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السادة مساهمي إلى المرحليةالموجزةالموحدةنات المالية تقریر مراجعة البيا
)ع.م.ش(الصناعيةوالتنميةلألسمنتالشارقةشركة

المقدمة 
ــــــركةلالمرفقة  المرحليةالموجزةالموحدةلبيانات المالية  لقد قمنا بمراجعة ا ــارقةشــــ ــمنتالشــــــــ ــناعيةوالتنميةلألســــــــ )ع.م.ش(الصــــــــ

ــ  والشركة التابعة لها ()"الشركة(" ــ ــ المرحلي كما في الموحد والتي تتألف من بيان المركز المالي  )  "المجموعة"یشار إليها مجتمعًة بـــ
ـــامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدیة للدخلالعالقة  ية ذاتالمرحلحدة المو والبيانات٢٠٢٢مارس  ٣١ ـــــــ والدخل الشــ

ــؤولة عن في ذلك التاریخ  لفترة الثالثة أشـــــهر المنتهية  ـــيریة. إن اإلدارة مســـ ـــاحات التفســ البيانات المالية  ههذعرض إعداد و واإلیضــ
ــبيللمعياروفقاً ية  المرحلالموجزةالموحدة  ــبيالمعيار(المرحليةالماليةالتقاریرإعداد،٣٤رقمالدوليالمحاســـ رقمالدوليالمحاســـ

الموجزة المرحلية اسـتنادًا إلى أعمال المراجعة التي قمنا الموحدة إن مسـؤوليتنا هي إعطاء اسـتنتاج حول هذه البيانات المالية  ).٣٤
بها.

مجال المراجعة 
ة  المنجز ینطبق على مهـام المراجعـة "مراجعـة المعلومـات المـاليـة المرحليـة  لـذي  ا٢٤١٠ي رقم  ًا للمعيـار الـدولاجعتنـا وفقـ لقـد تمـت مر 

من قبل مدقق حســـابات المنشـــأة المســـتقل". تتألف مراجعة المعلومات المالية المرحلية من طلب االســـتفســـارات بصـــورة رئيســـية من 
اجعة األخرى. إن مجال عملية مر وإجراءات الات التحليليةوالمحاســـــبية وتطبيق اإلجراءلمســـــؤولين عن األمور الماليةاألشـــــخاص ا

لتــدقيق الــذي یتم وفقــًا لمعــایير التــدقيق الــدوليــة وبنــاء عليــه فــإنهــا ال تمكننــا من الحصــــــــــــــول على  مجــال االمراجعــة أقــل بكثير من  
ـــــوهریة التي یمكن تحدیالتأكيدات التي تطلعنا على جميع األمو  ـــــــــقر الجـــــ دي رأیًا  نبلك فإننا ال . بناء على ذدها أثناء القيام بالتدقيـ

بخصوص التدقيق.

االستنتاج 
م یتم إعدادها، لةقفر ملاةيلح ر ملاةز ج و ملاالموحدة ـا، لم یرد إلى علمنا ما یستوجب االعتقاد بأن البيانات المالية راجعتناستنادًا إلى م

.٣٤ي الدولي رقم ریة، وفقًا للمعيار المحاسبمن جميع النواحي الجوه

غونویارنستعن

:موقعة من قبل
أشرف أبو شرخ

شریـك
٦٩٠رقم القيد:  

٢٠٢٢أبریل٢٨
الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة



لهاعةلتاباع) والشركة.ش.مية (نت والتنمية الصناعمة لإلسلشارقشركة ا

.المرحليةوجزةالمةالموحدلماليةات امن هذه البيانالمرفقة جزءًا  ١٨إلى  ١اإلیضاحات منلتشك
٢

المرحليالموحدالدخليان ب
٢٠٢٢مارس ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في ل

فترة الثالثة أشهر
مارس٣١المنتهية في

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمفلأمدرهألفح إیضا 

١٤٨٬٩١١١٣٧٬٠٦٤اإلیرادات

)١٣٢٬٢٣٣()١٦٥٬٦١٩(تكلفة المبيعات

٤٬٨٣١)١٦٬٧٠٨(األرباح/(الخسائر)إجمالي 

)٦٬١٩٧()٥٬٠٦٥(وإداریةعموميةمصاریف

)١٬٨٠٣()١٬٦٠٦(وتوزیعبيعمصاریف

٤٨٬٦٥٨٤٬١٥٩دخل االستثمار

)٣٬٣١٣()٣٬٦٢٨(لمصاریف التموی

٧٨١٨٢٠دخل آخر

)١٬٥٠٣()١٧٬٥٦٨(الخسارة للفترة

:إلىالعائدةالخسارة
)٬٥٠٣١()١٧٬٥٦٨(مساهمي الشركة األم

ربحية السهم
)٠٠٢٬٠()٠٢٩٬٠(١٣للسهموالمخففةاألساسيةاألرباح



لهاعةلتاباع) والشركة.ش.مية (نت والتنمية الصناعمة لإلسلشارقشركة ا

.المرحليةوجزةالمةالموحدلماليةات امن هذه البيانالمرفقة جزءًا  ١٨إلى  ١اإلیضاحات منلتشك
٣

المرحليالموحدالدخل الشاملبيان 
٢٠٢٢مارس ٣١في ة هيشهر المنتة أثالالثفترةل

فترة الثالثة أشهر
مارس٣١المنتهية في

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمألفدرهمألفإیضاح 

)١٬٥٠٣()١٧٬٥٦٨(للفترةخسائرال

رى األخبنود الدخل الشامل 

:ائرالخسأواألرباحإلىها تصنيفإعادةیتملنالتيالبنود

دخللابنودخاللنمالعادلةبالقيمةرجةدملااراتثمستالا
١١٣٬٩٠٩٣٬٥٩٧-٦العادلةالقيمةفييرالتغصافي-األخرى ملالشا 

:الخسائرأواألرباحىإلها نيفصتإعادةمكنالممن التيالبنود

١٣٧٤٤٣٦-٦الفائدةأسعارایضاتقملالعادلةالقيمةفيريالتغ

١٤٬٢٨٣٤٬٠٣٣ترةلفلاألخرى لالدخل الشامبنود

٢٬٥٣٠)٣٬٢٨٥(للفترةالدخل الشامل / )ةالشاملالخسائر(إجمالي 

العائدة إلى:الدخل الشامل / )ةالشاملالخسائر(إجمالي 
٢٬٥٣٠)٣٬٢٨٥(مساهمي الشركة األم





لهاعةلتاباع) والشركة.ش.مية (نت والتنمية الصناعمة لإلسلشارقشركة ا

.المرحليةوجزةالمةالموحدلماليةات امن هذه البيانالمرفقة جزءًا  ١٨إلى  ١اإلیضاحات منلتشك
٥

المرحليوحدالمت النقدیة التدفقاانبي
(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١الثة أشهر المنتهية في الثفترةل

أشهرلثالثةفترة ا
مارس٣١المنتهية في

٢٠٢٢٢٠٢١
درهمألفدرهمألفإیضاح 

شغيلية:األنشطة الت
)١٬٥٠٣()١٧٬٥٦٨(الخسائر للفترة:

:التاليةللبنودالتعدیالت
١٧٬٦٠٠١٧٬٢٤٤ثابتةموجوداتاستهالك

٢٬٢٠٤٢٬٢٠٤استثماریةعقاراتالكتهاس
٥٥٩٥٠٨للموظفينالخدمةنهایةمكافأةمخصص
)٢٬٠٠٠(-)تسویة(المخزون مخصص

-)٣٣(ثابتةموجوداتاستبعادمنأرباح
)١٬٠٦٦()٢٬٧٥٦(االستثماریةالعقاراتمناالیجاردخل
ةدرج الملالستثماراتالعادلةالقيمةيفالتغيرمنالربح

)٢٬٨٢٠()٥٬٦٧٢(٤الخسائرأواألرباحخاللمنالعادلةبالقيمة
منالعادلةبالقيمةالمدرجةاالستثماراتاستبعادمنالمحققةالخسائر
٤٢٦٩٣٠٦الخسائرأواألرباحخالل
)٢٬٨٤٥()٣٬١٥٩(٤أرباحتوزیعاتدخل

