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

بیان التغیرات في حقوق المساھمین المرحلي الموجز الموحد
عن فترة الستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠١٨ (غیر مدقق)

١٣٥،٩٨٧،٥٠٠٢٩،٨٤٩،٥٩٤٣٤،٥٥٠،٧٠٥٤٢،٧٠٩،٢٤٢٢٤٣،٠٩٧،٠٤١الرصید كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦ ( مدقق)

١٣،٣٣٦،٢٣٩١٣،٣٣٦،٢٣٩                                    -                 -                -أرباح الفترة 

-                -                 (٩،٩٨٢،٨٦١)-               (٩،٩٨٢،٨٦١)
-                -                 -                                    (٥٧٠،٠٠٠)(٥٧٠،٠٠٠)

١٢،٧٦٦،٢٣٩٢،٧٨٣،٣٧٨(٩،٩٨٢،٨٦١)                 -                -إجمالي الدخل الشامل

                  -(٦،٧٩٩،٣٧٥)(٦،٧٩٩،٣٧٥)                                    -                 -توزیعات أرباح 
١٣٥،٩٨٧،٥٠٠٢٩،٨٤٩،٥٩٤٢٤،٥٦٧،٨٤٤٤٨،٦٧٦،١٠٦٢٣٩،٠٨١،٠٤٤

١٣٥،٩٨٧،٥٠٠٣٢،٣٩٧،٨٩٥٣٩،٣١٨،٩٩٧٥٨،٢٧٤،٥٧٩٢٦٥،٩٧٨،٩٧١الرصید كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ ( مدقق)
٢٤،١٠٩،٦٠٢٢٤،١٠٩،٦٠٢                                    -                 -                -أرباح الفترة 

-                -                 (١٢،٤٤٣،٥٨٦)-               (١٢،٤٤٣،٥٨٦)
-                -                 -                                    (٩٧٠،٠٠٠)(٩٧٠،٠٠٠)

٢٣،١٣٩،٦٠٢١٠،٦٩٦،٠١٦(١٢،٤٤٣،٥٨٦)                 -                -إجمالي الدخل الشامل

(١٠،١٩٩،٠٦٣)(١٠،١٩٩،٠٦٣)                                    -                 -                -توزیعات أرباح 

١٣٥،٩٨٧،٥٠٠٣٢،٣٩٧،٨٩٥٢٦،٨٧٥،٤١١٧١،٢١٥،١١٨٢٦٦،٤٧٥،٩٢٤

اإلیضاحات المرفقة جزأ ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة. 
تقریر مراجعة مدققي الحسابات مدرج على الصفحة رقم ٣.

إجمالي حقوق 
ملكیة المساھمین

الرصید كما في ٣٠ یونیو ٢٠١٧ (غیر مدقق)

احتیاطي القیمة العادلة 
لالستثمارات بالقیمة العادلة من 
خالل بیان الدخل الشامل اآلخر

األرباح المحتجزة

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

االحتیاطي القانونيرأس المال

مكافآت مجلس اإلدارة

الرصید كما في ٣٠ یونیو ٢٠١٨ (غیر مدقق)

التغیرات في القیمة العادلة لالستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل 
بیان الدخل الشامل اآلخر

التغیرات في القیمة العادلة لالستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل 
بیان الدخل الشامل اآلخر

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

بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموجز الموحد
عن فترة الستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠١٨ (غیر مدقق)

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)
 ١ ینایر ٢٠١٧ حتى ١ ینایر ٢٠١٨ حتى

٣٠ یونیو ٣٠٢٠١٧ یونیو ٢٠١٨
(٦ أشھر)(٦ أشھر)

(غیر مدققة)(غیر مدققة)
التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

٢٤،٠١٧،٤٧٩١٤،٩٩٥،٢٨٤أرباح الفترة من العملیات المستمرة
(١،٦٥٩،٠٤٥)٩٢،١٢٣أرباح / (خسائر) الفترة من العملیات المتوقفة

٢٤،١٠٩،٦٠٢١٣،٣٣٦،٢٣٩أرباح الفترة
تسویات لـ : 

٣٧٧،٧٦٤١٢٢،١٨٠االنخفاض في قیمة الممتلكات واآلالت والمعدات
١٤،٨٢٠،٤٥٠١٥،٩٧٥،٣٨٦

٣،٣٥٨،٢٨٤٤،٦٣٥،٣٤٠مخصص مخزون بطئ الدوران 
٤٣٤،٧٤٦١،٩٧٧،٨٥٠
٥٤٧،٤٦٣٥٦٩،١٩٢

١،٠٧٤،٥٦٣١،٧٧٢،٩٤٨تكالیف تمویل
٤٤،٧٢٢،٨٧٢٣٨،٣٨٩،١٣٥األرباح التشغیلیة قبل التغیرات فى األصول وااللتزامات التشغیلیة

( الزیادة) / النقص في األصول المتداولة
٥،٩٨٦،٨٤٩٢،١٤٠،٠٣٨المخزون 

٨،٠٢٩،٧٨٩(٢،٣٥١،٧١٢)الذمم التجاریة المدینة 
(١،٥٩٣،٠١٤)(٣،٨٢٧،٤٣٣)المبالغ المدفوعة مقدمًا والودائع والذمم المدینة األخرى

الزیادة / ( النقص) في االلتزامات المتداولة 
(٩،٩١٧،٨٠٩)٤،٢٨٦،٤٤٢الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى

٤٨،٨١٧،٠١٨٣٧،٠٤٨،١٣٩النقد الناتج من العملیات 
(١،٣٠٩،٢٩٩)(٣٠٦،٦١١)مكافآت نھایة خدمة موظفین مدفوعة 

(١،٨٨٦،٣٥٤)(١،٠٥٤،٨٨٦)تكالیف تمویل مدفوعة
٤٧،٤٥٥،٥٢١٣٣،٨٥٢،٤٨٦صافي النقد الناتج من األنشطة التشغلیة

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة 
٨،٠٠٠،٠٠٠                  -الودائع الثابتة 

                     -(١٠٤،٢٤٠)شراء االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل الشامل اآلخر
(٥،٩٥٣،٦٦١)(٥،٦٤٦،٤٤٢)شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

٢،٠٤٦،٣٣٩(٥،٧٥٠،٦٨٢)صافي النقد (المستخدم في) /  الناتج من األنشطة االستثماریة
التدفقات النقدیة من األنشطة  التمویلیة

٥،٠٠٠،٠٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠قروض آجلة مستلمة 
(١٢،٨٠١،٣١٩)(١٢،٧٣٢،٤٣٥)(سداد) القروض اآلجلة

(٢،٥٤٠،٩٥٩)                  -(سداد) القروض المصرفیة األخرى - بالصافي 
(٦،٧٩٩،٣٧٥)(١٠،١٩٩،٠٦٣)توزیعات أرباح 

(٥٧٠،٠٠٠)(٩٧٠،٠٠٠)مكافآت مجلس اإلدارة 
(١٩،٧١١،٦٥٣)(١٨،٩٠١،٤٩٨)صافي النقد (المستخدم في) األنشطة التمویلیة  

٢٢،٨٠٣،٣٤١١٦،١٨٧،١٧٢صافي الزیادة في النقد و ما یعادلھ
١٢،١٢٣،٤٨٢١٨،٢١٤،١٥١النقد وما یعادلھ ، بدایة الفترة

٣٤،٩٢٦،٨٢٣٣٤،٤٠١،٣٢٣النقد وما یعادلھ ، نھایة الفترة
ممثل بــ : 

٢١٠،٥٣٥١٥٤،٨٧٠النقد في الصندوق
١٠،٠٠٠،٠٠٠النقد لدى وسیط االستثمار 

٢٤،٧١٦،٢٨٨٣٤،٢٤٦،٤٥٣األرصدة لدى البنوك - الحسابات الجاریة 
٣٤،٩٢٦،٨٢٣٣٤،٤٠١،٣٢٣

تقریر مراجعة مدققي الحسابات مدرج على الصفحة رقم ٣.

