢٫١٧١ ١٣٢٫٤٨٥ 
  ========  ======  ========   ======= ====== ======= 
         

 ٥٨٩٫٣٨٧ ١٠٧٫٣٣٤ ٤٨٢٫٠٥٣ ٧١٤٫٠٠٨ ١٥٣٫٤٢٠ ٥٦٠٫٥٨٨  المطلوبات
  ====== ======  ======  ====== ======  ====== 
         

 ٢٢٠٫٤٥٤ - ٢٢٠٫٤٥٤ ١٠٩٫٥٩٠ -  ١٠٩٫٥٩٠  المصروفات الرأسمالية
  ====== ===== ======   ======  ===== ====== 

  
  

  
  

  


