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كات األعضاء  ارنست ويونغ  العالمية المحدودة إحدى ال
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  ١٣٥٠ص. ب:  

  ١٤٠٢مكتب رقم   –  برج سیتي جیت
شارع االتحاد 

اإلمارات العربیة المتحدة دولة  – الشارقة

السادة مساهمي إلى  المرحلية الموجزة الموحدةنات المالية تقریر مراجعة البيا
)ع.م.ش( الصناعية والتنمية لألسمنت الشارقة شركة

المقدمة 
ــــــركةلالمرفقة   المرحلية  الموجزة الموحدةلبيانات المالية  لقد قمنا بمراجعة ا ــارقة  شــــ ــمنت الشــــــــ ــناعية  والتنمية  لألســــــــ  )ع.م.ش(  الصــــــــ

ـــ  والشركة التابعة لها ( )"الشركة(" ــــــ المرحلي    وجزالم الموحدوالتي تتألف من بيان المركز المالي  )  "المجموعة"یشار إليها مجتمعًة بـ
  أشــــــــهر والســــــــتة أشــــــــهر الثالثة  لفترتيوالدخل الشــــــــامل   للدخلالعالقة  ية ذاتالمرحلحدة المو   والبيانات  ٢٠٢١ یونيو  ٣٠ما في ك

المنتهية  أشــهر  تةالســ لتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدیة لفترة  ل  العالقة  ذات  المرحلية  والبيانات  التاریخ ذلك  في  المنتهيتين
  وفقاً  يةالمرحل  الموجزةالموحدة البيانات المالية    ههذعرض  إعداد و ات التفســيریة. إن اإلدارة مســؤولة عن  یضــاح واإلفي ذلك التاریخ  

إن مسـؤوليتنا هي إعطاء   ).٣٤ رقم  الدولي  المحاسـبي  المعيار(  المرحلية  المالية  التقاریر إعداد  ،٣٤ رقم  الدولي  المحاسـبي  للمعيار
الموجزة المرحلية استنادًا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.موحدة لااستنتاج حول هذه البيانات المالية  

مجال المراجعة 
ة  المنجز ینطبق على مهـام المراجعـة "مراجعـة المعلومـات المـاليـة المرحليـة  لـذي  ا  ٢٤١٠ي رقم ًا للمعيـار الـدولنـا وفقـ تعج القـد تمـت مر 

ومات المالية المرحلية من طلب االســـتفســـارات بصـــورة رئيســـية من من قبل مدقق حســـابات المنشـــأة المســـتقل". تتألف مراجعة المعل
اجعة األخرى. إن مجال عملية مر وإجراءات ال  ات التحليليةحاســـــبية وتطبيق اإلجراءلموا  لمســـــؤولين عن األمور الماليةاألشـــــخاص ا

فــإنهــا ال تمكننــا من الحصــــــــــــــول على  لتــدقيق الــذي یتم وفقــًا لمعــایير التــدقيق الــدوليــة وبنــاء عليــه  مجــال االمراجعــة أقــل بكثير من  
ـــــوهریة التي یمكن تحدیميع األمو التأكيدات التي تطلعنا على ج  دي رأیًا  نبلك فإننا ال . بناء على ذأثناء القيام بالتدقيــــــــــق ا هدر الجـــــ

بخصوص التدقيق.

االستنتاج 
م یتم إعدادها، ل ةقفر ملا ةيلح ر ملا  ةز ج و ملاالموحدة لية ـا، لم یرد إلى علمنا ما یستوجب االعتقاد بأن البيانات الما راجعتناستنادًا إلى م

.٣٤ي الدولي رقم اسبمح الریة، وفقًا للمعيار  من جميع النواحي الجوه

غونوی ارنست عن

:موقعة من قبل
أشرف أبو شرخ

شریـك
٦٩٠رقم القيد:  

٢٠٢١ أغسطس ٧
الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة



لهاعةلتاباع) والشركة.ش.مية (منت والتنمية الصناعة لإلسلشارقشركة ا

.المرحليةالموجزةةالموحدماليةلات امن هذه البيانجزءًا  ة المرفق١٧إلى  ١اإلیضاحات منتشكل
٢

المرحليالموحدالدخليان ب
قة)(غير مدق٢٠٢١یونيو٣٠في  يةنتهالموالستة أشهرأشهرالثالثةفترة  ل

في ر المنتهية شه أ الستة ي ف منتهية ال ر  أشه الثالثة 
یونيو ٣٠یونيو ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
درهم ألف درهمألف  درهمألف درهمألف  اتإیضاح 

١٥١١٨٬٢٨٠٩٥٬٥٦٠٢٥٥٬٣٤٤٢٢٣٬٧٢٣االیرادات 

) ٥٢١٬٢٢٢()٥٧٢٬٢٤٧() ١٨٥٬١٠٤()٣٣٩٬١١٥(٥١يعاتتكلفة مب

٧٬٧٧٢١٬٢٠٢) ٨٬٦٢٥(٢٬٩٤١ر) ئ اخسال(/حا بر األ إجمالي

) ٩٬٥٥٤()١٠٬٥٠٢() ٤٬٤١٢()٤٬٣٠٥(مصاریف عمومية وإداریة 

) ٢٬٨٤١()٣٬٤١٦() ١٬٢٧٤()١٬٦١٣(بيع وتوزیعمصاریف

) ٤٬٦٦٢(٤٢٬٢٨٧٣٬٦٧٨٦٬٤٤٦استثمارات (خسائر)/دخل

) ١٠٬٢٠١()٦٬٦٦٨() ٥٬١٥٥()٣٬٣٥٥(ل یتمو دخل

٦٣٧٤٤٨٤٥٧٬١٣٨٤٬١دخل آخر 

) ٦٧٢٬٢٤()٩١١٬٤() ٣٤٠٬١٥()٤٠٨٬٣(فترة لل)خسائرال(

: إلىالعائدةخسائر)ال(
) ٦٧٢٬٢٤()٩١١٬٤() ٣٤٠٬١٥()٤٠٨٬٣(األم الشركةمساهمي

السهم ربحية
) ٤١٠٬٠()٨٠٠٬٠() ٢٥٠٬٠()٠٦٠٬٠(٣١الربح األساسي والمخفف للسهم 



لهاعةلتاباع) والشركة.ش.مية (منت والتنمية الصناعة لإلسلشارقشركة ا

.المرحليةالموجزةةالموحدماليةلات امن هذه البيانجزءًا  ة المرفق١٧إلى  ١اإلیضاحات منتشكل
٣

المرحليالموحدالدخل الشاملبيان 
قة)(غير مدق٢٠٢١یونيو٣٠في  يةالمنتهوالستة أشهرأشهرالثالثةفترة  ل

في هية أشهر المنت الستة ي ف أشهر المنتهية الثالثة 
یونيو ٣٠یونيو ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
درهم ألف درهمألف  همر د ألف مدره ألف  اتح ضا إی 

) ٢٤٬٦٧٢()٤٬٩١١() ١٥٬٣٤٠()٣٬٤٠٨(فترة لل)خسائرال(

للفترة بنود الدخل الشامل األخرى 

هاتصنيفإعادةیتملنالتيالبنود
: الخسائرأواألرباحإلى

العادلةبالقيمةالمدرجةراتالستثما ا
- األخرى الشاملدخللابنودخاللنم

) ٢٨٬٥٥٩(١٦٬٩١٠٣٬٨٩٣١٠٬٥٠٧-٦العادلة القيمةفيالتغيريصاف

تصنيفهاُیعادقدالتيالبنود
: ائرخسال أواألرباحإلى

العادلة ةمقيالفيالتغير
) ٧٧٨٬٢(٧٢٤) ٢٥٧(١٢٨٨-٦الفائدة أسعارمقایضاتل

األخرى الشاملخلالدبنود
) ٣٣٧٬٣١(١٩٨٬٧٦٣٦٬٣٢٣١٬١١رة فتلل)األخرى ة الشاملالخسائر(/

)/ ةالشامل الخسائر(إجمالي
) ٠٠٩٬٥٦(٣٢٠٬٦) ٧٠٤٬١١(٧٩٠٬٣للفترة الدخل الشامل 

)/ ةالشامل ائرخسال(إجمالي
: إلىالعائدةالدخل الشامل 

) ٠٠٩٬٥٦(٣٢٠٬٦) ٧٠٤٬١١(٧٩٠٬٣األم الشركةميمساه





لهاعةلتاباع) والشركة.ش.مية (منت والتنمية الصناعة لإلسلشارقشركة ا

.المرحليةالموجزةةالموحدماليةلات امن هذه البيانجزءًا  ة المرفق١٧إلى  ١اإلیضاحات منتشكل
٥