٣٬٦٢٨٣٬٣١٣تمویلمصاریف

)١٣٬٣٤١)٤٬٩٢٨
:العاملالمالرأسفيالتعدیالت

٤٨٬٨٣٧)٣١٬٢٩١(زون المخ 
)١٩٬٠٧٥()٢٠٬٩٩٣(وأخرى تجاریةمدینةذمم
)٨٬٤٣٧(١١٬٠٨٥وأخرى تجاریةدائنةذمم

)٣٤٬٦٦٦)٤٦٬١٢٧
)٣٥٢()١٩٠(موظفينللالمدفوعةالخدمةنهایةمكافأة

٣٤٬٣١٤)٤٦٬٣١٧(التشغيليةاألنشطةمنالناتج(المستخدم في) / قدالنصافي

االستثماریةاألنشطة
)٢٬٥٦٨()٤٬٤٤٠(ثابتةموجوداتاستحواذ
-٣٣ثابتةموجوداتاستبعادمنأرباح
)١٬٨٣٧()١٬٨٣٧(١-٦األخرى الشاملالدخلبنودخاللمنالعادلةبالقيمةمدرجةاستثماراتشراء
٤٣٬١٥٩٢٬٨٤٥أرباحعاتتوزیدخل
٢٬٧٥٦١٬٠٦٦االستثماریةالعقاراتمنناتجإیجاردخل
)١٬٧٠٧()١٬٧٠٦(٢-٦الخسائرأواألرباحخاللمنالعادلةبالقيمةمدرجاستثمارشراء
لالخ منالعادلةبالقيمةمدرجةاستثماراتاستبعادمنمحصلةمبالغ

٢١٬٧٥١٩٨٣-٦الخسائرأواألرباح

)١٬٢١٨()٢٨٤(االستثماریةاألنشطةفيالمستخدمالنقدصافي

التمویليةاألنشطة
)١٤٬٦٨٩()١٤٬٦٨٩(األجلطویلةالبنكيةالقروضسداد
)١٣٬٧٩١(٧٥٬٧٣٦جلاألقصيرةالسلفياتفيالحركةصافي
)٣٬٣١٣()٣٬٦٢٨(مدفوعةفائدة

)٣١٬٧٩٣(٥٧٬٤١٩التمویليةاألنشطة)فيالمستخدم(من / قدالنصافي

١٠٬٨١٨١٬٣٠٣النقدیةوشبهالنقدیةفيالزیادةصافي

١٣٬٧٩٥٢٦٬٦٤٣الفترةبدایةفيالنقدیةوشبهالنقدیة

٨٢٤٬٦١٣٢٧٬٩٤٦الفترةنهایةفيالنقدیةوشبهالنقدیة

:یليبمامحددة
٢٤٬٦١٣٢٧٬٩٤٦لدى البنوكالصندوق و النقد في 



لهاعةلتاباع) والشركة.ش.مية (نت والتنمية الصناعمة لإلسلشارقشركة ا

.المرحليةوجزةالمةالموحدلماليةات امن هذه البيانالمرفقة جزءًا  ١٨إلى  ١اإلیضاحات منلتشك
٦

حليالمر الموحد الملكيةحقوق ت فيان التغيرايب
(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١الثة أشهر المنتهية في الثفترةل

األمالشركةمساهميإلىةائدالع
أرباح غيراحتياطي توزیعات أرباح اطي احتي احتياطي رأس 
المجموعموزعةادلة عالةقيملامقترحةم عا ي ون انقالمال 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١٨٬٧٦٤١٣٠٬٨٨٩١٬٣١٨٬٣٧١-٦٠٨٬٢٥٤٣٣٤٬٠٩١٢٢٦٬٣٧٣(مدققة)٢٠٢٢ینایر  ١الرصيد في  

للفترةالخسائر الشاملةإجمالي

)١٧٬٥٦٨()١٧٬٥٦٨(-----الخسارة للفترة

١٤٬٢٨٣-١٤٬٢٨٣----بنود الدخل الشامل األخرى للفترة

)٣٬٢٨٥()١٧٬٥٦٨(١٤٬٢٨٣----للفترةالخسائر الشاملةإجمالي  

٣٣٬٠٤٧١١٣٬٣٢١١٬٣١٥٬٠٨٦-٢٠٢٢٦٠٨٬٢٥٤٣٣٤٬٠٩١٢٢٦٬٣٧٣مارس ٣١الرصید في 



لهاعةلتاباع) والشركة.ش.مية (نت والتنمية الصناعمة لإلسلشارقشركة ا

.المرحليةوجزةالمةالموحدلماليةات امن هذه البيانالمرفقة جزءًا  ١٨إلى  ١اإلیضاحات منلتشك
٧

(تتمة)حليالمر الموحد الملكيةق قوحت فيان التغيرايب
(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١الثة أشهر المنتهية في الثرةفتل

األمالشركةمساهميإلىةائدالع
أرباح غيرتياطي ح ااحتياطي احتياطي رأس 
المجموعموزعةادلة عالةالقيممعا ي ون انقالمال 

ألف درهمدرهمألف ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١٦٤٬١٩٧٣٢٠٬٦٠١١٬)١٢٬٣١٤(٦٠٨٬٢٥٤٣٣٤٬٠٩١٢٢٦٬٣٧٣(مدققة)٢٠٢١ینایر  ١الرصيد في  

رة (غير مدققة)فتللإجمالي الدخل الشامل

)١٬٥٠٣()١٬٥٠٣(----الخسارة للفترة

٤٬٠٣٣-٤٬٠٣٣---للفترةود الدخل الشاملنب

٢٬٥٣٠)١٬٥٠٣(٤٬٠٣٣---للفترةالشاملدخل  لاإجمالي  

١٦٢٬٦٩٤٬٣٢٣٬١٣١١)٨٬٢٨١(٢٠٢١٦٠٨٬٢٥٤٣٤٬٠٩١٣٢٢٦٬٣٧٣مارس ٣١الرصید في 



اة التابعة لهركشوال).عالتنمية الصناعية (ش.مت و لإلسمنلشارقةكة اشر 
الموجزة المرحليةةحدمو الاليةالمنات بياول الحإیضاحات 

(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

٨

الشركةعنمعلومات-١

بموجــب ١٩٧٧تحــدة فــي عــام يــة المبالعر رقة، اإلمــاراتالشــا لشــركة") فــيا.م.ع) ("ناعية (شصــ الة ميــ والتنســمنتألكة الشــارقة لت شــر تأسســ 
هــو جل للشــركةإن عنــوان المكتــب المســ . عامــةمة مســاهة شــرككاً تــم تســجيلها الحقــ قة و ر حــاكم الشــا من صاحب الســموأميري صادر  ممرسو 
.ظبي لألوراق الماليةو بإن أسهم الشركة مدرجة في سوق أ.متحدةبية الالعر ماراتالشارقة، اإل٢٠٨٣ب ص.

ركة لشــ لاليــةمالبيانــات المــن٢٠٢٢مــارس ٣١فــيالمنتهيــةلفتــرة الثالثــة أشــهر و فــي كمــا المــوجزة المرحليــة الموحــدةةليــ ما الالبيانــاتتتــألف
.)"موعةالمج "بـمجتمعةإليها یشار(لها ابعةالتةشركوال

وراقفــي األراالســتثما لهــا فــي أموافــائضعةمو المج تستخدموالحبال البالستيكية.يةرقالو كياساألو سمنتبصناعة وتورید األموعةالمج تقوم
ارات اإلمــ لــة دو ا فــيوتبيــع منتجاتهــ دةتحــ ملاة ربيالعارات قة، اإلمأعمالها من الشار المجموعةل او تز .قاراتوالعلخاصةالملكية احقوق مالية و ال

.سيا آو فریقيا وسط وأاألشرق الفيخرى األنتحدة وبعض البلداة المالعربي

الماليةتابيانالد أسس إعدا-٢

افقالتو بيان
ا قراءتهــا ویجــب،"ةالمرحليــ الماليــةالتقــاریر"٣٤رقمالدوليالمحاسبيرللمعيا اً وفقالمرحليةالماليةالبياناتهذهإعدادتم مــعجنــبإلــىجنبــً

