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 2022 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةعن فترة  تقرير مجلس اإلدارة
 

 

  في   المنتهية  أشهر  الستة عن فترة  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة التي تمت مراجعتها  ويسر مجلس اإلدارة أن يقدم تقريره  

 . 2022 يونيو 30
 

الطابوق وبيع  تغير األنشطة الرئيسية التي تزاولها المجموعة منذ السنة السابقة والتي تتضمن إنتاج  ت لم    :جموعةاألنشطة الرئيسية للم

الخرساني وأعمال بالط األرصفة المتشابكة وبالط السيراميك ومنتجات الصوف الصخري ومنتجات الرخام وبالط التيرازو ومنتجات  

 الكسارات. 

 األداء المالي: 

 حتى 2021يناير  1  حتى  2022يناير  1   

 2021 يونيو 30 2022 يونيو 30  

 درهم إماراتي درهم إماراتي   

  العمليات المستمرة 
  

 86,320,066 86,294,132  اإليرادات 

 34,045,079 31,081,657  مجمل األرباح 

 %39 %36  مجمل األرباح هامش 

 10,983,685 9,512,250  أرباح الفترة من العمليات المستمرة

    العمليات الغير مستمرة 

( 14,446)  )خسائر( الفترة من العمليات الغير مستمرة  (14,134 )  

 10,969,551 9,497,804  صافي أرباح الفترة 
 

الداخلية الرقابة  ونظم  المخاطر    إدارة   تقوم.  والفوائض  العملاستمرارية  و  استدامة  لتحقيق  المخاطر  بإدارة  المجموعة  تلتزم    :إدارة 

الإو  وإدارة  وتقييم  بتحديد  المخاطر  ئتماناال  مخاطر  هي  الرئيسية  المخاطر  إن.  به  وموثوق  ثابت  أساس  على  المخاطرعن    تقاريرعداد 

   .التشغيلية والمخاطر (جنبيةأل ات العمالوأسعار صرف   الفائدة سعرو السيولة ) والسوق

مس  اإلدارةوتدرك   نظام  ئ مدى  عن  وبناء  الرقابةوليتها  فاعليته.  مدى  من  والتأكد  بمراقبة    ا  الداخلية  اإلدارة  تقوم  ذكره  تم  قد  ما  على 

وهناك تقارير دورية إلدارة نظم المعلومات والتي تخفف من   المخاطر بصفة مستمرة وذلك باستخدام النظم اإلدارية ونظم المعلومات.

   لة.تلك المخاطر وتمنحنا الشفافية الكام

  بين   ما  الفترة  خالل  عادية  غير  جوهرية  أحداث  أو  تمعامال  أية  توجد  الأنه    مجلس اإلدارة،يرى      :الفترة األحداث الالحقة بعد نهاية  

الستة  فترة    عن  المجموعة   عمليات  نتائج  على  أساسية  بصفة   تؤثر  أن  المحتمل   من  والتي  التقرير  هذا  إعداد   وتاريخالبيانات المالية    تاريخ

   .2022 يونيو 30 في المنتهيةأشهر 

والبالغ    2021ديسمبر    31مقارنة بما كان عليه بتاريخ    2022  يونيو  30لم يطرأ أي تغيير على رأس مال الشركة كما في    :رأس المال 

بتاريخ    .إماراتي  درهم  135،987،500 الذي عقد  السنوي  اجتماعها  للشركة في  العمومية  الجمعية  وافقت  على    2022مارس    31كما 

 . (واحدال سهم لل إماراتي فلس 30) بواقع من رأس المال  ٪ 30بنسبة مليون درهم  40.8قدرها  توزيع أرباح نقدية 

  رقم تفصح البيانات المالية الموحدة للشركة عن معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة في التوضيح   :    معامالت االطراف ذات العالقة

 . هذا وتتم جميع المعامالت كجزء من سير أعمالنا اإلعتيادي ووفقا للقوانين واللوائح المعمول بها.21

 

للبيع ماالستث المتاحة  الحركة في    :ارات  للبي تم توضيح  المتاحة  المرحلية  11  رقم  )ايضاح  ع فياالستثمارات  المالية  المعلومات  ( حول 

 الموجزة الموحدة. 

اإلمارات العربية المتحدة لتدقيق حسابات الشركة للسنة    –حسابات    ، مدقق  كي بي ام جيتم تعيين السادة/   :   المستقل  مدقق الحسابات

 . 2022مارس  31حسب قرار الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ  2022المالية 

 

 ة بالنيابة عن مجلس اإلدار   

 
 
 

 حمد سعيد محمد الرقباني أ 

 ئيس مجلس اإلدارة  ر

 2022 أغسطس 11
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 موحد لاز موجال  خرىاأل رادات الشاملةالخسائر واإلي و باح أاألر بيان 
 2022 يونيو 30المنتهية في  ستة أشهرة اللفتر

 

  

 تة أشهر  فترة الس 
 ونيو  ي  30في  نتهيةالم

 )غير مدققة( 

 أشهر   ثالثةفترة ال
 ونيو  ي  30في  نتهيةالم

 )غير مدققة( 
 2021 2022 2021 2022 إيضاح 

 همرد درهم  درهم هم رد  
      العمليات المستمرة 

 40,090,501 40,373,681   86,320,066 86,294,132 5 ت  ااإليراد
 (24,700,419) ( 26,816,123) (52,274,987) ( 55,212,475)  تكلفة المبيعات

  ----------------- ----------------- ----------------- ---------------- 
 15,390,082 13,557,558 34,045,079 31,081,657  إجمالي األرباح 

      

 (5,804,969) ( 5,118,481) (11,905,965) ( 9,668,075) 6   دارية اإلفات رومصال

 (5,684,072) ( 6,085,488) (11,235,096) ( 11,942,645) 7 مصروفات البيع والتوزيع

 التجارية  عكس خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة
 

- 
 

27,200 - 
 

27,200 

 454,957 60,784 691,181 805,959 9 رى ات أخدإيرا
  --------------- --------------- -------------- ------------- 
 4,383,198 2,414,373 11,622,399 10,276,896  رباح التشغيلية األ

 ( 989,928) ( 878,530) (1,994,191) ( 1,764,174) 8 مصروفات التمويل 

 307,264 223,116 679,660 538,683 8 إيرادات التمويل 
 223,897 - 675,817 460,845  األرباح  تا إيرادات توزيع

  -------------- --------------- -------------- ------------- 
 3,924,431 1,758,959 10,983,685 9,512,250  لعمليات المستمرة من ا  حرباألا
      

 (7,795) ( 8,013) (14,134) ( 14,446)  فة توقمن العمليات الم رسائ الخ
  -------------- --------------- -------------- ------------- 

 3,916,636 1,750,946 10,969,551 9,497,804  أرباح الفترة 
  ====== = =  ======== == = =====  ======= 

 

   . دةح موال من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة  يتجزأ ال  ءً ز ج 22إلى  11 نة على الصفحات مج لمدرت اتُشكل اإليضاحا
 

 .  4و 3تين مدرج على الصفحالموحدة المرحلية الموجزة  البيانات المالية ة لين حول مراجعالحسابات المستق ر مدققيإن تقري 
 

