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شركة الفجيرة لصناعات البناء ش.م.ع وشركاتها التابعة
بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى الموحد

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

إيضاح
العمليات المستمرة
اإليرادات
تكلفة المبيعات

5
6

174.556.736
()106.575.731
------------------67.981.005

190.465.205
()111.238.170
------------------79.227.035

7
8
9
(31أ)

()20.897.074
()21.741.765
2.301.687
()260.782
---------------27.383.071

()22.768.923
()20.402.988
4.479.387
()303.082
---------------40.231.429

10
10
)2(13

()3.760.640
1.333.576
675.817
--------------25.631.824

()4.387.059
2.077.113
2.082.707
--------------40.004.190

32

()15.373
---------------25.616.451
=========

204.858
---------------40.209.048
=========

25.616.451
---------------25.616.451
=========

40.209.048
---------------40.209.048
=========

إجمالي األرباح
المصروفات اإلدارية والعمومية
مصروفات البيع والتوزيع
إيرادات أخرى
خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية
األرباح التشغيلية
تكاليف التمويل
إيرادات التمويل
إيرادات توزيعات األرباح
األرباح من العمليات المستمرة
(الخسائر)  /األرباح من عملية متوقفة
أرباح السنة
األرباح العائدة إلى:
مالكي الشركة
الحصص غير المسيطرة
أرباح السنة

2021
درهم

تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  16إلى  53جزءا ً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من  4إلى .9

10

2020
درهم

شركة الفجيرة لصناعات البناء ش.م.ع وشركاتها التابعة
بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى الموحد (تابع)

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

إيضاح
أرباح السنة

2021
درهم

2020
درهم

25.616.451

40.209.048

اإليرادات الشاملة األخرى:

بنود لن يُعاد تصنيفها الحقا ً إلى األرباح أو الخسائر:
صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات في حقوق الملكية المسجلة
بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

13

إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
إجمالي اإليرادات الشاملة المنسوبة إلى:
مالكي الشركة
الحصص غير المسيطرة
إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
ربحية السهم

األساسية والمخفضة – عمليات مستمرة

28

األساسية والمخفضة – عملية متوقفة

28

5.243.307
---------------30.859.758
=========

4.289.157
---------------44.498.205
=========

30.859.758
---------------30.859.758
=========

44.498.205
---------------44.498.205
=========

0.19
====
()0.00
====

0.29
====
0.00
====

ت ُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  16إلى  53جزءا ً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من  4إلى .9

11

شركة الفجيرة لصناعات البناء ش.م.ع وشركاتها التابعة
بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021
2021
درهم

2020
درهم

25.616.451

40.209.048

()829.080
3.433.499
327.141
()1.333.576
27.402.335
()675.817
()2.261.245
976.559
260.782
---------------52.917.049
5.749.996
()2.918.355

()13.765
()2.297.104
3.670.381
716.678
()2.077.113
29.759.661
245.373
()2.082.707
()93.749
898.314
303.082
---------------69.238.099
3.475.487
1.137.143

()5.031.803
5.672.510
()1.196.614
()1.260.000
---------------53.932.783
----------------

1.476.176
()9.494.477
()1.113.594
()1.260.000
---------------63.458.834
----------------

()131.500.000
128.523.000
-

()121.023.000
65.500.000
()19.939.753

13
11

14.024.134
()9.948.314
1.825.300
675.817
-----------------3.599.937
------------------

6.319.990
()5.145.258
102.126
1.763.197
2.082.707
-----------------()70.339.991
------------------

24
25
23

()7.111.111
()7.443.490
()40.796.250
()365.323
-----------------()55.716.174
-----------------1.816.546

()7.111.111
()7.431.467
()20.398.125
()826.937
-----------------()35.767.640
-----------------()42.648.797

21.088.586
---------------22.905.132
=========

63.737.383
---------------21.088.586
=========

22.535.128
370.004
---------------22.905.132
=========

21.029.295
59.291
---------------21.088.586
========

إيضاح
األنشطة التشغيلية
أرباح السنة

تعديالت لـ:

9
9
10
10
10
)3(11
)5(11
 )2(13و 32
 14و )2( 32
26
(31أ)

األرباح من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
عكس دفعات مقدمة ومخصصات واستحقاقات زائدة
الفائدة على التزامات اإليجار
مصروفات الفائدة على القروض المصرفية
إيرادات الفائدة على الودائع الثابتة
االستهالك (بما في ذلك موجودات حق االستخدام)
شطب أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز
إيرادات توزيعات األرباح
عكس مخصص المخزون بطيء الحركة
مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية
التغير في المخزون
التغير في الذمم المدينة التجارية
التغير في الدفعات المقدمة والودائع والذمم المدينة األخرى
(بما في ذلك الذمم المدينة طويلة األجل وموجودات العقود)
التغير في الذمم الدائنة التجارية واألخرى
تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
مكافآت مدفوعة إلى أعضاء مجلس اإلدارة

26
23

صافي النقد من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
االستثمار في ودائع ثابتة
المتحصالت من استرداد ودائع ثابتة
االستحواذ على استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
المتحصالت من بيع استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات
الشاملة األخرى
االستحواذ على ممتلكات وآالت ومعدات
المتحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
الفائدة المستلمة
توزيعات األرباح المستلمة

13

صافي النقد الناتج من ( /المستخدم في) األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية
قروض مصرفية تم سدادها
التزامات إيجار تم دفعها
توزيعات أرباح مدفوعة
فوائد مدفوعة

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
صافي الزيادة ( /النقص) في النقد وما يعادله
النقد وما يعادله في بداية السنة
النقد وما يعادله في نهاية السنة
يتألف النقد وما يعادله مما يلي:

19
32

النقد في الصندوق ولدى البنوك – عمليات مستمرة
النقد لدى البنوك – عملية متوقفة

تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  16إلى  53جزءا ً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من  4إلى .9
13

شركة الفجيرة لصناعات البناء ش.م.ع وشركتها التابعة
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

الرصيد في  1يناير 2020
إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
أرباح السنة
اإليرادات الشاملة األخرى للسنة
إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
المعامالت مع مالكي الشركة ،المسجلة
مباشرة ضمن حقوق الملكية:
توزيعات األرباح ال ُمعلنة (راجع اإليضاح )23
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة (راجع اإليضاح )23
إجمالي المعامالت مع مالكي الشركة ،المسجلة
مباشرة ضمن حقوق الملكية
حركات أخرى
المحول إلى االحتياطي القانوني (راجع اإليضاح )21
المحول عند بيع استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة األخرى (راجع اإليضاح )22
إجمالي الحركات األخرى
الرصيد في  31ديسمبر 2020

احتياطي القيمة العادلة
لالستثمارات المسجلة
بالقيمة العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة األخرى
درهم

األرباح
المحتجزة
درهم

إجمالي حقوق
الملكية
درهم

135.987.500
---------------

41.779.954
---------------

47.393.860
--------------

118.977.873
--------------

344.139.187
----------------

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

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

4.289.157
-------------4.289.157
--------------

40.209.048
--------------40.209.048
--------------

40.209.048
4.289.157
--------------44.498.205
---------------

رأس
المال
درهم

االحتياطي
القانوني
درهم

---------

---------

-----------

()20.398.125
()1.260.000
---------------

()20.398.125
()1.260.000
---------------

---------

---------

-----------

()21.658.125
-----------------

()21.658.125
----------------

-

4.020.905

-

()4.020.905

-

----------------------------135.987.500
=========

------------4.020.905
-------------45.800.859
========

()1.816.020
--------------()1.816.020
--------------49.866.997
=========

1.816.020
--------------()2.204.885
---------------135.323.911
=========

------------------------------366.979.267
=========
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شركة الفجيرة لصناعات البناء ش.م.ع وشركتها التابعة
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد (تابع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021

الرصيد في  1يناير 2021
إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
أرباح السنة
اإليرادات الشاملة األخرى للسنة
إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
المعامالت مع مالكي الشركة ،المسجلة
مباشرة ضمن حقوق الملكية:
توزيعات األرباح ال ُمعلنة (راجع اإليضاح )23
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة (راجع اإليضاح )23
إجمالي المعامالت مع مالكي الشركة ،المسجلة
مباشرة ضمن حقوق الملكية
حركات أخرى
المحول إلى االحتياطي القانوني (راجع اإليضاح )21
المحول عند بيع استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة األخرى (راجع اإليضاح )22
إجمالي الحركات األخرى
الرصيد في  31ديسمبر 2021

احتياطي القيمة العادلة
لالستثمارات المسجلة
بالقيمة العادلة من خالل
اإليرادات الشاملة األخرى
درهم

األرباح
المحتجزة
درهم

إجمالي حقوق
الملكية
درهم

135.987.500
---------------

45.800.859
---------------

49.866.997
--------------

135.323.911
--------------

366.979.267
----------------

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

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

5.243.307
-------------5.243.307
--------------

25.616.451
--------------25.616.541
--------------

25.616.451
5.243.307
--------------30.859.758
---------------

رأس
المال
درهم

االحتياطي
القانوني
درهم

---------

---------

-----------

()40.796.250
()1.260.000
---------------

()40.796.250
()1.260.000
---------------

---------

---------

-----------

()42.056.250
-----------------

()42.056.250
----------------

-

2.561.645

-

()2.561.645

-

-------------------------------135.987.500
=========

------------2.561.645
---------------48.362.504
=========

()2.500.340
--------------()2.500.340
---------------52.609.964
=========

2.500.340
---------------()61.305
----------------118.822.807
==========

-------------------------------355.782.775
==========

تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  16إلى  53جزءا ً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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شركة الفجيرة لصناعات البناء ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات

(تشكل جزء ًا من البيانات المالية الموحدة)

.1

معلومات عن الشركة
تأسست شركة الفجيرة لصناعات البناء ش.م.ع (”الشركة“ أو ”الشركة القابضة“) كمؤسسة عام  1979في إمارة الفجيرة ،اإلمارات
العربية المتحدة .تم الحقا ً تغيير الوضع القانوني للشركة إلى شركة مساهمة عامة في عام  .1991إن العنوان المسجل للشركة هو ص.ب
 ،383الفجيرة ،اإلمارات العربية المتحدة .إن األسهم العادية للشركة مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية.
تتألف البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر  2021من الشركة وشركاتها التابعة (يُشار إليهما مجتمعة
بـ”المجموعة“ ومنفردة بـ”شركات المجموعة“) .تم اإلفصاح عن الشركات التابعة للمجموعة واألنشطة الرئيسية للشركات التابعة في
اإليضاح رقم  33حول البيانات المالية الموحدة.
تتمثل األنشطة الرئيسية للمجموعة في إنتاج وبيع الطابوق واالنترلوك وأعمال بالط األرصفة المتشابكة وبالط السيراميك ومواد الصوف
الصخري العازلة ومنتجات الرخام وبالط التيرازو ومنتجات الكسارات.

.2

أساس اإلعداد

(أ)

بيان التوافق
تم إعداد البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2021وفقا ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،كما أنها تتوافق مع
البنود ذات الصلة من النظام األساسي للشركة والقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )2لسنة ( 2015وتعديالته) .تم
إدراج تفاصيل السياسات المحاسبية للمجموعة في اإليضاح رقم .3

(ب)

أساس القياس
تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء االستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة
األخرى التي يتم تسجيلها بالقيمة العادلة.

(ج)

العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية الموحدة
تم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة (”الدرهم اإلماراتي“) وهي العملة الرسمية للمجموعة.

(د)

استخدام التقديرات واألحكام
عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة ،قامت اإلدارة بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية الهامة
للمجموعة والمبالغ المسجلة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات .قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
تقوم اإلدارة بمراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لها بصورة مستمرة .يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات بأثر مستقبلي.
يتضمن اإليضاح رقم  35معلومات عن األحكام واالفتراضات وعدم اليقين في التقديرات عند تطبيق السياسات المحاسبية التي لها التأثير
األكبر على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية الموحدة.

