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 الموحدالموجز  ألخرىاألرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة ا بيان
 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 

  

رة الستة أشهر ـفت   
يونيو  30المنتهية في   

 )غير مدققة(

أشهر   الثالثةرة ـفت  
يونيو 30المنتهية في   

 )غير مدققة(
    
  2020 2019 2020 2019 
 درهم  درهم  درهم  درهم  إيضاح  
      

      العمليات المستمرة 
 50,957,791 42.513.426 111,139,683 95.165.042 6 اإليرادات  

 (28.532.073) ( 26.109.783) (63.676.183) ( 56.156.567)  تكلفة المبيعات 
  ----------------- ---------------- ----------------- ---------------- 

 22.425.718 16.403.643 47.463.500 39.008.475  إجمالي األرباح 
      

 (5.409.908) ( 4.734.716) (12.639.823) ( 11.551.032) 7 مصروفات إدارية 
 (5.858.844) ( 5.167.846) (11.894.904) ( 10.311.262) 8 وزيع مصروفات البيع والت

 (271.581) 2.098 (525.603) 2.098  التجارية  المدينةمم لذا  (خسائر انخفاض قيمة)/عكس
 700.066 1.519.091 1.739.928 1.574.327 10 إيرادات أخرى

  --------------- --------------- --------------- --------------- 
 11,585,451 8.022.270 24,143,098 18.722.606  األرباح التشغيلية 
 (1,931,357) ( 1.155.825) (2,756,917) ( 2.358.680) 9 لمصروفات التموي
 485,351 504.624 851,670 1.004.716 9 إيرادات التمويل 

 338,237 432.441 1,583,241 2.082.709  يرادات توزيعات األرباح إ
  --------------- --------------- --------------- --------------- 

 10,477,682 7.803.510 23,821,092 19.451.351  ة مستمرلاألرباح من العمليات ا

 ( 2.471) 23 من العمليات المتوقفة  الخسائر 
 
(4,595) 1.309 

 
(14,644) 

  ---------------- --------------- -------------- -------------- 
 10,463,038 7.804.819 23,816,497 19.448.880  أرباح الفترة 

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

 . الموحدة جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة 23إلى  11تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
 

 .  4و 3تين مدرج على الصفحالموحدة موجزة إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة البيانات المالية المرحلية ال
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 )تابع(الموحد الموجز  األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى بيان
 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 
 

  

رة الستة أشهر ـفت   
يونيو  30المنتهية في   

 )غير مدققة(

أشهر   الثالثةرة ـفت  
يونيو 30المنتهية في   

ير مدققة()غ  
    
  2020 2019 2020 2019 
 درهم  درهم  درهم  درهم  ح ضايإ 
      

 10,463,038 7.804.819 23,816,497 19.448.880  أرباح الفترة 
      

      اإليرادات الشاملة األخرى للفترة: 
      

 البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى 
      األرباح أو الخسائر: 

      
 المسجلة   تاالتغير في القيمة العادلة لالستثمار 

 بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
 
12 (428.678) 

 
6,548,003 3.608.647 

 
5,780,305 

  ---------------- --------------- ---------------- -------------- 
 16,243,343 11.413.466 30,364,500 19.020.202  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 

  ======== =  ======== == =======  ======== 
      ربحية السهم 

 0 .077 0 .057 0 .175 0 .143 25 األساسية والمخففة
   ====  ====  ====  ==== 

 0 .077 0 .057 0 .175 0 .143 25 العمليات المستمرة –األساسية والمخففة 
   ====  ====  ====  ==== 
      

 . دةموحال جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة 23إلى  11ت من الصفحا تُشكل اإليضاحات المدرجة على
 

 .  4و 3تين مدرج على الصفحالموحدة إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة 
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  الموحدوجز الم التدفقات النقديةبيان 
 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستة لفترة

  

 أشهر  الستةرة ـفت                  
 يونيو  30لمنتهية في ا                  

 )غير مدققة( 
 2019 2020 ضاح يإ 
 درهم  درهم  

    األنشطة التشغيلية
 23,816,497 19.448.880  أرباح الفترة  
    تعديالت لـ:  
 15,944,590 14.741.856 11 االستهالك  

 141,040 ( 113.745) 13 مخصص المخزون بطيء الحركة كس(/ )ع
 525,603 ( 2.098) 14 لتجارية خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة ا )عكس(/

 616.106 511.851  للموظفين مخصص تعويضات نهاية الخدمة 
 2,005,242 1.909.217 9 د اإليجار التزامات عقوالفائدة على 

 751,675 449.463 9 مصروفات الفائدة على القروض المصرفية 
 (851,670) ( 1.004.716) 9 إيرادات الفائدة 

 (1.583.241) ( 2.082.709)  ح  إيرادات توزيعات األربا 
 (927,204) - 10 عكس مخصصات زائدة 

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

  33.857.999 40.438.638 
 (3,045,474) 257.838  التغير في المخزون 

 5,325,093 240.185  التغير في الذمم المدينة التجارية  
 المدينة األخرى )بما في ذلك  الذمم و   والودائعالتغير في المبالغ المدفوعة مقدماً 

 1.226.220  طويلة األجل وموجودات العقود( الذمم المدينة 
 

(1,630,479) 
 95,340 ( 4.621.382)  التغير في الذمم الدائنة التجارية واألخرى 

 (730,515) ( 305.942)  تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 
 (1.260.000) ( 1.260.000) 21 دارة اإلعضاء مجلس مدفوعة إلى أمكافآت 

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

 39.192.603 29.394.918  نشطة التشغيلية  صافي النقد من األ
  -------------------- ------------------ 

    األنشطة االستثمارية
 (2,983,734) ( 3.080.547) 11 ام( استخد  حقء موجودات االستحواذ على ممتلكات وآالت ومعدات )باستثنا

 (23,000,000) ( 37.000.000)    االستثمار في ودائع ثابتة 
 - 14.000.000  سترداد ودائع ثابتة ت من االمتحصال

 بالقيمة العادلة من  مسجلة استثمارات  متحصالت من /( علىستحواذ اال)
 356.400 ( 19.939.752) 12 ملة األخرى خالل اإليرادات الشا 

 1.583.241 1.842.634  ستلمة  األرباح المُ عات توزي
 177,917 340.008    الُمستلمة الفائدة 

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

 (23.866.176) ( 43.837.657)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية  
  ---------------------- -------------------- 