المرحليوحدالمت النقدیة التدفقاانبي
)ةققمدغير(٢٠٢١نيویو ٣٠ية في  تهمنالأشهر الستةفترة  ل

ة فيأشهر المنتهيالستة
ونيوی٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهمإیضاح 

شغيليةاألنشطة الت
)٢٤٬٦٧٢()٤٬٩١١(لفترةلالخسائر

التعدیالت للبنود التالية:
٣٤٬٦٧٨٣٥٬٠٥٩موجودات ثابتةاستهالك

٤٬٤٠٨٤٬٣٩٢اریةعقارات استثمتهالكسا
١٬٠٨٦١٬١٦٨نایة الخدمة للموظفينهافأة  مخصص مك

-)٣(موجودات ثابتةدا عتباسن ربح مال
٤٠٠-المتوقعةاالئتمانخسائرمخصص
٦٠٠)٢٬٠٠٠()تسویة(زون مخ المخصص

ةالمدرج االستثماراتعادباستمنالمحققةةر )/ الخسا الربح(
)٨٣(٤٢٧٤الخسائروأاألرباحخاللمنالعادلةمةلقيا ب
مدرجةلاراتتثما لالسالعادلةالقيمةفيالتغيرمن)/الخسارةالربح(

٦٬٣٣٠)٤٬٦٤٨(٤لخسائرو اح أاألربا خاللمنةلدا عالبالقيمة
)٧٨١()٢٬٢٥٦(االستثماریةالعقاراتمنالناتججاریاإلدخل
)٥٬١١٤()٣٬٩٩٥(٤أرباحعات توزیدخل

٦٦٨٬٦٢٠١٬١٠مصاریف فوائد
٢٩٬٣٠١٢٧٬٥٠٠

:العاملالمالرأسيالتغيرات ف
٤٧٬٨٨٠٣٩٬٢٩٦بضاعة

١٬٧٦١٥٤٬٢١٧أخرى و ریةتجا مدینةذمم
)١٩٧٬٩١(٩٥٣٬٨أخرى و تجاریةةئنداذمم

٨٧٬٨٩٥٢٩٬٨١٦
)٠٢١٬٢()٠٤١٬١(فوعة للموظفينالمددمة الخ مكافأة نهایة

٨٥٤٬٨٦٧٩٥٬٢٧التشغيليةاألنشطةمنالنقدصافي  

االستثماریةاألنشطة 
)١٦٬٤٠٨()٦٬٩٢٦()مقدمةالعاتفدال(بما في ذلك ت ثابتةوداموج استحواذ  
)٧٬٢٩٣(-االستثماریةتاقار العإلىإضافات
-٣دات ثابتةجو مو داستبعا منةصلمح مبالغ
)٢٬٠٢١()٢٬٠٢١(١-٦األخرى الشاملالدخلبنودخاللمنالعادلةبالقيمةمدرجةاستثماراتشراء
منةادلالعبالقيمةمدرجةاستثماراتاستبعادمنصلةح ممبالغ
٣١٨١٬٩٢٧رى خ األالشاملالدخلبنودخالل
٤٣٬٩٩٥٥٬١١٤أرباحتوزیعات دخل
٢٬٢٥٦٧٨١االستثماریةالعقاراتمنالناتجاإلیجاردخل
)٣٬٤٦٢()٢٬٦٢٢(٢-٦أو الخسائراألرباح  خاللمنلةدا لعابالقيمةمدرجاستثمارشراء

خاللمنلعادلةامةبالقيرجةدمراتاستثما استبعادمن مبالغ محصلة 
٢٠٦١٬٣٠٠٣٬٤-٦أو الخسائررباح  ألا

)٣٥٩٬١٧()٩٣٦٬١(االستثماریةاألنشطة دم فيستخ المصافي النقد

األنشطة التمویلية
)٣٧٬٦١٨()٤٠٬٠٥٣(البنكية طویلة األجلضو القر سداد

٨٬٩٨٦-تم الحصول عليها بنكية طویلة األجلضو قر 
٢٩٬٧٩٥)٤٢٬٢١٣(الحركة في السلفيات قصيرة األجلصافي  

)٢٠١٬١٠()٦٦٨٬٦(عةدفو د مفوائ

)٠٣٨٬٩()٩٣٤٬٨٨(األنشطة التمویليةالمستخدم فيصافي النقد

١٬٣٩٨)٤٬٠١٦(دیةقنفي النقدیة وشبه الالزیادة/)النقص(افي ص

٦٤٣٬٢٦٤٩٣٬٢٠بدایة الفترةالنقدیة وشبه النقدیة في 

٨٦٢٧٬٢٢٨٩١٬٢١نهایة الفترةي ه النقدیة فوشبدیة النق

:منالنقدیةهوشبالنقدیةتألفت
٨٧٦٢٬٢٢٨٩١٬٢١أرصدة لدى البنوكو نقد في الصندوق 



لهاعةلتاباع) والشركة.ش.مية (منت والتنمية الصناعة لإلسلشارقشركة ا

.المرحليةالموجزةةالموحدماليةلات امن هذه البيانجزءًا  ة المرفق١٧إلى  ١اإلیضاحات منتشكل
٦

حليالمر الموحد الملكيةحقوق ت فيان التغيرايب
(غير مدققة)٢٠٢١یونيو٣٠المنتهية في  الستة أشهرفترةل

األمالشركةمساهميإلىالعائدة
يرأرباح غاحتياطي احتياطي احتياطي رأس 
المجموعموزعةادلة العةالقيممعا ي ون انقالمال 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١٦٤٬١٩٧١٬٣٢٠٬٦٠١)١٢٬٣١٤(٤٦٠٨٬٢٥٣٣٤٬٠٩١٢٢٦٬٣٧٣(مدققة)٢١٢٠ینایر  ١الرصيد في  

)للفترة (غير مدققة)لشاملةخسائر اال(/إجمالي الدخل الشامل

)٤٬٩١١()٤٬٩١١(----خسارة للفترةلا

٣١٢٬١١-٢٣١٬١١---للفترةاألخرى  بنود الدخل الشامل

٣٢٠٬٦)٩١١٬٤(٢٣١٬١١---للفترة)لشاملةخسائر اال(/الدخل الشاملإجمالي  

٢٨٦٬١٥٩٩٢١٬٣٢٦١٬)٣٠٨٬١(٢٠٢١٦٠٨٬٢٥٤٣٤٬٠٩١٣٢٢٦٬٣٧٣یونیو٣٠الرصید في 



لهاعةلتاباع) والشركة.ش.مية (منت والتنمية الصناعة لإلسلشارقشركة ا

.المرحليةالموجزةةالموحدماليةلات امن هذه البيانجزءًا  ة المرفق١٧إلى  ١اإلیضاحات منتشكل
٧

(تتمة)حليالمر الموحد الملكيةحقوق ت فيان التغيرايب
(غير مدققة)٢٠٢١یونيو٣٠المنتهية في  الستة أشهرفترةل

األمالشركةمساهميإلىالعائدة
أرباح غيراحتياطي احتياطي احتياطي رأس 
المجموعموزعةادلة العةالقيممعا ي ون انقالمال 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمرهمف دألدرهمألف 

٢٥٤٬٦٠٨٠٩١٬٣٣٤٣٧٣٬٢٢٦٤٣٢٬١٢٤٩٧٬٢٣٤٨٣٦٬٤١٥٬١مدققة)(٢٠٢٠ینایر  ١في  صيد  الر 

(غير مدققة)للفترةةالشاملئرالخسا إجمالي

)٢٤٬٦٧٢()٢٤٬٦٧٢(----لفترةاخسائر

)٣٣٧٬١٣(-)٣٣٧٬١٣(---رةللفتة الشاملالخسائربنود 

)٠٠٩٬٥٦()٧٢٦٬٢٤()٣٧٣٬٣١(---للفترةة  امللشارخسائلاإجمالي  

األخرى ملكية  الكة حقوق حر 

وزعةر المغيحا إلى األربالعادلةالقيمةاحتياطيتحویل
ن خاللة العادلة مقيمبالرجة الستثمارات المدعند استبعاد ا
-٣٩)٣٩(---)٦(إیضاح  األخرى الشامل  بنود الدخل  

