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مجلس إدارةإلى السادة البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحليةقریر مراجعة ت
ع)الصناعية (ش.م.يةسمنت والتنملإلركة الشارقة ش

ةالمقدم
ــــــــــــــ سـ لشـركة الشـارقة لإلالمرفقةالبيانات المالية الموحدة الموجزة المرحليةلقد راجعنا  منت والتنمية الصـناعية (ش.م.ع) ("الشـركة")ــ

ـــــــركة التابعة لها ("المو  ــبتمبر٣٠ي كما فالمرحليالموحدمن بيان المركز الماليالتي تتألفو ،)"جموعةالشــ ـــــ لبياناتاو ٢٠٢٠ســ
ــامالدخلو للدخللعالقةذات االمرحليةالموحدة والبياناتك التاریخ لســــــعة أشــــــهر المنتهيتين في ذالثالثة أشــــــهر والتلفترتيلالشــــ
ــعــة لفترة لتغيرات في حقوق الملكيــةواات النقــدیــةتــدفقــ لللعالقــةذات االمرحليــةالموحــدة أشــــــــــــــهر المنتهيــة في ذلــك التــاریخالتســــــــــــ

الدوليةللمعایيرقاً وفحليةالموحدة الموجزة المر الماليةالبياناتهذهوعرضإعدادعنمســؤولةاإلدارةإن.ســيریةواإلیضــاحات التف
").٣٤رقمالدوليالمحاسـبيالمعيار("المرحليةالماليةالتقاریرإعداد،٣٤رقمالدوليالمحاسـبيالمعيار-الماليةالتقاریرإلعداد

.بها قمنا تيالاجعةالمر أعمالإلىاستناداً الموحدة الموجزة المرحليةالماليةالبياناتهذهحولتنتاجساإعطاءهيمسؤوليتنا إن

المراجعةمجال
المنجزةالمرحليـةالمـاليـةالمعلومـاتمراجعـة"المراجعـةمهـامعلىینطبقالـذي٢٤١٠رقمالـدوليللمعيـاروفقـاً مراجعتنـا تمـتلقـد
منرئيســـيةبصـــورةاالســـتفســـاراتطلبمنالمرحليةالماليةالمعلوماتمراجعةتتألف".المســـتقلةنشـــأ المحســـاباتمدقققبلمن

عمليةمجالإن.األخرى المراجعةوإجراءاتالتحليليةاإلجراءاتوتطبيقوالمحاســـــبيةالماليةاألمورعنالمســـــؤوليناألشـــــخاص
علىالحصــــــــــــــولمنتمكننــا الفــإنهــا عليــهوبنــاءالــدوليــةالتــدقيقیيرعــا لموفقــاً یتمالــذيالتــدقيقمجــالمنبكثيرأقــلالمراجعــة
ــــــــوهریةاألمورجميعىعلنا لعتطالتيالتأكيدات ــــــــقالقيامأثناءتحدیدها یمكنالتيالجـ رأیاً نبديالفإننا ،ذلكعلىءً بنا .بالتدقيـ
.التدقيقبخصوص

االستنتاج
دادها،عإ یتملمالمرفقةالموحدة الموجزة المرحليةالماليةالبياناتبأناالعتقادیستوجبا معلمنا إلىیردلممراجعتنـا،إلىاستناداً 

.٣٤رقمالدوليالمحاسبيللمعياروفقاً الجوهریة،النواحيجميعنم

األخرى األمور
ـــــــــــبتمبر٣٠فيكما للمجموعةالمرحليةالموجزةلموحدةاالماليةالبياناتمراجعةتمت ـــــــــــاباتمدققلقبمن٢٠١٩ســ آخر،حســ

ــتنتـاجـاً ٢٠١٩نوفمبر٢بتـاریخالصـــــــــــــــادرتقریرهفيأبـدىوالـذي الموجزةالموحـدةالمـاليـةالبيـانـاتتلـكلحو حفظتمغير اســــــــــــ
تقریرهفيأبدىوالذيآخر،حســاباتمدقققبلمن٢٠١٩دیســمبر٣١فيكما الموحدةالماليةالبياناتتدقيقتمكما .المرحلية
.الموحدةالماليةالبياناتتلكحولظمتحفغير رأیاً ٢٠٢٠مارس٧خبتاریالصادر

غویونارنستعن

:قعة من قبلو م
أشرف أبو شرخ

شریـك
٦٩٠القيد: رقم

٢٠٢٠بر نوفم١٢
، اإلمارات العربية المتحدةالشارقة



لهاعةع) والشركة التاب.ش.ممنت والتنمية الصناعية (ة لإلسلشارقشركة ا

.ليةالمرح لموجزةاالموحدة لماليةالمرفقة جزءًا من هذه البيانات ا١٨إلى ١تشكل اإلیضاحات من
-٢-

ليالمرحالموحداألرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشامل األخرى يان ب
)مدققةغير(٢٠٢٠سبتمبر٣٠في تينالمنتهيوالتسعة أشهر أشهر الثالثةتير تفل

أشهر المنتهية فيتسعةالالثالثة أشهر المنتهية في
سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمإیضاح

١٦١٠١٬٤٩٨١٣٧٬٦٩٥٣٢٥٬٢٢١٤٣٥٬٤٤٦ت رادااالی

)٧٥١٬٤٢٠()٢٧٦٬٣٣٦()٢٠٩٬١٣١()٧٥٥٬١١٣(١٦يعاتتكلفة مب

١٤٬٦٩٥)١١٬٠٥٥(٦٬٤٨٦)١٢٬٢٥٧(األرباح )/ الخسائر(إجمالي

)١٣٬٠٩٢()١٣٬٧١٤()٣٬٥٢٣()٤٬١٦٠(مصاریف عمومية وإداریة
)٤٬٢٩١()٤٬٢٦٧()١٬٣٧٠()١٬٤٢٦(بيع وتوزیعمصاریف

١٢٬٨٨٠)٥٬٥٨١(١٬٠٢٦)٩١٩(٤استثماراتدخل
)١١٬٢٥٢()١٥٬٠٣٢()٥٬٣١٩()٤٬٨٣١(لیتمو دخل

٨٦٢٩٤٠٬٢٢٤٦٬٢٨٤٩٬٣دخل آخر

٧٨٩٬٢)٤٠٣٬٤٧(٢٤٠)٧٣١٬٢٢(فترة للح اب ر األخسائر)/ ال(

:إلىالعائدةاألرباحخسائر)/ ال(
٧٨٩٬٢)٤٠٣٬٤٧(٢٤٠)٧٣١٬٢٢(ة ركالشمساهمي

السهمربحية
٥٠٠٬٠)٠٧٨٬٠(٤٠٠٠٬٠)٠٣٧٬٠(١٣) درهم(الربح األساسي والمخفف للسهم 



لهاعةع) والشركة التاب.ش.ممنت والتنمية الصناعية (ة لإلسلشارقشركة ا

.ليةالمرح لموجزةاالموحدة لماليةالمرفقة جزءًا من هذه البيانات ا١٨إلى ١تشكل اإلیضاحات من
-٣-

ليالمرحالموحداألرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشامل األخرى يان ب
)مدققةغير(٢٠٢٠سبتمبر٣٠في تينالمنتهيوالتسعة أشهر أشهر الثالثةتيفتر ل

أشهر المنتهية فيتسعةالالثالثة أشهر المنتهية في
سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمإیضاح

٧٨٩٬٢)٤٠٣٬٤٧(٢٤٠)٧٣١٬٢٢(فترة األرباح للخسائر)/ ال(

للفترةبنود الدخل الشامل األخرى 
إلىها تصنيفإعادةیتملنالتيودبنال

:الخسائرأواألرباح

نمدلةالعا بالقيمةمدرجةلااراتثمستالا
األخرى الشاملالدخلبنودخالل

٢٬٢٧٩)٢٥٬١٧٤(١٣٬٣٨٥٥٥٩-٦العادلةالقيمةفيالتغيرصافي–

ها تصنيفإعادةمن الممكنالتيالبنود
:رائالخسأواألرباحإلى

مقایضاتلالعادلةالقيمةفيالتغير
-)٣٨٥٬٢(-١٣٩٣-٦الفائدةأسعار

لشاملالدخل ا/)ةالشاملالخسائر(بنود 
٢٧٩٬٢)٥٥٩٬٢٧(٧٧٨٬٣٥٥٩للفترةاألخرى 

الدخل/)ةالشاملالخسائر(إجمالي
٠٦٨٬٥)٩٦٢٬٧٤(٧٩٩)٩٥٣٬١٨(للفترة لشاملا

/لشاملالدخل اليإجما
:إلىالعائدة)ةالشاملالخسائر(

٠٦٨٬٥)٩٦٢٬٧٤(٧٩٩)٩٥٣٬١٨(األم الشركةمساهمي





لهاعةع) والشركة التاب.ش.ممنت والتنمية الصناعية (ة لإلسلشارقشركة ا

.ليةالمرح لموجزةاالموحدة لماليةالمرفقة جزءًا من هذه البيانات ا١٨إلى ١تشكل اإلیضاحات من
-٥-

