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 موحد لة األخرى ال امبيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الش
 2021 ديسمبر 31 فيالمنتهية  للسنة
 
  2021 2020 
 درهم درهم  إيضاح 
    

    العمليات المستمرة 
 190.465.205 174.556.736 5 اإليرادات  

 ( 111.238.170) ( 106.575.731) 6 تكلفة المبيعات
  ------------------- ------------------- 

 79.227.035 67.981.005  إجمالي األرباح 
    
 (22.768.923) ( 20.897.074) 7 والعمومية  دارية اإلت مصروفا ال

 (20.402.988) ( 21.741.765) 8 مصروفات البيع والتوزيع
 4.479.387 2.301.687 9 إيرادات أخرى 

 ( 303.082) ( 260.782) )أ( 31 لتجارية ا خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة 
  ---------------- ---------------- 

 40.231.429 27.383.071  ية يلاألرباح التشغ
    

 (4.387.059) ( 3.760.640) 10 التمويل  تكاليف
 2.077.113 1.333.576 10 إيرادات التمويل 

 2.082.707 675.817 (2)13 إيرادات توزيعات األرباح 
  --------------- --------------- 

 40.004.190 25.631.824  تمرة لمست ا ن العمليااألرباح م 
    

 204.858 ( 15.373) 32 متوقفة عملية من  األرباح )الخسائر( / 
  ---------------- ---------------- 

 40.209.048 25.616.451  السنة  أرباح 
   =========  ========= 
    

    ة إلى: العائد األرباح 
 40.209.048 25.616.451  مالكي الشركة 

 - -  يطرة  مسالحصص غير ال
  ---------------- ---------------- 

 40.209.048 25.616.451  السنة  أرباح 
   =========  ======== = 
 

 . الموحدة المالية البياناتال يتجزأ من هذه  جزءاً  53 لىإ 16تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
 

 .  9إلى  4من  صفحات مدرج على الين ققي الحسابات المستقلإن تقرير مد
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 )تابع( دات الشاملة األخرى الموحد بيان األرباح أو الخسائر واإليرا
 2021 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة
 

  2021 2020 
 درهم درهم  إيضاح 
    

 40.209.048 25.616.451  السنة  أرباح 
    

    ألخرى: الشاملة ا ادات اإلير
    

    : و الخسائرأ األرباح  حقاً إلىها التصنيف  يُعادلن بنود  
    

 المسجلة  في حقوق الملكية الستثماراتعادلة صافي التغير في القيمة ال
 4.289.157 5.243.307 13 بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

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

 44.498.205 30.859.758  للسنة    إجمالي اإليرادات الشاملة
  = == ======  ========= 

    إلى:   المنسوبة إجمالي اإليرادات الشاملة 
 44.498.205 30.859.758  مالكي الشركة 
 - -  يطرة  ير المسالحصص غ

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

 44.498.205 30.859.758  للسنة    ات الشاملةاإليرادإجمالي 
   =========  === ====== 
    

    هم ربحية الس 
 0 .29 0  .19 28 مستمرةعمليات  – خفضة لموااألساسية 

   ====  ==== 
 0 .00 ( 0 .00) 28 عملية متوقفة  – والمخفضة األساسية 

   ==== = === 
 

 

 . ة الموحدةلي البيانات الماال يتجزأ من هذه  جزءاً  53إلى  16ت من ل اإليضاحات المدرجة على الصفحاشكتُ 
 
 .  9إلى  4ات من ى الصفحمدرج علتقلين المس ات ساب تقرير مدققي الح نإ
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 موحد دية الت النقلتدفقابيان ا
 2021 ديسمبر 31المنتهية في  ةسن لل
  2021 2020 
 درهم  درهم إيضاح 
    لية نشطة التشغيألا

 40.209.048 25.616.451  أرباح السنة   
    ت لـ:  تعديال 

 ( 13.765) - 9 األرباح من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات  
 (2.297.104) ( 829.080) 9 ائدة دفعات مقدمة ومخصصات واستحقاقات زعكس 

 3.670.381 3.433.499 10 ر اإليجاتزامات الفائدة على ال 
 716.678 327.141 10 روض المصرفيةفائدة على القات الوفمصر

 (2.077.113) ( 1.333.576) 10  ثابتة ودائع العلى ال إيرادات الفائدة
 29.759.661 27.402.335 (3)11 تهالك )بما في ذلك موجودات حق االستخدام(  ساال

 245.373 - (5)11 إلنجاز ة قيد ا رأسماليأعمال  شطب
 (2.082.707) ( 675.817) 32( و 2)13   رباح األإيرادات توزيعات 

 ( 93.749) ( 2.261.245) ( 2) 32و  14 كةمخزون بطيء الحرمخصص ال عكس
 898.314 976.559 26 للموظفينمخصص تعويضات نهاية الخدمة 

 303.082 260.782 ()أ31 جاريةم المدينة التمذال  يمةنخفاض قخسائر ا
  ---------------- ----------------  
  52.917.049 69.238.099 

 3.475.487 5.749.996  التغير في المخزون 
 1.137.143 ( 2.918.355)  التجارية  دينةالم التغير في الذمم

 خرى  األ ذمم المدينةالتغير في الدفعات المقدمة والودائع وال
 1.476.176 ( 5.031.803)  جل وموجودات العقود( المدينة طويلة األ لك الذمم)بما في ذ

 (9.494.477) 5.672.510  التغير في الذمم الدائنة التجارية واألخرى 
 (1.113.594) ( 1.196.614) 26 هاية الخدمة المدفوعة للموظفينتعويضات ن
 (1.260.000) ( 1.260.000) 23 جلس اإلدارةمدفوعة إلى أعضاء ممكافآت  

  ---------------- ---------------- 
 63.458.834 53.932.783  لية  يالتشغة نشطلنقد من األي اصاف
  ---------------- ---------------- 

    االستثمارية األنشطة 
 ( 121.023.000) ( 131.500.000)    االستثمار في ودائع ثابتة

 65.500.000 128.523.000  ئع ثابتةودا رداداست من تالمتحصال
 ( 19.939.753) - 13 الشاملة األخرى خالل اإليرادات منة لاالستحواذ على استثمارات مسجلة بالقيمة العاد

 خالل اإليرادات  ة من استثمارات مسجلة بالقيمة العادل المتحصالت من بيع
 6.319.990 14.024.134 13 األخرى   الشاملة
 (5.145.258) ( 9.948.314) 11 ات  ت ومعدممتلكات وآال لى اذ عاالستحو

 102.126 -  ومعدات   التوآ تالمتحصالت من استبعاد ممتلكا
 1.763.197 1.825.300  الفائدة المستلمة   

 2.082.707 675.817  توزيعات األرباح المستلمة  
  ------------------ ------------------  

 ( 70.339.991) 3.599.937    ة نشطة االستثمارياأل  (م فيدخالمست) /الناتج من لنقد ي اصاف
  ------------------ ------------------  

    األنشطة التمويلية  
 (7.111.111) ( 7.111.111) 24 قروض مصرفية تم سدادها 
 (7.431.467) ( 7.443.490) 25 التزامات إيجار تم دفعها  

 ( 20.398.125) ( 40.796.250) 23 مدفوعةأرباح  توزيعات  
 (826.937) ( 365.323)  فوعة فوائد مد

  ------------------ ------------------  
 ( 35.767.640) ( 55.716.174)  يلية  م في األنشطة التموصافي النقد المستخد

  ------------------ ------------------  
 ( 42.648.797) 1.816.546  هدلفي النقد وما يعا)النقص(  /الزيادة  صافي

    
 63.737.383 21.088.586  لسنة   اية اوما يعادله في بدقد الن
  ---------------- ----------------  

 21.088.586 22.905.132  النقد وما يعادله في نهاية السنة   
   =========  ========= 

    ادله مما يلي:  يتألف النقد وما يع 
 21.029.295 22.535.128 19   مستمرةعمليات  – نوك الب   ىندوق ولدصلالنقد في ا

 59.291 370.004 32  ةتوقفعملية م –لدى البنوك النقد 
  ---------------- ----------------  
  22.905.132 21.088.586 
   =========  ======== 

 لمالية الموحدة.  بيانات اال  هذن هزأ متجي اً الجزء 53إلى  16تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
 .  9 لىإ 4مستقلين مدرج على الصفحات من ي الحسابات الإن تقرير مدقق
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 لتغيرات في حقوق الملكية الموحد ن اا بي
 2021 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
 رأس 
 المال 

 االحتياطي 
 قانوني ال

احتياطي القيمة العادلة  
 لالستثمارات المسجلة  

ل  خال  ن عادلة مالمة بالقي
 الشاملة األخرى اإليرادات 

 األرباح  
 تجزة محال

حقوق   إجمالي 
   الملكية 

 هم  رد درهم    همدر درهم   درهم   
      

 344.139.187 118.977.873 47.393.860 41.779.954 135.987.500 2020يناير  1الرصيد في 
 --------------- --------------- -------------- -------------- ---------------- 

      ة  سنللإجمالي اإليرادات الشاملة  
 40.209.048 40.209.048 - - - السنة أرباح 

 4.289.157 - 4.289.157 - - للسنة  لشاملة األخرى ا راداتي اإل
 --------- --------- -------------- --------------- --------------- 

 44.498.205 40.209.048 4.289.157 - -   للسنةة  إجمالي اإليرادات الشامل
 --------- --------- -------------- -------------- --------------- 

 المسجلة   ،المعامالت مع مالكي الشركة
      : مباشرة ضمن حقوق الملكية 

 (20.398.125) (20.398.125) - - - ( 23توزيعات األرباح الُمعلنة )راجع اإليضاح 
 (1.260.000) (1.260.000) - - - ( 23س اإلدارة )راجع اإليضاح لمجء اضع أ تمكافآ
 --------- --------- ----------- --------------- --------------- 

 المسجلة   ،إجمالي المعامالت مع مالكي الشركة
 مباشرة ضمن حقوق الملكية 

 
- 

 
- 

 
- (21.658.125) (21.658.125) 

 --------- --------- ----------- ----------------- ---------------- 
      حركات أخرى  

 - (4.020.905) - 4.020.905 - ( 21اإليضاح  ي )راجعن ولقان ا المحول إلى االحتياطي 
 المحول عند بيع استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل  

 ( 22اإليرادات الشاملة األخرى )راجع اإليضاح 
 
- - (1.816.020) 1.816.020 

 
- 

 ------------- ------------- --------------- --------------- ---------------- 
 - (2.204.885) (1.816.020) 4.020.905 - ي الحركات األخرى  إجمال
 ----------------- -------------- --------------- ---------------- ---------------- 
 366.979.267 135.323.911 49.866.997 45.800.859 135.987.500 2020 بر ديسم 31في   صيد الر
  ========= ====== = = ====== ===  ========= == ======= 
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  )تابع(غيرات في حقوق الملكية الموحد بيان الت
 2021 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
 رأس 
 المال 

 االحتياطي 
 قانوني ال

ة  العادل ةالقيماحتياطي 
 ارات المسجلة  ثمست الل

من خالل   بالقيمة العادلة 
 دات الشاملة األخرى اإليرا 

 األرباح  
 المحتجزة 

حقوق   الي مجإ
   الملكية 

 درهم   درهم  درهم   درهم   درهم   
      

 366.979.267 135.323.911 49.866.997 45.800.859 135.987.500 2021يناير  1الرصيد في 
 --------------- --------------- -------------- -------------- ---------------- 

      للسنة  إجمالي اإليرادات الشاملة  
 25.616.451 25.616.451 - - - السنة أرباح 

 5.243.307 - 5.243.307 - - للسنة  لشاملة األخرى ا اإليرادات
 --------- --------- -------------- --------------- --------------- 

 30.859.758 25.616.541 5.243.307 - -   للسنةإجمالي اإليرادات الشاملة  
 --------- --------- -------------- -------------- --------------- 

 لة  مسجال ،المعامالت مع مالكي الشركة
      : مباشرة ضمن حقوق الملكية 

 (40.796.250) (40.796.250) - - - ( 23ح توزيعات األرباح الُمعلنة )راجع اإليضا
 (1.260.000) (1.260.000) - - - ( 23أعضاء مجلس اإلدارة )راجع اإليضاح  مكافآت

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

 من حقوق الملكية رة ضمباش
 
- 

 
- 

 
- (42.056.250) (42.056.250) 

 --------- --------- ----------- ----------------- ---------------- 
      ت أخرى  كارح

 - (2.561.645) - 2.561.645 - ( 21 يضاح اإل عالمحول إلى االحتياطي القانوني )راج
 المحول عند بيع استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل  

 ( 22)راجع اإليضاح   ىر خألاملة الشا اإليرادات
 
- - (2.500.340) 2.500.340 

 
- 

 ---------------- ------------- --------------- ---------------- ---------------- 
 - (61.305) (2.500.340) 2.561.645 - ي الحركات األخرى  إجمال
 ----------------- ---------------- ---------------- ----------------- ----------------- 

 355.782.775 118.822.807 52.609.964 48.362.504 135.987.500 2021 ديسمبر  31الرصيد في  
  ========= = ======== ====== === = ========= == = ======= 
 

 

 . ةوحدلمة اي لات المان اي الب ال يتجزأ من هذه  جزءاً  53إلى  16تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
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 إيضاحات  
 ءًا من البيانات المالية الموحدة(  ل جز)تشك

 
   شركة لمعلومات عن ا  . 1

 
لصنا الفجيرة  شركة  ش.م.ع  تأسست  البناء  القابضة”أو    “ الشركة”)عات  اإلمارات    1979عام    كمؤسسة  (“ الشركة  الفجيرة،  إمارة  في 

لشركة هو ص.ب  لعنوان المسجل  الإن  .  1991  امع  في   همة عامة ة مسارك ى شإل  ة ك وني للشرن اتم الحقاً تغيير الوضع القالعربية المتحدة.  
 وظبي لألوراق المالية.  لشركة مدرجة في سوق أب لالعادية  سهماألإن  ت العربية المتحدة.اراإلما الفجيرة، ،383
 

الموحدة تتألف   المالية  في   البيانات  في   كما  المنتهية  و  نم  2021  ديسمبر  31  وللسنة  التابعةهت اكرشالشركة  إليهم)يُش  ا  مجتمعة ار    ا 
بـ  “لمجموعة ا”بـ المجموعة”ومنفردة  الشر  حا فصإل اتم    . (“ شركات  للمجموعة  عن  التابعة  التاب كات  للشركات  الرئيسية  في  واألنشطة  عة 

   البيانات المالية الموحدة.  حول  33اإليضاح رقم 
 

الصوف    وموادفة المتشابكة وبالط السيراميك  صالط األر ب مال  وأع  وكنترلواال  الطابوق  عي وب   تتمثل األنشطة الرئيسية للمجموعة في إنتاج
 تجات الكسارات. الرخام وبالط التيرازو ومن  ات جت ن وم  ةل العاز الصخري

 
   أساس اإلعداد  . 2

 
 بيان التوافق   )أ( 

 
لل  2021  ديسمبر  31  للسنة المنتهية في   البيانات المالية الموحدةتم إعداد   ، كما أنها تتوافق مع  المالية  قاريرداد الت إلعية  لولد ايير اعموفقاً 

تم    . ته()وتعديال  2015سنة  ( ل2) مارات العربية المتحدة رقم  القانون االتحادي لدولة اإلو  ة كرللش   يالبنود ذات الصلة من النظام األساس
 .  3إدراج تفاصيل السياسات المحاسبية للمجموعة في اإليضاح رقم 

 
 ياس أساس الق )ب( 

 

ت الشاملة  راداادلة من خالل اإلي الع  مةقي الب   المسجلة  االستثمارات اء  ريخية، باستثن التا  التكلفة  لمبدأوفقاً  ت المالية الموحدة  نااي الب   هذهاد  تم إعد
 لها بالقيمة العادلة.  األخرى التي يتم تسجي 

 
 دة الموح لة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية العم )ج( 

 
 . للمجموعة العملة الرسمية  وهي  ( “اتيالدرهم اإلمار”المتحدة )العربية اإلمارات  وحدة بدرهمالم  ةبيانات المالي تم عرض هذه ال

 
 التقديرات واألحكام  م تخداسا )د( 

 

ة  هام لاافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية  ديرات ووضع أحكام وتقب اإلدارة    قامت   دة،الموح  هذه البيانات المالية   دادإع  دعن 
   .ف النتائج الفعلية عن تلك التقديراتتختل  والمصروفات. قد  ات والمطلوبات واإليراداتودج وللم مسجلة لاوالمبالغ  للمجموعة 

 
 ت على التقديرات بأثر مستقبلي.  عتراف بالتعديالمستمرة. يتم اال ابعة لها بصورةواالفتراضات الت   يراتمراجعة التقدب  إلدارة م اوقت 

 
لها التأثير    المحاسبية التي  ياساتتطبيق الس  ت عندتقديراات وعدم اليقين في الضاترام واالفعن األحكات  معلوم  35  رقم  حيتضمن اإليضا

 . الموحدة  ات الماليةبيان بها في الالمعترف مبالغ العلى  األكبر
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 )تابع( ضاحات يإ
 

 )تابع( أساس اإلعداد  . 2
 

 قياس القيم العادلة  )هـ( 
 

 ت المالية وغير المالية. طلوباالموجودات والم  منقيم العادلة لكل قياس ال ة عبية للمجمواسات المحاسلسي إلفصاحات واتتطلب بعض ا 
 

 ياس القيم العادلة. ق بقم للرقابة فيما يتعلر عاطا عة إولدى المجم
 

ا قياس  العاعند  االلتزاملقيمة  أو  لألصل  قدر  دلة  الملحوظة  السوق  معطيات  المجموعة  تستخدم  ت ،  يتم  القيم  اإلمكان.  في صنيف    العادلة 
 الي: الت  المبينة على النحو تقييم الليب اناداً إلى المدخالت المستخدمة في أسة است ج للقيمة العادلختلفة في نظام متدرمستويات م

 
 دات أو مطلوبات متطابقة.  طة لموجو )غير معدلة( في أسواق نش: أسعار مدرجة 1المستوى  ‒
  سواء بات، وجودات أو مطلون مدخالت ملحوظة لمعبارة ع ي هو 1لمستوى مدرجة ضمن االف األسعار ال: مدخالت بخ2المستوى  ‒

 مشتقة من األسعار(. أي شر )باير مغبشكل مباشر )كاألسعار( أو بشكل  
 وق الملحوظة )مدخالت غير ملحوظة(. غير مرتكزة على معطيات الس وبات: مدخالت لموجودات أو مطل3ى ستوالم ‒
 

أم المستخدالمدخكن تصنيف  في حال  ال  مة في قياس الت  أو  القيمة  للقيمة    ختلفةام ضمن مستويات م التزعادلة ألصل  المتدرج  النظام  في 
قت   يتم  ،العادلة العادلةصنيف  القيمة  البأك  ياس  في  المستوى  نفس  ضمن  ينطالمتدنظام  مله  الذي  العادلة  للقيمة  المدخالت  رج  على  وي 

 س بأكملها. ة لعملية القياالجوهرية األقل أهمية بالنسب 

 
 ر. اللها التغيي ي تم خلت ير ارللقيمة العادلة في نهاية فترة التقتدرج تويات النظام المتحويالت فيما بين مسوعة بالمجتعترف الم

 
مسجلة بالقيمة  االستثمارات ال  –  13العادلة في اإليضاح رقم    فتراضات الموضوعة عند قياس القيمزيد من المعلومات حول اال اج المدرإ  تم

   لة األخرى.ات الشامداخالل اإليرالعادلة من  
 

 اسات المحاسبية الهامةسي ال . 3
 
 أساس التوحيد  )أ( 

 
 التابعة. وشركاتهاشركة لية للالما لبياناتلتوحيد لموحدة على ية ا اللمات ان تشتمل البيا

 
 عمال دمج األ 

 
ال باستخدام طري عمليات  احتساب  ب مجموعة  تقوم  األعمال  ا دمج  على  ندع  الستحواذقة  ينطبق  والموجودات   عة مومجما  تم    األنشطة  التي 
لتحديد ما إذا كانت مجموعة محددة من األنشطة والموجودات  . ةمجموعلاالسيطرة إلى  تحويل  ويتما تعريف العمل التجاري هواذ علي االستح

مدخالت  أدنى،  د  حب مل،  الستحواذ عليها تشنشطة التي تم اتمثل عمل تجاري، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت مجموعة الموجودات واأل
 ج مخرجات.  ات ا كانت المجموعة المستحوذ عليها لديها القدرة على إن إذ جوهرية وماوعملية 

 
ذ  الذي يجيز إجراء تقييم مبسط ما إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات التي تم االستحوا  اختبار التركيزلدى المجموعة خيار تطبيق  

حواذ  ت سكانت القيمة العادلة إلجمالي الموجودات التي تم اال  إذاشروط اختبار التركيز االختياري  ء  افاستي ل عمل تجاري. يتم  عليها ال تمث 
 ودات المماثلة القابلة للتحديد.   عليها مركزة في أصل واحد محدد أو مجموعة من الموج 

 
 : هان أستحواذ على الفي تاريخ ا التجارية الشهرة  بقياس ة جموعالم تقوم
 

 اً ؛ زائدالمحول مقابلللدلة القيمة العا •

 اً ئداز؛ امسيطرة في الشركة المستحوذ عليهي حصص غير أل  اف بهترمعال القيمة •

ً ؛ الشركة المستحوذ عليهاحالية في ة ال الملكي ، القيمة العادلة لحصة في حال تم دمج األعمال على مراحل •  ناقصا

 . المفترضةمطلوبات القابلة للتحديد وال مستحوذ عليهالا دات( للموجوبشكل عام القيمة العادلة) االمعترف به القيمةصافي   •
 

 . يضمن األرباح أو الخسائر بأرباح من شراء بسعر مجز اً فور عتراف  الا ميت ، بقيمة سالبةعندما يكون الفائض 
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 )تابع( إيضاحات 
 

 )تابع( ت المحاسبية الهامة السياسا  . 3
 

 )تابع(  توحيد أساس ال )أ( 
 

 ()تابع  عمالدمج األ 
 

تعريف    ينطبق عليه  محتمل  مقابلبدفع    مازالت   تصنيفإذا تم  ستحواذ.  ادلة في تاريخ االلقيمة العبا  دفعمحتمل مستحق ال  مقابل م قياس أي  ت ي 
 وية ضمن حقوق الملكية.  التس احتساب ويتم إعادة قياسه  تمي ال كحقوق ملكية،  األداة المالية 

 
ذلك قي ي ،  بخالف  إعادة  كل لبا  ل محت لما  المقابل اس  تم  تاريخ  في  العادلة  وي   قيمة  اب االعتراف  تم  تقرير  العادلة  التغييرات  القيمة  في  لالحقة 

 . ح أو الخسائرضمن األربا المحتمل  لب اللمق
 

  مال،دمج األع  عندلمجموعة  بدها االتي تتكالملكية    سندات الدين أو  ندات  دار سالمرتبطة بإص  لتكاليفا، بخالف  بتكاليف المعاملة  فيما يتعلق
 دها. عند تكب  تسابها كمصروفات حايتم 
 
 ت التابعة ركاالش
  

التي   المنشآت  التابعة في  الشركات  اليطست تتمثل  ت مجموعر عليها  المجموعة عندما    نشأة.    حقوق في   لديهاأو    إلىضة  رتكون معسيطرة 
ويكمع    ارتباطها  نتيجة  يرةمتغ  عائدات لديهاالمنشأة  التأث قدرال  ون  العائدا   فيير  ة على  من تلك  المنشأة ل  خال  ت  يتم  نفوذها على    ج إدرا. 

