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 تقرير مراجعة المعلومات المالية المرحلية
 إلى السادة أعضاء مجلس إدارة

 شركة أركان لمواد البناء )أركان( ش.م.ع. 

 مقدمـة
)أركان( ش.م.ع. )"الشركة"( وشركاتها التابعة  قمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز الموحد المرفق لشركة أركان لمواد البناء

ــ "الم مو ة"(    المالية الموجزة الموحدة للربح أو الخسارة  الربح  اتبيانوكٍل من ال  2020مارس   31كما في  )يشار إليها معًا بـــــــــ
ــامل اتار  التقيرات في حقول الملتية والتدفقات النقدية   ــارة والدال الشــــ ــهر  أو الخســــ المنتهية بذلك التاريخ. إن لفترة الثالثة أشــــ

"التقارير المالية   34اإلدارة مســـــــــعولة  ن إ داد وذا المعلومات المالية المرحلية و ر ـــــــــها وفقًا للمعيار الم ا ـــــــــبي الدولي رق  
 . إن مسعوليتنا وي إبداء ا تنتاج حول وذا المعلومات المالية المرحلية ا تنادًا إلى مراجعتنا.المرحلية"

 نطال المراجعـة
"مراجعـة المعلومـات المـاليـة المرحليـة التي يقوم بهـا   2410لقـد قمنـا بمراجعتنـا وفقـًا للمعيـار الـدولي حول  مليـات المراجعـة رق  

. تتضــمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية القيام برجراء اإل ــتفســارات  بشــ ل ر يســي من مدقق ال ســابات المســتقل للمنشــ ة "
ــل األشخاص المسعولين  ن األ مور المالية والم ا بية  وإتباع إجراءات ت ليلية وإجراءات مراجعة أارى. إن نطال المراجعة أقــــ

ــة للتدقيق  وبالتالي  فرنها ص تم ننا من ال وــول  لى ت  يد حول جمي   جووريا من نطال القيام بالتدقيق وفقًا للمعايير الدوليــــــــــــــ
 ذا  فرننا ص نبدي رأي تدقيق بش نها.األمور الهامـة التي يم ن أن يبينها التدقيق. ل

 اص تنتـاج  
ــتنادًا إلى مراجعتنا  ل  يتبين لنا ما يد ونا إلى اإل تقاد ب ن المعلومات الماليــــــــــــــــــة المرحلية المرفقة ل  يت  إ دادوا  من جمي   ا ــ

 .التقارير المالية المرحلية 34النواحي ال وورية  وفقًا للمعيار الم ا بي الدولي رق  
 

  ديلويت آند توش )الشرل األو ط(
  
  
  
  

   بادا م مد وليد القوتلي
  1056رق  القيد 

  2020أغسطس  5
 أبوظبي

 اإلمارات العربية المت دة
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  الموحدالموجز  الربح او الخسارةبيان 
 2020 يونيو 30المنتهية في  أشهر ستةال لفترة

 
 يونيو  30الستة أشهر المنتهية في   يونيو  30الثالثة أشهر المنتهية في     
 2019  2020  2019  2020  إيضاحات  
 ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم   
 )غير مدقق(  )غير مدقق(   )غير مدقق(  )غير مدقق(    
          

 458,877  387,426  223,887  179,260   إيرادات  
           (365,820 ) ( 298,595 ) (177,288 ) ( 142,940 )  تكاليف مباشرة

          
 93,057  88,831  46,599  36,320   إجمالي الربح  

 (13,853 ) (13,921 ) (7,222 ) ( 6,646 )  مصاريف بيع وتوزيع
 (39,988 ) (42,275 ) (20,354 ) (21,715 )  مصاريف عمومية وإدارية

 25,326  523  18,358  2  16 إيرادات أخرى 
 (2,040 ) ( 8,287 ) (1,058 ) ( 4,648 )  خسائر انخفاض القيمة 

شركات  )خسائر(/ أرباحالحصة في 
 ) 6  زميلة

 
106) ( 540)  1,268  122 

 (28,854 ) (24,026 ) (14,223 ) (11,622 )  تمويل تكاليف
           9  14  6  9   إيرادات تمويل

          
           33,779  2,127  21,566  ( 8,406 )  ربح الفترة )خسارة(/ 

          
           0,019  0,001  0,012  ( 0,005 ) 17 لسهم ل العائد األساسي والمخفض 
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 الموجز الموحد  اآلخر الدخل الشاملو  الربح أو الخسارة بيان

 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
 
 يونيو  30الستة أشهر المنتهية في   يونيو  30الثالثة أشهر المنتهية في    
  2020  2019  2020  2019 
 ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  
 )غير مدقق(  )غير مدقق(   )غير مدقق(  )غير مدقق(   
         

 33,779  2,127  21,566  ( 8,406 ) ربح الفترة )خسارة(/ 
         

          -  -  -  -  الدخل الشامل اآلخر 
         

          33,779  2,127  21,566  ( 8,406 ) الشامل للفترة  )الخسارة(/ الدخلمجموع 
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 الموحد الموجز بيان التغيرات في حقوق الملكية 

 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
 

  
 رأس  
  المـال 

 إحتياطي  
  قانوني 

 إحتياطي  
  رأس المال 

 خسائر  
  متراكمة 

 إحتياطيات  
  أخرى 

 مجموع 
 حقوق الملكية 

 ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    
             

 1,793,475  (4,029 ) (37,127 ) 3,783  80,848  1,750,000  )مدقق(  2019يناير  1كما في 
 (43,750 ) -  (43,750 ) -  -  -  أنصبة أرباح مدفوعة 

              33,779  -  33,779  -  -  -  ربح الفترة 
             

              1,783,504  (4,029 ) (47,098 ) 3,783  80,848  1,750,000  )غير مدقق( 2019يونيو  30كما في 
             

 1,793,167  (6,596 ) (39,468 ) 3,783  85,448  1,750,000  )مدقق(  2020يناير  1كما في 
              2,127  -  2,127  -  -  -  ربح الفترة 