-٣٩)٣٩(---األخرى ملكية  حقوق الاتكحر إجمالي  

١٦١٬٢١٠٨٢٧٬٣٥٩٬١)٠٥٢٬١٩(٠٠٢٢٢٥٤٬٠٨٦٠٩١٬٣٣٤٣٧٣٬٢٢٦ویوني٣٠في  الرصيد  
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الشركةعنمعلومات-١
بموجــب ١٩٧٧تحــدة فــي عــام يــة المبالعر رقة، اإلمــاراتالشــا لشــركة") فــيام.ع) (".ة (شعينا صــ ميــة الوالتنســمنتألكة الشــارقة لت شــر تأسســ 
هــو إن عنــوان المكتــب المســجل للشــركة. عامــةمســاهمة ة شــرككاً تــم تســجيلها الحقــ قة و ر حــاكم الشــا مومن صاحب الســ أميري صادر  ممرسو 
ق لــألورالكویــتماليــة وســوق الراق اظبي لــألو و ســوق أبــ فــيركةالشــ ة بأســهم ر ج المتــا یــتم .متحــدةبيــة الالعر مــاراتالشــارقة، اإل٢٠٨٣ب ص.
شــطب أســهم الشــركة مــن ســوق الكویــت ٢٠٢٠أبریــل ٣٠الســنوي الــذي عقــد فــي قــرر المســاهمون فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــةماليــة.ال

الطـــوعياباالنســح علــىیــتالكو فــيالمــالاقأســو هيئــةتفقــ وا.لــألوراق الماليــة وتفــویض مجلــس اإلدارة إلتمــام جميــع إجــراءات الشــطب
لــألوراقالكویــتســوق فــيالشــركةأســهموللتــداموعــدآخــرهــو٢٠٢١أغســطس٢٦وســيكون الماليــةاقلــألور الكویــتســوق مــنللشــركة
.المالية

مــن٢٠٢١یونيــو٣٠فــيتهيــةمنالالســتة أشــهرلفتــرة و فــي كمــا )"ةحليــ الية المر البيانات الم"(الموجزة المرحليةالموحدةليةما الالبياناتتتألف
.)"موعةالمج "بـمجتمعةإليها یشار(لها ابعةالتةشركركة واللشلاليةمالبيانات ال

وراقفــي األراالســتثما فــائض أموالهــا فــي عةمو المج تستخدموالحبال البالستيكية.يةرقالو كياساألو سمنتألبصناعة وتورید اموعةالمج تقوم
ارات اإلمــ لــة دو ا فــيوتبيــع منتجاتهــ دةتحــ ملة اربيالعارات قة، اإلمأعمالها من الشار المجموعةل او تز .قاراتوالعلخاصةاالملكية  حقوق مالية و ال

.سيا آو فریقيا وسط وأاألشرق الفيخرى األناتحدة وبعض البلدة المالعربي

بشــأن٢٠١٥لســنة٢رقــماالتحــاديالقــانون أحكــامبعــضتعــدیلعلــىیــنصوالــذي٢٠٢٠لســنة٢٦رقــماالتحــاديبالقــانون المرســومإن
حاليــاً المجموعــةتقــوم.٢٠٢١ینــایر٢بتــاریخالتنفيــذحيــزالتعــدیالتودخلــت٢٠٢٠ســبتمبر٢٧بتــاریخإصــدارهتــمقــدالتجاریــةالشــركات
.يذالتنفحيزالتعدیالتدخولتاریخمنواحدةسنةیتجاوزالموعدفيمتطلباتها تطبقوسوفالجدیدةاألحكامبمراجعة

.٢٠٢١أغسطس ٧یخار بتدارلإلصرةاإلداسمجللقبمنالمرحليةالموجزةالموحدةالماليةالبياناتىت الموافقة علتم

ات الماليةبيانالد أسس إعدا-٢
افقالتو بيان
ا قراءتهــا ویجــب،"المرحليــةالماليــةالتقــاریر"٣٤رقمالدوليالمحاسبيرللمعيا اً وفقالمرحليةالماليةالبياناتهذهإعدادتم مــعجنــبإلــىجنبــً

كمــا "). ةاألخيــر الســنویةالماليةالبيانات("٢٠٢٠دیسمبر٣١فيالمنتهيةوللسنةفيكما ةموعمج للةاألخير السنویةالموحدةالماليةالبيانات
ومــع. الماليــةالتقــاریرإلعــدادالدوليــةلمعــایيرســب اح الماليــةالبيانــاتمــنكاملــةمجموعــةمثــل تلمطلوبــةلاالمعلومــاتجميــعتتضمنالأنها 
واألداءالمــاليالمركــزفــيالتغيــراتلفهــممهمــةتعتبــرالتــيوالمعامالتاألحداثلشرحارةالمختالتفسيریةاإلیضاحاتبعض إدراجیتمذلك،
ليســت٢٠٢١یونيــو٣٠فــيالمنتهيــةالســتة أشــهرفتــرةنتــائجإنذلــك،علــىوعــالوة.ةاألخيــر ویةالســنالماليــةالبيانــاتمنذللمجموعةالمالي

.٢٠٢١دیسمبر٣١فيمنتهيةالالماليةللسنةعةوقمتتكون قدالتيالنتائجعلىداللةبالضرورة

القياسأساس
الــدخلبنــودخــاللمــنالعادلــةبالقيمــةالمدرجــةاالســتثماراتءباســتثنا التاریخيــة،التكلفــةلمبــدأوفقــاً هــذه المرحليــةالماليــةالبيانــاتعــرضیتم

بالقيمــةقياســها یــتموالتــيالمشــتقة،الماليــةواألدواتالخســائرأوحربــا األخــاللمــنالعادلــةبالقيمــةالمدرجــةواالســتثمارات،األخــرى الشــامل
.العادلة

العرضوعملةالمستخدمةالعملة
أشــيرإذاإالدرهــمألــفأقــربإلــىقــامر األجميــعتقریــبویجــري ،ةتحــدالمالعربيــةاراتمــ اإلهمر دبــ هــذهالمرحليــةيــةالمالالبيانــاتعــرضیــتم
.الشركةلدىدمةستخ المةالعملرهتبا باعذلك،لغير

المحاسبيةواألحكامالتقدیرات 
والمبــالغالمحاســبيةسياســاتلاتطبيــقعلــىتــؤثرالتــيیراتوالتقــداألحكــامبوضــعاإلدارةقامــتالمرحليــة،الماليــةالبيانــاتهــذهإعــدادعنــد

.تقدیراتلاتلكعنالفعليةالنتائجتختلفقد.  والمصاریفوالدخلوالمطلوباتللموجوداتالمعلنة

نفــسهــيمؤكــدةلاغيــرللتقــدیراتالرئيســيةوالمصــادرللمجموعــةالمحاســبيةالسياســاتتطبيــقعنداإلدارةاتخذتها التيالجوهریةاألحكامإن
.األخيرةالسنویةالماليةالبياناتفيالموضحةاألحكام والمصادر
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(تتمة)الرئيسيةالمحاسبيةامحكواألدیرات تقال

العادلةالقيمقياس
رغيــ وأماليــةالبــاتمطلو الو موجــوداتلامــنلكــل،العادلــةالقــيمتحدیــد یتطلــبللمجموعــةواالفصــاحاتةاســبيالمح السياســاتمــنعــدداً إن
.ماليةال

عــنكاملــةلاليةســؤو المیتحمــلالــذيرةادإلایــقر فذلــكیتضــمن.ةادلــ العمقــيالقيــاسبخصــوصللرقابــةعمــلإطــارضــعو بةالمجموعــ قامــت
ةبمراجعــ ظممنــتبشــكلاإلدارةفریــقیقــوم.٣المســتوىمــنالعادلــةالقــيمذلــكفــيبمــا الجوهریــة،ةادلــ العالقيمــةقياساتيعجمعلىاإلشراف

.التقييموتعدیالتةظالملحو غيرمةها الخالتمدال

األطــرافمــنوتقييمهــا عليهــا الحصــولتــمالتــياألدلــةيمقيــ بتاإلدارةفریــقیقــومدلــة،ا عالقــيملالقيــاسثلــ ا ثطــرفمعلومــاتاســتخدامتــمإذا
مــةالقيتسلســلفــيالمســتوىذلــكفــيبمــا الماليــة،راریتقــ لاإلعــدادالدوليــةالمعــایيربمتطلبــاتيفــ تالتقييمــاتهــذهبــأننتاجاالستلدعمالثالثة
.ها ضمنتما التقييهذهتصنفأنیجبوالتيالعادلة

