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١٤٠٢مكتب رقم  –١٤الطابق -برج سیتي جیت
الشارقة إمارة –شارع االتحاد

اإلمارات العربیة المتحدة دولة 

السادة مساهمي إلى المرحليةالموجزةالموحدةنات المالية تقریر مراجعة البيا
)ع.م.ش(ةالصناعييةتنموالسمنتأللالشارقةشركة

المقدمة 
ــــــركةلالمرفقة  المرحليةالموجزةالموحدةلبيانات المالية  لقد قمنا بمراجعة ا ــارقةشــــ ــمنتالشــــــــ ــناعيةوالتنميةلألســــــــ )ع.م.ش(الصــــــــ

ـــ  والشركة التابعة لها ()"الشركة(" ــــــ المرحلي  وجزمالالموحدوالتي تتألف من بيان المركز المالي)  "المجموعة"یشار إليها مجتمعًة بـ
ــامل  للدخلالعالقة  ية ذاتالمرحلحدةالمو والبيانات٢٠٢٢ســـبتمبر٣٠ما في ك ــعةأشـــهرالثالثةلفترتيوالدخل الشـ أشـــهروالتسـ

أشهرالتسعةلتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدیة لفترةلالعالقةذاتالمرحليةالموحدة والبياناتالتاریخذلكفيالمنتهيتين
وفقاً يةالمرحلالموحدة  البيانات المالية  ههذعرض إعداد و ات التفســيریة. إن اإلدارة مســؤولة عن یضــاح واإلفي ذلك التاریخ  نتهية لما

إعطاء إن مســؤوليتنا هي).٣٤رقمالدوليالمحاســبيالمعيار(المرحليةالماليةالتقاریرإعداد،٣٤رقمالدوليالمحاســبيللمعيار
الموجزة المرحلية استنادًا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها.موحدة لاية  ماللبيانات الحول هذه ااستنتاج

مجال المراجعة 
ة  المنجز ینطبق على مهـام المراجعـة "مراجعـة المعلومـات المـاليـة المرحليـة  لـذي  ا٢٤١٠ي رقم ًا للمعيـار الـدولنـا وفقـ تعج القـد تمـت مر 

ومات المالية المرحلية من طلب االســـتفســـارات بصـــورة رئيســـية من لمعلة اتألف مراجعلمســـتقل". تابات المنشـــأة امن قبل مدقق حســـ 
اجعة األخرى. إن مجال عملية مر وإجراءات الات التحليليةحاســـــبية وتطبيق اإلجراءلموالمســـــؤولين عن األمور الماليةاألشـــــخاص ا

فــإنهــا ال تمكننــا من الحصــــــــــــــول على  ليــه  ء عدوليــة وبنــا التــدقيق الــ وفقــًا لمعــایير  لتــدقيق الــذي یتم  مجــال االمراجعــة أقــل بكثير من  
دي رأیًا  نبلك فإننا ال . بناء على ذأثناء القيام بالتدقيـــــــــــقا هدر الجـــــــــــوهریة التي یمكن تحدیميع األمو التأكيدات التي تطلعنا على ج 

بخصوص التدقيق.

االستنتاج 
م یتم إعدادها، لةقفر ملاةيلح ر ملاةز ج و ملاالموحدة لية الما ات  بأن البياناالعتقاد  لمنا ما یستوجبـا، لم یرد إلى عراجعتناستنادًا إلى م

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

غونویارنستعن

:موقعة من قبل
أشرف أبو شرخ

شریـك
٦٩٠رقم القيد:  

٢٠٢٢نوفمبر  ٩
المتحدة بية مارات العر لشارقة، اإلا



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

.دققةير المغالمرحليةالموجزةةموحدالماليةلات امن هذه البيانًا  جزءة المرفق١٦إلى  ١یضاحات مناإلتشكل
٢

المرحليدموحالالدخليان ب
قة)(غير مدق٢٠٢٢سبتمبر٣٠في  يةنتهالمأشهرالتسعةالثالثة أشهر و تيفتر ل

في ر المنتهية شه أ التسعة ي ف منتهية ال ر  أشه الثالثة 
سبتمبر ٣٠سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
درهم ألف درهمألف  درهمألف درهمألف  اتإیضاح 

١٥١٦٧٬٦٢٣١٢٤٬٠٩٢٤٦٨٬٢٦٩٣٧٩٬٤٣٦ات االیراد

) ٣٧٤٬٨٠٢()٣٠٦٬٤٧٧() ١٢٧٬٢٣٠()٠٩٩٬١٦٤(٥١يعاتتكلفة مب

٤٬٦٣٤)٩٬٠٣٧() ٣٬١٣٨(٣٬٥٢٤ر) ئ اخسال(/حا بر األ إجمالي

) ١٥٬٢٥١()١٥٬٥٧٦() ٤٬٧٤٩()٥٬٠٣٠(مصاریف عمومية وإداریة 

) ٥٬١٥٣()٥٬٧٦٥() ١٬٧٣٧()٢٬٢٥٠(بيع وتوزیعمصاریف

٤٬٥٣١٤٬٧٢٨١٠٬٩٧٧)٨٨٠(٤استثمارات (خسائر)/دخل

) ٩٬٦٩٦()١١٬٣٠١() ٣٬٠٢٨()٤٬١٨٦(١٥ل یتمو دخل

٢٧٤٦٨٥٣٧٦٢٬٢٬١٤٢دخل آخر 

) ١٢٬٣٤٧()٥٧٥٬٣٤() ٧٬٤٣٦()٥٤٨٬٨(فترة للخسائرال

: إلىدةالعائخسائرال
) ١٢٬٣٤٧()٥٧٥٬٣٤() ٧٬٤٣٦()٥٤٨٬٨(م ألاالشركةمساهمي

السهم ربحية
) ٠٢٠٬٠()٠٥٧٬٠() ٠١٢٬٠()٤٠١٬٠(٣١الربح األساسي والمخفف للسهم 



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

.دققةير المغالمرحليةالموجزةةموحدالماليةلات امن هذه البيانًا  جزءة المرفق١٦إلى  ١یضاحات مناإلتشكل
٣

المرحليالموحدالدخل الشاملبيان 
قة)(غير مدق٢٠٢٢سبتمبر٣٠في  يةمنتهلاأشهرالتسعةالثالثة أشهر و تيفتر ل

في هية أشهر المنت سعة الت ي ف منتهية ر ال أشه الثالثة 
سبتمبر ٣٠سبتمبر ٣٠

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

) ١٢٬٣٤٧()٣٤٬٥٧٥() ٧٬٤٣٦()٨٬٥٤٨(فترة للخسائرال

للفترة رى الشامل األخل بنود الدخ 

اهتصنيفإعادةیتملنالتيالبنود
: الخسائرأوحا األربإلى

العادلةبالقيمةالمدرجةراتالستثما ا
- األخرى الشاملدخللابنودخاللنم

١٩٬١٨٩٦٬٦٦٩٦٬٥٩٣١٧٬١٧٦-٦العادلة القيمةفيالتغيريصاف

تصنيفهاُیعادقدالتيالبنود
: ائرخسال أواألرباحىإل

العادلة ةمقيال فيالتغير
٩٨٩)٦٢(٢٦٥)٨٣(١-٦دة فائلاأسعارضاتایمقل

١٠٦٬٩٦٬٩٣٤٥٣١٬٦١٨٬١٦٥رة فتللاألخرى الشاملخلالدبنود

الشامل/ الدخلإجمالي
٬٨١٨٥)٠٤٤٬٢٨() ٥٠٢(٥٥٨للفترة ) ةالشاملالخسائر(

/ الدخل الشاملليإجما
: إلىةائدالع )ةالشامل ائرخسال(

٥٬٨١٨)٠٤٤٬٢٨() ٥٠٢(٥٥٨األم الشركةميمساه





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

.دققةير المغالمرحليةالموجزةةموحدالماليةلات امن هذه البيانًا  جزءة المرفق١٦إلى  ١یضاحات مناإلتشكل
٥