كمــا "). ةاألخيــر الســنویةالماليةاناتالبي("٢٠٢١دیسمبر٣١فيالمنتهيةوللسنةفيكما للمجموعةةاألخير السنویةالموحدةالماليةالبيانات
ومــع. الماليــةالتقــاریرإلعــدادالدوليــةلمعــایيرســب اح الماليــةالبيانــاتمــنكاملــةمجموعــةل ثــ متلمطلوبــةلاالمعلومــاتجميــعتتضمنالأنها 
واألداءالمــاليالمركــزفــيالتغيــراتلفهــممهمــةتعتبــرالتــيوالمعامالتاألحداثلشرحالمختارةالتفسيریةاإلیضاحاتبعض إدراجیتمذلك،
ليســت٢٠٢٢مــارس٣١فــيالمنتهيــةأشــهرالثالثــةفتــرةنتــائجإنذلك،علىوعالوة.ةاألخير ةویالسنالماليةالبياناتمنذللمجموعةالمالي

.٢٠٢٢دیسمبر٣١فيمنتهيةالالماليةللسنةمتوقعةتكون قدالتيالنتائجعلىداللةبالضرورة

القياسأساس
الــدخلبنــودلالخــ مــنالعادلــةبالقيمــةالمدرجــةاالســتثماراتءســتثنا ا بالتاریخيــة،التكلفــةلمبــدأوفقــاً هــذه المرحليــةالماليــةالبيانــاتعــرضیتم

بالقيمــةاســها يقیــتموالتــيالمشــتقة،الماليــةواألدواتالخســائرأواألربــاحخــاللمــنالعادلــةبالقيمــةالمدرجــةواالســتثمارات،األخــرى الشــامل
.العادلة

العرضوعملةالمستخدمةالعملة
أشــيرإذاإالدرهــمألــفأقــربإلــىقــامر األجميــعتقریــبي جــر وی،ةتحــدالمالعربيــةاراتمــ اإلهمر دبــ هــذهالمرحليــةيــةالمالالبيانــاتعــرضیــتم
.الشركةلدىالمستخدمةالعملةباعتبارهذلك،لغير

المحاسبيةواألحكامات التقدیر 
لغوالمبــا المحاســبيةسياســاتلاتطبيــقعلــىتــؤثرالتــياتیر والتقــداألحكــامبوضــعاإلدارةقامــتالمرحليــة،الماليــةالبيانــاتهــذهإعــدادعنــد

.التقدیراتتلكعنالفعليةالنتائجتختلفقد.  والمصاریفوالدخلوالمطلوباتللموجوداتالمعلنة

نفــسهــيكــدةؤ ملاغيــرللتقــدیراتالرئيســيةوالمصــادرللمجموعــةالمحاســبيةالسياســاتتطبيــقعندارةاإلداتخذتها التيریةالجوهاألحكامإن
.األخيرةالسنویةالماليةالبياناتفيالموضحةاألحكام والمصادر
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(تتمة)الرئيسيةالمحاسبيةواألحكامالتقدیرات 

العادلةالقيمقياس
رغيــ وأماليــةالبــاتمطلو الو موجــوداتلامــنلكــل،العادلــةالقــيمتحدیــد یتطلــبللمجموعــةواالفصــاحاتةاســبيالمح السياســاتمــنعــدداً نإ
.يةمالال

عــنكاملــةلاليةســؤو المیتحمــلالــذيرةادإلایــقفر ذلــكیتضــمن.ةادلــ العمقــيالقيــاسبخصــوصللرقابــةعمــلإطــارضــعو بةالمجموعــ قامــت
ةبمراجعــ ظممنــتبشــكلاإلدارةفریــقیقــوم.٣المســتوىمــنالعادلــةالقــيمذلــكفــيبمــا الجوهریــة،ةادلــ العالقيمــةقياساتيعجمىلعاإلشراف

.التقييموتعدیالتةظالملحو غيرمةها الخالتمدال

األطــرافمــنوتقييمهــا عليهــا الحصــولتــمالتــياألدلــةيمقيــ بتاإلدارةفریــقیقــومدلــة،ا عالالقــيملقيــاسثثالــ طــرفمعلومــاتاســتخدامتــمإذا
مــةالقيتسلســلفــيالمســتوىذلــكفــيبمــا ليــة،الما راریتقــ لاإلعــدادالدوليــةالمعــایيربمتطلبــاتيفــ تالتقييمــاتهــذهبــأننتاجاالستلدعمالثالثة
.ضمنها ماتالتقييهذهتصنفأنیجبوالتيالعادلة

ميقــ لاتصــنيفیــتم.ناإلمكــا ردقــ الملحوظــةالســوق بيانــاتدامباســتخ المجموعــةتقــومت،وبــا مطلأوموجــوداتلبنــدةالعادلــ القيمــةقياسعند
:یليكما التقييميبالأسفيالمستخدمةتدخالالمعلىبناءً لةالعادةقيملالتسلسيفمستویاتعدةإلىالعادلة

.مطابقةباتمطلو أولموجوداتطةنشأسواقفي) المعدلةغير(ةالمدرج اراألسع: ١المستوى

ةمباشــر ةبصــور اءســو ات،المطلوبــ أوللموجــوداتملحوظــةن و تكــ والتــي١توىالمســ ضــمنالمدرجــةاألســعارغيــرمــدخالتلا: ٢المســتوى
).األسعارمنالمستمدة(مباشرةغيرأو)كاألسعار(

).ملحوظةغيرمدخالت(ملحوظةسوقيةبياناتىعلترتكزالالتيلوباتطملاأووداتللموج مدخالتلا: ٣المستوى

ســلتسلمــنمختلفــةیاتمســتو منیمكن تصنيفها ضــ وباتالمطلبندأوموجوداتلادلبنالعادلةمةالقيياسقلالمستخدمةالمدخالتكانتاإذ
مســتوىبــأدنىلمــدخ باعتبــارهالعادلــةالقيمــةتسلســلمــنىو المســتنفــسفــيبالكامــلالعادلــةالقيمــةقيــاستصنيفیتما نهحيالعادلة،القيمة
.الكليللقياسجوهریاً ذلكویعتبر

.التغييرخاللها حدثالتيالتقاریردادعإ رةتفةنهایفيةادلالعالقيمةتسلسلیاتو تسمبينالتحویالتالمجموعةتثبت

كمــا للمجموعــةالموحــدةالماليــةاتالبيانفيموضحةدلةعا الالقيملقياسإجراؤها تمالتيالجوهریةاالفتراضاتحولالمعلوماتمنمزیدإن
.٢٠٢١دیسمبر٣١فيالمنتهيةوللسنةفي
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بيانات المالية ل توحيد اأسس ١-٢

تتألف المجموعة من الشركة والشركة التابعة المذكورة أدناه. 

من الملكيةسلتأسي بلد االنشاط الرئيسيالشركة التابعة 
٢٠٢٢٢٠٢١

الخليج للحبالشركة 
والمنتجات البالستيكية  

ذ م م 

الحبال والمنتجات  
تيكيةسبالال

٪ ١٠٠٪ ١٠٠اإلمارات العربية المتحدة 

بيانات المالية حيد ال تو أسس
. ٢٠٢٢س مار ٣١التابعة كما في تشتمل البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية على البيانات المالية للمجموعة وشركتها 

قدرة  دیها ال لو المستثمر فيها ةشركلا ب ارتباطها متغيرة من  دعوائ،في، أو لدیها حقوق إلىتحقيق السيطرة عندما تكون المجموعة معرضةیتم 
فيها.في ا  الشركة المستثمر  على  سلطتها  خالل  من  تلك العوائد  تقوم المجملتأثير على  وجه التحدید،  الشركةعو وعلى  ة بالسيطرة على 
ثمر فيها إذا وفقط إذا كان لدى المجموعة:المست

 األنشــطة ذات العالقــة علــى توجيــهحاليــة لاي تعطــي المجموعــة القــدرة(أي الحقــوق الحاليــة التــ هــا فيالســلطة علــى الشــركة المســتثمر
للشركة المستثمر فيها)

ها المستثمر فيالشركةبا  هطمن ارتبا المتغيرةعوائدال،في، أو حقوق إلىالتعرض
 على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها تها سلطالقدرة على استخدام

حقوق التصویت تؤدشب لدعم هذا االفتراض، وعندما یكون للمجموعة أقل من أغلبية  ة.إلى السيطر يكل عام، هناك افتراض بأن أغلبية 
تقييم ما عندئق والظروف ذات العالقة  في االعتبار جميع الحقا مر فيها، تضع المجموعة  حقوق التصویت أو حقوق مماثلة للشركة المستث

على الشركة المستثمر فيها، بما في ذلك: ةلطسُ إذا كان لها 

اآلخرین في الشركة المستثمر فيها ع أصحاب حقوق التصویت ة مالتعاقدیالترتيبات
 الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدیة األخرى
 المحتملة لمجموعة وحقوق التصویت حقوق التصویت الخاصة با

تابعة، دون خسارة السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية.لایتم احتساب التغير في حصة الملكية في الشركة

ت والحصص ة على الشركة التابعة، فإنها توقف تثبيت موجودات ذات عالقة (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبا جموعة السيطر ا خسرت المذإ
المسيطرة   الغير  حقوق  من  أخرى  خسارة  وعناصر  أو  ربح  ناتج  أي  تثبيت  یتم  حيث  األرباحملكية،  أي وأفي  تثبيت  یتم  الخسائر. 