    لية التموي نشطةألا
 (4,267,597) ( 3.555.555) ( 2)18 سداد قروض مصرفية  

 (1,893,303) ( 6.779.566) 19 دفعات التزامات عقود اإليجار 
 (776,010) ( 532.771)  الفائدة المدفوعة  
 (13,598,750) ( 20.398.125) 21 باح المدفوعة توزيعات األر

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

 (20.535.660) ( 31.266.017)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية   
  ---------------------- -------------------- 

 (5,209,233) ( 45.708.756)  في النقد وما يعادله   النقصي صاف
    

 26,235,964 63.737.383  النقد وما يعادله في بداية الفترة  
  ------------------- ------------------- 

 21,026,731 18.028.627  النقد وما يعادله في نهاية الفترة 
  =========== =========== 

    

    لف النقد وما يعادله من: يتأ
 20.848.897 17.910.872 16 المستمرة العمليات  –النقد في الصندوق ولدى البنوك 

 187.834 117.755 23 وقفة المت مليات عال   –البنوك   النقد لدى
  ------------------- ------------------ 

  18.028.627 21.026.731 
  =========== ========== 
 

 . الموحدة ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة جزءً  23إلى  11تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
 

 .  4و 3تين مدرج على الصفحة  وحدالمالموجزة  المرحلية    البيانات الماليةحول مراجعة حسابات المستقلين ققي المدإن تقرير  
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 الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز
 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 
 رأس
 المال 

 االحتياطي
 الــقانوني 

  احتياطي القيمة العادلة 
لة  المسج  اتلالستثمار

بالقيمة العادلة من خالل  
املة  اإليرادات الش

 األخرى
 األرباح  

 اإلجمالي   المحتجزة
 درهم  درهم  درهم  درهم  درهم   
      

 301,276,964 88,472,086 39,772,179 37,045,199 135,987,500 )مدققة(  2019يناير  1في الرصيد 
 ---------------- --------------- --------------- --------------- ---------------- 

      )غير مدققة( إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

      
 23,816,497 23,816,497 - - - أرباح الفترة

 6,548,003 - 6,548,003 - - اإليرادات الشاملة األخرى للفترة
 ------- ------- -------------- --------------- --------------- 

 30,364,500 23,816,497 6,548,003 - - الشاملة للفترة  اإليرادات إجمالي 
 ------- ------- -------------- --------------- --------------- 

 حقوق  مباشرة ضمن  المعامالت مع مالكي الشركة المسجلة
 )غير مدققة(  الملكية

     

 (13,598,750) (13,598,750) - - - (21 جع اإليضاح توزيعات األرباح الُمعلنة )را
 (1,260,000) (1,260,000) - - - (21تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة )راجع اإليضاح 

 ------- ------- ------- ----------------- ----------------- 
 (14,858,750) (14,858,750) - - - مالكي الشركة المسجلة مباشرة ضمن حقوق الملكيةعامالت مع إجمالي الم

 ----------------- ---------------- --------------- ----------------- ----------------- 
 316,782,714 97,429,833 46,320,182 37,045,199 135,987,500 ( ة)غير مدقق 2019يونيو  30الرصيد في 

 == ==== ==== == ==== === ===== ==== ===== ==== === === ==== 
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 )تابع( الموحد رات في حقوق الملكية الموجزالتغيان يب
 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
  رأس
 المال 

 الحتياطيا
 الــقانوني 

احتياطي القيمة العادلة  
لالستثمارات المسجلة  

ادلة من  بالقيمة الع
ل اإليرادات الشاملة  خال

 األخرى
 األرباح  

   اإلجمالي المحتجزة
 درهم   درهم  درهم     هم در درهم   

   

 

  

 344.139.187 118.977.873 47.393.860 41.779.954 135.987.500 )مدققة(  2020يناير  1في الرصيد 
 ---------------- --------------- ---------------- -------------- ---------------- 

      ة()غير مدققالشاملة للفترة  اإليراداتإجمالي  
 19.448.880 19.448.880 - - - لفترةا اح بر أ

 (428.678) - (428.678) - - الشاملة األخرى للفترة  الخسائر 
 ------------- ------------- ------------- -------------- --------------- 

 19.020.202 19.448.880 (428.678) - - الشاملة للفترة  اإليرادات إجمالي 
 ------------- ------------- ------------- -------------- --------------- 

 لشركة المسجلة  مع مالكي ا المعامالت 
      )غير مدققة(  مباشرة ضمن حقوق الملكية

 (20.398.125) (20.398.125) - - - (21توزيعات األرباح الُمعلنة )راجع اإليضاح 
 (1.260.000) (1.260.000) - - - (21 إليضاحا  جعتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة )را

 ---------------- --------------- ---------------- ---------------- ---------------- 
 إجمالي المعامالت مع مالكي الشركة المسجلة  

 مباشرة ضمن حقوق الملكية
 
- 

 
- 

 
- (21.658.125) (21.658.125) 

 ----------------- --------------- ---------------- ----------------- ----------------- 
 341.501.264 116.768.628 46.965.182 41.779.954 135,987,500 ( ة)غير مدقق 2020يونيو  30الرصيد في 

 ===== = ==== ==== ===== ==== ===== ==== == ==== === ======= 
 
حتى يبلغ رصيد هذا  إلى االحتياطي القانوني للشركة  السنوية رباحاأل٪ من صافي 10، يتعين تحويل والنظام األساسي للشركة 2015لسنة ( 2)م رق المتحدة  عربيةاللقانون االتحادي لدولة اإلمارات لطبقاً  (1)

االحتياطي في نهاية فترة التقرير حيث سيتوقف  ى هذا إل ويلحت تم إجراء لم ي. ونانهذا االحتياطي غير قابل للتوزيع باستثناء الحاالت التي ينص عليها الق مال الشركة المدفوع. إن ٪ من رأس 50االحتياطي 
 ذلك على نتائج السنة المالية. 