المالي  البيانات  في  التابعة  للشركات  المالية  ب اعتباراً  الموحدة    ةالبيانات  تاريخ  المن  تغيير  دء  تم  السيطرة.  هذه  توقف  تاريخ  حتى  سيطرة 
 عة. و ممجالل ن قب ت المتبعة ممع السياسا فقاتولت  الضرورة حيثما قضت  ت التابعةشركا السياسات المحاسبية لل

 
 ديسمبر.   31ركات التابعة في لشا تنتهي السنة المالية لكافة 

 
 الحصص غير المسيطرة 

 
يتعلق بتغييرات    فيماللتحديد في تاريخ التقرير.    ا التناسبية في صافي الموجودات القابلة حصته  لحصص غير المسيطرة بحسب ياس اق  يتم

نها معامالت حقوق ملكية. يتم تخصيص  قدان السيطرة، يتم احتسابها على أف  يه علب  على نحو ال يترت كة تابعة ما  شري  حصة المجموعة ف
باالخسائ  تاب حلر المرتبطة  إلى الحصص غير المسيطرة حتى لو ترتب على ذلك عجز في رصيد    عة ماصص غير المسيطرة في شركة 

   مسيطرة. ر الالحصص غي 
 

 عند التوحيد   هاذف التي يتم حالمعامالت 
   

فيما بين    ت المعامالغير محققة ناشئة عن    مصروفاتأي إيرادات وذلك  وك،  المجموعة  فيما بين شركات عامالت  ملواة  صد يتم حذف األر
 ركات المجموعة.  ش

 
 طرة السي فقدان 

 
ر  وكذلك الحصص غي   ركة التابعة،لشا  تراف بموجودات ومطلوبات قاف االعبإي   تقوم ، فإنها  المجموعة السيطرة على شركة تابعةعندما تفقد  

ضمن األرباح    إيقاف االعتراف  ن ع  باألرباح أو الخسائر الناتجةقوق الملكية. يتم االعتراف  الصلة والمكونات األخرى لح  ذات  رةطي مسال
 ة. طرفقدان السي  خفي تاري لعادلة  مة ايتم قياسها بالقي  ،محتفظ بها في الشركة التابعة السابقة الحصة بال قليتع فيما. أو الخسائر

 
 د مع العمالء و عقلامن  اإليرادات  )ب( 

 
 بيع البضائع 

 
السيطرة على    حويل بت   ومتقباإليرادات عندما    تقوم المجموعة باالعتراف لعميل.  ا  في العقد مع  المحدد   المقابل قياس اإليرادات بناًء على  م  يت 

  ون فيه من المحتمل إلى الحد الذي يك  ادات اإليرراف ب االعت م  ، يت سلعة مادة  ميل إعالعل  يزتجالنسبة للعقود التي  ب   عميل.إلى ال  خدمةأو    سلعة
ا بناء على  ف بهلمعتراإليرادات ا  قيمةلذلك، يتم تعديل  ا.  المعترف به  ةكمي ارالت   اإليراداتفي قيمة    جوهري  عكسحدوث  بدرجة كبيرة عدم  

ا  المرتجعات على  بناًء  تقديرها  يتم  والتي  التارلبيا المتوقعة،  ايخيةنات  هذه  في  االعت   لحاالت،.  ول اب راف  يتم  اإلعادة  أصل  تزام  االسترداد  حق 
   البضائع المرتجعة.

            
بالقيمة الدفترية السابقة للمخزون  البض   لأص يتم قياس حق استرداد   ً ائع المرتجعة  تقوم المجموعة  ناقصا  التكاليف المتوقعة السترداد البضائع. 

   على ذلك. ام بناءً صل وااللتزاأل م ي قديث تقرير وتح اريخ كلالمتوقعة في ت  للمرتجعاترها تقدي  بمراجعة
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 )تابع( إيضاحات 
 

 ( ع)تاب السياسات المحاسبية الهامة  . 3
 

 )تابع(  اإليرادات من العقود مع العمالء )ب( 
 

 إيرادات العقود 
 

بالتعاقد   المجموعة  طول لتقوم  يعتمد  والبالط.  الرخام  وتركيب  عالمش  مدة  توريد  مدى  روع  العقدال  بة وصع لى  ال    ءإخال  سيما،  الموقع. 
 .اواعتماده  بهاإصدار فواتير الخدمات و نجازإال بعد إ عميل من التُستحق الدفعات 

 
باإلير االعتراف  زمن مدى  ادات على  يتم  مرحلة    يةفترة  العقد  بناًء على  تقييمه  التيإنجاز  المنجزة   معاينةإلى    اً استناد  ايتم  يتم  األعمال   .

اادبموجو  العترافا على  ولعقت  خاللهاالتي    رةت فال  مدىد  الخدمات    يتم  يمثلتقديم  في    بما  المجموعة    نظير   مقابلعلى  الحصول  حق 
 . تاريخه لمنجزة حتىا الخدمات 

 
 الممتلكات واآلالت والمعدات  )ج( 

 
 االعتراف والقياس 

 
ً ات باالممتلكات واآلالت والمعديتم قياس بنود   . إن وجدت ،راكمةمت لايمة وخسائر انخفاض الق لمتراكمهالك ااالست  لتكلفة ناقصا

 
 : تشتمل تكلفة الموجودات المنشأة ذاتياً على ما يلي. ت استحواذ على الموجودالمنسوبة مباشرةً لالالمصروفات  على  التكلفة تشتمل

 

 ؛ المباشرة والعمالة تكلفة المواد  •

 ؛ و لها حددالم لالستخدام  تجهيز الموجوداتشرة إلى بام وبةمنسأي تكاليف أخرى  •

 مرسملة. ض الرات قاال تكاليف •
 

أل يكون  بنودمن    ةهام  ءاجزعندما  إن   واآلالتالممتلكات    أحد  أعمار  مختلفة،  ات والمعدات  )مكونات  جية  منفصلة  كعناصر  احتسابها  يتم 
 والمعدات. الت  رئيسية( للممتلكات واآل

 
 . ح أو الخسائرألرباا  ضمن ت والمعدات اآلالو  لممتلكاتبنود او الخسائر من استبعاد أحد باألرباح أ يتم االعتراف 

 
 لالستخدام.  تركيبها وجاهزيتها اريخت  مناعتباراً عدات  الممتلكات واآلالت والم لبنودك ستهالالا احتساب يتم 
 

 المصروفات الالحقة 
 

الالحقة وذلك فقط عندما   المصروفات  تتدفقالمح  يكون من تتم رسملة  الالمنافع اال  تمل أن  باقبلية  مست قتصادية  لى  إ  اتفولمصر المرتبطة 
   فات عند تكبدها.المستمرة كمصروصالحات والصيانة فات اإلاحتساب مصرو . يتم لمجموعة ا
 

 االستهالك  
 

القيم المتبقية المقدر مدى  أساس القسط الثابت على    ة علىيتم احتساب االستهالك لشطب تكلفة بنود الممتلكات واآلالت والمعدات ناقصاً 
اجية،  ت ن ر أو أعمارها اإلعلى مدى فترة عقد اإليجا  مستأجرة رات الللتحسينات على العقاك  هالاست   اب تسحايتم  تاجية المقدرة.  ن اإلأعمارها  

 الملكية إلى المجموعة في نهاية عقد اإليجار. تؤول ما لم يكن من المؤكد بصورة معقولة أن أيهما أقصر، 
 

 المقارنة:  سنة ة وي حالال  ة ن سللت ت والمعدات واآلال لممتلكالمقدرة عمار اإلنتاجية اللي األما ي ي ف
 ر )بالسنوات(  ألعما ا           

   15 – 13          ة أراضي مستأجر
   20 – 5        تحسينات على العقارات المستأجرة و مبـاني
    15 – 5          وماكيناتآالت  

   15 – 4          ة يلثقمعدات و مركبات
   5 – 2          يزات  جهوت أثاث 
 

 كون مناسباً.ي  تم تعديلها حيثماوي  ،المتبقية في تاريخ كل تقرير يموالقجية  هالك واألعمار اإلنتاالست رق اط  اجعةتتم مر
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 )تابع( إيضاحات 
 

 )تابع( الهامة بية السياسات المحاس . 3
 
 األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز   ( )د 

 
شاء، يتم  اإلن اء من  تهاإلنشاء. فور االن   ، لحين االنتهاء منلقيمة، إن وجدا  ض خفان اً ابالتكلفة ناقصة قيد اإلنجاز  يتم بيان األعمال الرأسمالي 

لى اإلنشاء، بما في ذلك تكاليف االقتراض المرسملة إلى فئة الموجودات المناسبة.  ودات والتكلفة المنسوبة مباشرة إالموج   ك حويل تكلفة تلت 
 ز.  إلنجاسمالية قيد اك لألعمال الرأال يتم احتساب استهال

 
 المخزون  ( )هـ

 
للتكلفة،    الشهري   جحة المخزون على مبدأ المتوسط المرتكلف  زكللتحقيق، أيهما أقل. ترت بلة  مة القالتكلفة أو صافي القي يتم قياس المخزون با

التحوي  أو  المخزون وتكاليف اإلنتاج  المتكبدة لالستحواذ على  المتكبدة إلي ل والتكاليف األوتشتمل على المصروفات  خزون  ملال  صا خرى 
الحالي ووضعه الراهن الُمصن  لموقعه  المخزون  الم  ب سء مناكلفة على جزالت   ، تشتمل ع. في حالة  العامة لإلنتاج  صروفا من  بناًء على  ت 

 قة التشغيلية االعتيادية.  لطاا
 

   قدرة لإلنجاز ومصروفات البيع.ملاف لي ادية ناقصاً التكااألعمال االعتي يتمثل صافي القيمة القابلة للتحقيق في سعر البيع المقدر في سياق 
 

 ت العقود وبامطلموجودات/ )و( 
 

عقود  الالمتوقع تحصيله من العمالء عن أعمال العقود التي تم إنجازها حتى تاريخه. يتم قياس    إجمالي المبلغ  يفقيد اإلنجاز  عقود  التتمثل  
بالتكلفة المتكبدة زق األرباح  يد اإلنجاز  ب ائداً  فواتير سير  المن    يرادات راجع السياسة الخاصة باإلخه )اري ت   ىت ها حالمعترف  عقود( ناقصاً 
 عترف بها. مللعمل والخسائر ا ا
 

ي  تير سير العمل والخسائر المعترف بها فن فواقيد اإلنجاز التي تزيد فيها التكاليف المتكبدة زائداً األرباح المعترف بها ععقود  اليتم عرض 
كلفة المتكبدة ت لوالخسائر المعترف بها عن ازيد فيها فواتير سير العمل  ت   تيليتم عرض العقود ابينما  .  عقود  تاودوجكم  الماليالمركز  بيان  

 قدمة المستلمة من العمالء كفواتير زائدة عن قيمة العمل المنجز.  ت الم . يتم عرض الدفعاكمطلوبات عقود ح المعترف بها يتم زائداً األربا
 
 ح األرب زيعات ا توت  يرادا إ ز( )

 

 حق المجموعة في الحصول على الدفعات.  ه ي ضمن األرباح أو الخسائر في التاريخ الذي يثبت ف األرباحبإيرادات توزيعات  عترافيتم اال
 

 العمالت األجنبية  )ح( 
 

 ألجنبية الت ا المعامالت بالعم
 

   تواريخ المعامالت. ئدة في ف الساصر ل اعار وفقاً ألس  موعةمجللة سمي الر العملة يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى 
 

والمطلوبات  يتم   الموجودات  األ  النقديةتحويل  السائ جبالعمالت  الصرف  ألسعار  وفقاً  الرسمية  العملة  إلى  التقرير.  نبية  تاريخ  في  يتم دة 
سمية وفقاً ألسعار الصرف  لة الرعملاإلى  ة  العادل  بالقيمةسها  قيابالعمالت األجنبية والتي يتم    النقدية والمطلوبات غير  الموجودات  حويل  ت 

وفقاً    يخية بالعملة األجنبية التي يتم قياسها بالتكلفة التار  النقديةحويل البنود غير  م ت ت ي   ادلة. في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة الع  السائدة
 . ائر حويل ضمن األرباح أو الخسة عن الت جت الناة األجنبي لعمالت ات اروقيتم االعتراف بف .ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة

 
 العمليات المتوقفة  ط( )

 
العملي  أح  ات تمثل  التي   د المتوقفة  المجموعة  أعمال  بصورة واض   مكونات  النقدية  وتدفقاتها  تمييز عملياتها  المجموعة    حة عن يمكن  باقي 

 والتي:  
  
 أو ات؛ للعملي رافية ة جغمنطق تمثل إما قطاع أعمال رئيسي منفصل أو  –
 رئيسي منفصل أو منطقة جغرافية للعمليات؛ أو  ع أعمال الستبعاد قطا خطة موضوعة  ون جزء من كت  –
 تابعة تم االستحواذ عليها فقط لغرض إعادة بيعها.  شركة  نتكو –
 

 .  ب أقر يهماللبيع، أ ه ب محتفظ أصل ك فالتصني  معايير ليهابق ععندما ينطتبعادها أو اس في تاريخمتوقفة  كعملية ةيتم تصنيف العملي 
 

ت  و كان واإليرادات الشاملة األخرى المقارن كما ل  رئ عملية متوقفة، تتم إعادة عرض بيان األرباح أو الخساكنة يتم تصنيف عملية معي عندما 
 تلك العملية قد توقفت منذ بداية سنة المقارنة.  
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 )تابع( إيضاحات 
 

 تابع( )السياسات المحاسبية الهامة  . 3
 
 ن فيظوالميضات تعو ( )ي

 
 ل تعويضات الموظفين قصيرة األج 

 

تق الموظفين  تعويضات  احتساب  م  يت  عند  كمصروفات  األجل  االع ي دقصيرة  يتم  الصلة.  ذات  الخدمات  بالمبلغ م  المتعلق  بااللتزام  تراف 
  وأمكن ها الموظف،  مدق  ي ت سابقة الابل الخدمات ال دفع هذا المبلغ مقب   و ضمنيزام حالي قانوني أة الت على المجموع  ترتبالمتوقع دفعه إذا  

 ثوقة. موصورة زام ب تقدير االلت 
 

 تعويضات نهاية الخدمة ومكافآت التقاعد 
 

 لمحددة مات امساهال طط خ
 

رق المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  االتحادي  للقانون  المعاشات    1999لسنة    7م  وفقاً  قانون  عبشأن  يتعين  االجتماعية،  ى لوالتأمينات 
،  المتحدة  ةمواطني دولة اإلمارات العربي عنه المساهمة" للموظفين من ٪ من "الراتب الذي تحتسب 12 .5ة ب سن مة ب المساه ال أصحاب األعم

بنسبة  يتع البرنامج  في  المساهمة  أيضاً  الموظفين  المساهمة  راتب ال’٪ من  5ين على هؤالء  تحتسب عنه  يتم‘الذي  بمساهمة  االع  .  تراف 
 د تكبدها.  عن  تروفا خسائر كمصاألرباح أو ال ضمن المجموعة 

 
 ددة  خطة التعويضات المح

 
تعويضات تقديم  الخدمة وال  يتم  التقاعنهاية  لكافةي دمعاشات  الموظفين من مواطن ظفينالمو  ة  باستثناء  المتحدة،  العربية    ، ي دولة اإلمارات 

اويت  األم  طويل  كالتزام  عنها  وفق،  جلإلفصاح  سدادها  ً ويستحق  االتحا  نلقانو  ا لدولة  العمل  المتح  اترااإلمدي  تحديد  دة العربية  يتم   .
 لنحو التالي: ى اعل اتالتعويض مخصص هذه

 
ك تقدير  نتين الحالية والسابقة. يتطلب ذلا الموظفون مقابل خدمتهم في السعليهالتي حصل  وق لقيمة التعويضات  وث إجراء تقدير م أ(  

 ضات؛ تكلفة التعوي  ى ا أن تؤثر علهن التي من شأية مالموغرافية والمتغيرات الالمتغيرات الدي 
 وتكلفة الخدمة الحالية؛ و ة دديمة الحالية اللتزام التعويضات المحد القت لتحدي ا تخفيض هذه التعويض ب(  
  رة التي تنشأ فيها.ضمن األرباح أو الخسائر في الفت   عتراف بأي أرباح أو خسائرتم االي    (ج

 
 األدوات المالية  ك( )

 
ألرباح  ا  ية بالقيمة العادلة من خالل ات المالودموجال  فئة  نوالمطلوبات المالية غير المشتقة ضم  الية ملا  الموجودات   ف ي وعة بتصن المجم تقوم  

والموجودا الخسائر،  الأو  العادلة من خالل  ت  بالقيمة  والمومالية  الشاملة األخرى،  بالتكلفةاإليرادات  المالية  المطفأة والمطلوبات    جودات 
 األخرى. ية مالال
 
 االعتراف  افوإيق   راف ت االع -المالية غير المشتقة   والمطلوبات  ةيالمال موجودات لا ( 1)
 

ياً بكافة الموجودات والمطلوبات  نشأتها. يتم االعتراف مبدئ   في تاريخ  دينةالمحتجزات الممم  ذالتجارية و   المدينة  مميتم االعتراف مبدئياً بالذ
 لألداة.  ام التعاقدية كحطرفاً في األ  ما تصبح المجموعةألخرى عندالمالية ا

 
قياس   )ما   الموجوداتيتم  ذمم   المالية  تكن  المطلوبات  هام  ي تمويل  عنصرتنطوي على    جزات مدينة ال محت ذمم    و أ  تجارية   مدينة  لم  أو   )

ً   ماليةال المنسوبة    ةاليف المعاملكت أو الخسائر،    خالل األرباح   ة العادلة منليست بالقيم  زائداً، فيما يتعلق بالبنود التي بالقيمة العادلة  مبدئيا
علبصو لالستحواذ  مباشرة  تلرة  إصداره  كى  أو  باالبنود  للذمما.  و ارالتج  المدينة  لنسبة  على  ذمم  ية  تنطوي  ال  التي  المدينة  المحتجزات 
 المعاملة.  ، يتم قياسها مبدئياً بسعرهام يمويلت  عنصر
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 ع( اب )ت إيضاحات 
 

