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كات األعضاء  ارنست ويونغ  العالمية المحدودة إحدى ال
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(فرع الشارقة) ارنست ویونغ 
  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  ٢٠٢٢ یونيو  ٣٠في  ا مك

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  اح ضــ یواإلفي 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 

ات المالية المرحلية من طلب االســـتفســـارات بصـــورة رئيســـية من مو 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

نهــا ال تمكننــا من الحصــــــــــــــول على  إ فــ 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 ة يلـا، 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:  

٢٠٢٢  یوليو ٢٨
الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة



لهاعةلتاباع) والشركة.ش.مية (ناعمنت والتنمية الصسة لإللشارقشركة ا

.المرحليةالموجزةةموحدالماليةلاات  من هذه البيانجزءًا  ة المرفق١٧إلى  ١اإلیضاحات منتشكل
٢

مرحليلاالموحدالدخليان ب
قة)(غير مدق٢٠٢٢یونيو٣٠في  يةنتهالموالستة أشهرأشهرالثالثةتيفتر ل

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

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
درهم ألف درهمألف  درهمألف درهمألف  اتإیضاح 

١٥١٥١٬٧٣٥١١٨٬٢٨٠٣٠٠٬٦٤٦٢٥٥٬٣٤٤االیرادات 

) ٥٧٢٬٢٤٧()٢٠٧٬٣١٣() ٣٣٩٬١١٥()٥٨٨٬١٤٧(٥١يعاتتكلفة مب

٧٬٧٧٢)١٢٬٥٦١(٤٬١٤٧٢٬٩٤١ر) ئ اخسال(/حا بر األ إجمالي

) ١٠٬٥٠٢()١٠٬٥٤٦() ٤٬٣٠٥()٥٬٤٨١(مصاریف عمومية وإداریة 

) ٣٬٤١٦()٣٬٥١٥() ١٬٦١٣()١٬٩٠٩(بيع وتوزیعمصاریف

٢٬٢٨٧٥٬٦٠٨٦٬٤٤٦)٣٬٠٥٠(٤استثمارات (خسائر)/دخل

) ٦٬٦٦٨()٧٬١١٥() ٣٬٣٥٥()٣٬٤٨٧(ل یتمو دخل

٬٣٢١١٦٣٧٢٬١٠٢٤٥٧٬١دخل آخر 

) ٩١١٬٤()٠٢٧٬٢٦() ٤٠٨٬٣()٤٥٩٬٨(فترة للخسائرال

: إلىالعائدةخسائرال
) ٩١١٬٤()٠٢٧٬٢٦() ٤٠٨٬٣()٤٥٩٬٨(م ألاالشركةمساهمي

السهم ربحية
) ٨٠٠٬٠()٤٣٠٬٠() ٠٦٠٬٠()٠١٤٬٠(٣١) درهم(للسهم ةاألساسيخسارةال



لهاعةلتاباع) والشركة.ش.مية (ناعمنت والتنمية الصسة لإللشارقشركة ا

.المرحليةالموجزةةموحدالماليةلاات  من هذه البيانجزءًا  ة المرفق١٧إلى  ١اإلیضاحات منتشكل
٣

المرحليالموحدالدخل الشاملبيان 
قة)(غير مدق٢٠٢٢یونيو٣٠في  يةالمنتهوالستة أشهرأشهرالثالثةتيفتر ل

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

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
درهم ألف درهمألف  همر د ألف مدره ألف  اتح ضا إی 

) ٤٬٩١١()٢٦٬٠٢٧() ٣٬٤٠٨()٨٬٤٥٩(فترة للخسائرال

للفترة بنود الدخل الشامل األخرى 

هاتصنيفإعادةیتملنالتيالبنود
: خسائرل اأوحا األربإلى

العادلةبالقيمةالمدرجةراتالستثما ا
- األخرى الشاملدخللابنودخاللنم

١٠٬٥٠٧)٢٬٥٩٦(٦٬٩١٠)١٦٬٥٠٥(١-٦العادلة القيمةفيالتغيريصاف

تصنيفهاُیعادقدالتيالبنود
: ائرخسال أواألرباحإلى

العادلة ةمقيالفيالتغير
٢٨٨٢١٧٢٤)٣٥٣(١-٦ة فائدلاأسعارمقایضاتل

/ )ةالشاملالخسائر(بنود
٢٣١٬١١)٥٧٥٬٢(١٩٨٬٧)٨٥٨٬١٦(رة فتللاألخرى الشاملخلالد

)/ ةالشامل الخسائر(إجمالي
٣٢٠٬٦)٦٠٢٬٢٨(٧٩٠٬٣)٣١٧٬٢٥(للفترة الدخل الشامل 

)/ ةالشامل ائرخسال(إجمالي
: ىإلدالعائمل شا لاالدخل
٣٢٠٬٦)٦٠٢٬٢٨(٧٩٠٬٣)٣١٧٬٢٥(األم الشركةميمساه





لهاعةلتاباع) والشركة.ش.مية (ناعمنت والتنمية الصسة لإللشارقشركة ا

.المرحليةالموجزةةموحدالماليةلاات  من هذه البيانجزءًا  ة المرفق١٧إلى  ١اإلیضاحات منتشكل
٥

المرحليوحدالمت النقدیة التدفقاانبي
)ةققمدغير(٢٠٢٢نيویو ٣٠ية في  تهمنالأشهر الستةفترة  ل

ة فيأشهر المنتهيالستة
ونيوی٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهمإیضاح 

شغيليةاألنشطة الت
)٤٬٩١١()٢٦٬٠٢٧(لفترةلالخسائر

التعدیالت للبنود التالية:
٣٥٬٢٤٦٣٤٬٦٧٨موجودات ثابتةاستهالك

٤٬٤٠٨٤٬٤٠٨اریةعقارات استثمتهالكسا
١٬٢١١١٬٠٨٦نایة الخدمة للموظفينهافأة  مخصص مك

)٣()٣٧(موجودات ثابتةدا عتباسن ربح ملا
)٢٬٠٠٠()٦٬٦٢٨()تسویة(زون خ مالمخصص

ةالمدرج االستثماراتعادباستمنالمحققةةر الخسا 
٤٢٬٢٤٠٢٧٤الخسائروأاألرباحخاللمنالعادلةمةلقيا ب

مدرجةلاراتتثما لالسالعادلةالقيمةفيالتغيرمنالربح
)٤٬٦٤٨()٢٬٧٨٨(٤رلخسائو اح أاألربا خاللمنةلدا عالمةبالقي
)٢٬٢٥٦()٤٬٦٤١(االستثماریةالعقاراتمنالناتججاریاإلدخل
)٣٬٩٩٥()٤٬٨٨٢(٤أرباحعات توزیدخل

١١٥٬٧٦٦٨٬٦مصاریف فوائد
٥٬٢١٧٢٩٬٣٠١

:العاملالمالرأسيالتغيرات ف
٤٧٬٨٨٠)١٩٬٨٠٥(بضاعة

١٬٧٦١)٤٦٬٨٤١(أخرى و ریةتجا مدینةذمم
٣٩٨٬٢٦٩٥٣٬٨أخرى و تجاریةةئنداذمم

)٨٧٬٨٩٥)٣٥٬٠٣١
)٠٤١٬١()٦٢٥(فوعة للموظفينالمددمة الخ مكافأة نهایة

٨٥٤٬٨٦)٦٥٦٬٣٥(التشغيليةاألنشطةمن)/  المستخدم في(النقدصافي  
ماریةاالستثاألنشطة 
)٦٬٩٢٦()١٩٬٣٢٨()ةممقدالعاتفدال(بما في ذلك ت ثابتةوداموج على  استحواذ  