 

 . الموحدة جزًء ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة 23إلى  11تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
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 الموحدة لموجزةا يةإيضاحات حول البيانات المالية المرحل
 )غير مدققة(  2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةترة فل
 
   معلومات عن الشركة . 1

 
تم الحقاً   . اإلمارات العربية المتحدةفي إمارة الفجيرة،  1979سنة كمؤسسة  "(الشركة)" ع .م. شركة الفجيرة لصناعات البناء ش تأسست

، اإلمارات  الفجيرة 383ب . صالشركة المسجل هو عنوان  إن  .1991 عامة سنةمساهمة  كةشر لتصبح تغيير الوضع القانوني للشركة 
 . المالية لألوراق  سوق أبوظبيفي مدرجة  العاديةالشركة  أسهم إن  .العربية المتحدة 

 
في  تهيةمنالأشهر  الستةرة فتول 2020 يونيو 30تتألف البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة )"البيانات المالية المرحلية"( كما في 

  شركات نفردة بـ " منها م، ويشار إلى كل  "المجموعة"بـ مجتمعةا تها التابعة )يُشار إليه امن الشركة وشرك)"الفترة الحالية"( ذلك التاريخ 
 .(المجموعة"

 
  تجات الصوفمنيراميك وط السبال و تتمثل األنشطة الرئيسية للمجموعة في إنتاج الطابوق الخرساني وأعمال بالط األرصفة المتشابكة

 . الكساراتزو ومنتجات  الصخري ومنتجات الرخام وبالط التيرا
 

 أساس اإلعداد   . 2
 

 بيان التوافق  
 

ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم و 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة المالية المرحلية  البياناتتم إعداد هذه  "التقارير  34فقا
والتي   2019ديسمبر  31في  األخيرة للمجموعة كماالموحدة  نويةالس  جنباً إلى جنب مع البيانات المالية تها قراءن يتعي، و"مرحليةالة المالي

 .2015( لسنة 2تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ومتطلبات القانوني االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )
 

 لهامة سبية احاالم اساتالسي  . 3
 
المالية المرحلية تتوافق مع تلك السياسات المتبعة عند إعداد البيانات المالية الموحدة   البياناتالسياسات المحاسبية المطبقة عند إعداد إن 

  .2019ديسمبر  31السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 
 

 استخدام التقديرات واألحكام  . 4
 

دارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات من شأنها أن تؤثر على تطبيق السياسات  طلب من اإللمرحلية يتا المالية البياناتد إن إعدا
 . قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات .تالمحاسبية والمبالغ الُمعلنة للموجودات والمطلوبات وااليرادات والمصروفا

 
لمجموعة  لتطبيق السياسات المحاسبية  عندمن قبل اإلدارة  الموضوعةة كام الهامحكانت األ ،يةرحللما  الماليةالبيانات عند إعداد هذه 

 .2019ديسمبر  31لية الموحدة للسنة المنتهية في والمصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقديرات هي ذاتها التي تم تطبيقها على البيانات الما 
 

ة قياسات القيمة كاف راقبةمكما أن اإلدارة مسؤولة بصورة عامة عن  ، لعادلةم ا يقلبقياس ا يتعلق ا يمالمجموعة إطار عام للرقابة ف لدى
 . العادلة الهامة

 
في حال االستعانة بمعلومات صادرة عن   .بصورة منتظمة بمراجعة المدخالت الهامة غير الملحوظة والتعديالت على التقييم  تقوم اإلدارة

بتقييم األدلة التي تم الحصول   تقوم اإلدارةمات التسعير، لقياس القيم العادلة، خد أو من وسيطدمة مقالر األسعاعروض  طرف آخر، مثل
متطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، بما في ذلك المستوى تفي ب هذه التقييماتاالستنتاج بأن عليها من األطراف األخرى لدعم 

 . ه تصنيف مثل هذه التقييماتطار إ  يي يتم فلة الذادلعفي النظام المتدرج للقيمة ا 
 

   .عند قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام، تستخدم المجموعة معطيات السوق الملحوظة قدر اإلمكان 
 

على   ةم المبينالتقييب  ليفي نظام متدرج للقيمة العادلة استناداً إلى المدخالت المستخدمة في أسا مختلفة يتم تصنيف القيم العادلة في مستويات
 النحو التالي: 
  

   .: أسعار مدرجة )غير معدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات متطابقة1المستوى  -
وهي عبارة عن مدخالت ملحوظة لموجودات أو مطلوبات، سواء   1: مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى 2المستوى   -

 .األسعار( نم)مشتقة  مباشر  ير غ بشكل مباشر )كاألسعار( أو بشكل

 . : مدخالت لموجودات أو مطلوبات، غير مرتكزة على معطيات السوق الملحوظة )مدخالت غير ملحوظة(3المستوى  -
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 )تابع(إيضاحات 
 

 )تابع( استخدام التقديرات واألحكام . 4
 

في النظام المتدرج للقيمة   فةن مستويات مختلضمم عادلة ألصل أو التزا قيمة الفي قياس الالمستخدمة في حال أمكن تصنيف المدخالت 
يمة العادلة بأكمله ضمن نفس المستوى في النظام المتدرج للقيمة العادلة الذي ينطوي على المدخالت  تصنيف قياس القالعادلة، يتم 

 . كملهاالجوهرية األقل أهمية بالنسبة لعملية القياس بأ
 
 .لتغيير للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي تم خاللها اج النظام المتدر   اتويف المجموعة بالتحويالت فيما بين مستتر تع
 

 إدارة المخاطر المالية  . 5
 

  طر العمالتمخاطر السوق )بما في ذلك مخا  :من المحتمل أن تتعرض المجموعة من خالل أنشطتها لمخاطر مالية متنوعة تتمثل في
 . اطر السيولةالئتمان ومخا (، ومخاطر فائدةالر أسعاألسعار ومخاطر ومخاطر ااألجنبية 

 
المالية   البيانات فيما يتعلق بإدارة المخاطر المالية ضمن  ةمرحلية على كافة المعلومات واإلفصاحات الالزمالمالية ال البيانات  ال تشتمل
إن  .2019ديسمبر  31في  ماوية للمجموعة كسنالالبيانات المالية الموحدة  إلى جنب معتها جنباً ، ويتعين قراءللمجموعة لسنويةالموحدة ا 

مالية لدى المجموعة تتوافق مع األهداف والسياسات المفصح عنها في البيانات المالية الموحدة كما في  أهداف وسياسات إدارة المخاطر ال
 . يخفي ذلك التار  وللسنة المنتهية 2019ديسمبر  31
 

 رادات ي اإل . 6
 

 
 فترة الستة أشهر 

 يو يون  30 فيالمنتهية 
 ر الثة أشهلث فترة ا

 نيو يو 30المنتهية في 
 )غير مدققة( )غير مدققة( 
 2020 2019 2020 2019 
 درهم  درهم  درهم  درهم  
     

072.885.91 في وقت محدد  –بيع البضائع    612.174.110  101.847.40  835.360.50  

970.279.3 ى فترة زمنيةمد على  –عقود  إيرادات ال  071.965  325.503.2  956.596  

 ----------------  ----------------  ----------------  --------------  
 042.165.95  683.139.111  426.513.42     791.957.50   