             
              1,795,294  (6,596 ) (37,341 ) 3,783  85,448  1,750,000  )غير مدقق(  2020 يونيو 30كما في 
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 الموحد الموجز بيان التدفقات النقدية 

 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
 
 يونيو 30أشهر المنتهية في الستة    
 2020  إيضاحات 

 ألف درهم
 2019 

 ألف درهم
 )غير مدقق(  )غير مدقق(   

      تشغيليةالنشطة األمن التدفقات النقدية 
 33,779  2,127   ربح الفترة
      تعديالت لـ:

 36,218  36,345  5 إستهالك ممتلكات وآالت ومعدات
 4,231  4,231   ملموسة أخرى إطفاء موجودات غير 

 4,765  4,032  11 إطفاء حق إستخدام الموجودات
 (16 ) -   مكسب من إستبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

 2,040  7,987  8 التجارية المدينةإنخفاض القيمة المحمل على الذمم 
 358  300  7 زون خمخصص إنخفاض قيمة م

 2,803  3,083   للموظفينمخصص مكافآت نهاية الخدمة 
 ( 122 ) (1,268 ) 6 حصة الربح من شركات زميلة

 28,854  24,026   تكاليف تمويل
 (9 ) (14 )  إيرادات تمويل

            
 112,901  80,849   التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركة في رأس المال العامل 

      الحركات في رأس المال العامل:
 6,778  (54,041 )  في مخزون  نقص /)زيادة(

 ( 27,734 ) 40,866   مدينة تجارية وأخرى  ممذفي نقص/ )زيادة( 
 214  (108 )  في مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة نقص /)زيادة(
 ( 46,771 ) (64,371 )  في ذمم دائنة تجارية وأخرى  نقص

 ( 260 ) 1,837   في مبالغ مستحقة لجهة ذات عالقة زيادة/ )نقص(
            

 45,128  5,032   النقد الناتج من العمليات
 ( 1,173 ) (764 )  مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة

            
 43,955  4,268   تشغيليةالنشطة من األنقد الصافي 

      
      األنشطة اإلستثماريةمن التدفقات النقدية 

 ( 6,693 ) (7,069 ) 5 لممتلكات وآالت ومعدات دفعات
 16  -   ممتلكات وآالت ومعدات عائدات من بيع

 7,200  3,400  6 أنصبة أرباح مستلمة من شركات زميلة
 9  14   إيرادات فوائد

            
 532  (3,655 )  األنشطة اإلستثمارية الناتج من /المستخدم في()النقد  صافي
      

      األنشطة التمويلية من التدفقات النقدية 
 214,731  337,062  12 ضو عائدات من قر 
 (177,217 ) (337,422 ) 12 تسديد قروض 

 ( 24,014 ) (19,062 ) 12 تكاليف تمويل مدفوعة
 ( 43,750 ) -   انصبة أرباح مدفوعة

 ( 6,367 ) (3,643 )  عقود اإليجار لمطلوباتالمبلغ األساسي تسديد 
 ( 4,840 ) (4,964 ) 11 فوائد مدفوعة على مطلوبات عقود اإليجار

 ( 18,344 ) -  11 تسديد قرض من جهة ذات عالقة
            

 ( 59,801 ) (28,029 )  التمويليةاألنشطة النقد المستخدم في  صافي
            

       ( 15,314 ) (27,416 )  نقدال مرادفاتنقد و صافي النقص في ال
 53,645  81,286   النقد ومرادفات النقد في بداية الفترة

            
 38,331  53,870  9  ةفتر نقد في نهاية الال مرادفاتنقد و ال
      
 
 



 ش.م.ع.)أركان(  شركة أركان لمواد البناء

 

9  
  الموحدةالموجزة  المرحلية المالية بالبياناتإيضاحات تتعلق 

 2020 يونيو 30المنتهية في  أشهر ستةال لفترة
 
 
  معلومات عامة 1
 

ــة اإلمــارات " أو أركــان")ش.م.ع. تــم تأســيس شــركة أركــان لمــواد البنــاء  "الشــركة"( كشــركة مســاهمة عامــة فــي إمــارة أبــوظبي، دول
)"الشــركة )صــناعات(  . تمتلــك الشــركة القابضــة العامــة ش.م.ع.2006لســنة  228بموجــب القــرار الــوزاري رقــم  العربيــة المتحــدة

 من أسهم الشركة. % 51 األم"(
 

فـي مجـال  التـي تعمـل فـي المشـاريع الصـناعية والشـركات التجاريـة األنشطة الرئيسـية للشـركة تشـغيل والمتـاجرة واإلسـتثمار تتضمن
 مواد البناء.

 
 يونيـو 30أشـهر المنتهيـة فـي  ستةلفترة الو  كما في الموجزة الموحدة األداء والمركز المالي المرحلية المالية المعلوماتهذم  تتضمن
 المجموعة"(.ـ وشركاتها التابعة )يشار إليها معًا "ب للشركة 2020
 

 لشركات التابعة:ا للشركة فيالملكية ونسبة سيس والنشاط وبلد التأاألنشطة الرئيسية  فيما يلي
 

  

حصة الملكية  نسبة 
والتصويت المحتفظ به من  

  )%( قبل المجموعة
 األنشطة الرئيسية  ديسمبر 31 يونيو 30 بلد التأسيس والنشاط إسم الشركة التابعة

  2020 2019  
     

اإلمارات العربية  مصنع طابوق اإلمارات
 المتحدة

 إنتاج وبيع الطابوق اإلسمنتي 100  100

     
اإلمارات العربية  مصنع اإلمارات لإلسمنت

 المتحدة
 إنتاج وبيع اإلسمنت المعبأ والسائب 100               100

     
اإلمارات العربية  العين لألسمنتمصنع 

 المتحدة
 إنتاج وبيع اإلسمنت المعبأ والسائب 100 100

     
اإلمارات العربية  مجمع مصانع أنابيب

 المتحدة
 يةكياس البالستيكاألإنتاج وبيع األنابيب و  100               100

 ية والورق
 
 
 الجديدة والمعّدلةتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية  2
 

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذم المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحـدة متوافقـة مـع تلـك المسـتخدمة فـي إعـداد 
، واإليضــاحات المرفقــة بهــا، باســتثناء تطبيــق بعــض 2019 ديســمبر 31البيانــات الماليــة الســنوية للمجموعــة للســنة المنتهيــة فــي 