٣٧٣دات ثابتةجو مو داستبعا منالربح
)٢٬٠٢١()٢٬٦١٦(١-٦األخرى الشاملالدخلبنودخاللمنالعادلةبالقيمةمدرجةاستثماراتشراء
منةادلعلاةقيمبالمدرجةاستثماراتاستبعادمنصلةح ممبالغ
٥٠٣٣١٨رى خ األالشاملالدخلبنودخالل
٤٤٬٨٨٢٣٬٩٩٥أرباحتوزیعات دخل
٤٬٦٤١٢٬٢٥٦االستثماریةالعقاراتمنالناتجاإلیجاردخل
)٢٬٦٢٢()٢٬٤٩٧(٢-٦أو الخسائراألرباح  خاللمنلةدا لعابالقيمةمدرجاستثمارشراء

خاللمنلعادلةامةبالقيرجةدمراتتثما ساعادتباسمن مبالغ محصلة 
٢٠٦١٬٤٠٦١٬٣-٦أو الخسائررباح  ألا

)٩٣٦٬١()٣١٧٬١٠(االستثماریةاألنشطة دم فيستخ المصافي النقد
األنشطة التمویلية

)٤٠٬٠٥٣()٢٩٬٣٧٧(البنكية طویلة األجلضو القر سداد
)٤٢٬٢١٣(٩٨٥٬٤٩٨لالحركة في السلفيات قصيرة األج صافي  

)٦٦٨٬٦()١١٥٬٧(عةدفو د مفوائ
)٩٣٤٬٨٨(٠٠٦٬٤٩األنشطة التمویلية)المستخدم في(من/صافي النقد

)٤٬٠١٦(٣٬٠٣٣دیةقنفي النقدیة وشبه ال)النقص(/الزیادةافي ص
٧٩٥٬١٣٦٤٣٬٢٦الفترةةیبداالنقدیة وشبه النقدیة في 

٨٨٢٨٬١٦٦٢٧٬٢٢نهایة الفترةي یة فالنقدهوشبدیة النق
:منالنقدیةهوشبالنقدیةتألفت

٨٨٢٨٬١٦٧٦٢٬٢٢أرصدة لدى البنوكو نقد في الصندوق 



لهاعةلتاباع) والشركة.ش.مية (ناعمنت والتنمية الصسة لإللشارقشركة ا

.المرحليةالموجزةةموحدالماليةلاات  من هذه البيانجزءًا  ة المرفق١٧إلى  ١اإلیضاحات منتشكل
٦

حليالمر الموحد الملكيةحقوق ت فيان التغيرايب
(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو٣٠المنتهية في  الستة أشهرفترةل

ماألكةالشر مساهميإلىالعائدة
يرأرباح غاحتياطي احتياطي احتياطي رأس 
المجموعموزعةادلة العةالقيممعا ي ون انقالمال 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٤٦٠٨٬٢٥٣٣٤٬٠٩١٢٢٦٬٣٧٣٧٦٤٬١٨٨٨٩٬١٣٠٣٧١٬٣١٨١٬(مدققة)٢٠٢٢ینایر  ١الرصيد في  

)للفترة (غير مدققةاملةشلر اائخسالإجمالي  

)٢٦٬٠٢٧()٢٦٬٠٢٧(----خسارة للفترةلا

)٥٧٥٬٢(-)٥٧٥٬٢(---للفترةاألخرى  لشاملةخسائر االبنود 

)٦٠٢٬٢٨()٠٢٧٬٢٦()٥٧٥٬٢(---للفترةلشاملةخسائر االإجمالي  

األخرى ملكية الحقوق اتكحر 

ىلإالعادلةالقيمةاحتياطيققة من المح ةر الخسا تحویل
ة  قيمبالرجة لمدالستثمارات اعند استبعاد اوزعةر المغيحا األرب

-)٤٧٣(٤٧٣---)١-٦(إیضاح  األخرى الشامل  بنود الدخل  ن خاللالعادلة م

-)٤٧٣(٤٧٣---األخرى ملكية  حقوق الاتكحر إجمالي  

٠٢٢٢٦٠٨٬٢٥٤٣٤٬٠٩١٣٢٢٦٬٣٧٣٦٦٢٬١٦٣٨٩٬١٠٤٧٦٩٬٢٨٩١٬ویونی٠٣الرصید في 



لهاعةلتاباع) والشركة.ش.مية (ناعمنت والتنمية الصسة لإللشارقشركة ا

.المرحليةالموجزةةموحدالماليةلاات  من هذه البيانجزءًا  ة المرفق١٧إلى  ١اإلیضاحات منتشكل
٧

(تتمة)حليالمر الموحد الملكيةحقوق ت فيان التغيرايب
(غير مدققة)٢٠٢٢یونيو٣٠المنتهية في  الستة أشهرفترةل

األمالشركةمساهميإلىالعائدة
أرباح غيراحتياطي احتياطي احتياطي س أر 

المجموعموزعةادلة العةالقيممعا ي ون انقالمال 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمرهمف دألدرهمألف 

١٩٧٬١٦٤٦٠١٬٢٠٣٬١)٣١٤٬١٢(٢٥٤٬٦٠٨٠٩١٬٣٣٤٣٧٣٬٢٢٦مدققة)(٢٠٢١ینایر  ١في  صيد  الر 

(غير مدققة)فترةلل)ةالشاملئرالخسا (/الدخل الشاملإجمالي

)٤٬٩١١()٤٬٩١١(----للفترةخسارة  لا

٢٣١٬١١-٢٣١٬١١---للفترةاألخرى  الشاملالدخلبنود 

٣٢٠٬٦)٩١١٬٤(٢٣١٬١١---للفترة)الشاملةالخسائر(/الشاملالدخلإجمالي  

٢٨٦٬١٥٩٩٢١٬٣٢٦٬١)٠٨٣٬١(٢٠٢١٢٥٤٬٠٨٦٠٩١٬٣٣٤٣٧٣٬٢٢٦ویوني٣٠في  الرصيد  
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ةالشركعنمعلومات-١

بموجــب ١٩٧٧ي عــام ة فــ تحــديــة المبالعر رقة، اإلمــاراتالشــا لشــركة") فــيا.م.ع) ("ناعية (شصــ الة ميــ والتنســمنتألكة الشــارقة لت شــر تأسســ 
هــو جل للشــركةســ تــب المإن عنــوان المك. عامــةمة مســاهة شــرككاً تــم تســجيلها الحقــ قة و ر حــاكم الشــا من صاحب الســموأميري صادر  ممرسو 
.ظبي لألوراق الماليةو بإن أسهم الشركة مدرجة في سوق أ.متحدةبية الالعر ماراتالشارقة، اإل٢٠٨٣ب ص.