مقــيلاتصــنيفیــتم.ناإلمكــا ردقــ الملحوظــةالســوق بيانــاتدامباســتخ المجموعــةتقــوممطلوبــات،أوموجــوداتلبنــدالعادلــةالقيمــةقياسعند
:یليكما التقييميبالأسفيالمستخدمةتدخالالمعلىبناءً العادلةةقيملالتسلسيفمستویاتعدةإلىالعادلة

.مطابقةمطلوباتأولموجوداتطةنشأسواقفي) المعدلةغير(ةرج المداراألسع: ١المستوى

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

).ملحوظةغيرمدخالت(ملحوظةسوقيةبياناتعلىترتكزالالتيلوباتطملاأواتودللموج التمدخ لا: ٣المستوى

ســلتسلمــنمختلفــةمســتویاتمنیمكن تصنيفها ضــ وباتالمطلبندأوموجوداتلادلبنالعادلةمةالقيياسقلالمستخدمةالمدخالتكانتاإذ
مســتوىبــأدنىمــدخلباعتبــارهالعادلــةالقيمــةتسلســلمــنىو المســتنفــسفــيلبالكامــ ةادلــ العالقيمــةقيــاستصنيفیتما نهحيالعادلة،القيمة
.الكليللقياسجوهریاً ذلكویعتبر

.التغييرخاللها حدثالتيالتقاریردادعإ رةتفةنهایفيةادلالعالقيمةتسلسلیاتو تسمبينالتحویالتالمجموعةتثبت

كمــا للمجموعــةالموحــدةالماليــةالبياناتفيموضحةالعادلةالقيملقياسإجراؤها تميالتةالجوهریضاتاالفتراحولالمعلوماتمنمزیدإن
.٢٠٢٠دیسمبر٣١فيالمنتهيةوللسنةفي
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(تتمة) ات الماليةبيانالد أسس إعدا-٢

بيانات المالية توحيد ال أسس ١-٢

أدناه. تتألف المجموعة من الشركة والشركة التابعة المذكورة 

من الملكيةبلد التأسيسالنشاط الرئيسيلتابعة اركة الش
٢٠٢١٢٠٢٠

الخليج للحبالشركة 
والمنتجات البالستيكية  

ذ م م 

الحبال والمنتجات  
بالستيكيةال

٪ ١٠٠٪ ١٠٠اإلمارات العربية المتحدة 

بيانات المالية حيد ال أسس تو 
.  ٢٠٢١یونيو٣٠التابعة كما في عة وشركتها ت المالية للمجمو بيانا حلية على ال تشتمل البيانات المالية الموحدة الموجزة المر 

قدرة  ولدیها ال المستثمر فيها ةشركلا ب ارتباطها متغيرة من  دعوائ،في، أو لدیها حقوق إلىتحقيق السيطرة عندما تكون المجموعة معرضةیتم 
الشركة  في ا  على  سلطتها  خالل  من  تلك العوائد  تقوم المجمعلو ها.المستثمر فيلتأثير على  وجه التحدید،  الشركة ى  وعة بالسيطرة على 
ثمر فيها إذا وفقط إذا كان لدى المجموعة:المست

 األنشــطة ذات العالقــة علــى توجيــهالحاليــة ي تعطــي المجموعــة القــدرةفيهــا (أي الحقــوق الحاليــة التــ الســلطة علــى الشــركة المســتثمر
للشركة المستثمر فيها)

المستثمر فيها الشركةبطها  من ارتبا المتغيرةعوائدال،فيوق ، أو حقإلىالتعرض
 على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها تها سلطالقدرة على استخدام

حقوق التصویت تؤدي إلى السيطر  ية  لدعم هذا االفتراض، وعندما یكون للمجموعة أقل من أغلبة.بشكل عام، هناك افتراض بأن أغلبية 
تقييم ما عندتضع المجموعة في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات العالقة  لشركة المستثمر فيها،أو حقوق مماثلة لصویت  حقوق الت 

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

اآلخرین في الشركة المستثمر فيها ع أصحاب حقوق التصویت الترتيبات التعاقدیة م
اقدیة األخرى الترتيبات التعجة منحقوق الناتلا
 حقوق التصویت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصویت المحتملة

التابعة، دون خسارة السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية.یتم احتساب التغير في حصة الملكية في الشركة

بات والحصص ة) والمطلو بما في ذلك الشهر قة (ودات ذات عالة على الشركة التابعة، فإنها توقف تثبيت موج جموعة السيطر إذا خسرت الم
األرباح في  خسارة  أو  ربح  ناتج  أي  تثبيت  یتم  حيث  الملكية،  حقوق  من  أخرى  وعناصر  المسيطرة  أي غير  تثبيت  یتم  الخسائر.  أو 

استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة.
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السياسات المحاسبية الهامة-٣

المتبعة من قبل المجموعة في بياناتها  لتلكمماثلةالمرحلية جزة  الموحدة المو ذه البيانات المالية  اد هي إعدة المطبقة ف إن السياسات المحاسبي
باستثناء السياسة المحاسبية أدناه. ٢٠٢٠دیسمبر ٣١المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 

وط مشتقة ومحاسبة التحاألدوات المالية ال
ق الالح التثبيت األولي والقياس 

األدوات المالية  تلكیتم تثبيت  مشتقة، مثل مقایضات أسعار الفائدة، للتحوط من مخاطر أسعار الفائدة.ة أدوات مالية  تستخدم المجموع
ندما لية عراج المشتقات كموجودات ما قيمة العادلة. یتم إدعقد المشتق ویعاد قياسها الحقًا بالایة بالقيمة العادلة بتاریخ إبرامالمشتقة في البد 

ة وكمطلوبات مالية عندما تكون القيمة العادلة سالبة.العادلة موجبتكون القيمة

لغرض محاسبة التحوط، یتم تصنيف التحوطات كما یلي: 

تبطة ببند موجودات ود إلى مخاطر خاصة مر قدیة عند تعرض التحوط للتغيرات في التدفقات النقدیة التي تعتدفقات النتحوطات ال
مثبت. مؤكد غير التزامحة أو مخاطر عملة أجنبية في لة متوقعة مرج بات مثبت أو معاممطلو أو بند

القة التحوط التي ترغب المجموعة بتطبيق محاسبة التحوط عليها عند بدء عالقة التحوط، تقوم المجموعة بشكل رسمي بتصنيف وتوثيق ع
. لمخاطر إلجراء عملية التحوطواستراتيجيات إدارة اداف وأه

حوط والبند المتحوط بشأنه وطبيعة المخاطر المتحوط بشأنها وكيف ستقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت تحدید أداة التتمل الوثائق علىشت
تس فعالية التحوط  عالقة التحوط  ذلك تحليل مصادر  (بما في  فعالية التحوط  عالقة توفي متطلبات  تؤهل  معدل التحوط).  تحدید  وكيفية 

تطلبات الفعالية التالية:ت تستوفي جميع مالتحوط إذا كانةبمحاسالتحوط ل

 .هناك "عالقة اقتصادیة" بين البند المتحوط بشأنه وأداة التحوط
العالقة االقتصادیةذههت القيمة" التي تنتج عن ان ال "یسيطر على تغيراإن تأثير مخاطر االئتم .
 فعليًا وكمية أداة حوط بشأنه الذي  كمية البند المتنتج عإن معدل التحوط لعالقة التحوط هو نفسه النا تتحوط المجموعة بشأنه 

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

م معالجتها محاسبيًا كما یلي: ط یتإن التحوطات التي تفي بجميع معایير التأهل لمحاسبة التحو 

دیة قنت التحوطات التدفقا 
بح أو الخسارة الناتج عن أداة التحوط یتم تثبيته في بنود الدخل الشامل األخرى ضمن احتياطي تحوطات التدفقات فعال من الر إن الجزء ال

باح أو  ر ى األفقات النقدیة إلویتم تعدیل احتياطي تحوطات التدر.النقدیة، بينما یتم تثبيت الجزء غير الفعال فورًا في بيان األرباح أو الخسائ
داة التحوط والتغير التراكمي في القيمة العادلة للبند المتحوط بشأنه، أیهما أقل. التراكمية على أالخسائر 

ج ة المتحوط بشأنها المعنية. إذا نتالدخل الشامل األخرى یتم معالجتها محاسبيًا، على حسب طبيعة المعاملبنودإن المبالغ المتراكمة في  
الي، یتم حذف المبلغ المتراكم في حقوق الملكية من العنصر المنفصل لحقوق الملكية تثبيت بند غير مبشأنها الحقًا  طو لمتح عن المعاملة ا