مخصص مكافآت نھایة خدمة الموظفین
مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

إھالك الممتلكات واآلالت والمعدات

اإلیضاحات المرفقة جزأ ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة.
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شركة الفجیرة لصناعات البناء (ش.م.ع) والشركات التابعة لھا ("المجموعة")
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة 

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة
عن فترة الستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠١٨ (غیر مدققة)

 الوضع القانوني واألنشطة التجاریة١

(١-١

(١-٢

(١-٣

(١-٤

أساس إعداد وتوحید المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة٢

أساس اإلعداد ٢-١)

ركة ") كشركة مساھمة عامة في إمارة الفجیرة بموجب اء ش.م.ع ("الش ناعات البن یرة لص ركة الفج ادة / ش ت الس تأسس
اكم الفجیرة       . إن أسھم الشركة العادیة مدرجة ضمن قائمة سوق أبوظبي  احب السمو ح ادرعن ص یري الص وم األم المرس

لألوراق المالیة .

یشار إلى الشركة والشركات التابعة لھا (إیضاح ٢-٢) مجتمعة بـ "المجموعة" .

ال         اني وأعم ابوق الخرس اج الط من إنت تي تتض ابقة وال نة الس ذ الس ة من ا المجموع تي تزاولھ یة ال لم تتغیر األنشطة الرئیس
ات   یرازو ومنتج الط الت ام وب ات الرخ خري ومنتج وف الص ات الص یرامیك ومنتج الط الس ابكة وب فة المتش الط األرص ب

المحاجر .

عنوان الشركة المسجل ھو ص. ب ٣٨٣، الفجیرة ، اإلمارات العربیة المتحدة.

م    ٨٠٠٠٣ والرخص الصناعیة١-٥) ة رق ة التجاری ائج تشغیل الرخص تتضمن المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة نت
(إیضاح رقم ٢-٢ ) الخاصة بالشركات التابعة والتي صدرت من البلدیات في إمارة الفجیرة.

م    ٣٤ ، "التقریر المالي المرحلي" وقد تم دولي رق بة ال ار المحاس تم إعداد المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة وفقا لمعی
عرضھا بالدرھم اإلماراتي وھي العملة المستخدمة من قبل المجموعة.

م   تي ت ة وال ض األدوات المالی دا بع ة ماع ة التاریخی اس التكلف ى أس دة عل زة الموح ة الموج ة المرحلی ات  المالی داد المعلوم م إع ت
ادة  / مصنع اإلمارات للسیرامیك التي تم قیاسھا ة ، الس قیاسھا بالقیمة العادلة وكذلك األصول وااللتزامات الخاصة بالشركة التابع

بالقیمة القابلة للتحقق / قیم التسویة كما ھو مبین في إیضاح (٢-٣).

م       تي ت ك ال ع تل ة م دة متطابق زة الموح ة الموج ة المرحلی ات المالی داد المعلوم ي إع إن السیاسات والطرق المحاسبیة المستخدمة ف
ي ٣١ دیسمبر ٢٠١٧. فیما عدا تطبیق ة ف اإلفصاح عنھا في البیانات المالیة السنویة الموحدة المدققة للمجموعة عن السنة المنتھی

المعاییر والتعدیالت الجدیدة كما ھو موضح في (إیضاح ٣).

ة    دة المدقق نویة الموح ة الس ات المالی ي البیان ا ف اح عنھ م اإلفص إن سیاسات وأھداف إدارة المخاطر المالیة متطابقة مع تلك التي ت
للمجموعة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧.

ات       داد البیان ة إلع احات المطلوب ات واإلفص ى المعلوم ة عل ال تحتوي ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموع
نویة   ة الس ات المالی ع البیان ب م ى جن ًا إل رأ جنب ب أن تق ذلك یج ة ول اریر المالی داد التق ة إلع اییر الدولی ًا للمع ة طبق ة الكامل المالی

الموحدة للمجموعة عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧.

ي ٣٠ یونیو ٢٠١٨ ال تعتبر بالضرورة مؤشرًا للنتائج المتوقعة عن السنة المالیة المنتھیة في ٣١ ة ف إن نتائج الستة أشھر المنتھی
دیمسبر ٢٠١٨.

ام          ض األحك ل بع وم بعم ن اإلدارة أن تق ة م ة بالمجموع دة الخاص زة الموح ة الموج ة المرحلی ات المالی داد المعلوم ب إع یتطل
ي      ة ف روفات المدرج رادات والمص ات واإلی ول وااللتزام الغ األص بیة ومب ات المحاس ق السیاس ى تطبی ر عل تي تؤث والتقدیرات ال

التقریر. وقد تختلف المبالغ الفعلیة عن ھذه التقدیرات.

ذھا اإلدارة      ي تتخ ة التـ رارات الھام إن الق ة ف ة بالمجموع دة الخاص زة الموح ة الموج ة المرحلی ات المالی داد المعلوم الل إع وخ
ى ا عل م تطبیقھ ي ت ا التـ ي نفسھــ بخصوص تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات الغیر مؤكدة ھ

البیانات المالیة الموحدة  للمجموعة التي تم تدقیقھا عن السنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧.
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شركة الفجیرة لصناعات البناء (ش.م.ع) والشركات التابعة لھا ("المجموعة")
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة 

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة
عن فترة الستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠١٨ (غیر مدققة)

تابع أساس إعداد وتوحید المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة٢

أساس توحید المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة٢-٢)

رقم الرخصة م
الصناعیة

المنتج األساسيسنة االستمالك نسبة التملك

منتجات ١٠٠١٩٧٨%١٨٠٠٠٤
المحاجر

١٠٠١٩٧٨%٢٨٠٠٩٥
الطابوق وبالط 

األرصفة 
المتشابكة

منتجات ١٠٠٢٠٠٦%٣٨٠٠٠٧
السیرامیك

١٠٠٢٠٠٦%٤٨٠٠٠٨
منتجات 
الصوف 
الصخري

منتجات البالط ١٠٠٢٠٠٧%٥٣٩٢٣
والرخام

العملیات المتوقفة٢-٣)

تشمل ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة عملیات الشركة والشركات التابعة لھا وتفاصیلھا كاآلتي:

الفجیرة للمنتجات 
األسمنتیة

الفجیرة - اإلمارات 
العربیة المتحدة

مصنع اإلمارات 
للسیرامیك

الفجیرة - اإلمارات 
العربیة المتحدة

مصنع الفجیرة للصوف 
الصخري

الفجیرة - اإلمارات 
العربیة المتحدة

مكان التأسیساسم الشركة التابعة

الفجیرة - اإلمارات محاجرالفجیرة الوطنیة
العربیة المتحدة

ادة / مصنع اإلمارات للسیرامیك ، ایو ٢٠١٥، قررت اإلدارة إیقاف اإلنتاج وإیقاف عمل المعدات واآلالت في الس ھر م الل ش خ
اریخ   ٥ نوفمبر ٢٠١٥ ، تم اعتبار اآلالت والمعدات محتفظ س اإلدارة بت ل  . وفي االجتماع المنعقد لمجل كل كام ة ، بش ركة تابع ش

بھا للبیع. خالل ینایر ٢٠١٦، بدأت مبادرات البیع.