 
 
 
 
 



 ة شركاتها التابعو ش.م.ع اعات البناء نالفجيرة لصشركة 
 

6 
 

 )تابع(  وحد م الالموجز  ألخرىا ملة لشااألرباح أو الخسائر واإليرادات ا بيان 
 2022 يونيو 30المنتهية في  ستة أشهرلاترة فل

 

  

   ر هتة أش فترة الس 
 ونيو  ي  30في  نتهيةالم

 )غير مدققة( 

 أشهر   ثالثةفترة ال
 ونيو  ي  30في  نتهيةالم

 )غير مدققة( 
 2021 2022 2021 2022 حضاإي  

 درهم  درهم  درهم درهم   
      

 3,916,636 1,750,946 10,969,551 9,497,804  أرباح الفترة 
      

      اإليرادات الشاملة األخرى للفترة: 
      
 إلى  الحقا  يفها  ادة تصنعيتم إ لن التي   د بنولا
      باح أو الخسائر: األر  
      

حقوق   اراتتثمالسيمة العادلة التغير في القصافي  
خالل    منالعادلة  لقيمة با مسجلةالملكية ال

 اإليرادات الشاملة األخرى 
 

11 433,660 
 

1,444,289 (549,690 ) 
 

983,900 
  -------------- -------------- -------------- ------------- 

 4,900,536 1,201,256 12,413,840 9,931,464  ة رملة للفتاشل ات إجمالي اإليرادا
  ==== = ===  ======== ==== = ===  ======= 

      م السه ربحية
 0 .029 0 .013 0 .081 0  .07 23 العمليات المستمرة – والمخففةاألساسية 

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

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

  .الموحدة زأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزةجت ال ي  جزءً  22إلى  11 من تالصفحا لىع رجةتُشكل اإليضاحات المد
 

 .  4و 3تين مدرج على الصفحالموحدة زة المرحلية الموج البيانات المالية مراجعة لين حول قت سالحسابات المإن تقرير مدققي 
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   الموحد الموجز  دية ات النقدفقالتبيان 
 2022 يونيو 30المنتهية في  ستة أشهرلفترة ال

  

 ستة أشهر رة الـفت          
 يونيو  30 المنتهية في        
 ()غير مدققة            

 2021 2022 إيضاح  
 درهم  درهم   

    األنشطة التشغيلية 
 10,969,551 9,497,804     رة الفتأرباح 

      تعديالت لا:
 13,616,487 13,012,636 10 االستهالك 

 295,393 367,425 12 مخصص المخزون بطيء الحركة
 ( 27,200) -  عكس خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية 

 486,561 460,810  للموظفين  ةممخصص تعويضات نهاية الخد
 1,802,498 1,678,587 8 ر ايجإلا  تزاماتعلى ال  الفائدة 

 191,693 85,587 8 المصرفية  لتروضمصروفات الفائدة على ا
 ( 679,660) ( 538,683) 8 بتة من الودائع الثا فائدةات الإيراد

 ( 675,817) ( 460,845)  إيرادات توزيعات األرباح 
  -------------- -------------- 
  24,103,321 25,979,506 

 3,761,304 (7,674,539)  لمخزون االتغير في  
 5,767,839 801,422  جارية  ة التالذمم المدين التغير في  

   ذلكفي بما  ة األخرى )نيودائع والذمم المد لا مدفوعة متدما  والتغير في المبالغ ال
 285,986  عتود(ات اليلة األجل وموجودوطينة  د مال الذمم

 
(2,614,796) 

 2,189,624 3,633,975  التغير في الذمم الدائنة التجارية واألخرى
 ( 803,045) ( 570,146)  دمة المدفوعة للموظفين خلتعويضات نهاية ا

 (1,260,000) (1,260,000)  مجلس اإلدارة  لى أعضاءعة إمدفوآت مكاف
  -------------- -------------- 

  33,020,432 19,320,019  من األنشطة التشغيلية   الناتج لنقداي  صاف
  -------------- -------------- 

    ثمارية األنشطة االست
 (3,872,117) (7,115,042) 10   )باستثناء موجودات حق االستخدام( اتاالستحواذ على ممتلكات وآالت ومعد

 ( 36,500,000) (2,000,000)    ثابتة  عئاالستثمار في ودا 
 47,500,000 40,500,000  ثابتة   ائعود المتحصالت من استرداد

 9,939,016 - 11 اإليرادات الشاملة األخرى ل ن خاللقيمة العادلة ما ب تمارا استثصالت من بيع المتح
 675,817 460,845  المستلمة  األرباح توزيعات

 666,446 246,539  مة  المستل الفائدة 
  -------------- ------------- 

 18,409,162 32,092,342     األنشطة االستثمارية (الناتج من) لنقدصافي ا
  -------------- ------------- 
    ويلية  ة التم ط نش ألا

 (3,555,555) (3,555,555) ( 2)17 سداد قروض مصرفية  
 (6,810,689) (6,895,525) 18 ايجار التزامات سداد 

 ( 211,181) ( 99,443)  ئدة المدفوعة  فاال
 ( 40,796,250) ( 40,796,250) 20 عات األرباح المدفوعة زيتو
  ---------------- --------------- 

 ( 51,373,675) ( 51,346,773)  األنشطة التمويلية    في  تخدممس ل ا لنقد ي اصاف
  ---------------- --------------- 

 55,919 65,588  ه النقد وما يعادل  يف زيادة لاصافي  
 21,029,295 22,535,128  فترة  ادله في بداية الوما يعالنتد 
  -------------- -------------- 
 21,085,214 22,600,716 15 في نهاية الفترة   ا يعادلهم وقد  نلا
  ======== ======== 
 
   .الموحدة  وجزةمال  ةحليالية المرال يتجزأ من هذه البيانات الم  اً جزء 22إلى  11رجة على الصفحات من ل اإليضاحات المدشكتُ 

 
 . 4و 3  نتيمدرج على الصفحالموحدة الموجزة  المرحلية   ةيت المالانا بيالحول مراجعة  إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين
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 الموحد  موجزال كيةفي حقوق المل  ت لتغيرابيان ا
 2022 يونيو 30المنتهية في  ستة أشهرة اللفتر

 
 رأس 
 المال 

 االحتياطي 
 ــقانوني لا

مة العادلة  احتياطي القي
رات المسجلة  الستثمال

بالقيمة العادلة من  
لة  ادات الشاميرخالل اإل

 ى رخألا
 األرباح  
 اإلجمالي   المحتجزة 

 درهم   هم در درهم     درهم   درهم 
      

 366,979,267 135,323,911 49,866,997 45,800,859 135,987,500 )مدققة(  2021يناير  1في   الرصيد 
 ---------------- -------------- --------------- ---------------- ---------------- 

      لفترة دات الشاملة لا يرإل إجمالي ا
 10,969,551 10,969,551 - - - ة أرباح الفتر
 1,444,289 - 1,444,289 - - خرى للفترةالشاملة األاإليرادات 