ركة لشــ لاليــةمالبيانــات المــن٢٠٢٢یونيــو٣٠فــيالمنتهيــةأشــهر ســتةلفتــرة الو فــي كمــا المــوجزة المرحليــة موحــدةلاةليــ ما الالبيانــاتتتــألف
.)"موعةالمج "بـمجتمعةإليها یشار(لها عةابالتةشركوال

وراقفــي األراالســتثما لهــا فــي واأمفــائضعةمو المج تستخدموالحبال البالستيكية.يةرقالو كياساألو سمنتبصناعة وتورید األموعةالمج تقوم
ارات اإلمــ لــة دو ا فــيوتبيــع منتجاتهــ دةتحــ ملاة ربيعالارات قة، اإلمأعمالها من الشار المجموعةل او تز .قاراتوالعلخاصةالملكية احقوق مالية و ال

.سيا آو فریقيا وسط وأاألشرق الفيخرى األنتحدة وبعض البلداة المالعربي

الشــركاتبشــأن٢٠١٥لســنة٢رقــماالتحــاديالقــانون محــلویحــلیلغــيالــذي،٢٠٢١لســنة٣٢رقــماالتحــاديبالقــانون المرســومصــدر
الجدیــدةاألحكــامبمراجعــةحاليــاً المجموعــةتقــوم.٢٠٢٢ینــایر٢بتاریخالتنفيذحيزودخل٢٠٢١سبتمبر٢٠بتاریخ،)وتعدیالته(التجاریة
.التنفيذحيزالتعدیالتدخولتاریخمنواحدةسنةیتجاوزالموعدفيمتطلباتها تطبقوسوف

اليةلماتابيانالد أسس إعدا-٢

افقالتو بيان
ا قراءتهــا ویجــب،"ةمرحليــ لاالماليــةالتقــاریر"٣٤رقمالدوليالمحاسبيرللمعيا اً وفقالمرحليةالماليةالبياناتهذهإعدادتم مــعجنــبإلــىجنبــً

كمــا "). ةاألخيــر الســنویةالماليةتانا البي("٢٠٢١دیسمبر٣١فيالمنتهيةوللسنةفيكما للمجموعةةاألخير السنویةالموحدةالماليةالبيانات
ومــع. الماليــةالتقــاریرإلعــدادالدوليــةعــایيرملســب اح الماليــةالبيانــاتمــنكاملــةمجموعــةل ثــ متلمطلوبــةلاالمعلومــاتجميــعتتضمنالأنها 
واألداءالمــاليالمركــزفــياتغيــر التلفهــممهمــةتعتبــرالتــيوالمعامالتاألحداثلشرحالمختارةالتفسيریةاإلیضاحاتبعض إدراجیتمذلك،
ليســت٢٠٢٢یونيــو٣٠فــيالمنتهيــةهرشــ أســتةلافتــرةنتــائجإنذلــك،علــىوعــالوة.ةاألخيــر ةویالســنالماليــةالبيانــاتمنذللمجموعةالمالي

.٢٠٢٢دیسمبر٣١فيمنتهيةالالماليةللسنةمتوقعةتكون قدالتيالنتائجعلىداللةبالضرورة

ياسالقأساس
الــدخلبنــودلالخــ مــنالعادلــةبالقيمــةالمدرجــةاالســتثماراتءســتثنا ا بالتاریخيــة،التكلفــةلمبــدأوفقــاً هــذه المرحليــةالماليــةالبيانــاتعــرضیتم

بالقيمــةها اســ يقیــتموالتــيالمشــتقة،الماليــةواألدواتالخســائرأواألربــاحخــاللمــنالعادلــةبالقيمــةالمدرجــةواالســتثمارات،األخــرى الشــامل
.العادلة

العرضوعملةالمستخدمةالعملة
أشــيرإذاإالدرهــمألــفأقــربإلــىقــامر األجميــعتقریــبي ر جــ وی،ةتحــدالمالعربيــةاراتمــ اإلهمر دبــ هــذهالمرحليــةيــةالمالالبيانــاتعــرضیــتم
.الشركةلدىالمستخدمةالعملةباعتبارهذلك،لغير

المحاسبيةواألحكامات التقدیر 
غللمبــا او المحاســبيةسياســاتلاتطبيــقعلــىتــؤثرالتــياتیر والتقــداألحكــامبوضــعاإلدارةقامــتالمرحليــة،الماليــةالبيانــاتهــذهإعــداددنــ ع

.التقدیراتتلكعنالفعليةالنتائجتختلفقد.  والمصاریفوالدخلوالمطلوباتللموجوداتالمعلنة

نفــسهــيكــدةؤ ملاغيــرللتقــدیراتالرئيســيةوالمصــادرللمجموعــةالمحاســبيةالسياســاتتطبيــقعندارةاإلداتخذتها التيریةالجوهاألحكامإن
.األخيرةالسنویةالماليةاتيانالبفيالموضحةاألحكام والمصادر
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(تتمة)الرئيسيةالمحاسبيةواألحكامالتقدیرات 

العادلةالقيمقياس
رغيــ وأماليــةالبــاتمطلو الو موجــوداتلامــنلكــل،العادلــةالقــيمتحدیــد یتطلــبللمجموعــةواالفصــاحاتةاســبيالمح السياســاتمــنداً دعــ نإ
.ةيمالال

عــنكاملــةلاليةســؤو المیتحمــلالــذيرةادإلایــقفر ذلــكیتضــمن.ةادلــ العمقــيالقيــاسبخصــوصللرقابــةعمــلإطــارضــعو بةالمجموعــ قامــت
ةبمراجعــ ظممنــتبشــكلاإلدارةفریــقیقــوم.٣المســتوىمــنالعادلــةالقــيمذلــكفــيبمــا الجوهریــة،ةادلــ العالقيمــةقياساتيعجمىلعاإلشراف

.التقييموتعدیالتةظالملحو غيرمةها لاخالتمدال

األطــرافمــنوتقييمهــا عليهــا ولحصــ التــمالتــياألدلــةيمقيــ بتاإلدارةفریــقیقــومدلــة،ا عالالقــيملقيــاسثثالــ طــرفمعلومــاتاســتخدامتــمإذا
مــةالقيتسلســلفــيالمســتوىذلــكفــيبمــا ة،يــ لالما راریتقــ لاإلعــدادالدوليــةالمعــایيربمتطلبــاتيفــ تالتقييمــاتهــذهبــأننتاجاالستلدعمالثالثة
.ضمنها ماتالتقييهذهتصنفأنیجبوالتيالعادلة

ميقــ لاتصــنيفیــتم.ناإلمكــا ردقــ الملحوظــةالســوق بيانــاتدامباســتخ المجموعــةتقــومت،وبــا مطلأوموجــوداتلبنــدةالعادلــ القيمــةقياسعند
:یليكما التقييميبالأسفيالمستخدمةتدخالالمعلىبناءً ةلالعادةقيملالتسلسيفمستویاتعدةإلىالعادلة

.مطابقةباتمطلو أولموجوداتطةنشأسواقفي) المعدلةغير(ةالمدرج اراألسع: ١المستوى

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

).ملحوظةغيرخالتدم(ملحوظةسوقيةبياناتىعلترتكزالالتيلوباتطملاأووداتللموج مدخالتلا: ٣المستوى

ســلتسلمــنمختلفــةتا یمســتو منیمكن تصنيفها ضــ وباتالمطلبندأوموجوداتلادلبنالعادلةمةالقيياسقلالمستخدمةالمدخالتكانتاإذ
مســتوىدنىأ بــ لمــدخ باعتبــارهالعادلــةالقيمــةتسلســلمــنىو المســتنفــسفــيبالكامــلالعادلــةالقيمــةقيــاستصنيفیتما نهحيالعادلة،القيمة
.الكليللقياسجوهریاً ذلكویعتبر

.التغييرخاللها حدثالتيتقاریرلادادعإ رةتفةنهایفيةادلالعالقيمةتسلسلیاتو تسمبينالتحویالتالمجموعةتثبت

كمــا للمجموعــةالموحــدةالماليــةاتالبيانفيموضحةدلةعا الالقيملقياسإجراؤها تمالتيالجوهریةاالفتراضاتحولالمعلوماتمنمزیدإن
.٢٠٢١دیسمبر٣١فيالمنتهيةوللسنةفي
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بيانات المالية ل د احيتو أسس ١-٢

تتألف المجموعة من الشركة والشركة التابعة المذكورة أدناه. 