16

شركة الفجيرة لصناعات البناء ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات (تابع)
.2

أساس اإلعداد (تابع)

(هـ)

قياس القيم العادلة
تتطلب بعض اإلفصاحات والسياسات المحاسبية للمجموعة قياس القيم العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات المالية وغير المالية.
لدى المجموعة إطار عام للرقابة فيما يتعلق بقياس القيم العادلة.
عند قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام ،تستخدم المجموعة معطيات السوق الملحوظة قدر اإلمكان .يتم تصنيف القيم العادلة في
مستويات مختلفة في نظام متدرج للقيمة العادلة استنادا ً إلى المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم المبينة على النحو التالي:
‒
‒
‒

المستوى  :1أسعار مدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات متطابقة.
المستوى  :2مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى  1وهي عبارة عن مدخالت ملحوظة لموجودات أو مطلوبات ،سواء
بشكل مباشر (كاألسعار) أو بشكل غير مباشر (أي مشتقة من األسعار).
المستوى  :3مدخالت لموجودات أو مطلوبات غير مرتكزة على معطيات السوق الملحوظة (مدخالت غير ملحوظة).

في حال أمكن تصنيف المدخالت المستخدمة في قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ضمن مستويات مختلفة في النظام المتدرج للقيمة
العادلة ،يتم تصنيف قياس القيمة العادلة بأكمله ضمن نفس المستوى في النظام المتدرج للقيمة العادلة الذي ينطوي على المدخالت
الجوهرية األقل أهمية بالنسبة لعملية القياس بأكملها.
تعترف المجموعة بالتحويالت فيما بين مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي تم خاللها التغيير.
تم إدراج المزيد من المعلومات حول االفتراضات الموضوعة عند قياس القيم العادلة في اإليضاح رقم  – 13االستثمارات المسجلة بالقيمة
العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى.
.3

السياسات المحاسبية الهامة

(أ)

أساس التوحيد
تشتمل البيانات المالية الموحدة على توحيد للبيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة.

دمج األعمال
تقوم المجموعة باحتساب عمليات دمج األعمال باستخدام طريقة االستحواذ عندما ينطبق على مجموعة األنشطة والموجودات التي تم
االستحواذ عليها تعريف العمل التجاري ويتم تحويل السيطرة إلى المجموعة .لتحديد ما إذا كانت مجموعة محددة من األنشطة والموجودات
تمثل عمل تجاري ،تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت مجموعة الموجودات واألنشطة التي تم االستحواذ عليها تشمل ،بحد أدنى ،مدخالت
وعملية جوهرية وما إذا كانت المجموعة المستحوذ عليها لديها القدرة على إنتاج مخرجات.
لدى المجموعة خيار تطبيق اختبار التركيز الذي يجيز إجراء تقييم مبسط ما إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات التي تم االستحواذ
عليها ال تمثل عمل تجاري .يتم استيفاء شروط اختبار التركيز االختياري إذا كانت القيمة العادلة إلجمالي الموجودات التي تم االستحواذ
عليها مركزة في أصل واحد محدد أو مجموعة من الموجودات المماثلة القابلة للتحديد.
تقوم المجموعة بقياس الشهرة التجارية في تاريخ االستحواذ على أنها:
•
•
•
•

القيمة العادلة للمقابل المحول؛ زائدا ً
القيمة المعترف بها ألي حصص غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها؛ زائدا ً
في حال تم دمج األعمال على مراحل ،القيمة العادلة لحصة الملكية الحالية في الشركة المستحوذ عليها؛ ناقصا ً
صافي القيمة المعترف بها (القيمة العادلة بشكل عام) للموجودات المستحوذ عليها القابلة للتحديد والمطلوبات المفترضة.

عندما يكون الفائض بقيمة سالبة ،يتم االعتراف فورا ً ضمن األرباح أو الخسائر بأرباح من شراء بسعر مجزي.
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(أ)

أساس التوحيد (تابع)
دمج األعمال (تابع)
يتم قياس أي مقابل محتمل مستحق الدفع بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ .إذا تم تصنيف التزام بدفع مقابل محتمل ينطبق عليه تعريف
األداة المالية كحقوق ملكية ،ال يتم إعادة قياسه ويتم احتساب التسوية ضمن حقوق الملكية.
بخالف ذلك ،يتم إعادة قياس المقابل المحتمل بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير ويتم االعتراف بالتغييرات الالحقة في القيمة العادلة
للمقابل المحتمل ضمن األرباح أو الخسائر.
فيما يتعلق بتكاليف المعاملة ،بخالف التكاليف المرتبطة بإصدار سندات الدين أو سندات الملكية التي تتكبدها المجموعة عند دمج األعمال،
يتم احتسابها كمصروفات عند تكبدها.

الشركات التابعة
تتمثل الشركات التابعة في المنشآت التي تسيطر عليها المجموعة .تنشأ سيطرة المجموعة عندما تكون معرضة إلى أو لديها حقوق في
عائدات متغيرة نتيجة ارتباطها مع المنشأة ويكون لديها القدرة على التأثير في تلك العائدات من خالل نفوذها على المنشأة .يتم إدراج
البيانات المالية للشركات التابعة في البيانات المالية الموحدة اعتبارا ً من تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ توقف هذه السيطرة .تم تغيير
السياسات المحاسبية للشركات التابعة حيثما قضت الضرورة لتتوافق مع السياسات المتبعة من قبل المجموعة.
تنتهي السنة المالية لكافة الشركات التابعة في  31ديسمبر.

الحصص غير المسيطرة
يتم قياس الحصص غير المسيطرة بحسب حصتها التناسبية في صافي الموجودات القابلة للتحديد في تاريخ التقرير .فيما يتعلق بتغييرات
حصة المجموعة في شركة تابعة ما على نحو ال يترتب عليه فقدان السيطرة ،يتم احتسابها على أنها معامالت حقوق ملكية .يتم تخصيص
الخسائر المرتبطة بالحصص غير المسيطرة في شركة تابعة ما إلى الحصص غير المسيطرة حتى لو ترتب على ذلك عجز في رصيد
الحصص غير المسيطرة.

المعامالت التي يتم حذفها عند التوحيد
يتم حذف األرصدة والمعامالت فيما بين شركات المجموعة ،وكذلك أي إيرادات ومصروفات غير محققة ناشئة عن المعامالت فيما بين
شركات المجموعة.

فقدان السيطرة
عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة ،فإنها تقوم بإيقاف االعتراف بموجودات ومطلوبات الشركة التابعة ،وكذلك الحصص غير
المسيطرة ذات الصلة والمكونات األخرى لحقوق الملكية .يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن إيقاف االعتراف ضمن األرباح
أو الخسائر .فيما يتعلق بالحصة المحتفظ بها في الشركة التابعة السابقة ،يتم قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ فقدان السيطرة.
(ب)

اإليرادات من العقود مع العمالء

بيع البضائع
يتم قياس اإليرادات بنا ًء على المقابل المحدد في العقد مع العميل .تقوم المجموعة باالعتراف باإليرادات عندما تقوم بتحويل السيطرة على
سلعة أو خدمة إلى العميل .بالنسبة للعقود التي تجيز للعميل إعادة سلعة ما ،يتم االعتراف باإليرادات إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل
بدرجة كبيرة عدم حدوث عكس جوهري في قيمة اإليرادات التراكمية المعترف بها .لذلك ،يتم تعديل قيمة اإليرادات المعترف بها بناء على
المرتجعات المتوقعة ،والتي يتم تقديرها بنا ًء على البيانات التاريخية .في هذه الحاالت ،يتم االعتراف بالتزام اإلعادة وحق االسترداد أصل
البضائع المرتجعة.
يتم قياس حق استرداد أصل البضائع المرتجعة بالقيمة الدفترية السابقة للمخزون ناقصا ً التكاليف المتوقعة السترداد البضائع .تقوم المجموعة
بمراجعة تقديرها للمرتجعات المتوقعة في تاريخ كل تقرير وتحديث قيم األصل وااللتزام بنا ًء على ذلك.
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(ب)

اإليرادات من العقود مع العمالء (تابع)
إيرادات العقود
تقوم المجموعة بالتعاقد لتوريد وتركيب الرخام والبالط .يعتمد طول مدة المشروع على مدى صعوبة العقد ،السيما إخالء الموقع .ال
تُستحق الدفعات من العميل إال بعد إنجاز الخدمات وإصدار فواتير بها واعتمادها.
يتم االعتراف باإليرادات على مدى فترة زمنية بنا ًء على مرحلة إنجاز العقد التي يتم تقييمها استنادا ً إلى معاينة األعمال المنجزة .يتم
االعتراف بموجودات العقود على مدى الفترة التي يتم خاللها تقديم الخدمات بما يمثل حق المجموعة في الحصول على مقابل نظير
الخدمات المنجزة حتى تاريخه.

(ج)

الممتلكات واآلالت والمعدات

االعتراف والقياس
يتم قياس بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصا ً االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة ،إن وجدت.
تشتمل التكلفة على المصروفات المنسوبة مباشرة ً لالستحواذ على الموجودات .تشتمل تكلفة الموجودات المنشأة ذاتيا ً على ما يلي:

•
•
•

تكلفة المواد والعمالة المباشرة؛
أي تكاليف أخرى منسوبة مباشرة إلى تجهيز الموجودات لالستخدام المحدد لها؛ و
تكاليف االقتراض المرسملة.

عندما يكون ألجزاء هامة من أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة ،يتم احتسابها كعناصر منفصلة (مكونات
رئيسية) للممتلكات واآلالت والمعدات.
يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر من استبعاد أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات ضمن األرباح أو الخسائر.
يتم احتساب االستهالك لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات اعتبارا ً من تاريخ تركيبها وجاهزيتها لالستخدام.

المصروفات الالحقة
تتم رسملة المصروفات الالحقة وذلك فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالمصروفات إلى
المجموعة .يتم احتساب مصروفات اإلصالحات والصيانة المستمرة كمصروفات عند تكبدها.

االستهالك
يتم احتساب االستهالك لشطب تكلفة بنود الممتلكات واآلالت والمعدات ناقصا ً القيم المتبقية المقدرة على أساس القسط الثابت على مدى
أعمارها اإلنتاجية المقدرة .يتم احتساب استهالك للتحسينات على العقارات المستأجرة على مدى فترة عقد اإليجار أو أعمارها اإلنتاجية،
أيهما أقصر ،ما لم يكن من المؤكد بصورة معقولة أن تؤول الملكية إلى المجموعة في نهاية عقد اإليجار.
فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات للسنة الحالية وسنة المقارنة:
األعمار (بالسنوات)
15 – 13
20 – 5
15 – 5
15 – 4
5–2

أراضي مستأجرة
مبـاني وتحسينات على العقارات المستأجرة
آالت وماكينات
مركبات ومعدات ثقيلة
أثاث وتجهيزات
تتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ كل تقرير ،ويتم تعديلها حيثما يكون مناسباً.
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(د)

األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز
يتم بيان األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بالتكلفة ناقصا ً انخفاض القيمة ،إن وجد ،لحين االنتهاء من اإلنشاء .فور االنتهاء من اإلنشاء ،يتم
تحويل تكلفة تلك الموجودات والتكلفة المنسوبة مباشرة إلى اإلنشاء ،بما في ذلك تكاليف االقتراض المرسملة إلى فئة الموجودات المناسبة.
ال يتم احتساب استهالك لألعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز.

