
















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 التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غیر مدقق)

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

٢٠،٣٩٥،٦٠٣٢٠،٣٩٥،٦٠٣                                     -                 -                 -أرباح الفترة 

-                 -                 (٦،٢١٣،٩٨١)-                 (٦،٢١٣،٩٨١)
-                 -                 -                                     (٥٧٠،٠٠٠)(٥٧٠،٠٠٠)

١٩،٨٢٥،٦٠٣١٣،٦١١،٦٢٢(٦،٢١٣،٩٨١)                 -                 -إجمالي الدخل الشامل

(٦،٧٩٩،٣٧٥)(٦،٧٩٩،٣٧٥)                                     -                 -                 -توزیعات أرباح 

١٣٥،٩٨٧،٥٠٠٢٩،٨٤٩،٥٩٤٢٨،٣٣٦،٧٢٤٥٥،٧٣٥،٤٧٠٢٤٩،٩٠٩،٢٨٨

١٣٥،٩٨٧،٥٠٠٣٢،٣٩٧،٨٩٥٣٩،٣١٨،٩٩٧٥٨،٢٧٤،٥٧٩٢٦٥،٩٧٨،٩٧١الرصید كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ ( مدقق)

٣١،١١١،٣٣٠٣١،١١١،٣٣٠                                     -                 -                 -أرباح الفترة 

-                 -                 (١١،٥٩٧،١٩٩)-                 (١١،٥٩٧،١٩٩)
-                 -                 -                                     (٩٧٠،٠٠٠)(٩٧٠،٠٠٠)

٣٠،١٤١،٣٣٠١٨،٥٤٤،١٣١(١١،٥٩٧،١٩٩)                 -                 -إجمالي الدخل الشامل

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

١٣٥،٩٨٧،٥٠٠٣٢،٣٩٧،٨٩٥٢٧،٧٢١،٧٩٨٧٨،٢١٦،٨٤٦٢٧٤،٣٢٤،٠٣٩

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

مكافآت مجلس اإلدارة

الرصید كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غیر مدقق)

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

ن  ة م ة العادل ة بالقیم تثمارات المدرج ة لالس ة العادل التغیرات في القیم
خالل بیان الدخل الشامل اآلخر

مكافآت مجلس اإلدارة

إجمالي حقوق 
ملكیة المساھمین

الرصید كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (غیر مدقق)

احتیاطي القیمة العادلة 
لالستثمارات بالقیمة العادلة من 

األرباح المحتجزةخالل بیان الدخل الشامل اآلخر

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

االحتیاطي القانونيرأس المال

7



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

بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموجز الموحد عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غیر مدقق)
(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

 ١ ینایر ٢٠١٧ حتى ١ ینایر ٢٠١٨ حتى
٣٠ سبتمبر ٣٠٢٠١٧ سبتمبر ٢٠١٨

( ٩ أشھر )( ٩ أشھر )
(غیر مدققة)(غیر مدققة)

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
٣١،٩١٧،٣٥٥٢٢،١٦٧،٤٥٢أرباح الفترة من العملیات المستمرة

(١،٧٧١،٨٤٩)(٨٠٦،٠٢٥)(خسائر) الفترة من العملیات المتوقفة
٣١،١١١،٣٣٠٢٠،٣٩٥،٦٠٣أرباح الفترة

تسویات لـ : 
(١١،٠٠٠)                  -(ربح) من بیع ممتلكات وآالت ومعدات

١،٩٧٤،٥٣٣١٤١،٦٨٠االنخفاض في قیمة الممتلكات واآلالت والمعدات
٢٢،٠١٠،٢٢٤٢٣،٨٩٠،٨٢٩

٦،٠٤٤،٨٤٩٥،٩٧٩،١٥٤مخصص مخزون بطئ الدوران 
                     -(٤٤٢،٩٤٩)مخصص مخزون بطئ الدوران معكوس

٩٥٤،٧٤٦٢،٩٦٧،٨٤٤
٨٢٣،١٨٩٨٤٨،٧٩٥

١،٥١٤،٨٦١٢،٥٦٩،٤٦٦تكالیف تمویل
٦٣،٩٩٠،٧٨٣٥٦،٧٨٢،٣٧١األرباح التشغیلیة قبل التغیرات فى األصول وااللتزامات التشغیلیة

( الزیادة) / النقص في األصول المتداولة
(٢،٤٠٥،٥٤٤)٤،٢٥٧،٧٣٨المخزون 

٦٧٨،٧٣٠٥،٣٠٧،٣٢٩الذمم التجاریة المدینة 
(١،٨١٧،٢٩٣)(١،٨٧٨،٧٥٢)المبالغ المدفوعة مقدمًا والودائع والذمم المدینة األخرى

الزیادة / ( النقص ) في االلتزامات المتداولة 
(٩،٦٧٢،١٧٢)(٥،٧٨١،٠٥٧)الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى

٦١،٢٦٧،٤٤٢٤٨،١٩٤،٦٩١النقد الناتج من العملیات 
(١،٧٥٢،٤٩١)(٣٤٩،١٩٠)مكافآت نھایة خدمة موظفین مدفوعة 