من الملكيةسلتأسي بلد االنشاط الرئيسيالشركة التابعة 
٢٠٢٢٢٠٢١

والمنتجات الخليج للحبالشركة 
البالستيكية ذ م م

٪ ١٠٠٪ ١٠٠اإلمارات العربية المتحدة تيكيةسبالالحبال والمنتجات ال

بيانات المالية حيد ال تو أسس
. ٢٠٢٢یونيو٣٠التابعة كما في وشركتها كةللشر تشتمل البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية على البيانات المالية 

قدرة  ال ها دیلو ا المستثمر فيهةشركلا ب ارتباطها متغيرة من  دعوائ،في، أو لدیها حقوق إلىتحقيق السيطرة عندما تكون المجموعة معرضةیتم 
فيها.في ا  الشركة المستثمر  على  سلطتها  خالل  من  تلك العوائد  تقوم المجملتأثير على  وجه التحدید،  الشركةعو وعلى  ة بالسيطرة على 

ثمر فيها إذا وفقط إذا كان لدى المجموعة:مستال

 األنشــطة ذات العالقــة علــى توجيــهليــة ا ح لارةي تعطــي المجموعــة القــد(أي الحقــوق الحاليــة التــ هــا فيالســلطة علــى الشــركة المســتثمر
للشركة المستثمر فيها)

ها المستثمر فيالشركةبا  هطمن ارتبا المتغيرةعوائدال،في، أو حقوق إلىالتعرض
 على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها تها سلطالقدرة على استخدام

حقوق التصویت  شب لدعم هذا االفتراض، وعندما یكون للمجموعة أقل من أغلبية  ة.ى السيطر لإ يتؤدكل عام، هناك افتراض بأن أغلبية 
تقييم ما عندئق والظروف ذات العالقة  عتبار جميع الحقا االفي  مر فيها، تضع المجموعة  حقوق التصویت أو حقوق مماثلة للشركة المستث

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

اآلخرین في الشركة المستثمر فيها ع أصحاب حقوق التصویت ة ماقدیتعالباتالترتي
 الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدیة األخرى
 المحتملة ة وحقوق التصویت موعلمج حقوق التصویت الخاصة با

.تابعة، دون خسارة السيطرة، كمعاملة حقوق ملكيةلایتم احتساب التغير في حصة الملكية في الشركة

ت والحصص ة على الشركة التابعة، فإنها توقف تثبيت موجودات ذات عالقة (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبا جموعة السيطر خسرت الماذإ
المسيطرة   الاصروعنغير  حقوق  من  خسارة  أخرى  أو  ربح  ناتج  أي  تثبيت  یتم  حيث  األرباحملكية،  أي وأفي  تثبيت  یتم  الخسائر. 

العادلة.ةميالقاستثمارات محتفظ بها ب 
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السياسات المحاسبية الهامة-٣

قبل المجموعة في بياناتها  منعة المتبلتلكمماثلةالموحدة الموجزة المرحلية إن السياسات المحاسبية المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية  
. ٢٠٢١دیسمبر ٣١المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 

التعدیالت الجدیدةيرات و المعایير والتفس
أي تــأثير جــوهري علــى المبــالغ لــيس لهــا معایير الدولية إلعداد التقاریر المالية الجدیدة والمعدلــة ذات العالقــة والســاریة فــي الفتــرة الحاليــة ن الإ

مرحلية.جزة الفصاحات في هذه البيانات المالية الموحدة المو إلالمعلن عنها وا

االستثماراتخلد/ ) خسائر( -٤

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

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
م دره ألف درهمألف  درهمألف درهمألف  

في لتغيرامن باحر األ/(الخسائر)
ة بالقيممدرجةالماراتلالستثالعادلةالقيمة
ر لخسائ األرباح أو اخاللمنالعادلة

١٬٨٢٨٢٬٧٨٨٤٬٦٤٨)٢٬٨٨٤() ٢-٦ح إیضا عج (را
عادباستمنمحققة الرباحاأل)/ الخسائر(

خالل منةلالعادبالقيمةالمدرجةاالستثمارات
) ٢٧٤()٢٬٢٤٠(٣٢)١٬٩٧١() ٢-٦جع إیضاح (را رخسائ الوأاألرباح
عقارات المنتشغيلية )خسائرأرباح/ (

) ٢٬١٥٢(٢٣٣) ١٬٠١٤()٣١٩(یةاالستثمار 
١٬٧٢٣١٬١٥٠٤٬٨٨٢٣٬٩٩٥أرباح وزیعاتتدخل
٢٢٩)٥٥(٤٠١٢٩١أخرى 

)٢٨٧٬٢٦٠٨٬٥٤٤٦٬٦)٠٥٠٬٣

المحتفظ به للبيعبند الموجودات -٥

یونيو٣٠ردیسمب٣١یونيو ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

ف درهمألمدرهلفألف درهمأ
(غير مدققة)(مدققة)) قةمدق(غير

٤٧٬٢٩٣٤٥٬٠١٦٤٥٬٠١٦الرصيد االفتتاحي
-٢٧٧٬٢-)١(ملحوظةالراجع -اإلضافات التي تمت خالل السنة

٢٩٣٬٤٧٢٩٣٬٤٧٠١٦٬٤٥تاميالخ الرصيد



اة التابعة لهركشوال).علتنمية الصناعية (ش.مات و لإلسمنارقةلشكة اشر 
حليةلمر الموجزة اةحدالمو اليةالمنات بياول الحإیضاحات 

قة)(غير مدق٢٠٢٢یونيو٣٠المنتهية في  الستة أشهرلفترة  

١٢

تمة) (تيعبللهبظمحتفالتجوداالمو بند-٥

ةلشـــركالملكيـــةحقــوق مـــنســـهم٨٥٨٬٢٣١فــيلالكتتـــابدرهـــممليــون ٢٬٣غبلـــ ماد بســـدشــركةالقامـــت ،٢٠٢١ســـنةخــالل)١
األســهم جيل ملكيــةتســ إجــراءاتإن و ٢٠٢١ســنة فــياألســهمتخصــيصمــنهــاءاالنتتــموقد . ليميتدباركسلستریا انداوتوالین

