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 مرحليةالمالية المعلومات ال تقرير مراجعة 
 إلى السادة أعضاء مجلس إدارة

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

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

الربح   للربح أو الخسارةالمالية الموجزة الموحدة   اتبيانوكٍل من ال  2020 سبتمبر  30كما في  )يشار إليها معًا بــــــ "الم"مو ة"(   
. إن يخالمنتهية بذلك التار  التســـــعة أشـــــهرة تر لف  التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية اآلخر  الدخل الشـــــاملأو الخســـــارة و 

"التقارير المالية   34اإلدارة مســـــــــعولة  ن إ داد وذا المعلومات المالية المرحلية و ر ـــــــــها وفقًا للمعيار الم اســـــــــبي الدولي رق  
 .لمعلومات المالية المرحلية استنادًا إلى مراجعتنا. إن مسعوليتنا وي إبداء استنتاج حول وذا االمرحلية"

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

  بشــ ل رسيســي من االســتفســارات. تتضــمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية القيام برجراء " للمنشــ ةمدقق ال ســابات المســتقل 
ــل األشخاص المسعولين  ن األمور المالية والم اسبية  وإتباع إجراءات ت ليلية وإجراءات مراجعة أخرى.   إن نطاق المراجعة أقــــ

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

   االستنتـاج
ــتنادًا إلى مراجعتنا  ب ن المعلومات الماليــــــــــــــــــة المرحلية المرفقة ل  يت  إ دادوا  من جمي    اال تقادل  يتبين لنا ما يد ونا إلى   اســ

 .التقارير المالية المرحلية 34النواحي ال"وورية  وفقًا للمعيار الم اسبي الدولي رق  
 

  ديلويت آند توش )الشرق األوسط(
  
  
  

   بادا م مد وليد القوتلي
  1056رق  القيد 

  2020نوفمبر  11
 أبوظبي

 اإلمارات العربية المت دة
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  الموحدالموجز  الربح او الخسارةبيان 
 2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهر لفترة

 

 
 

 
  30الثالثة أشهر المنتهية في  

  سبتمبر 
 30المنتهية في  التسعة أشهر

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

 675,502  581,017  216,625  193,591   إيرادات  
           (531,589 ) ( 461,867 ) (165,769 ) ( 163,272 )  تكاليف مباشرة

          
 143,913  119,150  50,856  30,319   إجمالي الربح  

 (19,433 ) (18,877 ) (5,580 ) ( 4,956 )  مصاريف بيع وتوزيع
 (60,481 ) (62,967 ) (20,493 ) (20,692 )  مصاريف عمومية وإدارية

 29,141  1,763  3,815  1,240  16 إيرادات أخرى 
 (14,860 ) (10,391 ) (12,820 ) ( 2,104 )  خسائر انخفاض القيمة 

 845  1,774  723  507  6 الحصة في أرباح شركات زميلة 
 (43,059 ) (34,184 ) (14,205 ) (10,158 )  تكاليف تمويل
           64  22  55  8   إيرادات تمويل

          
           36,130  ( 3,710 ) 2,351  ( 5,836 )  لفترة ل)خسارة(/ ربح 

          
           0,021  ( 0,002 ) 0,001  ( 0,003 ) 17 العائد األساسي والمخفض للسهم 
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 الموجز الموحد  اآلخر الدخل الشاملو  الربح أو الخسارة بيان

 2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 
 

  
  30الثالثة أشهر المنتهية في  

  سبتمبر 
 30المنتهية في  التسعة أشهر

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

 36,130  ( 3,710 ) 2,351  ( 5,836 ) ربح الفترة )خسارة(/ 
         

          -  -   -  -   الدخل الشامل اآلخر 
         

          36,130  ( 3,710 ) 2,351  ( 5,836 ) مجموع )الخسارة(/ الدخل الشامل للفترة 
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 الموحد الموجز بيان التغيرات في حقوق الملكية 

 2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 
 

  
 رأس  
  المـال 

 إحتياطي  
  قانوني 

 إحتياطي  
  رأس المال 

 خسائر  
  متراكمة 

   احتياطيات 
  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 

              36,130  -  36,130  -  -  -  ربح الفترة 
             

              1,785,855  (4,029 ) (44,747 ) 3,783  80,848  1,750,000  )غير مدقق( 2019سبتمبر  30كما في 
             

 1,793,167  (6,596 ) (39,468 ) 3,783  85,448  1,750,000  )مدقق(  2020يناير  1كما في 
              (3,710 ) -  (3,710 ) -  -  -  خسارة الفترة  

             
              1,789,457  (6,596 ) (43,178 ) 3,783  85,448  1,750,000  )غير مدقق(  2020سبتمبر   30كما في 
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 الموحد الموجز بيان التدفقات النقدية 

 2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 
 

 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهر   
 2020  إيضاحات 

 ألف درهم
 2019 

 ألف درهم
 )غير مدقق(  )غير مدقق(   

      تشغيليةالنشطة التدفقات النقدية من األ
 36,130  (3,710 )  )خسارة(/ ربح الفترة

      تعديالت لـ:
 54,147  54,521  5 استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