ة العادلة.مياستثمارات محتفظ بها بالق
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السياسات المحاسبية الهامة-٣

قبل المجموعة في بياناتها المالية الموحدة  عة منالمتبلتلكمماثلةحلية  إن السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية المر 
باستثناء السياسة المحاسبية أدناه. ٢٠٢١دیسمبر ٣١كما في وللسنة المنتهية في  

وط مشتقة ومحاسبة التحدوات المالية الألا
التثبيت األولي والقياس الالحق 

األدوات المالية  تلكیتم تثبيت  الفائدة.تحوط من مخاطر أسعار  یضات أسعار الفائدة، للتستخدم المجموعة أدوات مالية مشتقة، مثل مقا 
راج المشتقات كموجودات مالية عندما قيمة العادلة. یتم إداسها الحقًا باليقعقد المشتق ویعاد  بالقيمة العادلة بتاریخ إبرامة  ایالمشتقة في البد 

لعادلة سالبة.ية عندما تكون القيمة اتكون القيمة العادلة موجبة وكمطلوبات مال

لغرض محاسبة التحوط، یتم تصنيف التحوطات كما یلي: 

تبطة ببند موجودات ود إلى مخاطر خاصة مر النقدیة التي تعتقدیة عند تعرض التحوط للتغيرات في التدفقا ات النفق تدتحوطات ال
مثبت. ر د غيمؤكالتزامة أجنبية في أو بند مطلوبات مثبت أو معاملة متوقعة مرجحة أو مخاطر عمل

عليها ط التحوط التي ترغب المجموعة بتطبيق محاسبة التحو قةالعند بدء عالقة التحوط، تقوم المجموعة بشكل رسمي بتصنيف وتوثيق ع
لمخاطر إلجراء عملية التحوط. واستراتيجيات إدارة اداف وأه

ف ستقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت يخاطر المتحوط بشأنها وكمتحوط بشأنه وطبيعة المتشتمل الوثائق على تحدید أداة التحوط والبند ال
تس ذلك تحليل مصادرفيتو عالقة التحوط  (بما في  فعالية التحوط  عالقة فعالية التحوط  متطلبات  تؤهل  معدل التحوط).  تحدید  وكيفية 

بة التحوط إذا كانت تستوفي جميع متطلبات الفعالية التالية:التحوط لمحاس

دیة" بين البند المتحوط بشأنه وأداة التحوط. قة اقتصا هناك "عال
عالقة االقتصادیةلاذههت القيمة" التي تنتج عن  "یسيطر على تغيراالانإن تأثير مخاطر االئتم .
داة ن كمية البند المتحوط بشأنه الذي تتحوط المجموعة بشأنه فعليًا وكمية أإن معدل التحوط لعالقة التحوط هو نفسه الناتج ع

المتحوط بشأنه. التحوط التي تستخدمها المجموعة فعليًا لتحوط هذه الكمية من البند 

م معالجتها محاسبيًا كما یلي: ط یتحاسبة التحو م لإن التحوطات التي تفي بجميع معایير التأهل 

نقدیة تحوطات التدفقات ال
ات تثبيته في بنود الدخل الشامل األخرى ضمن احتياطي تحوطات التدفقإن الجزء الفعال من الربح أو الخسارة الناتج عن أداة التحوط یتم 

أو  رباح فقات النقدیة إلى األویتم تعدیل احتياطي تحوطات التدر.النقدیة، بينما یتم تثبيت الجزء غير الفعال فورًا في بيان األرباح أو الخسائ
الخسائر التراكمية على أداة التحوط والتغير التراكمي في القيمة العادلة للبند المتحوط بشأنه، أیهما أقل. 

ج ة المتحوط بشأنها المعنية. إذا نتالدخل الشامل األخرى یتم معالجتها محاسبيًا، على حسب طبيعة المعاملبنودإن المبالغ المتراكمة في  
نها الحقًا تثبيت بند غير مالي، یتم حذف المبلغ المتراكم في حقوق الملكية من العنصر المنفصل لحقوق الملكية وط بشأ عن المعاملة المتح 

وع وال یعتبر ذلك تعدیًال من نشأنه.ویتم تضمينه في التكلفة المبدئية أو المبلغ المدرج اآلخر لبند الموجودات أو بند المطلوبات المتحوط ب
تثبيته ضمن بنود الدخل الشامل األخرى للفترة. وینطبق ذلك أیضًا عندما تصبح المعاملة المتوقعة المتحوط بشأنها ن یتم  إعادة التصنيف ول 

تحوط بالقيمة العادلة. لبند موجودات غير مالية أو بند مطلوبات غير مالية فيما بعد التزامًا مؤكدًا تنطبق عليها محاسبة ال

الخسائر  دیة أخ ألي تحوطات تدفقات نقبالنسبة   أو  األرباح  األخرى إلى بيان  الشامل  في بنود الدخل  ُیعاد تصنيف المبلغ المتراكم  رى، 
سائر. كتعدیل إعادة تصنيف في نفس الفترة أو الفترات التي تؤثر خاللها التدفقات النقدیة المتحوط بشأنها على األرباح أو الخ 
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الموجزة المرحليةةحدمو الاليةالمنات بياول الحإیضاحات 

(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

١٢

(تتمة)السياسات المحاسبية الهامة-٣

(تتمة) ية المشتقة ومحاسبة التحوطالمالاألدوات 

(تتمة)تحوطات التدفقات النقدیة
ت محاسبة  توقف  حالة  الشامل  وفي  الشامل األخرى في بنود الدخل  حوط التدفقات النقدیة، یجب أن یظل المبلغ المتراكم في بنود الدخل 

ورًا إلى تزال متوقعة الحدوث. وإال سيتم إعادة تصنيف المبلغ فنها المة إذا كانت التدفقات النقدیة المستقبلية المتحوط بشأ اكاألخرى المتر 
كتعدیل إ  أو الخسائر  في بنود األرباح  مبلغ متبقي  أي  بشأنها، فإن  متحوط  حدوث تدفقات نقدیة  حالة  في  وبعد التوقف،  عادة تصنيف. 

هو موضح أعاله.ية كما ة یجب معالجته محاسبيًا على حسب طبيعة المعاملة المعنكمالدخل الشامل المترا

المعایير والتفسيرات والتعدیالت الجدیدة
أي تــأثير جــوهري علــى المبــالغ لــيس لهــا ن المعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية الجدیدة والمعدلــة ذات العالقــة والســاریة فــي الفتــرة الحاليــة إ

مرحلية.جزة الفصاحات في هذه البيانات المالية الموحدة المو إلالمعلن عنها وا

االستثماراتخلد-٤
٢٠٢١٢٠١٩

درهمألفلف درهمأ

بالقيمةالمدرجةلالستثماراتالعادلةالقيمةفيلتغيرامن حاألربا 
٥٬٦٧٢٢٬٨٢٠)٢-٦جع إیضاح  (رائراألرباح أو الخسا خاللمنالعادلة
منةللعادايمةبالقالمدرجةراتاالستثما عادباستمنالمحققة الخسائر
)٣٠٦()٢٦٩()٢-٦جع إیضاح  (راخسائرالوأحاألربا خالل
)١٬١٣٨(٥٥٢االستثماریةالعقاراتمن)ةتشغيليخسائر/ (تشغيليدخل

٣٬١٥٩٢٬٨٤٥أرباحتوزیعاتدخل 
)٦٢()٤٥٦(خرى أ

٦٥٨٬٨١٥٩٬٤

المحتفظ به للبيعبند الموجودات -٥

مارس٣١ردیسمب٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

ألف درهممدرهلفألف درهمأ
(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة) 