 المفعول في الفترة الحالية كما هو موضح أدنام.  ةساري تأصبح والتيالمعايير الجديدة والمعدلة، 
 
 المعايير الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها من قبل المجموعة 2/1
 

التالية على المعـايير الدوليـة للتقـارير الماليـة الصـادرة مـن قبـل مجلـس في الفترة الحالية، قامت المجموعة أيًضا بتطبيق التعديالت 
. إن تطبيق هـذم 2020يناير  1المعايير المحاسبية الدولية والتي تصبح فّعالة بشكل إلزامي للفترة المحاسبية التي تبدأ في أو بعد 

ادي علـى المبـالغ المدرجـة للفتـرات الحاليـة ولكـن قـد تـلثر التعديالت على المعايير الدوليـة للتقـارير الماليـة لـم يكـن لهـا أي تـأثير مـ 
 .على المعامالت المحاسبية أو الترتيبات المستقبلية للمجموعة
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
 
 
 )يتبع( تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2
 
 )يتبع( المعايير الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها من قبل المجموعة 2/1
 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

 عرض البيانات المالية  1تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  - تعريف المادية
التغييرات في التقديرات واألخطاء و  المحاسبية السياسات 8والمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 المحاسبية

 2020يناير  1 

   
 2020يناير  1  إندماج االعمال  3على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم تعديالت  -تعريف األعمال 

   
 2020يناير  1  المراجع حول اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية للتقارير المالية تعديالت على 

   
 9تعـــديالت علـــى المعيــار الـــدولي للتقــارير الماليـــة رقـــم  –معيــار ســـعر الفائــدة  إعــادة تشـــكيل
 األدوات الماليــــة، االعتــــراس والقيــــاس 39، المعيــــار المحاســــبي الــــدولي رقــــم األدوات الماليــــة

  األدوات المالية: اإلفصاحات 7والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 2020يناير  1 

   
 – 19 –كوفيــــد  –عقــــود إيجــــار  16تعــــديالت علــــى المعيــــار الــــدولي للتقــــارير الماليــــة رقــــم 

 امتيازات اإليجار ذات العالقة
 2020 يونيو 1 

 
باســتثناء ممــا ذكــر أعــالم، ال توجــد أيــة معــايير هامــة أخــرى مــن المعــايير الدوليــة للتقــارير الماليــة أو تعــديالت كانــت ســارية للمــرة 

 .2020يناير  1للسنة المالية التي بدأت في أو بعد األولى 
 
والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد ولم يتم تطبيقها  قيد اإلصدارالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  2/2

 بشكل مبكر
 
 والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد. التاليةبتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  المجموعة بشكل مبكرتقم لم 
 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
    2022يناير  1  عقود التأمين: 17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 1تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  –تصنيف المطلوبات كمتداول وغير متداول 
 عرض البيانات المالية

 2022يناير  1 
   

تعــــديالت علــــى المعيــــار  –عائــــدات قبــــل االســــتخدام المقصــــود  –ممتلكــــات وآالت ومعــــدات 
 ممتلكات وآالت ومعدات 16المحاسبي الدولي رقم 

 2022يناير  1 
   

ــة  ــود مثقلــ ــد  –عقــ ــذ العقــ ــة تنفيــ ــدولي رقــــم  –تكلفــ ــبي الــ ــار المحاســ ــى المعيــ  37تعــــديالت علــ
 مخصصات ومطلوبات وموجودات محتلمة

 2022يناير  1 

 
تتوقــع اإلدارة أن هــذم المعــايير الجديــدة والتفســيرات والتعــديالت ســيتم تطبيقهــا فــي البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة كمــا فــي أو 

ــانات الماليــة المــوجزة عنــدما يــتم تطبيقهــا، وان تطبيــق هــذم  المعــايير الجديــدة والتعــديالت، قــد ال يكــون لهــا تــأثيرًا جوهريــًا علــى البـي
 الموحدة للمجموعة في فتـرة التطبيق األولي.
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11  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية  3

 بيان التوافق
وتتفـق مـع  "التقـارير الماليـة المرحليـة" 34تم إعداد هذم البيانات الماليـة المـوجزة الموحـدة بنـاًء علـى المعيـار المحاسـبي الـدولي رقـم 

اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وال تتضــمن جميــع المعلومــات الالزمــة للبيانــات الماليــة فــي دولــة  نظمــةاأل المتطلبــات المتعلقــة بهــا مــن
 31مــع البيانــات الماليــة الموحــدة المدققــة للمجموعــة للســنة المنتهيــة فــي  جنبــًا إلــى جنــبالموحــدة الســنوية الكاملــة وينبغــي أن تقــرأ 

ال تعتبــر بالضــرورة ملشــر علــى  2020 يونيــو 30أشــهر المنتهيــة فــي  ســتةن النتــائج لفتــرة الفــ . باإلضــافة لــذلك، 2019ديســمبر 
 .2020ديسمبر  31النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية التي ستنتهي في 

 اإلعدادأساس 
جميـع  لقد تم عرض البيانات المالية الموجزة الموحدة بـدرهم اإلمـارات )الـدرهم( ب عتبارهـا العملـة المسـتخدمة للمجموعـة ويـتم تقريـب

 ذلك.  أشير إلى غيرالقيم إلى أقرب ألف )ألف درهم( إال إذا 
 

 . ة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخيةالموجزة الموحد المرحلية المالية المعلوماتلقد تم إعداد هذم 
 

البيانــات الماليــة  إن السياســات المحاســبية واألحكــام الهامــة والتقــديرات واإلفتراضــات المســتخدمة مــن قبــل المجموعــة فــي إعــداد هــذم
، 2019ديسـمبر  31الموجزة الموحدة تتوافق مع تلك المستخدمة في البيانـات الماليـة الموحـدة السـنوية المدققـة للسـنة المنتهيـة فـي 