 6,346  6,346   إطفاء موجودات غير ملموسة أخرى 
 6,920  6,059  11 إطفاء حق إستخدام الموجودات

 (16 ) -   ممتلكات وآالت ومعدات استبعادمكسب من 
 14,056  9,708  8 تجارية مدينةإنخفاض قيمة محمل على ذمم 

 512  683  7 مخصص إنخفاض قيمة مخزون، صافي
 4,109  4,693   مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 ( 845 ) (1,774 ) 6 حصة الربح من شركات زميلة
 43,059  34,184   تكاليف تمويل
 (64 ) (22 )  إيرادات تمويل

            
 164,354  110,688   التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركة في رأس المال العامل 

      الحركات في رأس المال العامل:
 ( 13,386 ) (44,839 )  زيادة في مخزون 

 ( 12,378 ) 54,040   مدينة تجارية وأخرى  ممذنقص/ )زيادة( في 
 (86 ) 266   نقص/ )زيادة( في مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة 

 ( 91,329 ) (94,888 )  نقص في ذمم دائنة تجارية وأخرى 
 ( 260 ) (242 )  نقص في مبالغ مستحقة لجهة ذو عالقة

            
 46,915  25,025   النقد الناتج من العمليات

 ( 2,214 ) (1,227 )  مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة
            

 44,701  23,798   تشغيليةالنشطة من األنقد الصافي 
      

      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 ( 8,639 ) (10,319 ) 5 لممتلكات وآالت ومعدات دفعات

 16  -   ومعداتممتلكات وآالت  عائدات من بيع
 7,200  3,400  6 أنصبة أرباح مستلمة من شركات زميلة

 64  22   إيرادات فوائد
            

 ( 1,359 ) (6,897 )  االستثماريةاألنشطة النقد المستخدم في  صافي
      

      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
 217,000  639,303  11 ضو عائدات من قر 

 11,068  -  11 عائدات من حسابات بنكية مكشوفة 
 (174,497 ) (613,224 ) 11 تسديد قروض 

 ( 35,905 ) (26,715 ) 11 تكاليف تمويل مدفوعة
 ( 43,750 ) -   أنصبة أرباح مدفوعة

 ( 14,195 ) (6,354 ) 11 عقود اإليجار لمطلوباتالمبلغ األساسي تسديد 
 ( 7,154 ) (7,469 ) 11 مطلوبات عقود إيجارفوائد مدفوعة على 

 ( 18,344 ) (18,369 ) 10 تسديد قرض من جهة ذو عالقة
            

 ( 65,777 ) (32,828 )  التمويليةاألنشطة النقد المستخدم في  صافي
            

       ( 22,435 ) (15,927 )  نقدال مرادفاتنقد و صافي النقص في ال
 53,645  81,286   ومرادفات النقد في بداية الفترةالنقد 

            
 31,210  65,359  9  ةفتر نقد في نهاية الال مرادفاتنقد و ال
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  الموحدةالموجزة  المرحلية المالية بالبياناتإيضاحات تتعلق 

 2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهر لفترة
 
 
  معلومات عامة 1
 

"الشـــــــركة"( كشـــــــركة مســـــــاهمة عامة في إمارة أبوظبي، دولة اإلمارات " أو أركان")ش.م.ع. تم تأســـــــيس شـــــــركة أركان لمواد البناء 
)"الشــــــركة )صــــــناعات(   . تمتلك الشــــــركة القابضــــــة العامة ش.م.ع.2006لســــــنة    228بموجب القرار الوزاري رقم   العربية المتحدة

 إن الشركة األم النهائية ألركان هي شركة أبوظبي التنموية القابضة. من أسهم الشركة. % 51 األم"(
 

في مجال  التي تعمل في المشــاريع الصــناعية والشــركات التجارية واالســتثماراألنشــطة الرئيســية للشــركة تشــغيل والمتاجرة  تتضــمن
 مواد البناء.

 
 30المنتهية في  التســـــــــعة أشـــــــــهرلفترة و  كما في  الموجزة الموحدة األداء والمركز المالي  المرحلية المالية المعلوماتهذه  تتضـــــــــمن
 المجموعة"(.ـ وشركاتها التابعة )يشار إليها معًا "ب للشركة 2020 سبتمبر

 
 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 سبتمبر 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  مصنع العين لألسمنت

 المتحدة
 إنتاج وبيع اإلسمنت المعبأ والسائب  % 100  100%

     
اإلمارات العربية  مجمع مصانع أنابيب

 المتحدة
إنتاج وبيع األنابيب واألكياس البالستيكية   % 100  100%

 والورقية 
 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2
 

إن الســـياســـات المحاســـبية المتبعة في إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة متوافقة مع تلك المســـتخدمة في إعداد 
، واإليضــــــاحات المرفقة بها، باســــــتثناء تطبيق بعض  2019 ديســــــمبر 31البيانات المالية الســــــنوية للمجموعة للســــــنة المنتهية في 

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

ــادرة من قبل مجلس  ا بتطبيق التعديالت التالية على المعايير الدولية للتقارير المالية الصـــ ــً في الفترة الحالية، قامت المجموعة أيضـــ
. إن تطبيق هذه 2020يناير   1ايير المحاسـبية الدولية والتي تصـبح فّعالة بشـكل إلزامي للفترة المحاسـبية التي تبدأ في أو بعد المع