٤٧٬٢٩٣٤٥٬٠١٦٤٥٬٠١٦الرصيد االفتتاحي
-٢٧٧٬٢-)١(ملحوظةالراجع اإلضافات التي تمت خالل السنة 

٢٩٣٬٤٧٢٩٣٬٤٧٠١٦٬٤٥تاميالخ الرصيد



اة التابعة لهركشوال).عالتنمية الصناعية (ش.مت و لإلسمنلشارقةكة اشر 
الموجزة المرحليةةحدمو الاليةالمنات بياول الحإیضاحات 

(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

١٣

تمة) (تيعبللهبظمحتفالتجوداالمو بند-٥

ةلشـــركالملكيـــةحقــوق مـــنســـهم٨٥٨٬٢٣١فــيلالكتتـــابدرهـــممليــون ٢٬٣غمبلـــ بســـداد الشــركةقامـــت ،٢٠٢١ســـنةخــالل)١
األســهم جيل ملكيــةتســ إجــراءاتإن و ٢٠٢١ســنة فــياألســهمتخصــيصمــنهــاءاالنتتــموقد . ليميتدباركسلستریا انداوتوالین

.٢٠٢٢ارس م٣١فيحاسوبياً قد اكتملت 

ویــتمذو ســمعة طيبــة مطورمعلألرضمشتركتطویرمشروع علىليميتداركسبلاندستریا اوتوالینشركةرةإدامجلسوافق)٢
.لألرضالمشتركرللتطویميةظيالتناإلجراءاتمنءها االنتياً الح 

اإلدارةتــرى .ادمــةشهرًا الق١٥–١٢فترة خاللثماراالستبيعومن المتوقع محتملينالنالمشتریمعثفةمكمناقشاتاإلدارةتجري )٣
.يعالبلفةتكناقصاً العادلةمةالقيمنأعلىالدفتریةالقيمةتكون أنقعالمتو غيرمنأنه

الستثماراتا-٦
مارس٣١دیسمبر٣١مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١
ألف درهممدرهلفأهملف در أ

ر مدققة)(غي(مدققة)(غير مدققة) 

ألخرى املالشا الدخلبنودخاللمنالعادلةيمةبالقمدرجةالراتا تثمساال
١٤٩٬٤٧٠١٣٥٬٥٦١١٠٤٬٢٠٧المدرجةالماليةاألوراقفياالستثمارات
٣٠٬٨٣٩٢٩٬٠٠٢٢٦٬٨٤١المدرجةغير  الماليةاألوراقفياالستثمارات

١١٨٠٬٣٠٩١٦٤٬٥٦٣١٣١٬٠٤٨-٦اإلیضاح  جعرا-) ١(

أو الخسائرح  ربا األلالخ منالعادلةبالقيمةالمدرجةاتر ثما تاالس
٢٣٩٬٠١٨٣٣٬٦٦٠٢٥٬٨٨٩-٦اإلیضاح  راجع  –المدرجةالماليةاألوراقفياالستثمارات

)٣٩٬٠١٨٣٣٬٦٦٠٢٥٬٨٨٩)٢

)٢١٩٬٣٢٧١٩٨٬٢٢٣١٥٦٬٩٣٧)٢+ () ١



اة التابعة لهركشوال).عالتنمية الصناعية (ش.مت و لإلسمنلشارقةكة اشر 
الموجزة المرحليةةحدمو الاليةالمنات بياول الحإیضاحات 

(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

١٤

(تتمة) الستثماراتا-٦

رسما ٣١دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

ألف درهممدرهلفألف درهمأ
(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة) 

:المدرجة
١٥٤٬٤٠٧١٣٨٬١٣٩١٠٥٬٤٠٠في اإلمارات العربية المتحدة

٣٤٬٠٨١٣١٬٠٨٢٢٤٬٦٩٥خارج اإلمارات العربية المتحدة

ة:ج در المغير  
١٬٩٧٢١٬٩٧٢٢٬٠٢٧في اإلمارات العربية المتحدة

٨٦٧٬٢٨٠٣٠٬٢٧٨١٥٬٢٤خارج اإلمارات العربية المتحدة

٣٢٧٬٢١٩٢٢٣٬١٩٨٩٣٧٬١٥٦

األخرى الشاملالدخلبنودخاللمنالعادلةبالقيمةالمدرجةاالستثمارات ١-٦

مارس٣١دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

مدرهألفمدرهلفألف درهمأ
مدققة)(غير(مدققة)(غير مدققة) 

١٦٤٬٥٦٣١٢٥٬٦١٤١٢٥٬٦١٤الرصيد االفتتاحي
١٬٨٣٧١٠٬٩٩٧١٬٨٣٧ترة/السنةعمليات شراء خالل الف
١٣٬٩٠٩٣٠٬١٠٤٣٬٥٩٧التغير في القيمة العادلة
-)٢٬١٥٢(-السنة/الفترةلعمليات االستبعاد خال

١٨٠٬٣٠٩١٦٤٬٥٦٣٨١٣١٬٠٤ميلختا الرصيد ا

األخرى الشاملالدخلبنودخاللمنالعادلةبالقيمةالمدرجةلالستثمارات العادلةالقيمةفيالتغيرات المتراكمة 

مارس٣١دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

مرهألف دمدرهلفألف درهمأ
(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة) 

)١٠٬٢٦٠()١٠٬٢٦٠(١٩٬٣٥٠تتاحياالفالرصيد  
١٣٬٩٠٩٣٠٬١٠٤٣٬٥٩٧السنة/خالل الفترةالتغير في القيمة العادلة

-)٤٩٤(-ناقصًا: المحول إلى األرباح غير الموزعة عند االستبعاد

)٦٬٦٦٣(٣٣٬٢٥٩١٩٬٣٥٠)١الرصيد الختامي (



اة التابعة لهركشوال).عالتنمية الصناعية (ش.مت و لإلسمنلشارقةكة اشر 
الموجزة المرحليةةحدمو الاليةالمنات بياول الحإیضاحات 

(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

١٥

(تتمة) الستثماراتا-٦

(تتمة)األخرى الشاملالدخلبنوداللخمنالعادلةبالقيمةالمدرجةاالستثمارات ١-٦

ئدةالفاأسعارمقایضات التغير في 

مارس٣١دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

ألف درهممدرهلفألف درهمأ
(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة) 

)٢٬٠٥٤()٢٬٠٥٤()٥٨٦(الرصيد االفتتاحي
٣٧٤١٬٤٦٨٤٣٦سنةال/خالل الفترةالتغير في القيمة العادلة

)١٬٦١٨()٥٨٦()٢١٢()٢الرصيد الختامي (

)٨٬٢٨١(٣٣٬٠٤٧١٨٬٧٦٤)٢() + ١احتياطي القيمة العادلة كما في (

رباح أو الخسائرأل اخاللمنالعادلةبالقيمةالمدرجةاالستثمارات ٢-٦

مارس٣١ردیسمب٣١مارس ٣١یلي: كما نةالس/ترة الحركة خالل الف
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

ألف درهممدرهلفألف درهمأ
(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة) 

٣٣٬٦٦٠٢٢٬٦٥١٢٢٬٦٥١الرصيد االفتتاحي
١٬٧٠٦١١٬٠١٠١٬٧٠٧ترة/السنةعمليات شراء خالل الف
٥٬٦٧٢٤٬٩٦٥٢٬٨٢٠)٤اح  یض(راجع اإلالتغير في القيمة العادلة

من استبعاد االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خسارةال
)٣٠٦()١٩٩()٢٦٩()٤(راجع إیضاح  خالل األرباح أو الخسائر

)٩٨٣()٤٬٧٦٧()١٬٧٥١(االستبعادات خالل الفترة/السنة

٣٩٬٠١٨٣٣٬٦٦٠٢٥٬٨٨٩تاميالرصيد الخ 



اة التابعة لهركشوال).عالتنمية الصناعية (ش.مت و لإلسمنلشارقةكة اشر 
الموجزة المرحليةةحدمو الاليةالمنات بياول الحإیضاحات 

(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

١٦

(تتمة) الستثماراتا-٦

(تتمة)رباح أو الخسائرأل اخاللمنالعادلةبالقيمةدرجةالمات االستثمار ٢-٦

مســتوى فــي تسلســل القيمــة العادلــة الــذي الالمقاســة بالقيمــة العادلــة فــي نهایــة فتــرة التقریــر المــالي، حســب أدنــاه األدوات الماليــةلو الجــدیحلــل
یصنف فيه قياس القيمة العادلة.