المرحليوحدالمبيان التدفقات النقدیة
)مدققةغير(٢٠٢٠سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةة فتر ل

أشهر المنتهية فيالتسعة
سبتمبر٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهمیضاح إ

شغيليةاألنشطة الت
٢٬٧٨٩)٤٧٬٤٠٣(لفترةلرباح األ(الخسائر)/ 
ية:اللبنود التالتعدیالت ل
٥٢٬٣٤٧٤٦٬٤٥٥ابتةموجودات ثاستهالك

٦٬٥٩١١٬٩٦٦عقارات استثماریةالكاسته
١٬٧٨٩١٬٧٠٤مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفين

)٦٠٥(٥٥٠مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
-)١٬٥٥٠()بالصافيلمخزون (امخصص 

)٦٨٦(-موجودات ثابتةدا عتباسن ربح مال
منالعادلةبالقيمةةالمدرج االستثماراتعادباستمنرباحاألصافي
)٧٢٥()١٤٢(الخسائروأاألرباحخالل
المدرجةراتما ثتلالسالعادلةالقيمةفيالتغيرمن)(الخسارة/الربح
)٣٬١٧٣(٤٬٩٦٥ائرلخسو اح أاألربا خاللمنالعادلةيمةبالق
)٣٬١٨٦()٥٠٣(ثماریةستاالالعقاراتمنالناتججاریاإلدخل

)٥٬٩٢٩()٥٬١١٤(رباحدخل توزیعات األ
٠٣٢٬١٥٢٥٢٬١١فوائدریفمصا 

٢٦٬٥٦٢٤٩٬٨٦٢
:يالتغيرات ف
١٠٤٬٦٠٩١٧٠بضاعة

)١٬٢٦٦(٦٩٬٤٦٥أخرى و تجاریةمدینةذمم
)١٥٬٣٥٨()٩٢٬٥٩٨(أخرى و تجاریةدائنةمذم
)١٣٠٬١()٥٩١٬٢(ة المدفوعة للموظفينالخدمیةنها فأةمكا 

٤٤٧٬١٠٥٢٧٨٬٣٢التشغيليةشطةناألنمالنقدصافي 
االستثماریةاألنشطة 
)٧٩٬٠٧١()٢٣٬٤٢٣()بما في ذلك الدفعات المقدمة(موجودات ثابتةاستحواذ 

)٧٤٬٢٠٣()٨٬٦٠٨(االستثماریةاتقار العإلىاتافإض
٦٨٦-ابتةموجودات ثاستبعادمنةصلمح مبالغ
)٣٬٣٨٤()٢٬٠٢١(األخرى ملشا اللالدخ بنودخاللنمالعادلةبالقيمةمدرجةاستثماراتشراء
منالعادلةبالقيمةمدرجةاستثماراتاستبعادمنمحصلةمبالغ

١٬٩٢٧٣٬٤٠٨رى خ األاملالشالدخلبنودخالل
٥٬١١٤٥٬٩٢٩أرباحتوزیعات دخل 
٥٠٣٣٬١٨٦االستثماریةالعقاراتمنالناتجاإلیجار دخل
)٤٬٢٢٨()٤٬١٩٨(أو الخسائراألرباح خاللمنلعادلةابالقيمةمدرجاستثمارشراء

خاللمنلعادلةامةبالقيمدرجةاستثماراتاستبعادمبالغ محصلة من 
٠٦٢٬٥٣٨٥٬٣أو الخسائراألرباح 
)٢٩٢٬٤١٤()٦٤٤٬٢٥(االستثماریةاألنشطة فيالمستخدم قدصافي الن

يةمویلاألنشطة الت
١٤٥٬٢٧٩)٥٢٬٣٠٧(اتلفيالسفيالحركةصافي

)٣٩٬٥٣٦(-عةدفو موزیعات أرباحت
)٢٥٢٬١١()٠٣٢٬١٥(عةدفو فوائد م

٤٩١٬٩٤)٣٣٩٬٦٧(األنشطة التمویليةمن)/المستخدم في(نقدلي اصاف
)١٧٬٥٢٣(١٢٬٤٦٤في النقدیة وشبه النقدیة)النقصة/ (الزیادافي ص

٤٩٣٬٢٠٥٣٦٬٦٠بدایة الفترةالنقدیة وشبه النقدیة في 
٩٥٧٬٣٢١٣٠٬٤٣)٨ضاح (انظر إینهایة الفترةي ه النقدیة فالنقدیة وشب

:وشبه النقدیة مننقدیةف التتأل
٩٥٧٬٣٢٠١٣٬٤٣)٨ضاح (انظر إیالبنوكأرصدة لدى و دوق في الصند نق



لهاعةع) والشركة التاب.ش.ممنت والتنمية الصناعية (ة لإلسلشارقشركة ا

.ليةالمرح لموجزةاالموحدة لماليةالمرفقة جزءًا من هذه البيانات ا١٨إلى ١تشكل اإلیضاحات من
-٦-

المرحليالموحد الملكيةحقوق ت فيان التغيرايب
)مدققةغير(٢٠٢٠سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةلفترة 

رح غيأربا احتياطيأرباحتوزیعات احتياطياحتياطيرأس
عجمو المموزعةادلةالعةالقيمةمقترح ة دینقعاميونانقمالال

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٣٢٤٬١٢٧٩٤٬٢٣٤٨٣٦٬٤١٥٬١-٤٢٥٬٦٠٨٠٩١٬٣٤٣٣٧٣٬٢٢٦(مدققة)٢٠٢٠ایر ین١في صيد الر 

ة)مدقق(غيرللفترةالدخل الشاملإجمالي 
)٤٧٬٤٠٣()٤٧٬٤٠٣(-----ةلفتر اائرسخ 

)٥٥٩٬٢٧(-)٥٥٩٬٢٧(----للفترةى األخر ةالشاملالخسائربنود 

)٩٦٢٬٧٤()٤٧٬٤٠٣()٥٥٩٬٢٧(----للفترةة الشاملالخسائرإجمالي 

)ة(غير مدققيةالحركات األخرى في حقوق الملك
وزعةالعادلة إلى األرباح غير المالقيمةطي تيا ح اتحویل 

منبالقيمة العادلةجةارات المدر ستثمعاد االعند استب
-٣٩)٣٩(----)٦(إیضاح خالل بنود الدخل الشامل األخرى 

-٣٩)٣٩(----يةالحركات األخرى في حقوق الملكإجمالي 

٤٣٠٬١٨٧٨٧٤٬٣٤٠٬١)٢٧٤٬١٥(-٢٠٢٠٢٥٤٬٦٠٨٠٩١٬٣٣٤٣٧٣٬٢٢٦سبتمبر٣٠في الرصيد 



لهاعةع) والشركة التاب.ش.ممنت والتنمية الصناعية (ة لإلسلشارقشركة ا

.ليةالمرح لموجزةاالموحدة لماليةالمرفقة جزءًا من هذه البيانات ا١٨إلى ١تشكل اإلیضاحات من
-٧-

حليمر الالموحد الملكيةان التغيرات في حقوق يب
)مدققةغير(٢٠٢٠سبتمبر٣٠ي منتهية فر الأشهالتسعةلفترة 

أرباح غيراحتياطيأرباحتوزیعات احتياطياحتياطيرأس
المجموعزعةو مادلةالعةالقيمةمقترح ة دینقعاميونانقالمال

ألف درهمألف درهممدرهألفألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٤٢٥٬٦٠٨٠٩١٬٣٤٣٣٧٣٬٢٢٦٥٣٦٬٣٩٩٩٦٬١٣٥٣٤٬٢٢٠٨٤٧٬٤٤٢٬١(مدققة)٠١٩٢ایر ین١في صيد الر 

(غير مدققة)للفترةالدخل الشاملإجمالي 
٢٬٧٨٩٢٬٧٨٩-----ةلفتر اح با ر أ

٧٩٢٬٢-٩٢٧٬٢----للفترةى األخر الشاملالدخلبنود 

٢٧٩٬٢٧٨٩٬٢٠٦٨٬٥----للفترةالشاملالدخلإجمالي 

)ة(غير مدققيةالحركات األخرى في حقوق الملك
وزعةالعادلة إلى األرباح غير المتياطي القيمة ح اتحویل 

منبالقيمة العادلةجةمدر ارات الثمستعاد االعند استب
-٨٢٧)٨٢٧(----)١-٦(إیضاح رى خالل بنود الدخل الشامل األخ 