التعـديالت على المعـايير الـدوليـة للتقـارير المـاليـة لم يكن لهـا أي تـأثير مـادي على المبـالغ المـدرجـة للفترات الحـاليـة ولكن قـد ت ثر 
 .حاسبية أو الترتيبات المستقبلية للمجموعةعلى المعامالت الم
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 
 
 
 )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  األعمال اندماج  3على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم تعديالت  -تعريف األعمال 

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

   
 9تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   –معيار ســـــــــــــعر الفائدة  إعادة تشـــــــــــــكيل
 األدوات المــاليــة، االعتراف والقيــاس 39، المعيــار المحــاســــــــــــــبي الــدولي رقم األدوات المــاليــة

  األدوات المالية: اإلفصاحات 7والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 2020يناير  1 

   
ــارير ا ــدولي للتقـ ــار الـ ــديالت على المعيـ ــة رقم تعـ ــاليـ ــار  16لمـ ــد  –عقود إيجـ  – 19 –كوفيـ

 امتيازات اإليجار ذات العالقة
 2020 يونيو 1 

 
باســــــــــــــتثـناء مـما ذكر أعاله، ال توجد أية مـعايير هامة أخرى من المـعايير الدولـية للتـقارير الـمالـية أو تـعديالت كانت ســــــــــــــارية للمرة 

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

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

  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 المحاسـبي الدولي رقم    –تصـنيف المطلوبات كمتداول وغير متداول 
 عرض البيانات المالية

 2022يناير  1 
   

تعـديالت على المعـيار  –عـاـئدات قـبل االســــــــــــــتخـدام المقصــــــــــــــود  –ممتلكـات وآالت ومعـدات 
 ممتلكات وآالت ومعدات 16المحاسبي الدولي رقم 

 2022يناير  1 
   

 37تعـــديالت على المعيـــار المحـــاســــــــــــــبي الـــدولي رقم  –تكلفـــة تنفيـــذ العقـــد  –عقود مثقلـــة 
 محتملةمخصصات ومطلوبات وموجودات 

 2022يناير  1 

 
ــيتم تطبيقها في البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في أو  ــيرات والتعديالت ســــــــــ تتوقع اإلدارة أن هذه المعايير الجديدة والتفســــــــــ

المعايير الجديدة والتعديالت، قد ال يكون لها تأثيرًا جوهريًا على البيــــــــــــــــــــــــــــانات المالية الموجزة عندما يتم تطبيقها، وان تطبيق هذه  
 الموحدة للمجموعة في فتـرة التطبيق األولي.
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 ملخص بأهم السياسات المحاسبية  3

 اإللتزامبيان 
وتتفق مع  "التـقارير المـالـية المرحلـية"  34تم إعداد هذه البـيانات الـمالـية الموجزة الموحدة بـناًء على المعـيار المحـاســــــــــــــبي الدولي رقم  

اإلمـارات العربيـة المتحـدة، وال تتضــــــــــــــمن جميع المعلومـات الالزمـة للبيـانـات المـاليـة في دولـة  نظمـةاأل المتطلبـات المتعلقـة بهـا من
 31مع البيانات المالية الموحدة المدققة للمجموعة للســـــــــــــنة المنتهية في  جنبًا إلى جنبالموحدة الســـــــــــــنوية الكاملة وينبغي أن تقرأ 

ال تعتبر بالضـرورة م شـر على   2020 سـبتمبر  30نتهية في  الم  التسـعة أشـهرن النتائج لفترة فإ. باإلضـافة لذلك،  2019ديسـمبر 
 .2020ديسمبر  31النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية التي ستنتهي في 

 اإلعدادأساس 
العملة المســـــــــــتخدمة للمجموعة ويتم تقريب جميع  باعتبارهالقد تم عرض البيانات المالية الموجزة الموحدة بدرهم اإلمارات )الدرهم( 

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

 . ة التاريخيةة وفقًا لمبدأ التكلفالموجزة الموحد المرحلية المالية المعلوماتلقد تم إعداد هذه 
 

ــبية المطبقة من قبل المجموعة في هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مع تلك الواردة في  ــات المحاســــــ ــياســــــ تتوافق الســــــ
 اعتباراً ، باســتثناء تطبيق معايير وتفســيرات جديدة 2019ديســمبر  31البيانات المالية الســنوية الموحدة المدققة للســنة المنتهية في 

 .2020يناير  1من 

 االستمراريةمبدأ 
ألف درهم يعود أسـاسـًا إلى تصـنيف   442,449 بمبلغمطلوبات متداولة  صـافي  ، كان لدى المجموعة  2020 سـبتمبر  30كما في  

اإلدارة تنازاًل مشـروًطا يتعلق   اسـتلمت.  (12)إيضـاح   للتعهدات المالية للتسـهيل االمتثالتسـهيل القرض ألجل كمتداول، نتيجًة لعدم 
 شروط السداد األصلية. فيوتقوم حاليا بتقييم الشروط. ال تتوقع اإلدارة أي تغييرات  2019في بتسهيل القرض ألجل 