(هـ)

المخزون
يتم قياس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق ،أيهما أقل .ترتكز تكلفة المخزون على مبدأ المتوسط المرجح الشهري للتكلفة،
وتشتمل على المصروفات المتكبدة لالستحواذ على المخزون وتكاليف اإلنتاج أو التحويل والتكاليف األخرى المتكبدة إليصال المخزون
لموقعه الحالي ووضعه الراهن .في حالة المخزون ال ُمصنع ،تشتمل التكلفة على جزء مناسب من المصروفات العامة لإلنتاج بنا ًء على
الطاقة التشغيلية االعتيادية.
يتمثل صافي القيمة القابلة للتحقيق في سعر البيع المقدر في سياق األعمال االعتيادية ناقصا ً التكاليف المقدرة لإلنجاز ومصروفات البيع.

(و)

موجودات/مطلوبات العقود
تتمثل العقود قيد اإلنجاز في إجمالي المبلغ المتوقع تحصيله من العمالء عن أعمال العقود التي تم إنجازها حتى تاريخه .يتم قياس العقود
قيد اإلنجاز بالتكلفة المتكبدة زائدا ً األرباح المعترف بها حتى تاريخه (راجع السياسة الخاصة باإليرادات من العقود) ناقصا ً فواتير سير
العمل والخسائر المعترف بها.
يتم عرض العقود قيد اإلنجاز التي تزيد فيها التكاليف المتكبدة زائدا ً األرباح المعترف بها عن فواتير سير العمل والخسائر المعترف بها في
بيان المركز المالي كموجودات عقود .بينما يتم عرض العقود التي تزيد فيها فواتير سير العمل والخسائر المعترف بها عن التكلفة المتكبدة
زائدا ً األرباح المعترف بها يتم كمطلوبات عقود .يتم عرض الدفعات المقدمة المستلمة من العمالء كفواتير زائدة عن قيمة العمل المنجز.

(ز)

إيرادات توزيعات األرباح
يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح ضمن األرباح أو الخسائر في التاريخ الذي يثبت فيه حق المجموعة في الحصول على الدفعات.

(ح)

العمالت األجنبية

المعامالت بالعمالت األجنبية
يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى العملة الرسمية للمجموعة وفقا ً ألسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت.
يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية إلى العملة الرسمية وفقا ً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير .يتم
تحويل الموجودات والمطلوبات غير النقدية بالعمالت األجنبية والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة إلى العملة الرسمية وفقا ً ألسعار الصرف
السائدة في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة .يتم تحويل البنود غير النقدية بالعملة األجنبية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية وفقا ً
ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة .يتم االعتراف بفروقات العمالت األجنبية الناتجة عن التحويل ضمن األرباح أو الخسائر.
(ط)

العمليات المتوقفة
تمثل العمليات المتوقفة أحد مكونات أعمال المجموعة التي يمكن تمييز عملياتها وتدفقاتها النقدية بصورة واضحة عن باقي المجموعة
والتي:
–
–
–

تمثل إما قطاع أعمال رئيسي منفصل أو منطقة جغرافية للعمليات؛ أو
تكون جزء من خطة موضوعة الستبعاد قطاع أعمال رئيسي منفصل أو منطقة جغرافية للعمليات؛ أو
تكون شركة تابعة تم االستحواذ عليها فقط لغرض إعادة بيعها.

يتم تصنيف العملية كعملية متوقفة في تاريخ استبعادها أو عندما ينطبق عليها معايير التصنيف كأصل محتفظ به للبيع ،أيهما أقرب.
عندما يتم تصنيف عملية معينة كعملية متوقفة ،تتم إعادة عرض بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى المقارن كما لو كانت
تلك العملية قد توقفت منذ بداية سنة المقارنة.
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(ي)

تعويضات الموظفين

تعويضات الموظفين قصيرة األجل
يتم احتساب تعويضات الموظفين قصيرة األجل كمصروفات عند تقديم الخدمات ذات الصلة .يتم االعتراف بااللتزام المتعلق بالمبلغ
المتوقع دفعه إذا ترتب على المجموعة التزام حالي قانوني أو ضمني بدفع هذا المبلغ مقابل الخدمات السابقة التي قدمها الموظف ،وأمكن
تقدير االلتزام بصورة موثوقة.

تعويضات نهاية الخدمة ومكافآت التقاعد
خطط المساهمات المحددة
وفقا ً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  7لسنة  1999بشأن قانون المعاشات والتأمينات االجتماعية ،يتعين على
أصحاب األعمال المساهمة بنسبة  ٪12.5من "الراتب الذي تحتسب عنه المساهمة" للموظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة،
يتعين على هؤالء الموظفين أيضا ً المساهمة في البرنامج بنسبة  ٪5من ’الراتب الذي تحتسب عنه المساهمة‘ .يتم االعتراف بمساهمة
المجموعة ضمن األرباح أو الخسائر كمصروفات عند تكبدها.

خطة التعويضات المحددة
يتم تقديم تعويضات نهاية الخدمة والمعاشات التقاعدية لكافة الموظفين ،باستثناء الموظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة،
ويتم اإلفصاح عنها كالتزام طويل األجل ،ويستحق سدادها وفقا ً لقانون العمل االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة .يتم تحديد
مخصص هذه التعويضات على النحو التالي:
أ) إجراء تقدير موثوق لقيمة التعويضات التي حصل عليها الموظفون مقابل خدمتهم في السنتين الحالية والسابقة .يتطلب ذلك تقدير
المتغيرات الديموغرافية والمتغيرات المالية التي من شأنها أن تؤثر على تكلفة التعويضات؛
ب) تخفيض هذه التعويضات لتحديد القيمة الحالية اللتزام التعويضات المحددة وتكلفة الخدمة الحالية؛ و
ج) يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ضمن األرباح أو الخسائر في الفترة التي تنشأ فيها.
(ك)

األدوات المالية
تقوم المجموعة بتصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المشتقة ضمن فئة الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح
أو الخسائر ،والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ،والموجودات المالية بالتكلفة المطفأة والمطلوبات
المالية األخرى.

()1

الموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المشتقة  -االعتراف وإيقاف االعتراف

يتم االعتراف مبدئيا ً بالذمم المدينة التجارية وذمم المحتجزات المدينة في تاريخ نشأتها .يتم االعتراف مبدئيا ً بكافة الموجودات والمطلوبات
المالية األخرى عندما تصبح المجموعة طرفا ً في األحكام التعاقدية لألداة.
يتم قياس الموجودات المالية (ما لم تكن ذمم مدينة تجارية أو ذمم محتجزات مدينة ال تنطوي على عنصر تمويلي هام) أو المطلوبات
المالية مبدئيا ً بالقيمة العادلة زائداً ،فيما يتعلق بالبنود التي ليست بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ،تكاليف المعاملة المنسوبة
بصورة مباشرة لالستحواذ على تلك البنود أو إصدارها .بالنسبة للذمم المدينة التجارية وذمم المحتجزات المدينة التي ال تنطوي على
عنصر تمويلي هام ،يتم قياسها مبدئيا ً بسعر المعاملة.
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()2

الموجودات المالية غير المشتقة – التصنيف والقياس

عند االعتراف المبدئي ،يتم تصنيف األصل المالي على أنه مقاس بـ :التكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
– أدوات دين أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى – أدوات حقوق ملكية أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر .بصورة عامة ،يرتكز تصنيف الموجودات المالية بموجب المعيار رقم  9من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على نموذج
األعمال الذي يتم في إطاره إدارة األصل المالي وخصائص تدفقاته النقدية التعاقدية .من بين الفئات سالفة الذكر ،ترتبط فقط فئة القيمة
العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  -أدوات حقوق الملكية وفئة ’التكلفة المطفأة‘ بالمجموعة.
ال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية عقب االعتراف المبدئي بها ،ما لم تقم المجموعة بتغيير نموذج أعمالها إلدارة الموجودات المالية،
وفي هذه الحالة ،يتم إعادة تصنيف كافة الموجودات المالية التي تأثرت في أول يوم من أول فترة تقرير الحقة لتغيير نموذج األعمال.
يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة عندما تستوفي كال الشرطين التاليين ،ما لم يتم تصنيفها على أنها بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر:
– أن يكون محتفظ بها ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات بغرض تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية؛ و
– أن ينشأ عن شروطها التعاقدية ،في تواريخ محددة تدفقات نقديـة تمثل فقط دفعات للمبلغ األصلي وفائدة على المبلغ األصلي القائم.

الموجودات المالية  -تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات المبلغ األصلي والفائدة
ألغراض هذا التقييم ،يتم تعريف "المبلغ األصلي" على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف المبدئي .يتم تعريف "الفائدة" على
أنها المقابل للقيمة الزمنية للمال ومخاطر االئتمان المرتبطة بالمبلغ األصلي المستحق خالل فترة زمنية محددة ومقابل تكاليف ومخاطر
اإلقراض األساسية األخرى (مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية) ،باإلضافة إلى هامش الربح.
عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات المبلغ األصلي والفائدة ،تأخذ المجموعة في االعتبار الشروط التعاقدية
لألداة .يتضمن ذلك تقييم ما إذا كان األصل المالي يتضمن شرط تعاقدي يترتب عليه تغيير توقيت أو قيمة التدفقات النقدية التعاقدية بحيث
ال يفي األصل بهذا الشرط .عند إجراء هذا التقييم ،تضع المجموعة في االعتبار ما يلي:
–
–
–
–

أحداث محتملة قد تغير قيمة أو توقيت التدفقات النقدية؛
شروط قد يترتب عليها تعديل معدل العائد التعاقدي في القسيمة ،بما في ذلك معدالت الفائدة المتغيرة؛
مزايا الدفع مقدما ً أو تمديد أجل السداد؛ و
شروط تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من موجودات محددة (مثل شرط عدم الرجوع).

تتوافق خصائص الدفع مقدما ً مع المعايير الخاصة بدفعات المبلغ األصلي والفائدة فقط في حال كان المبلغ المدفوع مقدما ً يمثل بشكل كبير
مبالغ غير مسددة من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم ،والتي قد تشتمل على تعويض إضافي معقول مقابل اإلنهاء المبكر
للعقد .عالوة على ذلك ،فيما يتعلق باألصل المالي الذي تم االستحواذ عليه بسعر مخفض أو بقيمة تزيد عن قيمته االسمية التعاقدية ،فإن
الميزة التي تجيز أو تتطلب الدفع المسبق لمبلغ يمثل بشكل جوهري القيمة االسمية التعاقدية باإلضافة إلى الفائدة التعاقدية (ولكن غير
المدفوعة) المستحقة (التي قد تتضمن أيضا ً تعويضا ً إضافيا ً
ً
معقوال لإلنهاء في وقت مبكر) يتم اعتبارها أنها تتوافق مع هذا المعيار إذا
كانت القيمة العادلة لميزة الدفع المسبق غير جوهرية عند االعتراف المبدئي.
عند االعتراف المبدئي بأحد استثمارات األسهم غير المحتفظ بها للمتاجرة ،قد تقرر المجموعة بشكل نهائي عرض التغيرات الالحقة في
القيمة العادلة لالستثمار ضمن اإليرادات الشاملة األخرى .يتم اتخاذ هذا القرار بحسب كل استثمار على حدة.
فيما يتعلق بكافة الموجودات المالية غير المصنفة على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
كما هو موضح أعاله ،يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر .عند االعتراف المبدئي ،قد تقرر المجموعة بشكل نهائي
تحديد األصل المالي الذي ال يفي بمتطلبات القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى على أنه بالقيمة
العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا كان هذا التصنيف ينهي أو يقلل بصورة جوهرية من التباين المحاسبي الذي قد ينشأ فيما لو تم
تصنيفها غير ذلك.
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الموجودات المالية – القياس الالحق واألرباح والخسائر
الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
يتم قياس تلك الموجودات الحقا ً بالقيمة العادلة .هذا ويتم االعتراف بصافي األرباح أو الخسائر ،بما في ذلك أي حصص أو إيرادات
توزيعات أرباح ،ضمن األرباح أو الخسائر.

استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
يتم قياس هذه الموجودات الحقا ً بالقيمة العادلة .يتم االعتراف بتوزيعات األرباح كإيرادات ضمن األرباح أو الخسائر ما لم تكن توزيعات
األرباح تشكل بوضوح استرداد جزء من تكلفة االستثمار .يتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر األخرى ضمن اإليرادات الشاملة
األخرى وال يتم إعادة تصنيفها مطلقا ً إلى األرباح أو الخسائر.

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
يتم الحقا ً قياس هذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .يتم تخفيض التكلفة المطفأة بخسائر انخفاض القيمة .يتم
االعتراف بإيرادات الفائدة وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية وخسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح أو الخسائر .يتم االعتراف
بأي أرباح أو خسائر ،ناتجة عن إيقاف االعتراف ،ضمن األرباح أو الخسائر.

المطلوبات المالية  -التصنيف والقياس الالحق واألرباح والخسائر
يتم تصنيف المطلوبات المالية على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة ،ويتم قياسها الحقا ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .يتم
احتساب مصروفات الفائدة وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية ضمن األرباح أو الخسائر .يتم أيضا ً االعتراف باألرباح أو الخسائر
الناتجة من إيقاف االعتراف ضمن األرباح أو الخسائر.

( )3إيقاف االعتراف
الموجودات المالية
تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف باألصل المالي عندما تنتهي الحقوق التعاقدية في الحصول على التدفقات النقدية من هذا األصل المالي،
أو عندما تقوم المجموعة بتحويل حقوق الحصول على التدفقات النقدية التعاقدية من األصل المالي من خالل معاملة يتم خاللها تحويل كافة
مخاطر وامتيازات ملكية األصل المالي بصورة فعلية ،أو ال تقوم المجموعة خاللها بتحويل أو باالحتفاظ بكافة مخاطر وامتيازات الملكية
بصورة فعلية وال تحتفظ بالسيطرة على األصل المالي.
تدخل المجموعة في معامالت تقوم بموجبها بتحويل الموجودات المعترف بها في بيان مركزها المالي ،ولكنها تحتفظ بجميع أو بمعظم
مخاطر وامتيازات الموجودات المحولة .في هذه الحاالت ،ال يتم االعتراف بالموجودات المحولة.

المطلوبات المالية
تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بااللتزام المالي عندما تنتهي التزامات المجموعة التعاقدية أو عندما يتم الوفاء بها أو إلغاؤها أو انتهاؤها.
تقوم المجموعة أيضا ً بإيقاف االعتراف بالتزام مالي عندما يتم تعديل شروطه بشكل يؤدي إلى اختالف التدفقات النقدية بصورة فعلية .في
هذه الحالة ،يتم االعتراف بااللتزام المالي الجديد بالقيمة العادلة وفقا ً للشروط المعدلة.
عند إيقاف االعتراف بالتزام مالي ،يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية التي تم تحديدها والثمن المدفوع (بما في ذلك أي موجودات
غير نقدية محولة أو مطلوبات محتملة) ضمن األرباح أو الخسائر.
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( )4المقاصة
تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويتم عرض صافي المبلغ ضمن بيان المركز المالي الموحد عندما ،وفقط عندما ،يكون
للمجموعة في الوقت الراهن حق قانوني واجب النفاذ بمقاصة هذه المبالغ وتعتزم إما تسويتها على أساس صافي المبلغ أو تحقيق
الموجودات وتسوية المطلوبات بصورة متزامنة.

(ل)

رأس المال
يتم االعتراف بالتكاليف اإلضافية المنسوبة مباشرة إلصدار األسهم العادية كاقتطاع من حقوق الملكية.

(م)

انخفاض القيمة

()1

الموجودات المالية غير المشتقة  -األدوات المالية وموجودات العقود

تقوم المجموعة باالعتراف بمخصصات الخسائر المتعلقة بخسائر االئتمان المتوقعة من الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة التي يتم
اإلفصاح عنها كجزء من الذمم المدينة التجارية وذمم المحتجزات المدينة وموجودات العقود.
تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسائر بقيمة مساوية لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة ،باستثناء:
سندات الدين التي يتم تحديدها على أنها تنطوي على مخاطر ائتمان منخفضة في تاريخ التقرير؛ و
–
سندات الدين األخرى واألرصدة المصرفية التي لم تزداد فيها مخاطر االئتمان (أي مخاطر التعثر عن السداد على مدى العمر
–
المتوقع لألداة المالية) زيادة جوهرية منذ االعتراف المبدئي.
يتم دائما ً قياس مخصصات خسائر الذمم المدينة التجارية وذمم المحتجزات المدينة وموجودات العقود بقيمة مساوية لخسائر االئتمان
المتوقعة على مدى عمر األداة.
عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان ألداة مالية قد زادت بصورة جوهرية منذ االعتراف المبدئي وعند تقدير خسائر االئتمان المتوقعة،
تأخذ المجموعة باالعتبار المعلومات المعقولة والداعمة المالئمة والمتاحة دون تكلفة أو مجهود زائد .والتي تشمل التحليالت والمعلومات
الكمية والنوعية بنا ْ ًء على الخبرة السابقة للمجموعة والتقييم االئتماني المدروس والمعلومات االستشرافية.
تفترض المجموعة أن مخاطر االئتمان المتعلقة باألصل المالي قد زادت بصورة جوهرية إذا كان األصل متأخر السداد لمدة تزيد عن
 180يوما ً.
تعتبر المجموعة أن األصل المالي متعثر السداد عندما يكون من غير المحتمل أن يفي المقترض بالتزاماته االئتمانية بالكامل تجاه
المجموعة دون لجوء المجموعة التخاذ إجراءات مثل مصادرة الضمان (إن وجد).
تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة المالية في خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث التعثر المحتمل
حدوثها على مدى العمر المتوقع لألداة المالية .تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  12شهر في الجزء من خسائر االئتمان المتوقعة التي
تنتج عن أحداث التعثر المحتمل حدوثها خالل  12شهر بعد تاريخ التقرير (أو خالل فترة أقصر إذا كان العمر المتوقع لألداة أقل من 12
شهر) .تتمثل الفترة القصوى التي يتم أخذها باالعتبار عند تقدير خسائر االئتمان المتوقعة في الحد األقصى للفترة التعاقدية التي تتعرض
خاللها المجموعة لمخاطر االئتمان.

قياس خسائر االئتمان المتوقعة
تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة في التقدير المرجح لخسائر االئتمان .يتم قياس خسائر االئتمان على أنها القيمة الحالية لكافة حاالت العجز
النقدي (أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة وفقا ً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة الحصول عليها).
يتم تخفيض خسائر االئتمان المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي لألصل المالي.
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(م)
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()1

الموجودات المالية غير المشتقة  -األدوات المالية وموجودات العقود (تابع)

الموجودات المالية التي تعرضت النخفاض ائتماني
تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة قد تعرضت النخفاض في القيمة .يعتبر
أن األصل المالي قد تعرض ’النخفاض ائتماني‘ عند وقوع حدث أو أكثر يكون له تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة
لألصل المالي.
تتضمن األدلة الموضوعية على تعرض األصل المالي النخفاض ائتماني البيانات الملحوظة التالية:
–
–
–
–
–

أزمة مالية حادة يواجهها المقترض أو المدين؛
اإلخالل بالعقد ،مثل (التعثر عن السداد)؛
إعادة هيكلة قرض أو سلفة من قبل المجموعة بناء على شروط ما كانت المجموعة لتقبلها في ظروف أخرى؛
أن يكون من المحتمل تعرض المقترض لإلفالس أو إعادة تنظيم مالي آخر؛ أو
عدم وجود سوق نشط للسند نتيجة أزمات مالية.

عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في بيان المركز المالي
يتم خصم مخصصات خسائر الموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات.
يتم تقييم خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية وذمم المحتجزات المدينة وموجودات العقود والنقد لدى البنوك والودائع القابلة
لالسترداد وبعض الذمم المدينة األخرى ،ويتم عرضها بشكل منفصل في بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى الموحد.
يتم اختبار الموجودات الهامة بصورة منفردة بينما يتم تجميع الموجودات األخرى مع الموجودات المالية التي تنطوي على سمات مخاطر
ائتمان مماثلة لتقييمها بشكل جماعي.
يتم عكس خسائر انخفاض القيمة إذا أمكن ربط العكس بشكل موضوعي بحدث وقع بعد االعتراف بخسائر انخفاض القيمة .فيما يتعلق
بالموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة ،يتم االعتراف بالعكس في بيان األرباح أو الخسائر.

الشطب
يتم شطب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي عندما ال يكون لدى المجموعة توقعات معقولة السترداد أصل مالي بالكامل أو جزء منه.
بالنسبة للعمالء ،تقوم المجموعة بشكل فردي بإجراء تقييم لتوقيت وقيمة الشطب بنا ًء على ما إذا كان هناك توقع معقول لالسترداد .تتوقع
المجموعة عدم استرداد جزء كبير من المبالغ المشطوبة .ومع ذلك ،تظل الموجودات المالية التي تم شطبها خاضعة إلجراءات تنفيذية
بغرض االلتزام بإجراءات المجموعة السترداد المبالغ المستحقة.

( )2الموجودات غير المالية
تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية لدى المجموعة ،باستثناء المخزون وموجودات الضريبة المؤجلة ،في تاريخ كل تقرير
لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على تعرضها النخفاض في القيمة .في حالة وجود مثل هذا المؤشر ،يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد
من األصل.
لغرض اختبار انخفاض القيمة ،يتم تجميع الموجودات معا ً في أصغر مجموعة من الموجودات تنتج تدفقات نقدية داخلة من االستخدام
المستمر وتكون مستقلة إلى أبعد الحدود عن التدفقات النقدية الداخلة من الموجودات األخرى أو الوحدات المنتجة للنقد .يتم االعتراف بكافة
خسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح أو الخسائر.
تتمثل القيمة القابلة لالسترداد من األصل أو الوحدة المنتجة للنقد في القيمة من االستخدام أو القيمة العادلة ناقصا ً تكاليف البيع ،أيهما أكبر.
عند تقييم القيمة من االستخدام ،يتم تخفيض التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية التي تعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة
الزمنية للمال والمخاطر المتعلقة بذلك األصل أو الوحدة المنتجة للنقد.
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انخفاض القيمة (تابع)
( )2الموجودات غير المالية (تابع)
يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد عن قيمته المقدرة القابلة لالسترداد.
يتم عكس خس ائر انخفاض القيمة إلى الحد الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية لألصل عن القيمة الدفترية التي كان ليتم تحديدها ،بعد خصم
االستهالك أو اإلطفاء ،ما لم يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة

(ن)

المخصصات
يتم تحديد المخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبل ية المتوقعة بمعدل خصم ما قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق
الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر التي ينطوي عليها هذا االلتزام .يتم االعتراف بعكس الخصم على أنه تكاليف تمويل.