المجموعثالث توى الالمسالمستوى الثاني األول المستوى 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠٢٢سمار ٣١في

االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من
٣٠٬٨٣٩١٨٠٬٣٠٩-١٤٩٬٤٧٠الشامل األخرى خالل بنود الدخل  

لة استثمارات مدرجة بالقيمة العاد
٣٩٬٠١٨--٣٩٬٠١٨من خالل األرباح أو الخسائر

٣٠٬٨٣٩٢١٩٬٣٢٧-٤٨٨٨٨٬١

المجموعالث لثوى اتالمسني ثا المستوى الاألول المستوى 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠٢١دیسمبر٣١في  

االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من
٢٩٬٠٠٢١٦٤٬٥٦٣-١٣٥٬٥٦١الشامل األخرى خالل بنود الدخل  

لة بالقيمة العادمدرجةاستثمارات
٣٣٬٦٦٠--٣٣٬٦٦٠من خالل األرباح أو الخسائر

٢٩٬٠٠٢١٩٨٬٢٣٣-١٦٩٬٢٢١

.الفترةخاللالثالثوالمستوىالثانيوالمستوىاألولالمستوىبينتحویالتأيهناكتكنلم



اة التابعة لهركشوال).عالتنمية الصناعية (ش.مت و لإلسمنلشارقةكة اشر 
الموجزة المرحليةةحدمو الاليةالمنات بياول الحإیضاحات 

(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

١٧

العقارات االستثماریة-٧
رسما ٣١دیسمبر٣١مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١
ألف درهممدرهلفألف درهمأ

)(غير مدققة(مدققة)(غير مدققة) 

٩٦٬٠١٩٩٦٬٠١٩٩٦٬٠١٩أراضي
٦٢٦٬١٥٢٨٣٠٬١٥٤١٦١٬٤٤١مباني

٦٤٥٬٢٤٨٨٤٩٬٢٥٠٢٥٧٬٤٦٠المجموع

.التكلفةنموذجباستخداممحاسبياً معالجتها تمتإن العقارات االستثماریة قد 

إن.مســتقلمقــيمعــنالصــادرالتقيــيمتقریــرأســاسعلــى٢٠٢١دیســمبر٣١يفــ كمــا ةریاالســتثما للعقــاراتالعادلــةالقيمــةإلــىولالوصمت
لتحویــلالمــدفوعأومــا موجــوداتبنــدلبيــعقبضــهســيتمالــذيالســعرهــيالعادلــةالقيمةإن.المتحدةالعربيةاإلماراتدولةفيمسَجلالمقيم
بشــكلاألقــلعلــىدوري،أســاسعلــىالتقييمــاتأجریــت.يــاسقالاریخبتــ الســوق فــيالمشــاركينبــينمنتظمــةمعاملــةيفــ مــا تمطلوبــا بنــد

العادلــةالقيمــةكانــت).٣المســتوىأي(الملحوظــةغيــرالمــدخالتعلــىبالشــركةالخاصــةاالســتثماریةللعقاراتالعادلةالقيمةتستند.سنوي
.مدرهيون مل٣٩٧بمبلغ٢٠٢١دیسمبر٣١فيكما ثماریةاالستالعقاراتمنالمحفظةلكامل

النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك-٨

مارس٣١دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

ألف درهممدرهلفألف درهمأ
(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة) 

٦١٣٬٢٤٧٩٥٬١٣٬٩٤٦٢٧البنوكلدىوالنقدالصندوق فيالنقد

٣٬٢١-٢٠٢١مــارس٣١ودرهــممليــون ١٬٦–٢٠٢١دیســمبر٣١(هــمدر ن و مليــ ٠٬٦٩مبلــغ البنوكولدىالصندوق فيالنقدیتضمن  
.المتحدةالعربيةاإلماراتدولةخارجبها محتفظ) درهممليون 



اة التابعة لهركشوال).عالتنمية الصناعية (ش.مت و لإلسمنلشارقةكة اشر 
الموجزة المرحليةةحدمو الاليةالمنات بياول الحإیضاحات 

(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

١٨

لبنكيةاالقروض-٩

مارس٣١دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

ف درهمألمرهدلفألف درهمأ
(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة) 

: جلاألةطویلقروض
١٥٧٬٩٤٣١٧٢٬٦٣٢٢٢٧٬٣٧٣ألجلقروض
)٥٨٬٧٥٦()٥٨٬٧٥٦()٥٨٬٧٥٦(ألجلالقروضمناألجلقصيرجزء:  ناقصاً 

٩٩٬١٨٧١١٣٬٨٧٦١٦٨٬٦١٧القرضمناألجلطویلجزء

: األجلقصيرةقروض
٢٨٣٬٠٠١٢٠٧٬٢٦٥١٦٩٬٢٦٨األجلقصيرةقروض
٥٨٬٧٥٦٥٨٬٧٥٦٥٨٬٧٥٦جلألضو القر منلمتداو جزء

٣٤١٬٧٥٧٢٦٦٬٠٢١٢٢٨٬٠٢٤

.السائدةالسوق أسعارسبح فائدةارأسعتالالتسهيجميعلىعترتبت)١(
ضمونة من خالل:إن القروض البنكية م)٢(

البنكتسهيالتمقابلكضمانالبنكلصالحمرهدمليون ٢٦٦بمبلغإذنيسند-
.همدر ون ملي٩٢بمبلغاستثماري عقارعلىالتأمينبوليصةعنزللتنا او المسجلالعقاري الرهن-
بالمكــائنیتعلــقفيمــا هــمدر مليــون ٨٠بلــغبمالمتحــدةالعربيــةاإلمــاراتدولــةفــيالبنــوكأحــدلصــالحتــأمينبوليصــةعــنالتنــازل-

.لمعاملةي في االتساو أساسلىعواآلالت
یتعلــقفيمــا أمينتــ بوليصــةوالتنــازل عــن(غيــر موثــق)درهممليون ١٤٥بمبلغممولةو دةيمقطاقةللتوليد محطةعلىتجاري رهن-

.المتحدةالعربيةاإلماراتدولةفيالبنوكأحدلصالحدرهممليون ١٣٤بمبلغمقيدةالالطاقةتوليد  بمحطة

فــيكمــا .دیســمبر٣١فــيیاً سنو ةالمالياتلتعهدلتثالاالماختبارإجراءیتم.الماليةداتالتعهعضلبنكيةالبضرو القتخضعكما )٣(
.بنوكالمعالتسهيلخطاباتفيمحددهوكما لماليةاداتهعبالتالمجموعةتتزمال،٢٠٢١دیسمبر٣١

رأس المال-١٠

مارس٣١دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

ف درهمألمرهدلفألف درهمأ
(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة) 

: والمدفوعروالمصد هبرحص المالمالأسر 
٢٥٤٬٦٠٨٦٠٨٬٢٥٤٦٠٨٬٢٥٤درهم١نها مكلقيمة،مهس٧٤٧٥٣٬٠٨٬٢٦
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نوني القااالحتياطي -١١

لیقــ المــا لتحویــ یتوجبالشركة،تأسيسوعقد٢٠١٥ةلسن) ٢(مرقالمتحدةالعربيةإلماراتالدولةدياالتحا القانون من٢٣٩للمادةقاً وف
عنــدما التخصيصــاتهــذهمثــلنعــ التوقــفزو یجــ .عللتوزیــ قابــلاليــرغالقانونياالحتياطيإلىسنةكلالشركةباحأر يفا صمن٪  ١٠نع

بهــا یســمحالتــيالحــاالتفــيإالعللتوزیــ بــلقا غيــراالحتيــاطيهــذا.للشــركةمــدفوعالالمــالرأسلنصــفمســاویاً النظــاميالحتيــاطيایصبح
.لمدفوعاالمالأسر نم٪٥٠تجاوزطيحتيا الاأنحيثالقانونيتياطياالح إلىآخرتحویلأيةار دإلامجلسرحیقتلم.ون القان