 ---- ---- ------------- --------------- -------------- 
 12,413,840 10,969,551 1,444,289 - - رة الشاملة للفت اإليرادات إجمالي 

 ---- ---- ------------- -------------- -------------- 
      الملكية ق قوحجلة مباشرة ضمن الشركة المس المعامالت مع مالكي 

 (40,796,250) (40,796,250) - - - ( 20يضاح اإل)راجع  المدفوعة رباح األ تاعزي تو
 (1,260,000) (1,260,000) - - - ( 20 يضاحع اإلأعضاء مجلس اإلدارة )راج  مكافآت

 ---- ---- ---- -------------- -------------- 
 (42,056,250) (42,056,250) - - - ةلكي وق المالمسجلة مباشرة ضمن حق لكي الشركةع مامت المعامالإجمالي 

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

      حركة أخرى 
 ل  بالقيمة العادلة من خال  مسجلة استثمارات  تحويل عند بيع

 - 1,478,347 (1,478,347) - - ( 11ضاح )راجع إي   اإليرادات الشاملة األخرى  
 ---------------- --------------- --------------- ---------------- ---------------- 
 337,336,857 105,715,559 49,832,939 45,800,859 135,987,500 ( ة)غير مدقق  2021 يونيو  30يد في  صرال
  ==== = == == ==== = ==== == == ==== =  ======== = == == = == == 
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  )تابع( حد وم ال الموجزملكية لتغيرات في حقوق البيان ا
 2022 يونيو 30 المنتهية في ستة أشهرلفترة ال

 
 رأس 
 المال 

 االحتياطي 
 ــقانوني لا

مة العادلة  احتياطي القي
رات المسجلة  ماالستثل
من  لقيمة العادلة با

لة  ادات الشامإليرخالل ا
 ى رخألا

 األرباح  
 اإلجمالي   المحتجزة 

 درهم   درهم  درهم     درهم درهم   
      

 355,782,775 118,822,807 52,609,964 48,362,504 135,987,500 )مدققة(  2022ير ينا 1  فيالرصيد 
 ---------------- -------------- --------------- ---------------- ---------------- 

      لفترة دات الشاملة لا يرإل إجمالي ا
      

 9,497,804 9,497,804 - - - أرباح الفترة 
 433,660 - 433,660 - - ة األخرى للفترةت الشاملاداإليرا
 ---- ---- ---------- ------------- ------------- 

 9,931,464 9,497,804 433,660 - - رة ة للفتاملالش اإليرادات لي إجما
 ---- ---- ---------- ------------- ------------- 

      الملكية ق قوحمن ض  جلة مباشرةمع مالكي الشركة المسمالت المعا
 (40,796,250) (40,796,250) - - - ( 20يضاح اإل)راجع  المدفوعة رباح توزيعات األ

 (1,260,000) (1,260,000) - - - ( 20 يضاحع اإلأعضاء مجلس اإلدارة )راج  مكافآت
 ---- ---- ---- ---------------- ---------------- 

 (42,056,250) (42,056,250) - - - وق الملكية رة ضمن حق المسجلة مباش  ةك لكي الشرع ما مت المعامال إجمالي 
 ----------------- ---------------- ---------------- ---------------- ----------------- 
 323,657,989 86,264,361 53,043,624   48,362,504    135,987,500 ( ة)غير مدقق  2022 يونيو  30يد في  رصال
 == == ==== == ==== = ==== == == ==== = == ====== = == ====== == 
      

٪ من  50ذا االحتياطي  رصيد ه  يبلغحتى  ي  ن اطي القانوالحتي إلى اللشركة    السنوية  رباحاأل صافي  من    ٪10  ويلحت   ينيتع،  والنظام األساسي للشركة  2021ة  سن ل  (26) رقم  اتحادي    انونللمرسوم بقطبقاً   (1)
على نتائج  قف ذلك  يتو يث سحرير  ي نهاية فترة التقإلى هذا االحتياطي فتحويل  لم يتم إجراء  .  نو ان ل للتوزيع باستثناء الحاالت التي ينص عليها الققاب ياطي غير  ت االحهذا    إن  . عالمدفو  ة مال الشرك  رأس

 السنة المالية. 
 

  .لموحدةا جزةية المولرحلما المالية تبيانالاال يتجزأ من هذه  اً جزء 22 إلى 11ن ى الصفحات مرجة عليضاحات المدل اإلتُشك
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 لموحدةوجزة االمرحلية الم  يةلا البيانات المحول إيضاحات 
 )غير مدققة(  2022يو يون 30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
   عن الشركة مات معلو . 1

 

تم  .  ارات العربية المتحدةإلم ا  فجيرة،لرة افي إما  1979عام    ةس كمؤس  ( “الشركة ”)تأسست شركة الفجيرة لصناعات البناء ش.م.ع  
تغيير ال يرة،  الفج  ،383.ب  ص   وه كة  رلشل  عنوان المسجل ال  إن.  1991في    ساهمة عامة قانوني للشركة إلى شركة موضع الالحقاً 

   . لماليةألوراق اي لوظب أب  جة في سوق لشركة مدرلالعادية سهم األإن   اإلمارات العربية المتحدة.
 

هية  ت ن الم  ستة أشهر ولفترة ال  2022  يونيو  30كما في    رحلية"(ات المالية المالبيان )"  الموحدةموجزة  حلية الر مية اللالماانات  البي   تتألف
التا  في التابعةامن  ة"(  الحالي   ترةلف"ا)  خي رذلك  وشركتها  مجتمع)  لشركة  إليهما  بـ  “لمجموعةا”بـ  تينيُشار  ات  شرك” ومنفردة 

 . (“ ةالمجموع
 

التتمثل األ للمجمونشطة  إنتاج   ة عرئيسية  األرال ب مال  وأع  وكنترلواال  الطابوق  عي وب   في  السيراميك  صط  المتشابكة وبالط    ومواد فة 
 تجات الكسارات. ازو ومن م وبالط التيررخاال ات جت ن وم  ةل العاز ريخصالصوف ال 

 

   أساس اإلعداد  . 2
 

 بيان التوافق   )أ( 
 

هذه   إعداد  االما  بياناتلاتم  الفلمرحلية  للية  أشهرترة  ً و  2022  يونيو  30  فية  ي هالمنت   ستة  لفقا ا  المحاسبي  رقم  لمعيار    34لدولي 
للسنة  للمجموعة    ية سنوالالموحدة    اليةمت الانب مع البيان جنباً إلى ج  حلية ة المر ت المالي البيانا  ةعين قراءيت   . لية المرحليةير الماالتقار

للادها وفتم إعدوالتي    2021ديسمبر    31في    المنتهية الدولية إلقاً  التقاري عمعايير  المالداد  بقانوا  لبات تطوم  ةي ر  اتحادي    نلمرسوم 
 .  2021ة سن ل  (32)م  ـرق
 

 هامةل ية اسبالسياسات المحا ( ب)
 

إعدادن  إ عند  المطبقة  المحاسبية  السياسات    اتيان الب   السياسات  تلك  مع  تتوافق  المرحلية  الالبيا  إعدادعند    المطبقةالمالية  ة  مالي نات 
   .2021سمبر دي  31لمنتهية في لسنة ال السنوية للمجموعة الموحدة 

 
 رات واألحكام التقدي ام استخد . 3

 

السياسات  شأنها أن تؤثر على تطبيق    ت من كام وتقديرات وافتراضادارة وضع أحاإل  من ب  ليتط  ة حلي رملالمالية ا  البياناتإن إعداد  
 ه التقديرات. ة عن هذف النتائج الفعلي د تختلق والمصروفات.  واإليرادات ات  ب ومطل ات والللموجود لنةوالمبالغ الُمع المحاسبية

 

لمجموعة  لمحاسبية  ت التطبيق السياسا  عنددارة  من قبل اإل  عةو وضالمامة  هال  ماككانت األح  المرحلية،المالية  البيانات  إعداد هذه  د  عن 
يسمبر  د  31في  للسنة المنتهية    لموحدة ا  بيانات المالية على ال  اقهبي تطم  التي ت ذاتها    ي ت هقين في التقديراوالمصادر الرئيسية لعدم الي 

2021. 
 
