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 معلومات عامة 
 

 ،383ص.ب  لرئيسي: عنوان المكتب ا
 اإلمارات العربية المتحدة  –الفجيرة 

 + 971 9 222 2051هاتف:  
 + 971 9 222 7314فاكس: 

 fbi_fuj@emirates.net.aeالبريد االلكتروني:  
  

 aefbiwww.fuj. الموقع االلكتروني: 

  

 متدكي بي إم جي لوار جلف لي  مدققي الحسابات: 
 341145ص.ب 
 ية المتحدة اإلمارات العرب  –دبي 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 





3 
إم جي  لـ كي بي قلة التابعةاألعضاء المست جي لوار جلف ليمتد، شركة عضو في شبكة كي بي إم جي للشركات كي بي إم

 شركة سويسرية. جميع الحقوق محفوظة.رناشيونال"(، انترناشيونال كوبريتف )"كي بي إم جي انت
 ت العربية المتحدة.ل ومرخص بموجب قوانين دولة اإلماراسج ليمتد )فرع دبي( ملف لوار ج  كي بي إم جي

 ليمتد    في إم جي لوار جل ب يك
 1، برج بوليفارد بالزا 13الطابق 

بوليفارد محمد بن راشد، وسط مدينة دبي، اإلمارات العربية المتحدة 
+971( 4) 330 1515+، فاكس: 971( 4) 403 0300هاتف: 

ةدالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحتقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة 

كة الفجيرة لصناعات البناء ش.م.عرش السادة مساهمي

مقدمة 

شركة الفجيرة لصناعات البناء المالية المرحلية الموجزة الموحدة المرفقة ل البياناتلقد قمنا بمراجعة 
التي تتألف مما يلي:و، 2020مارس  31تها التابعة )"المجموعة"( كما في اوشرك )"الشركة"( ش.م.ع

؛ 2020مارس  31كما في وحد ملالموجز ز المالي ا كبيان المر •

لفترة الثالثة أشهر المنتهية  الموحد الموجز  اإليرادات الشاملة األخرىر وبيان األرباح أو الخسائ •
 ؛ 2020مارس  31في 

 ؛2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في الموحد الموجز  بيان التغيرات في حقوق الملكية •

و  ؛2020مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  الموحد زة الموجقات النقديفبيان التد •

.المرحلية البيانات الماليةإيضاحات حول  •

ً للمعيار  الموحدة المرحلية الموجزة البيانات الماليةإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه  وفقا
في التعبير عن استنتاجنا  ا. تنحصر مسؤوليتن" ة"التقارير المالية المرحلي، 34المحاسبي الدولي رقم 

 على أعمال المراجعة التي قمنا بها.  بناءً  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدةحول هذه 

نطاق أعمال المراجعة 

ً للمعيار الدولي حول ارتباطات المراجعة رقم   المعلومات"مراجعة ، 2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقا
المرحلية على   البيانات المالية. تنطوي مراجعة حسابات مستقل للمنشأة"  قققبل مد لمرحلية من االمالية 

استفسارات، بصورة رئيسية من األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية، والقيام 
بإجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من نطاق التدقيق 

ً للمعايير الدولية للتدقيق وبالتالي فإن المراجعة ال تمكننا من الحصول على  و لذي يتم القيام بها فقا
تأكيدات بأننا سنكون على دراية بكافة األمور الهامة التي يمكن التعرف عليها من خالل التدقيق. 

وبالتالي، فإننا ال نبدي رأياً تدقيقياً.
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إم جي  لـ كي بي قلة التابعةاألعضاء المست جي لوار جلف ليمتد، شركة عضو في شبكة كي بي إم جي للشركات كي بي إم

 شركة سويسرية. جميع الحقوق محفوظة.رناشيونال"(، انترناشيونال كوبريتف )"كي بي إم جي انت
 ت العربية المتحدة.ل ومرخص بموجب قوانين دولة اإلماراسج ليمتد )فرع دبي( ملف لوار ج  كي بي إم جي

 البناء ش.م.ع  شركة الفجيرة لصناعات
 مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة  رتقري 

 الموحدة  المرحلية الموجزة  البيانات المالية
2020مارس  31

االستنتاج

الموحدة المرحلية الموجزة  البيانات الماليةأن يسترع انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بناًء على مراجعتنا، لم 
ً للمعيار المحاسبي ف اإعدادها، من كيتم  لم 2020 مارس 31المرفقة كما في  ة النواحي المادية، وفقا

 ."التقارير المالية المرحلية"  34الدولي رقم 

بي إم جي لوار جلف ليمتد ىك

 فوزي أبوراس
 968رقم التسجيل:  

، اإلمارات العربية المتحدةدبي
May 2020 14 : التاريخ
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الموحد الموجز  خرىاألرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األ بيان 
 2020مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

أشهر ة ـرة الثالثـفت  
مارس  31المنتهية في   

)غير مدققة( 

20202019
درهمدرهم  إيضاح

العمليات المستمرة 

 60.181.892 52.651.616 5اإليرادات  
(35.144.110)( 30.046.784)تكلفة المبيعات

---------------------------------
22.604.83225.037.782إجمالي األرباح 

(7.229.915)( 6.816.316) 6 والعمومية  دارية اإلمصروفات ال
(6.036.060)( 5.143.416) 7 مصروفات البيع والتوزيع

(254.022)-خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية 
55.2361.039.862 9 رى ات أخدإيرا

------------------------------
10.700.33612.557.647رباح التشغيلية األ

(825.560)( 1.202.855) 8 مصروفات التمويل 
500.092366.319 8 إيرادات التمويل 

1.650.2681.245.004إيرادات توزيعات األرباح 
------------------------------

11.647.84113.343.410لعمليات المستمرة من ا  حاألربا

10.049( 3.780)األرباح من العمليات المتوقفة /)الخسائر(
-----------------------------

11.644.06113.353.459أرباح الفترة 
==== ==== === =====

 .الموحدة من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة يتجزأ جزًء ال 22إلى  11 نتُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات م

 .  4و 3تين مدرج على الصفحالموحدة المرحلية الموجزة  البيانات المالية إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة 
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 )تابع(  وحد م الالموجز  األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى بيان 
 2020مارس   31ة أشهر المنتهية في ثالث لالفترة 

 

  

ة أشهر ـرة الثالثـفت  
مارس  31المنتهية في   

 )غير مدققة( 
   

  2020 2019 
 درهم درهم  إيضاح 
    

 13.353.459 11.644.061  أرباح الفترة 
    

    اإليرادات الشاملة األخرى للفترة: 
    