(٢،٩٤٥،٤١٥)(١،٥١٠،٨٥٢)تكالیف تمویل مدفوعة 
٥٩،٤٠٧،٤٠٠٤٣،٤٩٦،٧٨٥صافي النقد الناتج من األنشطة التشغلیة

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة 
(١٢،٠٠٠،٠٠٠)(١١٥،٠٠٠)الودائع الثابتة 

                     -(٦،٦٩٠،١٩١)شراء االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل الشامل اآلخر
(٩،٧٤٩،٩١٧)(٩،١٤٥،٣٦٩)شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

١١،٠٠٠                  -المحصل من استبعاد ممتلكات وآالت و معدات 
(٢١،٧٣٨،٩١٧)(١٥،٩٥٠،٥٦٠)صافي النقد( المستخدم في) األنشطة االستثماریة 

التدفقات النقدیة من األنشطة  التمویلیة
٥،٠٠٠،٠٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠قروض آجلة مستلمة 

(١٧،٧٩٥،٦٢٥)(١٩،٣١٠،٢١٢)(سداد) القروض اآلجلة
(٣،٧٠٦،٥٢٥)                  -(سداد) القروض المصرفیة األخرى - بالصافي 

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

(٢٥،٨٧١،٥٢٥)(٢٥،٤٧٩،٢٧٥)صافي النقد (المستخدم في) األنشطة التمویلیة  
(٤،١١٣،٦٥٧)١٧،٩٧٧،٥٦٥صافي الزیادة / (النقص) في النقد و ما یعادلھ

١٢،١٢٣،٤٨٢١٨،٢١٤،١٥١النقد وما یعادلھ ، بدایة الفترة
٣٠،١٠١،٠٤٧١٤،١٠٠،٤٩٤النقد وما یعادلھ ، نھایة الفترة

ممثل بــ : 
٢٢٤،٧٠٨١٦٥،٦٧٠النقد في الصندوق

                     -٣،٥٦٦،٤٧٨النقد لدى وسیط االستثمار 
٢٦،٣٠٩،٨٦١١٣،٩٣٤،٨٢٤األرصدة لدى البنوك - الحسابات الجاریة 

٣٠،١٠١،٠٤٧١٤،١٠٠،٤٩٤

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 التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر 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 سبتمبر ٢٠١٨ ال تعتبر بالضرورة مؤشرًا للنتائج المتوقعة عن السنة المالیة المنتھیة في ة ف ھر المنتھی عة أش ائج التس إن نت
٣١ 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 التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر 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 التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر 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 أدناه والتي یجب 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 عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر 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)
٨٧،٤٥٠٨،٨٥٣،٣٦٧٩،١٤٥،٣٦٩                 -٢٠٤،٥٥٢                 -المضاف خالل الفترة 

                 -(٢٥٩،١٩١)١١١،١٦٢١١،٠٠٠١٣٥،٥٠٤١،٥٢٥المحول من األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ
(١١،٢٤٤،٠٨٧)                      -(١،٥٠٠)                 -(١١،٢٤٢،٥٨٧)                 -االنخفاض في قیمة األصول خالل الفترة

١٠٩،٥٩٤،١٩٦٣٠٩،٢٠٣،٢٩٦٦٢،٤٦١،٩٥٤١٤،٠٨١،٣٨٢١١،٤٤٦،٩٣٧٥٠٦،٧٨٧،٧٦٥كما في ٣٠ سبتمبر 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 في قیمة األصول خالل السنة 

٣٢٥،٩٦٦،٧٥٠                      -٦١،٧٢١،٦١٢٢٠٢،٠١٨،٩٧٨٤٩،٠٩٤،٣٦٦١٣،١٣١،٧٩٤كما في ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ (مدققة)
٢٢،٠١٠،٢٢٤                      -٤،٨٨٧،١٩٦١٤،٠٥٠،١٨٨٢،٦٦٨،٥٣٥٤٠٤،٣٠٥المحمل على الفترة 

(٩،٢٦٩،٥٥٤)                      -(١،١٤٩)                 -(٩،٢٦٨،٤٠٥)                 -االنخفاض في قیمة األصول خالل الفترة
٣٣٨،٧٠٧،٤٢٠                      -٦٦،٦٠٨،٨٠٨٢٠٦،٨٠٠،٧٦١٥١،٧٦٢،٩٠١١٣،٥٣٤،٩٥٠كما في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غیر مدققة)

القیمة الدفتریة 
٤٢،٩٨٥،٣٨٨١٠٢،٤٠٢،٥٣٥١٠،٦٩٩،٠٥٣٥٤٦،٤٣٢١١،٤٤٦،٩٣٧١٦٨،٠٨٠،٣٤٥كما في ٣٠ سبتمبر 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،٧٦٣،١٦٤ درھم إماراتي ( ٣١ دیسمبر ٢٠١٧ : ١،٩٢٨،١٦٤ درھم إماراتي) مقابل قرض مصرفي (إیضاح رقم ١٦).-
-
تم رسملة تكالیف تمویل خالل الفترة بقیمة ١١٤،٦٤٢ درھم إماراتي ( ٣٠ سبتمبر ٢٠١٧:  ٢٦١،٠٩٩ درھم إماراتي).-

