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    البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
   ٢٠٢١ يونيو ٣٠

  
  
  
  
  
  



 

   تها التابعةاوشرك شركة الفجيرة لصناعات البناء ش.م.ع
  

    البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  ٢٠٢١ يونيو  ٣٠
  
  
  
   ةصفحال        حتوياتالم
  

  ١      معلومات عامة
  

  ٢      تقرير أعضاء مجلس اإلدارة 
 

    ٤ – ٣      البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةمدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة  تقرير  
  

  ٦ – ٥      الموحد  الموجزاإليرادات الشاملة األخرى األرباح أو الخسائر وبيان 
  

  ٧      وحدلما  الموجز المركز الماليبيان 
  

  ٨      الموحد الموجز لتدفقات النقديةابيان 
  

    ١٠ – ٩      الموحد  الموجزالملكية لتغيرات في حقوق  ابيان 
  

     ٢٢ –  ١١      البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةحول إيضاحات 
  
  
  



١ 
 

  وشركاتها التابعة  شركة الفجيرة لصناعات البناء ش.م.ع
  

  معلومات عامة
  

  ، ٣٨٣ص.ب   لرئيسي:ا عنوان المكتب
  اإلمارات العربية المتحدة –الفجيرة 

  + ٩٧١  ٩ ٢٢٢  ٢٠٥١هاتف:   
  + ٩٧١  ٩ ٢٢٢  ٧٣١٤فاكس: 

  fbi_fuj@emirates.net.aeالبريد االلكتروني: 
    

  www.fbifuj.ae  الموقع االلكتروني:
   

  متد كي بي إم جي لوار جلف لي  مدققي الحسابات:
  ٣٨٠٠ص.ب 

  ة المتحدةدبي، اإلمارات العربي
 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  









  ة شركاتها التابعو  ش.م.عاعات البناء رة لصن الفجي شركة 
 

٥  
 

  موحد لاالموجز  خرىو الخسائر واإليرادات الشاملة األباح أ األر بيان
  ٢٠٢١ يونيو ٣٠المنتهية في   ستة أشهرلفترة ال

  

   

  تة أشهر فترة الس
  ونيو  ي  ٣٠في  نتهيةالم

  (غير مدققة) 

  أشهر  ثالثةفترة ال
  ونيو ي ٣٠في  نتهيةالم

  (غير مدققة) 
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  إيضاح 

  هم رد  درهم  درهم   همرد    
            العمليات المستمرة

  ٤٢٬٥١٣٬٤٢٦  ٤٠٬٠٩٠٬٥٠١  ٩٥٬١٦٥٬٠٤٢  ٨٦٬٣٢٠٬٠٦٦  ٥  اإليرادات  
  ) ٢٦٬٠٠٥٬٩٢١( )٢٤٬٧٠٠٬٤١٩(  ) ٥٥٬٩٤٩٬٤٥٠( )٥٢٬٢٧٤٬٩٨٧(    تكلفة المبيعات 

     ----- ------------   ----- ------------   ----- ------------   ----- ------------  
  ١٦٬٥٠٧٬٥٠٥  ١٥٬٣٩٠٬٠٨٢  ٣٩٬٢١٥٬٥٩٢  ٣٤٬٠٤٥٬٠٧٩    رباح إجمالي األ

            
  ) ٤٬٨٣٨٬٥٧٨(  ) ٥٬٨٠٤٬٩٦٩(  ) ١١٬٧٥٨٬١٤٩( )١١٬٩٠٥٬٩٦٥(  ٦   داريةاإلمصروفات ال

  ) ٥٬١٦٧٬٨٤٦(  ) ٥٬٦٨٤٬٠٧٢(  ) ١٠٬٣١١٬٢٦٢( )١١٬٢٣٥٬٠٩٦(  ٧  مصروفات البيع والتوزيع 
  ٢٬٠٩٨  ٢٧٬٢٠٠  ٢٬٠٩٨  ٢٧٬٢٠٠    م المدينة التجارية مالذ خسائر انخفاض قيمةعكس 
  ١٬٥١٩٬٠٩١  ٤٥٤٬٩٥٧  ١٬٥٧٤٬٣٢٧  ٦٩١٬١٨١  ٩  رىات أخدإيرا

     ----- ------------   ----- ------------   ----- ------------   ----- ------------  
  ٨٬٠٢٢٬٢٧٠  ٤٬٣٨٣٬١٩٨  ١٨٬٧٢٢٬٦٠٦  ١١٬٦٢٢٬٣٩٩    رباح التشغيلية األ

  ) ١٬١٥٥٬٨٢٥(  ) ٩٨٩٬٩٢٨(  ) ٢٬٣٥٨٬٦٨٠(  ) ١٬٩٩٤٬١٩١(  ٨  مصروفات التمويل
  ٥٠٤٬٦٢٤  ٣٠٧٬٢٦٤  ١٬٠٠٤٬٧١٦  ٦٧٩٬٦٦٠  ٨  إيرادات التمويل 

  ٤٣٢٬٤٤١  ٢٢٣٬٨٩٧  ٢٬٠٨٢٬٧٠٩  ٦٧٥٬٨١٧    إيرادات توزيعات األرباح
     ----- ------------   ----- ------------   ----- ------------   ----- ------------  
  ٧٬٨٠٣٬٥١٠  ٣٬٩٢٤٬٤٣١  ١٩٬٤٥١٬٣٥١  ١٠٬٩٨٣٬٦٨٥    لعمليات المستمرةمن ا حرباألا
  ١٬٣٠٩  ) ٧٬٧٩٥(  ) ٢٬٤٧١(  ) ١٤٬١٣٤(    من العمليات المتوقفة ) / األرباحالخسائر(
     ----- ------------   ----- ------------   ----- ------------   ----- ------------  

  ٧٬٨٠٤٬٨١٩  ٣٬٩١٦٬٦٣٦  ١٩٬٤٤٨٬٨٨٠  ١٠٬٩٦٩٬٥٥١    أرباح الفترة 
    ----- ------------   --- -- ------------   ----- ------------   ----- ------------  

  
   .الموحدة من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة يتجزأ  الزءً ج  ٢٢إلى  ١١  نة على الصفحات مجلمدرتُشكل اإليضاحات ا

  
  . ٤و ٣ن تيرج على الصفحدمالموحدة المرحلية الموجزة  البيانات الماليةإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة 

  
  
  
  
  
  



  ة شركاتها التابعو  ش.م.عاعات البناء رة لصن الفجي شركة 
 

٦  
 

  (تابع) وحد مالالموجز  ألخرىاملة األرباح أو الخسائر واإليرادات الشا بيان
  ٢٠٢١ يونيو ٣٠المنتهية في   ستة أشهرلاترة فل

  

   

  تة أشهر فترة الس
  ونيو  ي  ٣٠في  نتهيةالم

  (غير مدققة) 

  أشهر  ثالثةفترة ال
  ونيو ي ٣٠في  نتهيةالم

  (غير مدققة) 
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  حضاإي 

  درهم  درهم  درهم   درهم    
            

  ٧٬٨٠٤٬٨١٩  ٣٬٩١٦٬٦٣٦  ١٩٬٤٤٨٬٨٨٠  ١٠٬٩٦٩٬٥٥١    أرباح الفترة 
            

            اإليرادات الشاملة األخرى للفترة:
            
ً يفها  ادة تصنعيتم إ  لنالتي   دبنولا   إلى الحقا
  باح أو الخسائر:األر 

          

            
   مسجلة اراتتثمالسيمة العادلة التغير في الق

 خالل اإليرادات الشاملة األخرى من العادلة  لقيمةبا
  
١١  

  
١٬٤٤٤٬٢٨٩  

  
)٤٢٨٬٦٧٨ (  

  
٩٨٣٬٩٠٠  

  
٣٬٦٠٨٬٦٤٧  

     -------------   -------------   ------------   -------------  
  ١١٬٤١٣٬٤٦٦  ٤٬٩٠٠٬٥٣٦  ١٩٬٠٢٠٬٢٠٢  ١٢٬٤١٣٬٨٤٠    ةرملة للفتاشلات إجمالي اإليرادا

    ========  ========  =======  ========  
            ربحية السهم 

  ٠ .٠٥٧  ٠ .٠٢٩  ٠ .١٤٣  ٠ .٨١  ٢٣  العمليات المستمرة  – والمخففةاألساسية 
    =====  =====  =====  ====  

  ٠ .٠٠٠  )٠ .٠٠٠(  ) ٠ .٠٠٠(  )٠ .٠٠٠(  ٢٣  المتوقفةالعمليات  –األساسية والمخففة 
    =====  =====  =====  ====  
            

   .الموحدة تجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزةال ي جزءً   ٢٢إلى  ١١من   تالصفحا لىع رجةحات المداإليضاتُشكل 
  

  . ٤و ٣تين مدرج على الصفحالموحدة المرحلية الموجزة  البيانات الماليةإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة 
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  ة شركاتها التابعو  ش.م.عاعات البناء رة لصن الفجي شركة 
 

٨  
 

   الموحدالموجز  ديةالتدفقات النقبيان 
  ٢٠٢١ يونيو ٣٠المنتهية في   ستة أشهرلفترة ال

    

  ستة أشهررة الـفت          
  يونيو  ٣٠المنتهية في         

  )(غير مدققة           
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  إيضاح   
  درهم  درهم    

       ليةاألنشطة التشغي
  ١٩٬٤٤٨٬٨٨٠  ١٠٬٩٦٩٬٥٥١    فترة لاأرباح  

        تعديالت لـ: 
  ١٤٬٧٤١٬٨٥٦  ١٣٬٦١٦٬٤٨٧  ١٠  ك االستهال

  ) ١١٣٬٧٤٥(  ٢٩٥٬٣٩٣  ١٢  ء الحركة المخزون بطيصص) كس مخ عمخصص / (
  ) ٢٬٠٩٨(  ) ٢٧٬٢٠٠(  ١٣  كس خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية ع