 
(، دخل االقتصـــــــــــاد العالمي في فترة من أزمة الرعاية 19  -كوفيد ) كورونا فيروسوباء  النتشـــــــــــارمع التطور الحديث والســـــــــــريع 

ــحية غي ــطة التجارية والحياة اليومية. تبنت العديد من الصـــ ــببت بالفعل في اضـــــطراب عالمي كبير في األنشـــ ــبوقة التي تســـ ر المســـ
اـلدول ـتدابير احتواء غير عـادـية ومكلـفة اقتصــــــــــــــاديـًا. طلـبت بعض البـلدان من الشــــــــــــــرـكات تقيـيد أو حتى تعليق العملـيات التجـارية 

 .المتحدةك دولة اإلمارات العربية العادية بما في ذل
 

طبقت حكومة اإلمارات العربية المتحدة قيوًدا على الســــــــــفر باإلضــــــــــافة إلى إجراءات الحجر الصــــــــــحي الصــــــــــارمة، مما أثر على 
 مجموعة واسعة من الصناعات، ومن المتوقع أن تتأثر الصناعة التحويلية بشكل غير مباشر.

 
منعت الشــركة من تســليم بضــائعها في الوقت  والقيود،مثل إغالق الطرق   19  -كوفيد  إن االضــطرابات التجارية المرتبطة بجائحة

ــب، ــعوبات   ذلك،مما أدى إلى انخفاض اإليرادات خالل الفترة. باإلضـــــــافة إلى   المناســـــ أدى تأثير القيود إلى تعرض عمالئها لصـــــ
ــغيلية أدت إلى انخفاض م قت في الطلب. قامت اإلدارة بمراجعة توقعاتها لل ــوف تدفقات النقدية بناًء على افتراض أن الوباء تشــ ســ

 لتقرير وتأثيره ي دي إلى انخفاض التدفقات النقدية في السنوات الالحقة.احتى نهاية فترة  يستمر
 

ــائدةالظروف   باالعتبارأخذت اإلدارة   للمخاطر لمجموعة  اتعرض و على العمليات التجارية    هامالتي يمكن أن يكون لها تأثير  الســــــ
 :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، •
 ، والمدينة التجاريةزيادة خسائر االئتمان المتوقعة من الذمم  •
 .غير المالية )بما في ذلك الشهرة( الموجوداتانخفاض قيمة  •
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 )يتبع( االستمراريةمبدأ 
على  الموحدةوتم إعداد البيانات المالية  كمنشـــــــأة مســـــــتمرة المجموعة في العمل  ســـــــوف تســـــــتمر ،تنفيذهبناًء على التحليل الذي تم 

وســـــوف تتخذ اإلجراءات الالزمة والمناســـــبة في الوقت المناســـــب   الوضـــــع،االســـــتمرارية. ســـــتســـــتمر اإلدارة في مراقبة مبدأ أســـــاس 
تقييم عدد من مبادرات خفض التكاليف وإعادة هيكلة الديون المحتملة بتحديد و اإلدارة  قامت لالستجابة لهذا الوضع غير المسبوق.

 ة.لفترة أطول من توقعات اإلدار  19-لـ كوفيدالتي يمكن تنفيذها إذا استمر التأثير السلبي 
 
 
 األحكام الحساسة والمصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد 4
 

 التغيرات في األحكام والتقدير غير المؤكد
 

ــتخدمة في إعداد  ــتخدمة في إعداد هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة متوافقة مع تلك المســـــــــ إن األحكام والتقديرات الهامة المســـــــــ
ــنوية الموحدة لل ــنة المنتهية في  البيانات المالية الســـ ــمبر  31مجموعة للســـ ــات  ،2019ديســـ ــتثناء األحكام والتقديرات واالفتراضـــ باســـ

أي فرق بين الموازنة . إن أهم هذه األحكام واالفتراضـات هو أن  19 –كوفيد  وباءتأثير بالهامة التي تطبقها المجموعة فيما يتعلق 
 واألداء الفعلي لن ي دي إلى االعتراف بأي انخفاض في القيمة. 3 إيضاحالمتوقعة كما هو موضح في 

 
 
 ممتلكات وآالت ومعدات 5
 

ألف درهم   10,319موجودات بتكلفة بلغت  باســتحواذ، قامت المجموعة  2020 ســبتمبر  30المنتهية في  التســعة أشــهرخالل فترة 
ــبتمبر  30) ــنع األســـمنت مقابل قرض تم الحصـــول عليا من أحد البنوك بغرض بناء    8,639:  2019 سـ ألف درهم(. تم رهن مصـ

 المصنع. 
 