-٨٢٧)٨٢٧(----يةالحركات األخرى في حقوق الملكإجمالي 

)ةمعامالت مع مالكي الشركة (غير مدققال
)٥٣٦٬٣٩(--)٥٣٦٬٩٣(---)١٥یضاح (راجع إمدفوعةالاحاألربتوزیعات
)٣٦٥٬٩٣(--)٥٣٦٬٣٩(---شركةمعامالت مع مالكي الالإجمالي 

٤٤٨٬١٥١٥٠٬٢٢٤٣١٦٬٨٤٠٬١-٢٥٤٬٦٠٨٠٩١٬٣٣٤٣٧٣٬٢٢٦(غير مدققة)١٩٢٠سبتمبر٣٠في الرصيد 
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الشركةعنمعلومات-١
بموجــب ١٩٧٧بيــة المتحــدة فــي عــام لشــركة") فــي الشــارقة، اإلمــارات العر ا.م.ع) ("ناعية (شلصــ تنميــة االو ســمنتكة الشــارقة لإلت شــر تأسســ 
إن عنــوان المكتــب المســجل للشــركة هــو . عامــةمســاهمة شــركة كحــاكم الشــارقة وتــم تســجيلها الحقــاً من صاحب الســمويري صادر مأممرسو 
لــألوراق ماليــة وســوق الكویــتظبي لــألوراق الو ســوق أبــ فــيركةشــ ســهم الجرة بأ ا متــ الیــتم متحــدة.بيــة الالعر مــاراتالشــارقة، اإل٢٠٨٣ب ص.

لــألوراقالكویــتســوق مــنالشركةأسهمشطب٢٠٢٠أبریل٣٠فيالمنعقدالسنويالعموميةالجمعيةاجتماعفيالمساهمون قررمالية.ال
عمليــةتســتغرق أنالمتوقــعمــن. البورصــةئحــةالمــنســمالالشــطبالرســميةاإلجــراءاتجميــعالســتكمالاإلدارةمجلــسوتفــویضالماليــة
.الماليةلألوراقالكویتسوق إلىالطلبتقدیمتاریخمنواحدةسنةإلىأشهرعةتسمنالشطب

٢٠٢٠ســبتمبر٣٠فــيالمنتهيــةأشــهرالتســعة فــي ولفتــرةكمــا ") المرحليــةالماليــةالبيانــات("المرحليــةالموجزةالموحدةليةا مالالبياناتتتألف
.)المجموعة"بـمجتمعةإليها یشار(لها التابعة ةشركركة والمن الش

وراقفــي األاالســتثمارفــائض أموالهــا فــي عــةو مالمج تستخدموالحبال البالستيكية.يةكياس الورقاألبصناعة وتورید اإلسمنت و موعةالمج تقوم
ارات دولــة اإلمــ ا فــيوتبيــع منتجاتهــ دةتحــ لمة اربيارات العقة، اإلمشار ا من الأعمالهعةالمجمو تزاول والعقارات.الملكية الخاصةحقوق مالية و ال

.سيا آو فریقيا وسط وأالشرق األن األخرى فيتحدة وبعض البلداة المالعربي

.٢٠٢٠بر نوفم١٢تاریخ ار بلإلصدها تمادعوا ارة جلس اإلدمن قبل حلية مالموجزة المر افقة على البيانات المالية الموحدة مو ت التم

ات الماليةبيانالدأسس إعدا-٢
التوافقبيان

مــعجنــبإلــىجنبــاً تقــرأأنبغــيوین،"المرحليــةةالماليــ التقــاریر"٣٤رقــمالــدوليالمحاســبيللمعيــاروفقــاً المرحليــةالماليــةالبيانــاتدادعــ إ تــم
مجموعــةتمثــل لالمطلوبــةمعلومــاتلاكافــةعلــىتشــتملال.٢٠١٩دیســمبر٣١فــيكمــا للمجموعــةاألخيــرةالسنویةحدةمو اليةالمالالبيانات

يرفســ لتةالمختــار ســيریةتفالتضــاحا االییــتم إدراج بعــضذلــك،ومع.الماليةالتقاریرإلعدادةالدولييرایلمعحسب االماليةالبياناتمنةكامل
ــةتـا نــ ا البيمنذالماليأدائها وأللمجموعةالماليالمركزفيالتغييراتلفهمالهامةتوالمعامالاألحداث علــىةوعــالو .األخيــرةالســنویةالمالـي

الماليــةللســنةمتوقعــةتكــون قــدالتــيالنتــائجعلــىداللــةبالضــرورةليســت٢٠٢٠ســبتمبر٣٠فــيالمنتهيــةأشــهرالتســعةفترةنتائجإنذلك،
.٢٠٢٠دیسمبر٣١فيالمنتهية

القياسأساس
الــدخلبنــودخــاللمــندلــةالعا بالقيمــةرجــةمدالاتار االســتثمباســتثناءالتاریخيــة،تكلفــةلاألمبــدوفقــاً هــذهالمرحليــةالماليــةالبيانــاتعــرضیــتم
بالقيمــةقياســها یــتموالتــيالمشــتقة،الماليــةواألدواتالخســائرأواألربــاحخــاللمــنالعادلــةبالقيمــةالمدرجــةتواالســتثمارااألخــرى،ملشــا ال

.العادلة

العرضوعملةالمستخدمةالعملة
أشــيرإذاإالدرهــمألــفأقــربإلــىقــامر األجميــعتقریــبویجــري ،ةتحــدالمالعربيــةاراتمــ اإلهمر دبــ هــذهالمرحليــةالماليــةالبيانــاتضر عــ میــت

.الشركةلدىالمستخدمةالعملةباعتبارهذلك،لغير

المحاسبيةواألحكامالتقدیرات 
ـبيالسياســاتتطبيــقىعلــ تــؤثرالتــيوالتقــدیراتاألحكــامضــعبو اإلدارةقامــتة،المرحليــ ةالماليــ البيانــاتهــذهإعــدادعنــد بــالغلمواةالمحاسـ

.التقدیراتتلكعنالفعليةالنتائجتختلفقد.صاریفلمواوالدخلوالمطلوباتداتللموجو المعلنة

ـبيالسياســـاتتطبيــقعنـــداإلدارةاتخـــذتها التــيالجوهریـــةاألحكــامإن نفـــسالمؤكـــدةغيــرللتقـــدیراتةســييالرئوالمصـــادرةللمجموعـــ ةالمحاسـ
.ةخير األالسنویةالماليةتا يانالبفيالموضحةادروالمصماألحكا 

ةالعادلالقيمقياس
رغيــ أوماليــةالبــاتمطلو الو موجــوداتلامــنلكــلالعادلــة،القــيمتحدیــدیتطلــبللمجموعــةواالفصــاحاتالمحاســبيةالسياســاتمــنعــدداً إن
.ماليةال

عــنالكاملــةليةســؤو المیتحمــلالــذيدارةإلایــقفر ذلــكیتضــمن.ةادلــ العمقــيالقيــاسبخصــوصللرقابــةعمــلإطــارضــعو بةالمجموعــ قامــت
بمراجعــةظممنــتبشــكلاإلدارةفریــقیقــوم.٣المســتوىمــنالعادلــةالقــيمذلــكفــيبمــا الجوهریــة،العادلــةالقيمــةقياســاتيــعجمعلىاإلشراف

.التقييموتعدیالتةظالملحو غيرمةها الخالتمدال
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(تتمة) اليةمات اللبياناأسس إعداد -٢

)(تتمةالعادلةالقيمسقيا
األطــرافمــنوتقييمهــا عليهــا الحصــولتــمالتــياألدلــةبتقيــيماإلدارةفریــقیقــومالعادلــة،القــيملقيــاسثثالــ طــرفمعلومــاتاســتخدامتــمإذا

مــةالقيتسلســلفــيالمســتوىذلــكفــيبمــا الماليــة،راریتقــ لاإلعــدادالدوليــةالمعــایيربمتطلبــاتيفــ تالتقييمــاتهــذهبــأننتاجاالســتلدعمالثالثة
.ضمنها التقييماتهذهتصنفأنیجبوالتيالعادلة

مقــيلاتصــنيفیــتم.ناإلمكــا ردقــ الملحوظــةالســوق بيانــاتباســتخدامالمجموعــةتقــوممطلوبــات،أوموجــوداتلبنــدالعادلــةالقيمــةقيــاسعنــد
:یليكما التقييميبالأسفيالمستخدمةتدخالالمعلىبناءً العادلةقيمةلاتسلسليفمستویاتعدةإلىالعادلة