    باح أو الخسائر: إلى األر يفها الحقا  ادة تصنعيتم إ لن البنود التي  
    

   مسجلة في حقوق الملكية الستثماراتصافي التغير في القيمة العادلة 
 767.698 ( 4.037.325) 11 خالل اإليرادات الشاملة األخرى من العادلة  لقيمةبا
  ---------------- --------------- 

 14.121.157 7.606.736  ة رالشاملة للفتإجمالي اإليرادات 
   ====== ==  ==== ==== 
    

    ربحية السهم 
 0 .098 0 .086 23 العمليات المستمرة – والمخففةاألساسية 

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

 0 .000 ( 0  .000) 23 المتوقفة العمليات  –األساسية والمخففة 
   ======  ====== 

 

  .الموحدة تجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزةال ي  جزءً  22إلى  11من  تتُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحا
 

 .  4و 3تين مدرج على الصفحالموحدة المرحلية الموجزة  البيانات المالية إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة 
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   الموحد الموجز  دية التدفقات النقبيان 
 2020مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

 ة أشهرـرة الثالثـفت          
 مارس 31المنتهية في         

 ()غير مدققة           
 2019 2020 إيضاح 
 درهم درهم  

    األنشطة التشغيلية
 13.353.459 11.644.061  أرباح الفترة 
    تعديالت لن: 

 8.280.869 7.427.274 10 االستهالك )بما في ذلك موجودات حق االستخدام( 
 441.462 954.609 8 الفاعدة على التزامات عقود اإليجار

 270.256 262.284  للموظفين ةممخصص تعويضات نهاية الخد
 384.098 248.246 8 مصروفات الفاعدة على القروض المصرفية

 ( 1.245.004)  ( 1.650.268)   إيرادات توزيعات األرباح 
 ( 366.319)  ( 500.092)  8 إيرادات الفاعدة

 130.566 ( 309.348)  12 مخصص المخزون بطيء الحركة /)عكس( 
 254.022 - 13 التجاريةينة دمالخساعر انخفاض قيمة الذمم 
 ( 927.204)  - 9 عكس مخصصات زاعدة

  ---------------  --------------- 
  18.076.766 20.576.205 

 2.515.820 2.027.888  لمخزوناالتغير في 
 ( 2.574.488)  ( 58.0162.3)   جارية الذمم المدينة التالتغير في 

 في ذلك ة ا خرى )بما نيوداعع والذمم المدلاالتغير في المبالغ المدفوعة مقدماً و
 330.112 1.773.065  يلة ا جل وموجودات العقود(وطالمدينة  الذمم

 ( 3.619.528)  ) 5.541.721(   التغير في الذمم الداعنة التجارية وا خرى
( 135.993)   لخدمة المدفوعة للموظفينتعويضات نهاية ا   (108.593 ) 

( 000.2601.)  20 مجلس اإلدارة مدفوعة إلى أعضاءمكافآت    (1.260.000 ) 
  ---------------  --------------- 

8912.581.9  لنقد من األنشطة التشغيلية ي اصاف  15.859.528 
  --------------- --------------- 

    األنشطة االستثمارية
 - )29.000.000(    االستثمار في ودائع ثابتة
 - 7.000.000  ودائع ثابتة المتحصالت من استرداد

 - )19.939.752(  11 اإليرادات الشاملة األخرى االستحواذ على استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل
 (.1091.136) )1.622.221( 10 ات االستحواذ على ممتلكات وآالت ومعد

 1.245.004 153.998  األرباح توزيعاتإيرادات 
 177.917 312.709   لثابتةدائع امن الوالفائدة المستلمة 

  -----------------  -------------- 
( 43.095.266)    األنشطة االستثمارية من /(المستخدم في) صافي النقد  286.812 

  -----------------  -------------- 
    األنشطة التمويلية 
 (1.551.798) )6.456.266( 18 مدفوعةايجار التزامات عقود 

 (2.489.819) )1.777.777( 17 سداد قروض مصرفية 
 ( 402.336) )304.231(   الفاعدة المدفوعة 

 ( 13.598.750) - 20 توزيعات ا رباح المدفوعة
  -----------------  ----------------- 

 ( 18.042.703) )8.835.274(  األنشطة التمويلية   المستخدم فيصافي النقد 
  -----------------  ----------------- 

 (1.896.363) )39.051.551(   صافي النقص في النقد وما يعادله
    

 26.235.964 63.737.383  فترة النقد وما يعادله في بداية ال
  ----------------  ---------------- 

 24.339.601 24.685.832  النقد وما يعادله في نهاية الفترة 
  ========= ========= 
 24.339.601 24.685.832 15 اية الفترة ه في نهلدد وما يعانقال
  =========  ========= 
 

   .الموحدة ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة جزءً  22إلى  11رجة على الصفحات من تُشكل اإليضاحات المد
 

 . 4و 3تين مدرج على الصفحالموحدة الموجزة  المرحلية ةيت المالالبياناحول مراجعة  إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين
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 الموحد  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز
 2020مارس   31ة الثالثة أشهر المنتهية في لفتر

 

 
 رأس 
 المال 

 االحتياطي 
 الــقانوني 

احتياطي القيمة العادلة  
رات المسجلة  لالستثما

بالقيمة العادلة من  
ات الشاملة  خالل اإليراد

 ألخرى ا
 رباح  ألا

 اإلجمالي   المحتجزة 
 درهم   درهم  درهم     درهم درهم   
      

 301.276.964 88.472.086 39.772.179 37.045.199 135.987.500 (ة )مدقق  2019يناير  1في  الرصيد 
 ---------------- -------------- --------------- -------------- ---------------- 
      

      لة للفترة  الشام  ت داا راإليإجمالي 
 13.353.459 13.353.459 - - - أرباح الفترة 

 767.698 - 767.698 - - الشاملة األخرى للفترة اإليرادات
 ---------- ---------- ---------- -------------- ---------------- 

 14.121.157 13.353.459 767.698 - - الشاملة للفترة  اإليراداتإجمالي 
 ---------- ---------- ---------- -------------- ---------------- 

      من حقوق الملكية المعامالت مع مالكي الشركة المسجلة مباشرة ض
 (13.598.750) (13.598.750) - - - ( 20يضاح اإل )راجع   الُمعلنةتوزيعات األرباح 