-                

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

-                 -                 -                 -                 -                     

اإلجمالي المباني وتحسینات 
المعدات الثقیلة اآلالت والمعداتاألصول المؤجرة

األعمال الرأسمالیة قید األثاث والتركیباتوالمركبات الخفیفة
التنفیذ

12



عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غیر مدقق)

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

٥
٤١،٩٨٢،٠٦٤٤٦،٤٥٩،٠٧٢: مدرجةأوراق مالیة  

١،٢٩٠،٠٠٠١،٧٢٠،٠٠٠: غیر مدرجة 
٤٣،٢٧٢،٠٦٤٤٨،١٧٩،٠٧٢

٤٨،١٧٩،٠٧٢٤٣،٤١٠،٧٨٠الرصید في بدایة الفترة / السنة
                   -٦،٦٩٠،١٩١ما تم شراؤه خالل الفترة / السنة

٤،٧٦٨،٢٩٢(١١،٥٩٧،١٩٩)التغیر في القیمة العادلة (إیضاح رقم ١٤) 
٤٣،٢٧٢،٠٦٤٤٨،١٧٩،٠٧٢الرصید في نھایة الفترة / السنة 

تشمل:
٤٢،٦٣٢،١٨٦٤٧،٦١٢،٤٠٢الجزء الغیر متداول

٦٣٩،٨٧٨٥٦٦،٦٧٠الجزء المتداول - (إیضاح رقم ٢-٣)
٤٣،٢٧٢،٠٦٤٤٨،١٧٩،٠٧٢

0المخزون ٦
العملیات المستمرة 

٥،٧٦١،٩٦٩٤،٦٤٠،٢٠٢مواد خام 
٢٥،٤٧٧،٢٩٢٣٣،٥٩٩،٦٤٨منتجات تامة الصنع 

٢٢،٧٢٣،٥١٥٢٠،٢٨٧،٠٤٦قطع غیار
٩،١٦٢،٩٩٩١٠،٧٣٥،٧٤٥المواد االستھالكیة 

(٢٠،٨٣٣،٩٧٤)(٢٢،٨٠٧،٣٩٠)یخصم : مخصص للمخزون بطيء الدوران
٤٠،٣١٨،٣٨٥٤٨،٤٢٨،٦٦٧(أ)

العملیات المتوقفة 
٣،٩١٢،٠٢٣٤،٦٨٠،١٣٣منتجات تامة الصنع 

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

(٢،٥٩٧،٣١٩)(٣،٥٧٨،٥٦٥)یخصم : مخصص للمخزون بطيء الدوران
٢،٨٢٠،٥١٢٤،٥٦٩،٨٦٨(ب)

٤٣،١٣٨،٨٩٧٥٢،٩٩٨،٥٣٥(أ + ب)

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

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

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.

13



عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غیر مدقق)

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 سبتمبر ٢٠١٨
( مدققة )( غیر مدققة )

تابع المخزون٦

٢٣،٤٣١،٢٩٣٢٢،٥٤٢،٦٦٣الرصید في بدایة الفترة / السنة
٥،٠٦٣،٦٠٣١٢،٤٥٨،٤٠٨المحمل خالل الفترة / السنة - العملیات المستمرة
٩٨١،٢٤٦١،٧٢٤،٠٥٤المحمل خالل الفترة / السنة - العملیات المتوقفة

(٨،٠٧٧،٣٢٩)(٢،٦٤٧،٢٣٨)ما تم شطبھ خالل الفترة / السنة - العملیات المستمرة
(٥،٢١٦،٥٠٣)                  -ما تم شطبھ خالل الفترة / السنة - العملیات المتوقفة

                   -(٤٤٢،٩٤٩)المعكوس خالل الفترة / السنة - العملیات المستمرة (إیضاح ٢٢)
٢٦،٣٨٥،٩٥٥٢٣،٤٣١،٢٩٣الرصید في نھایة الفترة / السنة 

الذمم التجاریة المدینة ٧
٧٤،١١٩،٧٢٦٧٤،٧٩٨،٤٥٦ذمم تجاریة مدینة 

(١٨،٠٢١،٧٦٥)(١٨،٩٧٦،٥١١)یخصم منھا : مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا 
٥٥،١٤٣،٢١٥٥٦،٧٧٦،٦٩١

١٨،٠٢١،٧٦٥١٤،٧٨٧،٠٦٦الرصید في بدایة الفترة / السنة 
٩٥٤،٧٤٦٤،٠٢٠،٢٦٢المحمل على الفترة / السنة - العملیات المستمرة 

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

١٨،٩٧٦،٥١١١٨،٠٢١،٧٦٥الرصید في نھایة الفترة / السنة 

المبالغ المدفوعة مقدمًا والودائع والذمم المدینة األخرى٨
٢،٧٧٠،٣٤٤١،٧٥٥،٩٥١مدفوعات مقدمًا