.مطابقةمطلوباتأولموجوداتنشطةأسواقفي) المعدلةغير(المدرجةاألسعار: ١المستوى

مباشــرةبصــورةســواءات،المطلوبــ أوللموجــوداتملحوظــةن و تكــ والتــي١توىالمســ ضــمنالمدرجــةاألســعارغيــرالمــدخالت: ٢المســتوى
).األسعارمنالمستمدة(مباشرةغيرأو)كاألسعار(

).ملحوظةغيرمدخالت(ملحوظةسوقيةبياناتعلىترتكزالالتيلوباتالمطأوللموجوداتمدخالتلا: ٣المستوى

ســلتسلمــنمختلفــةمســتویاتفــيها فتصــنيیمكــنوبــاتالمطلبنــدأوموجــوداتلادلبنــ العادلــةمــةالقييــاسقلالمســتخدمةالمــدخالتكانــتإذا
مســتوىبــأدنىمــدخلباعتبــارهالعادلــةالقيمــةتسلســلمــنالمســتوىنفــسفــيبالكامــلالعادلــةالقيمــةقيــاستصــنيفیــتما نهــ حيالعادلة،القيمة
.الكليللقياسجوهریاً ذلكویعتبر

.التغييرخاللها حدثالتيالتقاریردادعإ رةتفنهایةفيةادلالعالقيمةتسلسلیاتو تسمبينالتحویالتالمجموعةتثبت

فــيكمــا للمجموعــةالموحــدةالمالـيــةالبياـنــاتفــيالعادلــةالقــيملقياستمتالتيالجوهریةاالفتراضاتحولالمعلوماتمنالمزیدایضاحیتم
.٢٠١٩دیسمبر٣١فيالمنتهيةوللسنة

الماليةالبياناتتوحيدس سأ١-٢

.أدناهالمذكورةةبعتا الةوالشركالشركةمنعةو المجمتتألف

الملكية حصةالتأسيس بلدالرئيسي النشاطالتابعة ةالشرك
٢٠٢٠٢٠١٩

والمنتجـــات الخلــيج للحبــالشــركة 
٪١٠٠٪١٠٠دةالمتح العربيةاالماراتكيةستيل والمنتجات البالالحبا البالستيكية ذ م م

ليةماالالبيانات توحيدأسس
.٢٠٢٠سبتمبر٣٠فيكما التابعةتها ركشو للمجموعةالماليةالبياناتعلىرحلية الموجزة المالموحدةةاليالمالبياناتتشتمل

القــدرةولــدیها فيهــا المســتثمرةشركلا بارتباطها منمتغيرةدعوائ،فيحقوق لدیها أو،إلىمعرضةعةالمجمو تكون عندما السيطرةتحقيقیتم
الشــركةعلــىبالســيطرةموعــةالمج تقــومالتحدیــد،وجــهوعلــى.فيهــا ثمرالمســتالشــركةعلــىســلطتها خــاللمــنالعوائــدتلــكعلــىتــأثيرلافــي

:المجموعةلدىكانإذاوفقطإذافيها المستثمر

العالقــةذاتاألنشــطةتوجيــهعلــىالحاليــةالقــدرةالمجموعــةتعطــيالتــيالحاليــةالحقــوق أي(فيهــا المســتثمرالشــركةعلــىالســلطة
)فيها مرستثالمةللشرك

فيها المستثمرالشركةبارتباطها منالمتغيرةعوائدال،فيحقوق أو،إلىالتعرض
عوائدها علىللتأثيرفيها المستثمرالشركةعلىتها سلطاستخدامعلىالقدرة
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تتمة) ( ليةالماالبياناتأسس إعداد-٢

) (تتمةليةماالالبياناتتوحيدأسس ١-٢

أغلبيــةمــنأقــلللمجموعــةیكــون وعنــدما االفتــراض،هــذالــدعم.الســيطرةإلــىتــؤديالتصــویتحقــوق أغلبيــةبــأناضتــر افاكهنــ عــام،شــكلب
مــا تقيــيمعنــدالعالقــةذاتروفظــ لواقالحقــائجميــعاراالعتبــ فــيالمجموعــةتضعفيها،المستثمرللشركةمماثلةحقوق أوالتصویتحقوق 

:ذلكفيبما فيها،ثمرالمستالشركةعلىلطةسُ لها كانإذا

فيها المستثمرالشركةفياآلخرینالتصویتحقوق أصحابمعالتعاقدیةيباتالترت
 األخرى التعاقدیةالترتيباتمنالناتجةالحقوق
 ةلممحتلاالتصویتقوق ح و جموعةلمبا الخاصةالتصویتحقوق

.ةملكيحقوق كمعاملةالسيطرة،ةخسار دون التابعة،الشركةفيكيةالملحصةفيالتغيراحتسابیتم

والحصــصوالمطلوبــات) الشــهرةذلــكفــيبمــا (عالقــةذاتموجــوداتتثبيــتتوقففإنها التابعة،ركةالشعلىالسيطرةالمجموعةخسرتإذا
ــر ــوق مـــنرى أخـــ وعناصـــرالمســـيطرةغيـ ــث،ةلكيـــ المحقـ ــاتجأيتثبيـــتیـــتمحيـ ــا أوربـــحنـ ــاحفـــيرةخسـ ــائرأواألربـ ــتثتیـــتم.الخسـ أيبيـ

.العادلةبالقيمةبها محتفظاستثمارات

الهامةبيةالمحاسالسياسات-٣

فــيالمجموعــةقبــلمــنالمتبعــةلتلــكمماثلــةههــذةالمرحليــ الموحــدة المــوجزة الماليــةالبيانــاته ذهــ إعــدادفــيالمتبعــةالمحاســبيةالسياســاتإن
.أدناهالمحاسبيةالسياسةثناءباست،٢٠١٩دیسمبر٣١فيالمنتهيةوللسنةفيكما ةوحدالمالماليةا هاتانبي

وطتحالومحاسبةالمشتقةالماليةاألدوات 
الالحقوالقياساألوليالتثبيت
الماليــةاألدواتتلــكتثبيــتیــتم.ئــدةالفا أســعارمخــاطرمــنطللتحــو الفائــدةأســعاراتایضــ قممثــلمشــتقة،ماليــةأدواتالمجموعــةتســتخدم
عنــدما ماليــةكموجــوداتالمشــتقاتإدراجیــتم.العادلــةبالقيمــةالحقــاً ياسها قادویعالمشتقعقدإبرامبتاریخدلةعا البالقيمةالبدایةفيالمشتقة

.سالبةدلةالعا القيمةن تكو عندما ةليما وكمطلوباتموجبةالعادلةالقيمةتكون 

:یليكما التحوطاتيفتصنیتمتحوط،لابةمحاسلغرض
بنــدأوموجــوداتببنــدمرتبطــةخاصــةمخــاطرإلــىتعــودالتــيالنقدیةفقاتالتدفيللتغيراتالتحوطتعرضعندالنقدیةالتدفقاتتحوطات•

.مثبتريغمؤكدالتزامفيجنبيةألةعممخاطرأومرجحةمتوقعةمعاملةأومثبتمطلوبات

عليهــا وطتحــ المحاســبةيــقطببتالمجموعــةغبتر تيالالتحوطعالقةوتوثيقبتصنيفرسميبشكلموعةالمج تقومتحوط،العالقةبدءعند
.التحوطعمليةإلجراءالمخاطرإدارةواستراتيجياتهدافأ و 

كانــتإذامــا تقيــيمبالمجموعــةومســتقيــفوكبشــأنها المتحــوطالمخــاطرطبيعةو هبشأنطالمتحو والبندالتحوطأداة تحدیدعلىالوثائقتشتمل
عالقــةتؤهــل).وطالتحــ معــدلتحدیــدوكيفيــةوطالتحــ فعاليــةمصــادرتحليــلذلــكفــيبمــا (التحــوطيــةفعالمتطلبــاتتســتوفيالتحــوطعالقــة
:لتاليةاالفعاليةمتطلباتجميعتستوفيكانتإذاالتحوطلمحاسبةالتحوط

.التحوطاة دوأبشأنهطحو المتدالبنبين"اقتصادیةعالقة"هناك•
.االقتصادیةالعالقةهذهعنتنتجلتيا" القيمةيراتتغعلىیسيطر"الاالئتمانمخاطرتأثيرإن•
التحــوطأداة وكميــةيــاً فعلبشــأنهالمجموعــةتتحــوطالــذيبشــأنهالمتحــوطالبنــدكميــةعــنالنــاتجنفســههــوالتحــوطلعالقةحوطالتمعدلإن•

.بشأنهالمتحوطالبندمنالكميةهذهلتحوطاً فعليجموعةلمادمها تستخ التي

:یليكما سبياً محا معالجتها یتمالتحوطةلمحاسبالتأهلمعایيرميعبج تفيالتياتالتحوطإن

النقدیةالتدفقاتتحوطات
التــدفقاتتحوطــاتاحتيــاطينضــماألخــرى ملالشــا لالــدخ بنــودفــيتثبيتــهیــتمالتحوطداة أعنجالناتالخسارةأوالربحمنالفعالالجزءإن