 .2020يناير  1باستثناء تطبيق المعايير والتعديالت الجديدة إعتبارًا من 

 مبدأ اإلستمرارية
يعـود أساسـًا إلـى تصـنيف ألـف درهـم  448.609 بمبلـغمطلوبـات متداولـة صـافي ، كان لدى المجموعة 2020 يونيو 30كما في 

اإلدارة تنــازاًل مشــروًطا يتعلــق بتســهيل  اســتلمت. نتيجــًة لعــدم اإلمتثــال للتعهــدات الماليــة للتســهيل، تســهيل القــرض ألجــل كمتــداول
 شروط السداد األصلية. فيأي تغييرات  . ال تتوقع اإلدارةالقرض ألجل وتقوم حاليا بتقييم الشروط

 
ــا فيــروسوبــاء  إلنتشــارمــع التطــور الحــديث والســريع  (، دخــل االقتصــاد العــالمي فــي فتــرة مــن أزمــة الرعايــة 19 -كوفيــد ) كورون

العديــد مــن الصــحية غيــر المســبوقة التــي تســببت بالفعــل فــي اضــطراب عــالمي كبيــر فــي األنشــطة التجاريــة والحيــاة اليوميــة. تبنــت 
الــدول تــدابير احتــواء غيــر عاديــة ومكلفــة اقتصــادًيا. طلبــت بعــض البلــدان مــن الشــركات تقييــد أو حتــى تعليــق العمليــات التجاريــة 

 .ك دولة اإلمارات العربية المتحدةالعادية بما في ذل
 

صـــحي الصـــارمة، ممـــا أثـــر علـــى طبقـــت حكومـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة قيـــوًدا علـــى الســـفر باإلضـــافة إلـــى إجـــراءات الحجـــر ال
 مجموعة واسعة من الصناعات، ومن المتوقع أن تتأثر الصناعة التحويلية بشكل غير مباشر.

 
منعت الشركة مـن تسـليم بضـائعها فـي الوقـت  والقيود،مثل إغالق الطرق  19 -كوفيد  إن االضطرابات التجارية المرتبطة بجائحة

أدى تــأثير القيــود إلــى تعــرض عمالئهــا لصــعوبات  ذلــك،ت خــالل الفتــرة. باإلضــافة إلــى ممــا أدى إلــى انخفــاض اإليــرادا المناســب،
سـوس تشغيلية أدت إلى انخفاض ملقت في الطلب. قامت اإلدارة بمراجعة توقعاتها للتـدفقات النقديـة بنـاًء علـى افتـراض أن الوبـاء 

 قدية في السنوات الالحقة.لتقرير وتأثيرم يلدي إلى انخفاض التدفقات النافترة حتى نهاية  يستمر
 

للمخـاطر لمجموعـة اتعـرض و علـى العمليـات التجاريـة  هـامالتي يمكن أن يكون لها تأثير  السائدةالظروس  أخذت اإلدارة باإلعتبار
 :إلى أن التأثيرات الرئيسية على وضع الربحية / السيولة للمجموعة قد تنشأ من واستنتجت

 
 توقف اإلنتاج، •
 اضطرابات سلسلة التوريد، •
 إغالق الطرق والقيود، •
 عدم توفر الموظفين، •
 انخفاض المبيعات بسبب إغالق مواقع المشاريع، •
 ، والتجاريةزيادة خسائر االئتمان المتوقعة من الذمم المدينة  •
 .غير المالية )بما في ذلك الشهرة( الموجوداتانخفاض قيمة  •
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية  3

 مبدأ اإلستمرارية )يتبع(
علــى  الموحــدةوتــم إعــداد البيانــات الماليــة كمنشــأة مســتمرة المجموعــة فــي العمــل  ســوس تســتمر ،تنفيــذةبنــاًء علــى التحليــل الــذي تــم 

وســـوس تتخـــذ اإلجـــراءات الالزمـــة والمناســـبة فـــي الوقـــت المناســـب  الوضـــع،االســـتمرارية. ستســـتمر اإلدارة فـــي مراقبـــة مبـــدأ أســـاس 
 لالستجابة لهذا الوضع غير المسبوق.

 
 
 األحكام الحساسة والمصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد 4
 

 التغيرات في األحكام والتقدير غير المؤكد
 

ة المــوجزة الموحــدة متوافقــة مــع تلــك المســتخدمة فــي إعــداد إن األحكــام والتقــديرات الهامــة المســتخدمة فــي إعــداد هــذم البيانــات الماليــ 
باســتثناء األحكــام والتقــديرات واالفتراضــات  ،2019ديســمبر  31البيانــات الماليــة الســنوية الموحــدة للمجموعــة للســنة المنتهيــة فــي 

أي فرق بين الموازنة . إن أهم هذم األحكام واالفتراضات هو أن 19 – كوفيد وباءتأثير بالهامة التي تطبقها المجموعة فيما يتعلق 
 واألداء الفعلي لن يلدي إلى االعتراس بأي انخفاض في القيمة. 3 إيضاحالمتوقعة كما هو موضح في 

 
 
 ممتلكات وآالت ومعدات 5
 

 30ألـف درهـم ) 7,069موجودات بتكلفة بلغت  باستحواذ، قامت المجموعة 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةخالل فترة ال
 ألف درهم(. تم رهن مصنع األسمنت مقابل قرض تم الحصول عليه من أحد البنوك بغرض بناء المصنع.   6,693:  2019 يونيو
 

 ألف درهم(. 36,218: 2019 يونيو 30ألف درهم ) 36,345خالل الفترة المحمل بلغ االستهالك 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
 
 
 إستثمار في شركات زميلة 6
 

 :كما يليستثمارات في شركات زميلة هي االإن الحركة في 
 ديسمبر 31

2019 
 يونيو 30 

2020 
  

   (مدقق)غير   (مدقق)
   ألف درهم  درهم ألف 
     

 الرصيد في بداية الفترة/ السنة  188,867  192,365
 للفترة/ السنة  الحصة في أرباح الشركات الزميلة  1,298  3,702