  ٥١١٬٨٥١  ٤٨٦٬٥٦١    ين للموظف ةممخصص تعويضات نهاية الخد
  ١٬٩٠٩٬٢١٧  ١٬٨٠٢٬٤٩٨  ٨  ر اإليج عقود ا الفائدة على التزامات

  ٤٤٩٬٤٦٣  ١٩١٬٦٩٣  ٨  مصروفات الفائدة على القروض المصرفية 
  ) ١٬٠٠٤٬٧١٦(  ) ٦٧٩٬٦٦٠(  ٨  على الودائع الثابتة  إيرادات الفائدة

  ) ٢٬٠٨٢٬٧٠٩(  ) ٦٧٥٬٨١٧(    إيرادات توزيعات األرباح  
     ----------- ---   ----------- ---  
    ٣٣٬٨٥٧٬٩٩٩  ٢٥٬٩٧٩٬٥٠٦  

  ٢٥٧٬٨٣٨  ٣٬٧٦١٬٣٠٤    لمخزون االتغير في 
  ٢٤٠٬١٨٥  ٥٬٧٦٧٬٨٣٩    جارية  الذمم المدينة التالتغير في 

   ذلكفي بما ة األخرى ( نيودائع والذمم المد لاالتغير في المبالغ المدفوعة مقدماً و
    ) ات العقوديلة األجل وموجودوطالمدينة  الذمم

  
)٢٬٦١٤٬٧٩٦ (  

  
١٬٢٢٦٬٢٢٠  

  ) ٤٬٦٢١٬٣٨٢(  ٢٬١٨٩٬٦٢٤    التغير في الذمم الدائنة التجارية واألخرى 
  ) ٣٠٥٬٩٤٢(  ) ٨٠٣٬٠٤٥(    لخدمة المدفوعة للموظفين تعويضات نهاية ا 

  ) ١٬٢٦٠٬٠٠٠(  ) ١٬٢٦٠٬٠٠٠(    مجلس اإلدارة  مدفوعة إلى أعضاءمكافآت 
    --------------  --------------  

  ٢٩٬٣٩٤٬٩١٨  ٣٣٬٠٢٠٬٤٣٢    نشطة التشغيلية  األمن الناتج  لنقد ي اصاف
    --------------  --------------  

        األنشطة االستثمارية
  ) ٣٬٠٨٠٬٥٤٧(  ) ٣٬٨٧٢٬١١٧(  ١٠  م) ثناء موجودات حق االستخدا(باست  اتاالستحواذ على ممتلكات وآالت ومعد

  ) ٣٧٬٠٠٠٬٠٠٠(  ) ٣٦٬٥٠٠٬٠٠٠(      االستثمار في ودائع ثابتة
  ١٤٬٠٠٠٬٠٠٠  ٤٧٬٥٠٠٬٠٠٠    ودائع ثابتة  ستردادت من االمتحصال

  -  ٩٬٩٣٩٬٠١٦  ١١  اإليرادات الشاملة األخرى  ن خاللبالقيمة العادلة م  استثماراتصالت من بيع المتح 
  ) ١٩٬٩٣٩٬٧٥٢(  -  ١١  اإليرادات الشاملة األخرى  ن خاللبالقيمة العادلة ماالستحواذ على استثمارات 

  ١٬٨٤٢٬٦٣٤  ٦٧٥٬٨١٧    ح األربا توزيعات تادار إي
  ٣٤٠٬٠٠٨  ٦٦٦٬٤٤٦    الفائدة المستلمة  

    -------------  ---------------  
  ) ٤٣٬٨٣٧٬٦٥٧(  ١٨٬٤٠٩٬١٦٢       األنشطة االستثمارية )المستخدم في(من /  لنقدصافي ا

    -------------  ---------------  
        ويلية  ة التمطنشألا

  ) ٣٬٥٥٥٬٥٥٥(  ) ٣٬٥٥٥٬٥٥٥(  ) ٢( ١٧    سداد قروض مصرفية
  ) ٦٬٧٧٩٬٥٦٦(  ) ٦٬٨١٠٬٦٨٩(  ١٨  يجاراإلالتزامات سداد 

  ) ٥٣٢٬٧٧١(  ) ٢١١٬١٨١(    الفائدة المدفوعة  
  ) ٢٠٬٣٩٨٬١٢٥(  ) ٤٠٬٧٩٦٬٢٥٠(  ٢٠  توزيعات األرباح المدفوعة 

    ---------------  ---------------  
  ) ٣١٬٢٦٦٬٠١٧(  ) ٥١٬٣٧٣٬٦٧٥(    األنشطة التمويلية    في تخدمالمسلنقد ي اصاف

    ---------------  ---------------  
  ) ٤٥٬٧٠٨٬٧٥٦(  ٥٥٬٩١٩    في النقد وما يعادله  )النقصالزيادة / (صافي 

        
  ٦٣٬٧٣٧٬٣٨٣  ٢١٬٠٢٩٬٢٩٥    فترة  النقد وما يعادله في بداية ال

    --------------  --------------  
  ١٨٬٠٢٨٬٦٢٧  ٢١٬٠٨٥٬٢١٤      في نهاية الفترة ا يعادلهموقد الن
     ========   ========  
        اية الفترة  ه في نهلدد وما يعانقال
  ١٨٬٠٢٨٬٦٢٧  ٢١٬٠٨٥٬٢١٤  ١٥  
    ========  ======== 
  

   .الموحدة وجزةمة الالية المرحليال يتجزأ من هذه البيانات الم جزءً  ٢٢إلى  ١١رجة على الصفحات من تُشكل اإليضاحات المد
  

  . ٤و ٣تين مدرج على الصفح الموحدة الموجزة   المرحلية  ةيت المالالبيانا حول مراجعة  ت المستقلينالحسابا ر مدققيإن تقري



  ة وشركتها التابع ش.م.عرة لصناعات البناء فجي ال كة شر
 

٩  
 

  الموحد كية الموجزفي حقوق المل بيان التغيرات 
  ٢٠٢١ يونيو ٣٠المنتهية في   ستة أشهرة اللفتر

  

  
  رأس
  المال 

  االحتياطي 
  ــقانوني لا

مة العادلة ي القيطتياحا
رات المسجلة االستثمل
من لقيمة العادلة با

خالل اإليرادات الشاملة 
  األخرى

  األرباح 
  اإلجمالي    المحتجزة 

  درهم   درهم  درهم    درهم  درهم   
            

  ٣٤٤٬١٣٩٬١٨٧  ١١٨٬٩٧٧٬٨٧٣  ٤٧٬٣٩٣٬٨٦٠  ٤١٬٧٧٩٬٩٥٤  ١٣٥٬٩٨٧٬٥٠٠  (مدققة) ٢٠٢٠يناير  ١في الرصيد 
   ------ -----------   --------------   --- ----------   ---- ---------   ---------------  

            مدققة) غير ( إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

  
          

  ١٩٬٤٤٨٬٨٨٠  ١٩٬٤٤٨٬٨٨٠  -   -   -   أرباح الفترة 
  ) ٤٢٨٬٦٧٨(  -   ) ٤٢٨٬٦٧٨(  -   -   اإليرادات الشاملة األخرى للفترة 

   -----   -----   ------------   --------------   --------------  
  ١٩٬٠٢٠٬٢٠٢  ١٩٬٤٤٨٬٨٨٠  ) ٤٢٨٬٦٧٨(  -   -   الشاملة للفترة ات اإليرادإجمالي 

   -----   -----   ------------   --------------   --------------  
  جلة مباشرة ضمنالمعامالت مع مالكي الشركة المس 

  مدققة) غير (  قوق الملكيةح 
          

  ) ٢٠٬٣٩٨٬١٢٥(  ) ٢٠٬٣٩٨٬١٢٥(  -   -   -   ) ٢٠يضاح اإل (راجع  لنةالُمع حرباتوزيعات األ
  ) ١٬٢٦٠٬٠٠٠(  ) ١٬٢٦٠٬٠٠٠(  -   -   -   ) ٢٠تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة (راجع اإليضاح  

   -----   -----   -----   --------------   --------------  

  وق الملكيةضمن حق اشرة المسجلة مب ةلكي الشرك ع مامت المعامالإجمالي 
  
 -  

  
 -  

 -  
  
)٢١٬٦٥٨٬١٢٥ (  

  
)٢١٬٦٥٨٬١٢٥ (  

   --- ------------   -- ------------   --------------   ---------------   ---------------  
  ٣٤١٬٥٠١٬٢٦٤  ١١٦٬٧٦٨٬٦٢٨  ٤٦٬٩٦٥٬١٨٢  ٤١٬٧٧٩٬٩٥٤  ١٣٥٬٩٨٧٬٥٠٠  ) ة(غير مدقق ٢٠٢٠ يونيو ٣٠الرصيد في 

  ======= == ===== ==== ======== = ======= === ========== 
  
  
  

  



  ة وشركتها التابع ش.م.عرة لصناعات البناء فجي ال كة شر
 

١٠  
 

   (تابع) حدالمو كية الموجزلتغيرات في حقوق الملبيان ا
  ٢٠٢١ يونيو ٣٠المنتهية في   ستة أشهرلفترة ال

  
  رأس
  المال 

  االحتياطي 
  ــقانوني لا

مة العادلة احتياطي القي
رات المسجلة الستثمال

بالقيمة العادلة من 
لة ادات الشامخالل اإلير

  ىرخاأل
  األرباح 

  اإلجمالي    المحتجزة 
  درهم   درهم  درهم    درهم  درهم   
            

  ٣٦٦٬٩٧٩٬٢٦٧  ١٣٥٬٣٢٣٬٩١١  ٤٩٬٨٦٦٬٩٩٧  ٤٥٬٨٠٠٬٨٥٩  ١٣٥٬٩٨٧٬٥٠٠  (مدققة) ٢٠٢١ير ينا  ١في الرصيد 
   ------ -----------   --------------   -------------   -------------   ---------------  