أواألربــاحإلــىالنقدیــةالتــدفقاتتحوطــاتاطياحتيــ تعدیلویتم.الخسائرأواألرباحانبيفيفوراً الفعالغيرزءالج بيتتثیتمبينما النقدیة،
.قلأأیهما نه،شأ بتحوطالمللبندالعادلةالقيمةفيكميتراالغيروالتالتحوطأداة علىالتراكميةالخسائر
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تتمة) ( الهامةالمحاسبيةالسياسات-٣

(تتمة)لتحوطاومحاسبةالمشتقةالماليةألدوات ا

(تتمة)النقدیةالتدفقاتتحوطات
نــتجذاإ.نيــةالمعبشــأنها المتحــوطلمعاملــةاعــةطبيحســبىعلــ حاســبيًا،ممعالجتهــا یــتماألخــرى الشــاملالــدخلودبنــ فيالمتراكمةالمبالغإن

كيــةالمللحقــوق المنفصــلالعنصــرمــنالملكيــةق حقو فيالمتراكمالمبلغذفح یتم،ماليغيربندتثبيتالحقاً بشأنها المتحوطعاملةمالعن
نــوعنمــ عــدیالً تذلــكیعتبــروال.بشــأنهتحــوطالمبــاتالمطلو بنــدأوداتو الموجــ لبنداآلخرالمدرجالمبلغأوالمبدئيةالتكلفةفيتضمينهویتم
شــأنها بالمتحــوطالمتوقعــةالمعاملــةتصــبحعندما أیضاً ذلكوینطبق.للفترةاألخرى الشاملالدخلبنودضمنتثبيتهیتمولنالتصنيفةإعاد
.العادلةبالقيمةالتحوطسبةمحا يها علطبقتنمؤكداً اً التزامبعدفيما ماليةغيرمطلوباتبندأوماليةغيرموجوداتلبند

الخســائرأواألربــاحبيــانلــىإاألخــرى الشــاملالــدخلنــودبفــيكمالمتــراالمبلــغتصــنيفُیعــادأخــرى،نقدیــةتــدفقاتتا تحوطــ أليةســببالن
.الخسائرأوباحألر اعلىبشأنها تحوطمالالنقدیةالتدفقاتخاللها تؤثرالتيالفتراتأوالفترةنفسفيتصنيفةإعادكتعدیل

التــدفقاتكانــتاإذالمتراكمــةاألخــرى لشــاملاالدخلبنودفيالمتراكمالمبلغیظلأنیجبالنقدیة،تا التدفقحوطتمحاسبةتوقفحالةوفي
إعــادةكتعــدیلائر الخســ أو ربــاح ألابيــانإلــىفــوراً المبلــغتصنيفإعادةسيتموإال.الحدوثمتوقعةتزالالبشأنها تحوطالمالمستقبليةالنقدیة

معالجتــهیجــبةالمتراكمــ الشــاملالــدخلنــودبفــيقــيمتبمبلغأيفإنبشأنها،متحوطنقدیةتدفقاتدوثح حالةفي،قفالتو دوبع.تصنيف
.أعالهموضحهوكما المعنيةلمعاملةاطبيعةحسبعلىمحاسبياً 

دیدةجالوالتعدیالت والتفسيرات المعایير
المعلــنالفصــاحاتوابــالغالمعلــىهــامتــأثيرلــهلــيسالحاليــةالفترةفيقةالالعذيدلةمعوالیدالجدالماليةالتقاریرعدادإلليلدو اعيارالمإن

.ليةلمرح االموجزةالموحدةالماليـةالبيانـاتذههفيعنها 

االستثماراتخلد/ ) سائر(خ-٤
فيهيةالمنتالتسعة أشهرالثالثة أشهر المنتهية في

سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩

لالستثماراتالعادلةالقيمةفيلتغيرامن حاألربا 
األرباح أو خاللمنالعادلةبالقيمةالمدرجة

٣٬١٧٣)٤٬٩٦٥()١٠٧(١٬٣٦٤)٢-٦جع إیضاح (رائرالخسا 
ةالمدرج االستثماراتعادباستمنرباحاألافيص
خسائرالوأاألرباحخاللمنةلالعادمةلقيبا 
١٤٢٧٢٥-٥٩)٢-٦ح ا جع إیض(را
منالناتجدخلال/)فالمصاری(ي فا ص

١٬٢٢٠)٦٬٠٨٨(٢٦٤)٢٬٤٧٧(االستثماریةالعقارات
٧٢٥٬١١٤٥٬٩٢٩-رباحاألتوزیعاتدخل 

١٣٥٩٧٧٢١٦٨٣٣٬١خرى أ

)٨٨٠٬١٢)٥٨١٬٥(٢٦٠٬١)٩١٩

بيعللبهتفظحالمتالموجودابند-٥
.مةالقادشهراً عشراالثنيخاللیال باركس ليميتد اوتوالین اندستر فيرما االستثنمالتخلصاإلدارةمجلسقرر،٢٠١٨خالل

٣٩٬٠٨إجمــاليل مبلــغ مقابــ دليميتــ ال بــاركسیتر ن اندســ اوتــوالیفــياالســتثمارمــن٪ ٥٠بالتخلص منالمجموعةقامت،٢٠١٨دیسمبرفي
مليــون ٨٬٤قيمــةبأربــاحعنــهنــتجللبيــعالمتوقعــةلتكلفــةاوحســمخصــمبعــدالمبلــغصافيإن.شهراً ٣٣مدىعلىمستحقوهومدرهن مليو 
.تم تثبيتها خالل السنوات السابقةمدره
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) (تتمةبيعللبهالمحتفظتالموجودابند-٥

الــدفعاتبســدادیقــمولــمالموقــعفيإنشائيةأعمالأيالمشتري یبدألم،الحاليةالوباءتفشيوظروفالهندفياالقتصاديالنمولتباطؤنظراً 
فــيبمــا المتاحــة،الخيــاراتمختلــفبتقييمتقومكما المشكلة،بحلالمشتري إقناععلىاإلدارةوتعمل. العقدفيعليها المتفقللمبلغالمرحلية

بقيمــةهــيوالتــيآخــرین،محتملــينمشــترینمنبدیلةعروضعلىإلدارةاحصلتوقد. آخرمشتري إلىاالستثماروبيعاالتفاقيةفسخذلك
.الحاليةالدفتریةالقيمةمنأعلى

ــةمناقشــاترةاإلداتجــري  تكــون أنقــعالمتو يــرغمــنأنــهاإلدارةتــرى .لمتبقــيااالســتثمارلبيــعمحتملــينالنالمشــتریمــنقليــلعــددمــعفعال
.يعالبلفةتكناقصاً العادلةالقيمةمنلىأعبقي متلالستثمار الالدفتریةالقيمة

الستثماراتا-٦
٢٠١٩سبتمبر٢٠١٩٣٠دیسمبر ٢٠٢٠٣١برسبتم٣٠

لف درهمأألف درهمألف درهم
(غير مدققة)مدققة)((غير مدققة) 

الدخلبنودخاللمنالعادلةبالقيمةالمدرجةتثماراتاالس
األخرى ملالشا 

١٩١٬٤٤٧١١٧٬٥٨٤١٣٥٬٧٣٦-٦إیضاحراجع -المدرجةالماليةاقاألور فياالستثمارات
١٥٣٧٬١٣٤٨٠٬٣٠٣١٠٬٣٣-٦إیضاح راجع -لمدرجةاغير الماليةاألوراقفياتستثمار اال

)٩٨٤٬١٢٢٦٤٠٬٤٨١٠٤٦٬١٦٩)١

أو الخسائرح ربا األلالخ منالعادلةبالقيمةالمدرجةراتاالستثما 
٢٩٩٣٬٢١٠٦٨٬٢٧٦٤٥٬٢٥-٦إیضاح ع راج -جةالمدر الماليةاألوراقفياراتاالستثم

)٩٩٣٬٢١٠٦٨٬٢٧٦٤٥٬٢٥)٢

)٩٧٧٬١٤٤٧٤٤٬١٧٥٦٩١٬١٩٤)٢(+)١

المدرجة:
٩٣٬١٢١١٢٠٬٩١٢١٣١٬٨٣١حدةية المتلعرباإلمارات ا

٢٠٬٣١٩٢٤٬٣٥٢٢٩٬٥٥٠حدةربية المتلعاإلمارات اج ر ا خ 

المدرجة:غير 
٣٬٨٢٣٣٬٨٢٣٥٬١٠٠حدةلعربية المتمارات ااإل
٧١٤٬٢٧٦٥٧٬٢٦٢١٠٬٢٨حدةتاإلمارات العربية المج ر ا خ 