.٢٠٢٢مارس ٣١فيحاسوبياً قد اكتملت 

ویــتمذو ســمعة طيبــة مطورمعلألرضمشتركتطویرمشروع لىعدليميتركسا بلتریا اندساوتوالینشركةرةإدامجلسوافق)٢
.لألرضالمشتركرللتطویميةظيالتناإلجراءاتمنءها االنتياً الح 

اإلدارةتــرى .ادمــةشهرًا الق١٥–١٢فترة خاللثماراالستبيعومن المتوقع محتملينالنالمشتریمعثفةمكمناقشاتاإلدارةتجري )٣
.يعالبلفةتكناقصاً العادلةمةالقيمنأعلىالدفتریةالقيمةتكون نأعقلمتو ايرغمنأنه

الستثماراتا-٦
یونيو٣٠دیسمبر٣١یونيو ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١
ألف درهممدرهلفأهملف در أ

ر مدققة)(غي(مدققة)(غير مدققة) 

ألخرى املا الشالدخلودبنخاللمنالعادلةيمةبالقمدرجةالراتا تثمساال
١١٣٣٬٠٥٥١٣٥٬٥٦١١١١٬١١٧-٦اإلیضاح  جعرا-المدرجةالماليةاألوراقفياالستثمارات
١٠٢٥٬٣١٢٩٬٠٠٢٧٠٧٢٦٬-٦اإلیضاح  جعرا-المدرجةغير  الماليةاألوراقفياالستثمارات

١٠٨٠٬١٦٤١٦٤٬٥٦٣٨٢٤٬١٣٧-٦اإلیضاح  جعرا-) ١(

أو الخسائرح  ربا األلالخ منالعادلةيمةبالقالمدرجةاتر ثما تاالس
٢٦٤٤٬٣٢٣٣٬٦٦٠٦٥٨٬٢٦-٦اإلیضاح  راجع  –المدرجةالماليةاألوراقفياراتستثماال

)٦٤٤٬٢٣٣٣٬٦٦٠٥٨٦٬٢٦)٢

)٧٢٤٬١٩٦١٩٨٬٢٢٣٤١٠٬١٦٤)٢+ () ١



اة التابعة لهركشوال).علتنمية الصناعية (ش.مات و لإلسمنارقةلشكة اشر 
حليةلمر الموجزة اةحدالمو اليةالمنات بياول الحإیضاحات 

قة)(غير مدق٢٠٢٢یونيو٣٠المنتهية في  الستة أشهرلفترة  

١٣

(تتمة) الستثماراتا-٦

یونيو٣٠دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

ألف درهممدرهلفألف درهمأ
(غير مدققة)ة)(مدقق) (غير مدققة

:المدرجة
١٣٦٬٣٧٣١٣٨٬١٣٩١١٢٬٣٣٧في اإلمارات العربية المتحدة

٢٩٬٣٢٦٣١٬٠٨٢٢٥٬٣٦٦خارج اإلمارات العربية المتحدة

ة:ج در المغير  
١٬٩٧٢١٬٩٧٢٢٬٠٢٧في اإلمارات العربية المتحدة

٠٥٣٬٢٩٠٣٠٬٢٧٦٨٠٬٢٤ات العربية المتحدةمار خارج اإل

٧٢٤٬١٩٦٢٢٣٬١٩٨٤١٠٬١٦٤

األخرى الشاملالدخلبنودخاللمنالعادلةبالقيمةالمدرجةاالستثمارات ١-٦

یونيو٣٠دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

مدرهألفمدرهلفألف درهمأ
)مدققةير(غ(مدققة)(غير مدققة) 

١٦٤٬٥٦٣١٢٥٬٦١٤١٢٥٬٦١٤لرصيد االفتتاحيا
٢٬٦١٦١٠٬٩٩٧٢٬٠٢١ترة/السنةشراء خالل الفعمليات

٣٠٬١٠٤١٠٬٥٠٧)٢٬٥٩٦(التغير في القيمة العادلة
)٣١٨()٢٬١٥٢()٥٠٣(السنة/الفترةلعمليات االستبعاد خال

٠٨٠٬١٦٤٣١٦٤٬٥٦٨٢٤٬٧١٣ميلختا الرصيد ا

األخرى الشاملالدخلبنودخاللمنالعادلةيمةبالقدرجةالملالستثمارات العادلةالقيمةفيالتغيرات المتراكمة 

یونيو٣٠دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

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

)١٠٬٢٦٠()١٠٬٢٦٠(١٩٬٣٥٠تتاحياالفالرصيد  
٣٠٬١٠٤١٠٬٥٠٧)٢٬٥٩٦(السنة/خالل الفترةالتغير في القيمة العادلة

-)٤٩٤(٤٧٣ناقصًا: المحول إلى األرباح غير الموزعة عند االستبعاد

٢٢٧٬١٧١٩٬٣٥٠٢٤٧)١الرصيد الختامي (



اة التابعة لهركشوال).علتنمية الصناعية (ش.مات و لإلسمنارقةلشكة اشر 
حليةلمر الموجزة اةحدالمو اليةالمنات بياول الحإیضاحات 

قة)(غير مدق٢٠٢٢یونيو٣٠المنتهية في  الستة أشهرلفترة  

١٤

(تتمة) الستثماراتا-٦

(تتمة)األخرى الشاملالدخلبنوداللخنملةالعادمةبالقيالمدرجةاالستثمارات ١-٦

ئدةالفاأسعارمقایضات القيمة العادلة لالتغير في

یونيو٣٠دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

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

)٢٬٠٥٤()٢٬٠٥٤()٥٨٦(الرصيد االفتتاحي
٢١١٬٤٦٨٧٢٤سنةال/خالل الفترةلعادلةمة افي القيالتغير

)٣٣٠١٬()٥٨٦()٥٦٥()٢الرصيد الختامي (

)٠٨٣٬١(٦٦٢٬١٦١٨٬٧٦٤)٢() + ١احتياطي القيمة العادلة كما في (

رباح أو الخسائرأل اخاللمنالعادلةبالقيمةالمدرجةاالستثمارات ٢-٦

یونيو٣٠ردیسمب٣١یونيو ٣٠یلي: كما نةالس/ترة الحركة خالل الف
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

رهمألف دمدرهلفألف درهمأ
(غير مدققة)(مدققة)) (غير مدققة

٣٣٬٦٦٠٢٢٬٦٥١٢٢٬٦٥١الرصيد االفتتاحي
٢٬٤٩٧١١٬٠١٠٢٬٦٢٢ترة/السنةعمليات شراء خالل الف
٢٬٧٨٨٤٬٩٦٥٤٬٦٤٨)٤اح  یض(راجع اإلالتغير في القيمة العادلة

ة من من استبعاد االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلالربح
)٢٧٤()١٩٩()٢٬٢٤٠()٤إیضاح  (رباح أو الخسائرخالل األ

)٣٬٠٦١()٤٬٧٦٧()٠٦١٬٤(االستبعادات خالل الفترة/السنة

٦٤٤٬٣٢٣٣٬٦٦٠٥٨٦٬٦٢تاميالرصيد الخ 



اة التابعة لهركشوال).علتنمية الصناعية (ش.مات و لإلسمنارقةلشكة اشر 
حليةلمر الموجزة اةحدالمو اليةالمنات بياول الحإیضاحات 