            لفترةدات الشاملة لاإليرإجمالي ا
  ١٠٬٩٦٩٬٥٥١  ١٠٬٩٦٩٬٥٥١  -   -   -   أرباح الفترة 

  ١٬٤٤٤٬٢٨٩  -   ١٬٤٤٤٬٢٨٩  -   -   رى للفترة األخلشاملة دات ايرااإل
   ----   ----   -- ----------   -------------   -------------  

  ١٢٬٤١٣٬٨٤٠  ١٠٬٩٦٩٬٥٥١  ١٬٤٤٤٬٢٨٩  -   -   رةالشاملة للفت اإليرادات إجمالي 
   -----   -----   ------------   --------------   --------------  

            قوق الملكيةحمن اشرة ضجلة مبالمس  شركةالمعامالت مع مالكي ال
  ) ٤٠٬٧٩٦٬٢٥٠(  ) ٤٠٬٧٩٦٬٢٥٠(  -   -   -   ) ٢٠يضاح اإل (راجع  لنةالُمعتوزيعات األرباح 

  ) ١٬٢٦٠٬٠٠٠(  ) ١٬٢٦٠٬٠٠٠(  -   -   -   ) ٢٠يضاح  ع اإلت أعضاء مجلس اإلدارة (راجيضاتعو
   ----   ----   ----   --------------   --------------  

  ) ٤٢٬٠٥٦٬٢٥٠(  ) ٤٢٬٠٥٦٬٢٥٠(  -   -   -   وق الملكيةالمسجلة مباشرة ضمن حق ركةلكي الش ع مام تالمعامالإجمالي 
   ---------------   --------------   --------------   ---------------   ---------------  

            خرى حركة أ
مة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة مسجلة بالقيثمارات المحول عند بيع است

  ) ١١ خرى (راجع إيضاحاأل
 -   -  )١٬٤٧٨٬٣٤٧  ) ١٬٤٧٨٬٣٤٧   -  

   ---------------   --------------   --------------   ---------------   ---------------  
  ٣٣٧٬٣٣٦٬٨٥٧  ١٠٥٬٧١٥٬٥٥٩  ٤٩٬٨٣٢٬٩٣٩  ٤٥٬٨٠٠٬٨٥٩  ١٣٥٬٩٨٧٬٥٠٠  ) ة(غير مدقق ٢٠٢١ يونيو ٣٠يد في رصال
   =========  ========  ========  === ======  ======== =  

           

الطبقاً   ) ١(  لدولة  االتحادي  رقم  لقانون  العربية  للشركة  ٢٠١٥لسنة    )٢(إلمارات  األساسي  اللشركة    السنوية  رباحاأل صافي  من    ٪١٠  ويلحت  ينيتع،  والنظام  القانوالحتيإلى  هي  ناطي  رصيد  يبلغ  ذا حتى 
من  ٥٠االحتياطي   الشرك  رأس٪  االح  إن  المدفوع.  ةمال  للتقابغير    طيياتهذا  القوزيع  ل  عليها  ينص  التي  الحاالت  التقانون.  باستثناء  فترة  نهاية  في  االحتياطي  هذا  إلى  تحويل  إجراء  يتم  يث حرير  لم 

 على نتائج السنة المالية.قف ذلك سيتو
  

   .ةلموحدا جزةلموا يةلالمرح بيانات الماليةلاأ من هذه يتجزال  جزءً   ٢٢إلى  ١١ن  يضاحات المدرجة على الصفحات مل اإلتُشك
  



  ابعة تها الت اوشرك ش.م.عيرة لصناعات البناء الفجشركة 
  

١١  
 

  الموحدةموجزة لية الالمرح  البيانات الماليةإيضاحات حول 
  ة)  مدققير غ( ٢٠٢١ يونيو ٣٠المنتهية في   ستة أشهرلفترة ال

  
   معلومات عن الشركة  .١

  
ارات اإلم  رة،فجيلفي إمارة ا  ١٩٧٩عام    ةسكمؤس  )“ضةقابال  ركةالش”أو    “الشركة”(تأسست شركة الفجيرة لصناعات البناء ش.م.ع  

.ب هو صكة  ر لشل  عنوان المسجلالإن  .  ١٩٩١في    ساهمة عامةقانوني للشركة إلى شركة م تم الحقاً تغيير الوضع اللمتحدة.  عربية اال
    المالية. راقألوي لوظبأب جة في سوقلشركة مدرلالعادية سهم األإن  الفجيرة، اإلمارات العربية المتحدة. ٣٨٣

  
نتهية الم  ستة أشهرولفترة ال   ٢٠٢١  يونيو  ٣٠كما في    ات المالية المرحلية")("البيان  الموحدةة  رحلية الموجزالمية  لتتألف البيانات الما

  . )“موعةالمجات شرك”ومنفردة بـ “لمجموعةا”بـيُشار إليهما مجتمعة ( لشركة وشركتها التابعةامن ة") الحالي "الفترة( ريخذلك التا في
 
لثل  متت الرئيسية  فمجمولاألنشطة  الطعة  إنتاج  المتي  األرصفة  بالط  وأعمال  الخرساني  السيراميك  ابوق  وبالط  ومنتجات شابكة 

 .الكسارات ومنتجاتتيرازو لط االصوف الصخري ومنتجات الرخام وبال
  

  أساس اإلعداد    .٢
  

  بيان التوافق    (أ)
  

هذه   إعداد  ال  بياناتلاتم  الية  مرحلالمالية  أشهرلفترة  فيالمنت  ستة  لو  ٢٠٢١  يويون  ٣٠  هية  رقم    لمعيار فقاً  الدولي    ٣٤المحاسبي 
الما"التقار المرحلية"ير  ولية  قراءيت،  البيانا  تهاعين  مع  جنب  إلى  الجنباً  كماالموحدة    يةسنو ال  اليةمت  ديسمبر   ٣١في    للمجموعة 
لل  ٢٠٢٠ عربية المتحدة ارات الدي لدولة اإلمحاتالي البات القانون ومتط  ة ير الماليلتقارداد امعايير الدولية إلعوالتي تم إعدادها وفقاً 
  . ٢٠١٥) لسنة ٢رقم (

  
لسنة   ٢بعض أحكام القانون االتحادي رقم    ليعدذي  لا  ٢٠٢٠لسنة    ٢٦ر المرسوم بقانون اتحادي رقم  د ص  ٢٠٢٠سبتمبر    ٢٧في  

التجارية    ٢٠١٥ الشركات  اوتبشأن  تفعيل  ب.  ٢٠٢١ر  نايي  ٢في  ت  ال لتعديم  حالياً  الشركة  م  وسيت  جديدةالحكام  األمراجعة  تقوم 
  .ديالتالتع تفعيل يتجاوز سنة واحدة من تاريخ ال تطبيق متطلباتها في موعد

  
  هامة لية االسياسات المحاسب  )ب(

  
إعدادن  إ عند  المطبقة  المحاسبية  السياسات    اتيانالب  السياسات  تلك  مع  تتوافق  المرحلية  المالية    إعدادعند    قةالمطبالمالية  البيانات 

    .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  ة للسنة المنتهيةالسنوية للمجموع الموحدة
  

  استخدام التقديرات واألحكام   .٣
  

السياسات شأنها أن تؤثر على تطبيق    كام وتقديرات وافتراضات مندارة وضع أحاإل  منب  يتطل  ةحليرمالمالية ال  البيانات إن إعداد  
  تائج الفعلية عن هذه التقديرات.. قد تختلف الندات والمصروفاتاااليرووبات للموجودات والمطل لنةغ الُمعوالمبال المحاسبية

  
لمجموعة  لمحاسبية  تطبيق السياسات ال  عنددارة  من قبل اإل  عةوضو المامة  هال  ماكانت األحك  المرحلية،المالية  البيانات  عند إعداد هذه  

ديسمبر    ٣١نة المنتهية في  ة الموحدة للسبيانات الماليالعلى    اتطبيقهذاتها التي تم    يت هلتقديراقين في اوالمصادر الرئيسية لعدم الي
٢٠٢٠ .  

  
ة قياسات القيمة فكا  راقبةم اإلدارة مسؤولة بصورة عامة عن    أن  كما   ،لةدالعا  لرقابة فيما يتعلق بقياس القيمالمجموعة إطار عام ل  لدى

  .العادلة الهامة
  

لى التقييم. في حال االستعانة بمعلومات صادرة الت علتعديظة والملحو غير ا  لمدخالت الهامةاجعة ارمة بظمة منتبصور  ارةتقوم اإلد
التي تم    األدلة  بتقييم  تقوم اإلدارةالعادلة،  لقياس القيم    ،رالتسعي  ماتدخاألسعار المقدمة من وسيط أو  ض  عرو  عن طرف آخر، مثل

ير المالية، بما دولية إلعداد التقارالمعايير البات  متطلب  تفي  التقييمات  هذهبأن    تاجاالستن  خرى لدعمالحصول عليها من األطراف األ
  هذه التقييمات.  لنيف مثصه تراللقيمة العادلة الذي يتم في إطفي ذلك المستوى في النظام المتدرج 

  
ي دلة فالعا  ميتم تصنيف القيمكان.  إلر احوظة قدسوق المل المجموعة معطيات الألصل أو االلتزام، تستخدم  عند قياس القيمة العادلة ل

  : يالتال والنح في أساليب التقييم المبينة علىفي نظام متدرج للقيمة العادلة استناداً إلى المدخالت المستخدمة  مختلفة وياتمست
   

 . أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات متطابقة: أسعار مدرجة (غير معدلة) في ١المستوى  - 
مدخالت ملحوظة لموجودات أو مطلوبات،  ة عن  عبار  هيو  ١ستوى  من المسعار المدرجة ضالف األت بخ: مدخال٢مستوى  لا  - 