ل  ق ب طت  إطار عام  القالمجموعة  بقياس  يتعلق  فيما  قياسات  فكا   بة راقماإلدارة مسؤولة بصورة عامة عن    أن   كما  ، لةدالعا  يملرقابة  ة 

 . القيمة العادلة الهامة 
 

ة  درنة بمعلومات صاستعااالال  التقييم. في حت على  اللتعدي غير الملحوظة وا  هامةت اللمدخال ااجعة  رمة ب بصورة منتظم   ارةتقوم اإلد
التي تم    األدلة   ييمتقب   تقوم اإلدارةالعادلة،  لقياس القيم    ،رعي التس  مات دخو  األسعار المقدمة من وسيط أض  عرو  عن طرف آخر، مثل 

بما مالية،  عداد التقارير اللية إلودمتطلبات المعايير الب   تفي  ييماتالتق  ههذبأن    تاجاالستن خرى لدعم  الحصول عليها من األطراف األ 
 هذه التقييمات.  ل مث نيف صه ت راإطللقيمة العادلة الذي يتم في وى في النظام المتدرج ست في ذلك الم

 

العادلة في    مالقي صنيف  يتم ت   مكان.إلر اسوق الملحوظة قدالمجموعة معطيات الألصل أو االلتزام، تستخدم  دلة لعند قياس القيمة العا
   :يالالت  و النح لىفي أساليب التقييم المبينة عى المدخالت المستخدمة  إلادلة استناداً يمة العنظام متدرج للق ي ف  ة تلفخم وياتمست 

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

طلوبات،  أو م   اتودت ملحوظة لموجن مدخالع  عبارة  هيو   1من المستوى  جة ضلمدرسعار االف األت بخ: مدخال 2مستوى  لا  -
 ألسعار(. و بشكل غير مباشر )مشتقة من ال مباشر )كاألسعار( أشك سواء ب 

 وظة(. مدخالت لموجودات أو مطلوبات، غير مرتكزة على معطيات السوق الملحوظة )مدخالت غير ملح :3 توىمسال -
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 )تابع( احات إيض
 
 )تابع(  التقديرات واألحكام م استخدا . 3

 
أح  يف المصنيف  ت   كنمال  قياس المدخالت  ف لقا  ستخدمة في  التزام ضمن مستويات مختلفة  أو  العادلة ألصل  المتدريمة  النظام    ج ي 

ال القيمةللقيمة  قياس  تصنيف  يتم  ي العادلة    عادلة،  الذي  العادلة  للقيمة  المتدرج  النظام  في  المستوى  نفس  علن بأكمله ضمن    ى طوي 
 القياس بأكملها.ملية ة لعب النسب  ةي قل أهمالمدخالت الجوهرية األ 

 
 التقرير التي تم خاللها التغيير.  نهاية فترة وعة بالتحويالت فيما بين مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة فيمتعترف المج

 
 المخاطر المالية  إدارة . 4

 
ي ذلك مخاطر العمالت  وق )بما فس ال اطر خم  :اطر مالية متنوعة تتمثل في خمطتها لش من المحتمل أن تتعرض المجموعة من خالل أن 

 سيولة. (، ومخاطر االئتمان ومخاطر الأسعار الفائدة ومخاطر األسعار ومخاطر  ةاألجنبي 
 

اال  البيانات  تشتملال   امالية  كافة  على  الالزملمرحلية  واإلفصاحات  الم  ةلمعلومات  المخاطر  بإدارة  يتعلق   البيانات  نلية ضمافيما 
ديسمبر    31البيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في    ع تعين قراءتها جنباً إلى جنب م، وي جموعةم لل  ويةن سالمالية الموحدة ال

لية  اة تتوافق مع األهداف والسياسات المفصح عنها في البيانات الملمالية لدى المجموعمخاطر اوسياسات إدارة ال  إن أهداف  .2021
 .2021مبر سدي  31ي  حدة كما في وللسنة المنتهية فومال
 

 اإليرادات  . 5
 

 

 هر فترة الستة أش 
 يونيو   30المنتهية في 

 )غير مدققة( 

 هر ة أشثالثفترة ال
 يونيو   30المنتهية في 

 )غير مدققة( 
 2022 2021 2022 2021 
 درهم درهم  درهم هم رد 
     

 38,018,130 38,833,891 82,581,151 82,415,332 حدد في وقت م –لبضائع بيع ا
 2,072,371 1,539,790  3,738,915  3,878,800 على مدى فترة زمنية –إيرادات العقود 

 ---------------- --------------- ---------------- ---------------- 
 86,294,132 86,320,066 40,373,681 40,090,501 
 == = == ==== == == == = == == == == = == == = === = == 

   
 رية دااإل مصروفات ال . 6
 

 

 هر أش فترة الستة 
 يونيو   30المنتهية في 

 )غير مدققة( 

 هر ة أشثالثفترة ال
 يونيو   30المنتهية في 

 )غير مدققة( 
 2022 2021 2022 2021 
 درهم درهم  درهم درهم  
     
   3,931,864   3,532,876   7,995,920   6,288,203 ها المتعلقة ب ازات  ي مت االب وات روال

بما في  )  معداتالالت واآل وتلكات ممللستهالك اال
حق االستخدام( )راجع اإليضاح  جودات ذلك مو

10) 1,924,624   

   
2,063,521   

947,282   

 
1,109,338   

   75,176   126,589  189,652   297,626 ورسوم تأشيرات   أتعاب قانونية ومهنية
  137,168   144,526  263,613   258,975 الت والهاتف ااالتص

 148,533   101,835  635,915   161,614 ( أدناه( 1)راجع )  مجتمعيةمساهمة 
 402,890   265,373 757,344   737,033 أخرى 

 -------------- --------------- -------------- -------------- 
 9,668,075 11,905,965 5,118,481 5,804,969 
 == = == === == = === == = == = === == == = === == 

 
جتمعات محلية  م لتنمية ‘سة الفجيرة لتنمية المناطقمؤس’  إلىصدرة دون تكلفة شكل بضائع مُ في  مجتمعية اهماتفي مستتمثل  ( 1) 