(س)

إيرادات وتكاليف التمويل
تتألف إيرادات التمويل من إيرادات الفائدة من الودائع الثابتة .يتم االعتراف بإيرادات الفائدة عند استحقاقها ضمن األرباح أو الخسائر
باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
تتألف تكاليف التمويل من مصروفات الفائدة على القروض المصرفية ومصروفات الفائدة على التزامات اإليجار ،ويتم االعتراف بها عند
استحقاقها باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
يتم االعتراف بكافة تكاليف االقتراض ضمن األرباح أو الخسائر ،باستثناء تلك التكاليف المنسوبة مباشرة ً لحيازة أو إنشاء أو إنتاج
موجودات مؤهلة حيث تتم رسملتها كجزء من تكلفة تلك الموجودات عندما يكون من المحتمل أن ينتج عنها منافع اقتصادية في المستقبل
للمجموعة ويمكن قياس تلك التكاليف بصورة موثوقة .تبدأ رسملة تكاليف االقتراض اعتبارا ً من تاريخ تكبد المصروفات المتعلقة
بالموجودات المؤهلة وتتوقف عند االنتهاء من ممارسة كافة األنشطة الالزمة إلعداد الموجودات المؤهلة لالستخدام المزمع لها أو بيعها.
يتم احتساب تكاليف االقتراض المتعلقة بالفترة الالحقة لالستحواذ أو اإلنشاء أو اإلنتاج كمصروفات.

(ع)

عقود اإليجار
تقوم المجموعة في بداية العقد بتحديد ما إذا كان العقد يمثل أو ينطوي على عقد إيجار .يمثل العقد أو ينطوي على عقد إيجار ،إذا كان العقد
ينقل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة زمنية نظير مقابل.

المجموعة بصفة مستأجر
عند بداية أو تعديل عقد ما يتضمن عنصر إيجار ،تقوم المجموعة بتخصيص المقابل في العقد لكل عنصر إيجار على أساس أسعارها
المستقلة ذات الصلة .فيما يتعلق بعقود إيجار العقارات ،قررت المجموعة عدم فصل العناصر غير اإليجارية واحتساب العناصر اإليجارية
وغير اإليجارية كعنصر إيجار واحد.
تعترف المجموعة بأصل حق االستخدام والتزام اإليجار في تاريخ بداية اإليجار .يتم قياس أصل حق االستخدام مبدئيا ً بالتكلفة التي تتضمن
القيمة المبدئية اللتزام اإليجار المعدل وفقا ً لمدفوعات اإليجار التي تم سدادها في أو قبل تاريخ بداية اإليجار ،باإلضافة إلى أي تكاليف
مباشرة أولية وجوهرية تم تكبدها باإلضافة إلى تقدير التكاليف الجوهرية لفك وإزالة األصل ذو الصلة أو إعادة األصل ذو الصلة أو
الموقع الذي يوجد عليه إلى حالته األصلية ،ناقصا ً حوافز اإليجار المستلمة.
يتم الحقا ً احتساب االستهالك ألصل حق االستخدام على أساس طريقة القسط الثابت اعتبارا ً من تاريخ بداية اإليجار حتى نهاية مدة
اإليجار ،ما لم يتم بموجب عقد اإليجار تحويل ملكية األصل ذو الصلة إلى المجموعة بنهاية فترة اإليجار أو أن توضح تكلفة أصل حق
االستخدام أن المجموعة سوف تمارس خيار الشراء .في هذه الحالة ،سوف يتم احتساب االستهالك ألصل حق االستخدام على مدى العمر
اإلنتاجي لألصل ذو الصلة ،والذي يتم تحديده وفقا ً لنفس األساس الخاص بالممتلكات واآلالت والمعدات .عالوة على ذلك ،يتم تخفيض
أصل حق االستخدام بشكل دوري بنا ًء على خسائر انخفاض القيمة ،إن وجدت ،ويتم تعديلها عند إعادة قياس التزام اإليجار.
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(ع)

عقود اإليجار (تابع)
المجموعة بصفة مستأجر (تابع)
يتم مبدئيا ً قياس التزام اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ بداية اإليجار ،ويتم خصمها باستخدام معدل
الفائدة الضمني في عقد اإليجار أو ،إذا تعذر تحديد ذلك المعدل بسهولة ،يتم الخصم باستخدام معدل االقتراض المتزايد لدى المجموعة.
بشكل عام ،تستخدم المجموعة معدل االقتراض المتزايد الخاص بها كمعدل خصم.
تشتمل دفعات اإليجار المدرجة في قياس التزام اإليجار على ما يلي:
-

الدفعات الثابتة ،بما في ذلك الدفعات الثابتة األساسية؛
دفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل ما ،يتم قياسها مبدئيا ً باستخدام المؤشر أو المعدل كما في تاريخ بدء العقد؛
المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية؛ و
سعر الممارسة بموجب خيار الشراء المؤكد ممارسته بشكل معقول من قبل المجموعة ،ومدفوعات اإليجار في فترة تجديد اختيارية إذا
كانت المجموعة على يقين من ممارسة خيار التمديد ،وغرامات اإلنهاء المبكر للعقد ما لم تكن المجموعة على يقين معقول بعدم اإلنهاء
في وقت مبكر.

يتم قياس التزام اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .وتتم إعادة قياسه عندما يكون هناك تغيير في مدفوعات اإليجار
المستقبلية المترتبة على تغيير في مؤشر أو معدل ما ،في حال كان هناك تغيير في تقدير المجموعة للمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان
القيمة المتبقية ،أو إذا قامت المجموعة بتغيير تقديرها حول ما إذا كانت ستمارس خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء أو إذا كان هناك تغيير
في جوهر دفعات اإليجار الثابتة.
عندما تتم إعادة قياس التزام اإليجار بهذه الطريقة ،يتم إجراء تعديل مقابل للقيمة الدفترية ألصل حق االستخدام ،أو يتم تسجيله ضمن
األرباح أو الخسائر إذا تم تخفيض القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام إلى صفر.
تقوم المجموعة بعرض موجودات حق االستخدام ضمن ’الممتلكات واآلالت والمعدات‘ والتزامات اإليجار بصورة منفصلة في بيان
المركز المالي.

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات ذات القيمة المنخفضة
قررت المجموعة عدم االعتراف بموجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار للموجودات ذات القيمة المنخفضة وعقود اإليجار قصيرة
األجل .تعترف المجموعة بدفعات اإليجار المرتبطة بتلك العقود كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
(ف )

ربيحة السهم
تقوم المجموعة بعرض بيانات ربحية السهم األساسية والمخفضة ألسهمها العادية .يتم احتساب ربحية السهم األساسية من خالل تقسيم
األرباح أو الخسائر المنسوبة لحاملي األسهم العادية في الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.
يتم تحديد ربحية السهم المخفضة عن طريق تعديل األرباح أو الخسائر المنسوبة لحاملي األسهم العادية والمتوسط المرجح لعدد األسهم
العادية القائمة مقابل تأثيرات جميع األسهم العادية المحتمل تخفيضها.

(ص) التقارير حول القطاعات
يتمثل القطاع التشغيلي في أحد مكونات المجموعة التي تزاول أنشطة تجارية يمكن من خاللها تحقيق إيرادات وتكبد مصروفات بما في
ذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة بمعامالت مع أي من المكونات األخرى للمجموعة.
تشتمل نتائج القطاعات التي يتم تقديم تقارير عنها إلى الرئيس التنفيذي للشركة (المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية) على
البنود المنسوبة بصورة مباشرة للقطاع باإلضافة إلى البنود التي يمكن تخصيصها على أساس معقول.
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(ق)

الربح التشغيلي
يتمثل الربح التشغيلي في العائد الناتج عن األنشطة الرئيسية المستمرة للمجموعة التي تحقق إيرادات باإلضافة إلى اإليرادات والمصروفات
األخرى المتعلقة باألنشطة التشغيلية .ال يتضمن الربح التشغيلي تكاليف التمويل وإيرادات التمويل وإيرادات توزيعات األرباح.

(ر)

القيمة العادلة
تتمثل القيمة العادلة في المبلغ الذي يمكن قبضه مقابل بيع أصل أو يتم دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق في
تاريخ القياس في السوق الرئيسي أو ،في حالة عدم وجوده ،أفضل سوق يكون متاحا ً للمجموعة في ذلك التاريخ .تعكس القيمة العادلة
لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام.
تتطلب بعض السياسات واإلفصاحات المحاسبية للمجموعة قياس القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية وغير المالية.
تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المدرج في سوق نشطة لتلك األداة .يُعتبر السوق أنه نشط في حال تكرار
حدوث المعامالت المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات بشكل كافٍ بحيث يتسنى الحصول على معلومات عن األسعار بصورة مستمرة.
عندما ال يكون هناك سعر مدرج في سوق نشطة ،تستخدم المجموعة أساليب التقييم بحيث تستفيد من المدخالت الملحوظة ذات الصلة قدر
اإلمكان وتقلل من استخدام المدخالت غير الملحوظة .يتضمن أسلوب التقييم الذي تم اختياره كافة العوامل التي قد يضعها باالعتبار
األطراف المشاركة في السوق عند تسعير المعاملة.
في حال كان ألحد المو جودات أو المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة سعر عرض وسعر طلب ،تقوم المجموعة بقياس الموجودات والمراكز
طويلة األجل بسعر العرض في حين يتم قياس المطلوبات والمراكز قصيرة األجل بسعر الطلب.
يكون سعر المعاملة عادة ً هو أفضل دليل على القيمة العادلة ألداة مالية عند االعتراف المبدئي  -أي القيمة العادلة للمبلغ المدفوع أو
المقبوض .عندما تقرر المجموعة أن القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي تختلف عن سعر المعاملة ،ولم يتم االستدالل على القيمة العادلة
بواسطة األسعار المدرجة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة أو االستناد إلى أساليب التقييم التي تعتبر أي مدخالت غير
ملحوظة غير مهمة فيما يتعلق بالقياس ،في هذه الحالة يتم مبدئيا ً قياس األدوات المالية بالقيمة العادلة ،ويتم تعديلها لمراعاة الفرق بين
القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي وسعر المعاملة .الحقاً ،يتم االعتراف بالفرق ضمن األرباح أو الخسائر على أساس تناسبي على مدى
عمر األداة وليس أكثر من ذلك عندما يكون التقييم مدعوما ً بشكل كامل ببيانات السوق الملحوظة أو يتم إنهاء المعاملة.

(ش)

المعايير والتفسيرات الجديدة التي تم إصدارها ولم يتم تفعيلها بعد
تسري بعض المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات على الفترات السنوية التي تبدأ بعد  1يناير  2021ويجوز تطبيقها قبل
ذلك التاريخ؛ إال أن المجموعة لم تقم بشكل مبكر بتطبيق المعايير الجديدة أو المعدلة عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة.
ليس من المتوقع أن يكون للمعايير والتفسيرات المعدلة التالية تأثيرا ً جوهريا ً على البيانات المالية الموحدة للمجموعة في فترة التطبيق
المبدئي.
-