 و بشكل غير مباشر (مشتقة من األسعار). سواء بشكل مباشر (كاألسعار) أ
 وظة). مدخالت لموجودات أو مطلوبات، غير مرتكزة على معطيات السوق الملحوظة (مدخالت غير ملح :٣المستوى  - 



  ابعة تها الت اوشرك ش.م.عيرة لصناعات البناء الفجشركة 
  

١٢  
 

  )تابع(احات إيض
  

  (تابع) األحكامالتقديرات و ماستخدا  .٣
  

أ حال  تصنيف  مفي  اكن  قياس  في  المستخدمة  المتالمدخالت  النظام  في  مختلفة  مستويات  ضمن  التزام  أو  ألصل  العادلة  ج  در لقيمة 
ال العادلة  للقيمة  القيمة  قياس  تصنيف  يتم  ا  ملهبأكعادلة،  في  المستوى  نفس  للقيمة  ضمن  المتدرج  عل لنظام  ينطوي  الذي   ى العادلة 

 القياس بأكملها.ة لعملية بية بالنسقل أهمجوهرية األالمدخالت ال
  

  التقرير التي تم خاللها التغيير. نهاية فترة فيتعترف المجموعة بالتحويالت فيما بين مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة 
  

  المخاطر المالية رةإدا  .٤
  

ي ذلك مخاطر العمالت  وق (بما فس مخاطر ال :في تنوعة تتمثلاطر مالية مخممل أن تتعرض المجموعة من خالل أنشطتها للمحتمن ا
  سيولة.ال)، ومخاطر االئتمان ومخاطر أسعار الفائدةومخاطر األسعار ومخاطر األجنبية 

  
اال  البيانات  تشتملال   كافةمالية  على  الا  لمرحلية  واإلفصاحات  ضم  ةالزملمعلومات  المالية  المخاطر  بإدارة  يتعلق    البيانات   نفيما 
ديسمبر    ٣١البيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في    تعين قراءتها جنباً إلى جنب مع، ويجموعةملل  ية الموحدة السنويةمالال

البيانات المالية    لسياسات المفصح عنها فية تتوافق مع األهداف واوعلمالية لدى المجممخاطر اوسياسات إدارة ال  إن أهداف  .٢٠٢٠
  .٢٠٢٠مبر  سدي ٣١تهية في  وللسنة المنحدة كما في ومال
  

    اإليرادات  .٥
  

  

  هرفترة الستة أش
  يونيو   ٣٠المنتهية في 

  (غير مدققة) 

  هر ة أشثالثفترة ال
  يونيو   ٣٠المنتهية في 

  (غير مدققة) 
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  درهم   درهم  درهم   همرد  
          

  ٤٠٬٤٧٨٬١٠١  ٣٨٬٠١٨٬١٣٠  ٩١٬٨٨٥٬٠٧٢  ٨٢٬٥٨١٬١٥١  حددفي وقت م –لبضائع بيع ا
  ٢٬٠٣٥٬٣٢٥  ٢٬٠٧٢٬٣٧١  ٣٬٢٧٩٬٩٧٠  ٣٬٧٣٨٬٩١٥  على مدى فترة زمنية  –إيرادات العقود 

   -----------------   --- -------- ----   ----------------   ----- -- ---------  
  ٤٢٬٥١٣٬٤٢٦  ٤٠٬٠٩٠٬٥٠١  ٩٥٬١٦٥٬٠٤٢  ٨٦٬٣٢٠٬٠٦٦  
  ===== ====  ========  ========  ========  
  

   داريةاإلمصروفات ال  .٦
  

  

  هرفترة الستة أش
  يونيو   ٣٠المنتهية في 

  (غير مدققة) 

  هر ة أشثالثفترة ال
  يونيو   ٣٠المنتهية في 

  (غير مدققة) 
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  درهم   درهم  درهم   درهم  
          
  ٢٬٨٤٧٬٨٥١  ٣٬٩٣١٬٨٦٤  ٧٬٧٤٨٬٢١٦  ٧٬٩٩٥٬٩٢٠  هاالمتعلقة بازات يمتاالب واتروال
بما في( معداتالالت واآلتلكات وممللستهالك اال
  ١٬٠٨٣٬٢٨٧  ١٬١٠٩٬٣٣٨  ٢٬٠٥٦٬٥٨٨  ٢٬٠٦٣٬٥٢١) ١٠حق االستخدام) (راجع اإليضاح جودات مو

  ٥٣٬١٢٣  ١٤٨٬٥٣٣  ١٧٤٬٨٨٤  ٦٣٥٬٩١٥  ) أدناه)١ماعية (راجع ( جتمساهمة ا
  ١٦٣٬٩١٦  ١٣٧٬١٦٨  ٣٣٧٬٥٧٩  ٢٦٣٬٦١٣  الت والهاتف ااالتص

  ٢٦٧٬٧٧٨  ٧٥٬١٧٦  ٦٤٥٬٨١٨  ١٨٩٬٦٥٢  ورسوم تأشيرات أتعاب قانونية ومهنية
  ٤٢٢٬٦٢٣  ٤٠٢٬٨٩٠  ٧٩٥٬٠٦٤  ٧٥٧٬٣٤٤  أخرى 

   -----------------   - ---------------   ---------------   ---------------  
  ٤٬٨٣٨٬٥٧٨  ٥٬٨٠٤٬٩٦٩  ١١٬٧٥٨٬١٤٩  ١١٬٩٠٥٬٩٦٥  
  ===== ====  ========  ========  ========  

  
مساهما تتمثل    ) ١( بضائع مُ   تفي  شكل  في  تكلفة  اجتماعية  دون  لتنمية المناطقمؤس’  إلىصدرة  الفجيرة  مل  ‘سة  جتمعات تطوير 

    ة. جيرطقة الفمنمحلية في 



  ابعة تها الت اوشرك ش.م.عيرة لصناعات البناء الفجشركة 
  

١٣  
 

  )تابع(إيضاحات 
  

    التوزيعلبيع وامصروفات   .٧
  

  

  هرفترة الستة أش
  يونيو   ٣٠المنتهية في 

  (غير مدققة) 

  هر ة أشثالثفترة ال
  يونيو   ٣٠المنتهية في 
  مدققة)  (غير

  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  درهم   درهم  درهم   درهم  
          
  ٢٬١٩٣٬٣٣٧  ٢٬٢٦٢٬٧٣٦  ٤٬٢٨٧٬٩٦١  ٤٬٤٥٨٬٥٣٦  هاعلقة بالمت اتمتيازاالواتب ورلا
بما في( معداتالوالت اآلمتلكات ومللستهالك اال

  ١٬٠٨٧٬٥٧٧  ١٬١٠٣٬٨٠٠  ٢٬١٢٣٬٥١٦  ٢٬٢٠١٬٩٨٦) ١٠دام) (راجع اإليضاح حق االستخموجودات 
  ٨٧٨٬١٣٢  ٨٩٢٬٨٤٣  ١٬٩٦٧٬٧٤١  ١٬٨٥٤٬٨٩٧  مصروفات المركبات 

  ٣٥٨٬٥١٦  ٤٢٩٬٩٨٠  ٧٤٨٬٦٧٤  ٩٣٤٬١٠٢  المحاجر  ترسوم حكومية على مبيعا
  ٩١٬٤٣٦  ٣٣٤٬٤١٧  ٢٥٤٬٥٥٤  ٥٤٥٬٢٤٤  رياالتجلترويج وا لدعايةا

  ٥٥٨٬٨٤٨  ٦٦٠٬٢٩٦  ٩٢٨٬٨١٦  ١٬٢٤٠٬٣٣١  أخرى 
   --------------   --------------   --- -----------   ------------  
  ٥٬١٦٧٬٨٤٦  ٥٬٦٨٤٬٠٧٢  ١٠٬٣١١٬٢٦٢  ١١٬٢٣٥٬٠٩٦  
  ===== ====  ========  ========  ========  

  
    ومصروفات التمويل إيرادات  .٨

  

  

  هرالستة أشفترة 
  يونيو   ٣٠المنتهية في 

  (غير مدققة) 

  هر ة أشثالثفترة ال
  يونيو   ٣٠المنتهية في 

  (غير مدققة) 
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  درهم   درهم  درهم   درهم  

          لتمويلمصروفات ا
  عقود  التزاماتى الفائدة عل

  ٩٥٤٬٦٠٨  ٩٠١٬٢٤٩  ١٬٩٠٩٬٢١٧  ١٬٨٠٢٬٤٩٨  ) ١٨ضاح ع إي (راج ارااليج
  ٢٠١٬٢١٧  ٨٨٬٦٧٩  ٤٤٩٬٤٦٣  ١٩١٬٦٩٣  ض مصرفية قرو على الفائدة

   ------------   ------------  ----------   ------------  
  ١٬١٥٥٬٨٢٥  ٩٨٩٬٩٢٨  ٢٬٣٥٨٬٦٨٠  ١٬٩٩٤٬١٩١  
   ------------   ------------  ----------   ------------  

          إيرادات التمويل 
  ٥٠٤٬٦٢٤  ٣٠٧٬٢٦٤  ١٬٠٠٤٬٧١٦  ٦٧٩٬٦٦٠  ثابتة ئع الفائدة على وداإيرادات 

   ------------   ------------  ----------  ----------  
  ٦٥١٬٢٠١  ٦٨٢٬٦٦٤  ١٬٣٥٣٬٩٦٤  ١٬٣١٤٬٥٣١  التمويل مصروفات صافي 