ول   م إدراج أص یرامیك ، وت ارات للس نع اإلم ادة       / مص ي الس ق عل تمراریة ال ینطب دأ االس ان مب اله ف ر أع ا ذك وء م ي ض وف
م  تردة / قی م المس بي  "القی دأ المحاس اس المب ى أس دة عل زة الموح ة الموج ة المرحلی ات المالی ي المعلوم ركة ف ك الش ات تل والتزام
ات   ول وأن االلتزام ویة" ، حیث أن األصول مسجلة بالقیمة النقدیة وما یعادلھا والتي یمكن الحصول علیھا من بیع تلك األص التس
یاق       ى الس بر ف تي تعت ات وال اء بااللتزام ا للوف م دفعھ ع أن یت ن المتوق تي م ومة وال مسجلة بالقیمة النقدیة وما یعادلھا غیر المخص
ى    ذین ف دیرات اإلدارة آخ ل تق ى أفض ات عل ول وااللتزام ة باألص ویة الخاص م التس تردة  / قی م المس د القی اط. تعتم اد للنش المعت

االعتبار اي انخفاض للتكلفة التاریخیة والموضحة فى األصول المتداولة وااللتزامات المتداولة.

ادة  / مصنع اإلمارات للسیرامیك كعملیات متوقفة (إیضاح ٢٢) طبقًا للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر ات الس  تم معاملة كافة عملی
المالیة.

مصنع الفجیرة للرخام 
والبالط

الفجیرة - اإلمارات 
العربیة المتحدة

تمر  ة ویس ركات التابع ى الش یطرة عل ركة بالس ھ الش دأت فی تي ب اریخ ال و الت یتم تجمیع الشركات التابعة من تاریخ االستحواذ وھ
غیلیة         ات التش ي السیاس م ف ى التحك درة عل ركة الق ون للش دما یك ك السیطرة عن ق تل ك السیطرة ، وتتحق ركة تل د الش ذلك حتى تفق
دان   اك استحواذ أو فق طتھا. خالل الفترة الحالیة والسنة السابقة ،  لم یكن ھن ن أنش تفادة م رض االس ة بغ ركات التابع ة للش والمالی

للسیطرة، وقد استمرت نسبة التملك في الشركات التابعة كما ھي بدون تغییر.

تم استبعاد كافة المعامالت الھامة واألرصدة بین الشركة والشركات التابعة.
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شركة الفجیرة لصناعات البناء (ش.م.ع) والشركات التابعة لھا ("المجموعة")
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة 

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة
عن فترة الستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠١٨ (غیر مدققة)

السیاسات المحاسبیة الھامة٣

=

=

=

األصول المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

ویتم تصنیف األصل المالي على أنھ محتفظ بھ بغرض التجارة وفقًا للتالي: 
إذا تم شرائھ لغرض البیع في المستقبل القریب ؛ أو=
=

أو أنھا مشتقات مالیة لم یتم تحدید تصنیفھا وتستخدم فعلیًا كأداة تحوط أو ضمان مالي.  =

تفسیر لجنة المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة رقم ٢٢ "المعامالت بالعمالت األجنبیة والمقابل المدفوع مقدمًا".

ائي        (لكل أداة  مالیة على حدة) لتصنیف االستثمارات في أدوات حقوق ار نھ ل اختی ة بعم وم المجموع دئي، تق عند االعتراف المب
امل. وال یسمح بتصنیف األدوات على أنھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل إذا دخل الش الل ال ن خ الملكیة بالقیمة العادلة م

كانت أدوات الملكیة محتفظ بھا بغرض التجارة.

دیھا             ع بعضھا ول ا م ة بإداراتھ وم المجموع ة تق ن محفظة أدوات مالی ل األصل جزء م دئي ، یمث أنھ عند االعتراف المب
دلیل فعلي حدیث لتحقیق األرباح قصیرة األجل.

افًا ة مض ة العادل ر بالقیم امل اآلخ مبدئیا، یتم قیاس االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل الش
ة         ة العادل ي القیم یرات ف ن التغ ج م تي تنت ائر ال اح والخس درج األرب ة وت ة العادل ة. والحقًا، یتم قیاسھا بالقیم الیف المعامل ا تك إلیھ
اح  ة. لن یتم إعادة تصنیف الخسائر واألرب ة العادل اطي القیم ي احتی یرات ف تراكم التغ ر وت امل اآلخ دخل الش ي ال ا ف ترف بھ المع
تثمارات. لن یتم إدراج خسائر انخفاض القیمة (والخسائر المعكوسة من تبعاد االس د اس المتراكمة إلى بیان األرباح أو الخسائر عن

انخفاض القیمة) بشكل منفصل عن التغیرات األخرى في القیمة العادلة.

اح         م اإلفص تي ت ك ال ع تل ة م دة متطابق زة الموح ة الموج ة المرحلی ات المالی داد المعلوم إن السیاسات المحاسبیة المستخدمة في إع
ق  دا تطبی ا ع مبر ٢٠١٧. فیم ي       ٣١ دیس ة ف نة المنتھی ن الس ة ع ة للمجموع دة المدقق نویة الموح ة الس ات المالی ي البیان ا ف عنھ
التعدیالت الجدیدة على المعاییر الموضحة كالتالي والتي ستیم تطبیقھا على الفترات المالیة التي تبدأ في ١ ینایر ٢٠١٨ أو بعدھا.

المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٩ "األدوات المالیة"؛

المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ١٥ "إیرادات العقود من العمالء"؛

ة             تثمارات بالقیم ا اس ى أنھ ارة عل ا للتج ظ بھ یر محتف ة الغ وق الملكی ي أدوات حق تثمارات ف ة االس ة بتصنیف كاف ت المجموع قام
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

ي یتم االعتراف بتوزیعات األرباح من االستثمارات في أدوات الملكیة  في بیان األرباح أو الخسائر عندما یتأكد حق المجموعة ف
م ١٨ "اإلیرادات"، ما لم تمثل توزیعات األرباح استعادة جزء من تكلفة دولي رق بي ال استالم توزیعات أرباح وفقا لمعیار المحاس

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

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة عن فترة الستة األشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠١٨ (غیر مدققة)
(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

الممتلكات واآلالت والمعدات ٤

التكلفة 
١٠٢،١٤٩،١٥٦٣٠٩،٢٦٨،٠٧٠٦٤،٠٩٠،٩٥١١٣،٧٣٠،٥٦٢١١،٨٠٧،٨٣٩٥٠١،٠٤٦،٥٧٨كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦ (مدققة)

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)االنخفاض في قیمة األصول خالل السنة

١٠٩،٤٨٣،٠٣٤٣٢٠،٢٣٠،٣٣١٦٢،٣٢٦،٤٥٠١٣،٩٩٣،٩٠٧٢،٨٥٢،٧٦١٥٠٨،٨٨٦،٤٨٣كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ (مدققة)
٥٢،٥٥٢٥،٤٥١،٠٨٨٥،٦٤٦،٤٤٢                  -١٤٢،٨٠٢                 -المضاف خالل الفترة 

                 -(٢٥٧،٦٦٦)              -١١١،١٦٢١١،٠٠٠١٣٥،٥٠٤المحول من األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ
(١،٨٠٩،٤٦٢)                   -(١،٥٠٠)                  -(١،٨٠٧،٩٦٢)                 -االنخفاض في قیمة األصول خالل الفترة
١٠٩،٥٩٤،١٩٦٣١٨،٥٧٦،١٧١٦٢،٤٦١،٩٥٤١٤،٠٤٤،٩٥٩٨،٠٤٦،١٨٣٥١٢،٧٢٣،٤٦٣كما في ٣٠ یونیو ٢٠١٨ (غیر مدققة)

مجمع اإلھالك 
٣٠١،١٤٠،٥٥٦                   -٥٦،٥٥٦،٦٤٤١٨٤،٢٦٥،٨١٥٤٨،٠٣٩،٦٨٥١٢،٢٧٨،٤١٢كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٦ (مدققة)