 ( عب )تاية الهامة ياسات المحاسبالس . 3
 

 )تابع(ة  المالي ت ااألدو )ك( 
 

 التصنيف والقياس  – المشتقة ية غيرالمال الموجودات  ( 2)
 

دلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  العا  لي على أنه مقاس بـ: التكلفة المطفأة أو بالقيمةيتم تصنيف األصل الما  ي،عند االعتراف المبدئ 
العا  ت أدوا   – بالقيمة  أو  اإليردلة  دين  خالل  الشامل دامن  اات  ملكية   –رى  خألة  حقوق  بالقيم  أدوات  العاأو  خدة  من  أو  لة  األرباح  الل 

التقارير المالية على نموذج  عداد  من المعايير الدولية إل   9رقم  تصنيف الموجودات المالية بموجب المعيار    كزالخسائر. بصورة عامة، يرت 
يتم الذي  إدارة األصل   األعمال  تدالم  في إطاره  النقديةقفالي وخصائص  بين  عاقدية.  ت لا  اته  الذ  ئات الفمن  فقط  ت كر، ترسالفة  القيمة    فئة بط 

   بالمجموعة.  ‘ التكلفة المطفأة’فئة  أدوات حقوق الملكية و  -ملة األخرى شاالعادلة من خالل اإليرادات ال
 

الموجودات المالية،  ارة  ا إلدهلنموذج أعمار  ي ي جموعة بتغالم  ، ما لم تقم بها  مبدئياف الالعترا  عقب   الموجودات المالية  عادة تصنيفإتم  ي   ال
 رت في أول يوم من أول فترة تقرير الحقة لتغيير نموذج األعمال.  تأث  تيالالمالية  ، يتم إعادة تصنيف كافة الموجودات الةحالوفي هذه 

 
ق ايتم  اياس  المطفأة عندما لموجودات  بالتكلفة  التال  لمالية  الشرطين  يت   يين،تستوفي كال  لم  العادلة من خالل  لقيمة  باها  ن أعلى    تصنيفها  م ما 

 :  ائرلخساو األرباح أ
 تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية؛ و  بغرض إلى االحتفاظ بالموجودات ف أن يكون محتفظ بها ضمن نموذج أعمال يهد –

 . القائم لي صغ األعلى المبل صلي وفائدةاأل دفعات للمبلغـة تمثل فقط تدفقات نقدي  ا التعاقدية، في تواريخ محددةشروطهأن ينشأ عن  –
 

 عات المبلغ األصلي والفائدة فد  طالتدفقات النقدية التعاقدية تمثل فق  ا إذا كانتمتقييم  - ةت الماليداوجو الم
 
ى  ل ع  يف "الفائدة"المبدئي. يتم تعراالعتراف  على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند    مبلغ األصلي"لتقييم، يتم تعريف "الاض هذا اغرأل

بالمبلغ األال ومخاطر االئتمان  للما  نيةللقيمة الزم  لب أنها المقا ددة ومقابل تكاليف ومخاطر  حم  ةصلي المستحق خالل فترة زمني لمرتبطة 
 لسيولة والتكاليف اإلدارية(، باإلضافة إلى هامش الربح.  اض األساسية األخرى )مثل مخاطر ااإلقر
 

تقييم ما إذا كانت ا في االعتبار الشروط التعاقدية    ذ المجموعةخفائدة، تأألصلي والابلغ  الم  دفعاتل فقط  ث مالتعاقدية ت   ةي لتدفقات النقدعند 
بحيث  عليه تغيير توقيت أو قيمة التدفقات النقدية التعاقدية    ل المالي يتضمن شرط تعاقدي يترتب تضمن ذلك تقييم ما إذا كان األص ي   . ةلألدا

 بار ما يلي: االعت في تضع المجموعة   هذا التقييم، ءشرط. عند إجراال يفي األصل بهذا ال
 
 ؛ قد تغير قيمة أو توقيت التدفقات النقدية محتملة  أحداث  –
 في ذلك معدالت الفائدة المتغيرة؛لعائد التعاقدي في القسيمة، بما قد يترتب عليها تعديل معدل ا وطرش –
 تمديد أجل السداد؛ و  مزايا الدفع مقدماً أو –
 عدم الرجوع(.  دات محددة )مثل شرطموجو قات النقدية منفدت المجموعة بال ةمن مطالب  تحد  شروط –
 

المدفوع مقدماً يمثل بشكل كبير    والفائدة فقط في حال كان المبلغ  ير الخاصة بدفعات المبلغ األصليي اعمتتوافق خصائص الدفع مقدماً مع ال 
هاء المبكر  ن في معقول مقابل اإلض إضاعوي تشتمل على ت   د ققائم، والتي  لالمبلغ األصلي  بلغ األصلي والفائدة على امبالغ غير مسددة من الم

مته االسمية التعاقدية، فإن  قي ه بسعر مخفض أو بقيمة تزيد عن  ل المالي الذي تم االستحواذ علي صألاالوة على ذلك، فيما يتعلق ب للعقد. ع
تتطلب   أو  تجيز  التي  ب الميزة  يمثل  لمبلغ  المسبق  القالدفع  المي شكل جوهري  االسمية  باإلضاعت ة  افة  اقدية  ) إلى  التعاقدية  لكن غير  ولفائدة 

ً لمستحقة )التي قد تتضمن أيضالمدفوعة( ا يتم اعتبارها أن   عويضاً إضافياً معقواًل لإلنهاءت   ا تتوافق مع هذا المعيار إذا    هافي وقت مبكر( 
 بدئي.ملند االعتراف اغير جوهرية ع المسبقالدفع كانت القيمة العادلة لميزة 

 
حقة في  ي عرض التغيرات الالئ اهن المجموعة بشكل    تقرربها للمتاجرة، قد    المحتفظ   رستثمارات األسهم غي أحد ااف المبدئي ب عترالعند ا
 حدة.  مار علىكل استث اتخاذ هذا القرار بحسب دات الشاملة األخرى. يتم مة العادلة لالستثمار ضمن اإليرا القي 

 
رى  خأل املة  من خالل اإليرادات الشاأو بالقيمة العادلة    ة بالتكلفة المطفأة مقاس   لى أنها المصنفة ع  المالية غير  ت ا ودبكافة الموجفيما يتعلق  

ة بشكل نهائي . عند االعتراف المبدئي، قد تقرر المجموعباح أو الخسائرادلة من خالل األرها بالقيمة العو موضح أعاله، يتم قياسكما ه
مة  ي قلات الشاملة األخرى على أنه ب لة من خالل اإليرادا دأة أو بالقيمة العاالمطففة  القياس بالتكل  يفي بمتطلبات  المالي الذي التحديد األصل  

شأ فيما لو تم  المحاسبي الذي قد ين   التباينمن  بصورة جوهرية    يقلل ي أو  هذا التصنيف ينه  الخسائر إذا كان العادلة من خالل األرباح أو  
 ذلك. ا غيرتصنيفه
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 )تابع( حات اضإي
 

 )تابع( ياسات المحاسبية الهامة الس . 3
 

 )تابع(وات المالية  األد  )ك( 
 
 )تابع(  التصنيف والقياس –مشتقة الية غير المال الموجودات  ( 2)
 

 باح والخسائرواألرالقياس الالحق   – الموجودات المالية
 

 سائر خلأو ادلة من خالل األرباح الموجودات المالية بالقيمة العا
 

قي  ً   تا وجودالم  تلك  سايتم  والحقا هذا  العادلة.  بالقيمة  االعي   بصافت تم  األرباح  راف  أي حص  وأي  ذلك  في  بما  إيرادات  ص  الخسائر،  أو 
 من األرباح أو الخسائر. توزيعات أرباح، ض

 
 األخرى  اإليرادات الشاملة خالل   ة منحقوق الملكية بالقيمة العادل استثمارات

 
ً وجودات الهذه الم  قياس يتم   كن توزيعات  ما لم ت   ضمن األرباح أو الخسائر   ت اتوزيعات األرباح كإيرادب   االعتراف يتم    . ةل مة العادبالقي   حقا
جزءتشكل  اح  رب األ استرداد  ت   بوضوح  يتم  من  االستثمار.  األخرى  ب   االعترافكلفة  والخسائر  األرباح  اصافي  الشاإليرضمن  ملة  ادات 
 . رئ أو الخساباح رأل مطلقاً إلى اادة تصنيفها تم إعي رى وال األخ
 

 لتكلفة المطفأة ية باالموجودات المال
 

المطفأة  بالتكلفة  الموجودات  قياس هذه  يتماستخب   يتم الحقاً  الفعلية.  الفائدة  ا  دام طريقة  المطفأة بخسائر  التكلفة  يتم  تخفيض  القيمة.  نخفاض 
الفائدة وأرباح  بإيرادات  العمالت األجن   االعتراف  ان وخسائر صرف  القيمة ضمفخبية وخسائر  ا   ناض  أو  يتم لخسائر األرباح  االعتراف    . 

 و الخسائر. اح أ رب تجة عن إيقاف االعتراف، ضمن األباح أو خسائر، ناربأي أ
 

 والخسائر  واألرباحالتصنيف والقياس الالحق  - المطلوبات المالية 
 

أنها   على  المالية  المطلوبات  تصنيف  باليتم  والمطفألفة  كت مقاسة  ال يتم  ة،  ً قحقياسها  بالابالتكلفة    ا الفامطفأة  طريقة  تم  ي الفعلية.  ئدة  ستخدام 
الخسائر    و أ باألرباح  أيضاً االعتراف  . يتم  األجنبية ضمن األرباح أو الخسائر  الت عمصرف ال  وخسائر ئدة وأرباح  فاالمصروفات  احتساب  

 . و الخسائرضمن األرباح أ من إيقاف االعتراف ناتجة ال
 
 ف عتراف االإيقا  ( 3)
  

 المالية  الموجودات
 

النقدية من هذا األصل المالي،  ات  فقتعاقدية في الحصول على التدالحقوق  الدما تنتهي  ن علي  ماالصل  األجموعة بإيقاف االعتراف ب الم  تقوم
فة  اكتحويل    خاللهاعاملة يتم الل ملمالي من خأو عندما تقوم المجموعة بتحويل حقوق الحصول على التدفقات النقدية التعاقدية من األصل ا

مخاطر وامتيازات الملكية    فةكايل أو باالحتفاظ ب بتحو  وعة خاللهاتقوم المجم  ال  وة فعلية، أبصورملكية األصل المالي  ازات  ي ت اطر واممخ
 . المالي على األصل   سيطرةالب تحتفظ  الوبصورة فعلية  

 
بموجبها   تقوم  المجموعة في معامالت  المبتحوي تدخل  بي المعترف    وجوداتل  الماليرمان  بها في  تحتفظ  لو،  كزها    بمعظم أو    بجميعكنها 

 . بالموجودات المحولةعتراف ال، ال يتم اتالموجودات المحولة. في هذه الحاال ات زمخاطر وامتيا
  

 المطلوبات المالية 
 

  ا. ؤهأو انتها  ابها أو إلغاؤه  ما يتم الوفاء مجموعة التعاقدية أو عندالت  تزاماتقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بااللتزام المالي عندما تنتهي ال
الف التدفقات النقدية بصورة فعلية. في  ل يؤدي إلى اخت شك عديل شروطه ب عتراف بالتزام مالي عندما يتم ت اال  ف قوم المجموعة أيضاً بإيقات 

 وط المعدلة.   فقاً للشرو  لة العادبالقيمة الجديد هذه الحالة، يتم االعتراف بااللتزام المالي 
 

أي موجودات    لكوع )بما في ذية التي تم تحديدها والثمن المدففتردعتراف بالفرق بين القيمة ال اال  الي، يتمم  امتراف بالتزععند إيقاف اال
 ر نقدية محولة أو مطلوبات محتملة( ضمن األرباح أو الخسائر.  غي 
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 )تابع( إيضاحات 
 

 )تابع( لهامة ياسات المحاسبية االس . 3
 
 (ع)تاب المالية   األدوات  )ك( 
 

 المقاصة  ( 4)
 
يكون عندما،  فقط  ، وعندما  دموحال  يلصافي المبلغ ضمن بيان المركز الما  عرضويتم    اليةموالمطلوبات ال  ليةماالم مقاصة الموجودات  ت ت 
الراهن  لمجموعة ل الوقت  قانوني    في  النفاذ حق  تسويتهبمقا  واجب  إما  وتعتزم  المبالغ  هذه  أو ا  صة  المبلغ  صافي  أساس    تحقيق   على 

 بصورة متزامنة.  وبات لطوية الم ت وتسا دالموجو
 

 مال رأس ال )ل( 
 
 من حقوق الملكية.  كاقتطاعة عادي دار األسهم الصإلالتكاليف اإلضافية المنسوبة مباشرة ب  االعترافم ت ي 

 
 انخفاض القيمة  )م( 

 
 وجودات العقود األدوات المالية وم  -  الموجودات المالية غير المشتقة ( 1)
 

تم ي   التي فة المطفأة  لمالية المقاسة بالتكلا  موجوداتلان  خسائر االئتمان المتوقعة مب   المتعلقة رئ صات الخسابمخص   باالعترافعة  ومتقوم المج
 العقود. وموجودات   المدينةالمحتجزات  ذمم والتجارية  المدينة ا كجزء من الذمم فصاح عنهاإل
 

 ، باستثناء:عمر األداة ىمد توقعة على ملمان ائر االئت الخسائر بقيمة مساوية لخساتقوم المجموعة بقياس مخصصات 
 وفي تاريخ التقرير؛ ضة  فخ ن تنطوي على مخاطر ائتمان مأنها   على يتم تحديدها سندات الدين التي  –
)أي    المصرفية الدين األخرى واألرصدة    سندات – االئتمان  فيها مخاطر  تزداد  لم  التعثرالتي  ا  مخاطر  العمر    لسداد عن  على مدى 

 . المبدئيمنذ االعتراف  يةرهجوية( زيادة  لاالمقع لألداة المتو
 

دائم ً يتم  خساس  ي ق  ا و  المدينة  الذممائر  مخصصات  العقود ينة  المدت  تجزامح الذمم  التجارية  مساوي   وموجودات  االئتمان  بقيمة  لخسائر  ة 
 . عمر األداةمدى المتوقعة على 

 
المتوقعة،    خسائر االئتمانتقدير  ف المبدئي وعند  ا رت عرية منذ االهوزادت بصورة ج   ر االئتمان ألداة مالية قد عند تحديد ما إذا كانت مخاط

مجهود زائد. والتي تشمل التحليالت والمعلومات  أو  حة دون تكلفة  ة المالئمة والمتاوالداعم قولة  معال  بار المعلوماتالعت تأخذ المجموعة با
 االستشرافية.  والمعلومات   س ورالمد انيالئتماتقييم الة ولى الخبرة السابقة للمجموعالكمية والنوعية بناًْء ع

 
الم أن مخجتفترض  المت موعة  المالي    علقةاطر االئتمان  إذا كان زادت بصورة ج   قد باألصل  السداد    األصل  وهرية    عن   تزيد   ةلمدمتأخر 

ً يوم 180  .ا
 

السداد متعثر  المالي  األصل  أن  المجموعة  المحتم  عندما   تعتبر  غير  من  المقيكون  يفي  أن  بالتزاماتهرت ل  تجاه  ئتمااال  ض  بالكامل  نية 
 . د(وج  إن)رة الضمان مصادت مثل جراءاإء المجموعة التخاذ  والمجموعة دون لج

 
خسا االئتمتتمثل  عمئر  مدى  على  المتوقعة  جميع  ان  تنتج عن  التي  المتوقعة  االئتمان  خسائر  في  المالية  األداة  المحتمل  أحدار  التعثر  ث 
لتي  ا  وقعةالمت في الجزء من خسائر االئتمان    شهر   12مدة  لاالئتمان المتوقعة    خسائر   تتمثلالمالية.    متوقع لألداةلاى مدى العمر  لعحدوثها  

  12داة أقل من  المتوقع لأل  د تاريخ التقرير )أو خالل فترة أقصر إذا كان العمربع  شهر   12المحتمل حدوثها خالل    ثر تج عن أحداث التعتن 
رض  تعتي ت ة الللفترة التعاقدي ى  متوقعة في الحد األقص لند تقدير خسائر االئتمان ابار عباالعت   اهذالتي يتم أخ  ىو فترة القصل التتمث شهر(.  

 ر االئتمان. عة لمخاطلها المجموخال
 

 ن المتوقعة قياس خسائر االئتما
 

افة حاالت العجز  ية لكمة الحالي قعلى أنها ال   ناخسائر االئتم  لخسائر االئتمان. يتم قياستتمثل خسائر االئتمان المتوقعة في التقدير المرجح  
 ليها(.  الحصول ع المجموعة ية التي تتوقع لعقد والتدفقات النقداً لفقو أة منشللة المستحقة الفرق بين التدفقات النقدي  يالنقدي )أ 

 
 علي لألصل المالي. يتم تخفيض خسائر االئتمان المتوقعة بمعدل الفائدة الف
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 )تابع( ت احاإيض
 

 )تابع( امة اسبية اله ح مالسياسات ال . 3
 
 )تابع(  انخفاض القيمة  )م( 

 
 )تابع(   وموجودات العقودالمالية ت األدوا  -  الموجودات المالية غير المشتقة ( 1)
 

 يالموجودات المالية التي تعرضت النخفاض ائتمان 
 
ضت النخفاض في القيمة. يعتبر عر فأة قد ت طم التكلفة الب   ة للمسجية امال الت  يم ما إذا كانت الموجودافي تاريخ كل تقرير بتقي   المجموعة  ومتق
ائتماني‘ عند ون  أ ’النخفاض  تعرض  قد  المالي  التدفقات  قواألصل  تأثير سلبي على  له  يكون  أكثر  أو  المقدرة  ع حدث  المستقبلية  النقدية 

 مالي. صل اللأل
 

 تالية: لاالملحوظة  اتن االبي اني تمائ  فاضتعرض األصل المالي النخاألدلة الموضوعية على  تتضمن
 
 ؛المدينو أ  ضمالية حادة يواجهها المقتر مةأز –
 ؛د(داعن الس التعثر )اإلخالل بالعقد، مثل   –
 ظروف أخرى؛  ها في لتقبل المجموعةبناء على شروط ما كانت  المجموعة إعادة هيكلة قرض أو سلفة من قبل   –
 ؛ أو آخر لي ام تنظيمدة إعا فالس أول تعرض المقترض لإلأن يكون من المحتم –
 ند نتيجة أزمات مالية. وق نشط للسم وجود سدع –

 
 المالي  كز المريان في ب عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  

 
 ودات.  ي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية اإلجمالية للموجلموجودات المالية الت خسائر اصات مخص يتم خصم

 
ا خسائر  تقييم  ايتم  قيمة  وجت الالمدينة  مم  ذ لنخفاض  البنوكد  عقولا  وموجودات مدينة  لازات  المحتج ذمم  ارية  لدى  القابلة    والنقد  والودائع 

 . باح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى الموحد األرضها بشكل منفصل في بيان م عر ويت  ،وبعض الذمم المدينة األخرىد دالالستر
 
على سمات مخاطر    التي تنطوي   ت الماليةرى مع الموجودا األخ  الموجودات  عي يتم تجم  بينما  بصورة منفردة  الموجودات الهامةاختبار  م  يت 

 بشكل جماعي.  اهيمتقي لائتمان مماثلة 
 

إذا    ر خسائ يتم عكس   القيمة  الانخفاض  بعد االعتراف بخسا  عكس أمكن ربط  القيمة   ئربشكل موضوعي بحدث وقع  يتعلق  .  انخفاض  فيما 
 األرباح أو الخسائر.   بياناالعتراف بالعكس في  ، يتمفأةفة المطلكاسها بالت قي  مت لتي ي لمالية الموجودات ابا
 

 الشطب 
 

ات معقولة السترداد أصل مالي بالكامل أو جزء منه.  توقع  المجموعةعندما ال يكون لدى  ية لألصل المالي  الدفتريمة  لقا  مالييتم شطب إج
معقول لالسترداد. تتوقع    ععلى ما إذا كان هناك توقناًء  شطب ب مة ال ي قتوقيت وييم لقت ي بإجراء  فرد  بشكل  المجموعة عمالء، تقوم  بالنسبة لل
المشطوبة.   ر منكبي   زء ج  ردادعدم است   المجموعة المالية  الموجودا   تظلومع ذلك،    المبالغ  تم شطبها خاضعةت  تنفيذية    إلجراءات  التي 
 الغ المستحقة. السترداد المب  المجموعةات االلتزام بإجراء  بغرض

 
 المالية  رغي  الموجودات  ( 2)
 
في تاريخ كل تقرير    ، المؤجلة  الضريبةوموجودات    ونخزالم  ، باستثناءلمجموعةدى الجودات غير المالية  و لقيم الدفترية للماجعة ام مرت ت 