  =======  =======  ======  ======  
    إيرادات أخرى  .٩
  

قيمة إيرادات متنوعة بيسية من  رئ  قة) بصورةق(غير مد  ٢٠٢١  يونيو  ٣٠ية في  المنته  ستة أشهررادات األخرى لفترة اليتتألف اإل
ر  (غي   ٢٠٢٠  يونيو  ٣٠المنتهية في    ستة أشهرة ال(فتر  مليون درهم  ٠.  ٥٠بقيمة  عات خردة  يمبإيرادات من  و  درهميون  مل  ٠  .١٩

  مليون درهم). ٠ .٠٣بقيمة  مبيعات خردةن درهم وإيرادات من مليو ١ .٥٠مطالبة تأمينية بقيمة : مدققة)
  

    لمعداتممتلكات واآلالت واال  .١٠
  

  اإلضافات (غير مدققة)
  

ستة (فترة المليون درهم    ٣  .٨٧مة  لى موجودات بقيع  وعةجم، استحوذت الم ٢٠٢١  يونيو  ٣٠في  المنتهية    ستة أشهر الرة  خالل فت
  مليون درهم). ٣ .٠٨ققة) مد غير( ٢٠٢٠ يونيو ٣٠المنتهية في  أشهر

  

  ق االستخدام (غير مدققة)حموجودات 
  

الخالل   أشهر فترة  في    ستة  بموجودات    فتراعت،  ٢٠٢١  يونيو  ٣٠المنتهية  دره   ٦٨  .٠٨بقيمة    ستخدام االحق  المجموعة  م  مليون 
  مليون   ٢  .٥٢ة  صروفات استهالك بقيمتم قيد م.  اضي والمباني والتحسينات على عقارات مستأجرةت األروالتي تم تصنيفها ضمن فئ

لعقود  ر لااليجابناًء على فترات    لكوذ  ،) مليون درهم  ٢  .٥٣غير مدققة):  (  ٢٠٢٠  يونيو  ٣٠في    المنتهية  ستة أشهرترة ال(فدرهم  
  . ١٨يضاح ذات الصلة. راجع كذلك اإل



  ابعة تها الت اوشرك ش.م.عيرة لصناعات البناء الفجشركة 
  

١٤  
 

  )تابع( إيضاحات
  

  تابع)( الممتلكات واآلالت والمعدات  .١٠
  

  االستهالك (غير مدققة)
  

  على النحو التالي:  االستهالكع توزيتم 
  

  

  هرفترة الستة أش
  يونيو   ٣٠المنتهية في 

  (غير مدققة) 

  هر ة أشثالثفترة ال
  يونيو   ٣٠المنتهية في 

  (غير مدققة) 
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  درهم   درهم  درهم   درهم  
          
  ٥٬١٤٣٬٧١٨  ٤٬٦١٤٬١٥٥  ١٠٬٥٦١٬٧٥٢  ٩٬٣٥٠٬٩٨٠  عات المبي لفةتك

  ١٬٠٨٣٬٢٨٧  ١٬١٠٩٬٣٣٨  ٢٬٠٥٦٬٥٨٨  ٢٬٠٦٣٬٥٢١  )٦(راجع اإليضاح ية ارإدو مصروفات
  ١٬٠٨٧٬٥٧٧  ١٬١٠٣٬٨٠٠  ٢٬١٢٣٬٥١٦  ٢٬٢٠١٬٩٨٦  )٧اح ات البيع والتوزيع (راجع اإليضمصروف

   -------- ------   ----- ---------   ---- --- --------   ------------  
  ٧٬٣١٤٬٥٨٢  ٦٬٨٢٧٬٢٩٣  ١٤٬٧٤١٬٨٥٦  ١٣٬٦١٦٬٤٨٧  
  ========  ========  ========  ========  
  

  من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ة ادل الع ةلمسجلة بالقيممارات ااالستث  .١١
  

  
    يونيو ٣٠

٢٠٢١  
  ديسمبر  ٣١

٢٠٢٠  
  درهم   درهم  
  )دققة(م  ير مدققة) (غ  

      الملكية ات سند
 ٧٠٫١١٦٫٤٠٩    ٦١٬٦٢١٬٦٨٣  أوراق مالية مدرجة

  ١٫٥٨٩٫٦٠٠    ١٬٥٨٩٬٦٠٠  أوراق مالية غير مدرجة 
   --------------   -------- ------  

 ٧١٫٧٠٦٫٠٠٩  ٦٣٬٢١١٬٢٨٣  خالل اإليرادات الشاملة األخرىسجلة بالقيمة العادلة من مالت ماراثستاال إجمالي
  == =======  ========  
    
  األخرىخالل اإليرادات الشاملة من العادلة  قيمةلبا سجلةمال الملكية سنداتفي  الستثمارا نيفتص

  
حيث    أعاله  يمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىبالق  مسجلة ملكية    كسنداته  أعالاالستثمارات  بتصنيف    جموعةالمقامت  

  اتيجية.ألغراض استر الطويلها على المدى حتفاظ باال م المجموعةتعتزتثمارات اسلملكية تلك تمثل ا سندات إن
  
  ة)ق (غير مدق واالستبعادات ضافاتاإل
  

  ٣٠المنتهية في  ستة أشهر(فترة الملكية ت سندا أيعلى عة المجمولم تستحوذ ، ٢٠٢١ يونيو ٣٠نتهية في  لما ستة أشهرالخالل فترة 
دات الشاملة خالل اإليرا  من  بالقيمة العادلة  مسجلمار  ستثاكا  ه والتي تم تصنيف،  مليون درهم)  ١٩  .٩٤:  (غير مدققة)  ٢٠٢٠  يونيو
  .وذج األعمالمن ىلبناء ع رىاألخ

  

 مقابل بيعالمدرجة  وغير  المدرجة  ات الملكية  سندقامت المجموعة ببيع بعض  ،  ٢٠٢١  ويوني  ٣٠المنتهية في    ستة أشهرخالل فترة ال
. تم تحويل احتياطي القيمة العادلة البالغ  ): ال شيء)ة(غير مدقق  ٢٠٢٠  يونيو  ٣٠ية في  نتهالم  ستة أشهرة ال(فترمليون درهم    ٩  .٩٤
المتعلق بهذه االستثمارات إلى األرباح   ال شيء)):  ة(غير مدقق  ٢٠٢٠  يونيو  ٣٠المنتهية في    ستة أشهر(فترة المليون درهم    ١  .٤٨

  .االستبعادالمحتجزة عند 
  

  املة األخرى (غير مدققة)شيرادات الإلالل ارات المسجلة بالقيمة العادلة من خثمالالستادلة لعيمة افي الق التغير
  

في    فترةخالل   المنتهية  أشهر  التقييم    ، ٢٠٢١يونيو    ٣٠الستة  في  زيادة  تسجيل  العادلةبالقيتم  بمبلغ  مة  مليون    ١  .٤٤  الستثمارات 
أشهر(فترة الدرهم   في    ستة  مد  ٢٠٢٠  يونيو  ٣٠المنتهية  التقييم  ةقق(غير  في  انخفاض  الال  بالقيمة):  بمبلغ  عادلة    ٠  . ٤٣ستثمارات 

  شاملة األخرى.ضمن اإليرادات ال )مليون درهم
  

ثمارات بقيمة  لة لالستزيادة في القيمة العادضمن اإليرادات الشاملة  ، تم تسجيل ٢٠٢١يونيو    ٣٠ثالثة أشهر المنتهية في  خالل فترة ال
  . )مليون درهم ٣  .٦١،  (غير مدققة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠ثة أشهر المنتهية في ثالفترة ال(م مليون دره  ٠ .٩٨



  ابعة تها الت اوشرك ش.م.عيرة لصناعات البناء الفجشركة 
  

١٥  
 

  )تابع( إيضاحات
  
  مخزونال  .١٢

  

  
    يونيو ٣٠

٢٠٢١  
  ر ديسمب ٣١

٢٠٢٠  
  درهم   درهم  
  قة)مدق(  قة) (غير مدق  

      المستمرةالعمليات 
  ٩٬٣٧٨٬٨٣٠  ٧٬١٥٤٬٧٣٦  المواد الخام

  ٢٤٬٨٣٠٬٢٩٤  ٢٣٬٦٩٩٬١٧٠  البضائع تامة الصنع
  ٢١٬٧٩٦٬٠٧٢  ٢١٬٠٦٠٬٨٦٩  قطع الغيار 
  ١٬٦٣٨٬٤٣٥  ٢٬١٠٢٬٦٩٢  الستهالكيةالمواد ا

   - - -- -- ----------   ------ ------ --  
  ٥٧٬٦٤٣٬٦٣١  ٥٤٬٠١٧٬٤٦٧  
  ) ١٧٬٠٢٥٬٢٢٥(  )١٧٬٣٨٣٬٨٧٥(  بطيء الحركة  زونلمخاقصاً: مخصص ان

   - - -- -- ----------   ------ ------ --  
  ٤٠٬٦١٨٬٤٠٦  ٣٦٬٦٣٣٬٥٩٢  
  ٧١٬٨٨٤  -   قيد النقل بضائع ال
   - - -- -- --- -------   ------ ------ --  

  ٤٠٬٦٩٠٬٢٩٠  ٣٦٬٦٣٣٬٥٩٢  (أ) المستمرةبالعمليات المخزون المتعلق  
   - - -- -- ----------   ------ ---- -- --  

      العمليات المتوقفة
  ١٬٥٣٢٬٩٠٦  ١٬٢٩٣٬٣٠٤  نعلصالبضائع تامة ا

  ٢٬٤٣٤٬١١٨  ٢٬٤٠٥٬٢٢٠  قطع الغيار 
  ٥٢٬٩٣٩  ٨١٬٨٣٦  االستهالكيةالمواد 

   - - -- -- -- --------   ------ ------ --  
  ٤٬٠١٩٬٩٦٣  ٣٬٧٨٠٬٣٦٠  

  ) ٢٬٩٦٦٬٨٢٢(  ) ٢٬٩٠٣٬٥٦٥(  الحركة  ناقصاً: مخصص المخزون بطيء
   - - -- -- -- --------   ------ ------ --  