٣١،٥٦٨،٤٦٢                   -٦،٢٤٥،٧١٦٢٠،٥٧٣،١٨٢٣،٨٩٦،١٨٢٨٥٣،٣٨٢المحمل 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)االنخفاض قیمة األصول خالل السنة 
٣٢٥،٩٦٦،٧٥٠                   -٦١،٧٢١،٦١٢٢٠٢،٠١٨،٩٧٨٤٩،٠٩٤،٣٦٦١٣،١٣١،٧٩٤كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ (مدققة)

١٤،٨٢٠،٤٥٠                   -٣،٢٤٥،٩٠٧٩،٤٧٧،٧٨٥١،٨٠٧،٦١٦٢٨٩،١٤٢المحمل على الفترة 
(١،٤٣١،٦٩٨)                   -(١،١٤٩)                  -(١،٤٣٠،٥٤٩)                 -االنخفاض في قیمة األصول خالل الفترة
٣٣٩،٣٥٥،٥٠٢                   -٦٤،٩٦٧،٥١٩٢١٠،٠٦٦،٢١٤٥٠،٩٠١،٩٨٢١٣،٤١٩،٧٨٧كما في ٣٠ یونیو ٢٠١٨ (غیر مدققة)

القیمة الدفتریة 
٤٤،٦٢٦،٦٧٧١٠٨،٥٠٩،٩٥٧١١،٥٥٩،٩٧٢٦٢٥،١٧٢٨،٠٤٦،١٨٣١٧٣،٣٦٧،٩٦١كما في ٣٠ یونیو ٢٠١٨ (غیر مدققة)

٤٧،٧٦١،٤٢٢١١٨،٢١١،٣٥٣١٣،٢٣٢،٠٨٤٨٦٢،١١٣٢،٨٥٢،٧٦١١٨٢،٩١٩،٧٣٣كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ (مدققة)
مالحظات : 

تم إنشاء المباني على قطع أراضي مؤجرة من حكومة الفجیرة ویتم تجدید اإلیجار سنویًا.-
تم رھن بعض المركبات بقیمة دفتریة تبلغ ١،٨١٨،١٦٤ درھم إماراتي ( ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ : ١،٩٢٨،١٦٤ درھم إماراتي) مقابل قرض مصرفي (إیضاح ١٦).-
-
تم رسملة تكالیف تمویل خالل الفترة بقیمة ٤٤،٦٧٩ درھم إماراتي ( ٣٠ یونیو ٢٠١٧:  ١٦١،٦٦١ درھم إماراتي).-

اإلجمالي المباني وتحسینات 
المعدات الثقیلة اآلالت والمعداتاألصول المؤجرة

والمركبات الخفیفة
األثاث 

والتركیبات
األعمال الرأسمالیة 

قید التنفیذ

-                

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

-                 -                 -                 -             -                  
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عن فترة الستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠١٨ (غیر مدققة)

٣١ دیسمبر ٣٠٢٠١٧ یونیو ٢٠١٨
(مدققة)(غیر مدققة)

٥
٣٤،٥٤٩،٧٢٦٤٦،٤٥٩،٠٧٢: مدرجةأوراق مالیة  

١،٢٩٠،٠٠٠١،٧٢٠،٠٠٠: غیر مدرجة 
٣٥،٨٣٩،٧٢٦٤٨،١٧٩،٠٧٢

٤٨،١٧٩،٠٧٢٤٣،٤١٠،٧٨٠الرصید في بدایة الفترة / السنة
                  -١٠٤،٢٤٠ما تم شراؤه خالل الفترة / السنة

٤،٧٦٨،٢٩٢(١٢،٤٤٣،٥٨٦)التغیر في القیمة العادلة (إیضاح رقم ١٤) 
٣٥،٨٣٩،٧٢٦٤٨،١٧٩،٠٧٢الرصید في نھایة الفترة / السنة 

تشمل:
٣٥،٢٤١،٢٩٤٤٧،٦١٢،٤٠٢الجزء الغیر متداول

٥٩٨،٤٣٢٥٦٦،٦٧٠الجزء المتداول - (إیضاح رقم ٢-٣)
٣٥،٨٣٩،٧٢٦٤٨،١٧٩،٠٧٢

0المخزون ٦
العملیات المستمرة 

٥،٤٢١،٥٢٨٤،٦٤٠،٢٠٢مواد خام 
٢٣،٧٩٢،١٦٦٣٣،٥٩٩،٦٤٨منتجات تامة الصنع 

٢٢،٧٤٥،٥٩٣٢٠،٢٨٧،٠٤٦قطع غیار
٨،٩٨٦،٨٢١١٠،٧٣٥،٧٤٥المواد االستھالكیة 

(٢٠،٨٣٣،٩٧٤)(٢١،٠٥٦،٨٧٣)یخصم : مخصص للمخزون بطيء الدوران
٣٩،٨٨٩،٢٣٥٤٨،٤٢٨،٦٦٧(أ)

العملیات المتوقفة 
٣،٩٧٤،٤٣٢٤،٦٨٠،١٣٣منتجات تامة الصنع 

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

(٢،٥٩٧،٣١٩)(٢،٦٩٧،٣١٩)یخصم : مخصص للمخزون بطيء الدوران
٣،٧٦٤،١٦٧٤،٥٦٩،٨٦٨(ب)

٤٣،٦٥٣،٤٠٢٥٢،٩٩٨،٥٣٥(أ + ب)

االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل الشامل اآلخر

ة     ارات العربی ة اإلم ل دول ة داخ ركات محلی إن كافة االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل الشامل اآلخر ھي استثمارات في ش
المتحدة.

إن الحركة في االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل الشامل اآلخر كما یلي :

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

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة
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عن فترة الستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠١٨ (غیر مدققة)

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

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة

٣١ دیسمبر ٣٠٢٠١٧ یونیو ٢٠١٨
(مدققة)(غیر مدققة)

تابع المخزون٦

٢٣،٤٣١،٢٩٣٢٢،٥٤٢،٦٦٣الرصید في بدایة الفترة / السنة
٣،٢٥٨،٢٨٤١٢،٤٥٨،٤٠٨المحمل خالل الفترة / السنة - العملیات المستمرة
١٠٠،٠٠٠١،٧٢٤،٠٥٤المحمل خالل الفترة / السنة - العملیات المتوقفة

(٨،٠٧٧،٣٢٩)(٣،٠٣٥،٣٨٥)ما تم شطبھ خالل الفترة / السنة - العملیات المستمرة
(٥،٢١٦،٥٠٣)                   -ما تم شطبھ خالل الفترة / السنة - العملیات المتوقفة

٢٣،٧٥٤،١٩٢٢٣،٤٣١،٢٩٣الرصید في نھایة الفترة / السنة 

الذمم التجاریة المدینة ٧
٧٧،١٥٠،١٦٨٧٤،٧٩٨،٤٥٦ذمم تجاریة مدینة 

(١٨،٠٢١،٧٦٥)(١٨،٤٥٦،٥١١)یخصم منھا : مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا 
٥٨،٦٩٣،٦٥٧٥٦،٧٧٦،٦٩١

١٨،٠٢١،٧٦٥١٤،٧٨٧،٠٦٦الرصید في بدایة الفترة / السنة 
٤٣٤،٧٤٦٤،٠٢٠،٢٦٢المحمل على الفترة / السنة - العملیات المستمرة 

(٦٦٤،٢٤٧)                   -ما تم شطبھ خالل الفترة / السنة
(١٢١،٣١٦)                   -المعكوس خالل الفترة / السنھ 

١٨،٤٥٦،٥١١١٨،٠٢١،٧٦٥الرصید في نھایة الفترة / السنة 

المبالغ المدفوعة مقدمًا والودائع والذمم المدینة األخرى٨
٤،٥٤٥،٨٠١١،٧٥٥،٩٥١مدفوعات مقدمًا

٢،٦٩٠،٨٥١١،٧٨٧،٠٠٤مبالغ مدفوعة مقدمًا إلى الموردین 
٦١٣،٨١٦٤٨٠،٠٨٠ذمم مدینة أخرى 

٧،٨٥٠،٤٦٨٤،٠٢٣،٠٣٥

الودائع الثابتة ٩
٢٢،٠٠٠،٠٠٠٢٢،٠٠٠،٠٠٠ودائع ثابتة لدى البنك

یوجد ودائع ثابتة بمبلغ ٧،٠٠٠،٠٠٠ درھم إماراتي قید الرھن مقابل تسھیالت ائتمانیة  (إیضاح رقم ١٦).