 ===== ====  ===== ====  ===== ====  ==== ====  
 
 صروفات إدارية م . 7
 

 
 أشهر فترة الستة 

 يونيو  30ي هية فالمنت 
 فترة الثالثة أشهر 

 يونيو  30تهية في من ال
 )غير مدققة( )غير مدققة( 
 2020 2019 2020 2019 
 درهم  درهم  درهم  درهم  
     

216.748.7 الرواتب والتعويضات ذات الصلة  302.971.7   851.847.2    158.391.3   

في ذلك  تلكات واآلالت والمعدات )بما استهالك المم
 ( 11)راجع اإليضاح  (ت حق االستخداموداموج

 

347.849.1  

 
890.012.2  

 

 800.933   

 
729.667   

818.645 ومصروفات تأشيرات  أتعاب قانونية ومهنية  186.936  231.314   100.395   

579.337 االتصاالت الهاتف و  520.324   916.163    048.146   

884.174 ( أدناه( 1مات مجتمعية )راجع )مساه  671.484   123.53    643.164   
206.795 أخرى  055.479   362.422    230.564   

 ----------------  ---------------  --------------  --------------  
 032.551.11  823.639.12  716.734.4  908.409.5  
 ===== ====  ==== ====  ===== ===  ==== ====  

 
تنمية المجتمعات المحلية   ضبغر  المناطقمية تنلشكل سلع مجانية مقدمة إلى مؤسسة الفجيرة في  مجتمعية مساهمات المبلغ يمثل هذا ( 1)

 .في منطقة الفجيرةالقائمة 



 وشركاتها التابعة  عش.م.الفجيرة لصناعات البناء   شركة
 

13 
 

 )تابع(إيضاحات 
 

 مصروفات البيع والتوزيع   . 8
 

 
 الستة أشهر فترة 

 نيو يو 30المنتهية في 
 الثالثة أشهر  فترة

 يونيو  30المنتهية في 
 )غير مدققة( )غير مدققة( 
 2020 2019 2020 2019 
 درهم  درهم  درهم  درهم  
     

961.287.4  والتعويضات ذات الصلة تب الروا    490.645.4    337.193.2    677.295.2   

عدات )بما في ذلك  استهالك الممتلكات واآلالت والم
 ( 11)راجع اإليضاح  (ماالستخداموجودات حق  

 

516.123.2   

 

 004.469.1   

 

577.087.1   

 

279.806   
741.967.1  مصروفات المركبات     720.544.2    213.878    887.917   

674.748  رسوم حكومية على مبيعات المحاجر     585.679    516.358    419.250   

554.254  ويج التجاريالدعاية والتر    807.843   643.91   459.349   

 194.280 78.741 275.979 136.215 مصروفات التأمين  
88.8985 10.100 607.104 10.100 الجودة    ةرسوم شهاد  

.150782 أخرى  829.944 470.007 455.945 

 ----------------  --------------  --------------  --------------  
 262.311.10       904.894.11   846.167.5    844.858.5   

 ===== ====  ==== ====  ===== ===  ==== ====  
 
 يل  إيرادات ومصروفات التمو . 9
 

 
 الستة أشهر  فترة

 يونيو  30ية في هالمنت 
 الثالثة أشهر ة فتر

 يونيو  30المنتهية في 
 )غير مدققة( )غير مدققة( 
 2020 2019 2020 2019 
 درهم  درهم  درهم  درهم  

     مصروفات التمويل
217.909.1 عقود االيجار  التزاماتالفائدة على   242.005.2  608.549  780.563.1  

463.449 رفيةى قروض مصالفائدة عل  756.751  217.201     757.367   

 -------------- ------------ -------------- ------------ 
 680.583.2   917.756.2  825.155.1     357.931.1   

 -------------- ------------ --------------  ------------ 
     ل إيرادات التموي

716.004.1 وك تة لدى بنبالفائدة على ودائع ثا  706.851    624.504  513.485  

 -------------- -------------  ------------  -------------  
964.353.1 صافي   –مصروفات التمويل   247.905.1    201.651   006.446.1   

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

 
 إيرادات أخرى   . 10
 

  1 .50بمبلغ  تأمينمطالبات ة( بصورة رئيسية من قق)غير مد 2020 يونيو 30هر المنتهية في أش الستة تتألف اإليرادات األخرى لفترة
أشهر  الستة)فترة  2018 أكتوبر الفيضان في  نتيجةفيما يتعلق بخسائر توقف األعمال المتكبدة تم استالمها من قبل المجموعة  درهممليون 

   .(همدر مليون   0 .93بقيمة  غير مطالب به زائد مخصصعكس )غير مدققة(:  2019 يونيو 30منتهية في ال
 

 كات واآلالت والمعدات  الممتل . 11
 

 اإلضافات )غير مدققة(
 

أشهر   الستة)فترة مليون درهم  3 .08، استحوذت المجموعة على موجودات بقيمة 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةخالل فترة 
 . مليون درهم( 2 .98قة( )غير مدق 2019 يونيو 30المنتهية في 
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 )تابع(الممتلكات واآلالت والمعدات  . 11
 

 موجودات ذات حق االستخدام )غير مدققة(
 

األرض  ت والتي تم تصنيفها ضمن فئا، مليون درهم 68 .08حق استخدام بقيمة ذات اعترفت المجموعة بموجودات  ،السابقةخالل الفترة 
 30أشهر المنتهية في  الستة)فترة مليون درهم  2 .53 مةيد مصروفات استهالك بقيقتم  .ت مستأجرةعلى عقارا  المباني والتحسيناتو

ً راجع  .ذات الصلة بناًء على فترات عقود االيجار  وذلك (، ن درهممليو 2 .21ة(: )غير مدقق 2019 يونيو  . 19اإليضاح   أيضا
 

 ق( قاالستهالك )غير مد
 

 لي: لنحو التاتم توزيع االستهالك على ا 
 

 
 رة الستة أشهر  ت ف       
 يونيو 30تهية في من ال     

 فترة الثالثة أشهر         
 يونيو 30المنتهية في      

 2020 2019 2020 2019 
 درهم  درهم  درهم  درهم  
     

786.768.10  تكلفة المبيعات     497.463.12    592.293.5    713.189.6   
516.123.2 ( 8يضاح )راجع اإل صروفات البيع والتوزيعم   004.469.1   757.087.1    279.806   

473.849.1  (7مصروفات إدارية )راجع اإليضاح    089.012.2    080.933    729.667   

 ----------------  -------------- --------------  -------------  
 685.741.14  590.944.15   258.143.7    721.663.7   
 ===== == ==  ===== ===  === =====  == =====  