٩٧٧٬١٤٤٧٤٤٬١٧٥٦٩١٬١٩٤
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تتمة) ( الستثماراتا-٦

األخرى الشاملالدخلبنودخاللمنةدلالعابالقيمةالمدرجةالستثماراتا١-٦

٢٠١٩سبتمبر٢٠١٩٣٠بر دیسم٢٠٢٠٣١سبتمبر٣٠
ف درهمألدرهمف أللف درهمأ

غير مدققة)(مدققة)((غير مدققة) 

١٤٨٬٠٦٤١٦٦٬٧٩١١٦٦٬٧٩١حيالفتتا الرصيد ا
٢٬٠٢١٤٬٢٦٤٣٬٣٨٤السنة/ل الفترةت خالشتریا الم

١٬٠١٨٢٬٢٧٩)٢٥٬١٧٤(العادلةة التغير في القيم
)٤٠٨٬٣()٠٠٩٬٢٤()٩٢٧٬١(السنة/االستبعادات خالل الفترة

٩٨٤٬١٢٢٠٦٤٬١٤٨٠٤٦٬١٦٩يتامرصيد الخ ال

األخرى الشاملالدخلبنودخاللمنالعادلةيمةبالقةالمدرجلالستثماراتالعادلةالقيمةفي اكمةات المتر ر التغي

٢٠١٩سبتمبر٢٠١٩٣٠مبر دیس٢٠٢٠٣١سبتمبر٣٠
رهمألف دألف درهمألف درهم

)قةغير مدق(مدققة)(ير مدققة) (غ

١٢٬٣٢٤١٣٬٩٩٦١٣٬٩٩٦حيالرصيد االفتتا 
١٬٠١٨٢٬٢٧٩)٢٥٬١٧٤(السنة/خالل الفترةتغير في القيمة العادلةال

)٨٢٧()٠٦٩٬٢()٣٩(دبعا ستاالغير الموزعة عند رباحى األل إلحو ناقصًا: الم

٣٢٤٬١٢٤٤٨٬١٥)٨٨٩٬١٢()١(يتامالرصيد الخ 

الفائدة أسعارمقایضاتللعادلةامةفي القيرالتغي
٢٠١٩سبتمبر٢٠١٩٣٠دیسمبر ٢٠٢٠٣١سبتمبر٣٠

ألف درهمألف درهمألف درهم
)(غير مدققةمدققة)(دققة) ير م(غ

---حيرصيد االفتتا ال
--)٢٬٣٨٥(السنة/خالل الفترةالعادلةالقيمة غير في الت
---التسویةلموزعة عند ير اغاحربألإلى اول ح قصًا: المنا 

--)٣٨٥٬٢()٢(يتامخ الرصيد ال

٣٢٤٬١٢٤٤٨٬١٥)٢٧٤٬١٥()٢+ ()١(احتياطي القيمة العادلة
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تتمة) ( االستثمارات-٦

ئراخسو الح أاألرباخاللمنالعادلةبالقيمةلمدرجةاثماراتاالست٢-٦

یلي:كما نةالس/ترة الحركة خالل الف
٢٠١٩مبرسبت٢٠١٩٣٠دیسمبر ٢٠٢٠٣١سبتمبر٣٠

ألف درهمألف درهمألف درهم
)دققةم(غيرمدققة)((غير مدققة) 

٢٧٬٦٨٠٢٠٬٩٠٤٢٠٬٩٠٤حيالرصيد االفتتا 
٤٬١٩٨٥٬٨٠٩٤٬٢٢٨ة/ السنةفتر خالل الت یا شتر الم

٦٬٥٥٩٣٬١٧٣)٤٬٩٦٥()٤ضاح إی(راجععادلةالقيمة التغير في ال
بالقيمةالمدرجةاالستثماراتعادبستامنرباحاأل)/ ئر(الخسا 
١٤٢١٨٦٧٢٥)٤جع إیضاح را(ئرلخسا اوأاألرباحخاللمنالعادلة

)٣٨٥٬٣()٧٧٨٬٥()٠٦٢٬٥(نةالس/ترةلفاالستبعادات خالل ا

٩٩٣٬٢١٦٨٠٬٢٧٦٤٥٬٥٢يتامالرصيد الخ 

الـــذيالعادلـــةالقيمــةتسلســـلضــمنالمســـتوىحســـب،المحاســبيةفتـــرةالنهایــة بالعادلـــةيمـــةبالقالمقاســةالماليـــةاألدواتأدنــاهدولالجـــ لــلح ی
.العادلةةالقيمقياسفيهیصنف

عالمجمو ٣وى المست٢وى المست١المستوى 
مف درهألمف درهألمف درهألمف درهأل

٢٠٢٠سبتمبر٣٠في 
جة بالقيمة العادلة من خالل بنودلمدر رات اا االستثم

٣١٬٥٣٧١٢٢٬٩٨٤-٩١٬٤٤٧ى الشامل األخر لدخل ا
جة بالقيمة العادلة من خاللاالستثمارات المدر 

٩٩٣٬٢١--٩٩٣٬٢١باح أو الخسائراألر 

٥٣٧٬٣١٩٧٧٬١٤٤-٤٤٠٬١١٣

عالمجمو ٣المستوى٢المستوى١المستوى 
مف درهألمف درهألمف درهألمف درهأل

٢٠١٩بر مسدی٣١في 
جة بالقيمة العادلة من خالل بنوداالستثمارات المدر 

٣٠٬٤٨٠١٤٨٬٠٦٤-١١٧٬٥٨٤ى الدخل الشامل األخر 
لقيمة العادلة من خاللجة با در لماالستثمارات ا

٦٨٠٬٢٧--٠٦٨٬٢٧األرباح أو الخسائر

٤٨٠٬٣٠٧٤٤٬١٧٥-٦٤٢٬١٤٥
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ماریةاالستثالعقارات-٧
٢٠١٩سبتمبر٢٠١٩٣٠دیسمبر ٢٠٢٠٣١سبتمبر٣٠

ألف درهمألف درهمألف درهم
ر مدققة)(غية)مدقق((غير مدققة) 

٩٦٬٠٨١٩٦٬٠٨١٩٦٬٧٦٧ياألراض
١٧٥٬٩٦٠٢٨٬٢٣٣٣٥٬١٧٤نيالمبا 

٨٦٦٬١٢٦٤٬٥١١٥٠٣٬١٣٠رتطویقيد العقارات 

٩٠٧٬٧٣٢٥٧٨٬٢٧٥٤٤٤٬٢٦٢اإلجمالي

٢٠١٩دیســمبر٣١فــيكمــا ةاالســتثماریاتللعقــار العادلــةالقيمــةتســتند .التكلفــةطریقــةباســتخداممحاســبياً تثماریةســ االالعقــاراتمعالجةیتم
الــذيالســعرهــيلــةعاداللقيمــةاإن.المتحــدةالعربيــةاإلمــاراتدولةفيقيم مسجلإن الم.مستقليممقصدرهأالذيالتقييمتقریرأساسعلى
أجریــت.سالقيــا بتــاریخالســوق فيالمشاركينبينمنتظمةمعاملةفيما مطلوباتبندلتحویلالمدفوعأوما موجوداتندبلبيعقبضهسيتم

علــىكةبالشــر الخاصــةاالســتثماریةلعقــاراتاحفظــةلكامــل مالعادلــةةالقيمــ تســتند.نويســ بشــكلاألقــلعلــىدوري،أســاسعلــىالتقييمــات
.درهمون ملي٤٤٣بلغت٢٠١٩دیسمبر٣١فيكما االستثماریةللعقاراتالعادلةالقيمةإن).٣وىالمستأي(ملحوظةغيرمدخالت

وشبه النقدیةالنقدیة-٨

سبتمبر٣٠دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩٢٠١٩

ألف درهمف درهملألف درهمأ
قة)ر مدق(غيمدققة)((غير مدققة) 

٩٥٧٬٣٢٤٩٣٬٢٠٣٠١٬٤٣أرصدة لدى البنوكو الصندوق نقد في

٣٠ودرهـــممليــون ١٬٦-٢٠١٩ســمبر دی٣١درهـــم (ن ليــو م٦٬٥٥بمبلــغ أرصـــدةعلــى صــدة لـــدى البنــوك األر و النقــد فـــي الصــندوق شــتملی
.األمارات العربية المتحدةارجخ عة) موددرهمون ملي٤٬٥-٢٠١٩سبتمبر
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ةكيقروض بن-٩

٢٠١٩سبتمبر٢٠١٩٣٠دیسمبر ٢٠٢٠٣١سبتمبر٣٠
ألف درهمألف درهمألف درهم
(غير مدققة)مدققة)(ة) (غير مدقق