 ألف درهم(. 54,147: 2019 سبتمبر 30ألف درهم ) 54,521خالل الفترة المحمل بلغ االستهالك 
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 في شركات زميلة استثمار 6
 

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

2019 
 سبتمبر 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  1,774  3,702
      مستلمة خالل الفترة/ السنة  أرباحأنصبة  ) (3,400 ) 7,200)

     
      الرصيد في نهاية الفترة/ السنة  187,241  188,867

 
 
 مخزون  7

 ديسمبر 31
2019 

 سبتمبر 30 
2020 

  

   (مدقق)غير   (مدقق)
   ألف درهم  ألف درهم 

     
 مواد خام   129,471  115,927
 أعمال قيد اإلنجاز   196,414  171,208
 بضائع تامة الصنع  51,460  45,778

 بضاعة في الطريق   58  58
      ومواد مستهلكة قطع غيار   139,343  138,936

     
471,907  516,746   
      ينزل: مخصص إنخفاض قيمة المخزون  ) (55,604 ) ( 54,921

     
416,986  461,142        

 
 هي كما يلي: انخفاض قيمة المخزون إن الحركة في مخصص 

 ديسمبر 31
2019 

 سبتمبر 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   683  318
      الرصيد في نهاية الفترة/ السنة  55,604  54,921
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 ذمم مدينة تجارية وأخرى  8

 ديسمبر 31
2019 

 سبتمبر 30 
2020 

  

   (مدقق)غير   (مدقق)
        ألف درهم  ألف درهم 

 تجاريون مدينون   514,328  566,416
           خسارةينزل مخصص  ) (111,268 ) ( 101,560
464,856  403,060   
 مصاريف مدفوعة مقدماً   26,121  29,297
 دفعات مقدمة لموردين  2,831  1,497
           ذمم مدينة أخرى   54  164

495,814  432,066        
 

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

2019 
 سبتمبر 30 

2020 
  

   (مدقق)غير   (مدقق)
        ألف درهم  ألف درهم 
 يناير 1كما في  الرصيد   101,560  84,489
           صافي إعادة قياس مخصص خسارة  9,708  17,071

      الرصيد في نهاية الفترة/ السنة  111,268  101,560
 
 
 ومرادفات النقدنقد  9

 ديسمبر 31
2019 

 سبتمبر 30 
2020 

  

   (مدقق)غير   (مدقق)
        ألف درهم  ألف درهم 

 نقد في الصندوق   114  98
           حسابات جاريةفي نقد لدى البنوك   65,245  81,188
81,286  65,359        
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 جهات ذات عالقة  10
 

مع شـــــركات أو منشـــــآت أو أفراد والتي   تجري المجموعة خالل المســـــار االعتيادي لألعمال معامالت بشـــــروط وأحكام متفق عليها
. اإلفصاح عن الجهات ذات العالقة :  24جهات ذات عالقة كما تم تعريفها في المعيار المحاسبي الدولي رقم  تعريف  تحتتندرج 

ــاء مجلس اإلدارةاهمينتتمثل الجهات ذات العالقة في المـســــ  ــيين، أعضـــ ــآت التي ، موظفي اإلدارة الرئيســـ القدرة على لديهم   والمنشـــ
 . التحكم أو التأثير الهام على القرارات المالية والتشغيلية بشأنها

 
% من أســـــــهم الشـــــــركة القائمة. إن المعامالت الهامة للشـــــــركة مع حكومة أبوظبي 51تمتلك حكومة أبوظبي بشـــــــكل غير مباشـــــــر 

هي جزء   هامأو التي تتأثر بها بشــكل  األخرى الخاضــعة لســيطرة حكومة أبوظبي أو التي تســيطر عليها بشــكل مشــترك والمنشــآت
 .مدفوعات اإليجار ومدفوعات الفوائد على بعض القروض ،كبير من تكلفتها المباشرة

  
ا، في   ، ي، قروض وأرصــدة نقدية لدى البنوك الخاضــعة للســيطرة المشــتركة لحكومة أبوظب2020ســبتمبر   30لدى المجموعة أيضــً

 إلى شركة توزيع مملوكة لحكومة أبوظبي". ومبالغ مستحقة الدفعلحكومة ل مع والمستحقة إلى البلديات التابعة التزامات التأجير
 

تنشـأ األرصـدة مع هذه الجهات ذات العالقة عمومًا من المعامالت التجارية المبرمة في سـياق العمل االعتيادي على أسـس تجارية 
 قة كما هي مدرجة في بيان المركز المالي الموحد مما يلي:بحتة. تتكون األرصدة مع الجهات ذات العال

 
 ديسمبر 31

2019 
 سبتمبر 30 

2020 
  

   (مدقق)غير   (مدقق)
   ألف درهم  ألف درهم 

 من جهات ذات عالقة ةمستحقمبالغ     
 منشأة شقيقة –اإلمارات للصناعات الحديدية ش.م.ع.   717  983
      أخرى   33  33
     

1,016  750        
     
 عالقة ذو ةلجهمبالغ مستحقة     
 منشأة شقيقة –اإلمارات للصناعات الحديدية ش.م.ع.   319  -

      الشركة القابضة العامة ش.م.ع. )صناعات(  -  561
     

561  319        
     
 الشركة األم  –عالقة  ذوقرض من جهة     

      متداولة  - الشركة القابضة العامة ش.م.ع. )صناعات(  18,361  36,730
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16  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 
 
 

 جهات ذات عالقة )يتبع(  10
 

 جهات ذات عالقة خالل الفترة:مع  الهامة المعامالت فيما يلي
   سبتمبر  30المنتهية في  التسعة أشهر