  سترداد ابلة لالققيمة الالقدير  ، يتم ت لمؤشرجود مثل هذا امة. في حالة و القي في  نخفاض  ال  تعرضها  ا كان هناك أي مؤشر علىلتحديد ما إذ
 صل. من األ

 
ي اختبالغرض   القيمة،  انخفاض  مت ر  الموجودات  تجميع  في أصغر مجموعة منم  ت ودوج الم   عاً  داخلةات  نقدية  تدفقات  االستخدام    نتج  من 

  ة فاالعتراف بكا  مت منتجة للنقد. ي خرى أو الوحدات ال ات األ لموجودود عن التدفقات النقدية الداخلة من اقلة إلى أبعد الحدالمستمر وتكون مست 
  سائر.خ لقيمة ضمن األرباح أو الفاض اخسائر انخ

 
العادلة ناقصاً تكاليف البيع، أيهما أكبر. القيمة من االستخدام أو القيمة    الوحدة المنتجة للنقد في أو    ل صألن ا تتمثل القيمة القابلة لالسترداد م

ق الحالية للقيمة  مات السو ي عكس تقي ت   التيا الحالية  قيمتهمقدرة إلى  لاية المستقبلية  دقات النقالتدف  تخفيض  من االستخدام، يتمعند تقييم القيمة  
 الوحدة المنتجة للنقد.  علقة بذلك األصل أو المت ر اطلمخوا ل الزمنية للما
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 )تابع( إيضاحات 
 

 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة  . 3
 
 )تابع( يمة انخفاض الق )م( 

 
   ع(ب )تا  المالية يرغ الموجودات  ( 2)
 

 قدرة القابلة لالسترداد.  ه الممت قي   ة الدفترية لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد عنمف بخسائر انخفاض القيمة عندما تزيد القي ارعت يتم اال
 

خصم   ديدها، بعدم تحليت   التي كانة الدفترية  صل عن القيملأل  ائر انخفاض القيمة إلى الحد الذي ال تزيد فيه القيمة الدفتريةكس خسيتم ع
 فاض القيمة خاإلطفاء، ما لم يتم االعتراف بخسائر ان  وأك االستهال

 
 المخصصات   )ن( 

   
السوق  ية المتوقعة بمعدل خصم ما قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات  ستقبلالنقدية المن طريق خصم التدفقات  ع  يتم تحديد المخصصات

   ويل. مم االعتراف بعكس الخصم على أنه تكاليف ت ت ي . هذا االلتزام نطوي عليهاتي ي ر المنية للمال والمخاط زة للقيمة الحالي ال
 

 التمويل   كاليفإيرادات وت )س( 
 

إيرا منداتتألف  التمويل  ال  ت  الودائع  من  الفائدة  الفائ ثابت إيرادات  بإيرادات  االعتراف  يتم  الخسائر ة.  أو  األرباح  استحقاقها ضمن  عند    دة 
 الفعلية.  باستخدام طريقة الفائدة 

 
عند    عتراف بهاالويتم ا  ،ارجامات اإلي زالت   على   ائدةومصروفات الف  ةعلى القروض المصرفي   من مصروفات الفائدة   ل ي تكاليف التمو  فلتتأ

 الفعلية.   ائدة استحقاقها باستخدام طريقة الف
 

ت يتم   بكافة  ضاالعتراف  االقتراض  الخسائركاليف  أو  األرباح  التكاليف،  من  تلك  مباش  باستثناء  لحيازةرالمنسوبة  إ  ةً  إنتاج  اء  شن أو  أو 
منافع اقتصادية في المستقبل  تج عنها  حتمل أن ين لمكون من اعندما ي   اتموجودتلك الء من تكلفة  ها كجزت رسمل  موجودات مؤهلة حيث تتم

التكاليف    عةللمجمو تلك  قياس  رسملة  ويمكن  تبدأ  موثوقة.  االقت بصورة  اعتباراً تكاليف  ت   راض  تاريخ  المصروفمن  لمتعلقة  اات  كبد 
.  ايعهأو ب   ا لالستخدام المزمع له  ة ل المؤه  الموجودات كافة األنشطة الالزمة إلعداد    ةس ممار  وتتوقف عند االنتهاء من  ة المؤهل  اتدوبالموج
 كمصروفات. ستحواذ أو اإلنشاء أو اإلنتاج بالفترة الالحقة لالقتراض المتعلقة تكاليف اال احتسابيتم 

 
 ار يج إلعقود ا )ع( 

 
، إذا كان العقد  جارإي أو ينطوي على عقد  العقديمثل عقد إيجار.  علىوي  ط ين العقد يمثل أو ديد ما إذا كان عقد بتحلافي بداية موعة جتقوم الم

 .  لفترة زمنية نظير مقابل محدد أصلاستخدام  على  السيطرةالحق في  قلين 
 
 تأجر  لمجموعة بصفة مسا
 

ب  يت دعند  تعديل عقد ما  أو  إي اية  المجموعة تقو  ،جارضمن عنصر  ال  م  إيجار  بتخصيص  العقد لكل عنصر  أساس أسعارها  لى  عمقابل في 
ارية  يجارية واحتساب العناصر اإليجالعناصر غير اإلالعقارات، قررت المجموعة عدم فصل    إيجار  عقودب   لق فيما يتعالمستقلة ذات الصلة. 

 .يجار واحدوغير اإليجارية كعنصر إ
 

  التي تتضمن   االستخدام مبدئياً بالتكلفةحق   أصل   س اإليجار. يتم قيا  ةداي ب اإليجار في تاريخ    والتزام ستخدامحق اال  بأصلوعة  تعترف المجم
إلى أي تكاليف    ة، باإلضافاإليجار  ةداي ب تاريخ    في أو قبل  سدادهار التي تم  اإليجا  لمدفوعاتوفقاً    لمعدلاإليجار ا  زامية اللت لقيمة المبدئ ا

إلافباإلض  تكبدها  م ت   أولية وجوهريةمباشرة   تقدير  ة  وإزال  الجوهرية  تكاليف الى  األصل  ل فك  أو    و ذ ة  ذ   إعادةالصلة  أو    واألصل  الصلة 
 مة.  مستلاليجار اإلوافز ح، ناقصاً  إلى حالته األصلية عليه  يوجدالموقع الذي 

 
اال احتساب  الحقاً  االستخديتم  حق  ألصل  علستهالك  القسط ام  طريقة  أساس  اعتبار  ى  بدااً الثابت  تاريخ  من  حتى  اإليجار  مدة    ية  نهاية 

أصل حق    أو أن توضح تكلفة  اإليجارالصلة إلى المجموعة بنهاية فترة    وصل ذ تحويل ملكية األ   اإليجارتم بموجب عقد  ي اإليجار، ما لم  
العمر    خدام على مدىست صل حق االألالك  ستهاالف يتم احتساب  ، سور الشراء. في هذه الحالةام أن المجموعة سوف تمارس خيااالستخد
يت   و اجي لألصل ذاإلنت  بال  مالصلة، والذي  الخاص  لنفس األساس  يتم تخفيض  واآلالت  ممتلكات  تحديده وفقاً  والمعدات. عالوة على ذلك، 

 اإليجار.  م دة قياس التزاوجدت، ويتم تعديلها عند إعا  خسائر انخفاض القيمة، إن  علىبناًء دام بشكل دوري أصل حق االستخ
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 ع( )تاب إيضاحات 
 
 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة  . 3
 

 )تابع(  إليجار قود اع )ع( 
 
 )تابع(تأجر  لمجموعة بصفة مسا

 
ً يتم مب  ستخدام معدل  ، ويتم خصمها بااإليجار  بداية قياس التزام اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ  دئيا

لمجموعة.  ا  المتزايد لدىراض  ت قاالالخصم باستخدام معدل  عدل بسهولة، يتم  الم  حديد ذلكت   أو، إذا تعذر  في عقد اإليجار  الفائدة الضمني
 كمعدل خصم.   الخاص بها المتزايدقتراض اال، تستخدم المجموعة معدل بشكل عام

 
 لي:  ما ي  على  يجارفي قياس التزام اإلتشتمل دفعات اإليجار المدرجة 

 
 سية؛ألساالثابتة ا ي ذلك الدفعات الثابتة، بما ف الدفعات  -
 اريخ بدء العقد؛ام المؤشر أو المعدل كما في ت اً باستخدمبدئي   شر أو معدل ما، يتم قياسهاى مؤلدفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد ع -
 بقية؛ و توقع دفعها بموجب ضمان القيمة المت المبالغ الم -
ذا  إاختيارية  مدفوعات اإليجار في فترة تجديد ة، وبل المجموع كل معقول من قمؤكد ممارسته بشخيار الشراء الممارسة بموجب  سعر ال -

معقول بعدم اإلنهاء  لى يقين للعقد ما لم تكن المجموعة ع  مديد، وغرامات اإلنهاء المبكرخيار الت   ممارسة انت المجموعة على يقين من  ك
 ت مبكر.  في وق 

 
بالتكلقياس التزام    يتم فوعات اإليجار  ي مدفوتتم إعادة قياسه عندما يكون هناك تغيير    لية.فائدة الفعخدام طريقة الفة المطفأة باست اإليجار 

جب ضمان  المجموعة للمبلغ المتوقع دفعه بمو  حال كان هناك تغيير في تقديرغيير في مؤشر أو معدل ما، في  تبة على ت المتر  المستقبلية
يير ن هناك تغا كاذأو إ  س خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاءتمار إذا كانت سديرها حول ما  جموعة بتغيير تقو إذا قامت الم ة المتبقية، أالقيم

 . تةالثاب  جار اإلي ت في جوهر دفعا
 

ا قياس  إعادة  تتم  الطريقة،عندما  بهذه  اإليجار  إجراء    لتزام  الدفترية  لقيمل  مقابل  تعديليتم  أوحق  ألصل  ة  من  تسجيله ضيتم    االستخدام، 
 صفر.  حق االستخدام إلى ألصل  الدفترية يمة تخفيض الق لخسائر إذا تماألرباح أو ا

 
المجموعة  وتق حق  بعرض م  ضمن  االستخدا  موجودات  منفصلة  اإليجار  ت والتزاما  ‘ والمعدات  آلالتوا  الممتلكات ’م  بيان    بصورة  في 
 . لمركز الماليا
 

 فضة ات القيمة المنخالموجودات ذ ارإيججل وعقود  قصيرة األ  اإليجار عقود 
 

قصيرة    اإليجار عقود  و  المنخفضة   لقيمةا   ذاتوجودات  للم   جاري اإلتراف بموجودات حق االستخدام والتزامات  االعجموعة عدم  قررت الم
 . يجاراإلمدى فترة  وفات على أساس القسط الثابت على المرتبطة بتلك العقود كمصر  اإليجارجل. تعترف المجموعة بدفعات  األ

 
 حة السهم ربي ( ف)

 
بعرض المجموتقوم   رب   عة  األساسحية  بيانات  العادية. السهم  والمخفضة ألسهمها  من    ية  األساسية  السهم  ربحية  احتساب  تقسيم  يتم  خالل 

 لسنة. ل القائمة خالدية اسهم العاالشركة على المتوسط المرجح لعدد األ عادية فيملي األسهم اللحااألرباح أو الخسائر المنسوبة 
 

تحد ال يتم  االمخفضة عن طرسهم  يد ربحية  تعديل  المنسوبة لحامليألرب يق  الخسائر  أو  الع  اح  المرجح لعدد األسهم  ااألسهم  دية والمتوسط 
 مقابل تأثيرات جميع األسهم العادية المحتمل تخفيضها.   ادية القائمةالع
 

   التقارير حول القطاعات )ص( 
 

في    قيق إيرادات وتكبد مصروفات بماا تحن من خاللهطة تجارية يمكأنش   التي تزاول  كونات المجموعةد مغيلي في أحالتش  يتمثل القطاع
 مع أي من المكونات األخرى للمجموعة. رادات والمصروفات المتعلقة بمعامالت ي ذلك اإل

 
القطاع نتائج  تقارير    التي  اتتشتمل  تقديم  لل  عنهايتم  التنفيذي  الرئيس  الرئ )المسؤول اشركة  إلى  اتخاذ  الت يسي عن  ية( على  شغيللقرارات 

   يمكن تخصيصها على أساس معقول. ي البنود الت  رة مباشرة للقطاع باإلضافة إلىبصو د المنسوبةالبنو
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 بع( )تاالسياسات المحاسبية الهامة  . 3
 

 الربح التشغيلي   )ق( 
 

إلى اإليرادات والمصروفات  ادات باإلضافة رالتي تحقق إي ستمرة للمجموعة ة الرئيسية المنشطاتج عن األيتمثل الربح التشغيلي في العائد الن 
 .  توزيعات األرباحإيرادات التمويل ووإيرادات ليف التمويل التشغيلي تكايلية. ال يتضمن الربح باألنشطة التشغ خرى المتعلقةاأل

 
 القيمة العادلة   )ر( 

 

السوق في    املة منتظمة بين المشاركين في عفي مالتزام يل  يتم دفعه لتحوأو    ابل بيع أصل ي يمكن قبضه مقالذ  في المبلغتتمثل القيمة العادلة  
اات  في  القياس  في  ريخ  أو،  الرئيسي  العادلة  حالة عدم وجودلسوق  القيمة  تعكس  التاريخ.  ذلك  للمجموعة في  متاحاً  يكون  أفضل سوق  ه، 

 لتزام. لاللتزام مخاطر عدم الوفاء باال
 

 المالية.  رالمالية وغي لعادلة للموجودات والمطلوبات ا عة قياس القيم حاسبية للمجموالماإلفصاحات و السياسات ب بعض تتطل
 

القي   تقوم بقياس  لألالمجموعة  العادلة  يُ مة  األداة.  لتلك  نشطة  في سوق  المدرج  السعر  باستخدام  تكرار  داة  في حال  نشط  أنه  السوق  عتبر 
 .   ومات عن األسعار بصورة مستمرةعلالحصول على م ىاٍف بحيث يتسن لمطلوبات بشكل كالموجودات أو اقة ب ت المتعلحدوث المعامال

 
قدر  ة أساليب التقييم بحيث تستفيد من المدخالت الملحوظة ذات الصلة  تستخدم المجموع مدرج في سوق نشطة،    ال يكون هناك سعر  عندما
المدخالت  وتقلل  اإلمكان استخدام  المل  من  أسلوب  حوظة غير  يتضمن  تم.  الذي  كاف  التقييم  التي    ة اختياره  باالعتبار   قد العوامل  يضعها 
 ر المعاملة. سوق عند تسعي لالمشاركة في ا األطراف

 
جودات أو المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة سعر عرض وسعر طلب، تقوم المجموعة بقياس الموجودات والمراكز  ألحد المو  في حال كان
 . بسعر الطلب قصيرة األجل والمراكز    باتياس المطلون يتم قعر العرض في حي ل بسطويلة األج 

 

ال سعر  عادةً  ميكون  ألعاملة  العادلة  القيمة  على  دليل  أفضل  مهو  المبدئي  داة  االعتراف  عند  أو    -الية  المدفوع  للمبلغ  العادلة  القيمة  أي 
ة  يمة العادل االستدالل على الق  يتم  ولم ملة،  معاعن سعر ال  المبدئي تختلفراف  القيمة العادلة عند االعت   المقبوض. عندما تقرر المجموعة أن

األسع فيابواسطة  المدرجة  مماث   ر  مطلوبات  أو  لموجودات  نشط  أو  سوق  أساليب  لة  إلى  غير  تقييم  الاالستناد  مدخالت  أي  تعتبر  التي 
بالقياس  مهمة ملحوظة غير   يتعلق  ا ،  فيما  قياس  مبدئياً  يتم  الحالة  باألدفي هذه  المالية  الوات  تعديللقيمة  ويتم  لمراعاةعادلة،  بين ال  ها  فرق 

ائر على أساس تناسبي على مدى  و الخس يتم االعتراف بالفرق ضمن األرباح ألة. الحقاً،  مدئي وسعر المعاعتراف المب مة العادلة عند االالقي 
 . تم إنهاء المعاملة وظة أو ي ات السوق الملحيان عمر األداة وليس أكثر من ذلك عندما يكون التقييم مدعوماً بشكل كامل بب 

 
 عد بلم يتم تفعيلها  إصدارها والتي تم  تفسيرات الجديدة وال  يرالمعاي )ش( 

 

ويجوز تطبيقها قبل    2021يناير   1على الفترات السنوية التي تبدأ بعد    والتفسيرات  يرتسري بعض المعايير الجديدة والتعديالت على المعاي 
 ة الموحدة.  ات المالي البيان هذه دلة عند إعداد و المعيير الجديدة أيق المعامبكر بتطب قم بشكل مجموعة لم ت ال أن اريخ؛ إالذلك الت 

 
الت   سلي  المعدلة  والتفسيرات  للمعايير  يكون  أن  المتوقع  البيانات من  على  جوهرياً  تأثيراً  للمجموعة   المالية  الية  التطبيق    الموحدة  فترة  في 

 .المبدئي
 
 (؛37 تعديل على المعيار المحاسبي الدولي رقم عقد )لفيذ اتن  العقود المثقلة بالتزامات – تكلفة -

 ؛ (12ت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ة المؤجلة ذات الصلة بالموجودات والمطلوبات الناتجة من معاملة منفردة )التعديالالضريب  -

 (؛  16  الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المحدد  )تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم -

 ؛ 2020 -2018  التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالي ة -

 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية(؛ 3رقم على المعيار  تالعام المفاهيمي )تعديالمرجع االطار  -

 و (؛ 1رقم  تصن يف المطلوبات كمطلوبات متداولة أو غير متداولة )تعدي الت على المعيار المحاسبي الدولي -

ية  المعايير الدول  من  17  المعيار رقم ى  علوالتعديالت    "عقود التأمين"الية الدولية  الم  قاريرية إلعداد الت المعايير الدول  من   17المعيار رقم   -

 ."عقود التأمين"ة  المالية الدولي  قاريرإلعداد الت 
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 المالية إدارة المخاطر  . 4

 
 نظرة عامة

 
 جة استخدامها لألدوات المالية:  اطر التالية نتي ختتعرض المجموعة للم

 
 مخاطر االئتمان -

 السيولة مخاطر  -

 مخاطر السوق  -

 
 مخاطر  طار إدارة الإ

 
ستخدمة من  تها والطرق الملمجموعة وسياساينة أعاله، ويصف أغراض االمب  خاطرموعة للمت حول تعرض المجيقدم هذا اإليضاح معلوما

 ة المجموعة لرأس المال. إلضافة إلى إداراقبلها لقياس وإدارة المخاطر ب 
 

مجلس  ومتابعة  يكون  وضع  عن  عامة  بصورة  مسؤوالً  ا  اإلدارة  إدارة  المجموعة.إطار  لها  تتعرض  التي  ا  لمخاطر  اإلدارة  لعليا  تكون 
بتقديم تقارير منتظمة إلى  اطر لدى المجموسات إدارة المخؤولة عن وضع ومراقبة سياعة مسمجمولل   جلس اإلدارة حول معة، كما تقوم 

ض  المخاطر موثقة بصورة رسمية في بعياسات إدارة  سارة المخاطر المالية للمجموعة من مجموعة من أنشطتها. يتكون اإلطار الحالي إلد
   مجاالت األخرى. دارة المخاطر في بعض المية إلر رسارسات غي المجاالت، ومم

 
سيا وضع  )الرسمي يتم  المجموعة  لدى  المخاطر  إدارة  الرسمية(    ةسات  تواجههوغير  التي  المخاطر  وتحليل  ولوضع  لتحديد  المجموعة  ا 

المناسبة   الموضوعة لمخاطر ومراقلالحدود والضوابط  بالحدود  تتم مراجعة سي بتها وااللتزام  المخاطر بشكل منتظم    إدارةظمة  اسات وأن . 
لتدريب الخاصة بها إلى توفير بيئة  ايير وإجراءات اعنشطة المجموعة. تهدف المجموعة من خالل مظروف السوق وأ  كس التغيرات في لتع

 لتزاماتهم.  ن أدوارهم واي رقابية نظامية وبناءة يدرك فيها كافة الموظف
 

خاطر لدى المجموعة، كما أنها  اءات إدارة المم بسياسات وإجراإلدارة بمراقبة االلتزاقيام  فية  تابعة كي لدى المجموعة بمتقوم لجنة التدقيق  
بالمخراجعة فعالية إط ممسؤولة عن   اعدة لجنة  الداخلي بمس  ق اطر التي تواجهها المجموعة. يقوم قسم التدقي ار إدارة المخاطر فيما يتعلق 

بدو القيام  في  ي التدقيق  اإلشرافي.  قسم  رها  االتدقوم  دوقيق  مراجعة  بأعمال  وم لداخلي  لضورية  وإجراءات  خصصة  المخاطر،  ابط  إدارة 
 راجعة إلى لجنة التدقيق. نتائج أعمال الم ويقوم بتقديم تقارير حول