المرحليدحو المت النقدیة التدفقاانبي
)ةققمدريغ(٢٠٢٢سبتمبر٣٠ية في تهمنالأشهر التسعةفترة  ل

ة فيأشهر المنتهيالتسعة
سبتمبر٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهمإیضاح 

شغيليةاألنشطة الت
)١٢٬٣٤٧()٣٤٬٥٧٥(لفترةلالخسائر

لية:التعدیالت للبنود التا 
٥٢٬٩٧٢٥٢٬٠٨٢ت ثابتةوداموج استهالك

٦٬٥٥٨٦٬٦١٢اریةعقارات استثمتهالكسا
٣٬٤٥٦١٬٦٢٨نایة الخدمة للموظفينهافأة  مكمخصص

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

ةالمدرج االستثماراتعادباستمنالمحققةةر الخسا 
٤٢٬٤٢٢٢٩٥الخسائروأاألرباحخاللمنةادلالعمةلقيا ب

مدرجةلاراتتثما لالسالعادلةالقيمةفييرتغالمنالربح
)٥٬٧٢٤()١٬٩١٥(٤رلخسائو اح أاألربا خاللمنةلدا عالبالقيمة

)٣٬٤١٧()٦٬٤٤٢(االستثماریةالعقاراتمنتجنا الجاریاإلدخل
)٣٬٩٩٥()٤٬٩٦٤(٤أرباحعات توزیدخل

٣٠١٬١١٩٬٦٩٦مصاریف فوائد
٢٢٬١٨٥٤٢٬٨٢٧

:العاملالمالرأسيالتغيرات ف
٣١٬٥٦٧)٦٢٬٥٢٠(بضاعة

٣٬٦٦٧)٦٦٬١٩١(أخرى و ریةتجا مدینةذمم
١١١٠٤٧١٢٬٤٦٩رى خ أو تجاریةةئندامذم

٤٬٥٢١٩٠٬٥٣٠
)٥٦٨٬١()٧٠٦(ينظفمو فوعة للالمددمة الخ مكافأة نهایة

٨١٥٬٣٨٨٬٩٦٢ةالتشغيلياألنشطةمنالنقدصافي  

االستثماریةاألنشطة 
)١١٬٢٦٨()٤٤٬٤١٧()ةممقدالعاتفدال(بما في ذلك ت ثابتةوداموج استحواذ  
)١٢٤(-االستثماریةتاقار العإلىإضافات

٣-دات ثابتةجو مو داستبعا منةصلمح مبالغ
)٧٬٨٧٤()٢٬٦١٦(١-٦األخرى شامللاخلالدبنودخاللمنالعادلةبالقيمةمدرجةاستثماراتشراء
منةادلعلابالقيمةمدرجةاستثماراتاستبعادمنصلةح ممبالغ

٧٤٨٢٬١٥٢رى خ األشامللاالدخلبنودخالل
٤٤٬٩٦٤٣٬٩٩٥أرباحتوزیعات دخل
٦٬٤٤٢٣٬٤١٧االستثماریةاراتعقالمنالناتجاإلیجاردخل
)٧٬٧٤٧()٤٬٢٣١(٢-٦أو الخسائراألرباح  خاللمنلةدا لعاةقيمبالمدرجاستثمارشراء

خاللمنلعادلةامةبالقيرجةدمتراتثما سااستبعادمن بالغ محصلة م
٢٦٥٤٬٤٧٢١٬٣-٦أو الخسائررباح  ألا

)١٣٬٧٢٥()٤٥٦٬٣٤(ستثماریةالاة األنشطدم فيستخ الملنقدي اصاف

األنشطة التمویلية
)٥٤٬٧٤٢()٤٤٬٠٦٧(٩البنكية طویلة األجلضو قر لاادسد
-٩٣٠٬٠٠٠تم الحصول عليها بنكية طویلة األجلضو قر 

)٢٢٬٠٦٩(٩٦٦٬٤٧٩فيات قصيرة األجلفي السلالحركة  صافي  
)٩٬٦٩٦()٣٠١٬١١(عةدفو د مفوائ

)٨٦٬٥٠٧(١١١٬٤١األنشطة التمویليةالمستخدم فيلنقدي اصاف

)١١٬٢٧٠(١٠٬٤٧٠دیةقنفي النقدیة وشبه ال)النقص(/الزیادةافي ص

٧٩٥٬١٣٦٤٣٬٢٦فترةلاةیبداالنقدیة وشبه النقدیة في 

٨٢٦٥٬٢٤١٥٬٣٧٣نهایة الفترةي ه النقدیة فوشبدیة النق

:منالنقدیةهبوشالنقدیةتألفت
٨٥٢٦٬٢٤٣٧٣٬١٥البنوكأرصدة لدىو نقد في الصندوق 



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

.دققةير المغالمرحليةالموجزةةموحدالماليةلات امن هذه البيانًا  جزءة المرفق١٦إلى  ١یضاحات مناإلتشكل
٦

حليالمر الموحدالملكيةحقوق ت فيان التغيرايب
(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠المنتهية في أشهرالتسعةفترةل

األمالشركةمساهميإلىالعائدة
يرأرباح غاحتياطي احتياطي تياطي ح ارأس 

المجموعموزعةادلة العةالقيممعا ي ون انقل ما لا
ألف درهمألف درهمألف درهمدرهملفأهمألف در ألف درهم

٦٠٨٬٢٥٤٣٣٤٬٠٩١٢٢٦٬٣٧٣١٨٬٧٦٤١٣٠٬٨٨٩١٬٣١٨٬٣٧١(مدققة)٢٠٢٢ینایر  ١الرصيد في  

(غير مدققة)ةر فتللة  امللشارخسائلاإجمالي  

)٣٤٬٥٧٥()٣٤٬٥٧٥(----خسارة للفترةلا

٥٣١٬٦-٦٬٥٣١---ترةللفاألخرى  بنود الدخل الشامل

)٠٤٤٬٢٨()٣٤٬٥٧٥(٥٣١٬٦---(غير مدققة)ةر فتللة  امللشارخسائلاإجمالي  

ألخرى حركة حقوق الملكية ا

الموزعةغیرحربا األ ىإلالعادلةمةقیل ااحتیاطيسجلة من ر المالخسائتحویل
خالل منعادلةلامةبالقیالمدرجةاالستثماراتاستبعادعند
-)٤٧٣(٤٧٣---)١- ٦إیضاح(األخرىالشاملالدخلبنود

-)٤٧٣(٤٧٣---حركة حقوق الملكية األخرى إجمالي  

٥٤٦٠٨٬٢٣٤٬٠٩١٣٢٢٦٬٣٧٣٧٦٨٬٢٥٨٤١٬٩٥٣٢٧٬٢٩٠١٬(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠ي الرصید ف