امالعاالحتياطي -١٢

المــالرأسمــن٪٢٥تيــاطياالح لصــ یحتــىعــامالاالحتيــاطيإلــىللســنةاألربــاحمــن٪١٠تحویــلیجــبللشــركة،األساســينظــامالوفقــاً 
لــم.العــاديعموميــةالالجمعيــةاعجتمــ افــيساهمينالمةقوموافاإلدارةمجلسعضاءأ توصيةىعلبناءً زیعو للتقابلاطيحتيالااهذ.عو المدف
.لمدفوعالالما رأسمن٪٢٥تجاوزاالحتياطيأنثحيلعامااالحتياطيإلىآخرتحویلأيدارةاإلمجلسیقترح

مربحية السه-١٣

كمــا مــةالقائادیــةالعهماألســ لعــددحالمرج المتوسطواحتسابالمجموعةيمالكىإلئدةالعا باحر األعلىهمللساألساسيحربالسابتح ادیستن
:يیلكما ،٢٠٢٢مارس ٣١في

فترة الثالثة أشهر
مارس٣١المنتهية في

٢٠٢٢٢٠٢١

لسهمربحية ا
)٥٠٣٬١()٥٦٨٬١٧()(ألف درهمللفترةالخسارةصافي

٦٠٨٬٢٥٤٦٠٨٬٢٥٤)باأللف(سهمألاعددلرجحمالطسالمتو 

)٠٠٢٬٠()٠٢٩٬٠()درهم(مللسهةوالمخففةاألساسيالخسارة

اماتلتز واال الطارئةالمطلوبات-١٤

-٢٠٢١برمدیســ ٣١(مدرهــ مليــون ٢٬٢البالغــةاألداءبســنداتقیتعليما فضماناتربإصداةالمجموعقامت،٢٠٢٢مارس ٣١فيكما 
.یةجوهر تطلوبا مأيا عنهأ ینشأنیتوقعالوالتي،)مرهدمليون ١٬٧

.)درهمون ملي١٦٬٣–٢٠٢١دیسمبر ٣١(درهممليون ٢٦٬٤الماليالتقریرتاریخفيكما ةالمقدر الرأسماليةاریفالمصلتزامابلغ

داتلســنافــيمــتتراتاالســتثما سابح في) درهممليون ٤٬٥–٢٠٢١دیسمبر ٣١(درهممليون ١٣٬٦غبمبلتالتزاما ةالمجموعلدىكما 
.االستثمارشركات/الصنادیقمدیري قبلمنالطلبعندلدفعاوعةالمجمعلىیجب.موالاألدیقوصنا لماليةا
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يةالقطاعیرر التقاادإعد-١٥

. للمجموعة ستراتيجيةاالمالاألعتوحداما وهاه،أدنحضمو وهكما إعداد التقاریر عنهما یمكنرئيسيينقطاعينعامكلبشالمجموعةىلد
التالي الملخصضحیو .لفةمختاستراتيجياتتتطلبنها ألصلفمنبشكلإدارتها تتمو مختلفةقطاعاتفيستراتيجيةاالاألعمالوحداتتعمل

:أنها ن اعداد تقاریر بشمكیالتي عةجمو المقطاعاتمنجزءكلفيليةمعال

ل.حبا تجات الومنيةلورقكياس ااألو سمنتألاعلىویشتملةناعصقطاع ال

خاص.لاالمجموعةلحساب النقد و االستثماراتإدارة على تملویشاالستثمارطاع ق

لي:في وحدتين لألعمال كما یستثماراالنظيم قطاع  یتم ت

.المتحدةرات العربيةفي اإلما ة رئيسية صور العقارات بير  وتأج راستثما -
الخليجي وآسيا.ون  دول مجلس التعا ة في صورة رئيسيب،والخاصةلعامة دیق الصنا واسهم في األثمارستالا-

ع حول توزیــ راتالقرااتخاذض ت لغر ه القطاعا هذة لمراقبة النتائج التشغيليليه اإلدارة في الذي تعتمد عساسألأعاله القطاعات الواردة تعتبر ا
يانات.يد البد توح عنت عا القطا بين امالتمعالدتستبعداء.ر وتقييم األالمصاد

مارس٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١

رهمدألف  درهمألف

صناعة
١٤٨٬٩١١١٣٧٬٠٦٤مبيعاتال

)١٣٢٬٢٣٣()١٦٥٬٦١٩(يعاتتكلفة المب

٤٬٨٣١)١٦٬٧٠٨(األرباحائر) /(الخسيإجمال
٧٦٣٨٣٠ةمتنوعمصاریف  
)٣٬٦٤٧()٣٬٦٩٠(مصاریف

٢٬٠١٤)١٩٬٦٣٥(تطاعا ج القتائنصافي



اة التابعة لهركشوال).عالتنمية الصناعية (ش.مت و لإلسمنلشارقةكة اشر 
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٢١

(تتمة) القطاعيةیرر التقاادإعد-١٥

االستثمار
مارس٣١مارس ٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
رهمدألف  درهمألف

٨٬١٠٦٥٬٢٩٧الاألمو قلعامة وصنادیة واخاصالسهماألفي  من االستثمارالدخل

٨٬١٠٦٥٬٢٩٧

٢٬٧٥٦١٬٠٦٦ةاریات االستثمقار علخل من االد
)٢٬٢٠٤()٢٬٢٠٤(االستهالك

١٬١٣٨(٥٥٢(

٨٬٦٥٨٤٬١٥٩طاعاتنتائج القصافي  

)٣٬٣١٣()٣٬٦٢٨(كاليف التمویلت

)٤٬٣٦٣()٢٬٩٦٣(يسيالرئزالمرك–دون مخصص  بفمصاریدخل و 

)١٬٥٠٣()١٧٬٥٦٨(للفترةئرخساال

خرى مات أمعلو 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١

جموعلماستثمار االالصناعة جموع لماستثمار االالصناعة 
ألف درهملف درهمأدرهمألفألف درهملف درهمأدرهمألف

١٬٣٨٦٬٠٦١٥١٥٬٣٩٨١٬٩٠١٬٤٥٩٠٣٧١٬٣٣٦٬٤٩٦٬٥٨٠٬٨٣٢٬٦١٧١قطاعموجودات ال

٥٨٥٬٤٦٧٩٠٦٥٨٦٬٣٧٣٥١٣٬٨٤٣٤٠٣٥١٤٬٢٤٦مطلوبات القطاع

١٧٬٦٠٠٢٬٢٠٤١٩٬٨٠٤٦٩٬٧٧٧٨٬٨١٥٧٨٬٥٩٢استهالك

٤٬٤٦٠١٬٨٣٧٦٬٢٩٧١٦٬١٥٧١٣٬٢٧٤٢٩٬٤٣١الرأسماليةالنفقات
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٢٢

(تتمة) القطاعيةیرر التقاادإعد-١٥

فيةغرامعلومات ج
٣١فــيالمنتهيتــينللفتــرتينافيــةغر الج لقطاعاتبا تتعلقالتيالمطلوباتوبندداتلموجو اندبو اداتر اإلیعنمعلوماتيالتاللالجدو رضیع

.٢٠٢١مارس ٣١و٢٠٢٢مارس 
٢٠٢١مارس٢٠٢٢٣١مارس ٣١

جموعلمادولي محلي جموع لمادوليمحلي 
ألف درهملف درهمأدرهمألفألف درهملف درهمأدرهمألف

١٢٠٬٦٠٩٢٨٬٣٠٢١٤٨٬٩١١١٠٧٬٢٩٩٢٩٬٧٦٥١٣٧٬٠٦٤اإلیرادات

٥٬٥١٦٣٬١٤٢٨٬٦٥٨٢٬٣٩٠١٬٧٦٩٤٬١٥٩دخل االستثمار

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
جموعلمادولي محلي جموع لمادوليمحلي 