 
ء  ستثنا)با  واألخرى  لدائنة التجارية والذمم ا والتزامات اإليجار  رفية القروض المص  ن مطلوبات المالية غير المشتقة لدى المجموعة متتألف ال
المجمللمورد  المقدمة  الدفعات لدى  منين(.  العديد  ا  وعة  المدينة  الذمم  مثل  المالية  الم  تجاريةلالموجودات  والذمم  وذمم  المدينة  حتجزات 
 والودائع الثابتة والنقد لدى البنوك.   خرىاألالمدينة 

 
 اطر االئتمان خم
 

لوفاء  مالية ما عن امقابل في أداة  ية في حال عجز أحد العمالء أو طرف  تتمثل مخاطر االئتمان بمخاطر تعرض المجموعة لخسائر مال
والنقد   ىراألخة  لمدين مدينة والذمم امم المحتجزات الوذمن الذمم المدينة التجارية  رئيسية  االئتمان بصورة    بالتزاماته التعاقدية. تنشأ مخاطر

 .  البنوك لدى
 

 نة الذمم المدينة التجارية وذمم المحتجزات المدي 
 

بالسماتئتمان بصورة ريتأثر تعرض المجموعة لمخاطر اال دة عمالء  لديموغرافي لقاعان التوزيع  إالفردية لكل عميل على حدة.    ئيسية 
. تقوم المجموعة  لى مخاطر االئتمانع  ماديليس له تأثير  ،  عمالءلولها ا ي يزاة باألنشطة الت التعثر المتعلق  طر المجموعة، بما في ذلك مخا 

تقدي  يمثل  والذي  القيمة  النخفاض  مخصص  االرها  برصد  المتولخسائر  التجارية    ةعقئتمان  المدينة  بالذمم  يتعلق  المحت فيما  ات  جزوذمم 
 لفردية.  لتعرضات الهامة في حالتها الخسارة المحددة الذي يتعلق باخصص هي عنصر اذا المية لهالعناصر الرئيس. إن مدينةال
 

 ائتمني جيد.  ف ة وذات تصني نوك جيدة السمعتحد المجموعة من تعرضها لمخاطر االئتمان من خالل التعامل فقط مع ب 
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 )تابع(  ية الاطر المإدارة المخ . 4

 
 مخاطر السيولة 

 
عند الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بمطلوباتها المالية التي    تي تواجهها المجموعة بة العوتنتج عن الص  المخاطر التي قد ب خاطر السيولة  تتمثل م

خ من  تسويتها  نقداً تتم  الدفع  خال الل  من  أو  أخرى.ل    مالية  ر  موجودات  بصورة  السيولة  مخاطر  ب تتعلق  التجارية  ئيسية  الدائنة  الذمم 
ً   تثناء المبالغواألخرى )باس يتمثل منهج المجموعة عند إدارة السيولة بضمان    والتزامات اإليجار.   صرفيةلم (، والقروض االمدفوعة مقدما

دية والظروف الحرجة،  وف العافاء بالتزاماتها عند استحقاقها في ظل كٍل من الظر لولقدر ممكن، فية، إلى أقصى  امتالكها دائماً السيولة الكا
 وعة للضرر.  تعرض سمعة المجم غير مقبولة أو دون تحمل خسائر 

 
ً مجموعة ال دىل  . تزامات المالية افي بالصندوق للوفاء بالمصروفات التشغيلية المتوقعة بما في ذلك الوفاء بااللنقد ك حاليا

 
 ق سولمخاطر ا

 
فائدة  جنبية وأسعار الرف العمالت األالتغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صتأثير    تتمثل مخاطر السوق في المخاطر التي قد تنتج عن

ي  دارة والتحكم فعة أو قيمة ما تحتفظ به من أدوات مالية. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إعلى إيرادات المجمو  ألسهما  وأسعار
 كن.عائد مملمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة بهدف تحقيق أعلى  ضعرت حاالت ال

 
 مخاطر العمالت  

 
بعمالت أجنبية. لم تتعرض المجموعة    المقومة ت المجموعة  عامالم  الصرف من بعضغيرات في أسعار  ت خاطر نتيجة للينتج التعرض لم

أل نظراً  جوهرية  بصورة  أجنبية  عمالت  الموجولمخاطر  كافة  المالن  أو ة  ي دات  اإلماراتي  بالدرهم  إما  تتم  المالية  ر  بالدوال   والمطلوبات 
 ي(. ت لدرهم اإلماراأمام ا صرفهاألمريكي )المثبت سعر 

 
 ر الفائدةمخاطر أسعا

 
الفائدة منأ مخانشت  الفائدة الخاص   طر أسعار  بالمجموعةاحتمالية أن تؤثر التغيرات في أسعار الفائدة على صافي مصروفات  ث أن  حي   ة 

متغيرةالمجموع فائدة  بمعدالت  قروض  لديها  الة  معدل  إن  علىف.  رئيسية   ائدة  وبصورة  للمجموعة  المالية  القروض    المطلوبات  على 
 ى السوق. دئدة السائدة لت الفاالمصرفية يتركز على معدال 

 
 مخاطر أسعار األسهم 

 
جموعة  مخالل اإليرادات الشاملة األخرى. تقوم إدارة ال  ة العادلة منالمقاسة بالقيممن سندات الملكية الرائجة    تنشأ مخاطر أسعار األسهم

المراقبة  بم لتحقيق أعلى عافي محفظة االستثملكية  مزيج سندات  بها وذلك  الخاصة  الهدف  من االستثمار  ئد ممكن ارات  يمثل  ات، والذي 
 اصة بالمجموعة. األساسي الستراتيجية االستثمار الخ 

 
المدر  سندات   تتسم ا  رجة المدجة وغير  الملكية  تجاه مخاطر أسعار  بالحساسية  المجموعة  التيللدى  اليقين  تنتج    سوق  القيم بشأن  من عدم 

المالية  المستقبلية تقوم    لألوراق  مخاط المجموعاالستثمارية.  بإدارة  موجودات  ة  على  حدود  ووضع  التنويع  خالل  من  األسهم  أسعار  ر 
 جماعية.  ة فردية وبصورة التزامات حقوق الملكية بصور و
 
 أجل أهداف استراتيجية.  ات لمدة طويلة منتثماراالحتفاظ باالسية في ات الملكدمثل الهدف الرئيسي من استثمارات المجموعة في سن يت 
 

 لمال إدارة رأس ا
 
ى  لك الحفاظ علثقة السوق وكذ  ثقة المستثمر والدائن وكسب   في االحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية للحفاظ على  لس اإلدارة مجتمثل سياسة  ت 

 التطوير المستقبلي لألعمال.  
 

فرها  مانات التي يو ات والضوبين المميز، ة زيادة مستويات القروضفي حالت الكبيرة  عائداالتوازن بين الظ على  رة للحفا ايسعى مجلس اإلد
 الوضع الجيد لرأس المال.  

 
 خالل السنة.   دارة رأس المالنهج المجموعة فيما يتعلق بإلم تكن هناك تغيرات في م
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 )تابع( إيضاحات 
 
 اإليرادات   . 5

 2021 2020 
 درهم درهم  
   

 183.954.388 165.792.189 محددة نقطة زمنيةفي  –لبضائع بيع ا
 6.510.817 8.764.547 على مدى فترة زمنية –العقود  إيرادات

 ----------------- ---------------- 
 174.556.736 190.465.205 
 ==== = ===== = ======== 

 
 رافية لجغاألسواق ا اعات و القطيع اإليرادات حسب زتو 

 2021 2020 
 درهم درهم  

   قطاعات األعمال 
 82.570.534 73.758.024 منتجات الخرسانة 

 78.806.851 63.527.163 منتجات الصوف الصخري 
 8.503.153 15.260.595 الكسارات  منتجات
 20.584.667 22.010.954 البالط الرخام و

 ---------------- ---------------- 
 174.556.736 190.465.205 
 ==== =====  ========= 

   األسواق الجغرافية 
 184.462.682 171.441.117 عربية المتحدةإلمارات الداخل دولة ا

 6.002.523 3.115.619 دولة اإلمارات العربية المتحدةخارج  
 ------------------ ---------------- 
 174.556.736 190.465.205 
 = === ====== = ======== 
  

 ة المبيعات تكلف . 6
 2021 2020 
 درهم درهم  
   
 8.976.953 9.378.830 ة السنة د خام في بداي موا

 35.251.210 33.227.101 مشتريات خالل السنة 
 (9.378.830) ( 6.961.502) (14مواد خام في نهاية السنة )إيضاح 

 ----------------- ---------------- 
 34.849.333 35.644.429 مستهلكة  خام  مواد 

 18.403.477 15.628.265 عمالة  تكاليف 
 معدات  الالت واآل ممتلكات وللستهالك اال

 21.062.570 18.598.797 ( (3)11تخدام( )راجع اإليضاح )بما في ذلك موجودات حق االس
 35.998.075 36.972.114 امة ات التصنيع العمصروف

 517.994 ( 1.890.384) ( 14ع اإليضاح جة )راالمخزون بطيء الحرك  خصص م
 ----------------- ---------------- 

 110.831.449 104.953.221 عة صن  مُ تكلفة البضائع ال
 25.237.015 24.830.294 بضائع تامة الصنع في بداية السنة 

 (24.830.294) ( 23.207.784) ( 14ح ية السنة )إيضانهاة الصنع في تامبضائع 
 ------------------ ---------------- 

 111.238.170 106.575.731 تكلفة المبيعات 
  ====== ==== ==== = == == 
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 )تابع( إيضاحات 
 
 عمومية الدارية واإل روفات مصال . 7

 2021 2020 
 درهم درهم  
   

 14.048.540 12.290.568 ذات صلة ت ازارواتب وامتي 
 ت  معداالالت واآل ممتلكات وللستهالك اال

 4.445.161 4.414.785 ( (3)11يضاح اإل موجودات حق االستخدام( )راجع ذلكي )بما ف
 1.218.451 1.165.955 ت ورسوم تأشيرا  نونية ومهنيةأتعاب قا

 793.360 914.860 ( أدناه( 1مساهمة اجتماعية )راجع )
 667.680 613.828 اتف االتصاالت واله

 330.149 309.864 مرافق 
 204.026 163.930 تأمين 

 94.093 129.782 صروفات المركبات  م
 245.373 - ( (5)11ح )راجع اإليضااز  جاإلن  لية قيدمارأسأعمال شطب 
 722.090 893.502 أخرى 

 ---------------- --------------- 
 20.897.074 22.768.923 
 = ======== == ====== 
 

لتطوير مجتمعات محلية في منطقة    ‘لتنمية المناطق  مؤسسة الفجيرة’  إلىة  صدرة دون تكلفاجتماعية في شكل بضائع م  في مساهماتثل  تتم ( 1)
    الفجيرة.  

 
 مصروفات البيع والتوزيع   . 8

 2021 2020 
 درهم درهم  
   

 8.494.213 8.692.606 ذات صلة  ى ت أخررواتب وامتيازا
 3.961.417 4.428.329 مركبات وفات مصر
 ت  امعدالالت واآل ممتلكات وللستهالك اال

 4.251.930 4.388.753 ( (3)11)بما في ذلك موجودات حق االستخدام( )راجع اإليضاح 
 1.284.894 1.668.169 رسوم حكومية على مبيعات المحاجر

 523.180 498.254 االتصاالت والهاتف 
 209.967 469.816 رسوم تأشيرات و  ومهنية نونية أتعاب قا
 266.813 248.105 تأمين  

 237.672 227.189 سوم مصرفية ر
 200.931 222.274 إيجار  

 316.542 210.955 ي لتجارالدعاية والترويج ا
 655.429 687.315 أخرى 

 ---------------- -------------- 
 21.741.765 20.402.988 
  ========= == = ===== 
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 بع( )تات إيضاحا
 
   رادات أخرىإي . 9

 2021 2020 
 درهم درهم  
   

 437.733 1.204.174 بيع خردة
 2.297.104 829.080 ( ( 2و ) (1)27  يضاحاإلزائدة )راجع ير مطالب بها واستحقاقات عكس مبالغ مقدمة غ

 1.527.722 - (اهأدن  ( 1ح )اإليضا )راجع  مطالبة تأمين
 13.765 - دات عاد ممتلكات وآالت ومعب است ح من ألرباا

 203.063 268.433 أخرى 
 -------------- ------------- 
 2.301.687 4.479.387 
  === ===== == ===== 

 
بالك (  1) وقابلة لالسترداد  تأمين معتمدة  في مطالبات  بالمخزوخصو ب امل  تتمثل  لحق  الذي  واون  ص الضرر  معدات  آلالت والالممتلكات 

 .2018ضانات في ي الفبسبب 
   

 التمويل    وتكاليفإيرادات   . 10
 

 2021 2020 
 درهم درهم  

   التمويل  تكاليف
 3.670.381 3.433.499 ( 25ع اإليضاح ج)را  اإليجارعقود  زامات الت الفائدة على 

 716.678 327.141 ية الفائدة على قروض مصرف
 -------------- ------------- 
 3.760.640 4.387.059 
 -------------- ------------- 

   إيرادات التمويل 
 2.077.113 1.333.576 الفائدة على ودائع ثابتة  

 -------------- ------------- 
 2.309.946 2.427.064 سائر المعترف بها ضمن األرباح أو الخمصروفات التمويل صافي 

 ==== ==== == = ==== 
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 )تابع( حات إيضا
 

   اتمعدالالت واآلو  ممتلكات ال . 11
 

 

 
 أراضي 

 ستأجرة م

مباني وتحسينات  
عقارات  ال على
 وماكينات  آالت مستأجرة ال

 مركبات  
   معدات ثقيلةو

 أثاث  
 وتجهيزات 

 ل رأسمالية اأعم 
 اإلجمالي  قيد اإلنجاز 

 درهم  م دره رهم د رهم د درهم  درهم  درهم  
        تكلفة ال
 595.955.565 8.130.643 14.696.539 61.293.281 323.382.337 126.929.216 61.523.549 2020يناير  1 في

 5.145.258 4.137.925 282.770 238.143 486.420 - - اإلضافات 
 (166.260) - (11.347) (154.913) - - - االستبعادات 

 (245.373) (245.373) - - - -  مشطوبات لا
 - (7.411.104) 206.546 - 6.939.517 265.041 - التحويالت  

 --------------- ----------------- ----------------- --------------- --------------- -------------- ----------------- 
 600.689.190 4.612.091 15.174.508 61.376.511 330.808.274 127.194.257 61.523.549 2020ديسمبر  31 يف
 --------------- ----------------- ----------------- --------------- --------------- -------------- ----------------- 
        
 600.689.190 4.612.091 15.174.508 61.376.511 330.808.274 127.194.257 61.523.549 2021اير ين  1 في

 9.948.314 9.084.806 542.926 - 293.587 26.995 - اإلضافات 
 1.875.871 593.404 - - 1.282.467 - - ناه(( أد6من المخزون )راجع اإليضاح ) تحويالتال

 (9.267.501) (60.170) (109.520) (1.872.911) (6.821.930) (402.970) - االستبعادات 
 - (1.784.497) 38.285 - 1.746.212 - - التحويالت  

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

 603.245.874 12.445.634 15.646.199 59.503.600 327.308.610 126.818.282 61.523.549 2021ديسمبر  31في 
 --------------- ---------------- ----------------- -------------- --------------- -------------- ----------------- 
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 )تابع( إيضاحات 
 

 )تابع(  معداتالالت واآلممتلكات و ال . 11
 

 

 
 أراضي 

 مستأجرة 

ني وتحسينات  ا مب
عقارات  ال على
 وماكينات آالت  مستأجرة ال

 ت  مركبا
 يلة  عدات ثقم و

 أثاث  
 تجهيزات و

 سمالية أ ر أعمال
 اإلجمالي  قيد اإلنجاز 

 درهم  درهم  هم در م دره درهم  درهم  درهم  
 اكم االستهالك المتر

       انخفاض القيمة و
 

 385.746.076 60.170 13.519.372 53.477.374 237.876.457 76.628.411 4.184.292 2020يناير  1في 
 29.759.661 - 431.162 2.309.989 14.592.842 7.061.250 5.364.418 االستهالك للسنة 

 (77.899) - (3.184) (74.715) - - - ادات الستبععند ا
 ------------- --------------- ----------------- --------------- --------------- ---------- ----------------- 

 415.427.838 60.170 13.947.350 55.712.648 252.469.299 83.689.661 9.548.710 2020سمبر دي  31ي ف
 ------------- --------------- ----------------- --------------- --------------- ---------- ----------------- 

 415.427.838 60.170 13.947.350 55.712.648 252.469.299 83.689.661 9.548.710 2021يناير  1في 
 27.402.335 - 497.929 1.341.961 13.193.686 7.018.998 5.349.761 االستهالك للسنة 

 (9.267.501) (60.170) (109.520) (1.872.911) (6.821.930) (402.970) - ند االستبعادات ع
 -------------- --------------- ----------------- --------------- -------------- ---------- ----------------- 

 433.562.672 - 14.335.759 55.181.698 258.841.055 90.305.689 14.898.471 2021 رمب ديس  31في 
 ------------- --------------- ----------------- --------------- --------------- ----------- ----------------- 

        قيمة الدفترية:صافي ال 
 169.683.202 12.445.634 1.310.440 4.321.902 68.467.555 36.512.593 46.625.078 2021ديسمبر  31في 
 ======== =  ========= ==== =====  ========  ======== == ======  ========== 

 185.261.352 4.551.921 1.227.158 5.663.863 78.338.975 43.504.596 51.974.839 2020ديسمبر  31في 
 ==== =====  ========= ======== = = =======  ========  ========  ========== 

 
 سنوية.  ة ديد عقود اإليجار هذه بصورجفجيرة ويتم ت موجب عقد إيجار من حكومة الي تم الحصول عليها ب على قطع أراض نيتم تشيد المبا ( 1)
 
 . (بي ركالت قيد  آالت وماكينات  : 2020)قيد اإلنشاء سكن عمال و  بي ركالت قيد   آالت وماكينات من ة ة رئيسي بصور األعمال الرأسمالية قيد اإلنجازلف تتأ ( 2)
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 ع( )تاب  إيضاحات 
 

   )تابع( معدات  الالت واآللكات و ممتال . 11
 
   االستهالك  ( 3)

 
 كما يلي:   ق االستخدام( ح  للسنة )بما في ذلك موجودات  تخصيص تكاليف االستهالكتم  

 
 2021 2020 
 درهم درهم  
   
 21.062.570 18.598.797 ( 6)راجع اإليضاح عات ة المبي تكلف

 4.251.930 4.388.753 ( 8اح )راجع اإليضيع زمصروفات البيع والتو
 4.445.161 4.414.785   ( 7يضاح اإل)راجع   عموميةالدارية واإلمصروفات ال
 ---------------- ---------------- 
 27.402.335 29.759.661 
  =========  ===== ==== 

 
 موجودات حق االستخدام   ( 4)

 
ي  . فيما يلي الحركة ف‘سينات على عقارات مستأجرةي والتحالمبان ’  و   ‘راضي المستأجرةاأل’ات  فئ   فيق االستخدام  موجودات ح  ضرع  ميت 
 وجودات حق االستخدام: م
  

 2021 2020 
 درهم هم در 
   كلفة تلا

 68.082.395 68.082.395 مبر  ديس  31يناير و 1في 
 --------------- --------------- 
   تهالك المتراكم سالا

 5.349.760 10.714.177 يناير   1في 
 5.364.417 5.345.675 ة لسن المحمل ل

 ---------------- -------------- 
 10.714.177 16.059.852 ديسمبر  31في 
 ---------------- -------------- 

 57.378.218 52.022.543 سمبر دي  31دفترية في القيمة ال 
  =========  === ===== 

 
 للسنة كما يلي: ئر ة وتم توزيعها على األرباح أو الخسايجار ذات الصلاإل م على فترات ات حق االستخدادتكز رسوم االستهالك لموجورت 
 
 2021 2020 
 درهم درهم  
   

 2.650.708 2.400.296   تكلفة المبيعات
 1.881.916 2.080.989 ع والتوزيع  مصروفات البي 

 831.793 864.390 ية  مموعالدارية واإلروفات مصال
 -------------- -------------- 
 5.345.675 5.364.417 
 ==== ==== ==== ==== 
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 )تابع( يضاحات إ
 

   )تابع( معدات  الالت واآلممتلكات و ال . 11
 
 المشطوبات  ( 5)
 

بنود    ضة بشطب بعدارإلت ا، قامسعة االستخدام في المستقبلباالعتبار    يأخذلذي  وا اؤهرجالذي تم إ  إلى التقييم، استناداً  السابقةخالل السنة  
األرباح    بيان  طوب على م تحميل الرصيد المش ه، ت ستخدام. وعلي قابلة لالير  اعتبرت غتي  والمليون درهم،    0  .25ينات بقيمة  كماوالت  اآلال