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

.دققةير المغالمرحليةالموجزةةموحدالماليةلات امن هذه البيانًا  جزءة المرفق١٦إلى  ١یضاحات مناإلتشكل
٧

(تتمة)حليالمر الموحدملكيةلاحقوق ت فيغيراالتان يب
(غير مدققة)٢٠٢٢سبتمبر٣٠المنتهية في أشهرالتسعةفترةل

األمالشركةمساهميإلىالعائدة
أرباح غيراحتياطي تياطي ح ااحتياطي س أر 

المجموعموزعةادلة العةالقيممعا ي ون نا قالمال 
ألف درهمألف درهمهمدر ف ألرهمألف درهمف دألدرهمألف 

١٦٤٬١٩٧١٬٣٢٠٬٦٠١)١٢٬٣١٤(٦٠٨٬٢٥٤٣٣٤٬٠٩١٢٢٦٬٣٧٣مدققة)(٢٠٢١ینایر  ١في  صيد  الر 

غير مدققة)(ةر فتللة  امللشارخسائلاإجمالي  

)١٢٬٣٤٧()١٢٬٣٤٧(----لفترةاخسائر

١٦٥٬١٨-٦٥١٬١٨---للفترةاألخرى الشامل  بنود الدخل  

٨١٨٬٥)١٢٬٣٤٧(٦٠٨٬٢٥٤٣٣٤٬٠٩١٢٢٦٬٣٧٣١٦٥٬١٨)إجمالي الدخل الشامل للفترة (غير مدققة

خرى ية األحقوق الملكحركة 

وزعةر المغيحا ى األربلإةدلعا لاالقيمةاألرباح المحققة من احتياطيتحویل
ن خاللة معادلة القيمبالرجة الستثمارات المدعند استبعاد ا
-٤٩٤)٤٩٤(---)١-٦(إیضاح  األخرى الشامل  بنود الدخل  

-٤٩٤)٩٤٤(---ق الملكية األخرى حقو كة جمالي حر إ

٢٥٤٬٠٨٦٠٩١٬٤٣٣٣٧٣٬٢٢٦٣٥٧٬٥٣٤٤٬١٥٢٤١٩٬٣٢٦١٬(غير مدققة)٢٠٢١سبتمبر٣٠في  يد  الرص
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الشركةعنتمعلوما-١
بموجــب ١٩٧٧تحــدة فــي عــام يــة المبالعر رقة، اإلمــاراتالشــا لشــركة") فــيام.ع) (".ة (شعينا صــ ميــة الوالتنســمنتألكة الشــارقة لت شــر تأسســ 
هــو ان المكتــب المســجل للشــركةو نــ عإن . عامــةمســاهمةة شــرككاً حقــ ا التــم تســجيلهقة و ر حــاكم الشــا موب الســ اح صمنأميري صادر  ممرسو 
.الماليةلألوراقأبوظبيسوق فيمدرجةوأسهم الشركة .متحدةبية الالعر مارات، اإلرقةالشا ٢٠٨٣ب ص.

٢٠٢٢ســبتمبر٣٠فــيتهيــةمنالرشــهأالتســعةلفتــرة و فــي كمــا )"ةحليــ لمر ة االيــ البيانــات الم"(الموجزة المرحليــةالموحدةليةما التا البيانفألتت
.)"عةو مالمج "بـمجتمعةإليها یشار(لها عةبا التةشركركة واللشلاليةمالبيانات المن

وراقفــي األرســتثما الافــائض أموالهــا فــي عــةمو المج تستخدمالبالستيكية.البح واليةرقالو كياساألو سمنتألایدوتور ةناعبصموعةالمج تقوم
ارات اإلمــ ةلــ دو ا فــيوتبيــع منتجاتهــ دةتحــ ملة ايربعلاارات قة، اإلمأعمالها من الشار المجموعةل او تز .قاراتوالعلخاصةاية  كللماحقوق مالية و ال

.سيا آو يا فریقأوسط و األشرق الفيخرى األنابلدلبعض او دةتح ة المالعربي

بشـــأن) وتعدیالتـــه(٢٠١٥لســـنة٢رقــماالتحـــادين انو القـــ أحكـــامیلغـــي ویحـــل محــل٢٠٢١لســـنة٣٢رقــماالتحـــاديبالقـــانون المرســومإن
ةعـــ ج ابمر حاليـــاً ةالمجموعـــ تقـــوم.٢٠٢٢ینـــایر٢خبتـــاریالتنفيـــذحيــزدخـــلو ٢٠٢١ســـبتمبر٢٠بتـــاریخرهإصـــداتـــمقـــدالتجاریـــةالشــركات
.يذتنفلازحيالتعدیالتدخولتاریخمنواحدةةنسیتجاوزالموعدفيمتطلباتها تطبقوسوفالجدیدةاألحكام

يةات المالبيانالد داإعأسس-٢
قافو التبيان

ا قراءتهــا ویجــب،"المرحليــةالماليــةالتقــاریر"٣٤رقــمالدوليالمحاسبيرللمعيا اً وفقالمرحليةالماليةاناتالبيهذهإعدادتم مــعجنــبإلــىجنبــً
كمــا "). ةخيــر ألاةالســنویليةما الالبيانات("٢٠٢١بردیسم٣١يفيةنتهالموللسنةفيكما ةموعمج للةاألخير ویةالسنالموحدةالماليةالبيانات

ومــع. الماليــةالتقــاریرإلعــدادالدوليــةلمعــایيرســب اح الماليــةالبيانــاتمــنكاملــةمجموعــةمثــل تلمطلوبــةلاالمعلومــاتجميــعتتضمنالها نأ
واألداءليا مــ لاالمركــزفــيتالتغيــرالفهــممهمــةرتبــ تعتــيالتعاماللموااألحداثلشرحةار المختالتفسيریةحاتاإلیضا بعض إدراجیتمذلك،

.ةاألخير ویةالسنالماليةالبياناتمنذللمجموعةاليالم

عــةوقمتتكــون قــدالتــيالنتــائجعلــىداللــةبالضــرورةليســت٢٠٢٢ســبتمبر٣٠فــيالمنتهيــةأشــهرالتســعةفتــرةنتــائجإنذلــك،علىوعالوة
.٢٠٢٢بردیسم٣١يفمنتهيةلاالماليةللسنة

القياسأساس
الــدخلبنــودخــاللمــنالعادلــةبالقيمــةالمدرجــةاالســتثماراتءباســتثنا التاریخيــة،التكلفــةلمبــدأوفقــاً هــذه يــةحلمر الالماليــةتا نــ البيا عــرضیــتم

بالقيمــةقياســها یــتموالتــيقة،المشــتليــةالما اتو دواألالخســائرأوحربــا األخــاللمــنةادلــ العبالقيمــةالمدرجــةواالســتثمارات،األخــرى الشــامل
.ةالعادل

العرضوعملةةمدستخ المالعملة
أشــيرإذاإالدرهــمألــفأقــربإلــىقــامر األجميــعتقریــبویجــري ،ةتحــدالمالعربيــةاراتمــ اإلهمر دبــ هــذهالمرحليــةيــةالمالالبيانــاتعــرضیــتم