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

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

الخسائر  یدي تحوطات تدفقات نقألبالنسبة   أو  األرباح  األخرى إلى بيان  الشامل  في بنود الدخل  ُیعاد تصنيف المبلغ المتراكم  ة أخرى، 
سائر. كتعدیل إعادة تصنيف في نفس الفترة أو الفترات التي تؤثر خاللها التدفقات النقدیة المتحوط بشأنها على األرباح أو الخ 
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(تتمة)امةالسياسات المحاسبية اله-٣

(تتمة) لمالية المشتقة ومحاسبة التحوطااألدوات 

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

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

كما هو موضح أعاله.ةيبيعة المعاملة المعنة یجب معالجته محاسبيًا على حسب طكمالدخل الشامل المترا

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

ة المرحلية.ز ج لمالية الموحدة المو فصاحات في هذه البيانات اإلالمعلن عنها وا

االستثمارات(خسارة) / خلد-٤

في أشهر المنتهية الستة ي ف أشهر المنتهية الثالثة 
یونيو ٣٠یونيو ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
م دره ألف درهمألف  درهمألف درهمألف  

في لتغيرامن (الخسائر)/باحر األ
ة بالقيممدرجةالماراتلالستثالعادلةالقيمة
ر األرباح أو الخسائ خاللمنالعادلة

) ٦٬٣٣٠(١٬٨٢٨٢٬٤٣٧٤٬٦٤٨) ٢-٦ح جع إیضا (را
عادباستمنمحققة الرباحاأل)/ الخسائر(

خاللمنةلالعادبالقيمةالمدرجةاالستثمارات
٨٣)٢٧٤(٣٢٩٩) ٢-٦جع إیضاح (را رخسائ الوأاألرباح
) ٣٬٦١١()٢٬١٥٢() ١٬٩٨٨()١٬٠١٤(االستثماریةعقاراتالمنتشغيلية خسائر
١٬١٥٠٣٬١٢٨٣٬٩٩٥٥٬١١٤أرباح وزیعاتتدخل
٢٩١٢٢٢٩٨٢أخرى 

٦٦٢٬٤(٢٨٧٬٢٦٧٨٬٣٤٤٦٬٦ (

المحتفظ به للبيعبند الموجودات -٥

یونيو٣٠دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢٠

ألف درهممدرهلفأف درهملأ
(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة) 

٤٥٬٠١٦٢٢٬٥٠٨٢٢٬٥٠٨الرصيد االفتتاحي
-٥٠٨٬٢٢-ناه)) أد٢(ملحوظةالالمحول من الذمم المدینة األخرى (راجع 

٤٥٬٠١٦٤٥٬٠١٦٥٠٨٬٢٢تاميالخ الرصيد
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ة) تم(تيعبللهبلمحتفظاتجوداالمو بند-٥
فــي.مــةلقاداشــهراً عشــراالثنــيخــاللیال بــاركس ليميتــد اوتــوالین اندســتر فيرما االستثمنالتخلصاإلدارةمجلسررق،٢٠١٨لالخ )١

٣٩٬٠٨إجمــاليبلــغ ملمقابــ ديميتــ لیال باركستوالین اندستر او فيستثماراالمن٪ ٥٠بالتخلص منالمجموعةقامت،٢٠١٨دیسمبر
.شهراً ٣٣دىمعلىمستحقوهودرهمن ليو م

فــياالســتمرارعلــىقدرتــهعــدمعــنالمشــتري عــربأ ذلــك،عــنلنــاتجااالقتصــاديوالتبــاطؤCovid-19جائحــةبسبب،٢٠٢٠خالل)٢
عوقــ وضــات،مفا بعــد. كبيــربشــكلالنقدیــةتدفقاتــهتــأثرتحيــثليميتــداركسبــ اندســتریالاوتــوالینأســهمشــراءمقابــلالمقــررةالــدفعات
المكاســبعكــستــملــذلك،جــةنتي.ليميتــدركسبــا اندســتریالاوتــوالینةكر شــ أســهممــن٪ ٥٠بيــعاتفاقيــةإلنهــاءاإلنهــاءيةاتفاقالطرفان
إلعــادةاألخــرى المدینــةالــذمممــنالمشــتري مــنالمســتحقالمبلــغتصــنيفإعــادةموتــ رهــمدألــف٨٬٤٥٧بمبلــغاألســهمبيــعمــنالمثبتــة

.األصليةهبتكلفتعبيللبهالمحتفظتالموجودابنددراج  إ

الدفتریــةالقيمــةتكــون أنقــعالمتو غيــرمــنأنــهاإلدارةتــرى .ثمارســتااللبيــعمحتملــينالنالمشــتریأحدمعثفةمكمناقشاتاإلدارةتجري )٣
.يعالبلفةتكناقصاً العادلةمةالقيمنأعلى

الستثماراتا-٦
ویوني٣٠دیسمبر٣١یونيو ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢٠
ألف درهممدرهلفأهملف در أ

ر مدققة)غي((مدققة)(غير مدققة) 

ألخرى املالشا الدخلبنودخاللمنالعادلةةيمبالقمدرجةالراتتثما االس
١١١١٬١١٧١٠٠٬٦١٠٨٨٬٠٦٢-٦اإلیضاح  راجع  –المدرجةالماليةاألوراقفياالستثمارات
١٧٠٧٢٦٬٢٥٬٠٠٤٥٣٧٬١٣-٦اإلیضاح  جعرا–المدرجةغير  الماليةاألوراقفياالستثمارات

)٨٢٤٬١٣٧١٢٥٬٦١٤٥٩٩٬١١٩)١

أو الخسائرح  ربا األلالخ منالعادلةبالقيمةالمدرجةاتر تثما االس
٢٥٨٦٬٢٦٢٢٬٦٥١٨٩٢٬٢٠-٦اإلیضاح  راجع  –المدرجةالماليةاألوراقفياالستثمارات

)٥٨٦٬٢٦٢٬٦٥١٢٨٩٢٬٢٠)٢

)٤١٠٬١٦٤١٤٨٬٢٦٥٤٩١٬١٤٠)٢) + (١

یونيو٣٠برسمدی٣١یونيو ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢٠

ألف درهممدرهلفأهملف در أ
(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة) 

:المدرجة
١١٢٬٣٣٧١٠١٬٦٤١٩٠٬٧٩٤في اإلمارات العربية المتحدة

٢٥٬٣٦٦٢١٬٦١٩١٨٬١٦٠خارج اإلمارات العربية المتحدة

ة:ج در المغير  
٢٬٠٢٧٢٬٠٢٧٣٬٨٢٣في اإلمارات العربية المتحدة

٦٨٠٢٤٬٢٢٬٩٧٨٧١٤٬٢٧المتحدةخارج اإلمارات العربية

٤١٠٬١٦٤١٤٨٬٢٦٥٤٩١٬١٤٠
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(تتمة) الستثماراتا-٦

األخرى لالشامالدخلبنودخاللمنالعادلةبالقيمةالمدرجةاالستثمارات ١-٦

یونيو٣٠دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢٠

درهمألفمهدر لفألف درهمأ
ير مدققة)(غ(مدققة)(غير مدققة) 

١٢٥٬٦١٤١٤٨٬٠٦٤١٤٨٬٠٦٤الرصيد االفتتاحي
٢٬٠٢١٢٬٠٢١٢٬٠٢١ترة/السنةعمليات شراء خالل الف
)٢٨٬٥٥٩()٢٢٬٥٤٥(١٠٬٥٠٧التغير في القيمة العادلة
)١٬٩٢٧()١٬٩٢٦()٣١٨(السنة/الفترةلعمليات االستبعاد خال

٨٢٤٬١٣٧١٢٥٬٦١٤٥٩٩٬١١٩لختاميرصيد اال

األخرى الشاملالدخلبنودخاللمنالعادلةبالقيمةالمدرجةلالستثمارات العادلةالقيمةفيالتغيرات المتراكمة 

یونيو٣٠دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢٠

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

١٢٬٣٢٤١٢٬٣٢٤)١٠٬٢٦٠(االفتتاحيالرصيد  
)٢٨٬٥٥٩()٢٢٬٥٤٥(١٠٬٥٠٧السنة/خالل الفترةالتغير في القيمة العادلة

)٣٩()٣٩(-ناقصًا: المحول إلى األرباح غير الموزعة عند االستبعاد

)٢٧٤٬١٦()٠٢٦١٠٬(٢٤٧)١الرصيد الختامي (

ئدةالفاعارأسمقایضات التغير في 

یونيو٣٠دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢٠

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

--)٢٬٠٥٤(الرصيد االفتتاحي
)٧٧٨٢٬()٢٬٠٥٤(٧٢٤السنة/ل الفترةخالالتغير في القيمة العادلة