النقد بالصندوق واألرصدة لدى البنوك١٠
٢١٠،٥٣٥١٤٢،٤٨٢النقد في الصندوق

                  -١٠،٠٠٠،٠٠٠النقد لدى وسیط االستثمار 
٢٤،٧١٦،٢٨٨١١،٩٨١،٠٠٠األرصدة لدى البنوك - الحسابات الجاریة 

٣٤،٩٢٦،٨٢٣١٢،١٢٣،٤٨٢

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

إن الحركة في مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا كما یلي:

إن الحركة في مخصص المخزون بطئ الدوران كما یلي:
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عن فترة الستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠١٨ (غیر مدققة)

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

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة

٣١ دیسمبر ٣٠٢٠١٧ یونیو ٢٠١٨
(مدققة)(غیر مدققة)

رأس المال١١
١٣٥،٩٨٧،٥٠٠١٣٥،٩٨٧،٥٠٠(أعداد)عدد األسھم 

١١(درھم إماراتي )القیمة االسمیة للسھم 
١٣٥،٩٨٧،٥٠٠١٣٥،٩٨٧،٥٠٠(درھم إماراتي )رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل

 ١ ینایر ٢٠١٧ حتى ١ ینایر ٢٠١٨ حتى ١ أبریل ٢٠١٧ حتى ١ أبریل ٢٠١٨ حتى
٣٠ یونیو ٣٠٢٠١٧ یونیو ٣٠٢٠١٨ یونیو ٣٠٢٠١٧ یونیو ٢٠١٨

(٦ أشھر)(٦ أشھر)(٣ أشھر)(٣ أشھر)
(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)

األرباح / (الخسائر) األساسیة والمخففة للسھم الواحد١٢
العملیات المستمرة

١١،١٠٤،٧٩٤٦،١١٣،١٤٤٢٤،٠١٧،٤٧٩١٤،٩٩٥،٢٨٤( درھم إماراتي)

١٣٥،٩٨٧،٥٠٠١٣٥،٩٨٧،٥٠٠١٣٥،٩٨٧،٥٠٠١٣٥،٩٨٧،٥٠٠(أعداد)
٨,٢٤,٥١٧,٧١١,٠(فلس إماراتي)

العملیات المتوقفة

(١،٦٥٩،٠٤٥)٩٢،١٢٣(٦٩٩،٣٥٣)٣،٣١٠( درھم إماراتي)

١٣٥،٩٨٧،٥٠٠١٣٥،٩٨٧،٥٠٠١٣٥،٩٨٧،٥٠٠١٣٥،٩٨٧،٥٠٠(أعداد)
(١,٢)٠,١(٠,٥)                 -(فلس إماراتي)

٣١ دیسمبر ٣٠٢٠١٧ یونیو ٢٠١٨
(مدققة)(غیر مدققة)

االحتیاطي القانوني ١٣

٣٢،٣٩٧،٨٩٥٢٩،٨٤٩،٥٩٤الرصید كما في بدایة الفترة / السنة 
٢،٥٤٨،٣٠١                   -المحول من صافي األرباح (إیضاح رقم ١٥)

٣٢،٣٩٧،٨٩٥٣٢،٣٩٧،٨٩٥الرصید في نھایة الفترة / السنة 

احتیاطي القیمة العادلة لالستثمارات بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل الشامل اآلخر١٤
٣٩،٣١٨،٩٩٧٣٤،٥٥٠،٧٠٥الرصید في بدایة الفترة / السنة 

٤،٧٦٨،٢٩٢(١٢،٤٤٣،٥٨٦)التغیر في القیمة العادلة (إیضاح رقم ٥)
٢٦،٨٧٥،٤١١٣٩،٣١٨،٩٩٧الرصید في نھایة الفترة / السنة 

لم یتم تحویل أیة مبالغ في نھایة فترة التقریر حیث أنھ سیتم احتسابھا بناءًا على نتائج السنة المالیة.

م ٢٣٩ من القانون اإلتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (٢) لسنة ٢٠١٥، یتم تحویل ادة رق ركة والم طبقًا لمواد عقد تأسیس الش
بة             ٥٠٪ من انوني نس اطي الق غ االحتی انوني إذا بل اطي الق ل لالحتی ف التحوی وز وق انوني، یج اطي الق ى االحتی ١٠٪ من الربح السنوي إل

رأس المال المدفوع، ھذا االحتیاطي القانوني غیر قابل للتوزیع فیما عدا الحاالت المذكورة بالقانون.

أرباح السھم

أرباح الفترة من 
العملیات المستمرة

المتوسط المرجح لعدد 
األسھم

أرباح/ (خسائر) الفترة 
من العملیات المتوقفة

المتوسط المرجح لعدد 
األسھم

أرباح / (خسائر) السھم
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عن فترة الستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠١٨ (غیر مدققة)

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

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة

٣١ دیسمبر ٣٠٢٠١٧ یونیو ٢٠١٨
(مدققة)(غیر مدققة)

األرباح المحتجزة ١٥
٥٨،٢٧٤،٥٧٩٤٢،٧٠٩،٢٤٢الرصید في بدایة الفترة / السنة 

٢٤،١٠٩،٦٠٢٢٥،٤٨٣،٠١٣أرباح الفترة / السنة 
(٢،٥٤٨،٣٠١)                   -المحول إلى االحتیاطي القانوني (إیضاح رقم ١٣)

(٦،٧٩٩،٣٧٥)(١٠،١٩٩،٠٦٣)توزیعات أرباح *
(٥٧٠،٠٠٠)(٩٧٠،٠٠٠)مكافآت مجلس اإلدارة

٧١،٢١٥،١١٨٥٨،٢٧٤،٥٧٩الرصید في نھایة الفترة / السنة

*

القروض المصرفیة١٦
٣١ دیسمبر ٣٠٢٠١٧ یونیو ٢٠١٨

(مدققة)(غیر مدققة)
قروض آجلة 

٥٠،٠٤٤،٤٧٧٦٩،٨٣٦،٧٥٠الرصید في بدایة الفترة / السنة 
٥،٠٠٠،٠٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠المستلم خالل الفترة / السنة 
(٢٢،٧٩٢،٢٧٣)(١٢،٧٣٢،٤٣٥)المسدد خالل الفترة / السنة

٤٢،٣١٢،٠٤٢٥٠،٠٤٤،٤٧٧الرصید في نھایة الفترة / السنة
تشمل : 

٢٤،٨٨٨،٨٩٢٢٤،٧١٢،٠٤٢الجزء الغیر متداول
١٧،٤٢٣،١٥٠٢٥،٣٣٢،٤٣٥الجزء المتداول

٤٢،٣١٢،٠٤٢٥٠،٠٤٤،٤٧٧
تفاصیل القروض اآلجلة: 

١٠،٣١٢،٠٤٢١٩،٩١٢،٠٤٢القرض اآلجل ١
٣٢،٠٠٠،٠٠٠٣٠،٠٠٠،٠٠٠القرض اآلجل ٢
١٣٢،٤٣٥                   -القرض اآلجل ٣

٤٢،٣١٢،٠٤٢٥٠،٠٤٤،٤٧٧

القرض اآلجل ١

القرض اآلجل ٢

ادل  ١٠،١٩٩،٠٦٣ درھم إمارتي عن بة   ٧,٥٪ (٢٠١٧ : ٥٪) من رأس المال المدفوع بما یع ة بنس اح نقدی ع أرب م توزی ترة ، ت الل الف خ
نویة   ة الس ة العمومی اع الجمعی ي اجتم اده ف م اعتم ا ت ام ٢٠١٦) وذلك وفقًا لم ن ع ارتي ع م إم ام ٢٠١٧ (٢٠١٧ : ٦،٧٩٩،٣٧٥ درھ ع

للمساھمین المنعقد بتاریخ ١٢ مارس ٢٠١٨.