 (1.260.000) (1.260.000) - - - ( 20يضاح اإل)راجع أعضاء مجلس اإلدارة  تعويضات
 ---------- ---------- ---------- ---------------- ---------------- 
 (14.858.750) (14.858.750) - - - لي المعامالت مع مالكي الشركة المسجلة مباشرة ضمن حقوق الملكية ماإج
 ---------------- --------------- -------------- ---------------- ----------------- 

 300.539.371 86.966.795 40.539.877 37.045.199 135.987.500 ( ة)غير مدقق 2019س مار  31  يالرصيد ف
 ==== === == == ====== == == = == =  ==== ==== = == === == == 
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  )تابع( الموحد  لتغيرات في حقوق الملكية الموجزبيان ا
 2020مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 
 رأس 
 المال 

 االحتياطي 
 ــقانوني لا

احتياطي القيمة العادلة  
رات المسجلة  لالستثما

بالقيمة العادلة من  
خالل اإليرادات الشاملة  

 األخرى 
 األرباح  
 اإلجمالي   المحتجزة 

 درهم   درهم  درهم     درهم درهم   
      

 344.139.187 118.977.873 47.393.860 41.779.954 135.987.500 )مدققة(  2020يناير  1في  الرصيد 
 ---------------- -------------- --------------- -------------- ---------------- 

      إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 
   

 

  

 11.644.061 11.644.061 - - - أرباح الفترة 
 (4.037.325) - (4.037.325) - - اإليرادات الشاملة األخرى للفترة

 ---------- ---------- --------------- -------------- ---------------- 
 7.606.736 11.644.061 (4.037.325) - - الشاملة للفترة  اإليراداتإجمالي 

 ---------- ---------- --------------- -------------- ---------------- 
      قوق الملكية حجلة مباشرة ضمن المعامالت مع مالكي الشركة المس

 (20.398.125) (20.398.125) - - - ( 20يضاح اإل )راجع   الُمعلنةتوزيعات األرباح 
 (1.260.000) (1.260.000) - - - ( 20تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة )راجع اإليضاح 

 ---------- ---------- ---------- ----------------- ----------------- 
 (21.658.125) (21.658.125) - - - المسجلة مباشرة ضمن حقوق الملكية  لكي الشركةع ما مت المعامال إجمالي 

 ---------------- ---------------- ---------------- ------------------ ------------------ 
 330.087.798 108.963.809 43.356.535 41.779.954 135.987.500 ( ة)غير مدقق 2020مارس  31الرصيد في  

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

 
(1 )  ً ذا  حتى يبلغ رصيد هي ن اطي القانوالحتي إلى ا للشركة  السنوية رباح األ٪ من صافي 10تحويل  يتعين، والنظام األساسي للشركة 2015لسنة  (2)لقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية رقم لطبقا

لم يتم إجراء تحويل إلى هذا االحتياطي في نهاية فترة التقرير حيث  ل للتوزيع باستثناء الحاالت التي ينص عليها القانون. قاب ياطي غير ت هذا االح إن  المدفوع.  ة مال الشرك ٪ من رأس 50االحتياطي 
 سيتوقف ذلك على نتائج السنة المالية. 

 
  .لموحدةا جزةية المولالمرح بيانات الماليةلاال يتجزأ من هذه  جزءً  22إلى  11ن يضاحات المدرجة على الصفحات مل اإلتُشك
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 الموحدةالمرحلية الموجزة  البيانات الماليةإيضاحات حول 
 )غير مدققة(   2020مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
   معلومات عن الشركة  . 1

 
ارات  فجيرة، اإلملفي إمارة ا 1979عام  ةسكمؤس  (“ القابضة ركةالش”أو  “الشركة ”)تأسست شركة الفجيرة لصناعات البناء ش.م.ع 

لشركة هو ص.ب  لعنوان المسجل الإن . 1991في  تم الحقاً تغيير الوضع القانوني للشركة إلى شركة مساهمة عامةالعربية المتحدة. 
   ألوراق المالية.ي لوظب أب  جة في سوق لشركة مدرلالعادية سهم األإن  الفجيرة، اإلمارات العربية المتحدة. 383

 
ولفترة الثالثة أشهر   2020مارس  31كما في  ات المالية المرحلية"()"البيان  الموحدةية المرحلية الموجزة لتتألف البيانات الما

ات  شرك”ومنفردة بـ “ لمجموعةا”بـيُشار إليهما مجتمعة ) لشركة وشركتها التابعةامن )"الفترة الحالية"(  ذلك التاريخ نتهية فيالم
 . (“ المجموعة

 
ومنتجات  ابوق الخرساني وأعمال بالط األرصفة المتشابكة وبالط السيراميك مجموعة في إنتاج الطلاألنشطة الرئيسية لثل متت 

 . الكساراتالصوف الصخري ومنتجات الرخام وبالط التيرازو ومنتجات 

 
 أساس اإلعداد   . 2

 
 بيان التوافق   )أ( 

 
ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم و 2020مارس  31هية في ة أشهر المنت ث لفترة الثالمرحلية المالية ال بياناتلاتم إعداد هذه    34فقا

ً إلى جنب مع البيانات المالية  تها عين قراءيت ، و"التقارير المالية المرحلية" ديسمبر   31في  للمجموعة كماالموحدة  السنوية جنبا
ً لل 2019 عربية المتحدة  تحادي لدولة اإلمارات الاللبات القانوني اومتط ةي ر المالداد التقاري معايير الدولية إلعوالتي تم إعدادها وفقا
 . 2015( لسنة 2رقم )

 
 السياسات المحاسبية الهامة ( ب)

 
ر المالية، فإن  من المعايير الدولية إلعداد التقاري  16تطبيق المعيار رقم نتيجة  اإليجار عقود  طريقة احتساب في باستثناء التغيرات 

  عند إعداد البيانات المالية الموحدة  المطبقةالمالية المرحلية تتوافق مع تلك السياسات  البيانات السياسات المحاسبية المطبقة عند إعداد
   .2019ديسمبر  31السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

 
 استخدام التقديرات واألحكام  . 3

 
كام وتقديرات وافتراضات من شأنها أن تؤثر على تطبيق السياسات  دارة وضع أحب من اإلمرحلية يتطلالمالية ال البياناتإن إعداد 
 دات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. االيراووبات  للموجودات والمطل  والمبالغ الُمعلنة المحاسبية

 
لمجموعة  لتطبيق السياسات المحاسبية  عنددارة من قبل اإل الموضوعةام الهامة كانت األحك المرحلية،المالية البيانات عند إعداد هذه 

ديسمبر   31بيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في على ال اتطبيقهذاتها التي تم  ي قين في التقديرات هوالمصادر الرئيسية لعدم الي 
2019. 