٢،٤٧٧،٨١٥١،٧٨٧،٠٠٤مبالغ مدفوعة مقدمًا إلى الموردین 
٦٥٣،٦٢٨٤٨٠،٠٨٠ذمم مدینة أخرى 

٥،٩٠١،٧٨٧٤،٠٢٣،٠٣٥

الودائع الثابتة ٩
٢٢،١١٥،٠٠٠٢٢،٠٠٠،٠٠٠ودائع ثابتة لدى البنك

النقد بالصندوق واألرصدة لدى البنوك١٠
٢٢٤،٧٠٨١٤٢،٤٨٢النقد في الصندوق

                   -٣،٥٦٦،٤٧٨النقد لدى وسیط االستثمار 
٢٦،٣٠٩،٨٦١١١،٩٨١،٠٠٠األرصدة لدى البنوك - الحسابات الجاریة 

٣٠،١٠١،٠٤٧١٢،١٢٣،٤٨٢
األرصدة البنكیة محتفظ بھا لدى بنوك مسجلة في اإلمارات العربیة المتحدة.    

إن الحركة في مخصص المخزون بطئ الدوران كما یلي:

إن الحركة في مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا كما یلي:
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عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غیر مدقق)

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 سبتمبر 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 یولیو ٢٠١٧ حتى ١ یولیو ٢٠١٨ حتى
٣٠ سبتمبر ٣٠٢٠١٧ سبتمبر ٣٠٢٠١٨ سبتمبر ٣٠٢٠١٧ سبتمبر ٢٠١٨

( ٩ أشھر )( ٩ أشھر )( ٣ أشھر )( ٣ أشھر )
(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)

األرباح / (الخسائر) األساسیة والمخففة للسھم الواحد١٢
العملیات المستمرة

٧،٨٩٩،٨٧٦٧،١٧٢،١٦٨٣١،٩١٧،٣٥٥٢٢،١٦٧،٤٥٢( درھم إماراتي)

١٣٥،٩٨٧،٥٠٠١٣٥،٩٨٧،٥٠٠١٣٥،٩٨٧،٥٠٠١٣٥،٩٨٧،٥٠٠(أعداد)
٥,٨١٥,٢٧٢٣,٤٧١٦,٣٠(فلس إماراتي)

العملیات المتوقفة

(١،٧٧١،٨٤٩)(٨٠٦،٠٢٥)(١١٢،٨٠٤)(٨٩٨،١٤٨)(درھم إماراتي )

١٣٥،٩٨٧،٥٠٠١٣٥،٩٨٧،٥٠٠١٣٥،٩٨٧،٥٠٠١٣٥،٩٨٧،٥٠٠(أعداد)
(١,٣٠)(٠,٥٩)(٠,٠٨)(٠,٦٦)(فلس إماراتي)

٣١ دیسمبر ٣٠٢٠١٧ سبتمبر 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(١١،٥٩٧،١٩٩)التغیر في القیمة العادلة (إیضاح رقم ٥)

٢٧،٧٢١،٧٩٨٣٩،٣١٨،٩٩٧الرصید في نھایة الفترة / السنة 

أرباح الفترة من 
العملیات المستمرة

المتوسط المرجح لعدد 
األسھم

(خسائر) الفترة من 
العملیات المتوقفة

أرباح السھم

المتوسط المرجح لعدد 
األسھم

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.

(خسائر) السھم
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عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غیر مدقق)

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 سبتمبر ٢٠١٨
( مدققة )( غیر مدققة )

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

٣١،١١١،٣٣٠٢٥،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

٧٨،٢١٦،٨٤٦٥٨،٢٧٤،٥٧٩الرصید في نھایة الفترة / السنة

*

القروض المصرفیة١٦
قروض آجلة 

٥٠،٠٤٤،٤٧٧٦٩،٨٣٦،٧٥٠الرصید في بدایة الفترة / السنة 
٥،٠٠٠،٠٠٠٣،٠٠٠،٠٠٠المستلم خالل الفترة / السنة 
(٢٢،٧٩٢،٢٧٣)(١٩،٣١٠،٢١٢)المسدد خالل الفترة / السنة

٣٥،٧٣٤،٢٦٥٥٠،٠٤٤،٤٧٧الرصید في نھایة الفترة / السنة
تشمل : 

٢٣،١١١،١١٥٢٤،٧١٢،٠٤٢الجزء الغیر متداول
١٢،٦٢٣،١٥٠٢٥،٣٣٢،٤٣٥الجزء المتداول

٣٥،٧٣٤،٢٦٥٥٠،٠٤٤،٤٧٧
تفاصیل القروض اآلجلة: 

٥،٥١٢،٠٤٢١٩،٩١٢،٠٤٢القرض اآلجل ١
٣٠،٢٢٢،٢٢٣٣٠،٠٠٠،٠٠٠القرض اآلجل ٢
١٣٢،٤٣٥                  -القرض اآلجل ٣

٣٥،٧٣٤،٢٦٥٥٠،٠٤٤،٤٧٧
القرض اآلجل ١

القرض اآلجل ٢

القرض اآلجل ٣

ة     ١٢٠ ملیون درھم إماراتى لتمویل تشیید وتركیب ي بقیم ك محل ن بن ام  ٢٠٠٨، حصلت المجموعة على قرض متوسط األجل م 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 نع الص مص

إماراتي غیر شاملة الفائدة وذلك بدایة من أغسطس ٢٠١٤ حتى ینایر ٢٠١٩.