    ة. جيرة الف ت طمن في 
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 )تابع( احات إيض
 
   زيعتو لبيع والا  مصروفات  . 7
 

 

 هر فترة الستة أش 
 يونيو   30المنتهية في 

 )غير مدققة( 

 هر أش  ةثالثفترة ال
 يونيو   30المنتهية في 

 مدققة(  غير )
 2022 2021 2022 2021 
 درهم درهم  درهم درهم  
     
  2,262,736    2,158,741   4,458,536  4,240,082 ها علقة ب المت   اتمتيازاالواتب ورلا

بما في ذلك  )  معداتالوالت اآل متلكات ومللستهالك اال
   2,119,712  ( 10دام( )راجع اإليضاح حق االستخ موجودات  

 
2,201,986    1,065,341   

 
 1,103,800  

 1,227,261   2,074,069  2,400,141 3,801,483 مصروفات المركبات 
 429,980   47,329    934,102  323,071 المحاجر ترسوم حكومية على مبيعا

 60,042   165,131  120,897   306,503  ري ا التجلترويج وا لدعايةا
 600,253   574,877  1,119,434 1,151,794 أخرى 

 --------------- -------------- -------------- ------------- 
 11,942,645 11,235,096    6,085,488 5,684,072 
 == = == ==== == = === == == = === == == = === == 

 
 تمويل ومصروفات ال  داتإيرا . 8
 

 

 هر الستة أش فترة 
 يونيو   30المنتهية في 

 )غير مدققة( 

 هر ة أشثالثالفترة 
 يونيو   30في المنتهية 

 )غير مدققة( 
 2022 2021 2022 2021 
 درهم درهم  درهم درهم  

     لتمويل مصروفات ا
ع  )راج  ارااليجعقود  التزامات ى الفائدة عل

   1,678,587 ( 18ضاح إي 
 

1,802,498   839,292 
 

901,249  
   88,679 39,238  191,693   85,587 ض مصرفية قرو على الفائدة

 -------------- ------------- ----------- ---------- 
 1,764,174 1,994,191 878,530 989,928 
 == = === == = ======  ======  ====== 

     إيرادات التمويل 
 307,264 223,116 679,660 538,683 ثابتة ئع الفائدة على وداإيرادات 

 ==== = ===  =======  ======  ====== 
 
   ادات أخرىإير . 9
 

إيرادات  و  مبيعات الخردةيسية من  رئ   قة( بصورةق)غير مد  2022  يونيو  30ية في  المنته  ة أشهرست رادات األخرى لفترة الي تتألف اإل
:  ر مدققة()غي   2021  يونيو  30المنتهية في    ستة أشهرة ال)فترعلى التوالي    مليون درهم  0.  12و   درهميون  مل  0  .68قيمة  متنوعة ب 

 (. على التوالي مليون درهم 0. 19و درهم يون مل 0 .5مة قي إيرادات متنوعة ب و دة ت الخرمبيعا
 

   عداتلمالممتلكات واآلالت وا  . 10
 

 اإلضافات )غير مدققة( 
 

يون درهم  مل  7  .1مة  بقي   ممتلكات وآالت ومعداتلى  ع  ةجموعذت الم ، استحو2022  يونيو  30في  المنتهية    أشهر  ستة الرة  خالل فت 
 مليون درهم(.  3 .87 :ققة( مد )غير 2021 يونيو 30المنتهية في  رتة أشهس)فترة ال 
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 )تابع( احات إيض
 

 تابع()  الممتلكات واآلالت والمعدات . 10
 

 االستهالك )غير مدققة( 
 

 : التالي على النحو للفترة كالاالستهع تم توزي 
 

 

 هر فترة الستة أش 
 يونيو   30المنتهية في 

 )غير مدققة( 

 هر شة أثالثفترة ال
 يونيو   30منتهية في ال

 ر مدققة( )غي
 2022 2021 2022 2021 
 درهم درهم  درهم درهم  
     
  4,614,155  4,437,950   9,350,980 8,968,300 عاتالمبي  لفةتك

   1,103,800 1,065,341   2,201,986 2,119,712 ( 7اح ات البيع والتوزيع )راجع اإليضمصروف
  1,109,338  947,282   2,063,521 1,924,624 (6اح  يض)راجع اإلية إدار  مصروفات

 ---------------- -------------- -------------- ------------- 
 13,012,636 13,616,487 6,450,573 6,827,293 
 == == = == == == == ==== == == ==== == == ==== 

 
 ألخرىاملة ا من خالل اإليرادات الشادلة الع ةلمسجلة بالقيممارات ا االستث . 11
 

 
   يونيو   30

2022 
 ديسمبر 31

2021 
 درهم درهم  
 ( )مدققة  مدققة(  ر )غي 

   الملكية ات سند
 61,339,182 61,772,842 رجة مدسندات 
 1,586,000 1,586,000 غير مدرجة سندات 

 ---------------- -------------- 
 62,925,182 63,358,842 الشاملة األخرى  يراداتخالل اإلسجلة بالقيمة العادلة من مالت ماراث ست اال إجمالي

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

 لة األخرى خالل اإليرادات الشام من ادلة الع قيمةلاب  سجلة مال الملكية سنداتفي  الستثمارا نيفتص
 

الشام  يمةبالق  سجلة مملكية    كسنداته  أعالات  االستثماربتصنيف    جموعةالمقامت   اإليرادات  األ العادلة من خالل    إن حيث    خرىلة 
 ية. اتيجألغراض استر الطويل ها على المدى ب  حتفاظ اال م المجموعةعتزت استثمارات  ية تلك تمثل لملكا سندات

 
 )غير مدققة( ت ستثمارابيع ا

 
ف الخالل  أشهرترة  في    ستة  ببيع  ،  2021  يونيو  30المنتهية  المجموعة  تم  مليون درهم  9  .94  بمبلغمدرجة  ملكية  ات  دسن قامت   .

     .االستبعادإلى األرباح المحتجزة عند  تالمتعلق بهذه االستثمارامليون درهم  1 .48لبالغ  تياطي القيمة العادلة اويل احتح
 

 املة األخرى )غير مدققة( شدات الايرإلالل ارات المسجلة بالقيمة العادلة من خثماادلة لالست لعفي القيمة ا التغير
 

مليون درهم    0  .43لغ  الستثمارات بمب   لة مة العادبالقي تقييم  ال  نم   ربحتم تسجيل    ،2022و  يوني   30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 
 ضمن اإليرادات الشاملة األخرى.   (مليون درهم  1 . 44(: ة)غير مدقق  2021 يونيو 30المنتهية في  ستة أشهر)فترة ال 
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 مخزون ال . 12
 

 
   يونيو   30

2022 
 رب ديسم 31

2021 
 رهمد درهم  
 قة( مدق) قة( دق )غير م 
   

 6,961,502 8,299,568 الخام  المواد
 23,207,784 28,322,019 ع البضائع تامة الصن 

 19,045,758 19,799,973 قطع الغيار 
 2,298,605 2,766,628 كية ستهالالالمواد ا

 --------------- -------------- 
 59,188,188 51,513,649 
ً اقن   (15,134,841) ( 15,502,266) حركة بطيء ال  زونخخصص الم : مصا