 
ة قياسات القيمة  كاف  راقبةمكما أن اإلدارة مسؤولة بصورة عامة عن  ،العادلة لرقابة فيما يتعلق بقياس القيمالمجموعة إطار عام ل لدى

 . العادلة الهامة
 

لتعديالت على التقييم. في حال االستعانة بمعلومات صادرة  غير الملحوظة وا لمدخالت الهامةاجعة ارمبصورة منتظمة ب  ارةتقوم اإلد
بتقييم األدلة التي تم   تقوم اإلدارةالعادلة، خدمات التسعير، لقياس القيم األسعار المقدمة من وسيط أو ض عرو عن طرف آخر، مثل 

متطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، بما ب  تفي التقييمات هذهبأن  االستنتاجخرى لدعم الحصول عليها من األطراف األ 
 اره تصنيف مثل هذه التقييمات. للقيمة العادلة الذي يتم في إطفي ذلك المستوى في النظام المتدرج 

 
العادلة في   ميتم تصنيف القي مكان. إلسوق الملحوظة قدر اعند قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام، تستخدم المجموعة معطيات ال

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

 : أسعار مدرجة )غير معدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات متطابقة.  1المستوى  -

عبارة عن مدخالت ملحوظة لموجودات أو مطلوبات،   هيو  1من المستوى سعار المدرجة ضالف األ: مدخالت بخ2مستوى 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 ملح3المستوى  -
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 الموحدةالمرحلية الموجزة  البيانات الماليةاحات حول إيض
 ر مدققة( )غي  2020مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 )تابع(  م التقديرات واألحكاماستخدا . 3

 
لقيمة العادلة ألصل أو التزام ضمن مستويات مختلفة في النظام المتدرج  المدخالت المستخدمة في قياس افي حال أمكن تصنيف 

ى  بأكمله ضمن نفس المستوى في النظام المتدرج للقيمة العادلة الذي ينطوي علعادلة، يتم تصنيف قياس القيمة العادلة للقيمة ال
 القياس بأكملها.ية بالنسبة لعملية قل أهمالمدخالت الجوهرية األ 

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

 
 المخاطر المالية  إدارة . 4

 
ي ذلك مخاطر العمالت  مخاطر السوق )بما ف :مخاطر مالية متنوعة تتمثل في من المحتمل أن تتعرض المجموعة من خالل أنشطتها ل

 (، ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. أسعار الفائدة ومخاطر األسعار ومخاطر األجنبية 
 

 البياناتن فيما يتعلق بإدارة المخاطر المالية ضم ةلمعلومات واإلفصاحات الالزملمرحلية على كافة امالية اال البيانات تشتملال 
ديسمبر   31البيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في  تعين قراءتها جنباً إلى جنب مع ، وي للمجموعة المالية الموحدة السنوية

ة تتوافق مع األهداف والسياسات المفصح عنها في البيانات المالية  لمالية لدى المجموعمخاطر اوسياسات إدارة ال إن أهداف .2019
 .2019ديسمبر  31موحدة كما في وللسنة المنتهية في  ال
 

   اإليرادات  . 5
 

 
 الثالثة أشهر   فترة       
 مارس  31المنتهية في       

 2020 2019 
 درهم درهم  
   

 59.813.777 51.406.971 حدد في وقت م –لبضائع بيع ا
 368.115 1.244.645 على مدى فترة زمنية –إيرادات العقود 

 ---------------- --------------- 
 52.651.616 60.181.892 
 == = == ==== == == ==== 
 

 والعمومية  دارية اإل مصروفات ال . 6
 

 
 فترة الثالثة أشهر         
 مارس  31المنتهية في       

 2020 2019 
 درهم رهم د 
   
 4.580.144 4.900.365 ها المتعلقة ب متيازات  االاتب وروال

 بما في ذلك موجودات  )  معداتالالت واآل تلكات وممللستهالك اال
 1.344.360 916.393 (10حق االستخدام( )راجع اإليضاح 

 541.086 331.695 ورسوم تأشيرات   أتعاب قانونية ومهنية
 178.472 173.663 االتصاالت والهاتف 

 284.028 121.761 ( أدناه( 1ماعية )راجع )جت مساهمة ا
 301.825 372.439 أخرى 

 -------------- ------------- 
 6.816.316 7.229.915 
 ==== ==== == = ==== 
 
جتمعات  تطوير مل ‘ مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق’ إلىاجتماعية في شكل بضائع مصدرة دون تكلفة  تتمثل في مساهمات ( 1) 

    طقة الفجيرة. من محلية في 
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 لموحدةاالمرحلية الموجزة  البيانات الماليةإيضاحات حول 
 )غير مدققة(  2020مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
   لبيع والتوزيعمصروفات ا  . 7
 

 
 فترة الثالثة أشهر         
 مارس  31المنتهية في       

 2020 2019 
 درهم درهم  
   

 2.349.813 2.133.486 ها المتعلقة ب   اتمتيازاالرواتب ولا
 1.626.833 1.089.609 مصروفات المركبات 

 بما في ذلك موجودات  )  معداتالالت واآل ممتلكات وللستهالك اال
 662.725 1.035.939 (10دام( )راجع اإليضاح حق االستخ

 429.166 390.158 رسوم حكومية على مبيعات المحاجر
 493.619 163.118 ري التجا والترويج لدعاية ا

 473.904 331.106 أخرى 
 -------------- ------------- 
 5.143.416 6.036.060 
 == == = === == == === 

 

   إيرادات ومصروفات التمويل  . 8
 

 
 فترة الثالثة أشهر         
 مارس  31المنتهية في       

 2020 2019 
 درهم درهم  

   

   لتمويل مصروفات ا
 384.098 248.246 ض مصرفية قرو الفائدة على

 441.462 954.609 ( 18ضاح ع إي )راج  عقود االيجار التزامات الفائدة على 
 ------------- ----------- 
 1.202.855 825.560 
 ------------- ----------- 

   إيرادات التمويل 
 (366.319) ( 500.092) بنوك  الفائدة على ودائع ثابتة لدى

 -------------- ------------- 
 459.241 702.763 صافي  –التمويل مصروفات  

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

   إيرادات أخرى . 9
 

إيرادات متنوعة بقيمة  قة( بصورة رئيسية من )غير مدق 2020مارس  31ية في يرادات األخرى لفترة الثالثة أشهر المنتهتتألف اإل
  0 .93مخصصات زائدة غير مطالب بها بقيمة عكس : )غير مدققة(  2019س مار  31المنتهية في أشهر ة )فترة الثالث درهم  0 .06