ادل   ١٠،١٩٩،٠٦٣ درھم إمارتي عن ا یع بة       ٧,٥٪ (٢٠١٧ : ٥٪) من رأس المال المدفوع بم 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 ًا لم ام ٢٠١٦) وذلك وفق ن ع ارتي ع م إم ام ٢٠١٧ (٢٠١٧ : ٦،٧٩٩،٣٧٥ درھ ع

للمساھمین المنعقد بتاریخ ١٢ مارس ٢٠١٨ (٢٠١٧:  ١٣ أبریل ٢٠١٧).

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. وتم جدولة المبلغ المستحق والبالغ ٣٠,٢٢ لیتم سداده على ١٧ قسط ربع سنوي متساوي بقیمة كن عم م س المعدات واآلالت وبناء مخی

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

تم تسویة القرض خالل الفترة.
تم حساب الفائدة على أساس شھري بالمعدل التجاري ویتم دفعھا في تواریخ استحقاقھا.
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عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غیر مدقق)

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

تابع القروض المصرفیة ١٦
تم ضمان القروض المصرفیة من خالل :

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

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

مكافآت نھایة خدمة الموظفین ١٧

١١،٤٥١،٦٠٩١٢،٥٧٨،٠٢٢الرصید في بدایة الفترة / السنة 
٨٢٣،١٨٩١،٣١٧،٠٥٦یضاف إلیھ : المحمل على الفترة / السنة

(٢،٤٤٣،٤٦٩)(٣٤٩،١٩٠)یخصم منھ : المدفوع خالل الفترة / السنة 
١١،٩٢٥،٦٠٨١١،٤٥١،٦٠٩الرصید في نھایة الفترة / السنة 

وتشمل:
١١،٧٥٦،٧٧٧١١،٢٨٨،٢٤٩الجزء الغیر متداول

١٦٨،٨٣١١٦٣،٣٦٠الجزء المتداول (إیضاح ٢-٣)
١١،٩٢٥،٦٠٨١١،٤٥١،٦٠٩

الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى١٨

٣٢،٠١٦،٢٢٤٣٨،٠٥٨،٤٦١ذمم تجاریة دائنة 
٣،٥٨٠،٩٨٣٢،٢٦٨،١٥٧مبالغ مستلمة مقدمأ من العمالء 

٧،٠١٢،٩٨٧٥،٠٧١،٨٩٣مستحقات 
١،٦٧٥،٣٠٤٥،٨٢٨،٠٣٢مخصصات للموظفین 

٢٩٢،٩٩٤٢٨٨،٩٨٥فوائد دائنة 
١،١٨٩،٩٥١٢٩،٩٦٣ذمم دائنة أخرى 

٤٥،٧٦٨،٤٤٣٥١،٥٤٥،٤٩١

 ١ ینایر ٢٠١٧ حتى ١ ینایر ٢٠١٨ حتى ١ یولیو ٢٠١٧ حتى ١ یولیو ٢٠١٨ حتى
٣٠ سبتمبر ٣٠٢٠١٧ سبتمبر ٣٠٢٠١٨ سبتمبر ٣٠٢٠١٧ سبتمبر ٢٠١٨

( ٩ أشھر )( ٩ أشھر )( ٣ أشھر )( ٣ أشھر )
(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)

اإلیرادات١٩

٥٤،٦٠٢،٩٢٥٥٦،٢٧٦،٩٩٤١٧٩،١٦٧،٥٤٩١٦٩،٩٤٧،٧٩٥المبیعات : داخل اإلمارات العربیة المتحدة 
٣،٣٦١،١٤٣٢،٠٢٣،٦٥٠٦،٢٨٧،٦٩٥٦،٥٣٦،٠٢٠

٥٧،٩٦٤،٠٦٨٥٨،٣٠٠،٦٤٤١٨٥،٤٥٥،٢٤٤١٧٦،٤٨٣،٨١٥

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

            :خارج اإلمارات العربیة المتحدة
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عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غیر مدقق)

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 یولیو ٢٠١٧ حتى ١ یولیو ٢٠١٨ حتى
٣٠ سبتمبر ٣٠٢٠١٧ سبتمبر ٣٠٢٠١٨ سبتمبر ٣٠٢٠١٧ سبتمبر ٢٠١٨

( ٩ أشھر )( ٩ أشھر )( ٣ أشھر )( ٣ أشھر )
(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)

مصروفات البیع والتوزیع ٢٠
٢،١٩٤،١٩٥٢،٣٣٦،٣٩٣٦،٧٨٣،١٦٣٧،١٤٤،٢١٢الرواتب والمزایا المتعلقة بھا 