 ----------------- --------------- 
 43,685,922 36,378,808 
  ======= == == ==== === 

 
هية  المنت   ستة أشهرالرة  )فت هم  ريون دمل  0  .37بقيمة    بطيء الحركة  مخصص للمخزون  تسجيل، تم  )غير مدققة(  خالل الفترة الحالية

 . ‘تكلفة المبيعات’ضمن   رسائ األرباح أو الخ فيدرهم(   مليون 0 .30  : ققة()غير مد 2021 يونيو 30 في
 

 نة التجاريةمديالذمم ال . 13
 

 
   يونيو   30

2022 
 برديسم 31

2021 
 مدره م دره 
 دققة( )م مدققة( )غير  
   

 64,486,834 63,685,412 الذمم المدينة التجارية 
 (18,412,319) ( 18,412,319) جارية الت  مم المدينةمة الذقي  ي فاض فر االنخناقصاً: خسائ 

 ----------------- ---------------- 
 45,273,093 46,074,515 
 ======== =  ======== 

 
تسجيل خسائر  ي   لم  ،حاليةالالفترة  الل  خ قيمة  تم  الخسائرضمتجارية  لانة  مدي ال ذمم  ال انخفاض في  أو  األرباح  أشهرست الترة  )ف  ن    ة 

 ء(. : ال شي)غير مدققة( 2021 يونيو 30هية في المنت 
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 م المدينة األخرى ع والذمئوالودا  السلفيات . 14

 
   يونيو   30

2022 
 رديسمب  31

2021 
 درهم درهم  
 قة( )مدق )غير مدققة(  
   

ً دموعة مقمدف مصروفات  3,153,755 2,984,175 ا
 259,156 551,300 مدينة د ئ فوا

 830,186 1,625,070 ينات للموردين والموظفسلفي 
 825,709 1,149,731 ينة المحتجزات المد ممذ

 533,120 434,912 ائعود
 84,597 104,555 خرىأ مدينةذمم  

 -------------- ------------- 
 5,686,523 6,849,743 )أ(   ت والودائع والذمم المدينة األخرىإجمالي السلفيا 

   غير المتداول  قستحقا االناقصاً: 
 ( 386,015) ( 288,809)  ئعادالو
 ( 303,078) ( 369,657) مدينة حتجزات الم الممذ
 ------------- ------------ 

 ( 689,093) ( 658,466) ب( )للسلفيات والودائع والذمم المدينة األخرى  المتداول  غير االستحقاق 
 -------------- ------------- 

 4,997,430   6,191,277 )ب(   - ( أ)  ذمم المدينة األخرىللسلفيات والودائع وال ل لمتداو ا  حقاقتاالس
 = =======  === ===== 

 
 ك ق ولدى البنو دوفي الصن  النقد . 15

 
   يونيو   30

2022 
 برديسم 31

2021 
 درهم درهم  
 )مدققة(  )غير مدققة(  
   

 246,294 215,319 النقد في الصندوق 
 22,288,834 22,385,397 ت جاريةحسابا –المصرفية  ة األرصد

 ---------------- --------------- 
 22,600,716 22,535,128 
  ==== == === ==== == == 

 
 رية واألخرى التجا  نة ئم الداالذم . 16

 
   يونيو   30

2022 
 ديسمبر 31

2021 
 درهم درهم  
 ة( )مدقق قة( )غير مدق  
   

 22,018,231 24,965,449 م الدائنة التجارية الذم
 3,784,551 4,036,927 قات االستحقا

 2,947,357 3,367,325 العمالء  من تسلفيا
 1,255,531 1,508,383 ن في وظالم  مخصصات

 521,554 286,973 المضافة المستحقة الدفع لقيمة يبة ارض
 37,504 23,648 فائدة مستحقة الدفع

 35,861 35,861 مستحقة الدفعاألرباح توزيعات 
 ----------------  -------------- 
 34,224,566 30,600,589 
 ==== ==== = ==== = === 
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 ية فالقروض المصر . 17

 
   يونيو   30

2022 
 ديسمبر 31

2021 
 درهم هم در 
 )مدققة(  مدققة(  )غير  
   
   

 7.111.111 3.555.556 قرض ألجل 
  ======== ==== ==== 

 
القروت  (1 ضمان  ام  الشركة  ة لمصرفي ض  من  تجاري  وتخ بضمان  ت تأمي   وثائق صيص  ،  كينات  لماوا  واآلالتي  المبان   غطين 

 التابعة. ركات دى الشحإومخزون 
 

الح (2 الفترة  مدققة(  اليةخالل  تم)غير  تسوية،  ال )درهم    مليون  3  .56  بمبلغض  و قر  ت  أشهرفترة   يونيو  30في    ةالمنتهي   ستة 
 . م(يون درهمل 3 .56: )غير مدققة( 2021

 
 اإليجار  التزامات  . 18

 
 المخصومة  قدية غيرالتعا  قديةل استحقاق التدفقات الن تحلي 

 
الجديقد لإليجارات  م  استحقاق  تحليل  التالي  اإليجول  دفعات  ويوضح  الدفع  المخصومة  مستحقة  غير  الدفعمستحقار  تاريخ   ة  بعد 

 التقرير:
 

 
   يونيو   30

2022 
 ديسمبر 31

2021 
 درهم هم رد 
 ة( قق)مد ة( )غير مدقق 
   
 7,529,589 7,564,444 قل من سنة أ

 32,955,639 26,066,122 سنوات   سم لى خنة إسمن 
 37,294,900 37,256,207 خمس سنوات  أكثر من

 ---------------- ---------------- 
                               77,780,128 70,886,773 لتزامات اإليجار غير المخصومة الي اإجم
  ====== = ==  ====== === 

 57,385,837 52,168,899 لمالي ابيان المركز  مدرجة في لمات اإليجار ا التزا
 (4,343,970) ( 4,508,165) التزامات اإليجار اول من المتد االستحقاققصاً: نا
 ---------------- ---------------- 

 53,041,867 47,660,734 اإليجار  تزامات ر المتداول من ال غي  االستحقاق
  ========= ====== === 
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 )تابع( احات ضإي
 

 ابع( )ت  اإليجار التزامات  . 18
 

 ر الخسائأو رباح ترف بها ضمن األعالغ المالمب

 

 

 هر فترة الستة أش 
 يونيو   30المنتهية في 

 )غير مدققة( 

 هر ة أشثالثفترة ال
 يونيو   30المنتهية في 

 )غير مدققة( 
 2022 2021 2022 2021 
 درهم هم در رهمد رهم د 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  غير مدققة( ) )غير مدققة(  
     
   901,249  839,292  1,802,498  1,678,587 ار ى التزامات اإليجعللفائدة ا

  1,267,456  1,266,081  2,519,609  2,519,610 كمصروفات االستهال
 -------------- -------------- -------------- -------------- 

 2,168,705 2,105,373 4,322,107 4,198,197 ير للفترة صافي التأث
 ==== = ===  ====== ==  ==== ====  ==== ==== 

 