 مليون درهم(.  0 .11وإيرادات متنوعة بقيمة  درهمليون م
 

   لمعداتالممتلكات واآلالت وا  . 10
 

 اإلضافات )غير مدققة( 
 

)فترة الثالثة  مليون درهم  1 .62مة لى موجودات بقي ع جموعة ، استحوذت الم 2020مارس  31خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 مليون درهم(.  1 .14ققة( مد )غير 2019مارس  31أشهر المنتهية في 

 

 حق االستخدام )غير مدققة( موجودات  
 

ني  ت المباوالتي تم تصنيفها ضمن فئا مليون درهم 60 .08حق استخدام بقيمة اعترفت المجموعة بموجودات ، سابقةالخالل الفترة 
مارس   31ترة الثالثة أشهر المنتهية في )فمليون درهم  1 .26ة . تم قيد مصروفات استهالك بقيمتأجرة عقارات مسعلى والتحسينات 

 . 18بناًء على فترات عقود االيجار للعقود ذات الصلة. راجع كذلك اإليضاح  لك وذ ،(مليون درهم 1 .47غير مدققة(: ) 2019
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 الموحدةزة لموجا المرحلية ليةات الما البيانإيضاحات حول 
 ة(  )غير مدقق 2020مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 )تابع(   الممتلكات واآلالت والمعدات . 10

 
 االستهالك )غير مدققة( 

 
 االستهالك على النحو التالي: ع تم توزي 

 

 
 فترة الثالثة أشهر         
 مارس  31نتهية في  الم     

 2020 2019 
 درهم م دره 
   
 6.273.784 5.474.942 المبيعات لفةتك

 662.725 1.035.939 ( 7اح ات البيع والتوزيع )راجع اإليضمصروف
 1.344.360 916.393 ( 6إدارية )راجع اإليضاح عمومية و مصروفات

 -------------- ------------- 
 7.427.274 8.280.869 
 == == ==== == = ==== 
 

 من خالل اإليرادات الشاملة األخرىادلة الع ةلمسجلة بالقيممارات ا االستث . 11
 

 
 مارس   31

2020 
 ديسمبر 31

2019 
 درهم درهم  
 )مدققة(  )غير مدققة(  

   سندات الملكية 
 52.207.489 68.109.916 أوراق مالية مدرجة 

 1.589.600 1.589.600 أوراق مالية غير مدرجة 
 ---------------- -------------- 

 53.797.089 69.699.516 خالل اإليرادات الشاملة األخرى سجلة بالقيمة العادلة من مالت ماراث ست اال إجمالي
  =========  ======== 
  

 خالل اإليرادات الشاملة األخرى من العادلة  لقيمة با سجلةمال في حقوق الملكية  الستثماراتصنيف 
 

حيث   أعاله يمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى بالق  مسجلةملكية ق قو ه كحأعالاالستثمارات بتصنيف  المجموعة قامت 
 د ألغراض استراتيجية. ها على المدى البعي االستثمارات التي تعتزم المجموعة االحتفاظ ب لملكية تلك تمثل ا حقوق نأ

 
 اإلضافات )غير مدققة( 

 
  ثمن شراء بلغ  أسهم ملكية مدرجة مقابل ض ى بعلالمجموعة ع ت ذ، استحو2020مارس  31خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  استثمار مسجل والتي تم تصنيفها كشيء(،  ة(: ال)غير مدقق 2019مارس  31ثالثة أشهر المنتهية في فترة ال)مليون درهم  19 .94
 . ذج األعمالاستناداً إلى نمو بالقيمة لعادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

   
 )غير مدققة( خرى لالستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األ دلة افي القيمة العالتغير 

 
فترة الثالثة أشهر  )مليون درهم  4 .04ثمارات بقيمة تبلغ ادلة لالست الع من التقييم بالقيمة خسائرخالل الفترة الحالية، تم تسجيل 

ضمن  ( مليون درهم 0 .77ثمارات بقيمة تبلغ القيمة العادلة لالست يم ب لتقي امن  ح أربا: (ة ير مدقق)غ 2019مارس  31المنتهية في 
 اإليرادات الشاملة األخرى. 
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 وحدةالم الموجزة  المرحلية البيانات الماليةإيضاحات حول 
 )غير مدققة(  2020مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 مخزون ال . 12
 

 
 مارس   31

2020 
 رديسمب  31

2019 
 درهم درهم  
 )مدققة(  )غير مدققة(  

   المستمرة العمليات 
 2.774.292 3.962.534 المواد الخام 

 25.237.015 26.415.016 البضائع تامة الصنع 
 22.029.452 21.635.119 قطع الغيار 

 7.929.625 6.160.484 الستهالكية المواد ا
 ----------------- --------------- 
 58.173.153 57.970.384 
 (17.001.398) ( 16.705.963) اقصاً: مخصص المخزون بطيء الحركة ن 

 ---------------- ----------------- 
 41.467.190 40.968.986 

 2.135.045 - قيد النقل البضائع 
 ---------------- ---------------- 

 43.104.031 41.467.190 )أ(  المستمرةالمخزون المتعلق بالعمليات 
 ---------------- ---------------- 

   العمليات المتوقفة 
 3.112.648 3.069.973 نع لصالبضائع تامة ا

 2.434.118 2.434.118 قطع الغيار 
 52.937 - المواد االستهالكية 

 --------------- -------------- 
 5.504.091 5.599.703 

 (3.578.565) ( 3.564.652) الحركة  ناقصاً: مخصص المخزون بطيء
 ---------------- ---------------- 

 2.021.138 1.939.439 ( ب ) المتوقفة مليات المخزون المتعلق بالع
 ---------------- ---------------- 

 45.125.169 43.406.629 صافي )أ( + )ب(  –ون إجمالي المخز
  =========  ========= 

 
منتهية شهر الفترة الثالثة أ) مليون درهم  0 .31خزون بطيء الحركة بقيمة تبلغ للم مخصص  عكستم تسجيل  لحالية،خالل الفترة ا

ة  ضمن "تكلف األرباح أو الخسائر فيم( مليون دره 0 .13 مخصص للمخزون بطيء الحركة بقيمة: 2019مارس  31في 
 المبيعات". 