٩٨٦،٦٨٩١،٣٣٥،٤١٥٣،١٥٣،٩٩٤٤،١٠٢،٢٢٨مصروفات مركبات 
٧١٤،٣٣٠٨٣٩،٦٧٠٢،١٣٦،٣٢١٢،٥٥٨،٠٢٠إیجار 
٨٦،٩٠٠٧٦،٦٦٢٢٥٢،٩٠٩٢٦٤،٤٦٧تأمین 

٩١،٨٦٣٥٣،٠٩٥١٨٥،٤٨٩١٦٨،٣١٠االتصاالت والھاتف
٣٩٥،١٩٨٢٨٧،٣٨٨١،١٤٨،٦٣٦١،٠٤٠،٨٩٣الدعایة والترویج التجاري  

٧٤٠،٠٦٠٥٩٦،٠٥٢٣،٢١٣،٩٤٨١،٤٤٦،٧٩٩رسوم حكومیة على مبیعات المحاجر
٣٠٧،٣٦٦٤٧٠،٩٧١١،٠٩٦،٨٩١١،٥٦٨،٥٠١وسائل نقل مؤجرة 

٦٢٣،٨٧٢٥٧٩،٥١٢١،٨٧٥،٤٤٢١،٥١٤،٨٦٤إھالك الممتلكات واآلالت والمعدات

٢٤٥،٢٢٦١٠٥،٨٥٩٦٠١،٢٩٧٣٣٣،٢٦٩
٢٠٣،٧٧٣٣٨٥،٩٢٠٧٢٤،٦٩٧٩٢٦،٨٧٣أخرى 

٦،٥٨٩،٤٧٢٧،٠٦٦،٩٣٧٢١،١٧٢،٧٨٧٢١،٠٦٨،٤٣٦

المصروفات اإلداریة ٢١
٢،٥٩٤،١٣٥٣،٧٠٠،٧١٧٧،٩١٣،٤٠٣١١،١٠٦،٣٦٥الرواتب والمزایا المتعلقة بھا

١٦٤،٣١٧٨٦،٣٧١٣٤٩،٦٧١٣٢٩،٣٤٩مصروفات مركبات 
١٩٣،٠٧٦١٦٩،٦٢٣٧١٠،٠٥٥٥٠٥،٦٠٨إیجار 
٣٣،٧٣٧٣٧،٢٥٣٩٤،٠٥١٨٧،٠٩٢تأمین 

٣٢٧،٦٠٠١٩٤،٠٥٠٩٦٢،٢٢٢٦٦٣،٢٢٩
١٢٤،٦٥٩٢٠١،٨٨٠٣٨٩،٤٠٨٣٩٧،٦٨٤االتصاالت والھاتف 

٨٢،٢٥٩٣١،٢١٧١٦١،٠١٦٢١١،٤٠٦مرافق
٩٧٨،١٩٠١،٠١٩،٦٩٧٣،٠٧٤،٥٣٤٢،٥٧٨،٥٤٦إھالك الممتلكات واآلالت والمعدات

١،٨٠٥،٣١٩١،٣٤٣،٨١٤٥،٠٦٣،٦٠٣٤،٨٥٤،٥٩٨
٥٢٠،٠٠٠٩٨٩،٩٩٤٩٥٤،٧٤٦٢،٩٦٧،٨٤٤

١،٥٩٦،٧٦٩١٩،٥٠٠١،٩٧٤،٥٣٣١٤١،٦٨٠انخفاض قیمة الممتلكات واآلالت والمعدات
٢٧٥،٥١٨٢٩٤،٦٩٢١،٢٣٢،٠٠١١،٥٤٧،٤٣٠أخرى 

٨،٦٩٥،٥٧٩٨،٠٨٨،٨٠٨٢٢،٨٧٩،٢٤٣٢٥،٣٩٠،٨٣١
إیرادات أخرى ٢٢

١٥٩،٧٧١١٢١،٦٤٤٤٨١،٨٥١٢٠٦،٧١٧فوائد على الودائع الثابتة
٦٢٦،١٨٠٤٦،٣٥٠٧٥٤،٤٨٣٢٠٣،٠٦٨بیع خردة 

-                  -                  ٩٨٥،١٠٧٩٣٠،٤٠٨
٢،٣٣٩،٤٣٩١،٧٢٢،١٠٥                  -                  -مكافآت موظفین تم شطبھا  

٤٤٢،٩٤٩                  -٤٤٢،٩٤٩-                   
١١،٠٠٠                  -١١،٠٠٠                  -ربح من بیع ممتلكات وآالت ومعدات

٣٠٧،١٠٣٢٢،٧٥٦٦٥٩،٦٧٦٢٢٨،٤٤٤أخرى 
١،٥٣٦،٠٠٣٢٠١،٧٥٠٥،٦٦٣،٥٠٥٣،٣٠١،٧٤٢

توزیعات أرباح على االستثمارات بالقیمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

مخصص مخزون بطئ الدوران معكوس 
(إیضاح رقم ٦)

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 التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غیر مدقق)