)٧٧٨٢٬()٢٬٠٥٤()٣٣٠١٬()٢لرصيد الختامي (ا

)٠٥٢٬١٩()١٢٬٣١٤()٠٨٣٬١()٢() + ١احتياطي القيمة العادلة كما في (
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(تتمة) الستثماراتا-٦

رباح أو الخسائرأل اخاللمنالعادلةبالقيمةالمدرجةاالستثمارات ٢-٦

یلي:كما نةالس/رة  تفخالل الالحركة 
یونيو٣٠دیسمبر٣١یونيو ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢٠
ألف درهممدرهلفألف درهمأ

(غير مدققة)(مدققة)(غير مدققة) 

٢٢٬٦٥١٢٧٬٦٨٠٢٧٬٦٨٠الرصيد االفتتاحي
٢٬٦٢٢٨٬٠٢٧٣٬٤٦٢ترة/السنةعمليات شراء خالل الف
)٦٬٣٣٠()٣٬١٤٨(٤٬٦٤٨)٤اح  یضاإلع (راج لةالتغير في القيمة العاد

الربح من استبعاد االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من 
٨٣)٧٦٩()٢٧٤()٤(راجع إیضاح  خالل األرباح أو الخسائر

)٠٠٣٬٤()٩٬١٣٩()٠٦١٬٣(االستبعادات خالل الفترة/السنة

٥٨٦٬٢٦٢٢٬٦٥١٨٩٢٬٠٢تاميالرصيد الخ 

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

المجموعالمستوى الثالث المستوى الثاني األول المستوى 
مرهألف دألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠٢١یونيو٣٠في
القيمة العادلة مناالستثمارات المدرجة ب

٢٦٬٧٠٧١٣٧٬٨٢٤-١١١٬١١٧الشامل األخرى خالل بنود الدخل  
لة استثمارات مدرجة بالقيمة العاد
٥٨٦٬٢٦--٥٨٦٬٢٦من خالل األرباح أو الخسائر

٧٠٧٢٦٬٤١٠٬١٦٤-٧٠٣٬١٣٧

المجموعالث توى الثالمسني ثا ى التو المساألول المستوى 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠٢٠دیسمبر٣١في  
االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من

٢٥٬٠٠٤١٢٥٬٦١٤-١٠٠٬٦١٠الشامل األخرى خالل بنود الدخل  
لة استثمارات مدرجة بالقيمة العاد
٢٢٬٦٥١--١٢٢٬٦٥من خالل األرباح أو الخسائر

٢٥٬٠٠٤٦٥١٤٨٬٢-١٢٣٬٢٦١

.الفترةخاللالثالثوالمستوىالثانيوالمستوىاألولالمستوىبينتحویالتأيهناكتكنلم
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الموجزة المرحليةةحدالمو اليةالمنات بياول الحإیضاحات 

(غير مدققة)٢٠٢١یونيو٣٠المنتهية في  الستة أشهرلفترة  

١٦

العقارات االستثماریة-٧
یونيو٣٠دیسمبر٣١یونيو ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢٠
ألف درهممدرهلفألف درهمأ

)مدققةير(غ(مدققة)(غير مدققة) 

٩٦٬٠١٩٩٦٬٠١٩٩٦٬٠٨١أراضي
١٥٩٬٢٣٧١٦٣٬٦٤٥١٧٦٬٩٢٧نيمبا 

٨٦٦٬١--التطویرعقارات قيد 

٢٥٦٬٢٥٥٢٥٩٬٦٦٤٨٧٤٬٢٧٤المجموع

دیســمبر٣١يفــ مــا كةریستثما االللعقاراتالعادلةالقيمةتستند.التكلفةنموذجباستخداممحاسبياً معالجتها تمتإن العقارات االستثماریة قد 
الســعرهــيالعادلــةالقيمــةإن.المتحــدةالعربيــةاإلمــاراتدولــةفــيمســَجلالمقــيمإن.مســتقلمقــيمعــنصــادرالالتقيــيمتقریــرعلــى٢٠٢٠
.يــاسقالاریخبتــ الســوق يفــ المشــاركينبــينمنتظمــةمعاملــةفــيمــا مطلوبــاتبندلتحویلالمدفوعأوما موجوداتبندلبيعقبضهسيتمالذي

المــدخالتعلــىبالشــركةالخاصــةاالســتثماریةللعقــاراتالعادلــةالقيمــةتســتند.ســنويبشــكلألقلاعلىدوري،أساسعلىالتقييماتأجریت
ــر ــةلكامـــلالعادلـــةالقيمـــةكانـــت).٣المســـتوىأي(الملحوظـــةغيـ ــاراتمـــنالمحفظـ ــتثماریةالعقـ ــا االسـ غبلـــ بم٢٠٢٠دیســـمبر٣١فـــيكمـ
.مدرهيون مل٤٠٨

النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك-٨

یونيو٣٠دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢٠

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

٦٢٧٬٢٢٢٦٬٦٤٣٨٩١٬٢١البنوكلدىوالنقدالصندوق فيالنقد

٤٬٥-٢٠٢٠یونيـــو٣٠ودرهــممليــون ١٬٦-٢٠٢٠دیســـمبر٣١(درهــمون يــ مل٥٬٩مبلـــغ بنــوكالولــدىالصـــندوق فــيالنقــدیتضــمن 
.المتحدةالعربيةاإلماراتدولةخارجبها محتفظ) درهممليون 



اة التابعة لهركشوال).عالتنمية الصناعية (ش.مت و لإلسمنلشارقةكة اشر 
الموجزة المرحليةةحدالمو اليةالمنات بياول الحإیضاحات 
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١٧

لبنكيةاالقروض-٩

یونيو٣٠دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢٠

ألف درهممدرهلفألف درهمأ
ير مدققة)(غ(مدققة)(غير مدققة) 

: األجلةطویلقروض
٢٠٢٬٠٠٩٢٤٢٬٠٦٢٢٢٥٬٥٥٣ألجلقروض
)٥٨٬٦٩٧()٥٨٬٧٥٦()٥٨٬٧٥٦(ألجلالقروضمناألجلقصيرجزء:  ناقصاً 

٢٥٣٬١٤٣١٨٣٬٣٠٦٦٨٥٬١٦٦القرضمناألجلطویلجزء

: األجلقصيرةقروض
١٤٠٬٨٤٦١٨٣٬٠٥٩٣٠٤٬٧٩٠األجلقصيرةقروض
٧٥٦٬٥٨٥٨٬٧٥٦٥٨٬٦٩٧ألجلوضالقر منلمتداو جزء

٦٠٢٬١٩٩٢٤١٬٨١٥٤٨٧٬٣٦٣

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

البنكتسهيالتمقابلكضمانالبنكلصالحمرهدمليون ٣٢٥بمبلغإذنيسند-
.همدر ون ملي٩٢بمبلغثماري استعقارعلىالتأمينبوليصةعنالتنازلو لالمسج العقاري رهنال-
بالمكــائنیتعلــقفيمــا هــمدر مليــون ٨٠بلــغبمالمتحــدةالعربيــةاإلمــاراتدولــةفــيالبنــوكأحــدلصــالحتــأمينبوليصــةعــنالتنــازل-

.التساوي في المعاملةأساسلىعواآلالت
اإلمــاراتدولــةفــيالبنــوكأحــدلصــالحرهــمدمليــون ١٣٤بمبلــغمقيــدةالالطاقــةتوليــد طــةبمح یتعلــقفيما أمينتبوليصةتنازل عن-

.المتحدةالعربية

فــيكمــا .دیســمبر٣١فــيسنویاً ةالمالياتلتعهدلتثالماالاختبارإجراءیتم.الماليةالتعهداتعضلبنكيةالبضرو القتخضعكما )٣(
.بنوكالمعالتسهيلخطاباتفيمحددهوكما لماليةاداتهعبالتالمجموعةتتزمال،٢٠٢٠دیسمبر٣١

رأس المال-١٠

یونيو٣٠دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢٠

ألف درهممدرهلفألف درهمأ
مدققة)ير(غ(مدققة)(غير مدققة) 

: والمدفوعروالمصد بهصرحالمالمالأسر 
٢٥٤٬٦٠٨٦٠٨٬٢٥٤٦٠٨٬٢٥٤درهم١نها مكلقيمة،مهس٧٤٧٥٣٬٠٨٬٢٦
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١٨