العقود المثقلة بالتزامات – تكلفة تنفيذ العقد (تعديل على المعيار المحاسبي الدولي رقم )37؛
الضريبة المؤجلة ذات الصلة بالموجودات والمطلوبات الناتجة من معاملة منفردة (التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم )12؛
الممتلكات واآلالت والمعدات :المتحصالت قبل االستخدام المحدد (تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم )16؛
التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 2020 -2018؛
مرجع االطار العام المفاهيمي (تعديالت على المعيار رقم  3من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية)؛
تصنيف المطلوبات كمطلوبات متداولة أو غير متداولة (تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم )1؛ و
المعيار رقم  17من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الدولية "عقود التأمين" والتعديالت على المعيار رقم  17من المعايير الدولية
إلعداد التقارير المالية الدولية "عقود التأمين".
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إدارة المخاطر المالية
نظرة عامة
تتعرض المجموعة للمخاطر التالية نتيجة استخدامها لألدوات المالية:
 مخاطر االئتمان مخاطر السيولة مخاطر السوقإطار إدارة المخاطر
يقدم هذا اإليضاح معلومات حول تعرض المجموعة للمخاطر المبينة أعاله ،ويصف أغراض المجموعة وسياساتها والطرق المستخدمة من
قبلها لقياس وإدارة المخاطر باإلضافة إلى إدارة المجموعة لرأس المال.
يكون مجلس اإلدارة مسؤوالً بصورة عامة عن وضع ومتابعة إطار إدارة المخاطر التي تتعرض لها المجموعة .تكون اإلدارة العليا
للمجموعة مسؤولة عن وضع ومراقبة سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة ،كما تقوم بتقديم تقارير منتظمة إلى مجلس اإلدارة حول
أنشطتها .يتكون اإلطار الحالي إلدارة المخاطر المالية للمجموعة من مجموعة من سياسات إدارة المخاطر موثقة بصورة رسمية في بعض
المجاالت ،وممارسات غير رسمية إلدارة المخاطر في بعض المجاالت األخرى.
يتم وضع سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة (الرسمية وغير الرسمية) لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ولوضع
الحدود والضوابط المناسبة للمخاطر ومراقبتها وااللتزام بالحدود الموضوعة .تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بشكل منتظم
لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة .تهدف المجموعة من خالل معايير وإجراءات التدريب الخاصة بها إلى توفير بيئة
رقابية نظامية وبناءة يدرك فيها كافة الموظفين أدوارهم والتزاماتهم.
تقوم لجنة التدقيق لدى المجموعة بمتابعة كيفية قيام اإلدارة بمراقبة االلتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر لدى المجموعة ،كما أنها
مسؤولة عن مراجعة فعالية إطار إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها المجموعة .يقوم قسم التدقيق الداخلي بمساعدة لجنة
التدقيق في القيام بدورها اإلشرافي .يقوم قسم التدقيق الداخلي بأعمال مراجعة دورية ومخصصة لضوابط وإجراءات إدارة المخاطر،
ويقوم بتقديم تقارير حول نتائج أعمال المراجعة إلى لجنة التدقيق.
تتألف المطلوبات المالية غير المشتقة لدى المجموعة من القروض المصرفية والتزامات اإليجار والذمم الدائنة التجارية واألخرى (باستثناء
الدفعات المقدمة للموردين) .لدى المجموعة العديد من الموجودات المالية مثل الذمم المدينة التجارية وذمم المحتجزات المدينة والذمم
المدينة األخرى والودائع الثابتة والنقد لدى البنوك.

مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان بمخاطر تعرض المجموعة لخسائر مالية في حال عجز أحد العمالء أو طرف مقابل في أداة مالية ما عن الوفاء
بالتزاماته التعاقدية .تنشأ مخاطر االئتمان بصورة رئيسية من الذمم المدينة التجارية وذمم المحتجزات المدينة والذمم المدينة األخرى والنقد
لدى البنوك.

الذمم المدينة التجارية وذمم المحتجزات المدينة
يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بصورة رئيسية بالسمات الفردية لكل عميل على حدة .إن التوزيع الديموغرافي لقاعدة عمالء
المجموعة ،بما في ذلك مخاطر التعثر المتعلقة باألنشطة التي يزاولها العمالء ،ليس له تأثير مادي على مخاطر االئتمان .تقوم المجموعة
برصد مخصص النخفاض القيمة والذي يمثل تقديرها لخسائر االئتمان المتوقعة فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية وذمم المحتجزات
المدينة .إن العناصر الرئيسية لهذا المخصص هي عنصر الخسارة المحددة الذي يتعلق بالتعرضات الهامة في حالتها الفردية.
تحد المجموعة من تعرضها لمخاطر االئتمان من خالل التعامل فقط مع بنوك جيدة السمعة وذات تصنيف ائتمني جيد.
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إدارة المخاطر المالية (تابع)
مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة بالمخاطر التي قد تنتج عن الصعوبة التي تواجهها المجموعة عند الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بمطلوباتها المالية التي
تتم تسويتها من خالل الدفع نقدا ً أو من خالل موجودات مالية أخرى .تتعلق مخاطر السيولة بصورة رئيسية بالذمم الدائنة التجارية
واألخرى (باستثناء المبالغ المدفوعة مقدما ً) ،والقروض المصرفية والتزامات اإليجار .يتمثل منهج المجموعة عند إدارة السيولة بضمان
امتالكها دائما ً السيولة الكافية ،إلى أقصى قدر ممكن ،للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها في ظل ك ٍل من الظروف العادية والظروف الحرجة،
دون تحمل خسائر غير مقبولة أو تعرض سمعة المجموعة للضرر.
لدى المجموعة حاليا ً نقد كافي بالصندوق للوفاء بالمصروفات التشغيلية المتوقعة بما في ذلك الوفاء بااللتزامات المالية.

مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق في المخاطر التي قد تنتج عن تأثير التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة
وأسعار األسهم على إيرادات المجموعة أو قيمة ما تحتفظ به من أدوات مالية .إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة والتحكم في
حاالت التعرض لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة بهدف تحقيق أعلى عائد ممكن.

مخاطر العمالت
ينتج التعرض لمخاطر نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف من بعض معامالت المجموعة المقومة بعمالت أجنبية .لم تتعرض المجموعة
لمخاطر عمالت أجنبية بصورة جوهرية نظرا ً ألن كافة الموجودات المالية والمطلوبات المالية تتم إما بالدرهم اإلماراتي أو بالدوالر
األمريكي (المثبت سعر صرفه أمام الدرهم اإلماراتي).

مخاطر أسعار الفائدة
تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من احتمالية أن تؤثر التغيرات في أسعار الفائدة على صافي مصروفات الفائدة الخاصة بالمجموعة حيث أن
المجموعة لديها قروض بمعدالت فائدة متغيرة .إن معدل الفائدة على المطلوبات المالية للمجموعة وبصورة رئيسية على القروض
المصرفية يتركز على معدالت الفائدة السائدة لدى السوق.

مخاطر أسعار األسهم
تنشأ مخاطر أسعار األسهم من سندات الملكية الرائجة المقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى .تقوم إدارة المجموعة
بمراقبة مزيج سندات الملكية في محفظة االستثمارات الخاصة بها وذلك لتحقيق أعلى عائد ممكن من االستثمارات ،والذي يمثل الهدف
األساسي الستراتيجية االستثمار الخاصة بالمجموعة.
تتسم سندات الملكية المدرجة وغير المدرجة لدى المجموعة بالحساسية تجاه مخاطر أسعار السوق التي تنتج من عدم اليقين بشأن القيم
المستقبلية لألوراق المالية االستثمارية .تقوم المجموعة بإدارة مخاطر أسعار األسهم من خالل التنويع ووضع حدود على موجودات
والتزامات حقوق الملكية بصورة فردية وبصورة جماعية.
يتمثل الهدف الرئيسي من استثمارات المجموعة في سندات الملكية في االحتفاظ باالستثمارات لمدة طويلة من أجل أهداف استراتيجية.
إدارة رأس المال
تتمثل سياسة مجلس اإلدارة في االحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية للحفاظ على ثقة المستثمر والدائن وكسب ثقة السوق وكذلك الحفاظ على
التطوير المستقبلي لألعمال.
يسعى مجلس اإلدارة للحفاظ على التوازن بين العائدات الكبيرة في حالة زيادة مستويات القروض ،وبين المميزات والضمانات التي يوفرها
الوضع الجيد لرأس المال.
لم تكن هناك تغيرات في منهج المجموعة فيما يتعلق بإدارة رأس المال خالل السنة.
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اإليرادات

بيع البضائع – في نقطة زمنية محددة
إيرادات العقود – على مدى فترة زمنية

2021
درهم

2020
درهم

165.792.189
8.764.547
----------------174.556.736
==========

183.954.388
6.510.817
---------------190.465.205
=========

2021
درهم

2020
درهم

توزيع اإليرادات حسب القطاعات واألسواق الجغرافية
قطاعات األعمال
منتجات الخرسانة
منتجات الصوف الصخري
منتجات الكسارات
الرخام والبالط

األسواق الجغرافية
داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

.6

73.758.024
63.527.163
15.260.595
22.010.954
---------------174.556.736
=========

82.570.534
78.806.851
8.503.153
20.584.667
---------------190.465.205
=========

171.441.117
3.115.619
-----------------174.556.736
==========

184.462.682
6.002.523
---------------190.465.205
=========

2021
درهم

2020
درهم

9.378.830
33.227.101
()6.961.502
----------------35.644.429
15.628.265

8.976.953
35.251.210
()9.378.830
---------------34.849.333
18.403.477

18.598.797
36.972.114
()1.890.384
----------------104.953.221
24.830.294
()23.207.784
-----------------106.575.731
==========

21.062.570
35.998.075
517.994
---------------110.831.449
25.237.015
()24.830.294
---------------111.238.170
=========

تكلفة المبيعات

مواد خام في بداية السنة
مشتريات خالل السنة
مواد خام في نهاية السنة (إيضاح )14
مواد خام مستهلكة
تكاليف عمالة
االستهالك للممتلكات واآلالت والمعدات
(بما في ذلك موجودات حق االستخدام) (راجع اإليضاح ))3(11
مصروفات التصنيع العامة
مخصص المخزون بطيء الحركة (راجع اإليضاح )14
تكلفة البضائع ال ُمصنعة
بضائع تامة الصنع في بداية السنة
بضائع تامة الصنع في نهاية السنة (إيضاح )14
تكلفة المبيعات
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المصروفات اإلدارية والعمومية

رواتب وامتيازات ذات صلة
االستهالك للممتلكات واآلالت والمعدات
(بما في ذلك موجودات حق االستخدام) (راجع اإليضاح ))3(11
أتعاب قانونية ومهنية ورسوم تأشيرات
مساهمة اجتماعية (راجع ( )1أدناه)
االتصاالت والهاتف
مرافق
تأمين
مصروفات المركبات
شطب أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز (راجع اإليضاح ))5(11
أخرى

2021
درهم

2020
درهم

12.290.568

14.048.540

4.414.785
1.165.955
914.860
613.828
309.864
163.930
129.782
893.502
---------------20.897.074
=========

4.445.161
1.218.451
793.360
667.680
330.149
204.026
94.093
245.373
722.090
--------------22.768.923
========

()1

تتمثل في مساهمات اجتماعية في شكل بضائع مصدرة دون تكلفة إلى ’مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق‘ لتطوير مجتمعات محلية في منطقة
الفجيرة.