 
 الذمم المدينة التجارية . 13
 

 
 مارس   31

2020 
 برديسم 31

2019 
 مدره م دره 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
   

 62.677.631 65.035.647 الذمم المدينة التجارية 
 (17.884.109) ( 17.884.109) ( أدناه جعرار االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية )ناقصاً: خسائ 

 ---------------- ---------------- 
 47.151.538 44.793.522 
 ======== =  ======== 

 
ضمن األرباح أو   مليون درهم 0 .25تجارية بقيمة تبلغ ، تم تسجيل خسائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة الالسابقةالفترة الل خ

 الخسائر. 
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 الموحدة  المرحلية الموجزة المالية يانات الب إيضاحات حول 
 ققة(  )غير مد 2020مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 عة مقدما  والوداع والذمم المدينة األخرى مدفو لمبالغ الا . 14
 

 
 مارس   31

2020 
 رديسمب  31

2019 
 درهم درهم  
 )مدققة(  )غير مدققة(  
   

ً  مصروفات  2.271.203 2.020.847 مدفوعة مقدما
 1.548.524 1.001.851 مبالغ مدفوعة مقدماً  

 - 1.496.270 األرباح المدينة توزيعات 
 1.684.806 605.260 ة دين ات الممحتجزذمم ال

 433.377 424.129 الودائع
 438.410 630.558 رى الذمم المدينة األخ

 -------------- -------------- 
 6.376.320 6.178.915 )أ( ينة األخرى  اً والودائع والذمم المدإجمالي المبالغ المدفوعة مقدم
   ناقصاً: الجزء غير المتداول 

 (364.000) ( 366.025) ودائع ال
 (232.204) ( 174.834) ذمم المحتجزات المدينة 

 -------------- -------------- 
 الجزء غير المتداول من المبالغ المدفوعة مقدماً والودائع  

 (596.204) ( 540.859) )ب( المدينة األخرى   والذمم
 -------------- -------------- 

 الودائع  ا  وفوعة مقدم المد المبالغالجزء المتداول من 
 5.780.116 5.638.056 )ب(   -)أ(  والذمم المدينة األخرى 

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

 النقد في الصندوق ولدى البنوك  . 15
 

 
 مارس   31

2020 
 برديسم 31

2019 
 درهم درهم  
 )مدققة(  )غير مدققة(  
   

 372.461 300.903 النقد في الصندوق 
 - 60.247 ار ستثموسيط االالنقد لدى  

 63.364.922 24.324.682 حسابات جارية –األرصدة المصرفية 
 --------------- --------------- 
 24.685.832 63.737.383 
  ======== ==== = === 
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 الموحدة  المرحلية الموجزة ت الماليةالبياناات حول إيضاح
 مدققة(   غير ) 2020مارس   31نتهية في لفترة الثالثة أشهر الم

 
 م الدائنة التجارية واألخرى الذم . 16
 

 
 مارس   31

2020 
 ديسمبر 31

2019 
 درهم درهم  
 ة( )مدقق )غير مدققة(  
   

 24.953.399 22.276.209 الذمم الدائنة التجارية 
 35.932 20.434.057 ( 20إلى المساهمين )راجع إيضاح  األرباح المستحقة الدفعتوزيعات 
 5.886.821 3.866.090 قات االستحقا

 5.083.562 3.723.119 مقدماً من العمالء  مبالغ مدفوعة 
 1.061.154 1.453.305 ن في مخصصات الموظ

 460.592 557.190 ضريبة القيمة المضافة المستحقة الدفع
 185.945 157.854 فائدة مستحقة الدفع

 ---------------- -------------- 
 52.467.824 37.667.405 
 = ===== ===  ===== === 

 
 القروض المصرفية  . 17
 

 
 مارس   31

2020 
 ديسمبر 31

2019 
 درهم درهم  
 )مدققة(  )غير مدققة(  
   

 21.333.333 19.555.556 قرض ألجل  
 (7,111,111) ( 7,111,111) متداول من القروض المصرفية ناقصا: الجزء ال

 --------------- --------------- 
 14.222.222 12.444.445 مصرفية ض ال تداول من القرو مغير الالجزء 

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

لماكينات  تأمين تغطي المباني والمصنع وا وثائق ض المصرفية بضمان تجاري من الشركة، وتخصيص تم ضمان القرو (1
 التابعة. ومخزون احدى الشركات 

 
  2019مارس  31أشهر المنتهية في  الثةفترة الث )درهم  مليون 1 .78ض بمبلغ قر  دفعات  الية، تمت تسويةخالل الفترة الح (2

 . م( مليون دره 2 .5: )غير مدققة(
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 الموحدة  المرحلية الموجزة البيانات الماليةيضاحات حول إ
 )غير مدققة(   2020مارس   31نتهية في لفترة الثالثة أشهر الم

 
 اإليجار عقود التزامات  . 18

 
من   16مليون درهم عند تطبيق المعيار رقم  67 .66ت إيجار بقيمة زاماالت باالعتراف ب مجموعة ال، قامت السابقةخالل الفترة 

 ايير الدولية إلعداد التقارير المالية.  المع
 

 قدية غير المخصومة تحليل استحقاق التدفقات النقدية التعا 
 

لغ المستحق بعد  المخصومة إلى المب  جار غيرل التالي تحليل استحقاق لإليجارات مستحقة الدفع ويوضح دفعات اإلي الجدو يوضح
 تاريخ التقرير:

 

 
 مارس   31

2020 
 ديسمبر 31

2019 
 درهم هم رد 
 ة( )مدقق )غير مدققة(  
   
 8.056.721 3.327.005 قل من سنة أ

 29.163.686 28.832.839 لى خمس سنوات من سنة إ
 56.059.932 54.664.229 أكثر من خمس سنوات 

 ---------------- ---------------- 
 93.280.339 86.824.073 الي التزامات اإليجار غير المخصومة إجم
 ====== ===  ========= 
   

 65.156.914 59.655.257 لمالي المدرجة في بيان المركز التزامات اإليجار ا 
 (4.382.098) ( 3.833.117) اول من التزامات اإليجار ناقصاً: الجزء المتد

 ---------------- ---------------- 
 60.774.816 55.822.140 ر المتداول من التزامات اإليجار الجزء غي

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

   الخسائر رباح أو ترف بها ضمن األ المبالغ المع

 
 الثالثة أشهر المنتهية  فترة 

 مارس   31في 
 2020 2019 
 درهم درهم  
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
   
 441.462 954.609 ار ى التزامات اإليجعللفائدة ا

 1.468.789 1.263.995 مصروفات االستهالك
 -------------- -------------- 

 1.910.251 2.218.604 ير للفترة صافي التأث
 ==== = == = ==== = === 
   

   لتدفقات النقديةالمبالغ المعترف بها ضمن بيان ا

 
 ة فترة الثالثة أشهر المنتهي

 مارس   31في 
 2020 2019 
 درهم درهم  
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
   