ة       ٨٩ ملیون درھم لتمویل تركیب ة بقیم وك المحلی د البن ریق أح ن ط ل ع ام ٢٠١٥، حصلت المجموعة على قرض متوسط األج الل ع خ
ال. تم سحب مبلغ ٣٢ ملیون درھم منھ. وتم جدولة المبلغ المسحوب لیتم سداده على ١٨ قسط ربع كن عم المعدات واآلالت وبناء مخیم س

سنوي متساوي بقیمة ١,٧٧٧,٧٧٧ درھم إماراتي ، غیر شاملة الفائدة تبدأ في یولیو ٢٠١٨ وتنتھي في أكتوبر ٢٠٢٢.

ة ١٢٠ ملیون درھم إماراتى لتمویل تشیید وتركیب ي بقیم ك محل ام ٢٠٠٨، حصلت المجموعة على قرض متوسط األجل من بن الل ع خ
خرى. خالل یولیو ٢٠١٤ تم إعادة جدولة القرض لیتم سداده على ٥٤ قسط شھري متساوي بقیمة ١,٦ ملیون درھم وف الص مصنع الص

إماراتي غیر شاملة الفائدة وذلك بدایة من أغسطس ٢٠١٤ حتى ینایر ٢٠١٩.
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عن فترة الستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠١٨ (غیر مدققة)

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

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة

١٦

القرض اآلجل ٣

تم ضمان القروض المصرفیة من خالل :
أ)
ب)
جـ)
رھن بعض المركبات (إیضاح رقم ٤).د)

٣١ دیسمبر ٣٠٢٠١٧ یونیو ٢٠١٨
(مدققة)(غیر مدققة)

مكافآت نھایة خدمة الموظفین ١٧
١١،٤٥١،٦٠٩١٢،٥٧٨،٠٢٢الرصید في بدایة الفترة / السنة 

٥٤٧،٤٦٣١،٣١٧،٠٥٦یضاف إلیھ : المحمل على الفترة / السنة
(٢،٤٤٣،٤٦٩)(٣٠٦،٦١١)یخصم منھ : المدفوع خالل الفترة / السنة 

١١،٦٩٢،٤٦١١١،٤٥١،٦٠٩الرصید في نھایة الفترة / السنة 

وتشمل:
١١،٥٢٥،٤٦٧١١،٢٨٨،٢٤٩الجزء الغیر متداول

١٦٦،٩٩٤١٦٣،٣٦٠الجزء المتداول (إیضاح ٢-٣)
١١،٦٩٢،٤٦١١١،٤٥١،٦٠٩

الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى١٨

٣٨،٨٥٥،٥٨٤٣٨،٠٥٨،٤٦١ذمم تجاریة دائنة 
٧،٢٢٤،٦٠٧٢،٢٦٨،١٥٧مبالغ مستلمة مقدمأ من العمالء 

٧،٠٨٧،٢٦٢٥،٠٧١،٨٩٣مستحقات 
١،٦٠٧،٦٠٧٥،٨٢٨،٠٣٢مخصصات للموظفین 

٣٠٨،٦٦٢٢٨٨،٩٨٥فوائد دائنة 
٧٦٧،٨٨٨٢٩،٩٦٣ذمم دائنة أخرى 

٥٥،٨٥١،٦١٠٥١،٥٤٥،٤٩١

 ١ ینایر ٢٠١٧ حتى ١ ینایر ٢٠١٨ حتى ١ أبریل ٢٠١٧ حتى ١ أبریل ٢٠١٨ حتى
٣٠ یونیو ٣٠٢٠١٧ یونیو ٣٠٢٠١٨ یونیو ٣٠٢٠١٧ یونیو ٢٠١٨

(٦ أشھر)(٦ أشھر)(٣ أشھر)(٣ أشھر)
(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)

اإلیرادات١٩

٥٨،٩٩١،٥٩٨٥٦،٢٠٠،٣٥٣١٢٤،٥٦٤،٦٢٤١١٣،٦٧٠،٨٠١المبیعات : داخل اإلمارات العربیة المتحدة 
١،٥٠٤،٢٢٢١،٦٥٦،٤١٨٢،٩٢٦،٥٥٢٤،٥١٢،٣٧٠

٦٠،٤٩٥،٨٢٠٥٧،٨٥٦،٧٧١١٢٧،٤٩١،١٧٦١١٨،١٨٣،١٧١

تم تسویة القرض خالل الفترة.
تم حساب الفائدة على أساس شھري بالمعدل التجاري ویتم دفعھا في تواریخ استحقاقھا.

تابع القروض المصرفیة

ضمان الشركة.

            :خارج اإلمارات العربیة المتحدة

تخصیص بعض بوالص التأمین التي تغطي المباني والمصانع واآلالت، لصالح البنك.
رھن ودائع ثابتة بمبلغ ٧،٠٠٠،٠٠٠ درھم إماراتى ( إیضاح رقم ٩).
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عن فترة الستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠١٨ (غیر مدققة)

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

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة

 ١ ینایر ٢٠١٧ حتى ١ ینایر ٢٠١٨ حتى ١ أبریل ٢٠١٧ حتى ١ أبریل ٢٠١٨ حتى
٣٠ یونیو ٣٠٢٠١٧ یونیو ٣٠٢٠١٨ یونیو ٣٠٢٠١٧ یونیو ٢٠١٨

(٦ أشھر)(٦ أشھر)(٣ أشھر)(٣ أشھر)
(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)

مصروفات البیع والتوزیع ٢٠

٢،٢٩٨،٤٨٩٢،٣٤٨،١٤٦٤،٥٨٨،٩٦٨٤،٨٠٧،٨١٩الرواتب والمزایا المتعلقة بھا 
١،٠١٧،٩٨٣١،٤٥٥،٦٢٥٢،١٦٧،٣٠٥٢،٧٦٦،٨١٣مصروفات مركبات 

٦٩٠،٩٨٤٨٦٣،٣٤٥١،٤٢١،٩٩١١،٧١٨،٣٥٠إیجار 
٨٤،٨٦٠٧٩،٩٦٤١٦٦،٠٠٩١٨٧،٨٠٥تأمین 

٤٤،٢٥٣٥٨،٠٥٦٩٣،٦٢٦١١٥،٢١٥اإلتصاالت والھاتف
٧٥،٣٥٥٣٥٦،١٠٢٧٥٣،٤٣٨٧٥٣،٥٠٥الدعایة والترویج التجاري  

١،٣٢٨،٧٩٠٥٦٢،٧٧٠٢،٤٧٣،٨٨٨٨٥٠،٧٤٧رسوم حكومیة على مبیعات المحاجر
٣٦٥،٩٤٦٥٠٣،٥٢٥٧٨٩،٥٢٥١،٠٩٧،٥٣٠وسائل نقل مؤجرة 