2019  2020   
   )غير مدقق(  )غير مدقق( 

   ألف درهم  ألف درهم 
     

      فائدة على قرض من الشركة األم   824  1,734
     

      األم قرض من الشركة  تسديد  18,369  18,369
     

2,317  1,850  
    –اإلمارات للصناعات الحديدية ش.م.ع. -عالقة   ذومبيعات إلى جهة 

      منشأة شقيقة
     

-  319  
  - اإلمارات للصناعات الحديدية ش.م.ع. - عالقة  ذومشتريات من جهة 

      منشأة شقيقة
     
 مكافآت المديرين الرئيسيين    

 األجلمزايا قصيرة  -  5,896  6,295
      تعويضات ما بعد التوظيف -  580  507

     
6,802  6,476        

 
 

  عقود اإليجار 11
 

 إن التزامات المجموعة مضمونة بموجب حق الم جر في الموجودات الم جرة لمثل هذه اإليجارات.
 

 حق إستخدام الموجودات
 

 ديسمبر  31
2019 

 سبتمبر 30 
2020 

  

   مدقق()غير   )مدقق(
   ألف درهـم  ألف درهـم

     
 يناير 1كما في   155,903  165,338

 إضافات  -  92
 استبعادات  - ) ( 1,044
      مصاريف مطفأة ) (6,059 ) ( 8,483

     
155,903  149,844        
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 
 
 

 )يتبع( عقود اإليجار 11
 

 اإليجار مطلوبات عقود
 ديسمبر  31

2019 
 سبتمبر 30 

2020 
  

   )غير مدقق(  )مدقق(
   ألف درهـم  ألف درهـم

     
 يناير 1كما في   154,329  169,364

 إضافات  -  92
 استبعادات  - ) ( 1,062

 مصاريف الفائدة  7,469  10,440
      مدفوعات ) (13,823 ) ( 24,505

     
154,329  147,975        

 
 ديسمبر  31

2019 
 سبتمبر 30 

2020 
  

   )غير مدقق(  )مدقق(
   ألف درهـم  ألف درهـم

     
 متداول    

      خالل سنة  3,139  4,337
     
 متداولغير     

      سنة بعد  144,836  149,992
 
 

 قروض  12
 

 كما يلي: تعاقدياً  يتم تسديد القروض البنكية
 

 ديسمبر 31
2019 

 سبتمبر 30 
2020 

  

   (مدقق)غير   (مدقق)
   ألف درهم  ألف درهم 

 غير متداول    
      بعد سنة  3,289  4,522

     
 متداول    

      خالل سنة   966,156  938,844
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 
 
 

 قروض )يتبع( 12
 

 القروض البنكية:فيما يلي تفاصيل 
 

    )غير مدقق(  2020 سبتمبر 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  534,000  -  534,000  667,200  -  667,200

 2قرض ألجل  2023  1,644  3,289  4,933  1,644  4,522  6,166
 1قرض قصير األجل  2020  150,000  -  150,000  90,000  -  90,000
 2قرض قصير األجل  2020  100,000  -  100,000  90,000  -  90,000
 3قرض قصير األجل  2020  126,935  -  126,935  90,000  -  90,000

 4قرض قصير األجل  2020  49,850  -  49,850  -  -  -
 5قرض قصير األجل  2020  3,727  -  3,727  -  -  -
              
              

943,366  4,522  938,844  969,445  3,289  966,156    
              

 
من قبل   2014مليون درهم تم الحصـــــــــول عليا في ســـــــــنة   1,200ســـــــــنوات بمبلغ   10هو قرض ألجل لمدة   1القرض ألجل إن  

سنوات علی أقساط نصف  9المجموعة لتمويل بناء مصنع األسمنت الجديد التابع للمجموعة. يتم تسديد القرض ألجل علی مدى  
، 2020 ســبتمبر  30أســاس ايبور باإلضــافة إلى هامم. كما في   . يحمل القرض فائدة متغيرة علی2016سنوية تبدأ من مارس 

ــهيالت  1لم تمتثل المجموعة ألحد تعهدات القرض ألجل   ــداد كما هو محدد في اتفاقية التســـــــ ــكل حد  تخلف عن الســـــــ الذي يشـــــــ
و الجزء المســـــــــتخدم المجموعة، بإلغاء إجمالي االلتزامات، إعالن أن إجمالي أتوجيا إشـــــــــعار إلى  االئتمانية، ويجوز للمقرضـــــــــين، 

والفائدة المستحقة تكون مستحقة مباشرًة ومستحقة السداد مباشرًة أو مستحقة السداد عند الطلب، وتفعيل كامل أو جزء من الضمان 
ــنيف كامل المبلغ المســــــــتحق للقرض ألجل  كمتداول في بيان المركز المالي الموحد. لم   1المقدم للقرض. بناًء على ذلك، تم تصــــــ

ال تتوقع اإلدارة أي تغييرات في مدة الســــداد األصــــلية ناتجة عن   رضــــون تســــديد ســــريع للتســــهيل كما في تاريخ التوقيع.يطلب المق
 .للتعهدعدم االمتثال 

 
 تســــــــــــديديتم   .للمجموعةمليون درهم من بنك تجاري لتمويل تكلفة المكتب الجديد    14,8بمبلغ   2تم الحصــــــــــــول على قرض ألجل 