قة)(غير مدق٢٠٢٢یونيو٣٠المنتهية في  الستة أشهرلفترة  

١٥

مة) (تتستثماراتالا-٦

(تتمة)ررباح أو الخسائأل اخاللمنالعادلةبالقيمةدرجةالمات االستثمار ٢-٦

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

المجموعثالث توى الالمسلمستوى الثاني اول األ ستوى الم
رهمألف دألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠٢٢یونيو٣٠في

االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من
٣١٬٠٢٥١٦٤٬٠٨٠-١٣٣٬٠٥٥الشامل األخرى خالل بنود الدخل  

لة استثمارات مدرجة بالقيمة العاد
٦٤٤٬٣٢--٤٤٦٬٢٣الخسائرمن خالل األرباح أو

٠٢٥٬٣١٧٢٤٬١٩٦-٦٩٩٬٦٥١

المجموعالث لثوى اتالمسني ثا ستوى الالماألول المستوى 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠٢١دیسمبر٣١في  

االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من
٢٩٬٠٠٢١٦٤٬٥٦٣-١٣٥٬٥٦١الشامل األخرى خالل بنود الدخل  

لة بالقيمة العادمدرجةاستثمارات
٣٣٬٦٦٠--٣٣٬٦٦٠من خالل األرباح أو الخسائر

٢٩٬٠٠٢٣٢١٩٨٬٢-١٦٩٬٢٢١

.الفترةخاللالثالثوالمستوىالثانيوالمستوىاألولالمستوىبينتحویالتأيهناكتكنلم



اة التابعة لهركشوال).علتنمية الصناعية (ش.مات و لإلسمنارقةلشكة اشر 
حليةلمر الموجزة اةحدالمو اليةالمنات بياول الحإیضاحات 

قة)(غير مدق٢٠٢٢یونيو٣٠المنتهية في  الستة أشهرلفترة  

١٦

ثماریةالعقارات االست-٧
یونيو٣٠دیسمبر٣١ونيو ی٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١
ألف درهممدرهلفألف درهمأ
)(غير مدققة(مدققة)غير مدققة) (

٩٦٬٠١٩٩٦٬٠١٩٩٦٬٠١٩أراضي
٤٢٢٬١٥٠٨٣٠٬١٥٤٣٧٢٬١٥٩مباني

٤٤١٬٢٤٦٨٤٩٬٢٥٠٢٥٦٬٢٥٥المجموع

يفــ كمــا ةریاالســتثما للعقــاراتالعادلــةالقيمــةإلــىولالوصــ متــ .التكلفــةنمــوذجداماســتخ باســبياً مح معالجتها تمتإن العقارات االستثماریة قد  
القيمــةإن.المتحــدةالعربيــةاإلمــاراتدولــةفــيمســَجلالمقــيمإن.مســتقلمقــيمعــنالصــادرالتقيــيمتقریــرأســاسعلــى٢٠٢١دیســمبر٣١

فــيالمشــاركينبــينمنتظمــةمعاملــةيفــ مــا تمطلوبــا بنــدلتحویــلوعلمــدفاأومــا موجــوداتبنــدلبيــعقبضــهســيتمالــذيالســعرهــيالعادلــة
الخاصــةاالســتثماریةللعقــاراتالعادلــةالقيمــةتســتند.ســنويبشــكلاألقــلعلــىدوري،أســاسعلــىلتقييمــاتاأجریــت.يــاسقالیخار بتــ الســوق 
٣١فــيكمــا ثماریةاالســتالعقــاراتمــنالمحفظــةكامــلللعادلــةاالقيمــةكانــت).٣المســتوىأي(الملحوظــةغيــرالمــدخالتعلــىبالشــركة
.مدرهن يو مل٣٩٧بمبلغ٢٠٢١دیسمبر

في الصندوق والنقد لدى البنوكالنقد-٨

یونيو٣٠دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

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

٨٢٨٬١٦٧٩٥٬١٣٦٢٧٬٢٢نوكالبلدىلنقدواالصندوق فيالنقد

٥٬٩-٢٠٢١یونيــو٣٠ودرهــممليــون ١٬٦–٢٠٢١دیســمبر٣١(هــمدر ن و مليــ ٠٬٦٥مبلــغ البنــوكولــدىالصــندوق فــيالنقــدیتضــمن 
.المتحدةالعربيةاإلماراتدولةخارجبها محتفظ) درهممليون 



اة التابعة لهركشوال).علتنمية الصناعية (ش.مات و لإلسمنارقةلشكة اشر 
حليةلمر الموجزة اةحدالمو اليةالمنات بياول الحإیضاحات 

قة)(غير مدق٢٠٢٢یونيو٣٠المنتهية في  الستة أشهرلفترة  

١٧

لبنكيةاالقروض-٩

ونيوی٣٠دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

ف درهمألمرهدلفألف درهمأ
)(غير مدققة(مدققة)(غير مدققة) 

: جلاألةطویلقروض
١٤٣٬٢٥٤١٧٢٬٦٣٢٢٠٢٬٠٠٩ألجلوضقر 

)٥٨٬٧٥٦()٥٨٬٧٥٦()٥٨٬٧٥٦(ألجلالقروضمناألجلقصيرجزء:  ناقصاً 

٤٩٨٬٨٤١١٣٬٨٧٦٢٥٣٬٣١٤القرضمناألجلطویلجزء

: األجلقصيرةقروض
٢٩٢٬٧٦٣٢٠٧٬٢٦٥١٤٠٬٨٤٦األجلقصيرةقروض
٧٥٦٥٨٬٥٨٬٧٥٦٥٨٬٧٥٦جلألضو القر منلاو متدجزء

٥١٩٬٣٥١٢٦٦٬٠٢١٦٠٢٬١٩٩

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

يةالبنكتسهيالتالمقابلكضمانكو البنلصالحمرهدمليون ٢٩٦لغبمبإذنيسند-
.همدر ون ملي٩٢بمبلغاستثماري عقارعلىالتأمينليصةبو عنزللتنا او المسجلي العقار الرهن-
مكــائنبالیتعلــقمــا فيهــمدر مليــون ٨٠بلــغبمالمتحــدةالعربيــةاإلمــاراتدولــةفــيالبنــوكأحــدلصــالحتــأمينبوليصــةعــنالتنــازل-

.لمعاملةي في االتساو أساسلىعواآلالت
یتعلــقفيمــا أمينتــ بوليصــةوالتنــازل عــن(غيــر موثــق)درهممليون ١٤٥بمبلغممولةو دةيمققةطا للتوليد محطةعلىتجاري رهن-

.دةالمتح يةالعرباإلماراتدولةفيالبنوكأحدلصالحدرهممليون ١٣٤بمبلغمقيدةالالطاقةتوليد  بمحطة
د البنــوك فــي ح أحــ لصــالهــمدر ون مليــ ٣٠بمبلــغالمســتنفدةالحــرارةاســترجاععلــى مصــنع التــأمينليصــةبو عــنزلتنــا و مســجلرهــن-

.دولة اإلمارات العربية المتحدة

فــيكمــا .دیســمبر٣١فــيیاً سنو ةالمالياتلتعهدلتثالاالماختبارإجراءیتم.الماليةداتالتعهعضلبنكيةالبضرو القتخضعكما )٣(
.بنوكالمعالتسهيلخطاباتفيمحددهوكما لماليةاداتهعبالتالمجموعةتتزمال،٢٠٢١دیسمبر٣١