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

العملیات المتوقفة٢٣

 ١ ینایر ٢٠١٧ حتى ١ ینایر ٢٠١٨ حتى ١ یولیو ٢٠١٧ حتى ١ یولیو ٢٠١٨ حتى
٣٠ سبتمبر ٣٠٢٠١٧ سبتمبر ٣٠٢٠١٨ سبتمبر ٣٠٢٠١٧ سبتمبر ٢٠١٨

( ٩ أشھر )( ٩ أشھر )( ٣ أشھر )( ٣ أشھر )
(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)

١١٥،١٧٨٣٣٤،٨٩٠١،١٣٤،٨٢٥١،٥٦٩،٣٨٥اإلیرادات
(١٢،٤١٤،٣١٠)(٤،٦٨٠،١٣٣)(١٠،٨٩٨،٤٢٥)(٣،٩٧٤،٤٣٢)المنتجات التامة في بدایة الفترة
٣،٩١٢،٠٢٣١٠،٥١٠،٧٣٨٣،٩١٢،٠٢٣١٠،٥١٠،٧٣٨المنتجات التامة في نھایة الفترة

(١،٩٠٣،٥٧٢)(٧٦٨،١١٠)(٣٨٧،٦٨٧)(٦٢،٤٠٩)تكلفة المبیعات 
(٣٣٤،١٨٧)٣٦٦،٧١٥(٥٢،٧٩٧)٥٢،٧٦٩مجمل الربح / (الخسارة)

(٢٤٧،٦٧٧)(١٩٠،٦٥٤)(٦٢،٠٣٩)(٥٧،٠٠٣)مصروفات البیع والتوزیع 
(١،٢٦١،٣٠١)(١،٠٢١،٦٧١)(٢٦،٥٥٨)(٨٩٣،٩١٤)المصروفات اإلداریة 

                   -                  -١٢،٥٩٢                  -تكالیف تمویل
١٥،٩٩٨٣٩،٥٨٥٧١،٣١٦                  -إیرادات أخرى

(٨٩٨،١٤٨)(١١٢،٨٠٤)(٨٠٦،٠٢٥)(١،٧٧١،٨٤٩)
صافي التدفقات النقدیة من العملیات المتوقفة:

٩٨٤،٤٠٨١،٠١٢،٢٩٤ األنشطة التشغیلیة
                   -(٣٢،٨١١)األنشطة االستثماریة

(٤١١،٢٨٥)(٩٤٠،٢٦٧)األنشطة التمویلیة 
١١،٣٣٠٦٠١،٠٠٩صافي الزیادة في النقد وما یعادلھ

 معامالت أطراف ذات عالقة ٢٤

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

٣،٩١٣،٩٢٩٣،٧٦٧،٠١٥األرصدة المستحقة من أطراف ذات عالقة (ضمن الذمم التجاریة المدینة) أ)
ب)

٢،٨٤٧،٥٨٣٣،٩٩٩،٢٣٢
ال توجد أي ضمانات مصرفیة تم منحھا إلى / استالمھا من أطراف ذات عالقة مقابل األرصدة المستحقة إلیھم / منھم. 

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

 ١ ینایر ٢٠١٧ حتى ١ ینایر ٢٠١٨ حتى ١ یولیو ٢٠١٧ حتى ١ یولیو ٢٠١٨ حتى
٣٠ سبتمبر ٣٠٢٠١٧ سبتمبر ٣٠٢٠١٨ سبتمبر ٣٠٢٠١٧ سبتمبر ٢٠١٨

( ٩ أشھر )( ٩ أشھر )( ٣ أشھر )( ٣ أشھر )
(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)

٢،٣٧٦،٦٣١١،٩٦٢،٣٢٤٥،٠٩٨،١٥٤٥،٩٧٨،٧٤٤المبیعات 
٢،٠٠٩،٢٤٢١،١٤٥،٦٣٩٣،٥٩١،٨٦٢٤،٧٠٧،٠٨٦المشتریات 

تقرر اإلدارة شروط تلك المعامالت والخدمـــات المستلمــة / المقدمة من و إلى أطراف ذات عالقة وكذلك التكالیف األخرى إن 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.

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 م اعتب بر  ٢٠١٥ ت اریخ      ٥ نوفم س اإلدارة بت د لمجل اع المنعق ي االجتم ة   . وف ركة تابع للسیرامیك، ش

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

صافي (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 عن فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غیر مدققة)
(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)

قطاعات العمل ٢٥

استبعاداتأخرىالتصنیعالمحاجر
إجمالي العملیات 

المستمرة

  منتجات 
السیرامیك - 

العملیات 
استبعاداتالمتوقفة

إجمالي 
العملیات 
اإلجماليالمتوقفة

عن الفترة المنتھیة في
٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غیر مدققة)

١،١٣٤،٨٢٥١٨٦،٥٩٠،٠٦٩            -١٨٥،٤٥٥،٢٤٤١،١٣٤،٨٢٥(٩،٤٥٩،٦٨٢)                -٣١،٠١٣،٨١١١٦٣،٩٠١،١١٥اإلیرادات
٣١،١١١،٣٣٠(٨٠٦،٠٢٥)            -(٨٠٦،٠٢٥)٢٣٣،٢٤٤٣٠،٣٣٣،٧٨٩١،٢٩٧،٠٧٢٥٣،٢٥٠٣١،٩١٧،٣٥٥األرباح / (الخسائر)