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

يتم    .للمجموعةمليون درهم من بنك إســـــــــالمي لتمويل رأس المال العامل   150بمبلغ  1تم الحصـــــــــول على قرض قصـــــــــير األجل  
 يومًا ويحمل معدل فائدة متغيرة. 180تسديد القرض خالل 

 
يتم تسـديد   .للمجموعةلتمويل رأس المال العامل   تجاري مليون درهم من بنك   100بمبلغ   2تم الحصـول على قرض قصـير األجل 

 ويحمل معدل فائدة متغيرة.يومًا  180القرض خالل 
 

يتم    .للمجموعةمليون درهم من بنك إســـــــــالمي لتمويل رأس المال العامل   150بمبلغ  3تم الحصـــــــــول على قرض قصـــــــــير األجل  
 يوًما ويحمل معدل فائدة متغيرة. 180تسديد القرض خالل 

 
تســــديد يتم   .للمجموعةس المال العامل مليون درهم من بنك تجاري لتمويل رأ  50بمبلغ   4تم الحصــــول على قرض قصــــير األجل 

 ويحمل معدل فائدة متغيرة.يومًا  90القرض خالل 
 

يتم تســــديد   .للمجموعةمليون درهم من بنك تجاري لتمويل رأس المال العامل   25بمبلغ   5تم الحصــــول على قرض قصــــير األجل 
 ويحمل معدل فائدة متغيرة.يومًا  90القرض خالل 
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19  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 
 
 

 قروض )يتبع( 12
 

 التغييرات من التدفقات النقدية التمويلية المتعلقة بالقروض
 ديسمبر 31

2019 
 سبتمبر 30 

2020 
  

   ألف درهـم  درهـمألف 
   )غير مدقق(  )مدقق(

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

     
 تسديد قروض ألجل ) (134,433 ) ( 134,845
 تسديد قروض قصيرة األجل ) (478,791 ) ( 40,063

 متحصالت من قروض قصيرة األجل  639,303  270,000
      فوائد مدفوعة ) (26,715 ) ( 47,007

     
      مجموع التغيرات من التدفقات النقدية التمويلية ) (636  48,085

     
 ذات عالقة التزامتغييرات أخرى/     

      مصاريف الفوائد  26,715  47,007
     

      السنةالفترة/ الرصيد في نهاية   969,445  943,366
 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  13
 ديسمبر 31

2019 
 سبتمبر 30 

2020 
  

   (مدقق)غير   (مدقق)
   ألف درهـم  ألف درهـم

     
 نة تجاريةئذمم دا  323,364  414,329
 مستحقات  63,429  56,556
 ضريبة القيمة المضافة الدائنة  1,829  1,298
 فوائد مستحقة الدفع  1,886  3,267

      ذمم دائنة أخرى   23,283  33,229
     

508,679  413,791        
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 
 
 

 والتزامات طارئةمطلوبات  14
 ديسمبر  31 

2019 
 سبتمبر 30 

2020 
  

   )غير مدقق(  )مدقق(
   ألف درهـم  ألف درهـم

     
      مستندية واعتماداتضمانات بنكية   36,265  8,531

     
      رأسمالية التزامات  10,311  13,306

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

 
 المستندية أعاله من خالل المسار االعتيادي لألعمال. واالعتماداتتم إصدار الضمانات البنكية 

 
 

 قطاعية تقارير 15
 

تقدم وحدات لمجموعة.  لوحدات األعمال االســــــتراتيجية  تمثلأدناه، والتي   مبين، كما هو خمســــــة قطاعات رئيســــــية  لدى المجموعة
  تكنولوجيا وإســــــتراتيجيات تســــــويقتتطلب  حيث أنهابشــــــكل منفصــــــل  مختلفة ويتم إدارتهاســــــتراتيجية منتجات وخدمات األعمال اإل
ــتراتيجية   األعمالمن وحدات وحدة لكل  يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية  مختلفة.  ــورةاالسـ ــنوي وذلك بصـ   ةربع سـ

 على األقل.
 

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

 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  •

 قطاع األكياس، يتضمن إنتاج وبيع األكياس الورقية. •
 

إلى أرـباح  اســــــــــــــتـنادا. يتم قـياس األداء قطـاع من القطـاعـات التي يتم إعـداد تـقارير عنهـاالمعلومـات المتعلـقة بنـتائج كـل  مـدرج أدـناه
ســــــــــــــتخـدم ت.  ومجلس إدارة المجموعةالتنفـيذي  يتم مراجعتـها من قـبل الرئيسالداخلـية التي  القطـاع، كـما تم إدراجا في تـقارير اإلدارة 

ــة ببعض النتـائج التقييم لمـة ئاإلدارة أن هـذه المعلومـات هي األكثر مالحيـث ترى  ،لقيـاس األداء أربـاح القطـاع قطـاعـات الخـاصــــــــــــ
 التي تعمل ضمن هذه الصناعات. قياسًا بمنشآت أخرى 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 
 
 

 قطاعية )يتبع( تقارير 15
 

 :()غير مدقق 2020 سبتمبر 30المنتهية في  للفترة
 

  األكياس مصنع   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

                  خارجيينإيرادات من عمالء   299,320  145,619  63,568  59,621  12,889  -   -   581,017
                 