رأس المال-١٠

یونيو٣٠دیسمبر٣١یونيو ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

ف درهمألمرهدلفألف درهمأ
قة)(غير مدق(مدققة)(غير مدققة) 

: وعوالمدفروالمصد هبرحص المالمالأسر 
٢٥٤٬٦٠٨٦٠٨٬٢٥٤٦٠٨٬٢٥٤درهم١نها مكلقيمة،مهس٧٤٧٥٣٬٠٨٬٢٦
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١٨

نوني القااالحتياطي -١١

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

بهــا یســمحالتــيالحــاالتفــيإالعللتوزیــ بــلقا غيــراالحتيــاطيهــذا.للشــركةمــدفوعالالمــالرأسلنصــفمســاویاً النظــاميالحتيــاطيایصبح
.لمدفوعاالمالأسر نم٪٥٠تجاوزطيحتيا الاأنحيثالقانونييتياطاالح إلىآخرویلتح أيةار دإلامجلسرحیقتلم.ون القان

امالعاالحتياطي -١٢

المــالرأسمــن٪٢٥تيــاطياالح لصــ یحتــىعــامالاالحتيــاطيإلــىللســنةاألربــاحمــن٪١٠تحویــلیجــبللشــركة،األساســينظــامالوفقــاً 
لــم.العــاديعموميــةالالجمعيــةاعجتمــ افــيساهمينالمةقوموافاإلدارةمجلسضاءعأ توصيةىعلاءً بنزیعو للتقابلاطيحتيالااهذ.عو المدف
.لمدفوعالالما رأسمن٪٢٥تجاوزاالحتياطيأنثحيلعامااالحتياطيإلىآخرتحویلأيدارةاإلمجلسیقترح

ملسهة األساسية لالخسار -١٣

كمــا مــةالقائادیــةالعهماألســ لعــددحالمرج المتوسطواحتسابالمجموعةيمالكىإلئدةعا الباحر األعلىهمللسساسياألحربالسابتح ادیستن
:يیلكما ،٢٠٢٢یونيو٣٠في

في أشهر المنتهية الستة ي ف أشهر المنتهية ثة الثال 
یونيو ٣٠یونيو ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
درهم ألف درهمألف  درهمألف درهمألف  

سهملة اربحي
)٩١١٬٤()٠٢٧٬٢٦()٤٠٨٬٣()٤٥٩٬٨(ترةفللخسائراليصاف

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

)٠٨٠٬٠()٤٣٠٬٠()٠٦٠٬٠()١٤٠٬٠((بالدرهم)مللسهةاألساسيةالخسار 

.ها ند ممارستربحية السهم ععلى  تخفيفي  ثر  لها أكون د یي قلتدوات واجموعة بإصدار أي أالملم تقم 

اماتلتز واال الطارئةالمطلوبات-١٤

-٢٠٢١برمدیســ ٣١(مدرهــ مليــون ٢٬٧البالغــةاألداءبســنداتقیتعلــ يمــا فضــماناتربإصداةالمجموعقامت،٢٠٢٢یونيو٣٠فيكما 
.یةهر جو تطلوبا ميأا عنهأ ینشأنیتوقعالتيوال،)مرهدمليون ١٬٧

.)درهمون ملي٢٦٬٤–٢٠٢١دیسمبر ٣١(درهممليون ١٩٬١الماليالتقریرتاریخفيكما ةالمقدر الرأسماليةاریفالمصلتزامابلغ

فــيمــتتالتــيراتالســتثما اســابح فــي) درهــممليــون ٤٬٥–٢٠٢١دیســمبر ٣١(درهــممليــون ١٠٬٧غبمبلــ تالتزامــا ةالمجموعــ لــدىكمــا 
.االستثمارشركات/الصنادیقمدیري قبلمنالطلبعندلدفعاوعةالمجمعلىیجب.موالاألدیقوصنا لماليةاداتنلسا
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١٩

يةالقطاعیرر التقاادإعد-١٥

. للمجموعة ستراتيجيةاالالماألعتوحداما وهاه،أدنحضمو وهكما إعداد التقاریر عنهما یمكنرئيسيينقطاعينعامكلبشالمجموعةىلد
التالي الملخصضحیو .لفةمختاستراتيجياتتتطلبنها ألصلفمنبشكلإدارتها تتمو مختلفةقطاعاتفيستراتيجيةاالالألعماوحداتتعمل

:أنها ن اعداد تقاریر بشمكیالتي عةجمو المقطاعاتمنجزءكلفيليةمعال

ل.حبا تجات الومنيةلورقياس اكاألو سمنتألاعلىویشتملةناعصقطاع ال

خاص.لاالمجموعةلحساب النقد و االستثماراتإدارة على تملویشرتثما االسطاع ق

لي:في وحدتين لألعمال كما یستثماراالنظيم قطاع  یتم ت

.المتحدةرات العربيةفي اإلما ة رئيسية صور العقارات بير  وتأج راستثما -
الخليجي وآسيا.ون  لتعا لس ادول مج ة في سيصورة رئيب،والخاصةلعامة ادیق  لصنا واسهم في األثمارتسالا-

ع حول توزیــ راتالقرااتخاذض ت لغر ه القطاعا هذة لمراقبة النتائج التشغيليليه اإلدارة في الذي تعتمد عساسألأعاله القطاعات الواردة تعتبر ا
يانات.يد البح د تو عنت عا القطا بين امالتعمالدتستبعداء.ر وتقييم األالمصاد

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

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
درهم ألف درهمألف  درهمألف درهمألف  

ناعةص
١٥١٬٧٣٥١١٨٬٢٨٠٣٠٠٬٦٤٦٢٥٥٬٣٤٤االیرادات
)٥٧٢٬٢٤٧()٢٠٧٬٣٣١()٣٣٩٬١١٥()٥٨٨٬١٤٧(عاتيتكلفة المب

٧٬٧٧٢)١٢٬٥٦١(٤٬١٤٧٢٬٩٤١باحاألر لخسائر)/(ايإجمال
١٬٣٣٣٦٥٤٢٬٠٩٦١٬٤٨٤مصاریف متنوعة

)١٦٣٬٧()٩١٢٬٧()٥١٦٬٣()٢٢٢٬٤(مصاریف

٠٩٣٬٢)٣٧٧٬١٨(٢٥٨١٬٧٩تاعا طتائج القنصافي  
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(تتمة) القطاعيةیرر التقاادإعد-١٥

في منتهية ر ال أشه الستة ي ف ية أشهر المنته الثالثة 
یونيو ٣٠یونيو ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
درهم ألف درهمألف  درهمألف درهمألف  

ستثماراال
ة  اصالخ األسهمل من االستثمار فيدخ ال

٣٠١٬٣٣٧٥٬٥٥٩٨٬٨)٧٣١٬٢(الق األمو وصنادیوالعامة

)٣٠١٬٣٣٧٥٬٥٥٩٨٬٨)٧٣١٬٢

١٬٨٨٥١٬١٩٠٤٬٦٤١٢٬٢٥٦االستثماریةاراتالدخل من العق
)٤٠٨٬٤()٤٠٨٬٤()٢٠٤٬٢()٢٠٤٬٢(كالاالسته