 لتدفقات النقديةمن بيان ارف بها ضالمبالغ المعت 
 

 

 هر فترة الستة أش 
 يونيو   30المنتهية في 

 )غير مدققة( 

 هر ة أشثالثفترة ال
 يونيو   30المنتهية في 

 ( )غير مدققة
 2022 2021 2022 2021 
 درهم درهم  درهم م رهد 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  
     
     
     

 327,622 905,452 6,810,689 6,895,525 د االيجار  لعقوالخارجة دية فقات النقإجمالي التد
  ======== == = ===== ==== === == = === 
     

 
 

 أس المال ر . 19
 

 
   ونيو ي  30

2022 
 رديسمب  31

2021 
 درهم درهم  
 )مدققة(  )غير مدققة(  
   به والمصدر والمدفوعصرح الم

 135.987.500 135.987.500 ل سهم كدرهم ل 1م بواقع سه  135.987.500
 == == == = === ==== ===== = 

 
 تجزة ح المحاألربا . 20
 

 رباح توزيعات األ
 

  ٪30بة  بنسعلى توزيعات أرباح نقدية    2022مارس    31بتاريخ    دلُمنعقاة العمومية  ي عمجلل  نوي الس  جتماع اال  خالل وافق المساهمون  
 ، وتم دفعها خالل الفترة الحالية. (ن درهميومل 40  .8: ة(ققمد )غير 2021 يونيو 30)   مليون درهم 40 .8قيمة إجمالية ب 

 
 دارة لس اإلأعضاء مج تمكافآ

 
المساهمون  كما   العمومية  عي ملجل  سنوي ال  جتماعاال  خاللوافق  م عأل  آتفمكاعلى    2022مارس    31بتاريخ    دالُمنعقة  س  لجضاء 

،  (مليون درهم 1 .26: 2020ديسمبر  31 السنة المنتهية في) 2021مبر ديس 31ي لمنتهية فنة اسلل رهمون دملي  1 .26 بمبلغاإلدارة 
 ل الفترة الحالية. تم دفعها خالو
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 مع األطراف ذات عالقة  ألرصدة ت وا المعامال . 21

 
اسبي لمحا  لمعياراي  فت العالقة المتضمن  ذا طراف  اق تعريف األطن   ع ضمنقت   خرىأ   شركاتتقوم المجموعة بإبرام معامالت مع  

ضع لملكية مشتركة و/ أو  تختي  ال  ن الشركاتعالقة مال  . تتألف األطراف ذاتطراف ذات العالقة"صاحات األ"إف،  24  قمر   الدولي
 موظفي اإلدارة الرئيسيين.  و  ئهاشركاسيطرة مشتركة و دارة و إل
 

باإلضافة   ذات عالقة أطراف إلى  /تقديمها من / هاول علي الحص ت والخدمات التي تماللمعامام الخاصة باكحط واألو شرال دارة تقرر اإل
 : ترة فل الخال  هامة مع األطراف ذات عالقة الت العاما يلي المفيم  . قطب ن إلى الرسوم األخرى، حيثما ي 

 

 
 هر فترة الستة أش 

 يونيو   30المنتهية في 
 هر ة أشثالثفترة ال

 يونيو   30المنتهية في 
 2022 2021 2022 2021 
 درهم درهم  درهم درهم  
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  
     

  2,737,515  3,242,923 4,871,673 6,910,297 ألطراف ذات عالقة  تالمبيعا
  893,140 31,705 909,069 42,468 قة ات عالت من أطراف ذترياشالم
  =====  ======  =====  ====== 

     : دارة الرئيسيين موظفي اإلتعويضات فيما يلي 
  1,527,200  1,150,746  2,817,483  2,215,266 األجل تعويضات قصيرة  

ات نهاية  ويضتع مخصص( )عكس / رصد
 99,659 نللموظفي  ة مالخد

   
69,462   67,715 

 
(26,111 ) 

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

   ات عالقة طراف ذدة األأرص

 
   يونيو   30

2022 
   ديسمبر  31

2021 
 همدر هم در 
 ة( مدقق) ة( )غير مدقق 
   

 6,663,829 3,776,964 ( يةالتجار الذمم المدينة ضمن)مدرجة   حقة من أطراف ذات عالقةة مست دأرص
 == = == === == == == == 

 
   واالرتباطات  طارئةااللتزامات ال .  22

 
   يونيو   30

2022 
 سمبردي  31

2021 
 درهم هم در 
 قة( )مدق ققة( )غير مد 
   

 11,263,808 3,592,675 رأسمالية  طاتارتبا
 1,177,930 3,172,632 نديت اعتماد مس

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

 
 هر أش  فترة الستة
 يونيو   30المنتهية في 

 هر ة أشثالثرة الفت
 يونيو   30المنتهية في 

 2022 2021 2022 2021 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(  
     

 3,916,636 1,750,946 10,969,551 9,497,804 )درهم(   ةالفترأرباح 
  === == =====  === == ====  ====== ====  === == ==== 

 135,987,500 135,987,500 135,987,500 135,987,500 سهم  جح لعدد األرسط الم المتو
     

 0 .029 0 .013 0 .081 0 .070 ة فوالمخف األساسية  -  )درهم( السهم ة ربحي 
  ====  ====  ====  ==== 

     مرة العمليات المست 
 3,924,431 1,758,959 10,983,685 9,512,250 ( درهمالفترة )أرباح 

 == = =====  === == ===  ==== ====  ==== ==== 
 0 .029 0 .013 0 .081 0 .070 ة فلمخفااألساسية و -  )درهم( ة السهم ربحي 

  ====  ====  ====  ==== 
     وقفة العمليات المت 

 (7,795) ( 8,013) (14,134) ( 14,446) هم( الفترة )در خسائر
 ==== ==  ===== = ====  ==== 

 0 .00 ( 0 .00) (0 .00) ( 0 .00) ة فمخفية وال ساساأل  -  )درهم( ربحية السهم 
  ====  ====  ==== = === 

 
 .يخ التقريرفي تار كة ى الشرلد مات قائمة أي التزالعدم وجود  نظراً  سية،سا األ لى ربحية السهمع فر للتخفي ي يكن هناك تأث  لم
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   )تابع(ضاحات إي
 

 حول القطاعات رير التق . 24
 

ع ني التصو اجرالمح وهي:   يسيةئ رية  تشغيل  اعاتقط قسيم المجموعة إلى ثالثة ت   يتمداء.  أل اخصيص الموارد وتقييم  ت   ضلمحددة بغرت اغيلية بناًء على القطاعات التش لقطاعاايد  رة بتحددات اإلقام
 طاع بشكل منفصل: ق  وأخرى. فيما يلي المعلومات الخاصة بكل 

 

 

 
 تمرة المسمليات الع

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 *  فةالمتوق  ة عمليلا

-----------------  
 اإلجمالي  لسيراميك نتجات ا م مالي جاإل مشطوبات  أخرى   نيع تصال اجر المح 