.ةكر الشلدىدمةستخ المةالعملرهتبا باع،ذلكلغير

المحاسبيةامحكواألت دیراالتق
والمبــالغالمحاســبيةسياســاتلاتطبيــقعلــىتــؤثرالتــيیراتوالتقــداألحكــامبوضــعاإلدارةقامــت،ليــةمرح لاالماليــةاتنــ ا البيهــذهإعــدادعنــد

.تقدیراتلاتلكعنالفعليةجتائالنتختلفقد.  والمصاریفوالدخلوالمطلوباتللموجوداتالمعلنة

نفــسهــيمؤكــدةلاغيــرللتقــدیراتالرئيســيةوالمصــادروعــةمجمللالمحاســبيةتا السياســ تطبيــقدعناإلدارةاتخذتها تيالیةهر جو الحكامألاإن
.األخيرةالسنویةالماليةالبياناتفيالموضحةاألحكام والمصادر
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) (تتمةات الماليةبيانالد أسس إعدا-٢

ة)(تتميةسيئالر المحاسبيةامحكواألدیرات تقال

العادلةالقيمقياس
رغيــ وأماليــةالبــاتمطلو الو موجــوداتلامــنلكــل،العادلــةالقــيمتحدیــد یتطلــبللمجموعــةاتفصــاح واالةاســبيمح لاالسياســاتمــنعــدداً إن
.ماليةال

عــنلــةكاملاليةســؤو الملمــ ح یتالــذيرةادإلایــقر فذلــكیتضــمن.ةلــ دا العمقــيالقيــاسبخصــوصللرقابــةعمــلإطــارضــعو بةالمجموعــ قامــت
ةبمراجعــ ظممنــتبشــكلاإلدارةفریــقیقــوم.٣المســتوىمــنالعادلــةالقــيمذلــكفــيبمــا ،هریــةالجو ةادلــ العةالقيمــ قياســاتعيــ جمعلىاإلشراف

.التقييموتعدیالتةظالملحو غيرمةها الخالتمدال

األطــرافمــنا هــ وتقييمعليهــا لالحصــو تــمالتــياألدلــةيمقيــ تبرةاإلدایــقر فیقــومدلــة،ا عالقــيملالقيــاسثلــ ا ثطــرفمعلومــاتاســتخدامتــمإذا
مــةالقيتسلســلفــيالمســتوىذلــكفــيبمــا الماليــة،راریتقــ لاإلعــدادالدوليــةالمعــایيربمتطلبــاتيفــ تالتقييمــاتهــذهبــأننتاجاالســتلدعملثةالثا 

.ها ضمنتما التقييهذهنفصتأنیجبوالتيالعادلة

وتثبيــتتصــنيفیــتم.ناإلمكــا ردقــ الملحوظــةســوق التبيانــا دامستخ ا بالمجموعةتقوممطلوبات،أوموجوداتلبندةادلالعقيمةلاقياسعند
:يلیكما التقييميبالأسفيالمستخدمةتدخالالمعلىبناءً العادلةةقيملالتسلسيفمستویاتعدةإلىالعادلةمقيلا

.قةابمطمطلوباتأووجوداتملطةشناقأسو في) المعدلةرغي(ةرج المداراألسع: ١المستوى

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

.)ملحوظةغيرتمدخال(ملحوظةسوقيةاتبيانعلىترتكزالالتيتا بلو طملاأواتودللموج التمدخ لا: ٣توىالمس

مــنمختلفــةمســتویاتمنضــ وتثبيتهــا یمكن تصنيفها وباتالمطلبندأوموجوداتلادلبنالعادلةمةالقيياسقلالمستخدمةالمدخالتكانتاإذ
مــدخلباعتبــارهلــةالعاديمــةالقتسلســلمــنىو المســتنفــسفــيلامــ كلبا ةادلــ العالقيمــةقيــاسوتثبيــتتصنيفیتما نهحيالعادلة،القيمةسلتسل
.الكليللقياسجوهریاً ذلكعتبریو وىمستىبأدن

.التغييرخاللها حدثالتيالتقاریردادعإ رةتفةنهایفيةادلالعالقيمةتسلسلیاتو تسمبينالتحویالتتقوم المجموعة بتصنيف وتثبيت  

كمــا مجموعــةللالموحــدةةاليــ المتا يانــ البفيموضحةةادلالعالقيملقياسإجراؤها تميالتةالجوهریضاتفتراالاحولالمعلوماتمنمزیدإن
.٢٠٢١دیسمبر٣١فيالمنتهيةوللسنةفي
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(تتمة) ات الماليةبيانالد أسس إعدا-٢

بيانات المالية توحيد ال أسس ١-٢

أدناه. كورة ذمن الشركة والشركة التابعة المجموعة متتألف ال

من الملكيةتأسيسالد بلالنشاط الرئيسيلتابعة اركة الش
٢٠٢٢٢٠٢١

لللحبا الخليجشركة 
والمنتجات البالستيكية  

ذ م م 

الحبال والمنتجات  
بالستيكيةال

٪ ١٠٠٪ ١٠٠اإلمارات العربية المتحدة 

بيانات المالية حيد ال أسس تو 
. ٢٠٢٢برتمسب٣٠ا في ة كمتابعلاها وشركت للشركةت المالية بيانا حلية على ال المر ةز تمل البيانات المالية الموحدة الموج شت

قدرة  ولدیها ال المستثمر فيها ةشركلا ب ارتباطها متغيرة من  دعوائ،في، أو لدیها حقوق إلىطرة عندما تكون المجموعة معرضةالسيتحقيقیتم 
ا  ا لتأثير ع في  تلك  الى  على  تقوم اعلو ها.المستثمر فيركة  شللعوائد من خالل سلطتها  التحدید،  بلمجمى وجه  الالسيطوعة  شركةرة على 

ن لدى المجموعة:وفقط إذا كاثمر فيها إذامستال

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

ها ر فيالمستثمالشركةبطها  رتبا من االمتغيرةعوائدال،يفوق ، أو حقإلىتعرضلا
 على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها تها سلطم ادالقدرة على استخ

ية  أغلبن  ندما یكون للمجموعة أقل مالفتراض، وع لدعم هذا اة.بشكل عام، هناك افتراض بأن أغلبية حقوق التصویت تؤدي إلى السيطر 
تقييم ما عندقائق والظروف ذات العالقة  ح ل االعتبار جميع اتضع المجموعة في  يها،ثمر فلمستلشركة اأو حقوق مماثلة لصویتحقوق الت 

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

فيها اآلخرین في الشركة المستثمر التصویت ع أصحاب حقوق  الترتيبات التعاقدیة م
خرى اقدیة األالترتيبات التعنجة محقوق الناتلا
 ت المحتملة یو موعة وحقوق التص صویت الخاصة بالمج التحقوق

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

لحصصت واا بطلو ة) والمبما في ذلك الشهر (قة  ودات ذات عاليت موج على الشركة التابعة، فإنها توقف تثبة  جموعة السيطر إذا خسرت الم
وعن المسيطرة  حقو غير  من  أخرى  خسق اصر  أو  ربح  ناتج  أي  تثبيت  یتم  حيث  األرباحالملكية،  في  أي ارة  تثبيت  یتم  الخسائر.  أو 

استثمارات محتفظ بها بالقيمة العادلة. 
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المحاسبية الهامةساتالسيا-٣