 
 المسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىت االستثمارا . 12

 

 
  يونيو 30

2020 
 ديسمبر 31

2019 
 درهم  درهم  
 ة()مدقق )غير مدققة( 

   سندات الملكية
563.718.71 أوراق مالية مدرجة   948.207.52   

600.589.1 أوراق مالية غير مدرجة   600.589.1   

 ----------------  --------------  
163.308.73 الشاملة األخرى  إجمالي االستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات  089.797.53  

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

 رىخالل اإليرادات الشاملة األخ الملكية بالقيمة العادلة من حقوق  سنداتتصنيف االستثمار في 
 

بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة   مسجلةلكية سندات م على أنها اله أع االستثمارات المذكورة تصنيف بالمجموعة  قامت
 ، حيثاألخرى

 .تمثل استثمارات تعتزم المجموعة االحتفاظ بها على المدى الطويل ألغراض استراتيجية هاأن
 
 ة(ضافات )غير مدققاإل
 

  مقابل ثمن شراء بلغ  سندات الملكية المدرجة عض ، استحوذت المجموعة على ب2020يونيو  30نتهية في خالل فترة الستة أشهر الم
 مسجل، والتي تم تصنيفها على أنها استثمار شيء( ال)غير مدققة(:  2019يونيو  30في  المنتهية)فترة ستة أشهر  رهممليون د 19 .94

 .نموذج األعمال ى لبناء ع رىخالل اإليرادات الشاملة األخ من بالقيمة العادلة
 

 إليرادات الشاملة األخرى )غير مدققة(ادلة لالستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل ا لع التغير في القيمة ا
 
 30ي أشهر المنتهية ف الستة)فترة  رهم مليون د 0 .43القيمة العادلة لالستثمارات بقيمة تبلغ من  خسائر الل الفترة الحالية، تم تسجيل خ

 .ة األخرىضمن اإليرادات الشاململيون درهم(  6 .55  قيمةب ستثماراتادلة لاللع أرباح من القيمة ا )غير مدققة(: 2019 ويوني
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 المخزون  . 13
 

 
  يونيو 30

2020 
 مبرديس 31

2019 
 درهم  هم در 
 دققة()م مدققة()غير  

   المستمرةالعمليات  
292.856.5  المواد الخام    292.477.2  

638.784.24  البضائع تامة الصنع    015.237.25  

157.095.21  قطع الغيار    452.029.22  

314.268.8 المواد االستهالكية   625.929.7  
 ---------------  -------------- 
 914.004.06  384.970.57  

 ً ) مخزون بطيء الحركة: مخصص الناقصا 488.939.16 ) ( 398.001.17 ) 

 ----------------  ---------------  
 265.064.43  986.968.04  

045.135.2 - طريق البضائع في ال  

 ----------------  -------------- 
 265.064.43  031.104.43  
  =========  ======== 

   المتوقفة يات  العمل
900.956.2 الصنع   البضائع تامة   648.112.3   

118.434.2 يار قطع الغ   118.434.2   

937.52 واد االستهالكية مال   937.52   

 ------------  ------------- 
 145.443.5  703.599.5  

) ناقصاً: مخصص المخزون بطيء الحركة 334.526.3 ) ( 565.578.3 ) 

 ---------------  --------------  
811.916.1 ( 23ح ة )راجع إيضاات المتوقفق بالعمليالمخزون المتعل  138.021.2  

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

أشهر المنتهية في  الستةرة )فتمليون درهم  0 .11مخصص للمخزون بطيء الحركة بقيمة تبلغ  عكس، تم مدققة(ر )غي خالل الفترة الحالية
 . ضمن األرباح أو الخسائر مليون درهم(  0 .14 غتبلبقيمة  حركةء اليرصد مخصص للمخزون بط :)غير مدققة( 2019 يونيو 30
 

 مدينة التجاريةلالذمم ا  . 14
 

 
  يونيو 30

2020 
 سمبردي 31

2019 
 درهم  درهم  
 )مدققة( )غير مدققة( 
   
091.501.62    ذمم المدينة التجاريةال   276.741.62  

 اه(أدن  عراج)قيمة الذمم المدينة التجارية النخفاض في ناقصاً: خسائر ا
 

( 011.882.17 ) 

 

( 109.884.17 ) 
 ----------------  ---------------  
 080.619.44  167.857.44  

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

أشهر   الستةفترة )ليون درهم م 0 .002بقيمة تجارية المدينة الذمم ال قيمةانخفاض  خسائر  عكس ، تم )غير مدققة( خالل الفترة الحالية
  أو ضمن األرباح  مليون درهم(  0 .53بقيمة  ةتجاريالمدينة الذمم القيمة انخفاض  خسائر  :)غير مدققة(2019 يونيو 30المنتهية في 

 . الخسائر 
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 لذمم المدينة األخرىع وائ المبالغ المدفوعة مقدماً والودا . 15
 

 
  يويون  30

2020 
 ديسمبر 31

2019 
 هم در  درهم  
 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 ً 111.576 مبالغ مدفوعة مقدما  253.547.1  
ً ممدفوعة مقد مصروفات 994.748.2 ا  203.271.2  

681.420 الودائع   377.284  

672.101.1 الفوائد مستحقة القبض   964.436  
122.522 ينةذمم المحتجزات المد  806.684.1  

075.240 المدينةح  ات األرباتوزيع  - 

663.36 الذمم المدينة األخرى  - 

 --------------  --------------  
805.645.5 )أ(ى اً والودائع والذمم المدينة األخر مإجمالي المبالغ المدفوعة مقد  603.683.6  

   غير المتداول  االستحقاقناقصاً:  

) ائع  الود 064.361 ) ( 000.593 ) 

) مدينةم المحتجزات الذم 735.133 ) ( 204.232 ) 

 ---------------  --------------  
 ع  ئالمتداول من المبالغ المدفوعة مقدماً والودا غير  االستحقاق

 )ب(والذمم المدينة األخرى 
 

( 799.944 ) 

 

( 204.159 ) 

 ---------------  --------------  
   مدفوعة مقدماً والودائعالمتداول من المبالغ ال تحقاقاالس

 )ب(  -نة األخرى )أ( والذمم المدي 
 

006.151.5  

 
399.777.5  

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

 النقد في الصندوق ولدى البنوك . 16
 

 
  ونيوي  30

2020 
 مبرديس 31

2019 
 رهم د درهم  
 ()مدققة )غير مدققة( 
   

655.330  صندوق النقد في ال   461.372  

247.60  االستثمار النقد لدى وسيط     - 

060.520.17   حسابات جارية –ألرصدة المصرفية ا    031.000.63  
 ----------------  ---------------  
 872.910.17  492.372.63  