 1.551.798 6.456.266 دية لإليجارات فقات النقإجمالي التد
 ==== == == ==== = === 
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 ةد الموح  المرحلية الموجزة ت الماليةبياناالاحات حول إيض
 )غير مدققة(   2020 مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 أس المال ر . 19
 

 
   مارس 31

2020 
 ديسمبر 31

2019 
 درهم درهم  
 )مدققة(  )غير مدققة(  
   به والمصدر والمدفوعصرح الم

 135.987.500 135.987.500 درهم لكل سهم  1سهم بواقع  135.987.500
 ========== === ======= ====== 

 

 األرباح المحتجزة  . 20
 

 توزيعات األرباح  
 

  %15بنسبة  ديةعلى توزيعات أرباح نق 2020 مارس  31بتاريخ  الُمنعقدالسنوية الجمعية العمومية  اجتماع وافق المساهمون في
ضمن   مين وقد تم قيدهاساهوالمستحقة الدفع للممليون(،  13 .6: )غير مدققة(  2019مارس  31)  ليون درهمم 20 .4قيمة إجمالية ب 

 "الذمم الدائنة التجارية واألخرى" في تاريخ التقرير.
 

 أعضاء مجلس اإلدارة  تعويضات
 

أعضاء مجلس اإلدارة   يضاتتعوعلى  2020مارس  31بتاريخ  الُمنعقدية وة العمومية السن الجمعي  اجتماع ن في لمساهمووافق ا
لتي تم دفعها  ، وا(مليون درهم 1 .26 ديسمبر  31السنة المنتهية في ) 2019ديسمبر  31ي للسنة المنتهية ف مليون درهم 1 .26البالغة 

 خالل الفترة الحالية. 
 

 ت واألرصدة مع األطراف ذات عالقة المعامال . 21
 

المعيار المحاسبي اق تعريف األطراف ذات العالقة المتضمن في تقع ضمن نط أخرىت ام معامالت مع شركاعة بإبرالمجموتقوم 
إلدارة  تخضع لملكية مشتركة و/ أو قة من الشركات التي ألطراف ذات العالألف اات األطراف ذات العالقة". تت ح، "إفصا24الدولي 

 ن.  لرئيسيي دارة اوموظفي اإل شركائهاوسيطرة مشتركة و 
 

عالقة   ت الخاصة بالمعامالت والخدمات التي تم الحصول عليها / تقديمها من / إلى أطراف ذا الشروط واألحكام تقرر اإلدارة 
 ى، حيثما ينطبق. األخرباإلضافة إلى الرسوم 

 

 : خالل الفترة  قة فيما يلي المعامالت الهامة مع األطراف ذات عال
 

 
 ي  تهية ففترة الثالثة أشهر المن

 ارس م  31
 2020 2019 
 درهم درهم  
 )غير مدققة(  مدققة(  )غير  
   

 2,165,916 1.645.545 المبيعات ألطراف ذات عالقة 
 1,665,893 134.891 تريات من أطراف ذات عالقةشالم
 ==== ==== ====== ==== 

   على النحو التالي: تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين 
 1,623,009 1.690.506 األجل تعويضات قصيرة  

 54,339 33.609 للموظفين ويضات نهاية الخدمة مخصص تع
 ====== == ====== == 

   أرصدة األطراف ذات عالقة 

 
 ارس  م  31

2020 
 سمبردي  31

2019 
 درهم هم در 
 )مدققة(  ة( )غير مدقق 
   

   )مدرجة في الذمم المدينة   أرصدة مستحقة من أطراف ذات عالقة
 1.279.542 4.067.422 ( نة المدي  توالمحتجزا ية التجار

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

 1.530.268 110.509 واألخرى( ألطراف ذات عالقة )مدرجة في الذمم الدائنة التجارية  أرصدة مستحقة 
 ======== = ====== ==== 



 وشركتها التابعة م.عش.ة لصناعات البناء جيرالفركة ش
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   الموحدة  المرحلية الموجزة بيانات الماليةالإيضاحات حول 
 )غير مدققة(   2020 مارس  31ر المنتهية في لفترة الثالثة أشه

 
   واالرتباطات  االلتزامات الطارئة .  22

 

 
 ارس  م  31

2020 
 سمبردي  31

2019 
 درهم هم در 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
   

 3.874.455 1.401.042 رأسمالية  ارتباطات
 66.303 107.705 تندياعتماد مس

 == === = == = == 
 
 ربحية السهم  . 23
 

 
 نتهية  الثالثة أشهر المفترة 

 مارس  31في 
 2020 2019 
   

 13.353.459 11.644.061 ة )درهم( الفترأرباح 
 == == ======  ====== === 

 135.987.500 135.987.500 جح لعدد األسهم  المتوسط المر
 == == = ===== ====== = == 

 0.098 0 .086 األساسية والمخفضة  -  )درهم( ربحية السهم 
  ====  ==== 

   مرة العمليات المست 
 13.343.410 11.647.841 ( درهمالفترة )أرباح 

  ========  ======== 
 0 .098 0 .086 المخفضة األساسية و -  )درهم( ة السهم ربحي 

  ====  ==== 
   وقفة العمليات المت 

 10.049 ( 3.780) الفترة )درهم( أرباح )خسائر(/
  ==== ==  ===== 

 0 .000 ( 0  .000) ساسية والمخفضة األ  -  )درهم( ربحية السهم 
 = == ===  ==== 

 
 . يخ التقريرأي التزامات قائمة في تارسية، نظراً ألنه ال يوجد لدى الشركة ر للتخفيض على ربحية السهم األسايكن هناك تأثي  لم 
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 الموحدة  المرحلية الموجزة البيانات الماليةول ضاحات ح إي
 قة(  غير مدق) 2020مارس   31ي الثالثة أشهر المنتهية ف لفترة

 
 حول القطاعات التقرير  . 24

 

المحاجر  قطاعات تشغيلية رئيسية وهي:  ةث لمجموعة إلى ثالاء. تتم تقسيم األدا شغيلية بناًء على القطاعات المحددة بغرض تخصيص الموارد وتقييمدارة بتحديد القطاعات الت قامت اإل
 ل: كل منفصخاصة بكل قطاع بشى. فيما يلي المعلومات ال والتصنيع وأخر 

 

 
 تمرة العمليات المس

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ت المتوقفة لعملياا

------------------  
 اإلجمالي  لسيراميك منتجات ا  اإلجمالي  مشطوبات  أخرى   التصنيع  المحاجر  