روض طویلة األجل:ق
٢٥٦٬٧٤٤٢٥٤٬١٨٤٢٥٩٬٤٧٢ألجلضقرو 

)٠٤٧٬٦٦()٨٣١٬٦٢()٤٤٧٬٥٧(ض ألجلو ر لقن ااقصًا: جزء قصير األجل من

٢٩٧٬١٩٩٣٥٣٬١٩١٤٢٥٬١٩٣القرضن األجل مجزء طویل

األجل:يرةقصقروض 
٢٢٠٬١٢٩٢٧٤٬٩٩٥٣٠٦٬٧٠٣صيرة األجلروض قق

٤٤٧٬٥٧٨٣١٬٦٢٠٤٧٬٦٦وض ألجلمن القر جزء متداول

٥٧٦٬٢٧٧٨٢٦٬٧٣٣٧٥٠٬٣٧٢

.السائدةالسوق أسعارحسبفائدةأسعارتالالتسهيجميعلىعترتبت)١(
.البنكتسهيالتمقابلكضمانالبنكلصالحرهداإصیتمدرهممليون ٣٧٠بمبلغإذنيسندطلب) ٢(
ن يــو مل٩٢بمبلــغالعقــارعلــىمســجلقــاري عنبــرهمضــمون اســتثماري عقاررتطویبیتعلقفيما ألجلضقر (أ)علىالقروضتشتمل) ٣(

رهــنو مضــمون بموجــب وهــ "Captive Power Plant"الطاقــة جقرض ألجل تم الحصول عليه فيما یتعلــق بمحطــة إنتــا ب) (وهمدر 
.المتحدةةبيالعر اتار اإلمفيالبنوكلصالحهمدر مليون ١٤٥بمبلغالممولةالطاقةانتاجمحطةعلىثقمو تجاري 

٣١فــيكمــا .دیســمبر٣١يفــ ســنویاً الماليــةلتعهــداتلاالمتثــالاختبــارراءإج میت.ماليةالالتعهداتلبعضنكيةالبالقروضتخضعكما ) ٤(
.البنوكمعيلالتسهخطاباتفيمحددهوكما الماليةداتعهبالتالمجموعةالتزمت،٢٠١٩دیسمبر

رأس المال-١٠
٢٠١٩سبتمبر٢٠١٩٣٠دیسمبر ٢٠٢٠٣١بتمبرس٣٠

همألف در مألف درهمألف دره
(غير مدققة)مدققة)(ة) مدقق(غير 

المدفوع و رالمصدو بهالمصرحالمالأسر 
٢٥٤٬٦٠٨٢٥٤٬٦٠٨٢٥٤٬٦٠٨درهم١منها كلقيمةسهم٠٨٬٢٥٣٬٧٤٧٦

القانوني اطي االحتي-١١

لیقــ المــا تحویــلیتوجبركة،شالتأسيسوعقد٢٠١٥ةلسن) ٢(مرقالمتحدةالعربيةاإلماراتلدولةدياالتحا نون القا من٢٣٩للمادةقاً وف
ا عنــدمالتخصيصــاتهــذهمثــلعــنالتوقــفوزیجــ .للتوزیــعقابــلالغيــرالقانونياالحتياطيإلىسنةكلةشركالأرباحصافيمن٪ ١٠عن

بهــا یســمحيالتــ حــاالتالفــيإالعللتوزیــ بــلقا غيــراالحتيــاطيهــذا.للشــركةمــدفوعالالمــالرأسلنصــفمســاویاً النظــامياالحتيــاطيیصبح
.المدفوعالمالرأسنم٪٥٠تجاوزطيالحتيا اأنحيثالقانونيتياطياالح إلىآخرلتحویأياإلدارةمجلسرحیقتلم.القانون 



اشركة التابعة لهع) والة (ش.م.عيوالتنمية الصناإلسمنتلرقةالشاشركة
ةالموجزة المرحليالموحدة حول البيانات المالية احات إیض
)مدققةغير(٢٠٢٠سبتمبر٣٠فييةالمنتهشهرأالتسعةلفترة

١٧

امالعاالحتياطي -١٢

المــالأسر مــن٪٢٥طياالحتيــا صــلیحتــىعــامالاالحتيــاطيإلــىللســنةاألربــاحمــن٪١٠تحویــلیجــبللشــركة،األساســينظــامالوفقــاً 
لــم.العــاديالعموميــةالجمعيــةاعاجتمــ فــيساهمينالمقةوموافاإلدارةمجلسعضاءأ توصيةىعلاءً بنللتوزیعقابلحتياطياالهذا.المدفوع
.المدفوعلالما رأسمن٪٢٥تجاوزاالحتياطيأنثحيلعاماطياالحتيا إلىآخرتحویلأياإلدارةمجلسیقترح

حية السهمرب-١٣

كمــا القائمــةالعادیــةاألســهملعــددحالمــرج المتوســطواحتســابالمجموعــةيمــالكىإلئدةالعا األرباحعلىللسهماألساسيحربالحسابیستند
:یليكما ،٢٠٢٠سبتمبر٣٠في

التسعة أشهر المنتهية فييالثالثة أشهر المنتهية ف
سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

مسهة الربحي
٧٨٩٬٢)٤٠٣٬٤٧(٢٤٠)٣١٧٬٢٢(األرباح للفترةر)/سائ(الخ 

٢٥٤٬٦٠٨٥٤٢٬٦٠٨٤٢٥٬٦٠٨٥٤٢٬٦٠٨)فباأللمة (القائاألسهمعددلرجحالمالمتوسط

٥٠٠٬٠)٧٨٠٬٠(٠٤٠٠٬٠)٣٧٠٬٠((درهم)مللسهوالمخففاألساسيحربال

لتزاماتواالالطارئةالمطلوبات-١٤

-٢٠١٩دیســمبر٣١(درهــممليــون ٢٬٣البالغــةاألداءبســنداتقیتعلفيما ضماناتبإصدارالمجموعةقامت،٢٠٢٠سبتمبر٣٠فيكما 
.جوهریةطلوباتمأيا عنهینشأ أنیتوقعاللتيوا،)رهمدمليون ١٬٨

).درهممليون ١٧٬٨-٢٠١٩بردیسم٣١(رهمدمليون ١٬٦الماليالتقریرتاریخفيكما المقدرةةسماليالرأاریفالمصالتزامبلغ

لســنداتافــيتمــتراتســتثما االســابح فــي) درهــممليــون ٨٬٦–٢٠١٩دیســمبر٣١(درهــممليــون ٦٬٥بمبلغتالتزاما ةالمجموعلدىكما 
.ستثماراالشركات/الصنادیقمدیري قبلمنالمكالماتإجراءعندعلدفاوعةمالمج علىیجب.األموالوصنادیقلماليةا
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توزیع األرباح -١٥

٢٠١٨(شــيءالبقيمــةنقدیــةأربــاحتوزیععلى،٢٠٢٠أبریل٣٠فيالمنعقدالسنويالعموميةالجمعيةعاجتما خاللالمساهمون،وافق
الســنةبتعلــقیفيمــا ة،اإلدار جلــسممــنالمقــدمللمقترحوفقاً ، )للسهمرهمد٠٬٠٦٥-٢٠١٨(دالواح للسهمشيءالبقيمة) رهمدليون م٣٩٬٥

.٢٠١٩دیسمبر٣١فيالمنتهية

القطاعيةیرالتقار ادإعد-١٦

تعمــل.ةللمجموعــ االســتراتيجيةاألعمــالوحداتوهما اه،أدنموضحهوكما ها عنالغاالبیمكنرئيسيينقطاعينعامبشكلالمجموعةلدى
التــاليالملخــصضــحیو .مختلفــةاســتراتيجياتتتطلــبنهــا ألفصــلمنبشــكلا إدارتهــ تــتمو مختلفــةقطاعــاتفــياالســتراتيجيةعمــالاألداتحــ و 

:أنها مكن اعداد تقاریر بشیالتي عةالمجمو قطاعاتمنجزءكلفيمليةالع

ل.با ح ومنتجات اليةكياس الورقاألو نتسمإلاعلى ویشتملصناعةقطاع ال

خاص.لاالشركة لحساب النقد و االستثماراتإدارة على ویشتملثماراالستعطا ق

في وحدتين لألعمال كما یلي:ستثماراالنظيم قطاع یتم ت

.دةالمتح ة رئيسية في اإلمارات العربيةالعقارات بصور وتأجير راستثما -
ون الخليجي وآسيا.التعا مجلس لدو ة في سيبصورة رئي،دیق العامة والخاصةلصنا وافي األسهم االستثمار-