المجموعة في بياناتها  من قبلالمتبعةلتلكلةمماث المرحلية زة  ج مو الة وحدالم ذه البيانات الماليةاد هدي إعة المطبقة ف حاسبيإن السياسات الم
. ٢٠٢١دیسمبر ٣١المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 

لتفسيرات والتعدیالت الجدیدةوا یير المعا
علــى المبــالغ ري أي تــأثير جــوهلــيس لهــا ة لية الجدیدة والمعدلــة ذات العالقــة والســاریة فــي الفتــرة الحاليــ عایير الدولية إلعداد التقاریر الما ن المإ
ة المرحلية.ز ج لمالية الموحدة المو حات في هذه البيانات اصا فإلمعلن عنها واال

االستثماراترة) (خسا/ خلد-٤

في أشهر المنتهية التسعة ي ف أشهر المنتهية الثالثة 
سبتمبر ٣٠سبتمبر ٠٣

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
م ه در ألف درهمألف  درهمف ألدرهمألف  

ي ف لتغيرامن باحر األ/سائر)الخ (
ةبالقيممدرجةالماراتلالستثالعادلةالقيمة
ر لخسائ ح أو ااألربا خاللمنالعادلة

١٬٠٧٦١٬٩١٥٥٬٧٢٤)٨٧٣() ٢-٦ح جع إیضا (را
عادباستمنحققة م الالخسائر

اللخ منةلالعادبالقيمةالمدرجةاالستثمارات
) ٢٩٥()٢٬٤٢٢()٢١()١٨٢() ٢-٦جع إیضاح (را رخسائ الوأباحر األ

) ٣٬١٩٥()١١٦() ١٬٠٤٣()٣٤٩(االستثماریةعقاراتالمنتشغيلية خسائر
٤٬٩٦٤٣٬٩٩٥-٨٢أرباح وزیعاتتدخل

٤٬٧٤٠-٤٬٦٣٠-من أموال باحأر وزیعاتت
٨٧٣٨) ١١١(٤٤٢أخرى 

)٥٣١٤٬٧٢٨٬٤١٠٬٩٧٧)٨٨٠

المحتفظ به للبيعبند الموجودات -٥
سبتمبر٣٠دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١
ألف درهممدرهلفأف درهملأ

(غير مدققة)(مدققة)قة) ق(غير مد

٤٧٬٢٩٣٤٥٬٠١٦٤٥٬٠١٦فتتاحيالرصيد اال
-٧٢٧٬٢-)١یضاح (إاجع ر –السنة  الل الفترة/إضافات تمت خ 

٩٣٢٬٤٧٢٩٣٬٤٧١٦٠٬٤٥تاميالخ الرصيد
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قة)(غير مدق٢٠٢٢سبتمبر٣٠هية في المنتأشهرالتسعةلفترة  

١٢

ة) تم(تيعبللهبلمحتفظاتجوداالمو بند-٥
یال بــاركس اوتــوالین اندســتر ةملكيــ قــوق ح فــيســهم٨٥٨٬٢٣١فــيلالكتــابدرهــمن مليــو ٢٬٣مبلــغالشــركةدفعــت،٢٠٢١ســنةخــالل)١

٣١فــيصــيغة إلكترونيــةقيــة إلــى لتحویــل األســهم الور الرســميةاإلجــراءاتاكتملــتكمــا ٢٠٢١فــيســهماألتخصــيصواكتمــل.ليميتــد
.٢٠٢٢مارس

يــاً الح ویــتمجيــدةذو ســمعة مطــورمــعلــألرضمشــتركتطــویرمشــروع علــىليميتــدبــاركسلاندستریا ناوتوالیشركةإدارةمجلسوافق)٢
.لألرضلمشتركاللتطویرميةظيالتناإلجراءاتمنءاالنتها 

غيــرمــنهأنــ اإلدارةترى .القادمةشهراً ١٥إلى١٢خالل ثمارستاالبيعتتوقعو محتملينالنالمشتریمعثفةمكمناقشاتدارةاإلتجري )٣
.يعالبفةلتكناقصاً العادلةمةالقيمنأعلىالدفتریةالقيمةتكون أنقعالمتو 

راتالستثماا-٦
تمبرسب٣٠دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١
ألف درهممدرهلفأهملف در أ

ر مدققة)غي((مدققة)دققة) (غير م

ألخرى املالشا الدخلودبنخاللمنالعادلةةيمبالقمدرجةالراتتثما االس
١١٤٢٬٢٤٤١٣٥٬٥٦١١٢١٬٩٧٣-٦ضاح  اإلیراجع–المدرجةالماليةألوراقافياراتاالستثم

١٧٨٠٬٣٠٠٠٢٬٢٩٢٦٬٥٣٩-٦اإلیضاح  جعرا–المدرجةغير  الماليةوراقاألفيماراتتثاالس

١٠٢٤٬١٧٣٥٦٣٬١٦٤١٤٨٬٥١٢-٦اإلیضاح  راجع )١(

ئرأو الخسا حربا األلالخ منالعادلةبالقيمةالمدرجةاتر تثما االس
٢٧٣٠٣٢٬٦٦٠٬٣٣٦٢٬١٠٣-٦یضاح  اإلراجع  –جةالمدر الماليةوراقاأليفاالستثمارات

)٧٣٠٣٢٬٦٦٠٬٣٣٣٢٬١٠٦)٢

)٧٥٤٬٢٠٥٢٢٣٬١٩٨١٨٠٬٦١٨)٢) + (١

سبتمبر٣٠برسمدی٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

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

:المدرجة
١٤١٬٤٨٩١٣٨٬١٣٩١٢٤٬٨٢٨دةالعربية المتح ماراتي اإلف

٣٣٬٤٨٥٣١٬٠٨٢٢٩٬٢٥١لعربية المتحدةااراتخارج اإلم

ة:ج در المغير  
١٬٩٧٢١٬٩٧٢٢٬٠٢٧ية المتحدةفي اإلمارات العرب

٨٠٨٬٢٨٠٣٠٬٢٧٥١٢٢٤٬المتحدةخارج اإلمارات العربية
٤٧٥٬٢٠٥٢٢٣٬١٩٨٦١٨٬١٨٠
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١٣

(تتمة) اتتثمار السا-٦

األخرى لالشامالدخلبنودلخال منالعادلةبالقيمةالمدرجةت االستثمارا١-٦

سبتمبر٣٠دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

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

١٦٤٬٥٦٣١٢٥٬٦١٤١٢٥٬٦١٤الرصيد االفتتاحي
٢٬٦١٦١٠٬٩٩٧٧٬٨٧٤ترة/السنةالفخالل  شراء عمليات 

٦٬٥٩٣٣٠٬١٠٤١٧٬١٧٦لةادالعر في القيمة التغي
)٢٬١٥٢()١٥٢٬٢()٧٤٨(السنة/الفترةلعمليات االستبعاد خال

٠٢٤٬١٧٣٥٦٣٬١٦٤٨٬٥١٢١٤لختاميرصيد اال

ألخرى االشاملالدخلودبنخاللمنلعادلةايمةبالقالمدرجةلالستثمارات دلةاالعالقيمةفيالتغيرات المتراكمة 

سبتمبر٣٠دیسمبر٣١بر سبتم٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

مرهألف دمدرهلفألف درهمأ
)(غير مدققة(مدققة)ة) (غير مدقق

)١٠٬٢٦٠()١٠٬٢٦٠(١٩٬٣٥٠االفتتاحيالرصيد  
٦٬٥٩٣٣٠٬١٠٤١٧٬١٧٦السنة/ل الفترةالخ التغير في القيمة العادلة