      أنصبة ارباح مستلمة خالل الفترة/ السنة  ) (3,400 ) 7,200)
     

      الرصيد في نهاية الفترة/ السنة  186,735  188,867
 
 
 مخزون  7

 ديسمبر 31
2019 

 يونيو 30 
2020 

  

   (مدقق)غير   (مدقق)
   ألف درهم  ألف درهم 

     
 مواد خام   117,942  115,927
 أعمال قيد اإلنجاز   218,150  171,208
 بضائع تامة الصنع  50,248  45,778

 بضاعة في الطريق   58  58
      ومواد مستهلكة قطع غيار   139,550  138,936

     
471,907  525,948   
      ينزل: مخصص إنخفاض قيمة المخزون  ) (55,221 ) ( 54,921

     
416,986  470,727        

 
 هي كما يلي: انخفاض قيمة المخزون إن الحركة في مخصص 

 ديسمبر 31
2019 

 يونيو 30 
2020 

  

   (مدقق)غير   (مدقق)
        ألف درهم  ألف درهم 
 الرصيد في بداية الفترة/ السنة  54,921  55,759
 المعكوس للفترة/ السنة  - ) 1,156)
           المحمل للفترة/ السنة   300  318

      الرصيد في نهاية الفترة/ السنة  55,221  54,921
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
 
 
 ذمم مدينة تجارية وأخرى  8

 ديسمبر 31
2019 

 يونيو 30 
2020 

  

   (مدقق)غير   (مدقق)
        ألف درهم  ألف درهم 
 تجاريون مدينون   536,537  566,416
           خسارةينزل مخصص  ) (109,547 ) ( 101,560
464,856  426,990   
 مصاريف مدفوعة مقدماً   18,068  29,297
 دفعات مقدمة لموردين  1,831  1,497
           ذمم مدينة أخرى   72  164

495,814  446,961        
 

 كما يلي:إن الحركة في مخصص إنخفاض القيمة هي 
 ديسمبر 31

2019 
 يونيو 30 

2020 
  

   (مدقق)غير   (مدقق)
        ألف درهم  ألف درهم 
 يناير 1كما في  الرصيد   101,560  84,489
           صافي إعادة قياس مخصص خسارة  7,987  17,071
      الرصيد في نهاية الفترة/ السنة  109,547  101,560

 
 
 ومرادفات النقدنقد  9

 ديسمبر 31
2019 

 يونيو 30 
2020 

  

   (مدقق)غير   (مدقق)
        ألف درهم  ألف درهم 

 نقد في الصندوق   96  98
           حسابات جاريةفي نقد لدى البنوك   53,774  81,188
81,286  53,870        
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
 
 

 جهات ذات عالقة  10
 

مــع شـركات أو منشــآت أو أفــراد والتــي  تجـري المجموعــة خــالل المسـار االعتيــادي لألعمــال معـامالت بشــروط وأحكــام متفـق عليهــا
اإلفصـــاح عـــن الجهـــات ذات : 24جهـــات ذات عالقـــة كمـــا تـــم تعريفهـــا فـــي المعيـــار المحاســـبي الـــدولي رقـــم تعريـــف  تحـــتتنـــدرج 
لـديهم القـدرة  والمنشـآت التـي ، موظفي اإلدارة الرئيسيين، أعضاء مجلس اإلدارةاهمين. تتمثل الجهات ذات العالقة في المسالعالقة

 . مالية والتشغيلية بشأنهاعلى التحكم أو التأثير الهام على القرارات ال
 

٪ مــن أســهم الشــركة القائمــة. إن المعــامالت الهامــة للشــركة مــع حكومــة أبــوظبي 51تمتلــك حكومــة أبــوظبي بشــكل غيــر مباشــر 
هـي جـزء  هـاماألخرى الخاضعة لسيطرة حكومة أبوظبي أو التـي تسـيطر عليهـا بشـكل مشـترك أو التـي تتـأثر بهـا بشـكل  والمنشآت

 .مدفوعات اإليجار ومدفوعات الفوائد على بعض القروض ،المباشرة كبير من تكلفتها
  

، ي، قروض وأرصدة نقدية لدى البنوك الخاضعة للسـيطرة المشـتركة لحكومـة أبـوظب2019ديسمبر  31، في لدى المجموعة أيًضا
 إلى شركة توزيع مملوكة لحكومة أبوظبي". ومبالغ مستحقة الدفعلحكومة ل مع والمستحقة إلى البلديات التابعة التزامات التأجير

 
تنشأ األرصدة مع هذم الجهات ذات العالقة عمومًا من المعامالت التجارية المبرمة في سياق العمل االعتيادي على أسس تجارية 

 بحتة. تتكون األرصدة مع الجهات ذات العالقة كما هي مدرجة في بيان المركز المالي الموحد مما يلي:
 

 برديسم 31
2019 

 يونيو 30 
2020 

  

   (مدقق)غير   (مدقق)
   ألف درهم  ألف درهم 

 من جهات ذات عالقة ةمستحقمبالغ     
 منشأة شقيقة –اإلمارات للصناعات الحديدية ش.م.ع.   1,091  983
      أخرى   33  33
     

1,016  1,124        
     
 ذات عالقة ةلجهمبالغ مستحقة     

      )صناعات(  الشركة القابضة العامة ش.م.ع.  2,398  561
     
 الشركة األم   – قرض من جهة ذات عالقة    

      متداولة  36,730  36,730
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
 
 

 جهات ذات عالقة )يتبع(  10
 

 جهات ذات عالقة خالل الفترة:مع  الهامة المعامالت فيما يلي
   يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةال

2019  2020   
   )غير مدقق(  مدقق( )غير 

   ألف درهم  ألف درهم 
     

      فائدة على قرض من الشركة األم   694  1,324
     

      األم قرض من الشركة  تسديد  -  18,369
     

1,526  1,254  
    –اإلمارات للصناعات الحديدية ش.م.ع. -مبيعات إلى جهة ذات عالقة 

      منشأة شقيقة
     

-  212  
  - اإلمارات للصناعات الحديدية ش.م.ع. -مشتريات من جهة ذات عالقة 

      منشأة شقيقة
     
 مكافآت المديرين الرئيسيين    

 مزايا قصيرة األجل -  3,940  4,197
      تعويضات ما بعد التوظيف -  386  338
     

4,535  4,326        
 
 

  عقود اإليجار 11
 
 التزامات المجموعة مضمونة بموجب حق الملجر في الموجودات الملجرة لمثل هذم اإليجارات.إن 
 

 حق إستخدام الموجودات
 

 ديسمبر  31
2019 

 يونيو 30 
2020 

  

   )غير مدقق(  )مدقق(
   ألف درهـم  ألف درهـم

     
 يناير 1كما في   155,903  165,338

 إضافات  -  92
 إستبعادات  - ) ( 1,044
      مصاريف مطفأة ) (4,032 ) ( 8,483

     
155,903  151,871        
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
 
 

 )يتبع( عقود اإليجار 11
 

 إلتزامات اإليجار
 ديسمبر  31

2019 
 يونيو 30 

2020 
  

   )غير مدقق(  )مدقق(
   ألف درهـم  ألف درهـم

     
 يناير 1كما في   154,329  169,364

 إضافات  -  92
 إستبعادات  - ) ( 1,062
 مصاريف الفائدة  4,964  10,440
      مدفوعات ) (3,643 ) ( 24,505

     
154,329  155,650        

 
 ديسمبر  31

2019 
 يونيو 30 

2020 
  

   )غير مدقق(  )مدقق(
   ألف درهـم  ألف درهـم

     
 متداول    

      خالل سنة  152,137  149,992
     
 متداولغير     

      خالل سنة  3,513  4,337
 
 

 قروض  12
 

 يتم تسديد القروض البنكية كما يلي:
 

 ديسمبر 31
2019 

 يونيو 30 
2020 

  

   (مدقق)غير   (مدقق)
   ألف درهم  ألف درهم 

 غير متداول    
      بعد سنة  3,700  4,522

     
 متداول    

      خالل سنة   939,306  938,844
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18  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
 
 

 قروض )يتبع( 12
 

 فيما يلي تفاصيل القروض البنكية:
 

    )غير مدقق(  2020 يونيو 30في  قائمة  )مدقق(  2019ديسمبر  31في  قائمة
    متداول  غير متداول  المجموع  متداول  غير متداول  المجموع 
  تاريخ اإلستحقاق  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

              
 1قرض ألجل  2024  600,600  -  600,600  667,200  -  667,200
 2قرض ألجل  2023  1,644  3,700  5,344  1,644  4,522  6,166
 1قرض قصير األجل  2020  114,999  -  114,999  90,000  -  90,000
 2قرض قصير األجل  2020  100,000  -  100,000  90,000  -  90,000
 3قرض قصير األجل  2020  83,588  -  83,588  90,000  -  90,000

 4قرض قصير األجل  2020  34,371  -  34,371  -  -  -
 5قرض قصير األجل  2020  4,104  -  4,104  -  -  -
              
              

943,366  4,522  938,844  943,006  3,700  939,306    
              

 
مــن قبــل  2014مليــون درهــم تــم الحصــول عليــه فــي ســنة  1,200ســنوات بمبلــغ  10هــو قــرض ألجــل لمــدة  1إن القــرض ألجــل 

ــديد ال رض ألجل  ل  مدى  ــتم تسـ ــة. يـ ــابع للمجموعـ ــد التـ ــمنت الجديـ ــنع األسـ ــاء مصـ ــل بنـ ــة لتمويـ ــاط  9المجموعـ سنوات  ل  أقسـ
 يونيـــو 30. يحمل ال رض فائدة متغيرة  ل  أســاس ايبــور باإلضـــافة إلــى هــام . كمــا فــي 2016نصــف سنويــة تبــدأ من مارس 

الــذي يشــكل حــد  تخلــف عــن الســداد كمــا هــو محــدد فــي اتفاقيــة  1، لــم تمتثــل المجموعــة ألحــد تعهــدات القــرض ألجــل 2020
المجموعــة، ب لغــاء إجمــالي االلتزامــات، إعــالن أن إجمــالي أو الجــزء توجيــه إشــعار إلــى التســهيالت االئتمانيــة، ويجــوز للمقرضــين، 
باشرًة ومسـتحقة السـداد مباشـرًة أو مسـتحقة السـداد عنـد الطلـب، وتفعيـل كامـل أو جـزء المستخدم والفائدة المستحقة تكون مستحقة م

كمتـداول فـي بيـان المركـز المـالي  1من الضمان المقدم للقرض. بناًء على ذلك، تم تصنيف كامل المبلغ المستحق للقـرض ألجـل 
 الموحد. لم يطلب المقرضون تسديد سريع للتسهيل كما في تاريخ التوقيع.

 
 تســديديتم  .للمجموعــةمليــون درهــم مــن بنــك تجــاري لتمويــل تكلفــة المكتــب الجديــد  14,8بمبلــغ  2م الحصــول علــى قــرض ألجــل تــ 

 يحمل القرض معدل فائدة متغيرة.و . 2014قسط ربع سنوي متساوي من نوفمبر  36ال رض على 
 

يــتم  .للمجموعــةمليــون درهــم مــن بنــك إســالمي لتمويــل رأس المــال العامــل  150بمبلــغ  1تــم الحصــول علــى قــرض قصــير األجــل 
 يومًا ويحمل معدل فائدة متغيرة. 180تسديد القرض خالل 

 
يتم تسديد  .للمجموعةلتمويل رأس المال العامل  تجاري مليون درهم من بنك  100بمبلغ  2تم الحصول على قرض قصير األجل 