 ي نتهية فالم ستة أشهرالفترة 
        2022 يونيو 30

 86,294,132 - 86,294,132 ( 4,315,157) - 82,460,715 8,148,574 اإليرادات 
 = ===== ==  ==== == === == = ==== = ==== ====== == = == = == ==== === 
 9,497,804 ( 14,446) 9,512,250 - 678,292 8,639,672 194,286 ر( ائ )الخس  /رباحاأل
 == = ===  ====== ==  ====== == = ====== == =  ====== ==== = === 

 13,012,636 - 13,012,636 - 168,349 12,439,128 405,159 الكهاالست 
  ==== == == ==== = ==  ===== == = ==== == === == = == ==== = == 
 ة في لمنتهيا ستة أشهررة الفت
        2021 يونيو 30

 86,497,869 177,803 86,320,066 (4,510,341)     - 78,301,604 12,528,803 إليرادات ا
 == ====== == = =====  ==  ========  ==== = === == ====  ==== ==== 

 10,969,551 (14,134) 10,983,685 - 1,064,209 9,820,453 99,023 ر( )الخسائ   /األرباح
  =====  ====== ==  =======  ==  ==== ====  ======  ==== ==== 

 13,616,487 - 13,616,487 - 148,794 12,883,865 583,828 االستهالك
 = ===== == = ===== ==== = =  ==  ==== ====  ==  ==== = === 

        2022  يونيو 30في 
 423,280,937 104,323 423,176,614 ( 231,812,305) 318,033,083 321,649,759 15,306,077 الموجودات إجمالي 

  ====== = == ==== == ==== ====== ==== ======== ===  ====== = === == = ===  ====== == == 
 ( 99,622,948) ( 30,012) ( 99,592,936) 152,527,606 ( 3,018,030) ( 238,990,721) ( 10,111,791) إجمالي المطلوبات 

  ====== == ==  ====== = ===  ====== = ==  =========  ==== == ==== == = === ====== ==== 
        2021ديسمبر    31في 

 460,667,433 372,627 460,294,806 ( 211,049,912) 333,794,514 322,181,035 15,369,169 جمالي الموجودات إ
  ===== ===  =========  =========  ==========  =========  ======  ========= 
 ( 104,884,658) (33,870) ( 104,850,788) 131,499,841 (1,957,720) ( 224,357,162) (10,035,747) طلوبات الم جمالي إ

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

بتصنيف  ابعة. وبالتالي، قامت اإلدارة  عمليات مصنع الشركة الت إيقاف  دارة  س اإلللسيراميك، قرر أعضاء مجل  صنع اإلماراتمشركة تابعة وهي    من  المتكبدة  خسائر اللحد من  ، ل2015خالل   *  
 متوقفة.   ة ابعة بشكل منفصل كعملي النتائج التشغيلية للشركة الت 



 ابعة ها التشركات و .م.ع شء ناعات البناالفجيرة لصركة ش
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   )تابع(ضاحات إي
 

 ة ياألدوات المال . 25
 

اأهداف وسياإن   ملالماالمخاطر  ارة  د إللمجموعة  سات  متوافقة  األهداف  ية  تلك  اواع  البيانات  فصاح عاإل   تملتي  لسياسات  في  نها 
 . 2021ديسمبر  31وللسنة المنتهية في  في كما  ة الموحدةالمالي 

 
مة العادلة  لة بالقي المسجمارات  واالستث   ى خر األينة  الذمم المدمدينة التجارية وة من النقد وما يعادله والذمم اللي ودات الماتتألف الموج 

الذمم الدائنة التجارية  إليجار وا  امات زوالت   المصرفيةلية من القروض  ت المالوبامطف ال. تتألادات الشاملة األخرىن خالل اإليرم
 خرى. األو
 

 طفأة م ألدوات المالية المسجلة بالتكلفة الل دلة القيمة العا
 

القيم  أن  اإلدارة  للري ت لدفا  ترى  المالية  ة  اموالموجودات  المالية  بها  علمطلوبات  البيانات  كلفة  لت باترف  في    مرحلية الة  لي الماالمطفأة 
 . يةدفترلاتقارب قيمها 

 
 تقييم األدوات المالية 

 
القتقوم   بقياس  باستخالمجموعة  العادلة  التالالدام  يم  العادلة  للقيمة  المتدرج  المدخالت    ينظام  أهمية  يعكس  فخدلمست اوالذي  ي  مة 

 القياس. 
 

 ياس القيمة العادلة ق  راضغأللمستخدمة ات تقييم واالفتراضالا أساليب
 

للموجالقيم  ديد  تحيتم   ادوالعادلة  المقاسة  المات  با  بالقيمةلية  تقيي العادلة  أساليب  مماث ستخدام  وافتراضات  لم  في    المستخدمةك  تللة 
 .2021ديسمبر  31ي ية فتهالمن  موحدة السنوية المدققة للسنة لالبيانات المالية ا

 
ة  لمستوى في النظام المتدرج للقيماب  ، حس ري ية فترة التقرفي نهادلة  عاة الات المالية المقاسة بالقيمودحليالً لألت ي  قدم الجدول التالي 

 . ادلة لعقياس القيمة اتصنيف   إطاره في   يتم الذيالعادلة 
 

 اإلجمالي  3ستوى  مال 2المستوى   1المستوى   
 درهم  درهم  م دره درهم  

     2022 يونيو   30
   منمة العادلة قي بالمسجلة لااالستثمارات 

 63,358,842 1,586,000 - 61,772,842 ألخرى ملة االشات رادااإلي خالل    
  ==== ===== == ==  ======= = ======== 
     

     2021 يسمبرد 31
 القيمة العادلة منالمسجلة ب ستثمارات الا

 62.925.182 1.586.000 - 61.339.182 ة األخرى شامل الدات اإليرا  خالل  
  ===== === == ==  =======  ===== == = 

 

االف  ل خال في  ترة  المنته  2022  يونيو  30لمنتهية  في  ي والسنة  تكن هناك  2021ديسمبر    31ة  لم  بين،  فيما  مستويات  ال  تحويالت 
 قيمة العادلة. القياسات المختلفة ل

 
 ت المجموعة عمليا  على   19-تأثير كوفيد  . 26

 
للزيا عدم اليقين في  وحول العالم، تقل حاالت    تحدة الم  يةلعرب ى اللقاح في دولة اإلمارات االحاصلين عل  ددة الكبيرة في أعدانظراً 

  والتدفقات   موعةالمجتأثير طفيف على أرباح    19-خر. لقد كان لجائحة كوفيدوالمؤسسات التجارية العالمية يوماً تلو اآل  موعة المج
في تغيير    موعةالمجتبعته  ذي ار الحذج الات المماثلة األخرى. إن النها شأن المؤسسهلمالية الحالية شأن السنة اية لعملياتها في  النقد

ها في إدارة حاالت عدم اليقين والحد من المخاطر التي  استراتيجيتها التجارية في الوقت المناسب وتحصين مركزها المالي ساعد
لها.   اتتعرض  الكافية  السي   لديها  موعةالمج   أن  رةإلداترى  ت ولة  االسم التي  بالتزاماتهاكنها من  الوفاء  في  والالم  تمرار  بات  متطلية 

 المستقبل المنظور عندما تصبح مستحقة. رأس المال العامل في 