)٤٩٤()٤٩٤(٤٧٣الستبعادند اعباح غير الموزعةالمحول إلى األر :  ناقصاً 

٤١٦٬٢٦٣٥٠٬١٩٦٬٤٢٢)١الرصيد الختامي (

ئدةالفاعارأسمقایضات التغير في 

سبتمبر٣٠دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

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

)٢٬٠٥٤()٢٬٠٥٤()٥٨٦(لرصيد االفتتاحيا
٤٦٨٬١٩٨٩)٦٢(السنة/ل الفترةخالالتغير في القيمة العادلة

)٠٦٥١٬()٥٨٦()٦٤٨()٢ي (لرصيد الختاما

٦٨٧٬٢٥٧٦٤٬١٨٥٬٣٥٧)٢() + ١ادلة كما في (احتياطي القيمة الع
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١٤

مة) (تتالستثماراتا-٦

اح أو الخسائرربأل الخال منالعادلةةبالقيمالمدرجةات االستثمار ٢-٦

یلي:كما نةالس/رة  تفخالل الالحركة 
سبتمبر٣٠دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

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

٣٣٬٦٦٠٢٢٬٦٥١٢٢٬٦٥١فتتاحياالالرصيد
٤٬٢٣١١١٬٠١٠٧٬٧٤٧ترة/السنةل الفخالليات شراء عم

١٬٩١٥٤٬٩٦٥٥٬٧٢٤)٤اح  یضاإل(لةالتغير في القيمة العاد
ن استبعاد االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من مالخسارة
)٢٩٥()١٩٩()٢٬٤٢٢()٤إیضاح  (األرباح أو الخسائرخالل

)٣٬٧٢١()٧٦٧٬٤()٦٥٤٬٤(ةرة/السنلفتااالستبعادات خالل

٧٣٠٣٢٬٦٦٠٬٣٣٣٢٬١٠٦تامييد الخ رصال

تسلســل القيمــة العادلــة الــذي مســتوى فــيالقيمــة العادلــة فــي نهایــة فتــرة التقریــر المــالي، حســب المقاســة بالأدنــاه األدوات الماليــةلالجــدو یحلــل
العادلة.القيمةفيه قياسیصنف

المجموعثالث المستوى الثاني اللمستوى ال و األ المستوى 
مرهألف دألف درهمهمألف در درهملفأ

٢٠٢٢سبتمبر٣٠في
لة منالقيمة العاداالستثمارات المدرجة ب

٣٠٬٧٨٠١٧٣٬٠٢٤-١٤٢٬٢٤٤الشامل األخرى خالل بنود الدخل  
ة لمة العاداستثمارات مدرجة بالقي

٧٣٠٣٢٬--٧٣٠٣٢٬رخالل األرباح أو الخسائمن 

٧٨٠٬٣٠٧٥٤٬٢٠٥-٩٧٤٬١٧٤

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

٢٠٢١دیسمبر٣١في  
القيمة العادلة مناالستثمارات المدرجة ب

٢٩٬٠٠٢١٦٤٬٥٦٣-١٣٥٬٥٦١ى ل األخر الشامدخل  خالل بنود ال
لة يمة العادارات مدرجة بالقثماست
٦٦٠٬٣٣--٦٦٠٬٣٣أو الخسائرخالل األرباحن م

٠٠٢٬٢٩٢٢٣٬١٩٨-٢٢١٬١٦٩

.الفترةخاللالثالثوىوالمستالثانيوالمستوىاألولالمستوىبينتحویالتأيهناكتكنلم
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١٥

تثماریةارات االسالعق-٧
تمبرسب٣٠دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١
لف درهمأمدرهلفأف درهملأ

)مدققةير(غ(مدققة)ر مدققة) (غي

٩٦٬٠١٩٩٦٬٠١٩٩٦٬٠١٩أراضي
١٤٨٬٢٧٢١٥٤٬٨٣٠١٥٧٬١٥٧نيمبا 

٢٩١٬٤٤٢٨٤٩٬٢٥٠١٧٦٬٢٥٣المجموع

یســمبرد٣١يفــ مــا كةریستثما االللعقاراتالعادلةيمةلقاتستند.لفةلتكانموذجاستخدامبمحاسبياً ا معالجتهتمتستثماریة قد  إن العقارات اال
لــذياالســعرهــيالعادلةالقيمةإن.المتحدةالعربيةاإلماراتدولةفيمسَجلالمقيمإن.مستقلمقيمعنصادرالالتقييمتقریرعلى٢٠٢١

أجریــت.يــاسقالاریخبتــ الســوق يفالمشاركينبينمةمنتظلةمعامفيما مطلوباتبندیللتحو دفوعمالأوما موجوداتبندبيعلقبضهسيتم
غيــرالمــدخالتعلــىبالشــركةالخاصــةاالســتثماریةللعقــاراتالعادلــةالقيمــةتســتند.ويســنبشــكلألقــلاعلــىدوري،أســاسعلــىالتقييمــات
يــون مل٣٩٧غبلــ بم٢٠٢١دیســمبر٣١فــيكمــا ماریةســتثاالالعقــاراتمنةالمحفظملا لكالعادلةالقيمةكانت.)٣المستوىأي(ةالملحوظ

.مدره

قد في الصندوق والنقد لدى البنوكالن-٨

سبتمبر٣٠دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

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

٢٦٥٬٢٤٧٩٥٬١٣٣٣٧٬١٥البنوكىلدوالنقدالصندوق فينقدال

١٬٤-٢٠٢١ســبتمبر٣٠ودرهــممليــون ١٬٦-٢٠٢١دیســمبر٣١(درهــمون يــ مل٠.٢مبلــغ بنــوكالولــدىالصــندوق فــيدنقــ التضــمن ی
.المتحدةالعربيةاإلماراتدولةخارجبها محتفظ) درهممليون 
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١٦

لبنكيةاالقروض-٩

سبتمبر٣٠دیسمبر٣١مبر سبت٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

مألف درهمدرهلفألف درهمأ
ير مدققة)(غ(مدققة)(غير مدققة) 

: األجلةطویلقروض
١٥٨٬٥٦٤١٧٢٬٦٣٢١٨٧٬٣٢٠ألجلقروض
)٥٨٬٧٥٦()٥٨٬٧٥٦()٦٩٠٬٥٦(ألجلالقروضمناألجلقصيرجزء:  ناقصاً 

٨٧٤٬١٠١٨٧٦٬١١٣٨٬٥٦٤١٢القرضمنجلاألطویلجزء

: األجلرةصيققروض
٢٧٣٬٧٤٤٢٠٧٬٢٦٥١٦٠٬٩٩٠جلاألرةقصيقروض

٦٩٠٬٥٦٥٨٬٧٥٦٧٥٦٬٥٨ألجلضو القر منلمتداو جزء

٤٣٤٬٣٣٠٠٢١٬٢٦٦٢١٩٬٧٤٦

.السائدةالسوق أسعارسبح فائدةارأسعتالالتسهيجميعلىعترتبت)١(
ضمونة من خالل:ية مإن القروض البنك)٢(