 يومًا ويحمل معدل فائدة متغيرة. 180القرض خالل 
 

يــتم  .للمجموعــةمليــون درهــم مــن بنــك إســالمي لتمويــل رأس المــال العامــل  150بمبلــغ  3تــم الحصــول علــى قــرض قصــير األجــل 
 يوًما ويحمل معدل فائدة متغيرة. 180تسديد القرض خالل 

 
تســديد  .للمجموعــةمليــون درهــم مــن بنــك تجــاري لتمويــل رأس المــال العامــل  50بمبلــغ  4تــم الحصــول علــى قــرض قصــير األجــل 

 ويحمل معدل فائدة متغيرة.يومًا  90القرض خالل 
 

يـتم تسـديد  .للمجموعـةمليون درهم من بنك تجاري لتمويل رأس المـال العامـل  4,1بمبلغ  5تم الحصول على قرض قصير األجل 
 ويحمل معدل فائدة متغيرة.يومًا  180القرض خالل 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
 
 

 قروض )يتبع( 12
 

 التمويلية المتعلقة بالقروضالتغييرات من التدفقات النقدية 
 ديسمبر 31

2019 
 يونيو 30 

2020 
  

   ألف درهـم  ألف درهـم
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 السنة الفترة/ الرصيد في بداية  943,366  848,274

     
 تسديد قروض ألجل ) (67,422 ) ( 134,845
 تسديد قروض قصيرة األجل ) (270,000 ) ( 40,063
 متحصالت من قروض قصيرة األجل  337,062  270,000
      فوائد مدفوعة ) (19,062 ) ( 47,007

     
      مجموع التغيرات من التدفقات النقدية التمويلية ) (19,422  48,085

     
 تغييرات أخرى/ إلتزام ذات عالقة    

 مصاريف الفوائد  24,026  57,447
      التغيرات في المستحقات ) (4,964 ) ( 10,440

     
     

      مجموع اإللتزام المتعلق بالتغييرات األخرى   19,062  47,007
     

      السنةالفترة/ الرصيد في نهاية   943,006  943,366
 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  13
 ديسمبر 31

2019 
 يونيو 30 

2020 
  

   (مدقق)غير   (مدقق)
   ألف درهـم  درهـمألف 
     

 نة تجاريةئذمم دا  350,754  414,329
 مستحقات  59,179  56,556
 ضريبة القيمة المضافة الدائنة  2,095  1,298
 فوائد مستحقة الدفع  2,151  3,267
      ذمم دائنة أخرى   25,165  33,229

     
508,679  439,344        
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
 
 

 والتزامات طارئةمطلوبات  14
  

 ديسمبر 31
2019 

 يونيو 30 
2020 

  

   )غير مدقق(  )مدقق(
   ألف درهـم  ألف درهـم

     
      إعتمادات مستنديةضمانات بنكية و   35,218  8,531

     
      إلتزامات رأسمالية  10,311  13,306

     
      ضمانات مالية مقدمة إلى شركات زميلة  132,568  104,568

 
 المستندية أعالم من خالل المسار االعتيادي لألعمال. تم إصدار الضمانات البنكية واإلعتمادات

 
 

 قطاعية تقارير 15
 

تقـدم وحـدات لمجموعـة. لوحـدات األعمـال االسـتراتيجية  تمثـلأدنـام، والتـي  مبـين، كمـا هـو خمسـة قطاعـات رئيسـية لدى المجموعـة
 تكنولوجيــا وإســتراتيجيات تســويقتتطلــب  حيــث أنهــابشــكل منفصــل  مختلفــة ويــتم إدارتهــاســتراتيجية منتجــات وخــدمات األعمــال اإل
 ةربـع سـنوي وذلـك بصـورةاالسـتراتيجية  األعمـالمـن وحـدات وحدة لكل يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية مختلفة. 

 على األقل.
 

 عداد تقارير عنها:فيما يلي ملخص يوضح العمليات داخل كل قطاع من قطاعات المجموعة التي يتم إ 
 

 قطاع األسمنت، يتضمن إنتاج وبيع األسمنت؛ •

 قطاع الطابوق، يتضمن إنتاج وتوزيع الطابوق؛ •

 فينيل كلوريد، يتضمن إنتاج وبيع األنابيب؛   –قطاع أنابيب بولي  •

 و ؛األنابيبإنتاج وبيع  يتضمن ،بالزجاج البوليستر المقوى قطاع أنابيب  •
 إنتاج وبيع األكياس الورقية.قطاع األكياس، يتضمن  •
 

إسـتنادًا إلـى أربـاح . يـتم قيـاس األداء قطـاع مـن القطاعـات التـي يـتم إعـداد تقـارير عنهـاالمعلومـات المتعلقـة بنتـائج كـل  مـدرج أدنـام
سـتخدم ت. وعـةومجلـس إدارة المجمالتنفيـذي  يـتم مراجعتهـا مـن قبـل الـرئيسالداخليـة التـي القطاع، كما تم إدراجـه فـي تقـارير اإلدارة 

قطاعــات الخاصــة بــبعض النتــائج التقيــيم لمــة ئاإلدارة أن هــذم المعلومــات هــي األكثــر مالحيــث تــرى  ،لقيــاس األداء أربــاح القطــاع
 التي تعمل ضمن هذم الصناعات. قياسًا بمنشآت أخرى 
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  إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة

 )يتبع( 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
 
 

 قطاعية )يتبع( تقارير 15
 

 :()غير مدقق 2020 يونيو 30المنتهية في  للفترة
 

  مصنع األكياس   غير موزعة  حذوفات   المجموعة 
مصنع أنابيب  

  بي في سي
مصنع أنابيب  

   األسمنت   الطابوق   جي آر بي
                    ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

                  إيرادات من عمالء خارجيين  196,513  98,412  43,332  40,070  9,099  -  -  387,426
                 
                  القطاعاتإيرادات بين   14,797  -  -  -  3,900  - ) (18,697  -
                 
 توقيت اإلعتراس باإليرادات                

 في زمن محدد  196,513  98,412  43,332  40,070  9,099  -  -  387,426
                  مع مرور الوقت  -  -  -  -  -  -  -  -
                 