حول توزیــع القراراتاتخاذت لغرض ه القطاعا ذليه اإلدارة في مراقبة النتائج التشغيلية لهالذي تعتمد عساسألأعاله القطاعات الواردة تعتبر ا
د توحيد البيانات.عنت عا بين القطا المعامالتد تستبعداء.المصادر وتقييم األ

التسعة أشهر المنتهية فيهية فيتأشهر المنالثالثة 
مبرسبت٣٠سبتمبر٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

صناعة
١٠١٬٤٩٨١٣٧٬٦٩٥٣٢٥٬٢٢١٤٣٥٬٤٤٦داتاإلیرا

)٧٥١٬٤٢٠()٢٧٦٬٦٣٣()٢٠٩٬١٣١()٧٥٥٬٣١١(يعاتبتكلفة الم

١٤٬٦٩٥)١١٬٠٥٥(٦٬٤٨٦)١٢٬٢٥٧(رباحألا)/لخسائرا(يإجمال
٧٣٦٢٬٢١٧٢٬١٥٧٩٧٦تنوعةم)مصاریفدخل/ (

)١١٥٬١٠()١٦١٬١٠()٢٧٠٬٣()١٦٨٬٣(مصاریف

٥٦٥٬٥)٥٩٠٬٩١(٤٣٣٬٥)٦٨٩٬١٤(تطاعا تائج القنصافي 



اشركة التابعة لهع) والة (ش.م.عيوالتنمية الصناإلسمنتلرقةالشاشركة
ةالموجزة المرحليالموحدة حول البيانات المالية احات إیض
)مدققةغير(٢٠٢٠سبتمبر٣٠فييةالمنتهشهرأالتسعةلفترة

١٩

(تتمة) عيةالقطارتقاریالادإعد-١٦

االستثمار
التسعة أشهر المنتهية فيهية فيالمنتثة أشهر الثال

سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

ألسهماالدخل من االستثمار في 
٥٥٨٬١٧٦٢٥٠٧٦٦٠٬١١الاألمو ق ة والعامة وصنادیالخاص

٥٥٨٬١٧٦٢٥٠٧٦٦٠٬١١

٩٢٦٥٠٣٣٬١٨٦)٢٧٨(اریةالعقارات االستثمالدخل من 
)٩٦٦٬١()٥٩١٬٦()٦٦٢()١٩٩٬٢(الستهالكا

)٢٢٠٬١)٠٨٨٬٦(٢٦٤)٤٧٧٬٢
٨٨٠٬١٢)٥٨١٬٥(٠٢٦٬١)٩١٩(عاتطا نتائج القصافي 

)١١٬٢٥٢()١٥٬٠٣٢()٥٬٣١٩()٤٬٨٣١(كاليف التمویلت
)٥٣٩٬٤()٧٣١٬٧()٩٠٠()٢٩٢٬٢(يسيز الرئالمرك–ن مخصص دو بصاریفومدخل

٧٨٩٬٢)٤٠٣٬٤٧(٢٤٠)٧٣١٬٢٢(ةللفتر باحاألر (الخسائر)/ 



التنمية الصناعية (ش.م.ع)ت و ة لإلسمنكة الشارقشر 
الموجزة المرحليةةحدالمو اليةنات المابيإیضاحات حول ال

(غير مدققة)٢٠٢٠مارس ٣١في ما ك

٢٠

(تتمة) القطاعيةیرالتقار ادإعد-١٦

خرى معلومات أ
١٩٢٠دیسمبر ٢٠٢٠٣١سبتمبر٣٠

وعالمجمالستثماراالصناعةجموع لماستثمار االالصناعة 
ألف درهمهمألف در ألف درهمألف درهمهمألف در ألف درهم

٢٤٩٬٤٦٥٬١٧٧١٬٤٧١٠٢٠٬٩٣٧٬١٦٤٥٬٦٣٠٬١٥٥٣٬٤٩٧١٩٨٬١٢٨٬٢قطاعموجودات ال

١٠٦٬٥٩٦٤٠١٤٦٬٥٩٦٨١٢٬٧١٩٧٠٨٨٢٬٧١٩مطلوبات القطاع

٤٦٣٬٥٢٥٩١٬٦٣٧٩٬٥٨٤٥٥٬٤٦٩٦٦٬١٢١٤٬٤٨استهالك

٤٢٣٬٢٣٦٠٨٬٨٠٣١٬٣٢٧١٠٬٧٩٢٠٣٬٧٤٢٧٤٬١٥٣يةالرأسمالالنفقات

فيةغرامعلومات ج
.٢٠١٩سبتمبر٣٠و٢٠٢٠سبتمبر٣٠فينتهيتينالمللفترتينالجغرافيةاعاتبالقطتتعلقالتيالمطلوباتوبندالموجوداتوبندراداتاإلیعنمعلوماتالتاليالجدولرضیع

١٩٢٠سبتمبر٢٠٢٠٣٠مبرسبت٣٠
المجموعدوليمحليالمجموع دوليمحلي 
ألف درهمألف درهممألف درهألف درهمهمألف در همألف در 

٠٢٨٬٢٤٧١٩٣٬٧٨٢٢١٬٣٢٥٤٧٠٬٣٦١٩٧٦٬٧٣٤٤٦٬٤٣٥االیرادات

٥٦٣٬٩٣١٧٬٣٨٨٠٬١٢)٥٨١٬٥()١٨٦٬٢()٣٩٥٬٣(ثمارالستخل اد(خسائر)/ 



التنمية الصناعية (ش.م.ع)ت و ة لإلسمنكة الشارقشر 
الموجزة المرحليةةحدالمو اليةنات المابيإیضاحات حول ال

(غير مدققة)٢٠٢٠مارس ٣١في ما ك

٢١

(تتمة) القطاعيةقاریرالتادإعد-١٦

(تتمة)غرافيةمات جمعلو 

٢٠١٩یسمبر د٢٠٢٠٣١سبتمبر٣٠
عالمجمو دوليمحليالمجموع دوليمحلي 

ألف درهمألف درهمدرهمألفمف درهألألف درهمألف درهم

٣٠٦٬٨١٠٬١٧١٤٬١٢٦٠٢٠٬٩٣٧٬١٩٣٦٬٧٧٦٬١٣٦٧٬٣٧٨٣٠٣٬١٥٥٬٢وداتموج 

٥٩٢٬٤٩٨٥٥٤٬٩٧١٤٦٬٥٩٦٠٦٣٬٦٣٩٤٠٤٬١٠٠٤٦٧٬٧٣٩مطلوبات

٧٦٦٬١٧٨-٠٣١٬٣٢٧٦٦٬١٧٨-٣١٠٬٣٢اليةالرأسمالنفقات

النتائجموسمية-١٧

الســوق ظــروفعلــىاحات األربــ توزیعــ دخــلیعتمــد.التــواليعلــى٢٠١٩ســبتمبر٣٠و٢٠٢٠رســبتمب٣٠فــيةهيــ المنتأشــهرالتســعة ةلفتــر درهــمألــف٥٬٩٢٩ودرهــمألــف٥٬١١٤األربــاحتوزیــعدخــلبلغ
مــعلمقارنــةلقابلــةرغيــ ٢٠٢٠ســبتمبر٣٠فــيالمنتهيةالفترةنتائجفإنعليه،وبناءً .موسميةةطبيعذاتتبرتعوالتيا فيهالمستثمراتالشركقبلمناألرباحعنواإلعالنللمجموعةاالستثماریةألنشطةوا

.٢٠٢٠دیسمبر٣١فيالمنتهيةللسنةا توقعهیمكنالتيالنتائجعلىاً مؤشر وليستالمقارنة،بفترةلقتتعالتيتلك



التنمية الصناعية (ش.م.ع)ت و ة لإلسمنكة الشارقشر 
الموجزة المرحليةةحدالمو اليةنات المابيإیضاحات حول ال

(غير مدققة)٢٠٢٠مارس ٣١في ما ك

٢٢

١٩-وفيدييم كتق-١٨

فــيرالتــأخ بســبب،ركةلشــ لالنقدیــةقاتالتــدفتتــأثرقــد.المنطقــةفــي١٩-كوفيــدوبــاءانتشــاربســببتصــادیةاالقنشطةاألتأثرت،للسنةالحقًا 
الشــركةمليــاتععلــىالتطــوراتأثــركثــبعــنالشركةدارةإتراقب.األجلومتوسطةقصيرةولةالسيمتطلباتإدارةتتطلبوفوسالتحصيل
یاتلمســتو عخضــ یبطبيعتــهءالوبــا تــأثيروأنبســرعةوریتطــ ضــعالو أناإلدارةتعتبــر.الالزمــةالطوارئ رتدابياذتخ افيبدأتوقد،وسيولتها 

.بدقةتقدیرها یمكنالوالتي،اليقينعدممنكبيرة