  ١٬٠٥٣٬١٤١  ٨٧٦٬٧٩٥  )ب( المتوقفةمليات بالعالمخزون المتعلق  
   - - -- -- ----------   ----- - ------ --  

  ٤١٬٧٤٣٬٤٣١  ٣٧٬٥١٠٬٣٨٧  + (ب) صافي (أ) –ون  إجمالي المخز
  = ========  ========  

  
هية المنت  ستة أشهرالرة  (فتيون درهم  مل  ٠  .٣٠بقيمة    حركةبطيء ال  مخصص للمخزون  تسجيل، تم  (غير مدققة)  خالل الفترة الحالية

  . سائررباح أو الخاأل فيمليون درهم)  ٠  .١١ الحركة بقيمة ءبطيزون للمخ عكس مخصص : (غير مدققة) ٢٠٢٠ يونيو ٣٠في 
  

  نة التجاريةالذمم المدي  .١٣
  

  
    يونيو ٣٠

٢٠٢١  
  بر ديسم ٣١

٢٠٢٠  
  م دره  مدره  
  دققة)(م  مدققة) (غير   
      

  ٦١٫٦٠٢٫٠٣٥    ٥٥٬٨٣١٬٠١٣  الذمم المدينة التجارية
 ) ١٨٫١٨٥٫٠٩٣(  )١٨٬١٥٧٬٨٩٣(  ) أدناه جعارقيمة الذمم المدينة التجارية (ر االنخفاض في ناقصاً: خسائ

   ---- ---- ---------   --- -------------  
  ٤٣٫٤١٦٫٩٤٢  ٣٧٬٦٧٣٬١٢٠  
  ======== =  ========  

  
مدققة)   حاليةالالفترة  الل  خ تسج  ،(غير  قيمة  خسائر  عكس  يل  تم  في  الخسائر ضمتجارية  نة  مديذمم  انخفاض  أو  األرباح      ن 

  ). مليون درهم ٠ .٠٠٢: (غير مدققة) ٢٠٢٠ يونيو ٣٠المنتهية في  ستة أشهرالة (فترمليون درهم  ٠ .٠٣بقيمة 
  



  ابعة تها الت اوشرك ش.م.عيرة لصناعات البناء الفجشركة 
  

١٦  
 

  )تابع( إيضاحات
  

  م المدينة األخرى ع والذمئعة مقدماً والودامدفوللمبالغ اا  .١٤
  

  
    يونيو ٣٠

٢٠٢١  
  ر ديسمب ٣١

٢٠٢٠  
  درهم   درهم  
  قة)(مدق  (غير مدققة)   
      

ً وعة ممدف مصروفات   ٢٫٧٢٥٫٩٧٧  ٣٬٥٢١٬٣٥٥  قدما
  ٧٥٠٬٨٨٠  ٧٦٤٬٠٩٤    مدينةئد فوا

ً ممدفوعة مقد  مبالغ   ٤٩٢٬١٥٠  ٧٠٨٬٦٨٢  موردين والموظفين لل ا
  ٧٥١٬١٤٣  ٦٢٧٬٦٦٣  ينة مم المحتجزات المدذ

  ٤٢٤٫٦٠٤  ٥٣٣٬١٢٠  ودائع
  ٣١٫٧٤٧  ١٢٬٤٣٧  خرىأ مدينةذمم 

   ----- -- -------   ------- ------  
ً موعة مقدلغ المدفي المباإجمال   ٥٫١٧٦٫٥٠١  ٦٬١٦٧٬٣٥١  (أ)ى والذمم المدينة األخروالودائع  ا

      غير المتداول االستحقاق ناقصاً: 
  ) ٣٦٥٫٥٠٠(  ) ٣٨٦٬٠١٦(   ائعالود
  ) ١٥٢٫٢٤٨(  ) ٢٠٢٬٥٣٠(  مدينة م المحتجزات الذم
   --- -- --------   ----- ---------  

  ع ئالوداة مقدماً والمدفوعالمتداول من المبالغ  غير االستحقاق
  (ب) ينة األخرى والذمم المد

  
)٥٨٨٬٥٤٦ (  

  
)٥١٧٫٧٤٨ (  

   --- -- --------   ----- - ----- --  
    مدفوعة مقدماً والودائعغ ال ن المبالمل لمتداوا حقاقتاالس
  (ب) - ) نة األخرى (ألذمم المدي وا

  
٥٬٥٧٨٬٨٠٥  

  
٤٫٦٥٨٫٧٥٣  

  ========  ========  
  

  دوق ولدى البنوك النقد في الصن  .١٥
  

  
    ويوني  ٣٠

٢٠٢١  
  بر مديس ٣١

٢٠٢٠  
  درهم   درهم  
  (مدققة)  (غير مدققة)   
      

  ١٧٨٫٢٦٤    ٢١٧٬٢٤٧  النقد في الصندوق
  ٢٠٫٨٥١٫٠٣١    ٢٠٬٨٦٧٬٩٦٧  حسابات جارية –ية المصرف  ةاألرصد

   -------------- --   ------ - - - ------  
  ٢١٫٠٢٩٫٢٩٥  ٢١٬٠٨٥٬٢١٤  
  ========  ========  



  ابعة تها الت اوشرك ش.م.عيرة لصناعات البناء الفجشركة 
  

١٧  
 

  )تابع( اتإيضاح
  

  رية واألخرىجا نة التئ م الداالذم  .١٦
  

  
    يونيو ٣٠

٢٠٢١  
  ديسمبر  ٣١

٢٠٢٠  
  درهم   درهم  
  ة)(مدقق  (غير مدققة)   
      

  ١٨٫٤٢٠٫٦١٩  ٢٠٬٠٩٦٬٧٠٢  م الدائنة التجاريةالذم
  ٣٫٦٤٣٫٥٤٩  ٣٬٥٣٨٬٣٦٤  قاتاالستحقا

  ١٫٦٠٩٫٥٠٢  ١٬٩٩٩٬٨٢٦  ن فيمخصصات الموظ
  ٧٥٢٫٨٣٠  ١٬١٧٩٬٤١٣  مقدماً من العمالء  مبالغ مدفوعة

  ٥٩٨٫٨٠٢  ٤١١٬٩٢٨  المضافة المستحقة الدفع يمةالق يبةرض
  ٧٥٫٦٨٦  ٥٦٬١٩٨  فائدة مستحقة الدفع

  ٣٥٫٩٣٢  ٣٥٬٨٦١  مستحقة الدفع األرباح توزيعات 
   ------ ----------   ---- --- --- - ---  
  ٢٥٫١٣٦٫٩٢٠  ٢٧٬٣١٨٬٢٩٢ 
  ====== ===  ========  

  
  يةف القروض المصر  .١٧

  

  
    يونيو ٣٠

٢٠٢١  
  ديسمبر  ٣١

٢٠٢٠  
  درهم   همدر  
  (مدققة)  (غير مدققة)   
      

  ١٤٫٢٢٢٫٢٢٢  ١٠٬٦٦٦٬٦٦٧  قرض ألجل 
  ) ٧٫١١١٫١١١(  ) ٧٫١١١٫١١١(  المتداول من القروض المصرفية  تحقاق االس ناقصا:

   ------------ ---   --------- - -----  
  ٧٫١١١٫١١١  ٣٬٥٥٥٬٥٥٦  ة صرفيملاداول من القروض غير المت ستحقاقالا

  ========  ========  
  

القرو ت ) ١ ضمان  وتخ م  الشركة،  من  تجاري  بضمان  المصرفية  وا  وثائقصيص  ض  والمصنع  المباني  تغطي  لماكينات  تأمين 
 التابعة.ات ومخزون احدى الشرك

 
الح ) ٢ الفترة  مدققة)  اليةخالل  تمت(غير  بمبلغ  وقر  تسوية  ،  ال(درهم    مليون  ٣  .٥٦ض  أشهرفترة   ونيوي  ٣٠في    ةالمنتهي  ستة 

  . م)يون درهمل ٣ .٥٦: ة)(غير مدقق  ٢٠٢٠



  ابعة تها الت اوشرك ش.م.عيرة لصناعات البناء الفجشركة 
  

١٨  
 

  )تابع( يضاحاتإ
  

  اإليجار التزامات   .١٨
  

  قدية غير المخصومةتحليل استحقاق التدفقات النقدية التعا
  

مستحقة بموجب عقود اإليجار على نحو يبين دفعات اإليجار غير  فترات استحقاق دفعات اإليجار اله تحليل ا لجدول أدنيبين ا
 ً    لتاريخ التقرير: المخصومة المستحق دفعها الحقا

  

  
    يونيو ٣٠

٢٠٢١  
  ديسمبر  ٣١

٢٠٢٠  
  درهم   همرد  
  ة)(مدقق  (غير مدققة)   
      
  ٧٫٤٨٢٫١٨٣  ٧٬٥١٦٬٣٥٥  قل من سنةأ

  ٢٧٫٩٢٦٫٥٩٦  ٢٧٬٣٣٩٬٦٩٣  س سنواتملى خسنة إ من
  ٤٩٫٨١٤٫٨٣٩  ٤٣٬٥٥٦٬٨٨١  خمس سنوات أكثر من

   --------------   ----------------  
  ٨٥٫٢٢٣٫٦١٨     ٧٨٬٤١٢٬٩٢٩  اإليجار غير المخصومةلتزامات  الي اإجم

  ========   =========  
      

  ٦١٫٣٩٥٫٨٢٨  ٥٦٬٣٨٧٬٦٣٧  لماليالمدرجة في بيان المركز التزامات اإليجار ا
  ) ٤٫٠٤٨٫٦٧٨(  ) ٤٬١٤١٬٤١٤(  التزامات اإليجاراول من المتد االستحقاق ناقصاً: 