ألف درهملف درهمأدرهمألفألف درهملف درهمأدرهمفأل

١٬٧٦٧٬٤٠٧١٣٤٬٠٥٢١٬٩٠١٬٤٥٩١٬٧٠٥٬٨٠٩١٢٦٬٨٠٨١٬٨٣٢٬٦١٧الموجودات

٥٠٢٬٦٧٨٨٣٬٦٩٥٥٨٦٬٣٧٣٤٠٢٬٧٤٩١١١٬٤٩٧٥١٤٬٢٤٦المطلوبات

٤٬٤٦٠١٬٨٣٧٦٬٢٩٧٢٥٬١٣٢٤٬٢٩٩٢٩٬٤٣١اليةالرأسمالنفقات

موسمية النتائج-١٦

مـــارس٣١و٢٠٢٢مـــارس٣١فـــيالمنتهيــةأشـــهرالثالثـــة لفترتـــيرهــمدلـــفأ٢٬٨٤٥ودرهـــمألـــف٣٬١٥٩األربــاحتوزیعـــاتدخـــلبلــغ
قبــلمــناألربــاحاإلفصــاح عــن و للمجموعــةاالســتثماریةواألنشــطةالســوق ظــروفعلــىاألربــاحتوزیعــاتدخــلیعتمــد. التــواليعلــى٢٠٢١
مقارنتهــا یمكــنال٢٠٢٢مــارس٣١فــيالمنتهيــةفتــرةلانتــائجفــإن،عليــهبنــاًء و . موســميةطبيعــةذاتتكــون والتــي،فيها مستثمرالالشركات

.٢٠٢٢دیسمبر٣١فيالمنتهيةللسنةالمتوقعةللنتائجمؤشراً تعدوال،المقارنةبفترةالمتعلقةتلكمع

)١٩-كوفيد( المستجد كورونافيروسأثر- ١٧

ســالالتمــنالعدیــدوأن جائحــةأنــهعلــى) ١٩-يــدكوف(المســتجدورونــا كفيــروسعنالعالميةالصحةمنظمةأعلنت،٢٠٢١مارس١١يف
الصــعيدینعلــىوالنقدیــة،الماليــةالســلطاتأعلنــتوقــد.االقتصــادیةواألنشــطةاألعمــالتوقــفإلــىویــؤديشــكل مســتمربتتغيــرالفيــروس
تواصــلوســوف.للجائحــةالمحتملــةالســلبيةلتــداعياتالمواجهــةالعــالممســتوىعلــىالــدعملتقــدیماإلجــراءاتمــنالعدیدعنوالدولي،المحلي

بــإدارةالخاصــةاألخــرى والممارســاتاألعمــالباســتمراریةالخاصــةخطتهــا بتفعيــلقامــتحيــثالوضــعلتطــوراتالدقيقــةبعــةا المتالمجموعــة
.٢٠٢٢عامفيالماليواألداءالعملياتفيالمحتملةالتوقفحاالتإلدارةالمخاطر

قامــتالموقــف،فــيالســریعالتصــعيدضــوءوفــي.لميــةالعا االقتصــادیةالبيئــةفــياليقــينعــدممــنحالــةالمستجدكورونا يروسفعننتجوقد
فــيعنهــا واإلعــالنمراعاتهــا یلــزملتــيواالمخــاطروإدارةوالتقــدیراتاألحكــامفــيوتغييــراتتعــدیالتأیــةهناككانتإذاما بمراعاةالمجموعة
.الماليةالبيانات



اة التابعة لهركشوال).عالتنمية الصناعية (ش.مت و لإلسمنلشارقةكة اشر 
الموجزة المرحليةةحدمو الاليةالمنات بياول الحإیضاحات 

(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

٢٣

(تتمة)) ١٩-كوفيد( المستجد كورونافيروسأثر- ١٧

لألثــرتقييمــاً المجموعــةإدارةأجــرتفقدواالقتصاد،األعمالعلىالوباءهذاتأثيرومدةالكليبالمدىالتنبؤحالياً الصعبمنهنأحينوفي
علــىوالطلــبالــنفطوأســعارالســفرعلــىوالقيــودریــدالتو سلســلةمثــلعوامــلذلــكفــيبمــا بالكامــل،األعمالوانبوج المجموعةعملياتعلى

والتقــدیراتاألحكــامعلــىجوهریــةتغييــراتأيإجــراءیلــزمالالماليـــة،البيانـــاتهــذهإصــدارتــاریخفــيكمــا بأنــهتنتجتواســ ،إلــخالمنتجــات،
أنیمكــننتــائجإلــىتــؤديقــدوالتقــدیراتضــاتاالفترافــيمســتقبليةتغيــراتأيفــإنالحاليــة،اليقــينعــدمحالةضوءفيذلك،مع.األساسية
الســریعالتطــورومــع.المســتقبليةالســنواتفــيالمتــأثرالمطلوبــاتبنــدأوالموجــوداتلبنــدالمــدرجالمبلــغعلــىوهري جــ تعــدیلإجــراءتتطلــب
.المستقبليةالتطوراتعلىبناءً األثرتقييماإلدارةستواصلقبلية،المستالمؤكدةغيرالتقدیراتظلفيللوضع

جوهریــةمخــاطرعلــىتنطــويقــدالتــيالمؤكــدةغيــرللتقــدیراتالرئيســيةوالمصــادرقبلتبالمســ تتعلــقالتــيالرئيســيةاالفتراضــاتیلــيوفيمــا 
:الماليـةالبيانـاتعلىجوهري تعدیلتستوجب

والسيولةالتمویل(أ) 

لتــياخطتهــا خــاللمــنلهــا واالســتجابةوالتمویــلالســيولةمتطلبــاتجميــعمراقبــةالمجموعــةتواصــلالجائحــة،عــنالنــاجمللوضــعتجابةاســ 
أرصــدتها وأنقویــاً یــزالالللمجموعــةالسيولةمركزأنالمجموعةترى ،٢٠٢٢مارس٣١فيكما .الحاليةاالقتصادیةالسيناریوهاتتعكس
ریفوالمصــا العامــلالمــالرأساحتياجــاتلتلبيــةكافيــةون ســتكالمســحوبة،غيــرالتســهيالتجانــبإلــىالنقدیــة،وشــبهیــةالنقدمــنالحاليــة
.المنظورالمستقبلفيتستحقألنها وذلكاألخرى السيولةمتطلباتو يةلالرأسما 

التجاریةالمدینةللذممالمتوقعةاالئتمانخسائرمخصص(ب) 

واالفتراضـــاتالمـــدخالتتقيـــيمبإعـــادةالشـــركةمـــتألز قـــد) ١٩-كوفيـــد(كورونـــا جائحـــةتفشـــيعـــننتجـــتالتـــيؤكـــدةالمغيـــرالتقـــدیراتإن
ســيناریوهاتترجيحــاتیخــصفيمــا العالقــةذاتالتطلعيــةالمعلومــاتبتحــدیثالشــركةقامــتوقــد.٢٠٢٢مــارس٣١يفــ كمــا المســتخدمة
فــياالنخفــاضمؤشــراتوتقيــيم،االئتمــانمخــاطرفــيالجوهریةوالزیادةالشركة،فيها تعملالتيالمعنيةللسوق العالقةذاتالكلياالقتصاد
جــوهري تغييــرأيالشــركةتراعــيالمدینــة،التجاریةالذمماستردادقابليةتحدیدعند.تضررها حتملالمتالقطاعا فيالتعرضاتبشأنالقيمة
التجاریــةالــذممغالبيــةأنمــا ب.المــاليالتقریــرتــاریخحتــىمــرةألولاالئتمــانمــنحریختــا مــنالمدینــةالتجاریــةللــذمماالئتمانيــةالجــودةفــي

التقریــرإعــدادتــاریخفــيالمتوقعــةاالئتمــانخســارةمخصــصأناإلدارةتــرى مســتندیة،اعتمــاداتأوةيــ بنكضــماناتمقابــلمضــمونةالمدینــة
.مالئمالمالي

الماليةلألدوات العادلةالقيمةج) (

أيیوجــدالهنــ بأ واســتنتجتالحاليــةالســوق لظــروفنتيجــةً المتقلبــةالبيئــةضــوءفــيالحاليةالتقييمأساليبمالءمةمدىبتقييمالشركةمتقا 
.السنةنهایةفيإدراجها تمالتيالعادلةالقيمةفيالتغييراتبخالف) ١٩-كوفيد(المستجدكورونا لفيروسجوهري تأثير

قةالالحاألحداث-١٨

ــد ــةبعـ ــاهمون قـــررالســـنة،نهایـ ــاعفـــيالمسـ ــةاجتمـ ــنويالعموميـــةالجمعيـ ــاریخالمنعقـــدالسـ ــل٥بتـ ــععـــدم٢٠٢٢أبریـ ــاحر أأيتوزیـ علـــىبـ
.٢٠٢١الماليةالسنةعناإلدارةمجلسألعضاءمكافأةتخصيصوعدمالمساهمين