 ي نتهية فالثالثة أشهر المفترة 
        2020مارس  31

 52.683.403 31.787 52.651.616 ( 2.386.016) - 50.947.070 4.090.562 اإليرادات 
  ====== ==  ==== ===== == ==== ==  ======= ==  ======== =  ====== ======== = 

 11.644.061 ( 3.780) 11.647.841 - 2.091.696 9.900.422 ( 344.277) األرباح )الخسائر(/
 ==== = ==  ==== ====  =======  ====  ========  ==== == ==== = ==== 

 7.427.274 - 7.427.274 - 58.486 6.816.722 552.066 االستهالك
  ======  =======  =====  ====  ===== == =  === = == = == == = 
 رة الثالثة أشهر المنتهية في فت
        2019مارس  31

 60,332,508 150,616 60,181,892 (2,877,310) - 56,947,736 6,111,466 اإليرادات 
  =======  ==== ===== == ==== ==  ======= = ====== ==  ======  ======== 

 13,353,459 10,049 13,343,410 - 2,477,039 10,220,500 645,871 )الخسائر( /األرباح
  ======  ==== ====  =======  ====  ========  =====  ======== 
 8,280,869 - 8,280,869 - 79,806 7,515,322 685,741 ستهالكاال
  ======  =======  =====  ====  ===== ==  === = == = ===== 

        2020مارس   31في 
 472.081.312 1.900.400 470.180.912 ( 212.199.844) 343.705.141 318.443.675 20.231.940 إجمالي الموجودات 

  === =====  =========  === ======  ========= =  ===== ==== ==== = === ==== ===== 
 141.993.514 1.639.756 140.353.758 ( 23.192.719) 22.743.989 136.505.945 4.296.543 إجمالي المطلوبات 

 ====== = ====== = == ==== = ===  === == == ===  =========  =======  ========= 
        2019ديسمبر    31في 

 478.485.425 2.454.347 476.031.078 (234.574.235) 350.070.981 339.300.970 21.233.362 جمالي الموجودات إ
  === =====  =========  =========  ==== ======  =========  =======  ========= 
 134.346.238 1.739.922 132.606.316 (70.728.766) 48.601.240 149.508.174 5.225.668 طلوبات الم جمالي إ

 ====== = ====== = == ==== = == = ==== == ====  ===== ====  =======  ========= 
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 الموحدة  الموجزة المرحلية لبيانات الماليةاإيضاحات حول 
 ة(  )غير مدقق 2020مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 األدوات المالية  . 25
 

عنها في البيانات   ح سات التي تم اإلفصاوالسيا األهدافمع تلك  ة متوافقارة المخاطر المالية د إلإن أهداف وسياسات المجموعة 
 وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ. 2019ديسمبر   31ما في الية الموحدة كالم
 

ل  بالقيمة العادلة من خال رات األخرى واالستثماالذمم المدينة المدينة التجارية و الذمم و ما يعادله من النقد و  دات المالية تتألف الموجو
الذمم  الدائنة التجارية و الذمممات اإليجار ولمصرفية والتزااات المالية من القروض . تتألف المطلوب خرى ملة األاإليرادات الشا

 األخرى. الدائنة 
 

 لفة المطفأة ية المسجلة بالتكدوات المالالعادلة لأل القيمة
 

انات المالية الموحدة  فة المطفأة في البي بالتكل الية المعترف بهادات المالية والمطلوبات المترى اإلدارة أن القيم الدفترية للموجو
 فترية. قارب قيمها الد ت 

 

 وات المالية تقييم األد 
 

التالي والذي يعكس أهمية المدخالت المستخدمة في  للقيمة العادلة  ظام المتدرج استخدام الن تقوم المجموعة بقياس القيم العادلة ب 
 ياس. الق
 

 لة قياس القيمة العاد  ألغراض تراضات المستخدمةأساليب التقييم واالف
 

في   المستخدمةاثلة لتلك العادلة باستخدام أساليب تقييم وافتراضات مم  بالقيمةالمالية المقاسة دلة للموجودات يتم تحديد القيم العا
 .2019سمبر دي  31لية الموحدة السنوية المدققة للسنة المنتهية في البيانات الما

 

لمستوى في النظام المتدرج للقيمة  لقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير، حسب االمالية المقاسة باألدوات تحليالً لالتالي دول يقدم الج
 العادلة التي يتم تصنيف قياس القيمة العادلة به. 

 

 اإلجمالي  3مستوى  ال 2  المستوى 1لمستوى  ا 
 درهم  درهم  درهم  درهم  

     2020مارس   31
   من خاللالعادلة  بالقيمةرات االستثما

 69.699.516 1.589.600 - 68.109.916 ة األخرى اإليرادات الشامل
  ========  ===  ======= = ======== 
     

     2019 ديسمبر 31
 الل  العادلة من خ االستثمارات بالقيمة

 53.797.089 1.589.600 - 52.207.489 الشاملة األخرى اإليرادات 
  ========  === == =====  ===== === 

 

، لم تكن هناك أي تحويالت فيما بين مختلف  2019ديسمبر  31والسنة المنتهية في  2020مارس  31 الفترة المنتهية في خالل 
 مستويات قياسات القيمة العادلة. 

 
 ة أرقام المقارن . 26
 

البيانات  ذه في هبع المت ق مع العرض ف ، لتتوااقتضت الضرورةبعض أرقام المقارنة، حيثما  إعادة تصنيف جميع / مت إعادة ت ت 
 ُمعلنة. تؤثر بشكل مادي على حقوق الملكية أو النتائج المالية الموحدة الإعادة التصنيف تلك لم إال أن ، ة المرحليةالمالي 

 

 داث الحقة أح . 27
 

 تأثير على 19 –يد كوفيد لتزامن المحتمل أن يكون باء. كو 19 –عن كوفيد أعلنت منظمة الصحة العالمية  ،2020مارس  11في 
،  19 –احترازية للوقاية من كوفيد تدابير  الدول العديد من الحقاً لنهاية السنة، وضعت األعمال.  النمو االقتصادي العالمي وتطور 

  – كوفيد . يخضع تطور األمر الذي أثر بشكل ملحوظ على الحياة اليومية وسلسلة إنتاج وتوريد البضائع داخل هذه الدول وخارجها
اآلثار  والعديد من ، إلى مستويات من عدم اليقين لمجموعة التجارية لنشطة وبالتحديد على األ اد العالمي على االقتص ه وأثار 19
  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  للمجموعة المرحلية الموجزة الموحدة البيانات المالية اعتماد في تاريخ  المحددة حتملة غير الم

 . 2020مارس 
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