  ======= ==  ===== ===  
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 بع(تا)إيضاحات 
 

 تجارية واألخرى الذمم الدائنة ال . 17
 

 
  ويوني  30

2020 
 مبرديس 31

2019 
 درهم  درهم  
 )مدققة( )غير مدققة( 
   

830.679.21  الذمم الدائنة التجارية   399.953.24  

862.993.3    االستحقاقات    313.895.5  

406.999.2  الء ممقدماً من الع مستلمةمبالغ    627.758.3  

305.229.2  لموظفينات  مخصصا   154.106.1  
938.524  مستحقة الدفع افة ضريبة القيمة المض   915.469  

532.130  فائدة مستحقة الدفع    945.185  

932.35  مستحقة الدفع توزيعات األرباح    932.35  

 ----------------  ---------------  
 805.539.31  285.036.36  

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

 المصرفية قروض ال . 18
 

 
  يونيو 30

2020 
 ديسمبر 31

2019 
 درهم  رهم د 
 ()مدققة )غير مدققة( 
   

877.777.17 قرض ألجل  333.333.21  

) المتداول من القروض المصرفية  االستحقاقناقصا:   111.111.7 ) ( 111.111.7 ) 

 ----------------  --------------  
766.666.10 ةصرفيم الداول من القروض  غير المت  ستحقاقالا  222.222.14  
 ==== =====   ======== 

 
الشركة، وتخصيص بوليصات تأمين تغطي المباني والمصنع والماكينات ورهن  قبل ضمان تجاري من لالقروض المصرفية  تخضع (1

 . لصالح البنك  المركباتبعض 
 

  2019 يونيو 30في المنتهية  أشهر  الستة)فترة م مليون دره  3 .56تسوية قروض بمبلغ  ، تمت )غير مدققة( ليةخالل الفترة الحا (2
 . مليون درهم( 4 .27: دققة()غير م
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 اإليجار عقود التزامات  . 19
 

المعايير   نم 16م قالمعيار ر  بيقمليون درهم عند تط 67 .66بقيمة  يةت إيجار ، قامت المجموعة بتسجيل التزاما السابقةخالل الفترة 
 . ارير الماليةتقاد الالدولية إلعد

  
 تحليل استحقاق التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة 

 
  المخصومةاإليجار غير  دفعات يبين على نحو عقود اإليجار المستحقة بموجب دفعات اإليجار استحقاق   فترات تحليل أدناهيبين الجدول  

 :لتقرير ا الحقاً لتاريخ دفعها  المستحق
 

 
  يونيو 30

2020 
 يسمبرد 31

2019 
 درهم  درهم  
 ()مدققة )غير مدققة( 
   

644.097.8 أقل من سنة   721.056.8  

290.588.28 ن سنة إلى خمس سنوات م   686.163.29    

839.814.49 خمس سنوات من أكثر    932.059.56  
 --------------- --------------- 

773.500.86 المخصومة  ار غيرجإجمالي التزامات اإلي    393.280.39    

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

565.286.60 التزامات اإليجار المدرجة في بيان المركز المالي         914.156.65  

ً نا  من التزامات اإليجار المتداول   االستحقاق:  قصا
      

( 071.917.3 )      ( 098.382.4 ) 

 --------------- ---------------  
494.369.56 مات اإليجار زان الت غير المتداول م الستحقاقا  816.774.60  

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

 المبالغ المعترف بها ضمن األرباح أو الخسائر 
 

 
 فترة الستة أشهر           
 يونيو  30المنتهية في         

 فترة الثالثة أشهر      
 يونيو 30المنتهية في      

 )غير مدققة(          )غير مدققة(             
 2020 2019 2020 2019 
 درهم  درهم  درهم  درهم  
     

217.909.1 الفائدة على التزامات اإليجار   242.005.2  608.954  780.563.1  

988.527.2 مصروفات االستهالك   289.207.2  993.263.1  500.738  

 --------------  --------------  --------------  --------------  
205.437.4 صافي التأثير للفترة   531.221.4  601.218.2  280.302.2  

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

 التدفقات النقدية  بيان المبالغ المعترف بها ضمن
 

 
 فترة الستة أشهر         
 يونيو 30المنتهية في         

 فترة الثالثة أشهر       
 يونيو 30 المنتهية في     

 )غير مدققة(          )غير مدققة(             
 2020 2019 2020 2019 
 درهم  درهم  درهم  درهم  
     

الخارجة مقابل   ةلنقديإجمالي التدفقات ا 
566.779.6 عقود اإليجار   303.893.1  300.323  505.341  

 ===== ==  === ====  === ===  == ====  
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 ال مرأس ال . 20
 

 
  يونيو 30

2020 
 ديسمبر 31

2019 
 درهم  درهم  
 )مدققة( )غير مدققة( 

   المصرح به والمصدر والمدفوع
 135.987.500 135.987.500 كل سهم ل درهم 1سهم بواقع  135.987.500

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

 األرباح المحتجزة  . 21
 

 توزيعات األرباح  
 

قيمة ب ٪15بنسبة على توزيعات أرباح نقدية  2020 مارس 31بتاريخ  الُمنعقدنوية عية العمومية السمالج اجتماع وافق المساهمون في
بند "الذمم  تحت المستحقة الدفع للمساهمين وقد تم قيدها  (مليون درهم 13 .6)غير مدققة(:  2019و يوني 30) مليون درهم 20 .4إجمالية 

 .قرير تكما في تاريخ الالدائنة التجارية واألخرى" 
 

 أعضاء مجلس اإلدارة   تعويضات
 

 1 .26عاب أعضاء مجلس اإلدارة البالغة أتعلى  2020 مارس 31بتاريخ  الُمنعقدالجمعية العمومية السنوية  اجتماع وافق المساهمون في
م دفعها خالل  التي تو ،(مليون درهم 1 .26: 2018ديسمبر  31السنة المنتهية في ) 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  مليون درهم
 الفترة الحالية. 