 . "صروفات العمومية واإلدارية "الم أو الخسائر للسنة ضمن 
 
 من المخزون  التحويالت ( 6)

 
غيار رأس  التحويالت   هذهتتعلق   استهالكية  مالبقطع  الماكيتم  تجديد  في  واحدة.    اتين ها  محاسبية  فترة  من  استخدامها ألكثر  المتوقع  ومن 
 إعادة تصنيفها من المخزون إلى الممتلكات واآلالت والمعدات.  ت ، فقد تموبالتالي

     
   الذمم المدينة طويلة األجل . 12 

 2021 2020 
 درهم درهم  
   

 365.500 386.015 بلة لالسترداد ودائع قا
 152.248 303.078 حتجزات مدينة ذمم م

 ------------ ----------- 
 689.093 517.748 
 = ===== == ==== 

 
المحتجزات المدينة والتي تمت إعادة تصنيفها من المبالغ   ممتتضمن الذمم المدينة طويل األجل الجزء غير المتداول من الودائع وذ  ( 1)

 (. 16إليضاح ى )راجع ادينة األخر مال ئع والذمم الوداومقدماً لمدفوعة ا
 

 ة األخرىاإليرادات الشاملادلة من خالل لعة بالقيمة ا ثمارات المسجلاالست . 13
 

 2021 2020 
 درهم درهم  

   : استثمارات في سندات الملكية 
 70.116.409 61.339.182 ة جرمد -
 1.589.600 1.586.000 ناه(( أد 4)راجع اإليضاح ) غير مدرجة  -
 --------------- --------------- 
 62.925.182 71.706.009 
  ======= ==  ======== 
 

 : ت الشاملة األخرى ن خالل اإليراداارات المسجلة بالقيمة العادلة مستثماالفيما يلي الحركة في 
 
 2021 2020 
 درهم درهم  
   
 53.797.089 71.706.009 يناير 1في 

 19.939.753 - لسنة المستحوذ عليها خالل ا
 (6.319.990) ( 14.024.134) ناه( ( أد3الل السنة )راجع )تبعادات خاالس

 4.289.157 5.243.307 ة التغير في القيمة العادل
 ---------------- --------------- 
 71.706.009 62.925.182 ديسمبر  31في 
  ========= ====== == 
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 )تابع( إيضاحات 
 

 )تابع( ألخرىل اإليرادات الشاملة ا دلة من خالة بالقيمة العا ات المسجلرمااالستث . 13
 

 ة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى تصنيف االستثمارات في سندات الملكية بالقيم ( 1)

 
رى نظراً ألن  املة األخشل االل اإليرادات  العادلة من خبالقيمة  ات ملكية مدرجة  بتصنيف االستثمارات أعاله على أنها سند  ة عومقامت المج

 ية. ة االحتفاظ بها لفترة طويلة ألغراض استراتيجتنوي المجموع كية هذه تمثل استثمارات ندات الملس
 

 إيرادات توزيعات األرباح  ( 2)

 
ح أو  "بيان األربافي    ( درهممليون    2  .08:  2020)مليون درهم    0  .68بقيمة  أرباح  يرادات توزيعات  إب االعتراف  الحالية  خالل السنة   تم
 . رىات الشاملة األخادمن خالل اإليرالعادلة كية بالقيمة سندات الملمارات في من االستث  ائر" سخال
 

 لشاملة األخرى الل اإليرادات ا مارات بالقيمة العادلة من خبعاد استثاست ( 3)

 
بل  ألخرى مقاادات الشاملة ا ري إلالل ا بالقيمة العادلة من خ  المسجلة   مجموعة خالل السنة الحالية ببيع ببعض االستثمارات المدرجة لاقامت  

:  2020)  مليون درهم  2  .50القيمة العادلة البالغ  ويل احتياطي  . تم تح(مليون درهم  6  .32:  2020)هم  مليون در  14  .02ثمن بيع قدره  
 (.  22اجع اإليضاح تبعاد )رالمتعلق بهذه االستثمارات إلى األرباح المحتجزة عند االس (مدرهمليون  1 .82

 
 جة ت غير مدرسندا  –العادلة   مقياس القي ( 4)

 
 ا من قبل المجموعة: جة المحتفظ بهير المدر فيما يلي السندات غ

 
 2021 2020 
 درهم رهم د 
   

 1.500.000 1.500.000 )أ( أدناه(  ة )راجع اإليضاحالفجيرة للمياه العذب 
 86.000 86.000 إي إس سي أيه إن 
 3.600 - رة  تجا شركة الفجيرة لل

 -------------- ------------- 
 1.586.000 1.589.600 
  === == ===  === == == 
 

 ة تقييم شركة الفجيرة للمياه العذب  -أ

 
 التقييم  أسلوب 

 
العادل القيمة  تقييم  للمياه  ةتم  الفجيرة  ً داخلي العذبة    لشركة  وذ  ا اإلدارة  قبل  ع  لكمن  السوق  لى طريقبناًء  بعين    مع  المقارنة سعر  األخذ 

 صلة. ذات ال بسندات الملكية  يع الخاصةلى معامالت الب دلة عاأل االعتبار
 

 المدخالت الهامة غير الملحوظة: 
 

 على معامالت البيع.  بعين االعتبار األدلة ذسندات الملكية غير المدرجة مع األخسعر السوق المقدر ل 
 

 لة: عادحوظة وقياس القيم الير الملغ الرئيسية  معطياتالالتداخل بين 
 

تن   دادتزسوف   العخفض  أو  لسندالقيمة  المدرجةادلة  الملكية غير  هن ف  ات  كان  حال  الخاصي  البيع  معامالت  أو عدد  نوع  في  تغير  ة  اك 
 بسندات مشابهة. 
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 تابع( )إيضاحات 
 

 المخزون  . 14
 2021 2020 
 همدر درهم  
   

 9.378.830 6.961.504 المواد الخام 
 24.830.294 23.207.784 البضائع تامة الصنع 

 21.796.072 19.045.758 ر لغياقطع ا
 1.638.435 2.298.605 ية المواد االستهالك

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

 51.513.649 57.643.631 
 (17.025.225) ( 15.134.841) ركة صاً: مخصص المخزون بطيء الحناق
 --------------------- -------------------- 

 36.378.808 40.618.406 
 71.884 - قل ع قيد الن البضائ 

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

 36.378.808 40.690.290 
 ======== ==== ======== === 
 

 ون بطيء الحركة:  مخزخصص الم في   ا يلي الحركةفيم

 2021 2020 
 درهم درهم  
   

 17.001.398 17.025.225 يناير   1في 
 517.994 ( 1.890.384) لسنة  ل  المخصص(/ عكوس )الم
 ( 494.167) - طوب  المش
 ------------------- ------------------ 

 17.025.225 15.134.841 سمبر  دي  31في 
 ======== ==== ======== === 

 

 الذمم المدينة التجارية . 15
 2021 2020 
 درهم درهم  
   

 61.602.035 64.486.834 ارية ة التجالذمم المدين 
 (18.185.093) ( 18.412.319) تجارية  ة الة الذمم المدين في قيم ض ر االنخفاخسائ  ناقصاً: 

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

 46.074.515 43.416.942 
 ========== ==== ======== === 

 

 مم المدينة األخرى ع والذئالمبالغ المدفوعة مقدماً والودا . 16
 2021 2020 
 درهم درهم  
   

ً  ةمدفوع ال مصروفات ال  2.725.977 3.153.755 * مقدما
ً المبالغ المدفوعة   492.150 830.186 * مقدما

 751.143 825.709 ذمم المحتجزات المدينة 
 424.604 533.120 الودائع
 750.880 259.156   القبض  ةق مستحفوائد 

 31.747 84.597 الذمم المدينة األخرى 
 ------------------ ----------------- 

ً عة المبالغ المدفوإجمالي   5.176.501 5.686.523 )أ( األخرى  والودائع والذمم المدينة  مقدما
   ( 12ضاح )راجع اإلي   ناقصاً: الجزء غير المتداول

 ( 365.500) ( 386.015) الودائع 
 ( 152.248) ( 303.078) ذمم المحتجزات المدينة 

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

 ( 517.748) ( 689.093) )ب(  ذمم المدينة طويلة األجل المصنف ضمن الول لمتداا الجزء غير
 ----------------- ---------------- 

 المدفوعة مقدماً والودائع  ن المبالغ الجزء المتداول م
 4.658.753 4.997.430 *  )ب(  -ذمم المدينة األخرى )أ(  وال 
 ======== ==== ======= ==== 

 

 ودات غير المتداولة.  ج تمثل المو  *
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 )تابع( إيضاحات 
 

 د موجودات العقو . 17
 2021 2020 
 رهمد رهم د 
   

 ً  4.380.176 10.093.438 لمتوقعة الخسائر ا التكاليف زائداً األرباح المنسوبة ناقصا
 (2.903.861) ( 4.581.990) وضة أو مستحقة القبض ناقصاً: فواتير سير األعمال المقب 

 ---------------- --------------- 
 5.511.448 1.476.315 
 ====== = == ==== == == 

  
 لثابتة ئع اادالو  . 18

 2021 2020 
 درهم درهم  
   

 108.523.000 111.500.000 كة لدى البن الودائع الثابت 
 ====== ====  ====== == 

 

ا الودائع  لتخضع  وفقاً  ربح  لهامش  المعدال لثابتة  اللت ت  وجارية  فثابتة  استحقاقها  رات تبلغ  يعادله  شهراً   12ت  وما  النقد  من  استثناءها  وتم   
 . النقديةات قفلغرض بيان التد

 
 النقد في الصندوق ولدى البنوك  . 19

 2021 2020 
 درهم درهم  
   

 178.264 246.294 صندوق ال  النقد في
 20.851.031 22.288.834 البنوك نقد لدى ال
 ---------------- --------------- 

 21.095.295 22.535.128 البنوك صندوق ولدى النقد في ال 
 
 

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

 
 رأس المال  . 20

 

 2021 2020 
 همدر درهم  

   در والمدفوعح به والمصالمصر
 135.987.500 135.987.500 درهم لكل سهم  1بواقع م سه  135.987.500

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

 ني طي القانو االحتيا  . 21
 

ية  السنورباح كحد أدنى من صافي األ٪ 10 تحويلعين ت ي ، )وتعديالته( 2015( لسنة 2مارات العربية رقم )لدولة اإل طبقاً للقانون االتحادي
المدفوع  لمال  ا  من رأس  ٪50وقف هذا التحويل عندما يبلغ رصيد هذا االحتياطي  يت زيع.  تولل  غير القابل حتياطي القانونيإلى اال  عة للمجمو

لغ  ه. خالل السنة الحالية، تم تحويل مب مذكور أعاللا عليها القانونيع باستثناء الحاالت التي ينص حتياطي غير قابل للتوزا اال إن هذ للشركة.
 من صافي أرباح السنة.  ٪10ي القانوني، ما يمثل الحتياطا  إلى يون درهم( مل 4 .02: 2020) مليون درهم 2 .56

 
 رى ن خالل اإليرادات الشاملة األخبالقيمة العادلة م سجلة الم ستثماراتة العادلة لالالقيمي احتياط . 22
 

لقيمة العادلة من  سجلة بالمة اقوق الملكي مارات في سندات حدلة لالستث قيمة العاالعادلة صافي التغير المتراكم في الطي القيمة  اي يتضمن احت  
   .عنيعتراف باالستثمار الماف االيقى يتم إحت  خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

 
  ن درهم يومل  2  .50مبلغ  رباح المحتجزة ب رات إلى األثمااالست   حددة خالل السنة، تم تحويل احتياطي متعلق بتلكم  رات بعاد استثماعند است  
 ((. 3)13)راجع اإليضاح  رهم( مليون د 1 .82: 2020)
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 ابع( )ت إيضاحات 
 

 األرباح المحتجزة  . 23
 

 ألرباح زيعات اتو 
 

: 2020)  ٪30نسبة  ة ب على توزيعات أرباح نقدي   2021مارس    31لُمنعقد بتاريخ  ا  ويةعمومية السن الجمعية ال  وافق المساهمون في اجتماع
 الحالية.   السنةخالل مل لكاباوالتي تم دفعها  درهم( ن مليو 20 .4: 2020)ن درهم  مليو 40 .8يمة بق( 15٪
 

 ة أعضاء مجلس اإلدار مكافآت
 

  1  .26لغة  االب دارة  اء مجلس اإل أعض  مكافآت على    2021مارس    31بتاريخ   مومية السنوية الُمنعقدعية العمتماع الجمون في اجالمساه  وافق
 . السنة خالل   بالكامل  هاوالتي تم دفع  ،مليون درهم( 1 .26: 2020) 2021 ديسمبر  31المنتهية في  لسنة مليون درهم ل

 
 القروض المصرفية  . 24
 

 2021 2020 
 درهم درهم  
   

 14.222.222 7.111.111 ( أدناه( 1)  )راجع لقرض ألج 
  ====== === == ====== 
   

   : المصرفية القروض  فيما يلي الحركة في
 2021 2020 
 درهم رهم د 
   
 21.333.333 14.222.222 يناير   1في 

 (7.111.111) ( 7.111.111) خالل السنة  سداد دفعات 
 ---------------- ---------------- 

 14.222.222 7.111.111   ديسمبر 31في 
 (7.111.111) ( 7.111.111) لمتداولة  ت اصنف ضمن المطلوبامتداول المناقصا: الجزء ال

 ---------------- ---------------- 
 7.111.111 - القروض المصرفية اول من الجزء غير المتد

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

لمعدالت الفائدة  وفقاً  ئدة  فالمعدل  م ويخضع  ليون درهم  89إلى    وسط األجل يصليون درهم من تسهيل قرض مت لم  35لغ  ب سحب م  يمثل ( 1)
ض من قبل المجموعة لتمويل  هيل القر تس  على  تم الحصول   .٪2  .75أشهر زائداً هامش ربح قدره    3لمدة    ة لدى بنوك اإلمارات دالسائ 

ه  ليتم سداد لة قيمة القرض  . تمت جدوي وف الصخرللص  مصنع الفجيرةشركة التابعة  عمال لل   نى سكنركيب آالت وماكينات وإنشاء مب ت 
 .  2022وبر أكت ي ة تنتهي فتساوي بع سنوية مالل أقساط رمن خ

 
   :    بموجب روض المصرفية مان القيتم ض ( 2)

 ؛ ولصالح البنك ركة ضمان تجاري من الش  -
 . تابعةشركة  مخزون و ماكيناتلوا  واآلالتتأمين تغطي المباني  ثائق وتخصيص  -
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 ( )تابعات إيضاح
 

 إليجار التزامات ا . 25
 

 ستأجر كم عقود اإليجار  
 

قد اإليجار  جب عقود إيجار تشغيلي. تختلف طريقة احتساب مدة ودفعات عمال بموي سكن عبان ضي ومألرادد من ا المجموعة عتستأجر  
 سنة.   25دة إلى حنة وا ن س لفترة تتراوح مر عادةً اإليجا ري عقود سن ترتيبات عقود اإليجار المختلفة. ت بصورة جوهرية بي 

 
 ً تد إلى سنة واحدة أو أقل. إن هذه العقود  يجار تمعقود إ  وجبتب بممكا  ومباني  المعلومات  عدات تكنولوجيا متستأجر المجموعة أيضا

ذه  له  التزامات اإليجار خدام وق االست جودات ح وة. اختارت المجموعة عدم االعتراف بمو/أو لبنود ذات قيمة منخفض   ذات فترة قصيرة 
 قود.  عال

 

 المركز المالي ان اإليجار المدرجة في بي التزامات 
 2021 2020 
 درهم درهم  
   
 65.156.914 61.395.828 يناير 1ي فا كم

 3.670.381 3.433.499 ( 10إيضاح  عج)را  الفائدة على التزامات اإليجار 
 (7.431.467) ( 7.443.490) يجار دفعات التزامات اإلناقصاً: 

 ---------------- --------------- 
 61.395.828 57.385.837 ديسمبر  31في 
 (4.048.678) ( 4.343.970) امات اإليجار لتزول من ااالمتدء زاقصاً: الجن 
 ---------------- --------------- 

 57.347.150 53.041.867 ن التزامات اإليجارالجزء غير المتداول م
 == ======= ====== == 

   اح أو الخسائر ب ها ضمن األرب المعترف  المبالغ
 2021 2020 
 درهم درهم  
   

 3.670.381 3.433.499 ( 10يضاح )راجع اإل ار يجى التزامات اإلعل ئدةالفا
 5.364.417 5.345.675 (( 4)  11إليضاح )راجع ا مصروفات االستهالك

 -------------- ------------- 
 8.779.174 9.034.798 
 ====== == ==== === 
   

   ت النقديةغ المعترف بها ضمن بيان التدفقاالمبال
 2021 2020 
 درهم درهم  
   
 7.431.467 7.443.490 جار لعقود اإلي  الخارجة  لي التدفقات النقدية جماإ
 = == === == == === == 

 

 

   اقستحقاالتحليل 
 

الجدو  التاليقدم  الإليجارات مست   استحقاق تحليل    ي ل  اإليوضح  لدفع وحقة  تاريخ   يجار غير دفعات  بعد  المستحق  المبلغ  إلى  المخصومة 
 التقرير:

 

  2021 2020 
 مدره درهم   
    

 7.482.183 7.529.589  أقل من سنة 
 27.926.596 32.955.639  ات ة إلى خمس سنومن سن 

 49.814.839 37.294.900  س سنوات أكثر من خم
  ---------------- ---------------- 
 85.223.618 77.780.128  ديسمبر   31يجار غير المخصومة في  امات اإلزمالي التإج
  ======== = ==== ==== = 
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 )تابع( إيضاحات 
 

 للموظفين  تعويضات نهاية الخدمة  . 26
 2021 2020 
 درهم درهم  
   
 10.188.586 9.973.306 يناير   1 في
 898.314 976.559 ة مل للسن محال

 (1.113.594) ( 1.196.614) خالل السنة  غ المدفوعة المبال
 --------------- --------------- 
 9.973.306 9.753.251 مبر ديس 31في 
 ==== = ===  === === == 

 
 
 ى خرة التجارية واألالذمم الدائن . 27

 2021 2020 
 مدره رهم د 
   

 18.420.619 22.018.231 جارية الذمم الدائنة الت 
 3.643.549 3.784.551 ( أدناه( 2))راجع   تاالستحقاقا 

 752.830 2.947.357 * ( ه( أدنا2))راجع    من العمالء دفعات مقدمة
 1.609.502 1.255.531 ( أدناه(1))راجع    مخصصات الموظفين
 598.802 521.554 *دفعمستحقة الضريبة القيمة المضافة 

 75.686 37.504 ة الدفعمستحق  ةائدف
 35.932 35.861 وزيعات األرباح المستحقة الدفعت 

 --------------- --------------- 
 30.600.589 25.136.920 
  ====== === ==== == == 
 .  ةمالي  غير ات م*  تمثل التزا  

 

 مليون درهم.   0 .8 الموظفين بمبلغتتعلق بامتيازات زائدة المخصصات بعض الكس خالل السنة الحالية، قامت المجموعة بع ( 1)

العمالء باإلضافة    من   طويلةلفترة  بها    المطالبماً غير  دفوعة مقالمد   المبالغ  بعضبإعادة قيد  ، قامت المجموعة  السابقةخالل السنة   ( 2)
  اإليرادات ’  ضمنائر  اح أو الخساألرب   بيان  في  اتم االعتراف بهوالتي  ،  مهمليون در  2  .3  غةل لبادة اتحقاقات الزائ سإلى بعض اال

 ( 9راجع اإليضاح رقم ) . ‘األخرى 
 
 سهم ربحية ال . 28
 

   2021 2020 
     

 40.209.048 25.616.451   درهم( ) السنة رباح أ
    ==== ===== = ======== = 

 135.987.500 135.987.500   األسهم   دد ح لعالمتوسط المرج
    =========  ========= 

 0 .30 0  .19   والمخفضة اسية ساأل  -)درهم(   ربحية السهم 
    ===  === 

     العمليات المستمرة 
 40.004.190 25.631.824   )درهم(  السنة أرباح 

   = ========  ======== 
 0 .29 0  .19   خفضة األساسية والم -ية السهم )درهم(  حرب 
   == = == = 
     متوقفة ال ةملي الع
 204.858 ( 15.373)   رهم( )د  السنة أرباح / ( خسائر)
   ==== = == == ==== 

 0 .00 ( 0 .00)  األساسية والمخفضة  -السهم )درهم(   ربحية /)خسارة( 
    =====  ===== 

 
 تاريخ التقرير.  ة في ائمأي التزامات ق  ة وعالمجمظراً ألنه ال يوجد لدى سية، ن فيض على ربحية السهم األساخر للت ي ناك تأث لم يكن ه 
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 تابع( )إيضاحات 
 