.8

مصروفات البيع والتوزيع

رواتب وامتيازات أخرى ذات صلة
مصروفات مركبات
االستهالك للممتلكات واآلالت والمعدات
(بما في ذلك موجودات حق االستخدام) (راجع اإليضاح ))3(11
رسوم حكومية على مبيعات المحاجر
االتصاالت والهاتف
أتعاب قانونية ومهنية ورسوم تأشيرات
تأمين
رسوم مصرفية
إيجار
الدعاية والترويج التجاري
أخرى
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2021
درهم

2020
درهم

8.692.606
4.428.329

8.494.213
3.961.417

4.388.753
1.668.169
498.254
469.816
248.105
227.189
222.274
210.955
687.315
---------------21.741.765
=========

4.251.930
1.284.894
523.180
209.967
266.813
237.672
200.931
316.542
655.429
-------------20.402.988
========
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إيرادات أخرى

بيع خردة
عكس مبالغ مقدمة غير مطالب بها واستحقاقات زائدة (راجع اإليضاح  )1(27و ())2
مطالبة تأمين (راجع اإليضاح ( )1أدناه)
األرباح من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
أخرى

2021
درهم

2020
درهم

1.204.174
829.080
268.433
-------------2.301.687
========

437.733
2.297.104
1.527.722
13.765
203.063
------------4.479.387
=======

( )1تتمثل في مطالبات تأمين معتمدة وقابلة لالسترداد بالكامل بخصوص الضرر الذي لحق بالمخزون والممتلكات واآلالت والمعدات
بسبب الفيضانات في .2018
.10

إيرادات وتكاليف التمويل
2021
درهم

2020
درهم

الفائدة على التزامات عقود اإليجار (راجع اإليضاح )25
الفائدة على قروض مصرفية

3.433.499
327.141
-------------3.760.640
--------------

3.670.381
716.678
------------4.387.059
-------------

الفائدة على ودائع ثابتة

1.333.576
-------------2.427.064
========

2.077.113
------------2.309.946
=======

تكاليف التمويل

إيرادات التمويل
صافي مصروفات التمويل المعترف بها ضمن األرباح أو الخسائر
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إيضاحات (تابع)
.11

الممتلكات واآلالت والمعدات
مباني وتحسينات
على العقارات
المستأجرة
درهم

آالت وماكينات
درهم

مركبات
ومعدات ثقيلة
درهم

أثاث
وتجهيزات
درهم

أعمال رأسمالية
قيد اإلنجاز
درهم

اإلجمالي
درهم

--------------61.523.549
---------------

126.929.216
265.041
----------------127.194.257
-----------------

323.382.337
486.420
6.939.517
----------------330.808.274
-----------------

61.293.281
238.143
()154.913
--------------61.376.511
---------------

14.696.539
282.770
()11.347
206.546
--------------15.174.508
---------------

8.130.643
4.137.925
()245.373
()7.411.104
-------------4.612.091
--------------

595.955.565
5.145.258
()166.260
()245.373
----------------600.689.190
-----------------

61.523.549
--------------61.523.549
---------------

127.194.257
26.995
()402.970
---------------126.818.282
----------------

330.808.274
293.587
1.282.467
()6.821.930
1.746.212
----------------327.308.610
-----------------

61.376.511
()1.872.911
--------------59.503.600
--------------

15.174.508
542.926
()109.520
38.285
--------------15.646.199
---------------

4.612.091
9.084.806
593.404
()60.170
()1.784.497
--------------12.445.634
--------------

600.689.190
9.948.314
1.875.871
()9.267.501
----------------603.245.874
-----------------

أراضي
مستأجرة
درهم
التكلفة
في  1يناير 2020
اإلضافات
االستبعادات
المشطوبات
التحويالت
في  31ديسمبر 2020
في  1يناير 2021
اإلضافات
التحويالت من المخزون (راجع اإليضاح ( )6أدناه)
االستبعادات
التحويالت
في  31ديسمبر 2021

61.523.549
-
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إيضاحات (تابع)
.11

الممتلكات واآلالت والمعدات (تابع)
أراضي
مستأجرة
درهم
االستهالك المتراكم
وانخفاض القيمة
في  1يناير 2020
االستهالك للسنة
عند االستبعادات
في  31ديسمبر 2020
في  1يناير 2021
االستهالك للسنة
عند االستبعادات
في  31ديسمبر 2021
صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر 2021
في  31ديسمبر 2020

مباني وتحسينات
على العقارات
المستأجرة
درهم

آالت وماكينات
درهم

مركبات
ومعدات ثقيلة
درهم

أثاث
وتجهيزات
درهم

أعمال رأسمالية
قيد اإلنجاز
درهم

اإلجمالي
درهم

4.184.292
5.364.418
------------9.548.710
------------9.548.710
5.349.761
-------------14.898.471
-------------

76.628.411
7.061.250
--------------83.689.661
--------------83.689.661
7.018.998
()402.970
--------------90.305.689
---------------

237.876.457
14.592.842
----------------252.469.299
----------------252.469.299
13.193.686
()6.821.930
----------------258.841.055
-----------------

53.477.374
2.309.989
()74.715
--------------55.712.648
--------------55.712.648
1.341.961
()1.872.911
--------------55.181.698
---------------

13.519.372
431.162
()3.184
--------------13.947.350
--------------13.947.350
497.929
()109.520
-------------14.335.759
---------------

60.170
---------60.170
---------60.170
()60.170
--------------------

385.746.076
29.759.661
()77.899
----------------415.427.838
----------------415.427.838
27.402.335
()9.267.501
----------------433.562.672
-----------------

46.625.078
=========
51.974.839
=========

36.512.593
=========
43.504.596
=========

68.467.555
=========
78.338.975
=========

4.321.902
========
5.663.863
========

1.310.440
========
1.227.158
========

12.445.634
========
4.551.921
========

169.683.202
==========
185.261.352
==========

()1

تم تشيد المباني على قطع أراضي تم الحصول عليها بموجب عقد إيجار من حكومة الفجيرة ويتم تجديد عقود اإليجار هذه بصورة سنوية.

()2

تتألف األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بصورة رئيسية من آالت وماكينات قيد التركيب وسكن عمال قيد اإلنشاء ( :2020آالت وماكينات قيد التركيب).
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إيضاحات (تابع)
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الممتلكات واآلالت والمعدات (تابع)

()3

االستهالك
تم تخصيص تكاليف االستهالك للسنة (بما في ذلك موجودات حق االستخدام) كما يلي:

تكلفة المبيعات (راجع اإليضاح )6
مصروفات البيع والتوزيع (راجع اإليضاح )8
المصروفات اإلدارية والعمومية (راجع اإليضاح )7

()4

2021
درهم

2020
درهم

18.598.797
4.388.753
4.414.785
---------------27.402.335
=========

21.062.570
4.251.930
4.445.161
---------------29.759.661
=========

موجودات حق االستخدام
يتم عرض موجودات حق االستخدام في فئات ’األراضي المستأجرة‘ و ’المباني والتحسينات على عقارات مستأجرة‘ .فيما يلي الحركة في
موجودات حق االستخدام:

التكلفة
في  1يناير و 31ديسمبر
االستهالك المتراكم
في  1يناير
المحمل للسنة
في  31ديسمبر
القيمة الدفترية في  31ديسمبر

2021
درهم

2020
درهم

68.082.395
---------------

68.082.395
---------------

10.714.177
5.345.675
---------------16.059.852
---------------52.022.543
=========

5.349.760
5.364.417
-------------10.714.177
-------------57.378.218
========

ترتكز رسوم االستهالك لموجودات حق االستخدام على فترات اإليجار ذات الصلة وتم توزيعها على األرباح أو الخسائر للسنة كما يلي:

تكلفة المبيعات
مصروفات البيع والتوزيع
المصروفات اإلدارية والعمومية
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2021
درهم

2020
درهم

2.400.296
2.080.989
864.390
-------------5.345.675
========

2.650.708
1.881.916
831.793
-------------5.364.417
========

شركة الفجيرة لصناعات البناء ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات (تابع)
.11

الممتلكات واآلالت والمعدات (تابع)

()5

المشطوبات
خالل السنة السابقة ،استنادا ً إلى التقييم الذي تم إجراؤه والذي يأخذ باالعتبار سعة االستخدام في المستقبل ،قامت اإلدارة بشطب بعض بنود
اآلالت والماكينات بقيمة  0 .25مليون درهم ،والتي اعتبرت غير قابلة لالستخدام .وعليه ،تم تحميل الرصيد المشطوب على بيان األرباح
أو الخسائر للسنة ضمن "المصروفات العمومية واإلدارية".

()6

التحويالت من المخزون
تتعلق هذه التحويالت بقطع غيار رأسمالية يتم استهالكها في تجديد الماكينات ومن المتوقع استخدامها ألكثر من فترة محاسبية واحدة.
وبالتالي ،فقد تمت إعادة تصنيفها من المخزون إلى الممتلكات واآلالت والمعدات.

.12

الذمم المدينة طويلة األجل

ودائع قابلة لالسترداد
ذمم محتجزات مدينة

2021
درهم

2020
درهم

386.015
303.078
-----------689.093
======

365.500
152.248
----------517.748
======

( )1تتضمن الذمم المدينة طويل األجل الجزء غير المتداول من الودائع وذمم المحتجزات المدينة والتي تمت إعادة تصنيفها من المبالغ
المدفوعة مقدما ً والودائع والذمم المدينة األخرى (راجع اإليضاح .)16
.13

االستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

استثمارات في سندات الملكية:
 مدرجة -غير مدرجة (راجع اإليضاح ( )4أدناه)

2021
درهم

2020
درهم

61.339.182
1.586.000
--------------62.925.182
=========

70.116.409
1.589.600
--------------71.706.009
========

فيما يلي الحركة في االستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى:

في  1يناير
المستحوذ عليها خالل السنة
االستبعادات خالل السنة (راجع ( )3أدناه)
التغير في القيمة العادلة
في  31ديسمبر
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2021
درهم

2020
درهم

71.706.009
()14.024.134
5.243.307
---------------62.925.182
=========

53.797.089
19.939.753
()6.319.990
4.289.157
--------------71.706.009
========
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إيضاحات (تابع)
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االستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى (تابع)

()1

تصنيف االستثمارات في سندات الملكية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
قامت المجموعة بتصنيف االستثمارات أعاله على أنها سندات ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى نظرا ً ألن
سندات الملكية هذه تمثل استثمارات تنوي المجموعة االحتفاظ بها لفترة طويلة ألغراض استراتيجية.

()2

إيرادات توزيعات األرباح
تم خالل السنة الحالية االعتراف بإيرادات توزيعات أرباح بقيمة  0 .68مليون درهم ( 2 .08 :2020مليون درهم) في "بيان األرباح أو
الخسائر" من االستثمارات في سندات الملكية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى.

()3

استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
قامت المجموعة خالل السنة الحالية ببيع ببعض االستثمارات المدرجة المسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى مقابل
ثمن بيع قدره  14 .02مليون درهم ( 6 .32 :2020مليون درهم) .تم تحويل احتياطي القيمة العادلة البالغ  2 .50مليون درهم (:2020
 1.82مليون درهم) المتعلق بهذه االستثمارات إلى األرباح المحتجزة عند االستبعاد (راجع اإليضاح .)22

()4

قياس القيم العادلة – سندات غير مدرجة
فيما يلي السندات غير المدرجة المحتفظ بها من قبل المجموعة:

الفجيرة للمياه العذبة (راجع اإليضاح (أ) أدناه)
إي إس سي أيه إن
شركة الفجيرة للتجارة

أ-

2021
درهم

2020
درهم

1.500.000
86.000
-------------1.586.000
========

1.500.000
86.000
3.600
------------1.589.600
=======

تقييم شركة الفجيرة للمياه العذبة

أسلوب التقييم
تم تقييم القيمة العادلة لشركة الفجيرة للمياه العذبة داخليا ً من قبل اإلدارة وذلك بنا ًء على طريقة سعر السوق المقارن مع األخذ بعين
االعتبار األدلة على معامالت البيع الخاصة بسندات الملكية ذات الصلة.

المدخالت الهامة غير الملحوظة:
سعر السوق المقدر لسندات الملكية غير المدرجة مع األخذ بعين االعتبار األدلة على معامالت البيع.