 

 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات عالقة  . 22
 

  المعيار المحاسبي الدوليتقع ضمن نطاق تعريف األطراف ذات العالقة المتضمن في  خرىأ شركاتتقوم المجموعة بإبرام معامالت مع 
تخضع لملكية مشتركة و/ أو إلدارة وسيطرة ن الشركات التي العالقة م ، "إفصاحات األطراف ذات العالقة". تتألف األطراف ذات24 رقم

 وموظفي اإلدارة الرئيسيين.  شركائهامشتركة و
 

شروط واألحكام الخاصة بالمعامالت والخدمات التي تم الحصول عليها / تقديمها من / إلى أطراف ذات عالقة باإلضافة إلى  الدارة تقرر اإل
 القة. عليها مع األطراف ذات الع شروط متفقويتم تنفيذ هذه المعامالت وفقاً ،  طبقنالرسوم األخرى، حيثما ي

 

 :خالل الفترة ا يلي المعامالت الهامة مع األطراف ذات عالقةفيم
 

 
 فترة الستة أشهر         
 ويوني  30المنتهية في      

 فترة الثالثة أشهر          
 يونيو 30المنتهية في      

 2020 2019 2020 2019 
 درهم  درهم  درهم  درهم  
 ر مدققة()غي )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 

     

 721,518 1,713,228 2,887,434 3,358,773  المبيعات ألطراف ذات عالقة
 958,564 180,222 2,624,457 315,113 المشتريات من أطراف ذات عالقة 

 == ===== ==== == = ==== == ==== == 
موظفي اإلدارة الرئيسيين على النحو  تعويضات 

 التالي: 
    

 1,168,274 1,094,318 2,791,283 2,784,824 تعويضات قصيرة األجل 
 1,216,265 52,645 102,330 86,254 مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين 

 === === ===== = ==== == === === = 
     أرصدة األطراف ذات عالقة 

 
 يونيو  30  

2020 
 ديسمبر 31

2019 
 درهم  درهم    
 )مدققة( )غير مدققة(   

     

من أطــراف ذات عالقــة )مدرجــة فــي  رصدة مستحقةأ
 الذمم المدينة التجارية(

   

3,603,785 
 

1,279,542 
   === =====  ======= 

ف ذات عالقة )مدرجة في الذمم  راة ألطأرصدة مستحق
 الدائنة التجارية واألخرى(

   

156,293 
 

1,530,268 
   ==== == ===== == 
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 المتوقفة   اتي العمل . 23
 

  رةاإلداأعضاء مجلس  وافق، خسائر شركة تابعة وهي مصنع اإلمارات للسيراميك ، للحد من2015ديسمبر  31السنة المنتهية في  خالل 
فة لنتائج التشغيلية للشركة التابعة بشكل منفصل كعمليات متوققامت اإلدارة بتصنيف ا وبالتالي، .إيقاف عمليات مصنع الشركة التابعةعلى 

 المتوقفة:  يلي نتائج العملياتفيما . متوقفة( ة: عملي2019ديسمبر  31)
 

 موجز النتائج المالية للفترة 
 

 

 فترة الستة أشهر         
 يونيو 30لمنتهية في ا      

 )غير مدققة(         

 فترة الثالثة أشهر         
 يونيو 30المنتهية في      

 )غير مدققة(         
 2020 2019 2020 2019 
 درهم  درهم  درهم  هم در 
     

 63,092 84,622 213,708 116,409 اإليرادات 
 (79,958) ( 35,908) (214,682) ( 52,231) تكلفة المبيعات 

 - ( 38,318) - ( 52,097) مخصص المخزون بطيء الحركة
 ----------- ----------- --------- ---------- 

 (16,866) 10,396 (974) 12,081 )الخسائر( / إجمالي األرباح
 (7,322) ( 6,424) (18,146) ( 12,966) المصروفات اإلدارية  

 (2,626) ( 2,663) (12,413) ( 2,663) مصروفات البيع والتوزيع 
 12,170 - 26,938 - إيرادات توزيعات األرباح 

 - - - 1,077 إيرادات أخرى
 ---------- --------- -------- ----------- 

 (14,644) 1,309 (4,595) ( 2,471) فترة الأرباح  /()خسائر 
 === ===  =====  ====  ====== 

 
 موجز الوضع المالي  

 

 
 يونيو  30

2020 
 رديسمب 31

2019 
 درهم  درهم  
 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 2,021,138 1,916,811 (13المخزون )راجع اإليضاح 
 7,718 22,501 مبالغ مدفوعة مقدماً وودائع وذمم مدينة أخرى

 364,891 117,755 النقد لدى البنوك 
 -------------- ------------- 

 2,393,747 2,057,067 الموجودات المتعلقة بالعملية المتوقفة 
 ==== ==== ==== ==== 
   

 1,370,766 1,486,557 )الذمم الدائنة األخرى( المطلوبات المتعلقة بالعملية المتوقفة
  =======  ======= 

 
   واالرتباطات  اللتزامات الطارئةا .  24

 

 
 يونيو 30

2020 
 ديسمبر 31

2019 
 درهم  درهم  
 )مدققة( )غير مدققة( 
   

 3.874.455 907,338 ية الرأسم ارتباطات 
 66.303 302,576 اعتماد مستندي 

 ===== = === == 
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 ربحية السهم  . 25
 

 
 فترة الستة أشهر         
 يونيو 30في  نتهيةالم     

 فترة الثالثة أشهر         
 يونيو 30المنتهية في      

 2020 2019 2020 2019 
     

 10,463,038 7,804,819 23,816,497 19,448,880 رهم( أرباح الفترة )د
  ========  ========  ======= = ======= 
     

 135.987.500 135.987.500 135.987.500 135.987.500 ح لعدد األسهم  المتوسط المرج
 ==== ===== == ======= ==== ===== === ====== 

 0 .077 0  .057 0 .175 0  .143 األساسية والمخفضة  - )درهم( ربحية السهم
  ====  ====  ====  ==== 

     العمليات المستمرة
 10,477,682 7,803,510 23,821,092 19,451,351 ترة )درهم( أرباح الف

  ========  ========  =======  ======== 
 0 .077 0  .057 0 .175 0  .143 األساسية والمخفضة  - )درهم( ربحية السهم

  ====  ====  ====  ==== 
     وقفة المت  العمليات
 (14,644) 1,309 (4,595) ( 2,471) أرباح الفترة )درهم( )خسائر(/

 === ===  =====  ====  ====== 
 (0 .011) 0  .001 (0 .000) ( 0 .000) األساسية والمخفضة    - درهم() ربحية السهم

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

 ألنه ال يوجد لدى الشركة أي التزامات قائمة في تاريخ التقرير.ظراً لم يكن هناك تأثير للتخفيض على ربحية السهم األساسية، ن 
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 التقرير حول القطاعات  . 26
 

المحاجر والتصنيع وأخرى. فيما يلي  وهي:  ئيسية تقسيم المجموعة إلى ثالثة قطاعات تشغيلية ر يتمرة بتحديد القطاعات التشغيلية بناًء على القطاعات المحددة بغرض تخصيص الموارد وتقييم األداء. دات اإلقام
 قطاع بشكل منفصل:  المعلومات الخاصة بكل 