 ات عالقة راف ذ طمع األ امالت واألرصدة المع . 29
 

ذات العالقة المتضمن    فطرا ألتعريف ا  قع ضمن نطاق ام معامالت مع شركات أخرى ت بإبر  في سياق األعمال االعتيادية  تقوم المجموعة
الدولي المعيافي   المحاسبي  ذاألطرا   حول  احاتصإف   -24  رقم   ر  العالقة ف  تتألف األطرافات  التي  كا الشر  العالقة من ذات    .    تخضعت 
 رئيسيين.  ة و/ أو إلدارة وسيطرة مشتركة وشركائها وموظفي اإلدارة المشتركة لملكي 
 

ً المعامالته ذهة ب صكام الخا لشروط واألحاإلدارة ا تعتمد  ف.  ا األطر ألسعار متفق عليها بين ، ويتم تنفيذها وفقا
   

 : لسنة االقة خالل ات ععامالت الهامة مع األطراف ذ الما يلي فيم
   2021 2020 
 مدره م رهد   
     

 7.737.813 9.504.486   المبيعات ألطراف ذات عالقة 
 397.470 912.061   عالقةالمشتريات من أطراف ذات 

    ====== == == = == === 
     : اإلدارة الرئيسيين  تعويضات موظفي
 5.327.839 5.099.111   جل األ  رةتعويضات قصي 
 134.341 142.545   لخدمة للموظفينضات نهاية امخصص تعوي 

 1.260.000 1.260.000   أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 
   ==== ==== ==== ==== 
     ة قذات عال  صدة األطرافأر

 4.941.358 6.663.829   تجارية(لي الذمم المدينة ارجة فة مستحقة من أطراف ذات عالقة )مددأرص
    ===== ===  ===== === 
 4.568 -   في الذمم الدائنة التجارية واألخرى( درجة  )مقة  ألطراف ذات عال رصدة مستحقة أ
 
 

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

   الرتباطاتا و  لطارئةاللتزامات ا ا .  30
 2021 2020 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 1.526.619 11.263.808 رأسمالية  تارتباطا
 ====== = = == ==== == 

 1.034.962 1.177.930 تندياعتماد مس
 ====== = = == ==== == 
  

 األدوات المالية  . 31
 

 ة  التصنيفات المحاسبية والقيم العادل
 

 .  2اح  في اإليض ينكما هو مب للقيمة العادلة التالي  النظام المتدرج  مباستخدا قيم العادلة تقوم المجموعة بقياس ال
 

حيث المستوى في النظام المتدرج للقيمة العادلة  ر من  ري ة التقدلة بنهاية فترالعابالقيمة    قياسها  لمالية التي يتماألدوات ا  ناهن الجدول أديبي 
لتي  ية الت الماة والمطلوبا القيمة العادلة للموجودات المالي   عنجدول معلومات  ل يتضمن ا  العادلة. ال ي إطاره تصنيف قياس القيمة  الذي يتم ف
 ل معقول. ة بشك دلة العاية تقارب القيمدفترالقيمة الل كانت ة العادلة في حا سها بالقيمقياال يتم 

 

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى   
 درهم  درهم  درهم  م دره 
     2021ر  ديسمب  31

لة من  بالقيمة العادق الملكية المسجلة و في سندات حقرات ااالستثم
 62.925.182 1.586.000 - 61.339.182 رى لشاملة األخات اداإليراخالل 

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

     2020ديسمبر    31
بالقيمة العادلة من  لمسجلة في سندات حقوق الملكية ااالستثمارات 

 71.706.009 1.589.600 - 70.116.409 لة األخرى مدات الشال اإليراخال
 =========  ==== === == === ========= 

 

ادات  الستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرلعادلة  مة القي قياس الصدة الختامية لاألرتاحية وة االفت ابقة بين األرصدتم إدراج مطي 
 .  13يضاح الشاملة األخرى في اإل
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 تابع( )إيضاحات 
 

 )تابع(  وات الماليةد األ . 31
 

 طر المالية إدارة المخا
 

المالي لمواتتألف   النقد    لمجموعةل  ةجودات  الث من  والودائع  البنوك  العق  ةابت لدى  المدين ود  وموجودات  التجاوالذمم  وذمري ة  المحتجزات  ة  م 
ائنة التجارية  الذمم الد  من  موعة لدى المج   اليةمللوبات اتتألف المط  .المدينة طويلة األجل(   لذمم المدينة والذمم المدينة األخرى )بما في ذلك ا

اإليجار  واألخرى   إدروالتزامات  يتم  المصرفية.  السياسات  اوالقروض  المتعاسب المحج  ا  لقة ية  والمطلوبات  المالية  في  بالموجودات  لمالية 
 .  3اح اإليض

 
 االئتمان خاطر  م ( أ

 
ما يلي أقصى  في المجموعة.  لدى    تمانئ خاطر االتعرض لمقصى  اض القيمة( أفخسائر انخمن   )صافية تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية 

 تقرير:  لتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ ا
 2021 2020 

 ألف درهم     رهمألف د  
   

 108.523.000 111.500.000 ةابت الودائع الث 
 44.168.085 46.900.224 ( ل المتداوغير في ذلك الجزء   )بما ة لمدين ا محتجزاتلتجارية وذمم الالذمم المدينة ا

 20.910.322 22.658.838 ( توقفة لمالعمليات ا في ذلك  )بما  كولبن لدى االنقد 

 1.476.315 5.511.448 ود موجودات العق 
 1.207.231 876.873 غير المتداول(  لك الجزء في ذ  ى )بماودائع والذمم المدينة األخرال
 ----------------- ---------------- 
 187.447.383 176.284.953 
 == ==== = ===   == ==== = == 
 
 مدينة التجارية وذمم المحتجزات المدينة  ال الذمم 
 
  3خسائر االئتمان في اإليضاحين  علق ب يت لمجموعة لمخاطر االئتمان والتقديرات التي تضعها اإلدارة فيما  تعرض اول  صيل حدراج التفاإيتم  
 . على التوالي  4و
 
تعيتأث  المجموعة  ر  االئتملرض  رئي مخاطر  بصورة  بالان  عمسسية  لكل  الفردية  التوزيع  ميل  ات  االعتبار  في  اإلدارة  تضع  حدة.  على 
  ا العمالء أنشطتهم، حيث أنه من ول بهازجموعة، بما في ذلك مخاطر التعثر في قطاع العمل والدولة التي ي ء المعمالاعدة  موغرافي لقي الد

 ئتمان.  ر االـى مخاطلل تأثير عـامالعون لهذه المحتمل أن يكو
 
ال تخضع أرصدة الذمم المدينة  . ماً(يو 120ى لإ 90: 2020)ماً يو 120إلى  90عليها مع العمالء بين  متفقاوح فترة االئتمان الرت ةً ما ت عاد

 عتيادية.  ل االما عالتجارية ألي فائدة في سياق األ
 

 لجغرافية: قة ايخ التقرير حسب المنطرافي ت  نة حتجزات المدي وذمم الم ريةاالمدينة التجالذمم من  فيما يلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان
 
 2021 2020 
 م  هلف درأ ألف درهم   
   
 43.262.112 46.614.265 المتحدة  لعربية ا تماراإلا

 905.973 285.959 اإلمارات العربية المتحدة(  تثناءاسب دول مجلس التعاون الخليجي )
 ---------------- -------------- 
 46.900.224 44.168.085 
  === == ====  ==== ==== 

 
  صة خااالئتمانية لكل عميل جديد قبل أن تقدم المجموعة شروطها ال الجدارة  يل  تحلبها  يتم بموج  تمانيةبوضع سياسة ائ   إدارة المجموعةقامت  
موافقات من اإلدارة  لالحاجة    لمصرح به دونى للمبلغ اصحدود الحد األق داد والتوريد. يتم وضع حدود للشراء لكل عميل وتمثل هذه البالس
 دورية.   بصورة  يا للمجموعة؛ وتتم مراجعة هذه الحدود لالع

 
م ار  إط  ضمن العمالء  مراقبة  تصنيف  يتم  االئتمان،  االئتماني و خاطر  لخصائصهم  قانونية،  بما    ة،فقاً  هيئات  أو  أفراد  كانوا  إذا  ما  ذلك  في 

 قة.  ت تعثر مالي ساب االستحقاق ووجود حاال خ ي نة وتوارالذمم المدي  عمل وأعمارلغرافي، وقطاع اوالموقع الج
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 )تابع( إيضاحات 
 

 بع()تا  يةالمال ألدوات ا . 31
 

 بع( )تا رة المخاطر المالية إدا
 

 )تابع(  مخاطر االئتمان  أ( 
 

 )تابع(  دينةت الم زاالذمم المدينة التجارية وذمم المحتج
 

 عة  قتمان المتوئر االئ تقييم خسا
   

  ب تسا اح  مت ي   .لمدينة وذمم المحتجزات اوقعة من الذمم المدينة التجارية  ت ن الممات س خسائر االئ صصات لقيامجموعة مصفوفة مخ تستخدم ال
الخسائر  الدوران" با  معدالت  "معدل  طريقة  إلى    ستخدام  الاستناداً  الذمم  معالجة  خمداحتمالية  إلى  ينة  التعثر  من  بدًء  متتالية  مراحل  الل 

 .  طبشال
 

 دينة:  مال وذمم المحتجزات خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية و ئتمان العرض لمخاطر احول الت  ت ول التالي معلومايقدم الجد
 

ل  معد متوسط  
 انخفاض القيمة  مالي  جاإل الخسائر المرجح 

تعرضت النخفاض  
 ي القيمة ف

  ألف درهم  ألف درهم   2021مبر  سدي  31
     
ً  180-0رة السداد من خمتأ  ال 99.403 40.256.422 ٪25.0 يوما

ً  365-181لسداد من امتأخرة   ال 81.026 4.818.234 ٪68.1 يوما
ً ي  365منذ أكثر من  د امتأخرة السد  نعم 18.231.890 20.237.887 ٪ 09.90 وما

  ---------------- ---------------  
  65.312.543 18.412.319  
   ======== = ==== = ====  

 

متوسط معدل   
 قيمة لخفاض اان  جمالي  اإل حئر المرجاالخس

تعرضت النخفاض  
 في القيمة 

  ألف درهم درهم فأل  2020ديسمبر  31
     

ً  180-1اد من لسدمتأخرة ا  ال 71.602 41.112.868 ٪ 17.0 يوما
ً  365-181متأخرة السداد من   ال 668.035 3.241.356 ٪ 61.20 يوما

ً  365أكثر من السداد منذ  متأخرة  نعم 17.445.456 17.998.954 ٪ 92.96 يوما
  ---------------- ---------------  
  62.353.178 18.185.093  
   ====== === ==== = ====  

 

الفعلية على  ترتكز معدالت الماضيةالدى  م  الخسائر على خبرة خسائر االئتمان  بعوام سنوات  المعدالت  يتم ضرب هذه  لتعكس  ل.    قياسية 
الظروف بين  الاداالقتص  الفروق  خالل  الت فترية  ا  ية  جمع  خاللها  التاريختم  والظلبيانات  الحاليةية  المجموعة  روف  للظروف    ورؤية 

ولة  دجمالي الناتج المحلي الفعلية والمتوقعة في  الت إ عدترتكز العوامل القياسية على مللذمم المدينة.    على مدى العمر المتوقعية  االقتصاد
 أعمالها.   رئيسيكل لمجموعة بشا ث تزاولالعربية المتحدة حي اإلمارات 

 
 السنة: محتجزات المدينة خالل ال ة التجارية وذمم ن مة الذمم المدي ي فاض قئر انخخصص خسايلي الحركة في م فيما 

 

 2021 2020 
 ألف درهم   ألف درهم   
   
 17.884.109 18.185.093 يناير   1في 

 303.082 260.782   ةلسن لالمحمل 
 (2.098) ( 33.556)   ة ب طوالمشالمبالغ 

 ---------------- ---------------- 
 18.185.093 18.412.319 مبر  سدي  31في 
 == = ===== = == = ===== = 
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 ( )تابعإيضاحات 
 

 ابع()ت   يةالاألدوات الم . 31
 

 بع( )تا إدارة المخاطر المالية 
 

 تابع( ) خاطر االئتمان م أ( 
 
 ابع()ت   ات المدينةوذمم المحتجزم المدينة التجارية  مالذ
 
 نوك بة لدى الرصداأل

 

نظراً  تعكس االستحقاقات قصيرة األجل من التعرض.   وشهراً   12عة لمدة  قالمتو  ى أساس الخسائرلله عتم قياس انخفاض قيمة النقد وما يعاد
التي   البنوك  ال  معهاعامل  تت لمكانة  عجز   المجموعة،  اإلدارة  عن    تتوقع  مقابل  بالتزاماالوأي طرف  ب ا  يتمحيث  ،  تهفاء  رصدة  األالحتفاظ 

 ذات سمعة جيدة.  رفية لدى بنوك صالم
 

 ولة يالس مخاطر   ب( 
 

 تسوية: ال  اقياتتفاباستثناء تأثير بما في ذلك دفعات الفائدة المقدرة، طلوبات المالية للماقات التعاقدية قاالستحفيما يلي 

 

 2021ديسمبر    31
 القيمة  

 دفترية لا
 دية  ق التدفقات الن

 ة سنأقل من  دية التعاق 
   من سنة 

 ت سنوا  5ى  إل
 خمس سنوات 

 فأكثر  
   مدره درهم  درهم  درهم  درهم  

      غير المشتقة  لمالية المطلوبات ا
 - - 27.131.678 27.131.678 27.131.678 * الذمم الدائنة التجارية واألخرى

 - - 7.330.844 7.330.844 7.111.111 قروض المصرفية ال
 37.294.900 32.955.639 7.529.589 77.780.128 57.385.837 يجار التزامات إ

 ---------------- ----------------- -------------- ---------------- --------------- 
 91.628.626 112.242.650 41.992.111 32.955.639 37.294.900 
  ========= ==== = ===== == == = == = ======== = = ====== = 
 

 2020 ديسمبر 31
 القيمة  

 دفترية ال
 دية  لتدفقات النقا

 سنة أقل من  التعاقدية
   من سنة
 وات ن س 5إلى 

 ت وا خمس سن 
 فأكثر  

 م  دره درهم درهم همدر درهم 
      المطلوبات المالية غير المشتقة 

 - - 23.785.288 23.785.288 23.785.288 تجارية واألخرى * نة الائ الذمم الد
 - 7.349.262 7.729.200 15.078.462 14.222.222 القروض المصرفية 

 49.814.839 27.926.596 7.482.183 85.223.618 61.395.828 يجار التزامات إ
 ---------------- ----------------- -------------- ---------------- --------------- 
 99.403.338 124.087.368 38.996.671 35.275.858 49.814.839 
  === == ====  ======== = == = === == ==== === =  ======= = 
 
 لدفع. المضافة مستحقة امة ء وضريبة القي العمدماً من الالمبالغ المدفوعة مق استثناءب  *  

 
 السوق مخاطر   ( ج

 
 مخاطر العمالت 

 

مالت  جوهرية تتم بعت  معامال  جد لدى المجموعة. ال يوت الالعم  المخاطر الناتجة عن التقلبات في أسعار صرفكثب    عناإلدارة    تراقب
 ر األمريكي.   الدو ها أمام الأو بخالف عمالت مثبت سعر صرف مجموعة عملة الرسمية للف الالبخ

 
 ر الفائدةخاطر أسعام
 

ك. ترتكز أسعار  لدى البنو  بالقروض المصرفية والودائع الثابتةصورة رئيسية  سوق ب ال يرتبط تعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة لدى  
 الفائدة السائدة في السوق. معدالت ى المجموعة على ية لد لات المالمتعلقة لألدوا الفائدة
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 ( بعتا)إيضاحات 
 
   ()تابع  لماليةت ا األدوا . 31
 

 بع( )تا إدارة المخاطر المالية 
 
 )تابع(  السوقمخاطر   ( ج

 
 )تابع(  ر الفائدةمخاطر أسعا

 
 ير:في تاريخ التقرلمجموعة  لدى ا تخضع لفائدة التي مالية ال تألدوا ايلي بيان فيما 
 
 2021 2020 
   درهم   درهم 

   ة الثابت  ةأسعار الفائداألدوات ذات 
 108.523.000 111.500.000 لموجودات المالية  ا
 (61.395.828) ( 57.385.837) لوبات المالية لمطا
 ----------------- ---------------- 

 47.127.172 54.114.163 رض عصافي الت 
 == == = == ===   == == = == == 
   ة رالمتغي  أسعار الفائدةدوات ذات األ

 (14.222.222) ( 7.111.111) المطلوبات المالية  
 == == === ===   == == === == 
 

 ابتةالث عار الفائدة أساسية القيمة العادلة لألدوات ذات س ح تحليل
 

سائر. لذلك،  خح أو الن خالل األربالعادلة مثابتة بالقيمة ا  فائدة  أسعارذات  ومطلوبات مالية  مالية    تباحتساب أي موجودا موعة  مج تقوم الال
ذات  مار في األدوات  يقتصر االستث   ى األرباح أو الخسائر.لع  من شأنه أن يؤثرس  كما في تاريخ التقرير لي   معدالت الفائدةفإن التغير في  

 .  د أقصىحكا رً شه  12إلى  شهر واحد  تتراوح بينق اعلى فترة استحق  تةالثاب ة ار الفائدأسع
 

 يرة ات ذات أسعار الفائدة المتغولألد  ةيالنقد اتلتدفقحساسية ا تحليل 
 

دة. إن  ت الفائ تغيرات في معدال غيرات في التدفقات النقدية نتيجة الت اللمخاطر    جموعةلدى الم  لمتغيرةا  طلوبات ذات أسعار الفائدةتتعرض الم
  : 2020)درهم    ن مليو  0  .07سنة بمبلغ  ي إلى نقص أرباح ال ليؤد  نير كافي تاريخ التقر  نقطة أساس في أسعار الفائدة   100  ر قدابم  الزيادة
د  0  .14 أساس   100بمقدار    نقصالإن  .  رهم(مليون  الفائدةف  نقطة  أسعار  كان  ي ف  ي  التقرير  تأثيرليؤد  تاريخ  إلى  االتج  ي  في  اه  معادل 
 .  األخرى هذا التحليل ثبات كافة المتغيرات  يفترض رباح. ألاكس على ا المع
 

 تحليل الحساسية   –م األسهمخاطر 
 

كافة   األساثمارات  ست اإن  في  مدرهم  لمجموعة  لألالمدرجة  أبوظبي  سوق  في  إما  المالي جة  دب   أوة  وراق  الماسوق  يتعلق    لي. ي  فيما 
العادلة   بالقيمة  المصنفة  المدرجة  خالل  باالستثمارات  الشيراداإلمن  بنسبة  اات  النقص  فإن  األخرى،  العادل   ٪10ملة  القيمة  لتلفي  ك  ة 

  مليون   6  .13غ  بلبموق الملكية  التقرير كان ليؤدي إلى نقص حقتاريخ    في  ماليوسوق دبي ال  الماليةوظبي لألوراق  أب سوق  االستثمارات في  
لملكية بنفس  كان ليؤدي إلى زيادة حقوق ا  عكسي لتجاه اي االف  دار ولكن كما أن التغير المساوي في المق  مليون درهم(  7  .01:  2020)  همدر
 غ. المبل
 

ات  غيرجة الت يمة نتي لقا  ر التغير فيمبيعات المقارنة وتتعرض لمخاطريقة الم طتخدالمجموعة باساجة لدى  كية غير المدرتم تقييم سندات المل
فإن    ت الشاملة األخرى،القيمة العادلة من خالل اإليراداب مصنفة  جة الدرغير الم  في سعر سندات الملكية المقارنة. فيما يتعلق باالستثمارات

كما    ن درهم(يومل  0  .16:  2020) مليون درهم    0  .16ية بمبلغ  ق الملكحقو نقص  ليؤدي إلى    نقارن كاسعر البيع المفي    ٪10النقص بنسبة  
 ة بنفس المبلغ. ي الملك حقوق   دةإلى زيا لتغير المساوي في المقدار ولكن في االتجاه العكسي كان ليؤدي ن اأ

 
 القيمة العادلة 

 
العادل القيمة  للمإن  المالية والم ة  المالي وجودات  ا  ةطلوبات  قيمت   اتسجيله  يتمال    التي  مجموعةللدى  تقارب  العادلة  الدفتريةبالقيمة  في    ما ك  ها 

 ر.قري يخ الت تار
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 )تابع( إيضاحات 
 

 المتوقفة  ة العملي . 32
 

للحد من2015  خالل  للسيراميكوتابعة  شركة  ر  خسائ   ،  الشإي رة  اإلداأعضاء مجلس    ، قرر هي مصنع اإلمارات  ركة  قاف عمليات مصنع 
 المتوقفة:  يلي نتائج العملياتما في  . مليات متوقفةكعل شغيلية للشركة التابعة بشكل منفص تائج الت بتصنيف الن ارة قامت اإلد ،يوبالتال .التابعة

 
 ألداء المالي ا وجز م

   2021 2020 
 ف درهم  لأ رهم  د  ألف  
   

 1.181.365 1.071.330 اإليرادات 
 ( 967.998) ( 1.053.139) أدناه( (2)راجع إيضاح ) بيعاتالمتكلفة 

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

 213.367 18.191 األرباح   إجمالي
 (29.929) ( 28.214) لمصروفات اإلدارية ا

 (5.337) ( 5.350) لبيع والتوزيعمصروفات ا
 26.757 - ى رإيرادات أخ

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

 204.858 ( 15.373) المتوقفة  لعملية االسنة من  أرباح  /(  )خسائر
  ======  === == 
 

 المالي  ع ضلواموجز 
 2021 2020 
 ألف درهم   درهم   ألف  
   

 1.053.141 - (دناه( أ1)إيضاح المخزون )راجع 
 7.698 2.623 مبالغ مدفوعة مقدماً  

 59.291 370.004 نوك النقد لدى الب 
 -------------- ------------- 

 1.120.130 372.627 فة قة بالعملية المتوقت المتعلا ودالموج
 -------------- -------------- 
   

 ( 692.291) ( 33.870) الذمم الدائنة األخرى( ) ية المتوقفة العملب المطلوبات المتعلقة 
 -------------- -------------- 

 427.839 338.757 قفة ودات المتعلقة بالعملية المتوج مولفي اصا
  ==== === ====== = 

 
 : ل المخزون اصي فيما يلي تف ( 1)

 
 2021 2020 
 ألف درهم   درهم   ألف  
   

 1.532.906 108.907 عصن ئع تامة البضا
 2.434.118 2.487.054 قطع الغيار 

 52.939 - االستهالكية المواد 
 -------------- ------------- 
 2.595.961 4.019.963 
 (2.966.822) ( 2.595.961) ة ء الحركبطيالمخزون مخصص قصاً: نا
 ---------------- --------------- 
   

 1.053.141 - قفة المتوة المخزون المتعلق بالعملي 
  ==== = === = ====== 

 
الحركة يتضمن عكس   ( 2) بطيء  المخزون  د  0  .37بقيمة    مخصص  د   0  .61:  2020)هم  رمليون  قوال(،  همرمليون  تم  في  ذي  بيان يده 

 ة. الخسائر للسن  أو  األرباح
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 ( )تابع إيضاحات 
 
 تابعة الشركات المة ب قائ . 33
 

 ية في هذه البيانات المالية الموحدة: التابعة التال شركات ال تم إدراج المركز المالي ونتائج عمليات 
 

 ( ٪ ة )ينسبة الملك     التأسيس  بلد  اسم الشركة التابعة 
ة  يالرئيس األنشطة 
 ت والمنتجا 

  2021 2020  
     

 فجيرة للمنتجات اإلسمنتية  ال
  ربية العرات مااإل
 ٪ 100 ٪ 100 ةتحدالم

تصنيع وبيع الطابوق  
بالط  االنترلوك وو

 األرصفة. 
     