٦٤٧،٦٧٤٤٤٨،٢٢٢١،٢٥١،٥٧٠٩٣٥،٣٥٢إھالك الممتلكات واآلالت والمعدات

١٨٠،٧٢٠٨٣،٧٨٢٣٥٦،٠٧١٢٢٧،٤١٠
٢٠٩،٧٣٩١١٩،٢٧٩٥٢٠،٩٢٤٥٤٠،٩٥٣أخرى 

٦،٩٤٤،٧٩٣٦،٨٧٨،٨١٦١٤،٥٨٣،٣١٥١٤،٠٠١،٤٩٩

المصروفات اإلداریة ٢١
٢،٧٧٠،٣١٩٣،٥٩٤،٢٨٤٥،٣١٩،٢٦٨٧،٤٠٥،٦٤٨الرواتب والمزایا المتعلقة بھا

١٠٤،١٧٩١٠٦،٦٥٣١٨٥،٣٥٤٢٤٢،٩٧٨مصروفات مركبات 
١٨٩،٩٩٠١٦٨،٥٧٧٥١٦،٩٧٩٣٣٥،٩٨٥إیجار 
٢٦،٢١٣٣٠،٥٣٧٦٠،٣١٤٤٩،٨٣٩تأمین 

٢١٠،٦٨٨١٩٤،٧٦٨٦٣٤،٦٢٢٤٦٩،١٧٩
١٣٣،٢٥٨٦٢،٤٦٨٢٦٤،٧٤٩١٩٥،٨٠٤االتصاالت والھاتف 

٣٧،٣٨٠١٤٧،٠٠٨٧٨،٧٥٧١٨٠،١٨٩مرافق
٩٩٨،٥٧٥٨٨٤،٤٥٦٢،٠٩٦،٣٤٤١،٥٥٨،٨٤٩إھالك الممتلكات واآلالت والمعدات

١،٣١٢،٩٠٥٢،٠٦١،٧٩٥٣،٢٥٨،٢٨٤٣،٥١٠،٧٨٤
١٤٠،٠٠٢٩٨٨،٩٢٥٤٣٤،٧٤٦١،٩٧٧،٨٥٠

٣٧٧،٤١٣١٢٢،١٨٠٣٧٧،٧٦٤١٢٢،١٨٠انخفاض قیمة الممتلكات واآلالت والمعدات
٤١٦،٩٠٩٨٥٩،٥١٢٩٥٦،٤٨٣١،٢٥٢،٧٣٨أخرى

٦،٧١٧،٨٣١٩،٢٢١،١٦٣١٤،١٨٣،٦٦٤١٧،٣٠٢،٠٢٣

العملیات المتوقفة٢٢
ارات  نع اإلم ادة          / مص ائر الس ض خس ًا لتخفی دات واآلالت كلی ل المع اف عم اج وإیق اف اإلنت ررت اإلدارة إیق ایو   ٢٠١٥، ق الل م خ
ع      ا للبی ظ بھ دات محتف ار اآلالت والمع بر  ٢٠١٥ تم اعتب اریخ     ٥ نوفم س اإلدارة بت د لمجل اع المنعق ي االجتم ة. وف ركة تابع یرامیك، ش للس

واعتبار كل عملیات السادة / مصنع اإلمارات للسیرامیك كعملیات متوقفة (إیضاح ٢-٣).

مصروفات قانونیة ومھنیة وتأشیرات وما 
یتعلق بھا

مصروفات قانونیة ومھنیة وتأشیرات وما 
یتعلق بھا

مخصص مخزون بطئ الدوران
مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا
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عن فترة الستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠١٨ (غیر مدققة)

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

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة

 ١ ینایر ٢٠١٧ حتى ١ ینایر ٢٠١٨ حتى ١ أبریل ٢٠١٧ حتى ١ أبریل ٢٠١٨ حتى
٣٠ یونیو ٣٠٢٠١٧ یونیو ٣٠٢٠١٨ یونیو ٣٠٢٠١٧ یونیو ٢٠١٨

(٦ أشھر)(٦ أشھر)(٣ أشھر)(٣ أشھر)
(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)

تابع العملیات المتوقفة٢٢
٦١٩،٩٤٠٥٤٤،٨٨٠١،٠١٩،٦٤٧١،٢٣٤،٤٩٥اإلیرادات

(١٢،٤١٤،٣١٠)(٤،٦٨٠،١٣٣)(١١،٥١١،٢٥٢)(٤،٤٢١،٥٩١)المنتجات التامة في بدایة الفترة
٣،٩٧٤،٤٣٢١٠،٨٩٨،٤٢٥٣،٩٧٤،٤٣٢١٠،٨٩٨،٤٢٥المنتجات التامة في نھایة الفترة

(١،٥١٥،٨٨٥)(٧٠٥،٧٠١)(٦١٢،٨٢٧)(٤٤٧،١٥٩)تكلفة المبیعات 
(٢٨١،٣٩٠)٣١٣،٩٤٦(٦٧،٩٤٧)١٧٢،٧٨١مجمل الربح / (الخسارة)

(١٨٥،٦٣٨)(١٣٣،٦٥١)(٨٦،٩٥٠)(٧٠،٣٨٨)مصروفات البیع والتوزیع 
(١،٢٣٤،٧٤٣)(١٢٧،٧٥٧)(٥٨٠،٣٢٥)(١١٠،٢٤٥)المصروفات اإلداریة 

(١٢،٥٩٢)                   -(٤،٠٦٣)                 -تكالیف تمویل
١١،١٦٢٣٩،٩٣٢٣٩،٥٨٥٥٥،٣١٨إیرادات أخرى

(١،٦٥٩،٠٤٥)٩٢،١٢٣(٦٩٩،٣٥٣)٣،٣١٠

صافي التدفقات النقدیة من العملیات المتوقفة:
٨٢١،٥٢٥٧٥٩،٨١٢ األنشطة التشغیلیة

                  -(٣٢،٨١٠)األنشطة االستثماریة
(٤١١،٨٦٤)(٩٤٠،٢٦٧)األنشطة التمویلیة 

٣٤٧،٩٤٨(١٥١،٥٥٢)صافي (النقص) / الزیادة في النقد وما یعادلھ

 معامالت أطراف ذات عالقة ٢٣

٣١ دیسمبر ٣٠٢٠١٧ یونیو ٢٠١٨
(مدققة)(غیر مدققة)

٢،٤٩٥،٥٢٩٣،٧٦٧،٠١٥األرصدة المستحقة من أطراف ذات عالقة (ضمن الذمم التجاریة المدینة) أ)
ب)

٤،٦١٧،٩١٠٣،٩٩٩،٢٣٢

ال توجد أي ضمانات مصرفیة تم منحھا إلى / استالمھا من أطراف ذات عالقة مقابل األرصدة المستحقة إلیھم أو منھم. 

المعامالت مع األطراف ذات العالقةجـ)
إن طبیعة ومبالغ المعامالت الھامة مع األطراف ذات عالقة كالتالي: 

 ١ ینایر ٢٠١٧ حتى ١ ینایر ٢٠١٨ حتى ١ أبریل ٢٠١٧ حتى ١ أبریل ٢٠١٨ حتى
٣٠ یونیو ٣٠٢٠١٧ یونیو ٣٠٢٠١٨ یونیو ٣٠٢٠١٧ یونیو ٢٠١٨

(٦ أشھر)(٦ أشھر)(٣ أشھر)(٣ أشھر)
(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)

٩٩٦،١٠٢١،٥٢٥،٣٨٠٢،٧٢١،٥٢٣٤،٠١٦،٤٢٠المبیعات 
١،٢٤٤،٦٣٧٢٩٧،١٨٢١،٥٨٢،٦٢٠٣،٥٦١،٤٤٧المشتریات 

ة / المقدمة من و إلى أطراف ذات عالقة وكذلك التكالیف األخرى إن ات المستلمــ امالت والخدمـــ ك المع روط تل وتقوم اإلدارة بإقرار ش
وجدت.