البنكتسهيالتمقابلنكضما كو نالبحصاللمرهدمليون ٢٩٦بمبلغذنيإسند-
.همدر ون ملي٩٢بمبلغثماري استعقارعلىالتأمينبوليصةعنلتنازلاو لالمسج العقاري رهنال-
بالمكــائنیتعلــقفيمــا هــمدر مليــون ٨٠بلــغبمالمتحــدةالعربيــةاإلمــاراتدولــةفــيالبنــوكأحــدلصــالحتــأمينبوليصــةعــنالتنــازل-

.ةملفي المعا ساوي لتاأساسلىعالتاآلو 
توليــدبمحطــةخاصــةتــأمينبوليصةعنوالتنازل) موثقغير(درهممليون ١٤٥غبمبلممولةطاقةتوليدمحطةعلىتجاري رهن-

.المتحدةالعربيةاتاإلمار دولةفيالبنوكأحدلصالحدرهممليون ١٣٤بمبلغالطاقة
دولــةفــيالبنــوكأحــدلصــالحدرهــممليــون ٣٠بمبلــغعــادمةحــرار اســتخالصمحطــةعلــىتــأمينبوليصــةعــنوتنازلمسجلتعهد-

.المتحدةالعربيةإلماراتا

فــيكمــا .دیســمبر٣١فــيسنویاً ةليالما اتعهدلتلتثالماالاختبارجراءإیتم.الماليةتالتعهداعضلبنكيةالبضرو القتخضعكما )٣(
.بنوكالمعالتسهيلخطاباتفيددمح هوكما لماليةاداتهعبالتمجموعةالتتزمال،٢٠٢١دیسمبر٣١

رأس المال-١٠

سبتمبر٣٠دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢١

ألف درهممدرهلفألف درهمأ
)مدققةير(غ(مدققة)دققة) (غير م

: والمدفوعرصد والمبهصرحالمالالمأسر 
٢٥٤٬٦٠٨٦٠٨٬٢٥٤٢٥٤٦٠٨٬درهم١نها مكلقيمة،مهس٧٤٧٥٣٬٬٢٠٨٦
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١٧

نوني االقاالحتياطي -١١

یتوجــبشــركة،التأســيسوعقــد(وتعدیالتــه)٢٠١٥ةلســن) ٢(مرقــ المتحــدةالعربيــةإلمــاراتالدولــةدياالتحــا لقــانون امــن٢٣٩للمــادةقــاً وف
هــذهمثــلنعــ توقــفالزو یجــ .عللتوزیــ قابــلاليــرغقــانونيالالحتيــاطياإلــىســنةكــلشــركةالأربــاحيفا صــ نمــ ٪١٠نعــ لیقــ المــا لتحویــ 

فـــيإالعللتوزیـــ بـــلقا غيــراالحتيـــاطيهـــذا.للشـــركةمــدفوعالالمـــالرأسلنصـــفمســـاویاً ينظــامالالحتيـــاطيایصـــبحعنـــدما التخصيصــات
نمــ ٪٥٠تجــاوزطيحتيــا الاأنيــثح القــانونيطيتيــا االح إلــىآخــرتحویــلأيةر ادإلامجلــسرحقتــ یلــم.ون القــانبهــا یســمحيالتــ الحــاالت

.لمدفوعالمالاأسر 

امالعاالحتياطي -١٢

المــالأسر مــن٪٢٥حتيــاطياالصــلیحتــىعــامالاالحتيــاطيإلــىللســنةاألربــاحمــن٪١٠تحویــلیجــبللشــركة،ساســياألنظــامالوفقــاً 
لــم.العــاديعموميــةاليــةلجمعااعجتمــ افــيساهمينالمةقوموافاإلدارةجلسمعضاءأ توصيةىعلبناءً وزیعتللبلقا اطيحتيالااهذ.عو المدف
.لمدفوعالالما رأسمن٪٢٥تجاوزاالحتياطيأنثحيلعامااالحتياطيإلىرآخ لتحویأيدارةاإلمجلسیقترح

ملسهلر األساسيةالخسائ-١٣

كمــا مــةالقائادیــةعالهمســ األددلعــ حالمرج المتوسطواحتسابوعةجمالميمالكىإلةئدالعا رباحاأللىعهملسلسياألسا حبر السابتح ادیستن
:يلیكما ،٢٠٢٢سبتمبر٣٠في

في أشهر المنتهية التسعة ي ف أشهر المنتهية ثة الثال 
سبتمبر ٣٠سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
رهم د ألف همدر ف  أل درهمألف درهمألف  

مسهة الربحي
)١٢٬٣٤٧()٥٥٧٬٣٤()٧٬٤٣٦()٥٤٨٬٨(ترةفللالخسائرصافي

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

)٠٢٠٬٠()٠٥٧٬٠()٠١٢٬٠()٠١٤٬٠((بالدرهم)مللسهية األساسئر  الخسا 

تنفيذها.لسهم عندربحية اقد یكون لها تأثير مخفف على  ة أي أدوات لم تصدر المجموع

اماتتز لواال الطارئةتبالو لمطا-١٤

٢٠٢١مبردیســ ٣١(مدرهــ مليــون ١.٩غــةالبالاألداءبســنداتقیتعلــ يمــا فضــماناتربإصــداالمجموعةقامت،٢٠٢٢سبتمبر٣٠فيكما 
.یةجوهر تطلوبا مأيا عنهأ ینشأنیتوقعالوالتي،)مرهدمليون ١٬٧-

.)درهممليون ١٦٬٣–٢٠٢١دیسمبر ٣١(درهممليون ٦.٧الماليلتقریرااریختيفا كمةالمقدر الرأسماليةیفار مصاللتزامالغب

داتلســنافــيمــتتراتاالســتثما سابح في) درهممليون ٤٬٥–٢٠٢١دیسمبر ٣١(درهمليون م١٠٬٤بمبلغتالتزاما ةمجموعاللدىكما 
.الستثماراشركات/صنادیقالیري مدقبلمنالطلبعندلدفعاوعةمالمج علىیجب.المو األدیقوصنا لماليةا
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١٨

طاعيةالقیرر التقاادعدإ-١٥

. عة للمجمو ستراتيجيةاالمالاألعتوحداما وهاه،أدنضحمو وهكما اد التقاریر عنهما عدإ یمكنرئيسيينقطاعينعامكلبشالمجموعةىلد
التالي الملخصحضو ی.لفةمختيجياتاستراتتتطلبها نألصلفمنكلبشإدارتها تتمو مختلفةتطاعا قفيراتيجيةستاالاألعمالوحداتتعمل

:أنها تقاریر بشد مكن اعدایالتي عةجمو لماقطاعاتمنجزءكلفيمليةعلا

ل.حبا تجات الومنيةلورقكياس ااألو سمنتألاعلىویشتملةصناعطاع الق

خاصلاةموعالمج لحساب النقد و ثماراتالستاإدارة على تملویشاالستثمارطاع ق.