نوني االقاالحتياطي -١١

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

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

امالعاالحتياطي -١٢

المــالرأسمــن٪٢٥االحتيــاطيصــلیحتــىعــامالاالحتيــاطيإلــىللســنةاألربــاحمــن٪١٠تحویــلیجــبللشــركة،األساســينظــامالوفقــاً 
لــم.العــاديعموميــةاللجمعيــةااعجتمــ افــيساهمينالمةقوموافاإلدارةمجلسعضاءأ توصيةىعلبناءً وزیعللتقابلاطيحتيالااهذ.عو المدف
.لمدفوعالالما رأسمن٪٢٥تجاوزاالحتياطيأنثحيلعامااالحتياطيإلىآخرتحویلأيدارةاإلمجلسیقترح

مربحية السه-١٣

كمــا مــةالقائادیــةعالهماألســ لعــددحالمرج المتوسطواحتسابالمجموعةيمالكىإلئدةالعا رباحاألعلىهمللساألساسيحبر السابتح ادیستن
:يلیكما ،٢٠٢١یونيو٣٠في

في أشهر المنتهية الستة ي ف أشهر المنتهية الثالثة 
یونيو ٣٠یونيو ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
درهم ألف درهمألف  درهمألف درهمألف  

سهمة الربحي
)٦٧٢٬٢٤()٩١١٬٤()٣٤٠٬١٥()٤٠٨٬٣(ترةفلل(الخسائر)صافي

حالمرج المتوسط
٢٥٤٬٦٠٨٢٥٤٬٦٠٨٢٥٤٬٦٠٨٢٥٤٬٦٠٨)األلفب(القائمة األسهمعددل

)٤١٠٬٠()٨٠٠٬٠()٢٥٠٬٠()٠٦٠٬٠((بالدرهم)مللسهوالمخففاألساسيحربال

اماتلتز واال الطارئةالمطلوبات-١٤

-٢٠٢٠مبردیســ ٣١(مدرهــ مليــون ١٬٦غــةالبالاألداءبســنداتقیتعلــ يمــا فضــماناتربإصداالمجموعةقامت،٢٠٢١یونيو٣٠فيكما 
.یةجوهر تطلوبا مأيا عنهأ ینشأنیتوقعالوالتي،)مرهدمليون ١٬٦

.)درهممليون ٠٬٠٨١–٢٠٢٠دیسمبر ٣١(درهممليون ٢٬٦الماليالتقریرتاریخفيكما ةالمقدر الرأسماليةاریفالمصلتزامابلغ

داتلســنافــيمــتتراتاالســتثما ســابح فــي) درهــممليــون ٦٬٥–٢٠٢٠دیســمبر ٣١(درهــمليــون م٤٬٥بمبلغتالتزاما ةمجموعاللدىكما 
.االستثمارشركات/الصنادیقمدیري قبلمنالطلبعندلدفعاوعةالمجمعلىیجب.موالاألدیقوصنا لماليةا
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١٩

القطاعيةیرر التقاادإعد-١٥

. للمجموعة ستراتيجيةاالمالاألعتوحداما وهاه،أدنضحمو وهكما اد التقاریر عنهما عدإ یمكنرئيسيينقطاعينعامكلبشالمجموعةىلد
التالي الملخصضحیو .لفةمختاستراتيجياتتتطلبنها ألصلفمنبشكلإدارتها تتمو مختلفةقطاعاتفيستراتيجيةاالاألعمالوحداتتعمل

:أنها تقاریر بشد مكن اعدایالتي عةجمو لماقطاعاتمنجزءكلفيمليةعال

ل.حبا تجات الومنيةلورقكياس ااألو سمنتألاعلىویشتملةصناعطاع الق

خاص.لاالمجموعةلحساب النقد و االستثماراتإدارة على تملویشاالستثمارطاع ق

لي:في وحدتين لألعمال كما یستثماراالنظيم قطاع  یتم ت

.دةالمتح رات العربيةما ة رئيسية في اإلصور ات بالعقار ير  وتأج راستثما -
الخليجي وآسيا.ون  دول مجلس التعا ة في صورة رئيسيب،والخاصةلعامة دیق الصنا واسهم في األثمارستاال-

حول توزیــع راتلقراااتخاذض ت لغر ه القطاعا ة لهذمراقبة النتائج التشغيليليه اإلدارة في الذي تعتمد عساسألأعاله القطاعات الواردة تعتبر ا
يانات.يد البد توح عنت عا القطا بين امالتمعالدتستبعداء.ر وتقييم األادالمص

في أشهر المنتهية الستة ي ف أشهر المنتهية الثالثة 
یونيو ٣٠یونيو ٣٠

٢٠٢١٢٠٢٠٢٠٢١٢٠٢٠
درهم ألف درهمألف  درهمألف درهمألف  

ناعةص
١١٨٬٢٨٠٩٥٬٥٦٠٢٥٥٬٣٤٤٢٢٣٬٧٢٣االیرادات
)٥٢١٬٢٢٢()٥٧٢٬٢٤٧()١٨٥٬٠٤١()٣٣٩٬١١٥(عاتيتكلفة المب

٧٬٧٧٢١٬٢٠٢)٨٬٦٢٥(٢٬٩٤١األرباح(الخسائر)/يإجمال
٦٥٤٥١٤١٬٤٨٤١٬٤٢١مصاریف متنوعة

)٩٩٣٬٦()١٦٣٬٧()٢٨٨٬٣()٥١٦٬٣(مصاریف

)٣٧٠٬٤(٠٩٣٬٢)٣٩٩٬١١(٧٩تاعا طتائج القنصافي  

ستثماراال
ة  اصالخ األسهمدخل من االستثمار فيال

)١٠٥٬١(٣٠١٬٣٨٩٢٬٥٥٩٨٬٨الق األمو وصنادیوالعامة
٠٥١٬١(٣٠١٬٣٨٩٢٬٥٥٩٨٬٨(

٢٬٢٥٦٧٨١)٣٠(١٬١٩٠الدخل من العقارات االستثماریة
)٣٩٢٬٤()٤٠٨٬٤()٣١٩٬٢()٠٤٢٬٢(كالاالسته

)٦١١٬٣()١٥٢٬٢()٢٢٣٬٢()٠١٤٬١(
)٦٦٢٬٤(٧٢٨٬٢٦٦٩٬٣٤٤٦٬٦طاعاتنتائج القصافي  

)١٠٬٢٠١()٦٬٦٦٨()٥٬١٥٥()٣٬٣٥٥(يف التمویلتكال
دون مخصصبومصاریفدخل
)٤٣٩٬٥()٧٨٢٬٦()٤٥٥٬٢()٤١٩٬٢(سييز الرئالمرك–

)٦٧٢٬٤٢()٩١١٬٤()٣٤٠٬١٥()٤٠٨٬٣(للفترة(الخسائر)
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(تتمة) القطاعيةیرر التقاادإعد-١٥

خرى معلومات أ
٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونيو٣٠

جموعلماستثمار االالصناعة جموع لماستثمار االالصناعة 
ألف درهملف درهمأدرهمألفألف درهملف درهمأدرهمألف

٥٠١٬٣٣٤١٬٤٩١٬٤٦٨٩٩٢٬٨٠٢١٬١٬٤١٣٬٨٨٣٤٥٦٬٧٨١٦٦٤٠٬١٬٨٧قطاعات الموجود

٨٢٩٬٤٧٥٢٤٢٠٧١٬٤٧٦٥٤٦٬٣١٩٣٬٧٤٤٥٥٠٬٠٦٣مطلوبات القطاع

٦٧٨٬٣٤٤٠٨٬٤٠٨٦٬٣٩٦٩٬٢٩٦٨٬٧٩٤٧٨٬٠٩٠استهالك

٩٢٦٬٦٠٢١٬٢٩٤٧٬٨٣٤٬٠٤٥٩٬٩١٤٤٣٬٩٥٩الرأسماليةالنفقات

فيةغرامعلومات ج
٣٠فــيالمنتهيتــينللفتــرتينافيــةغر الج لقطاعاتبا تتعلقالتيالمطلوباتوبندداتالموجو بندو اداتر اإلیعنتمعلوما يلتالاالجدولرضیع

.٢٠٢٠یونيو٣٠و٢٠٢١یونيو
٢٠٢٠یونيو٢٠٢١٣٠یونيو٣٠

جموعلمادولي محلي جموع لمادوليمحلي 
ألف درهمهملف در أدرهمألفألف درهمهملف در أدرهمألف