   --------------   ------- - --------  
  ٥٧٫٣٤٧٫١٥٠  ٥٢٬٢٤٦٬٢٢٣  يجارر المتداول من التزامات اإلغي االستحقاق

   =========   =========  
      

      ئر الخسارباح أو ترف بها ضمن األالمبالغ المع
  

  

  هرفترة الستة أش
  يونيو   ٣٠المنتهية في 

  (غير مدققة) 

  هر ة أشثالثفترة ال
  يونيو   ٣٠المنتهية في 

  (غير مدققة) 
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  درهم   درهم  درهم   رهمد  
  (غير مدققة)   (غير مدققة)   (غير مدققة)   (غير مدققة)   
          
  ٩٥٤٬٦٠٨  ٩٠١٬٢٤٩  ١٬٩٠٩٬٢١٧  ١٬٨٠٢٬٤٩٨  ارى التزامات اإليجعللفائدة ا

  ١٬٢٦٣٬٩٩٣  ١٬٢٦٧٬٤٥٦  ٢٬٥٢٧٬٩٨٨  ٢٬٥١٩٬٦٠٩  كمصروفات االستهال
   ------------ --   - ------------   -- ------------   - --------- ---  

  ٢٬٢١٨٬٦٠١  ٢٬١٦٨٬٧٠٥  ٤٬٤٣٧٬٢٠٥  ٤٬٣٢٢٬١٠٧  ير للفترةصافي التأث
  ========  ========  ========  ========  
          

         لتدفقات النقدية من بيان ارف بها ضالمبالغ المعت
          

  ٣٢٣٬٣٠٠  ٣٢٧٬٦٢٢  ٦٬٧٧٩٬٥٦٦  ٦٬٨١٠٬٦٨٩  د االيجار  لعقودية فقات النقإجمالي التد
  ========  ========  ========  ========  
          

  



  ابعة تها الت اوشرك ش.م.عيرة لصناعات البناء الفجشركة 
  

١٩  
 

  )تابع( تا احإيض
 

  أس المال ر  .١٩
  

  
    يونيو ٣٠

٢٠٢١  
  ديسمبر  ٣١

٢٠٢٠  
  درهم   همدر  
  (مدققة)  (غير مدققة)   
      به والمصدر والمدفوعصرح الم

  ١٣٥٫٩٨٧٫٥٠٠  ١٣٥٫٩٨٧٫٥٠٠  درهم لكل سهم  ١م بواقع  سه  ١٣٥٫٩٨٧٫٥٠٠
  ======== == ===  ======= ======  

  

  األرباح المحتجزة   .٢٠
  

  رباحتوزيعات األ
  

في المساهمون  الس يعم الج  اجتماع   وافق  العمومية  نقدية    ٢٠٢١  مارس  ٣١ريخ  بتا  الُمنعقدنوية  ة  أرباح  توزيعات    ٪ ٣٠بة  بنسعلى 
  حالية. فترة الخالل الوالتي تم دفعها  )ن درهميومل ٢٠ .٤: ققة)مد (غير ٢٠٢٠ يونيو ٣٠(  مليون درهم ٤٠  .٨قيمة إجمالية ب
  

  أعضاء مجلس اإلدارة تعويضات
  

في المساهمون  العموميةالجمعي  اجتماع  وافق  م عأ  تعويضاتعلى    ٢٠٢٠  مارس  ٣١بتاريخ    الُمنعقدالسنوية    ة  اإلدارلجضاء  ة س 
تي  ال و  ،)مليون درهم  ١  .٢٦:  ٢٠١٩ديسمبر    ٣١ السنة المنتهية في(  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١ي  نة المنتهية فللس  مليون درهم  ١  .٢٦البالغة  

  ية. م دفعها خالل الفترة الحالت
  

  طراف ذات عالقةت واألرصدة مع األالمعامال  .٢١
  

لمحاسبي المعيار افي  ت العالقة المتضمن  ذاف األطراف  طاق تعرين   ع ضمنقت   خرىأ  شركاتتقوم المجموعة بإبرام معامالت مع  
ملكية مشتركة و/ أو  تخضع لن الشركات التي  عالقة مال  ات. تتألف األطراف ذطراف ذات العالقة" "إفصاحات األ،  ٢٤  قمر  الدولي

  موظفي اإلدارة الرئيسيين. و  ئهاشركامشتركة وإلدارة وسيطرة 
  

اإل واألو شرالدارة  تقرر  الخاحط  بالمعامكام  تمال صة  التي  والخدمات  عليها  ت  /    الحصول  من  تقديمها  عالقة /  ذات  أطراف    إلى 
  .قطبني باإلضافة إلى الرسوم األخرى، حيثما

  

  :فترةخالل ال  مع األطراف ذات عالقة ا يلي المعامالت الهامةفيم
  

  
  هرفترة الستة أش

  يونيو   ٣٠المنتهية في 
  هر ة أشثالثفترة ال

  يونيو   ٣٠المنتهية في 
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  درهم   درهم  درهم   درهم  
  (غير مدققة)   (غير مدققة)   (غير مدققة)   (غير مدققة)   
          

  ١٬٧١٣٬٢٢٨  ٢٬٧٣٧٬٥١٥  ٣٬٣٥٨٬٧٧٣  ٤٬٨٧١٬٦٧٣  ألطراف ذات عالقة المبيعات
  ١٨٠٬٢٢٢  ٨٩٣٬١٤٠  ٣١٥٬١١٣  ٩٠٩٬٠٦٩  ات عالقة ت من أطراف ذترياشالم
  ========  =======  ========  =======  

على  دارة الرئيسيين موظفي اإلتعويضات 
  النحو التالي: 

  
  

  
  

  ١٬٠٩٤٬٣١٨  ١٬٥٢٧٬٢٠٠  ٢٬٧٨٤٬٨٢٤  ٢٬٨١٧٬٤٨٣  األجلتعويضات قصيرة 
ات نهاية  ويضتع (عكس مخصص)  /مخصص 

  ن للموظفي ةمالخد
  

٦٩٬٤٦٢  
  

٨٦٬٢٥٤  
  
)٢٦٬١١١ (  

  
٥٢٬٦٤٥  

  =====  ======  ======  =====  
 

      رصدة األطراف ذات عالقةأ

  
    يونيو ٣٠

٢٠٢١  
    ديسمبر  ٣١

٢٠٢٠  
  هم در  همدر  
  ة)مدقق(  ة) (غير مدقق  
      

  ٤٫٠٦٧٫٤٢٢  ٥٬٤٧٤٬٢٨٤  )يةالتجار (مدرجة في الذمم المدينة قةمن أطراف ذات عالة مستحقة أرصد
  =======  =======  

  ١١٠٫٥٠٩  ١٣٬١٤١  واألخرى)لدائنة التجارية اف ذات عالقة (مدرجة في الذمم األطر  حقةتأرصدة مس
 ======  ======  



  التابعة وشركتها  م.عش.ناعات البناء ة لصجيرالف  ةركش
  

٢٠  
 

  )تابع( إيضاحات
 

    واالرتباطات االلتزامات الطارئة  . ٢٢
  

  
    يونيو ٣٠

٢٠٢١  
  مبر سيد ٣١

٢٠٢٠  
  درهم   همدر  
  قة)(مدق  ققة) (غير مد  
      

  ١٫٤٠١٫٠٤٢  ١٢٬٥٥٦٬٠٧٧  رأسمالية ارتباطات
  ١٠٧٫٧٠٥  -   نديتاعتماد مس

  ======  ======  
  

  لسهم ربحية ا  .٢٣
  

  

  
  هرفترة الستة أش

  يونيو   ٣٠المنتهية في 
  هر ة أشثالثفترة ال

  يونيو   ٣٠المنتهية في 
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  رهم د  درهم  درهم   درهم  
  (غير مدققة)   (غير مدققة)   (غير مدققة)   (غير مدققة)   
          

  ٧٬٨٠٤٬٨١٩  ٣٬٩١٦٬٦٣٦  ١٩٬٤٤٨٬٨٨٠  ١٠٬٩٦٩٬٥٥١  (درهم)  ةالفترأرباح 
  ==========  ===== ====  ===== ====  ===== ====  

  ١٣٥٬٩٨٧٬٥٠٠ ١٣٥٬٩٨٧٬٥٠٠  ١٣٥٬٩٨٧٬٥٠٠  ١٣٥٬٩٨٧٬٥٠٠  سهم جح لعدد األالمتوسط المر
          

  ٠ .٠٥٧  ٠ .٠٢٩  ٠ .١٤٣  ٠ .٠٨١  والمخفضة األساسية -  (درهم) السهمة ربحي
  ====  ====  ====  ====  

          مرةالعمليات المست
  ٧٬٨٠٣٬٥١٠  ٣٬٩٢٤٬٤٣١  ١٩٬٤٥١٬٣٥١  ١٠٬٩٨٣٬٦٨٥  ) درهمالفترة (أرباح 

  ==========  ===== ====  ===== ====  ===== ====  
  ٠ .٠٥٧  ٠ .٠٢٩  ٠ .١٤٣  ٠ .٠٨١  لمخفضةااألساسية و -  (درهم) ة السهمربحي

  ====  ====  ====  ====  
          وقفةالعمليات المت

  ١٬٣٠٩  ) ٧٬٧٩٥(  ) ٢٬٤٧١(  ) ١٤٬١٣٤(  هم) الفترة (در  رباحأ) / خسائر(
  ======  =====  =====  ====  
ساسية األ  -  (درهم) ربحية السهم/  )خسارة(

  ٠ .٠٠  )٠ .٠٠(  ) ٠ .٠٠(  )٠ .٠٠(  والمخفضة 
  ====  ====  ====  ====  

  
  . يخ التقريرمات قائمة في تارأي التزايوجد لدى الشركة  سية، نظراً ألنه الالسهم األسالى ربحية عر للتخفيض يكن هناك تأثي لم
  
  
  

  