   ية الوطن ة محاجر الفجير
اإلمارات العربية  

 ٪ 100 ٪  100 المتحدة
ات تصنيع وبيع منتج

 المحاجر.  
     

 ط  الام والب الفجيرة للرخ عمصن 
ات العربية  اإلمار
 ٪ 100 ٪ 100 المتحدة

تصنيع وبيع منتجات 
الت  وم ومقالرخاواط البال
 م. الرخاب ي ترك

     

 مصنع الفجيرة للصوف الصخري  
اإلمارات العربية  

 ٪ 100 ٪ 100 دةتحالم
تصنيع وبيع منتجات 
 الصوف الصخري.  

     

 ( 32يضاح إراجع  مارات للسيراميك )مصنع اإل
ربية  عارات الاإلم
 ٪ 100 ٪ 100 دةالمتح

نتجات ع متصنيع وبي 
 السيراميك.

 
 ت احول القطاع ر ريالتق . 34

 
   صنيف القطاعاتس تأسا  

 
يتم إصدار المجموعة ثالثة قطاعات استراتيجية  اللتقارا  لدى  تقدم هذه  بشأنها.  ت ير  إدارتها بشكل    تمقطاعات منتجات وخدمات مختلفة كما 

 ل: ص ع بشكل منفطاق  عمليات الخاصة بكل لخص التالي الويقية مختلفة. يقدم المتقنية وتس تراتيجيانها تتطلب است نفصل ألم
 
 . تعدين وبيع منتجات المحاجر  ر حاجالم
  

  لصوف شابكة وبالط السيراميك ومنتجات اوأعمال بالط األرصفة المت ساني خرإنتاج وبيع الطابوق ال التصنيع 
   والتيرازو.  مرخا لتوريد وتركيب بالط ال من التعاقدضكما تت  .التيرازوو  امخالر  الصخري ومنتجات

  
 ارة الخزينة واالستثمارات. إد هام م رىخعمليات األالن تتضم أخرى 

  
د من الخسائر.  للح 2015في  إيقافه "، والذي تم صنع اإلمارات للسيراميكم " توقفةلمتتضمن العملية ا ملية المتوقفة الع

 . 32 رقم احضي اإلراجع 
 

 وعة. مجملل  تمرةسات المعملي ن الل عالمتوقفة بشكل منفص   العملية ر حول القطاعات، تم عرض قاري ت لغرض إعداد ال
 
فق عليها  بين القطاعات وفقاً لمعدالت مت (. يتم تحديد األسعار فيما  أحجار) اجر والتصنيع يتضمن تحويل مواد خامعي المحن الدمج بين قطاإ

 عنية. مبين األطراف ال
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 )تابع( احات إيض
 

 ابع( )ت  لتقرير حول القطاعات ا . 34
 

   ه: دنا حة أضطاع موكل قيات عملإن المعلومات الخاصة ب
 

   العمليات المستمرة  
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ي الاإلجم المتوقفة  العملية إلجمالي ا مشطوبات  اإلجمالي  رى  أخ عيالتصن المحاجر  
 رهم د درهم  درهم  درهم  رهم د م دره م دره هم در 
          2021ديسمبر   31

 175.628.066 1.071.330 174.556.736 - 174.556.736 - 159.295.390 15.261.346 ة  جياإليرادات الخار
 - - - (8.308.670) 8.308.670 - 750 8.307.920 ت  القطاعاات بين داإليرا
 ----------------- ----------------- -------------- ------------------ ----------------- ------------------ --------------- ----------------- 

 175.628.066 1.071.330 174.556.736 (8.308.670) 182.865.406 - 159.296.140 23.569.266 إيرادات القطاع  
 25.616.451 ( 15.373) 25.631.824 - 25.631.824 1.493.895 23.628.029 509.900 ح القطاع  أربا

 1.333.576 - 1.333.576 - 1.333.576 743.456 590.120 - إيرادات التمويل  
 (3.760.640) - (3.760.640) - (3.760.640) - (3.760.640) - اليف التمويل  تك

 ( 260.782) - ( 260.782) - ( 260.782) - ( 250.281) ( 10.501) التجارية نة مم المدينخفاض قيمة الذخسائر ا
 ( 27.402.335) - ( 27.402.335) - ( 27.402.335) ( 320.403) ( 26.074.396) (1.007.536) مصروفات االستهالك  

 460.667.433 372.627 460.294.806 ( 211.049.912) 671.344.718 *333.794.514 322.181.035 15.369.169 طاع ات القموجود
 ( 104.884.658) ( 33.870) ( 104.850.788) 131.499.841 ( 236.350.629) (1.957.720) ( 224.357.162) ( 10.035.747)   قطاع مطلوبات ال

 355.782.775 338.757 355.444.018 ( 79.550.071) 434.994.089 331.836.794 97.823.873 5.333.422 صافي موجودات القطاع 
         
          2020سمبر  دي 31
 191.646.570 1.181.365 190.465.205 - 190.465.205 - 181.962.053 8.503.152 ية  جاريرادات الخإلا

 - - - (8.393.038) 8.393.038 - 3.835 8.389.203 اإليرادات بين القطاعات  
 --------------- ----------------- -------------- ----------------- ----------------- ----------------- ------------ ----------------- 

 191.646.570 1.181.365 190.465.205 (8.393.038) 198.858.243 - 181.965.888 16.892.355 إيرادات القطاع  
 40.209.048 204.858 40.004.190 - 40.004.190 3.926.787 35.956.771 120.632 باح القطاع  أر

 2.077.113 - 2.077.113 - 2.077.113 1.688.302 388.811 - ات التمويل  إيراد
 (4.387.059) - (4.387.059) - (4.387.059) ( 271) (4.386.788) - تكاليف التمويل  

 ( 303.082) - ( 303.082) - ( 303.082) - ( 297.780) ( 5.302) التجاريةالمدينة  خسائر انخفاض قيمة الذمم 
 ( 29.759.661) - ( 29.759.661) - ( 29.759.661) ( 272.588) ( 27.467.846) (2.019.227) ك  االستهال مصروفات

 478.399.834 1.120.130 477.279.704 ( 200.151.824) 677.431.528 *332.559.516 324.575.770 20.296.242 ات القطاع موجود
 ( 111.420.567) ( 692.291) ( 110.728.276) 120.732.900 ( 231.461.176) (1.685.933) ( 214.599.633) ( 15.175.610)   طلوبات القطاعم

 366.979.267 427.839 366.551.428 ( 79.418.924) 445.970.352 330.873.583 109.976.137 5.120.632 اعجودات القطصافي مو
         

 62  . 93ى بمبلـغ  الشاملة األخـررادات  ـ مـن خالل اإلي  الملكية المسجلة بالقيمة العادلة   ت في سندات ا استثمـار  سية يئن بصورة رتضمعة الذي يدى المجموئيسية من قسم الخزينة لبصورة ر  ‘أخرى’من فئة  ضع  ت القطااجود * تتألف مو
 . درهم(ون ليم 6 .61 :2020)هم ن در مليو 4 .39وأرصدة مصرفية بمبلغ  ونقدمليون درهم(  63 :2020) درهم ونملي 54قيمة ائع ثابتة بوودليون درهم( م 71 .71: 2020)رهم مليون د
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 ( بع)تايضاحات إ
 
 لمحاسبية احكام رات واأل التقدي . 35

 

ضافة إلى  نها باإلعواإلفصاح  المحاسبية الهامة للمجموعة  ات  ت والتقديرياسا لساختيار  بمراجعة اإلجراءات المتعلقة بوضع وا اإلدارة    قامت
هذه  وي الس  تطبيق  الالتقداسات  إن  الم تقدي يرات.  الهامة  رات  قالمست حاسبية  من  اإ  عنددارة  اإلبل  خدمة  هذه  وعرض  ة  ي المال  لبيانات عداد 

 . ليا ي ل رئيسي بمبشك  لقات( تتعساب الح الُمفصح عنها في اإليضاحات حول الموحدة )بخالف تلك 
 

 ادمقبطيء الحركة والمت مخصص المخزون 
 
لقابلة  صافي القيمة ال نتيجة تعدي   تخفيضخزون وأي لناتجة عن تقادم الماخسائر م الزونها لتقيي عة مخبمراج ةنتظموم المجموعة بصورة متق

كام للتحقق مما إذا  ة بوضع األحموعتقوم المج ائر،خسح أو ال . لتحديد مدى ضرورة إدراج مخصص المخزون المتقادم ضمن األرباقللتحقي 
أيهكانت   تشير    ناك  ملحوظة  ابيع    مكانيةإإلى  معطيات  في  وصالمست المنتج  لقبل  القابلة  القيمة  من في  يتماذلك    لتحقيق  رصد    لمنتج. 

أ  ةالقيم  اض صافي مخصص النخف للتحقيق  القابلة  القيمة  يكون صافي  عندما  للتحقيق  االقابلة  من  التقديرات    إلى استناداً    كلفةلت قل  أفضل 
 السابقة.  هكاستهالت عدال المخزون وم أعمارم على دامتقتكز مخصص المخزون الارة. يردالموضوعة من قبل اإل

 
 ة  ذمم المدين ليمة اانخفاض ق خسائر

 
تتعرض لها المجموعة  تي  االئتمان ال  طر خا ل. إن متقييم انخفاض القيمة مرة واحدة سنوياً على األقها المدينة لمعة بمراجعة ذمتقوم المجمو

ألرباح  اضمن  اض القيمةخسائر انخف  ديد مدى ضرورة إدراج. لتحزات المدينة المحتج ورية ذممها المدينة التجا ية إلىسنسوبة بصورة أسام
قات  تدفقياسه في ال  كنيمانخفاض  مما إذا كان هناك معطيات ملحوظة تشير إلى وجود  حكام للتحقق  جموعة بوضع األالخسائر، تقوم الم  وأ

ًء تُعتبر، بناتحديدها وث أو حالة خسارة يمكن  ا يكون هناك حدعندممة ي القتكوين مخصص النخفاض   يه، يتملعية المقدرة. والنقدية المستقبل
الخبرة  ع دلى  بمثابة  تدني  السابقة،  على  اساليل  على  النقدية.لقدرة  التدفقات  اإليضاح    ترداد  ضمن  قدير  ت   عنإلفصاح  ا(  1))م(  3تم 

 ان المتوقعة.  ائر االئتمموذج خسلى ن إالتجارية استناداً  المدينةلذمم  افاض قيمة تحديد مخصص خسائر انخة لالمجموع
 

 المعدات  ة للممتلكات واآلالت ويم المتبقي قية المقدرة والنتاجاألعمار اإل
 
ن اللها أوقع خت تي من المبناًء على الفترة ال  ريةرات االستثماقالععدات واقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمالمجموعة بت   متقو

ن التقديرات  إذا اختلفت التوقعات عم تحديثها  ت بصورة دورية وي قدرة  جعة األعمار اإلنتاجية المم. تتم مراالستخداحة لاتكون الموجودات مت 
عنية.  دات الملموجوااستخدام    األخرى المفروضة على  يودنونية أو الققاالالقيود  البلي المادي أو التقادم التقني أو التجاري أو  سابقة نتيجة  لا

تقيي عدات  اإلنتاجية للممتلكات والم  ير األعمارفإن تقدلك،  ذباإلضافة إلى   ي  لالتقني الداخ  ارسات القطاع والتقييمجماعي لمم  ميرتكز على 
التقديرات    يرات في بالتغ  ورة مادية مستقبلية للعمليات بص ال  تأثر النتائجت   أن الممكن  سابقة فيما يتعلق بموجودات مماثلة. إال أنه من  والخبرة ال
للتغي نتيج  الموضوعة الع ة  المذكورة أعاله. إن قرات في  المصروفايمة ووامل  باالمسجلة أل  ت توقيت  يتأثران  قد  فترة    ه لتغيرات في هذي 
 ظروف.  العوامل وال

 
 ت  انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدا

 
الممتلكاخت ا  يتم وبار  للتحت  والمعدات  مدى اآلالت  من  القيمة النخل ا  تعرضه  قق  في  ا.  فاض  المم  انخفاض  تبارخإن  واآلالت  قيمة  تلكات 

 د. قة المنتجة للن لوحدلقابلة لالسترداد القيمة ال رن اإلدارة تقدي طلب موالمعدات يت 
 
 اإليجار عقد دة م
 
ً ساري ها العقد  ي لفترة التي يكون فتحديد اار لند تحديد مدة عقد اإليجار، تقوم المجموعة بتطبيق تعريف عقد اإليجع ر  اإليجا. تتمثل مدة عقد  ا

 فة إلى:  اضلإللغاء باإل جار غير القابلةبفترة عقد اإلي 
 
 ر التمديد؛ و خياول من استخدام عقبشكل م الختياري إذا كان المستأجر متأكدالتجديد ا تفترا -

 .اإلنهاء المبكرعدم  نتأكد بشكل معقول مستأجر مالم الفترات التي تلي تاريخ اإلنهاء االختياري، إذا كان -
 

عدم   خر، معاآل طرف الموافقة   حصول على ال  عقد دونلالمؤجر إنهاء او ل من المستأجر اذ عندما يحق لكار غير واجب النفاإليج يعتبر عقد
 يلة.  ضئ   أكثر من غرامة ود وج
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 )تابع( إيضاحات 
 

 ابع()ت التقديرات واألحكام المحاسبية  . 35
 

 ( )تابع اإليجار عقد دة م
 

ً اً ا حافز ائق والظروف التي توفر  تأخذ اإلدارة في االعتبار الحق التجديد )أو  خيارات التمديد/ضاً إدراج  ي أيتم    التمديد. لممارسة خيار  قتصاديا
 إنهائه(.  يتم ال )أو   قد اإليجارع  م تمديدمن المؤكد بشكل معقول أن يت فقط في مدة عقد اإليجار إذا كان  ارات اإلنهاء( الفترات التي تلي خي 

 
ً ثر فيما يلي العوامل األك  : ارتباطا

 
يد )أو عدم  ادةً متأكدة بشكل معقول من التمدتكون المجموعة ع  التمديد(،  ملإلنهاء )أو عدامة )تعاقدية(  رامات هاك غون هن عندما يك -

 نهاء(؛اإل

شكل معقول  ة، تكون المجموعة عادةً متأكدة ب رتأجلمسعلى العقارات ات  لتحسيناإذا كان من المتوقع أن يكون هناك قيمة متبقية هامة ل -
 و   نهاء(؛م اإلأو عدمن التمديد )

باالعتأخذ المجمو - للوحدات المنتجة للنقد    لقيمة السابقةف السوق الحالية وتجارب انخفاض ال األخرى مثل ظرو بار العوامت عة أيضاً 
 واستراتيجية األعمال وغيرها.ذات الصلة 

 
تنفيذ الخيار  ما  حيث   قد اإليجار ع  ديد مدة عند تح   ف لظروالحقائق واميع  عتبار جاال   تأخذ اإلدارة في ،  لى عاتق المجموعة فقطعتقع قابلية 

يتم  اقتقدم حافزاً  أعاله والتي  المذكورة   التجديد )أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء(    /   ديدماج خيارات الت إدرتصاديًا لممارسة الخيار. 
 (. يتم إنهائه الو )أ  م تمديد عقد اإليجارن المؤكد بشكل معقول أن يت من كا ااإليجار إذد  مدة عق فقط في 

 
 ية لاألوراق الماي ر فااالستثم

 
مسجلة  إذا كانت االستثمارات    حديد مالت .  خرى ملة األ ادات الشاإليراسجلة بالقيمة العادلة من خالل  م   نيف االستثمارات كاستثماراتيتم تص
اإلم  العادلةبالقيمة   خالل  األخرىات  رادي ن  اإلد،  الشاملة  االعتبار  أخذت  في  لتالمعاي ارة  التفصيلية  النحو  صني ت ال  ذلك  حديدير  على  ف 

السمال في  اإلدارفصل  إن  المحاسبية.  بمالئمة  ة  ياسات  قناعة  استثمعلى  ا  على دات  ن السفي    اراتهاتصنيف  مدرجة  أنها  بالقيمة  ستثمارات 
 .  ى املة األخرلشرادات االعادلة من خالل اإلي 

 

 ية: لتال العوامل ا أحد ى عل م غير المدرجة عادةً تقييم استثمارات األسه تنديس
 

 ت مؤخراً؛ التي تم ادية االعتي ت السوق مالامع –

 كبيرة؛ ةأخرى مماثلة بصور  اة القيمة العادلة الحالية ألد –
 ة؛ أو اثلمم  روسمات مخاط ط ذات شرومعدالت الحالية المطبقة على البنود وفقاً لل  مخصومة لمتوقعةالنقدية فقات االتد –
 نماذج تقييم أخرى.  –
 

 المدرجة  غير ألدوات الماليةتقدير القيمة العادلة ل
 

باس  تقوم أسالالمجموعة  تنطوي على  تخدام  التي  التقييم  المديب  البيانات  ترتكز على  ال  تح  ةالملحوظ سوقية  خالت  القعند  العادلة  ديد  يمة 
لة  دلعالتحديد القيمة اات الرئيسية المستخدمة  ومات تفصيلية حول االفتراضمعلان  ي ب   13ح رقم  ضافي اإلي لبعض أنواع األدوات المالية. تم  

 اضات. تريل حساسية تفصيلي لهذه االففة إلى تحلمالية، باإلضا ات الولألد
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تجمإع  تتم المقارنة،  ب   صنيفت إعادة  /يعادة  أرقام  اقتضتعض  لتتوافق    حيثما  المالية   المتبعض  العر  معالضرورة،  البيانات  هذه  في 
ً المية ئج المالنتاال ة أولملكي حقوق اى علكبير  تأثير ذه ليس لها لتصنيف هفإن إعادة ا ،. ومع ذلكوحدة الم  . وحدة الُمعلنة سابقا
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  . مليون درهم(   19.  9مة  ي : شراء أسهم بق2020)  2021ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في    رجة لكية مدات مسند  بشراء   الشركةتقم  لم  
ً  اجعر  . 13ح اإليضا أيضا
 
 

 
 