)٢١٥٬٢(٢٣٣)٠١٤٬١()٣١٩(

)٤٤٦٬٦(٢٨٧٬٢٦٠٨٬٥)٠٥٠٬٣(طاعاتنتائج القصافي  

)٦٬٦٦٨()٧٬١١٥()٣٬٣٥٥()٣٬٤٨٧(يف التمویلتكال
مخصصدون بومصاریفدخل
)٧٨٢٬٦()١٤٣٬٦()٤١٩٬٢()١٨٠٬٣(سييز الرئالمرك–

)٩١١٬٤()٠٢٧٬٢٦()٤٠٨٬٣()٤٥٩٬٨(للفترةالخسائر

خرى معلومات أ
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونيو٣٠

جموعلماستثمار االالصناعة جموع لماستثمار االالصناعة 
ألف درهمدرهملفأدرهمألفألف درهملف درهمأدرهمألف

٥٤٣٬٣٩٦١٬٥٥٦٬٤٩٠٠٩٩٬٨٨٧١٬٠٣٧٬٣٣٦١٬٥٨٠٬٤٩٦٦١٧٬٣٢٨١٬قطاعات الموجود

٧٥٥٬٥٩٦٥٧٥٣٣٠٬٥٩٧٨٤٣٬٥١٣٤٠٣٢٤٦٬٥١٤مطلوبات القطاع

٢٤٦٬٥٣٤٠٨٬٤٦٥٤٬٣٩٧٧٧٦٩٬٨١٥٨٬٥٩٢٧٨٬استهالك

٥٣٦٬١٩٦١٦٬٢٩٨١٬٢١١٥٧٬١٦٢٧٤٬١٣٤٣١٬٢٩الرأسماليةالنفقات
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(تتمة) القطاعيةیرر التقاادإعد-١٥

فيةغرامعلومات ج
٣٠فــيالمنتهيتــينللفتــرتينافيــةغر الج لقطاعاتبا تتعلقالتيالمطلوباتوبندداتالموجو بندو اتادر اإلیعنتمعلوما يلتالاالجدولرضیع

.٢٠٢١یونيو٣٠و٢٠٢٢یونيو
٢٠٢١نيویو ٢٠٢٢٣٠ونيوی٣٠

جموعلمادولي محلي جموع لمادوليمحلي 
ألف درهمهملف در أدرهمألفألف درهمهملف در أدرهمألف

٤٥٢٬٤٢٣١٩٤٬٦٦٦٤٦٬٠٣٠٧٨٦٬١٩٦٥٥٨٬٥٨٣٤٤٬٢٥٥یراداتالا

٣٥٩٬٥٢٤٩٦٠٨٬٥٧٧٦٢٬٦٧٠٬٣٤٤٦٬٦ثمارستاالخلد

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونيو٣٠
جموعلمادولي محلي جموع لمادوليمحلي 
ف درهمأللف درهمأمدرهألفألف درهملف درهمأهمدر ألف

١٧٥٬٧٥٣١٬٩٢٤٬١٣٣٠٩٩٬٨٨٧١٬٨٠٩٬٧٠٥١٬٨٠٨٬١٢٦٦١٧٬٨٣٢١٬جوداتالمو 

٠٣٤٬٥٠٩٢٩٦٬٨٨٣٣٠٬٥٩٧٧٤٩٬٤٠٢٤٩٧٬١١١٢٤٦٬٥١٤المطلوبات

٨٦٨٬١٩٣١١٬٢٩٨١٬٢١١٣٢٬٢٥٢٩٩٬٤٤٣١٬٢٩اليةرأسمالالنفقات

موسمية النتائج-١٦

٢٠٢١یونيــو٣٠و٢٠٢٢یونيــو٣٠فــيةالمنتهيــ أشــهرســتةالةر لفتــ رهــمدلــفأ٣٬٩٩٥ودرهــمألــف٤٬٨٨٢األربــاحتوزیعــاتدخــلبلــغ
الشــركاتقبــلمــناألربــاحاإلفصــاح عــن و ةجموعــ للمالســتثماریةاواألنشــطةالســوق ظــروفعلــىاألربــاحتوزیعــاتدخلیعتمد.  التواليعلى
تلــكمــعمقارنتهــا یمكــنال٢٠٢٢یونيــو٣٠فــييــةالمنتهفتــرةلانتــائجفــإن،عليــهبنــاًء و . موســميةطبيعــةذاتتكــون والتــي،فيهــا مســتثمرال

.٢٠٢٢دیسمبر٣١فيالمنتهيةللسنةالمتوقعةللنتائجمؤشراً تعدوال،المقارنةبفترةالمتعلقة

المخاطردارةإ- ١٧

١٩-كوفيد
یظللذلك،.  والتطورالتقدمفيللتحدیات،والجمهورالحكومةاستجابةذلكفيبما المستجد،كورونا فيروسلتفشيالراهنالوضعیستمر
یمكنوالمرحلة،الهذهفيدقيقبشكلٍ بها التنبؤیمكنالالتيالمستقبليةالتطوراتعلىویعتمدمؤكدغيرالظروفهذهتأثيرومدةمدى
. المرحليةالموجزةالماليةالبيانات هذهاعتمادتاریخفيالتأثيرهذالمثلموثوق تقدیرإجراء

فيروسفيها تسببالتيالمؤكدةغيرللتقدیرات) المتاحةالمعلوماتأفضلإلىاستناداً ( المحتملاألثراعتبارها فيالمجموعةوضعتوقد
). ١٩-كوفيد(المستجدونا كور 
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قة)(غير مدق٢٠٢٢یونيو٣٠المنتهية في  الستة أشهرلفترة  

٢٢

(تتمة)المخاطرإدارة- ١٧

الجيوسياسيةالعواملتأثير
مــعالتطــورفــياألرضعلــىالوضــعیستمر. ألوكرانيا الروسيالغزوبسبب٢٠٢٢فبرایرفيالشرقيةأوروبا فيالجيوسياسيالوضعاشتد

.يا روسعلىاالقتصادیةالعقوباتمنمتنوعةمجموعةوفرضالعسكریةالحملةتقدماستمرار

تفشــيعــنالناتجــةالمســتمرةاالقتصــادیةالتحــدیاتتفــاقمإلــىوتــؤديالعالميــةوالماليــةاالقتصــادیةاألســواقعلــىمحفــزبشــكلالحــربتــؤثر
باســتمرارتتغيــروالعقوبــاتالسياســيةاألحــداثأناإلدارةتــدرككمــا . العالميــةالتوریدسلسلةوتعطلالتضخمذلكفيبما ،١٩-كوفيدجائحة
بجــدتعمــلاإلدارةأنإالأعــاله،المــذكورةالجيوسياســيةلألحــداثمباشراً تأثيراً تشهدلمالمجموعةأنمنالرغموعلى.  العالمأنحاءيعجمفي
.المستقبليةوالعملياتاالستراتيجيةومواءمةلتطویردوري بشكلٍ السریعةالتطوراتتقييمعلى

.المستقبليةالتطوراتعلىیعتمدو دمؤكغيرالظروفهذهتأثيرومدةمدىیظل

الحقــاً للمجموعــةالمــاليوالمركــزالنقدیــةوالتــدفقاتالماليــةالنتــائجعلــىتــؤثرأنالذكرسالفةالتطوراتلهذهیمكنذلك،عنالنظروبصرف
.الفترةلنهایة