  وشركتها التابعة  م.عش.الفجيرة لصناعات البناء شركة 
  

٢١  
 

  )تابع( ضاحاتإي
  

  حول القطاعاترير التق  .٢٤
  

اجر والتصنيع المحوهي:    ئيسية رقطاعات تشغيلية    تقسيم المجموعة إلى ثالثة  يتم داء.  األيص الموارد وتقييم  خصت  ضلمحددة بغرتشغيلية بناًء على القطاعات االلقطاعات  ايد  رة بتحددات اإلقام
  طاع بشكل منفصل:ق ى. فيما يلي المعلومات الخاصة بكلوأخر

  

 

  
  تمرةالمسالعمليات 

 ----------------- ----------- - -------- -- -- -------------------------- --------------- -------- --- -----  
  ت المتوقفةلعملياا

 -- - ---------------   
  اإلجمالي   لسيراميكامنتجات   اإلجمالي   مشطوبات  أخرى   نيع التص  المحاجر  

  ي نتهية فالم ستة أشهرالفترة 
                ٢٠٢١ يونيو ٣٠

  ٨٦٬٤٩٧٬٨٦٩  ١٧٧٬٨٠٣  ٨٦٬٣٢٠٬٠٦٦  ) ٤٬٥١٠٬٣٤١(  -   ٧٨٬٣٠١٬٦٠٤  ١٢٬٥٢٨٬٨٠٣  اإليرادات 
  ======== =  ======= ==  ========  ===========  =========  =======   =========  

  ١٠٬٩٦٩٬٥٥١  ) ١٤٬١٣٤(  ١٠٬٩٨٣٬٦٨٥  -   ١٬٠٦٤٬٢٠٩  ٩٬٨٢٠٬٤٥٣  ٩٩٬٠٢٣  ر) (الخسائ/  األرباح
  ======== =  ======= ==  ========  ===========  =========  =======  === ======  

  ١٣٬٦١٦٬٤٨٧  -   ١٣٬٦١٦٬٤٨٧  -   ١٤٨٬٧٩٤  ١٢٬٨٨٣٬٨٦٥  ٥٨٣٬٨٢٨  الكهاالست
  ======== =  ======= ==  ========  ===========  =========  =======   =========  
  المنتهية في  ستة أشهررة الفت
                ٢٠٢٠ يونيو ٣٠
  ٩٥٬٢٨١٬٤٥١  ١١٦٬٤٠٩  ٩٥٬١٦٥٬٠٤٢  ) ٤٬٣٠٦٬٦٧١(  -   ٩١٬٤٤٩٬٧٤٧  ٨٬٠٢١٬٩٦٦  دات اإليرا

  =======  ========  ===  ========  ========  ======  ========  
  ١٩٬٤٤٨٬٨٨٠  ) ٢٬٤٧١(  ١٩٬٤٥١٬٣٥١  -   ٢٬٩٦٦٬٠٢٠  ١٦٬٦٧٠٬٨٦٧  ) ١٨٥٬٥٣٦(  ر) (الخسائ/  األرباح

  ======  ========  =======  ===  ========  =====  ========  
  ١٤٬٧٤١٬٨٥٦  -   ١٤٬٧٤١٬٨٥٦  -   ١٢٤٬٨٠٠  ١٣٬٥٣٣٬٩٥٩  ١٬٠٨٣٬٠٩٧  االستهالك

  ======  =======  =====  ====  ========  ====  ========  
                ٢٠٢١ يونيو ٣٠في 

  ٤٤٢٬٠٨٨٬٨٨٢  ١٬١٣٦٬٣١٣  ٤٤٠٬٩٥٢٬٥٦٩  )٢٠٧٬٦١٧٬٠٥٦(  ٣٢٩٬٣١٢٬٤١٦  ٣٠١٬٩٨٦٬٢٠٣  ١٧٬٢٧١٬٠٠٦  الموجوداتإجمالي 
  ======== =  ======= ==  ========  ===========  =========  =======   =========  

  ١٠٤٬٧٥٢٬٠٢٥  ٧٢٢٬٦٠٧  ١٠٤٬٠٢٩٬٤١٥  )١٢٧٬٩٩٣٬٢٧٦(  ١٬٧٠٤٬٣٢٤  ٢١٨٬١٤٦٬٣٨٣  ١٢٬١٧١٬٩٨٤  إجمالي المطلوبات
  ======== =  ======= ==  ========  ===========  =========  =======   =========  

                ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
  ٤٧٨٬٣٩٩٬٨٣٤  ١٬١٢٠٬١٣٠  ٤٧٧٬٢٧٩٬٧٠٤  )٢٠٠٬١٥١٬٨٢٤(  ٣٣٢٬٥٥٩٬٥١٦  ٣٢٧٬٥٧٥٬٧٧٠  ٢٠٬٢٩٦٬٢٤٢  جمالي الموجوداتإ

  ========   =========   =========  ==========   =========  =======   =========  
  ١١١٬٤٢٠٬٥٦٧  ٦٩٢٬٢٩١  ١١٠٬٧٢٨٬٢٧٦  )١٢٠٬٧٣٢٬٩٠٠(  ١٬٦٨٥٬٩٣٣  ٢١٤٬٥٩٩٬٦٣٣  ١٥٬١٧٥٬٦١٠  طلوباتالمجمالي إ

  =======  ========  =======   =========  ========  ======  ========  
  



  التابعة ها شركات و  ش.م.عء الفجيرة لصناعات البناركة ش
  

٢٢  
 

  )تابع( إيضاحات
  

  ية األدوات المال   .٢٥
  

وسيا أهداف  اإن  إلدسات  المخاطر  لمجموعة  األهداف  ارة  تلك  مع  متوافقة  البيانات  واالمالية  في  عنها  اإلفصاح  تم  التي  لسياسات 
  يخ.رلتاوللسنة المنتهية في ذلك ا ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ فيكما  المالية الموحدة

  
مة العادلة  بالقيواالستثمارات المسجلة    ىاألخرالذمم المدينة  مدينة التجارية ولة من النقد وما يعادله والذمم اليتتألف الموجودات الما

الذمم الدائنة التجارية  و  إليجارا  اماتزتالمصرفية وال. تتألف المطلوبات المالية من القروض  من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
  خرى. األالذمم الدائنة و
  

  طفأةمبالتكلفة ال ألدوات المالية المسجلةل القيمة العادلة
  

القيم أن  اإلدارة  للموجودات  الدف  ترى  اوالمالمالية  ترية  المالية  بها  طلوبات  المالية  لتكلفة  بالمعترف  البيانات  في   المرحلية المطفأة 
  .يةدفترلا تقارب قيمها

  
  ييم األدوات الماليةتق
  

القتقوم   بقياس  باستخدام  المجموعة  العادلة  االيم  للقيمة  المتدرج  التالنظام  المدخالت    يلعادلة  أهمية  يعكس  في المستوالذي  خدمة 
  .القياس

  
  ياس القيمة العادلةق غراضألت المستخدمة تقييم واالفتراضاال أساليب

  
للمو العادلة  القيم  تحديد  ادوجيتم  با  بالقيمةالمقاسة  الية  لمات  تقييالعادلة  أساليب  لستخدام  مماثلة  وافتراضات  في   المستخدمةك  تلم 

  . ٢٠٢٠مبر  ديس ٣١تهية في المن موحدة السنوية المدققة للسنةلات المالية االبيان
  
لألقدم الجدول التال ي ة وى في النظام المتدرج للقيم المستب  ، حسريروات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقدي تحليالً 

  .ادلةلعتصنيف قياس القيمة افي اطاره  يتم الذيالعادلة 
  
  اإلجمالي   ٣ستوى مال  ٢المستوى   ١توى المس  
  درهم  درهم  درهم  درهم  

          ٢٠٢١ يونيو ٣٠
    منقيمة العادلة بالمسجلة الاالستثمارات 

  ٦٣٬٢١١٬٢٨٣  ١٬٥٨٩٬٦٠٠  -   ٦١٬٦٢١٬٦٨٣  اإليرادات الشاملة األخرىخالل   
  ==== =====  ====  =======  = ========  
          

          ٢٠٢٠  ديسمبر ٣١
  القيمة العادلة من المسجلة ب ستثماراتالا

  ٧١٬٧٠٦٬٠٠٩  ١٬٥٨٩٬٦٠٠  -   ٧٠٬١١٦٬٤٠٩  ىاإليرادات الشاملة األخر خالل  
  ========  ====  =======  ========  

  
في   المنتهية  الفترة  المنتهو  ٢٠٢١  يونيو  ٣٠خالل  في  يالسنة  هناك  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١ة  تكن  لم  بين  ،  فيما  مستويات التحويالت 

  قيمة العادلة. الت قياساالمختلفة ل
  

 أحداث الحقة  .٢٦
  

تأثير على  ١٩ –لتزايد كوفيد المحتمل أن يكون كوباء. من  ١٩  –عن كوفيد  ميةصحة العالأعلنت منظمة ال ،٢٠٢١ س مار ١١في 
  ، ١٩  –كوفيد  وقاية من  احترازية للتدابير    الدولالعديد من  ، وضعت  اليةخالل الفترة الحاألعمال.    المي وتطورعالقتصادي الالنمو ا

 –وفيد  ك  . يخضع تطور جهابضائع داخل هذه الدول وخارال  اج وتوريداة اليومية وسلسلة إنتيألمر الذي أثر بشكل ملحوظ على الحا
العال  هوأثار  ١٩ االقتصاد  األنش  دوبالتحدي  مي على  للمعلى  التجارية  مستإلموعة  جطة  اليقين،  ى  عدم  من  من  ويات  اآلثار والعديد 
غير  المح المالية  اعتماد  ريخ  اتفي    المحددةتملة  لحالمرالبيانات  الموحدة  ف  ستة أشهرالة  فترللمجموعة  لية الموجزة    ٣٠  يالمنتهية 
  . ٢٠٢١ يونيو
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