٧٨٦٬١٩٦٥٥٨٬٥٨٣٤٤٬٢٥٥٢٧٢٬١٧٩٤٥١٬٤٤٧٢٣٬٢٢٣یراداتالا

)٦٦٢٬٤()٥٣٢٬٣()١٣٠٬١(٧٧٦٢٬٦٧٠٬٣٤٤٦٬٦ثمارستاالخلد/(خسارة)

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١یونيو٣٠
جموعلمادولي محلي جموع لمادوليمحلي 
ف درهمأللف درهمأمدرهألفألف درهملف درهمأهمدر ألف

٩٤٩٬٦٨٦١٬٠٤٣٬١١٦٩٩٢٬٨٠٢١٬١٬٧٦٠٬٩١١١٠٩٬٧٥٣١٬٨٧٠٬٦٦٤الموجودات

٤٦٠٬٣٧٤٦١١٬١٠١٠٧١٬٤٧٦٤٤١٬٧٧٠٤١٠٨٬٢٩٤٥٥٠٬٠٦المطلوبات

٩٢٦٬٦٠٢١٬٢٩٤٧٬٨٤١٬٩٣٨٢٬٠٢١٤٣٬٩٥٩اليةالرأسمالنفقات

موسمية النتائج-١٦

٢٠٢٠یونيــو٣٠و٢٠٢١یونيــو٣٠فــيالمنتهيــةالســتة أشــهرةلفتــر درهــمألــف٥٬١١٤ودرهــمألــف٣٬٩٩٥األربــاحتعــا توزیدخــلبلــغ
الشــركاتقبــلمــناألربــاحاإلفصــاح عــن و للمجموعــةاالســتثماریةواألنشــطةالســوق ظــروفعلــىاألربــاحتوزیعــاتدخلیعتمد.  التواليعلى

تلــكمــعمقارنتهــا یمكــنال٢٠٢١یونيــو٣٠فــيالمنتهيــةلفتــرةانتــائجفــإن،عليــهاًء بنــ و . موســميةعــةطبيذاتتكــون والتــي،فيهــا مرالمســتث
.٢٠٢١دیسمبر٣١فيالمنتهيةللسنةالمتوقعةللنتائجمؤشراً تعدوال،المقارنةبفترةالمتعلقة
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٢١

) ١٩-كوفيد( المستجدكورونافيروسأثر-١٧

توقـــفإلـــىویـــؤديجائحـــةأنـــهعلــى) ١٩-كوفيـــد(المســـتجدكورونـــا فيـــروسنعـــ العالميــةةصـــح المنظمـــةأعلنـــت،٢٠٢٠مـــارس١١فــي
لتقــدیماإلجــراءاتمــنالعدیــدعــنوالــدولي،المحلــيالصــعيدینعلــىوالنقدیــة،الماليــةالســلطاتأعلنــتوقــد.االقتصــادیةواألنشــطةاألعمــال
حيــثالوضــعلتطــوراتالدقيقــةابعــةالمتالمجموعــةتواصــلوفوســ .للجائحــةلــةالمحتمالســلبيةالتــداعياتهــةلمواج العــالممســتوىعلىالدعم
العمليــاتفــيالمحتملــةالتوقــفحــاالتإلدارةالمخاطربإدارةالخاصةاألخرى والممارساتاألعمالباستمراریةالخاصةخطتها بتفعيلقامت
.الماليواألداء

قامــتالموقــف،فــيالســریعالتصــعيدضــوءوفــي.العالميــةاالقتصــادیةالبيئــةفــيناليقــيعــدممــنةحالــ المستجدونا كور فيروسعننتجوقد
فــيعنهــا واإلعــالنمراعاتهــا یلــزموالتــيالمخــاطروإدارةوالتقــدیراتاألحكــامفــيوتغييــراتتعــدیالتأیــةهناككانتإذاما بمراعاةالمجموعة
.الماليةالبيانات

لألثــرتقييمــاً المجموعــةإدارةأجــرتفقدواالقتصاد،األعمالعلىالوباءهذاتأثيرومدةالكليبالمدىالتنبؤحالياً الصعبمننهأنحيوفي
علــىوالطلــبالــنفطعارأســ و الســفرعلــىوالقيــودالتوریــدسلســلةمثــلعوامــلذلــكفــيبمــا بالكامــل،األعمالوجوانبالمجموعةعملياتعلى

والتقــدیراتاألحكــامعلــىجوهریــةتغييــراتأيإجــراءیلــزمالالماليـــة،البيانـــاتهــذهإصــداریختــار فــيكمــا بأنــهواســتنتجت،إلــخالمنتجــات،
أنیمكــننتــائجىإلــ تــؤديقــدوالتقــدیراتاالفتراضــاتفــيمســتقبليةتغيــراتأيفــإنالحاليــة،اليقــينعــدمحالةضوءفيذلك،مع.األساسية
الســریعالتطــورومــع.المســتقبليةالســنواتفــيالمتــأثرالمطلوبــاتبنــدأوالموجــوداتنــدلبالمــدرجالمبلــغعلــىجــوهري یلتعــدإجــراءتتطلــب
.المستقبليةالتطوراتعلىبناءً األثرتقييماإلدارةستواصلالمستقبلية،المؤكدةغيرالتقدیراتظلفيللوضع

جوهریــةمخــاطرعلــىتنطــويقــدالتــيالمؤكــدةغيــرقــدیراتللتالرئيســيةوالمصــادرتقبللمســ با تتعلــقالتــيالرئيســيةفتراضــاتاالیلــيوفيمــا 
:الماليـةالبيانـاتعلىجوهري تعدیلتستوجب

والسيولةالتمویل(أ) 

التــيهــا خطتخــاللمــنلهــا واالســتجابةمویــللتواالســيولةمتطلبــاتجميــعمراقبــةالمجموعــةتواصــلالجائحــة،عــنالنــاجمللوضــعاســتجابة
أرصــدتها وأنقویــاً یــزالالللمجموعــةالســيولةمركــزأنالمجموعــةترى ،٢٠٢١یونيو٣٠فيكما .الحاليةقتصادیةاالالسيناریوهاتتعكس
ریفوالمصــا العامــلالمــالرأساتاحتياجــ لتلبيــةكافيــةســتكون المســحوبة،غيــرالتســهيالتجانــبإلــىالنقدیــة،وشــبهالنقدیــةمــنالحاليــة

.المنظورالمستقبلفيتستحقألنها وذلكرى األخ السيولةومتطلباتليةأسما الر 

التجاریةالمدینةللذممالمتوقعةاالئتمانخسائرمخصص(ب) 

واالفتراضــاتلمــدخالتاتقيــيمبإعــادةالمجموعــةألزمــتقــد) ١٩-كوفيــد(كورونــا جائحــةتفشــيعــننتجــتالتــيالمؤكــدةغيــرالتقــدیراتإن
ســيناریوهاتترجيحــاتیخــصفيمــا العالقــةذاتالتطلعيــةالمعلومــاتبتحــدیثالمجموعــةقامــتوقــد.٢٠٢١یونيــو٣٠يفــ كمــا المستخدمة
فــيضفــا االنخ مؤشــراتوتقيــيماالئتمــان،مخــاطرفــيالجوهریةوالزیادةالشركة،فيها تعملالتيالمعنيةللسوق العالقةذاتالكلياالقتصاد
.تضررها المحتملتالقطاعا يفالتعرضاتبشأنالقيمة

تــاریخمــنالمدینــةالتجاریــةللــذمماالئتمانيــةالجــودةفــيجــوهري تغييــرأيالمجموعــةتراعيالمدینة،التجاریةالذمماستردادقابليةدیدتح عند
اعتمـــاداتأويـــةبنكضـــماناتبـــلمقا مضـــمونةالمدینـــةاریـــةتج الالـــذممغالبيـــةأنبمـــا .المـــاليالتقریـــرتـــاریخحتـــىمـــرةألولاالئتمـــانمــنح

.مالئمالماليالتقریرإعدادتاریخفيالمتوقعةاالئتمانخسارةمخصصأناإلدارةترى مستندیة،

الماليةلألدوات العادلةالقيمةج) (

أيیوجــدالنــهبأ واســتنتجتةالحاليــ الســوق لظــروفيجــةً نتالمتقلبــةالبيئــةضــوءفــيالحاليةالتقييمأساليبمالءمةمدىبتقييمالشركةقامت
.السنةنهایةفيإدراجها تمالتيالعادلةالقيمةفيالتغييراتبخالف) ١٩-كوفيد(المستجدكورونا لفيروسي جوهر تأثير