٢٢،٠١٠،٢٢٤             -            -              -٢٢،٠١٠،٢٢٤(٥٣،٢٥٠)٢،٤٢٠،١٦٥١٩،٣٩٢،٠٤٦٢٥١،٢٦٣اإلھالك 
عن الفترة المنتھیة في

٣٠ سبتمبر ٢٠١٧ (غیر مدققة)
١،٥٦٩،٣٨٥١٧٨،٠٥٣،٢٠٠            -١٧٦،٤٨٣،٨١٥١،٥٦٩،٣٨٥(٩،٩٨٠،٨٠٧)                -١٨،٢٨٣،٣٣٨١٦٨،١٨١،٢٨٤اإلیرادات

٢٠،٣٩٥،٦٠٣(١،٧٧١،٨٤٩)            -(١،٧٧١،٨٤٩)٢٣،١٣٩،٠٥٣٩٢٩،٩٧٢٥٣،٢٥٠٢٢،١٦٧،٤٥٢(١،٩٥٤،٨٢٣)(الخسائر) / األرباح
٢٣،٨٩٠،٨٢٩             -            -              -٢٣،٨٩٠،٨٢٩(٥٣،٢٥٠)٣،١٢٨،٧٣٣٢٠،٢٨٢،٥٣٧٥٣٢،٨٠٩اإلھالك 

كما في٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غیر مدققة)
٣،٦٧٥،١٦٣٣٦٧،٧٥٢،٣٥٥            -٣٦٤،٠٧٧،١٩٢٣،٦٧٥،١٦٣(٢٥٩،٤٥٣،٠٦٤)٢٤،٣٥٢،٢٠١٣٠٥،٦٠٧،٥٤٣٢٩٣،٥٧٠،٥١٢إجمالي األصول 

٥١٣،٣٩٢٩٣،٤٢٨،٣١٦            -٩٢،٩١٤،٩٢٤٥١٣،٣٩٢(٨٣،٦٧٣،٤٩٥)١٢،١٤٦،١٧٩١١٥،٦٨٥،٠٢٥٤٨،٧٥٧،٢١٥إجمالي 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 تراتیجیة للمجموع كما ھو موضح أدناه ، لدى المجموعة أربعة قطاعات رئیسیة ، تتضمن العملیات المتوقفة ، والتي ھي وحدات األعمال االس
االستراتیجیات المختلفة ویتم إعداد تقریر عنھا بطریقة تتفق مع التقاریر الداخلیة المقدمة إلى صانعي القرار.

ات    ھ معلوم د ل تي توج ھ، وال تتم مراجعة النتائج التشغیلیة لكافة القطاعات التي تعمل بصورة منتظمة من قبل اإلدارة التنفیذیة للمجموعة التخاذ قرارات بشأن الموارد التي ینبغي تخصیصھا للقطاع وتقییم أدائ
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 التسعة أشھر المنتھیة في ٣٠ سبتمبر ٢٠١٨ (غیر مدققة)

(المبالغ بالدرھم اإلماراتي)
موسمیة النتائج٢٦

االلتزامات المحتملة٢٧
٣١ دیسمبر ٣٠٢٠١٧ سبتمبر ٢٠١٨

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

االلتزامات٢٨
٣١ دیسمبر ٣٠٢٠١٧ سبتمبر ٢٠١٨

( مدققة )( غیر مدققة )
٢،٤١٠،٥٥٧٨،٢٨٠،٥٠٤التزامات من تركیب ممتلكات وآالت ومعدات 

األرقام المقارنة ٢٩

ة  ات محتمل د أي التزام ي ، ال یوج ل الطبیع یاق العم من س د ض تي تع ة وال ات الحالی اله وااللتزام ذكورة أع ات الم دا االلتزام ا ع فیم
أخرى معروفة على المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة كما في تاریخ التقریر.

ى رى عل رادات األخـــ تعتمد توزیعات أرباح االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل بیان الدخل الشامل اآلخر والموجودة ضمن اإلیــ
ظــروف الســـوق واألنشطــة االستثماریة للمجموعة وإعالن األرباح من خالل الشركات المستثمرة فیھا التي لدیھا طبیعة موسمیة .

ادة             إن إع ك ف ع ذل رورة وم د الض ة عن ترة الحالی رض الف ي عــــ ا ف ابقة لمقارنتھ ترة  / السنة الس ام الف ض أرقــ نیف بع ادة تص م إع تـ
التصنیف تلك لیس لھا تأثیرعلى النتائج المالیة أو حقوق الملكیة المتواجدة في التقاریر السابقة.

رى      ات أخ د أي التزام ي، ال یوج ل الطبیع یاق العم من س د ض تي تع ة وال ات الحالی اله وااللتزام ذكورة أع ات الم دا االلتزام ا ع فیم
معروفة على المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة كما في تاریخ التقریر.
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