 
 العمليات المستمرة

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 العمليات المتوقفة 
------------------  

 اإلجمالي منتجات السيراميك اإلجمالي مشطوبات  أخرى   التصنيع المحاجر  
 درهم درهم درهم درهم مدره درهم درهم 

  فترة الستة أشهر المنتهية في
        2020نيو يو 30

 95,281,451 116,409 95,165,042 ( 4,306,671) - 91,449,747 8,021,966 اإليرادات 
  ===== = == ==== = ====  ======= = ==== = ====  ======= =  ======  ======== 

 19,448,880 ( 2,471) 19,451,351 - 2,966,020 16,670,867 ( 185,536) األرباح/)الخسائر( 
  ======= =  ==== = ====  ===== = ==  ===  ========  == = ===  ======== 

 14,741,856 - 14,741,856 - 124,800 13,533,959 1,083,097 االستهالك 
  ==== ====  ========  =======  ===  === =====  ====  ======== 

 فترة الستة أشهر المنتهية في 
        2019نيو يو 30

 111,353,391 213,708 111,139,683 (5,536,241) - 106,232,177 10,443,747 اإليرادات 
  ========  ========  =======  ========  ===== = ===  ======  ======== 

 23,816,497 (4,595) 23,821,092 - 3,547,559 19,532,138 741,395 األرباح / )الخسائر( 
  ===== == ==== ====  =======  ========  ========  =====  ======== 
 15,944,590 - 15,944,590 - 112,434 14,473,029 1,359,127 ك ستهالاال
  ===== ==  ========  =======  ========  ========  ====  ======== 

        2020يونيو   30في 
 462,986,464 2,057,067 460,929,397 ( 198,353,734) 327,152,738   313,008,704 19,121,689 الي الموجودات إجم
  ===== = ===  == ===== ===  ==== ======  ======= ====  ======= ===  ==== ==== ==== = ===== 

 121,485,200 1,486,557 119,998,643 ( 118,584,809) 1,957,755 222,318,472 14,307,225 إجمالي المطلوبات 
 ==== = ====  =========  =========  ===== == ====  ===== = ====  == = ===== ==== = ===== 

        2019ر  ديسمب 31في 
 478,549,071 2,393,747 476,155,324 (234,449,989) 350,070,981 339,300,970 21,233,362 إجمالي الموجودات 

  ========  ======= ==  ========= = ======== ======= ==  ======= ==== = ==== 
 134,409,884 1,370,766 133,039,118 (70,295,964) 48,601,240 149,508,174 5,225,668 إجمالي المطلوبات 

  ======== ==== = ====  ========  =========  ==== =====  ======= ==== = ==== 
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 المالية األدوات . 27
 

والسياسات التي تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية  المالية متوافقة مع تلك األهداف سات المجموعة إلدارة المخاطر إن أهداف وسيا
 وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ.  2019ديسمبر  31 فيكما  الموحدة

 

العادلة من خالل  األخرى واالستثمارات بالقيمة الذمم المدينة تتألف الموجودات المالية من النقد وما يعادله والذمم المدينة التجارية و
الذمم الدائنة  الذمم الدائنة التجارية وإليجار وا زامات المصرفية والت. تتألف المطلوبات المالية من القروض لة األخرىاإليرادات الشام

 األخرى.
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة 
 

بالتكلفة المطفأة في البيانات المالية الموحدة تقارب قيمها  والمطلوبات المالية المعترف بها الدفترية للموجودات المالية  ترى اإلدارة أن القيم
 .يةلدفتر ا
 

 تقييم األدوات المالية
 

 المستخدمة في القياس. تقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام النظام المتدرج للقيمة العادلة التالي والذي يعكس أهمية المدخالت  
 

 قياس القيمة العادلة  ألغراضالتقييم واالفتراضات المستخدمة  أساليب 
 

في البيانات   المستخدمةالعادلة باستخدام أساليب تقييم وافتراضات مماثلة لتلك  بالقيمةالية المقاسة لمدات ا يتم تحديد القيم العادلة للموجو
 .2019ديسمبر  31المنتهية في  المالية الموحدة السنوية المدققة للسنة

 

المستوى في النظام المتدرج للقيمة العادلة  ب ر، حسدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرييقدم الجدول التالي تحليالً لأل 
 التي يتم تصنيف قياس القيمة العادلة به. 

 

 اإلجمالي  3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 درهم  درهم  درهم  درهم  

     2020 يونيو 30
 من خالل  االستثمارات بالقيمة العادلة 
 اإليرادات الشاملة األخرى 

 
71,718,563 

 
- 

 
1,589,600 

 
73,308,163 

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

     2019 ديسمبر  31
 االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  

 53.797.089 1.589.600 - 52.207.489 اإليرادات الشاملة األخرى 
  ========  ===  ======= ===== === 

 

، لم تكن هناك أي تحويالت فيما بين مختلف مستويات  2019ديسمبر  31ة في والسنة المنتهي 2020 يونيو 30خالل الفترة المنتهية في 
 قياسات القيمة العادلة. 

 
 أرقام المقارنة  . 28

 

البيانات المالية في هذه المتبع  ، لتتوافق مع العرض اقتضت الضرورةف بعض أرقام المقارنة، حيثما إعادة تصنيجميع / تمت إعادة ت
 ك لم تؤثر بشكل مادي على حقوق الملكية أو النتائج المالية الموحدة الُمعلنة.تلصنيف ، إال أن إعادة التالمرحلية

 

 أحداث الحقة  . 29
 

النمو  تأثير على  19 –المحتمل أن يكون لتزايد كوفيد كوباء. من  19 –عن كوفيد مية أعلنت منظمة الصحة العال ،2020مارس  11في 
األمر الذي  ، 19 –احترازية للوقاية من كوفيد تدابير  الدولالعديد من ، وضعت لحاليةا لفترةخالل ااالقتصادي العالمي وتطور األعمال. 

على   هوأثار  19 –كوفيد  . يخضع تطور جهاالبضائع داخل هذه الدول وخار  أثر بشكل ملحوظ على الحياة اليومية وسلسلة إنتاج وتوريد 
في   المحددة اآلثار المحتملة غير والعديد من ى مستويات من عدم اليقين، إلموعة وبالتحديد على األنشطة التجارية للمج االقتصاد العالمي

 . 2020يونيو  30ي فترة الثالثة أشهر المنتهية فلالمرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة البيانات المالية  اعتماد  تاريخ 
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