بة       ار المحاس ًا للمعی ة وفق أطراف ذات عالق ا ك م تعریفعھ تقوم المجموعة بالدخول في معامالت مع بعض الشركات والمنشآت التي التي یت
تركة و   / أو ة المش آت ذات الملكی ركات والمنش ة الش راف ذات عالق مل األط ة ". وتش راف ذات عالق احات  أطـ م  ٢٤ "إفص دولي رق ال

اإلدراة والرقابة المشتركة وشركائھم  والوظائف اإلداریة األساسیة.

أرباح/ (خسائر) الفترة من العملیات 
المتوقفة

األرصدة المستحقة ألطراف ذات عالقة (ضمن الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة 
األخرى)
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شركة الفجیرة لصناعات البناء (ش.م.ع) والشركات التابعة لھا ("المجموعة")
الفجیرة - اإلمارات العربیة المتحدة 

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة عن فترة الستة األشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠١٨ (غیر مدققة)
(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

قطاعات العمل ٢٤

استبعاداتأخرىالتصنیعالمحاجر
إجمالي العملیات 

المستمرة

  منتجات 
السیرامیك - 

العملیات 
استبعاداتالمتوقفة

إجمالي 
العملیات 
اإلجماليالمتوقفة

عن الفترة المنتھیة في
٣٠ یونیو ٢٠١٨ (غیر مدققة)

١،٠١٩،٦٤٧١٢٨،٥١٠،٨٢٣      -١٢٧،٤٩١،١٧٦١،٠١٩،٦٤٧(٦،٧٠٣،٤٠٦)                -٢٣،٢٥٣،٥١٩١١٠،٩٤١،٠٦٣اإلیرادات
٩٢،١٢٣٢٤،١٠٩،٦٠٢      -٢٣،٤٢٣،١٨٧١،١٨٢،٠٢٤٣٥،٥٠٠٢٤،٠١٧،٤٧٩٩٢،١٢٣(٦٢٣،٢٣٢)(الخسارة) / الربح

١٤،٨٢٠،٤٥٠              -      -              -١٤،٨٢٠،٤٥٠(٣٥،٥٠٠)١،٦٣٧،٥٠٤١٣،٠٣٥،٣٨٤١٨٣،٠٦٢اإلھالك 
عن الفترة المنتھیة في

٣٠ یونیو ٢٠١٧ (غیر مدققة)
١،٢٣٤،٤٩٥١١٩،٤١٧،٦٦٦      -١١٨،١٨٣،١٧١١،٢٣٤،٤٩٥(٦،٨٢٣،٨٨٧)                -١٢،٧٧٦،٥٩٣١١٢،٢٣٠،٤٦٥اإلیرادات

١٣،٣٣٦،٢٣٩(١،٦٥٩،٠٤٥)      -(١،٦٥٩،٠٤٥)١٥،٤٤٩،٦٨٠٩٢٩،٩٤٢٣٥،٥٠٠١٤،٩٩٥،٢٨٤(١،٤١٩،٨٣٨)(الخسارة) / الربح
١٥،٩٧٥،٣٨٦              -      -              -١٥،٩٧٥،٣٨٦(٣٥،٥٠٠)٢،١٨٢،١٥٩١٣،٤٥٨،٢١٣٣٧٠،٥١٤اإلھالك 

كما في ٣٠ یونیو ٢٠١٨ (غیر مدققة)
٤،٤٢٤،٩٤٠٣٧٦،٣٣٢،٠٣٧      -٣٧١،٩٠٧،٠٩٧٤،٤٢٤،٩٤٠(٢٦٤،٥٧١،٢١٤)٢٦،٣٢٣،٤٤٠٣١٨،٩٥٥،٢٨٣٢٩١،١٩٩،٥٨٨إجمالي األصول 

٤٠٦،٥١١١٠٩،٨٥٦،١١٣      -١٠٩،٤٤٩،٦٠٢٤٠٦،٥١١(٨٤،٥٦٧،٥٤٥)١٥،٤٧٠،٣١٩١٣١،٢٤٠،٤٠٦٤٧،٣٠٦،٤٢٢إجمالي االلتزامات
 كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ (مدققة)

٥،٣٣٠،٦٤٣٣٧٩،٠٢٠،٥٤٨      -٣٧٣،٦٨٩،٩٠٥٥،٣٣٠،٦٤٣(٢٦٢،٥٦٩،٤٢٠)٣٦،٩١٤،٩١١٣١٧،٣٤٩،٩١٠٢٨١،٩٩٤،٥٠٤إجمالي األصول 
٤٦٢،٩٦٨١١٣،٠٤١،٥٧٧      -١١٢،٥٧٨،٦٠٩٤٦٢،٩٦٨(٨٢،٠٣٨،٥٧٢)٢٠،٥٠٧،٠٥٠١٣٣،٩٦٣،٢٥٦٤٠،١٤٦،٨٧٥إجمالي االلتزامات

بب      ل بس كل منفص دار بش ف وت ات مختل ي قطاع ل ف تي تعم ة ال كما ھو موضح أدناه ، لدى المجموعة أربعة قطاعات رئیسیة ، تتضمن العملیات المتوقفة ، والتي ھي وحدات األعمال االستراتیجیة للمجموع
االستراتیجیات المختلفة ویتم إعداد تقریر عنھا بطریقة تتفق مع التقاریر الداخلیة المقدمة إلى صانعي القرار.

ات ھ معلوم د ل 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 توج
مالیة منفصلة ومتاحة.

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

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة
عن فترة الستة أشھر المنتھیة في ٣٠ یونیو ٢٠١٨ (غیر مدققة)

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)
موسمیة النتائج٢٥

االلتزامات المحتملة٢٦
٣١ دیسمبر ٣٠٢٠١٧ یونیو ٢٠١٨

(مدققة)(غیر مدققة)
٩٤٦،٨٦٨                -خطابات إئتمان
٢،٧٠٠،٠٠٠٢،٨٠٠،٠٠٠خطاب ضمان

االلتزامات٢٧
٣١ دیسمبر ٣٠٢٠١٧ یونیو ٢٠١٨

(مدققة)(غیر مدققة)
٥،١٩٦،٤٣١٨،٢٨٠،٥٠٤التزامات من تركیب ممتلكات وآالت ومعدات 

األرقام المقارنة ٢٨
/ السنة السابقة لمقارنتھا في عــــرض الفترة الحالیة عند الضرورة ومع ذلك فإن إعادة                           تـم إعادة تصنیف بعض أرقــام الفترة            

التصنیف تلك لیس لھا تأثیرعلى النتائج المالیة أو حقوق الملكیة المتواجدة في التقاریر السابقة.

ة  رى معروف ات أخ د أي التزام ي، ال یوج ل الطبیع یاق العم فیما عدا االلتزامات المذكورة أعاله وااللتزامات الحالیة والتي تعد ضمن س
على المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة كما في تاریخ التقریر.

رى      ة أخ ات محتمل د أي التزام ي ، ال یوج ل الطبیع یاق العم فیما عدا االلتزامات المذكورة أعاله وااللتزامات الحالیة والتي تعد ضمن س
معروفة على المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة كما في تاریخ التقریر.

ة        وق واألنشطــ روف الســـ ى ظــ رى عل رادات األخـــ من اإلیــ ودة ض ع والموج ة للبیــ تثمارات المتاح اح االس ات أرب د توزیع تعتم
ترة دة لف ائج الموح إن النت ذلك ف میة ول ة موس االستثماریة للمجموعة وإعالن األرباح من خالل الشركات المستثمرة فیھا التي لدیھا طبیع
تي     دة ال ائج الموح ى النت و  ٢٠١٨ الیمكن مقارنتھا بتلك التي تتعلق بالفترة المقارنة وال تعد مؤشرًا عل ي    ٣٠ یونی ة ف تة أشھر المنتھی الس

یمكن توقعھا للسنة المنتھیة في ٣١ دیسمبر ٢٠١٨.
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