                  إيرادات بين القطاعات  21,849  -   -   -   4,890  -  ) (26,739  - 
                 
 توقيت اإلعتراف باإليرادات                

 محددفي زمن   299,320  145,619  63,568  59,621  12,889  -   -   581,017
                  مع مرور الوقت  -   -   -   -   -   -   -   - 
                 

                  تكاليف تمويل  32,742  1,238  26  -   -   178  -   34,184
                 

                  وإطفاء استهالك  42,466  14,128  4,211  1,600  167  4,354  -   66,926
                 

                  شركات زميلةفي  رباحاألحصة   -   -   -   -   -   1,774  -   1,774
                 

                  ربح/ )خسارة( الفترة  4,072  1,989  15,369  2,933  49 ) (28,122  -  ) ( 3,710
                 

                  مجموع الموجودات  4,530,412  409,029  101,819  172,110  42,580  1,554,945 ) (3,423,537  3,387,358
                 

                  مجموع المطلوبات  1,836,579  224,228  27,028  54,146  82,396  2,791,093 ) (3,417,569  1,597,901
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة أشهرلفترة 
 
 

 تقارير قطاعية )يتبع( 15
 

 )غير مدقق(: 2019 سبتمبر 30المنتهية في  للفترة
 

  األكياسمصنع   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 

                 
                  خارجيينإيرادات من عمالء   416,116  165,736  29,164  53,241  11,245  -  -  675,502

                 
                  إيرادات بين القطاعات  22,038  -  -  -  4,012  - ) (26,050  -
                 
 توقيت اإلعتراف باإليرادات                

 محددفي زمن   416,116  165,736  29,164  53,241  11,245  -  -  675,502
                  مع مرور الوقت  -  -  -  -  -  -  -  -
                 

                  تكاليف تمويل  41,259  1,171  43  -  -  586  -  43,059
                 

                  وإطفاء استهالك  43,979  13,077  4,110  1,444  167  4,636  -  67,413
                 

                  شركات زميلةفي رباح األحصة   -  -  -  -  -  845  -  845
                 

                  ربح/ )خسارة( الفترة  60,736  4,618 ) (1,290  2,306 ) (1,547 ) (28,693  -  36,130
                 

                  مجموع الموجودات  4,235,664  431,703  84,111  154,732  41,145  1,473,366 ) (2,979,869  3,440,852
                 

                  مجموع المطلوبات  1,586,989  250,934  16,156  23,047  73,270  2,641,333 ) (2,936,732  1,654,997
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 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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  إيرادات أخرى  16
 

  30الثالثة أشهر المنتهية في   
 سبتمبر

  30التسعة أشهر المنتهية في  
 سبتمبر

  2020  2019  2020  2019 
 )غير مدقق(  )غير مدقق(  مدقق()غير   )غير مدقق(  
         

 10,267  1,713  3,299  1,236  عائدات من بيع مواد خردة 
 18,345  -  -  -  مكاسب من عائدات تأمين

                   529  50  516  4  أخرى 
  1,240  3,815  1,763  29,141          
 
 

  لسهملالعائد األساسي والمخفض  17
 

 العائد األساسي للسهم: احتسابيعكس الجدول التالي الربح وبيانات األسهم المستخدمة في عملية 
 

  30الثالثة أشهر المنتهية في   
 سبتمبر

  30المنتهية في  التسعة أشهر 
 سبتمبر

  2020  2019  2020  2019 
 )غير مدقق(  مدقق()غير   )غير مدقق(  )غير مدقق(  
         

          36,130  (3,710 ) 2,351  (5,836 ) )خسارة(/ ربح الفترة )ألف درهم( 
         

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

         
          0,021  (0,002 ) 0,001  (0,003 ) )درهم( العائد للسهم الواحد 

 
، وبالتالي، فإن العائد المخفض 2019 ســبتمبر  30أو   2020 ســبتمبر  30لم تصــدر المجموعة أية أوراق مالية مخفضــة كما في  

 لسهم.للسهم هو نفسا العائد األساسي ل
 
 

 نتائج موسمية 18
 

المنتهية في  التســعة أشــهرذات طبيعة موســمية في بيان الربح أو الخســارة الموجز الموحد لفترة جوهرية  لم يتم تســجيل أية إيرادات 
 (.3)إيضاح  19 –، باستثناء التقلبات الناشئة من كوفيد 2019و 2020 سبتمبر 30
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  معلومات المقارنة 19
 

كان قد   ليتوافق مع عرض الفترة الحالية.  الموجز الموحدفي بيان الربح أو الخسارة  منفصل تم عرض خسائر انخفاض القيمة كبند 
بيع  مصــاريفبند  ضــمن 2019 ســبتمبر 30البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة في في  خســائر انخفاض القيمة عرض   تم

 وتوزيع.
 
 

  المالية المرحلية الموجزة الموحدة البيانات اعتماد 20
 

 .2020نوفمبر  11اإلدارة بتاريخ مجلس المالية المرحلية الموجزة الموحدة من قبل  البياناتتم اعتماد وإجازة إصدار 