                  تكاليف تمويل  23,073  828  -  -  -  125  -  24,026
                 

                  إستهالك وإطفاء  28,240  9,234  2,879  1,047  111  3,097  -  44,608
                 

                  شركات زميلةفي  رباحاألحصة   -  -  -  -  -  1,268  -  1,268
                 

                  ربح/ )خسارة( الفترة  7,912  2,010  9,864  1,281  285 ) (19,225  -  2,127
                 

                  مجموع الموجودات  4,468,172  418,212  105,475  162,091  39,242  1,526,885 ) (3,300,792  3,419,285
                 

                  مجموع المطلوبات  1,777,807  233,367  30,519  41,711  77,822  2,746,881 ) (3,284,115  1,623,992
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
 
 

 تقارير قطاعية )يتبع( 15
 

 )غير مدقق(: 2019 يونيو 30المنتهية في  للفترة
 

  مصنع األكياس  غير موزعة   حذوفات   المجموعة 
مصنع أنابيب بي  

  في سي 
أنابيب مصنع 

   األسمنت   الطابوق   جي آر بي 
   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم 

                 
                  إيرادات من عمالء خارجيين  282,742  112,190  20,879  35,292  7,774  -  -  458,877

                 
                  إيرادات بين القطاعات  15,069  -  -  -  2,835  - ) (17,904  -
                 
 توقيت اإلعتراس باإليرادات                

 في زمن محدد  282,742  112,190  20,879  35,292  7,774  -  -  458,877
                  مع مرور الوقت  -  -  -  -  -  -  -  -
                 

                  تكاليف تمويل  27,799  781  29  -  -  245  -  28,854
                 

                  إستهالك وإطفاء  29,676  8,605  2,760  972  112  3,089  -  45,214
                 

                  شركات زميلةفي رباح األحصة   -  -  -  -  -  122  -  122
                 

                  ربح/ )خسارة( الفترة  45,695  5,982  290  1,549 ) (609 ) (19,128  -  33,779
                 

                  مجموع الموجودات  4,143,963  442,432  91,086  158,996  43,419  1,462,419 ) (2,867,595  3,474,720
                 

                  مجموع المطلوبات  1,521,371  260,299  19,406  28,071  72,105  2,609,780 ) (2,819,816  1,691,216
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
 
 

 تقارير قطاعية )يتبع( 15
 

 )مدقق(: 2019ديسمبر  31في  كما
 

  مصنع األكياس  غير موزعة   حذوفات   المجموعة 
 مصنع أنابيب 
  بي في سي 

مصنع أنابيب 
   األسمنت   الطابوق   جي آر بي 

   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم 
                 

                  مجموع الموجودات  4,326,414  424,310  91,215  151,589  42,084  1,520,352 ) (3,074,588  3,481,376
                 

                  مجموع المطلوبات  1,654,705  240,358  19,955  30,297  74,472  2,710,832 ) (3,042,410  1,688,209
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
 
 

  إيرادات أخرى  16
   يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةاللفترة 

2019  2020   
   )غير مدقق(  )غير مدقق( 
   ألف درهم  ألف درهم 

     
 عائدات من بيع مواد خردة   477  6,968
 مكاسب من عائدات تأمين  -  18,345

      أخرى   46  13
     

25,326  523        
 
 

  لسهملالعائد األساسي والمخفض  17
 

 يعكس الجدول التالي الربح وبيانات األسهم المستخدمة في عملية إحتساب العائد األساسي للسهم:
 
 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في   يونيو 30الثالثة أشهر المنتهية في   
  2020  2019  2020  2019 
 مدقق(غير )  (ق)غير مدق   مدقق(غير )  (ق)غير مدق   
         

          33,779  2,127  21,566  (8,406 ) )خسارة(/ ربح الفترة )ألف درهم( 
         

 المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة
          1,750,000  1,750,00  1,750,000  1,750,000  األسهم( آالس)
         

          0,019  0,001  0,12  (0,005 ) )درهم(  للسهم الواحد  العائد
 

، وبالتــالي، فــ ن العائــد المخفــض 2019 يونيــو 30أو  2020 يونيــو 30لــم تصــدر المجموعــة أيــة أوراق ماليــة مخفضــة كمــا فــي 
 لسهم.للسهم هو نفسه العائد األساسي ل
 
 

 نتائج موسمية 18
 

أشـهر المنتهيـة فـي  سـتةبيـان الـربح أو الخسـارة المـوجز الموحـد لفتـرة الذات طبيعة موسـمية فـي جوهرية لم يتم تسجيل أية إيرادات 
 (.3)إيضاح  19 –، باستثناء التقلبات الناشئة من كوفيد 2019و 2020 يونيو 30
 
 

 لتاريخ التقرير أحداث الحقة  19
 

ولكــن مــع تخفيــف بعــض  قائمــة (19-)كورونــا وبــاءمكافحــة لحكومــة اإلمــارات  تفرضــها، ال تــزال القيــود التــي الفتــرةنهايــة ل الحقــاً 
اإلضـافية  اإلجـراءاتتواصل اإلدارة مراقبة الوضع عن كثـب وتقيـيم القيود. تم االعتراس بتأثير هذم القيود في فترة التقرير الحالية. 

 التي قد تكون مطلوبة في حالة استمرار فترة االضطراب.
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 البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعلق ب

 )يتبع( 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال
 
 

  معلومات المقارنة 20
 

كـان  ليتوافـق مـع عـرض الفتـرة الحاليـة. المـوجز الموحـدفي بيـان الـربح أو الخسـارة منفصل تم عرض خسائر انخفاض القيمة كبند 
بيـع  مصاريفبند  ضمن 2019 يونيو 30البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة في في خسائر انخفاض القيمة عرض  قد تم
 وتوزيع.

 
 

  المالية المرحلية الموجزة الموحدة البياناتإعتماد  21
 

 .2020أغسطس  5اإلدارة بتاريخ مجلس المالية المرحلية الموجزة الموحدة من قبل  البياناتتم اعتماد وإجازة إصدار 