لي:تين لألعمال كما یحدفي و ستثماراالنظيم قطاعیتم ت

.دةالمتح رات العربيةما ة رئيسية في اإلصور ات بالعقار ير  وتأج راستثما -
.لخليجي وآسيا اون  دول مجلس التعا ة في رئيسيصورة  ب،والخاصةلعامة دیق الصنا واسهم في األمارثستاال-

حول توزیــع راتلقراااتخاذض ت لغر ه القطاعا ة لهذالنتائج التشغيليبةمراقاإلدارة في ليه لذي تعتمد عاساسألاالهأعلقطاعات الواردة  عتبر ات
يانات.يد البد توح عنت عا القطا بين مالتا معالدتستبعداء.ر وتقييم األادالمص

ي ف ية أشهر المنته التسعة ي ف أشهر المنتهية ثة الثال 
بر سبتم ٣٠سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١
رهم د ألف درهمألف  همدر ألف درهمألف  

ناعةص
١٦٧٬٦٢٣١٢٤٬٠٩٢٤٦٨٬٢٦٩٣٧٩٬٤٣٦االیرادات
)٣٧٤٬٨٠٢()٣٠٦٬٤٧٧()١٢٧٬٢٣٠()٩٩٠٬١٦٤(عاتيتكلفة المب

٤٬٦٣٤)٩٬٠٣٧()٣٬١٣٨(٣٬٥٢٤األرباح(الخسائر)/يلإجما
٢٦٤٦٨٣٢٬٣٦٠٢٬١٦٧ةمتنوعمصاریف

)١٠٬٨٠٨()٤٣٤٬٢١()٦٤٥٬٣()٥٢٢٬٤(فمصاری

)٤٬٠٠٧()١١١٬١٩()٦٬١٠٠()٧٣٤(تاعا طتائج القنصافي  

ستثماراال
ة  اصالخ األسهمل من االستثمار فيدخ ال
٥٬٥٧٤٨٤٤٬٤١٤٬١٧٢)٥٣١(الق األمو وصنادیالعامةو 

)٥٬٥٧٤٨٤٤٬٤٬١٧٢١٤)٥٣١

١٬٨٠١١٬١٦١٦٬٤٤٢٣٬٤١٧االستثماریةت  لدخل من العقاراا
)٦٬٦١٢()٥٥٨٦٬()٠٤٢٬٢()١٥٠٬٢(كالاالسته

)٣٬١٩٥()١١٦()٠٤٣٬١()٣٤٩(
٤٬٥٣١٧٢٨٬٤١٠٬٩٧٧)٨٨٠(طاعاتنتائج القصافي  

)٩٬٦٩٦()١١٬٣٠١()٣٬٠٢٨()٤٬١٨٦(ف التمویليتكال
مخصصن دو بومصاریفدخل
)٩٬٦٢١()٨٩١٬٨()٨٣٩٬٢()٧٤٨٬٢(سييز الرئالمرك–

)١٢٬٣٤٧()٥٧٥٬٣٤()٣٦٧٬٤()٥٤٨٬٨(للفترةالخسائر
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١٩

(تتمة) القطاعيةیرر التقاادإعد-١٥

خرى معلومات أ
٢٠٢١مبر دیس٢٠٢٢٣١سبتمبر٣٠

جموعلماستثمار االالصناعة وع جملماستثمار الاالصناعة 
ألف درهملف درهمأدرهمألفألف درهملف درهمأدرهمألف

٠١١٬٤٧٣١٬٣٣٨٬٤٩٧٨٤٤٬٩٧٠١٬٠٣٧٬٣٣٦١٬٨٠٥٬٤٩٦٦١٧٬٨٣٢١٬قطاعات الموجود

٣٣٦٬٦٨٠١٨١٥١٧٬٦٨٠٨٤٣٬٥١٣٤٠٣٢٤٦٬٥١٤مطلوبات القطاع

٢٩٧٥٢٬٥٥٨٦٬٥٣٠٬٥٩٧٧٧٦٩٬٨١٥٨٬٥٩٢٧٨٬استهالك

٦٧٢٬٤٤٦١٦٬٢٢٨٨٬٤٧١٥٧٬١٦٢٧٤٬١٣٤٣١٬٢٩الرأسماليةقاتنفال

فيةغرامعلومات ج
٣٠فــيهيتــينالمنتللفتــرتينافيــةغر الج لقطاعاتبا تتعلقالتيالمطلوباتوبندداتالموجو بندو اتادر اإلیعنتمعلوما يلتالاالجدولرضیع

.٢٠٢١برمبتس٣٠و٢٠٢٢سبتمبر
٢٠٢١سبتمبر٢٠٢٢٠٣سبتمبر٣٠

جموعلمادولي محلي جموع لمادوليمحلي 
ألف درهمهملف در أدرهمألفألف درهمهملف در أدرهمألف

٣٥٢٬٣٥٨٩١٧٬١٠٩٢٦٩٬٤٦٨٠٢٨٧٬٤٨٩١٬٩٥٦٦٧٩٬٤٣٣یراداتالا

٧٢٨٬٤٧١٧٢٬٨٬٨٠٠٩٧٧١٠٬)٥٤٨(٢٧٦٬٥ثمارتساالخلد/(خسارة)

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١برسبتم٣٠
جموعلمادولي محلي جموع لمادوليمحلي 

ف درهمأللف درهمأمدرهألفألف درهملف درهمأهمدر ألف

٧١٥٬٨٢٩١٬١٢٩٬١٤١٨٤٤٬٧٠٩١٬٨٠٩٬٧٠٥١٬٨٠٨٬١٢٦٦١٧٬٨٣٢١٬جوداتالمو 

٢٤٨٬٥٧٧٢٦٩٬١٠٣٧٥١٬٦٨٠٧٤٩٬٤٠٢٤٩٧٬١١١٢٤٦٬٥١٤المطلوبات

١٧٥٬٤٥١١٣٬٢٢٨٨٬٤٧١٣٢٬٢٥٢٩٩٬٤٤٣١٬٢٩اليةالرأسمنفقاتال
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٢٠

اتإدارة األزم-١٦

) ١٩-كوفيد( المستجدكورونافيروس

والمــوادطاقــةالأســعارفــيهائــل ومــا صــاحبه مــن ارتفــاع وأوكرانيــا،روســيا بــينالقــائمللصــراعالســلبيةاآلثــارنتيجــة البنــاءقطــاعســوق تراجــع
المحلــيالنــاتجنمــومعدل یتباطأ أنالمتوقعومن.االرتباكمنحالةتسودالسياق،هذاوفي.األخيرةرالشهو فيخاصةً ،النقلتكلفة و الخام

.التضخملمواجهةالفائدةأسعارفعر ظلفيالركودمخاطرتتزایدوقداً عالمياإلجمالي

مؤكــدغيــرالظــروفهــذهتــأثيرومــدةمــدىویظــل.ر باســتمرار فــي كافــة أنحــاء العــالمالسياســية والعقوبــات تتغيــ داث أن األحــ تــدرك اإلدارة و 
فــيالتــأثيرهــذالمثــلموثــوق تقــدیرإجــراءیمكــنوالالمرحلــة،هــذهفــيدقيقبشكلٍ بها التنبؤیمكنالالتيالمستقبليةالتطوراتعلىویعتمد
النهــوضأجــلمــنالســریعةالتطــوراتتقيــيمعلــىدوریــةبصــورةاإلدارةوتعمــل.المرحليــةالمــوجزةالموحــدةيــةلمالاالبياناتهذهاعتمادتاریخ

.المستقبليةوالعملياتاالستراتيجياتومواكبة

للمجموعــة بعــد مــاليأعاله أن تؤثر على النتــائج الماليــة والتــدفقات النقدیــة والمركــز اللنظر عن ذلك، یمكن لهذه التطورات المذكورةوبصرف ا
انتهاء الفترة الحالية.