التداخل بين المعطيات الرئيسية غير الملحوظة وقياس القيم العادلة:
سوف تزداد أو تنخفض القيمة العادلة لسندات الملكية غير المدرجة في حال كان هناك تغير في نوع أو عدد معامالت البيع الخاصة
بسندات مشابهة.
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المخزون

المواد الخام
البضائع تامة الصنع
قطع الغيار
المواد االستهالكية
ناقصاً :مخصص المخزون بطيء الحركة
البضائع قيد النقل

2021
درهم

2020
درهم

6.961.504
23.207.784
19.045.758
2.298.605

9.378.830
24.830.294
21.796.072
1.638.435

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

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

51.513.649
()15.134.841

57.643.631
()17.025.225

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

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

36.378.808
-

40.618.406
71.884

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

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

36.378.808

40.690.290

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

===========

2021
درهم

2020
درهم

17.025.225
()1.890.384
-

17.001.398
517.994
()494.167

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

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

15.134.841

17.025.225

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

===========

2021
درهم

2020
درهم

64.486.834
()18.412.319

61.602.035
()18.185.093

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

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

فيما يلي الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة:

في  1يناير
(المعكوس) /المخصص للسنة
المشطوب
في  31ديسمبر
.15

الذمم المدينة التجارية

الذمم المدينة التجارية
ناقصاً :خسائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية

.16

46.074.515

43.416.942

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

===========

2021
درهم

2020
درهم

3.153.755
830.186
825.709
533.120
259.156
84.597

2.725.977
492.150
751.143
424.604
750.880
31.747

إجمالي المبالغ المدفوعة مقدما ً والودائع والذمم المدينة األخرى (أ)

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

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

5.686.523

5.176.501

الودائع
ذمم المحتجزات المدينة

()386.015
()303.078

()365.500
()152.248

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

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

المبالغ المدفوعة مقدما ً والودائع والذمم المدينة األخرى

المصروفات المدفوعة مقدما ً*
المبالغ المدفوعة مقدما ً*
ذمم المحتجزات المدينة
الودائع
فوائد مستحقة القبض
الذمم المدينة األخرى

ناقصاً :الجزء غير المتداول (راجع اإليضاح )12

الجزء غير المتداول المصنف ضمن الذمم المدينة طويلة األجل (ب)
الجزء المتداول من المبالغ المدفوعة مقدما ً والودائع
والذمم المدينة األخرى (أ) ( -ب) *
* تمثل الموجودات غير المتداولة.
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()689.093

()517.748

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

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

4.997.430

4.658.753

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

===========
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موجودات العقود

التكاليف زائدا ً األرباح المنسوبة ناقصا ً الخسائر المتوقعة
ناقصاً :فواتير سير األعمال المقبوضة أو مستحقة القبض

.18

2021
درهم

2020
درهم

10.093.438
()4.581.990
---------------5.511.448
=========

4.380.176
()2.903.861
--------------1.476.315
========

2021
درهم

2020
درهم

111.500.000
==========

108.523.000
========

الودائع الثابتة

الودائع الثابتة لدى البنك

تخضع الودائع الثابتة لهامش ربح وفقا ً للمعدالت التجارية الثابتة وتبلغ فترات استحقاقها  12شهرا ً وتم استثناءها من النقد وما يعادله
لغرض بيان التدفقات النقدية.
.19

النقد في الصندوق ولدى البنوك

النقد في الصندوق
النقد لدى البنوك
النقد في الصندوق ولدى البنوك

.20

246.294
22.288.834
---------------22.535.128
=========

178.264
20.851.031
--------------21.095.295
========

رأس المال

المصرح به والمصدر والمدفوع
 135.987.500سهم بواقع  1درهم لكل سهم
.21

2021
درهم

2020
درهم

2021
درهم

2020
درهم

135.987.500
==========

135.987.500
=========

االحتياطي القانوني
طبقا ً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية رقم ( )2لسنة ( 2015وتعديالته) ،يتعين تحويل  ٪10كحد أدنى من صافي األرباح السنوية
للمجموعة إلى االحتياطي القانوني غير القابل للتوزيع .يتوقف هذا التحويل عندما يبلغ رصيد هذا االحتياطي  ٪50من رأس المال المدفوع
للشركة .إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع باستثناء الحاالت التي ينص عليها القانون المذكور أعاله .خالل السنة الحالية ،تم تحويل مبلغ
 2.56مليون درهم ( 4.02 :2020مليون درهم) إلى االحتياطي القانوني ،ما يمثل  ٪10من صافي أرباح السنة.

.22

احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
يتضمن احتياطي القيمة العادلة صافي التغير المتراكم في القيمة العادلة لالستثمارات في سندات حقوق الملكية المسجلة بالقيمة العادلة من
خالل اإليرادات الشاملة األخرى حتى يتم إيقاف االعتراف باالستثمار المعني.
عند استبعاد استثمارات محددة خالل السنة ،تم تحويل احتياطي متعلق بتلك االستثمارات إلى األرباح المحتجزة بمبلغ  2 .50مليون درهم
( 1.82 :2020مليون درهم) (راجع اإليضاح .))3(13
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األرباح المحتجزة

توزيعات األرباح
وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوية ال ُمنعقد بتاريخ  31مارس  2021على توزيعات أرباح نقدية بنسبة :2020( ٪30
 )٪15بقيمة  40.8مليون درهم ( 20.4 :2020مليون درهم) والتي تم دفعها بالكامل خالل السنة الحالية.
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوية ال ُمنعقد بتاريخ  31مارس  2021على مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة البالغة 1.26
مليون درهم للسنة المنتهية في  31ديسمبر  1.26 :2020( 2021مليون درهم) ،والتي تم دفعها بالكامل خالل السنة.
.24

القروض المصرفية

قرض ألجل (راجع ( )1أدناه)

2021
درهم

2020
درهم

7.111.111
=========

14.222.222
========

2021
درهم

2020
درهم

14.222.222
()7.111.111
---------------7.111.111
()7.111.111
---------------=========

21.333.333
()7.111.111
---------------14.222.222
()7.111.111
---------------7.111.111
=========

فيما يلي الحركة في القروض المصرفية:

في  1يناير
سداد دفعات خالل السنة
في  31ديسمبر
ناقصا :الجزء المتداول المصنف ضمن المطلوبات المتداولة
الجزء غير المتداول من القروض المصرفية

( )1يمثل سحب مبلغ  35مليون درهم من تسهيل قرض متوسط األجل يصل إلى  89مليون درهم ويخضع لمعدل فائدة وفقا ً لمعدالت الفائدة
السائدة لدى بنوك اإلمارات لمدة  3أشهر زائدا ً هامش ربح قدره  .٪2 .75تم الحصول على تسهيل القرض من قبل المجموعة لتمويل
تركيب آالت وماكينات وإنشاء مبنى سكن عمال للشركة التابعة مصنع الفجيرة للصوف الصخري .تمت جدولة قيمة القرض ليتم سداده
من خالل أقساط ربع سنوية متساوية تنتهي في أكتوبر .2022
( )2يتم ضمان القروض المصرفية بموجب:
ضمان تجاري من الشركة لصالح البنك؛ و
تخصيص وثائق تأمين تغطي المباني واآلالت والماكينات ومخزون شركة تابعة.
-
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شركة الفجيرة لصناعات البناء ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات (تابع)
.25

التزامات اإليجار
عقود اإليجار كمستأجر
تستأجر المجموعة عدد من األراضي ومباني سكن عمال بموجب عقود إيجار تشغيلي .تختلف طريقة احتساب مدة ودفعات عقد اإليجار
بصورة جوهرية بين ترتيبات عقود اإليجار المختلفة .تسري عقود اإليجار عادة ً لفترة تتراوح من سنة واحدة إلى  25سنة.
تستأجر المجموعة أيضا ً معدات تكنولوجيا المعلومات ومباني مكاتب بموجب عقود إيجار تمتد إلى سنة واحدة أو أقل .إن هذه العقود
ذات فترة قصيرة و/أو لبنود ذات قيمة منخفضة .اختارت المجموعة عدم االعتراف بموجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار لهذه
العقود.

التزامات اإليجار المدرجة في بيان المركز المالي

كما في  1يناير
الفائدة على التزامات اإليجار (راجع إيضاح )10
ناقصاً :دفعات التزامات اإليجار
في  31ديسمبر
ناقصاً :الجزء المتداول من التزامات اإليجار
الجزء غير المتداول من التزامات اإليجار

المبالغ المعترف بها ضمن األرباح أو الخسائر

الفائدة على التزامات اإليجار (راجع اإليضاح )10
مصروفات االستهالك (راجع اإليضاح ))4( 11

2021
درهم

2020
درهم

61.395.828
3.433.499
()7.443.490
---------------57.385.837
()4.343.970
---------------53.041.867
=========

65.156.914
3.670.381
()7.431.467
--------------61.395.828
()4.048.678
--------------57.347.150
========

2021
درهم

2020
درهم

3.433.499
5.345.675
-------------8.779.174
========

3.670.381
5.364.417
------------9.034.798
=======

2021
درهم

2020
درهم

7.443.490
========

7.431.467
=======

المبالغ المعترف بها ضمن بيان التدفقات النقدية

إجمالي التدفقات النقدية الخارجة لعقود اإليجار

تحليل االستحقاق
يقدم الجدول التالي تحليل استحقاق لإليجارات مستحقة الدفع ويوضح دفعات اإليجار غير المخصومة إلى المبلغ المستحق بعد تاريخ
التقرير:

أقل من سنة
من سنة إلى خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات
إجمالي التزامات اإليجار غير المخصومة في  31ديسمبر
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2021
درهم

2020
درهم

7.529.589
32.955.639
37.294.900
---------------77.780.128
=========

7.482.183
27.926.596
49.814.839
---------------85.223.618
=========

شركة الفجيرة لصناعات البناء ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات (تابع)
.26

تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

في  1يناير
المحمل للسنة
المبالغ المدفوعة خالل السنة
في  31ديسمبر

.27

2021
درهم

2020
درهم

9.973.306
976.559
()1.196.614
--------------9.753.251
========

10.188.586
898.314
()1.113.594
--------------9.973.306
========

2021
درهم

2020
درهم

22.018.231
3.784.551
2.947.357
1.255.531
521.554
37.504
35.861
--------------30.600.589
=========

18.420.619
3.643.549
752.830
1.609.502
598.802
75.686
35.932
--------------25.136.920
========

الذمم الدائنة التجارية واألخرى

الذمم الدائنة التجارية
االستحقاقات (راجع ( )2أدناه)
دفعات مقدمة من العمالء (راجع ( )2أدناه)*
مخصصات الموظفين (راجع ( )1أدناه)
ضريبة القيمة المضافة مستحقة الدفع*
فائدة مستحقة الدفع
توزيعات األرباح المستحقة الدفع

* تمثل التزامات غير مالية.
( )1خالل السنة الحالية ،قامت المجموعة بعكس بعض المخصصات الزائدة تتعلق بامتيازات الموظفين بمبلغ  0.8مليون درهم.
( )2خالل السنة السابقة ،قامت المجموعة بإعادة قيد بعض المبالغ المدفوعة مقدما ً غير المطالب بها لفترة طويلة من العمالء باإلضافة
إلى بعض االستحقاقات الزائدة البالغة  2 .3مليون درهم ،والتي تم االعتراف بها في بيان األرباح أو الخسائر ضمن ’اإليرادات
األخرى‘( .راجع اإليضاح رقم )9
.28

ربحية السهم

أرباح السنة (درهم)
المتوسط المرجح لعدد األسهم
ربحية السهم (درهم)  -األساسية والمخفضة

العمليات المستمرة
أرباح السنة (درهم)
ربحية السهم (درهم)  -األساسية والمخفضة

العملية المتوقفة
(خسائر) /أرباح السنة (درهم)
(خسارة) /ربحية السهم (درهم)  -األساسية والمخفضة

2021

2020

25.616.451
==========
135.987.500
=========
0.19
===

40.209.048
=========
135.987.500
=========
0.30
===

25.631.824
=========
0.19
== =

40.004.190
========
0.29
===

()15.373
=======
()0.00
=====

204.858
======
0.00
=====

لم يكن هناك تأثير للتخفيض على ربحية السهم األساسية ،نظرا ً ألنه ال يوجد لدى المجموعة أي التزامات قائمة في تاريخ التقرير.
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شركة الفجيرة لصناعات البناء ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات (تابع)
.29

المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات عالقة
تقوم المجموعة في سياق األعمال االعتيادية بإبرام معامالت مع شركات أخرى تقع ضمن نطاق تعريف األطراف ذات العالقة المتضمن
في المعيار المحاسبي الدولي رقم  -24إفصاحات حول األطراف ذات العالقة .تتألف األطراف ذات العالقة من الشركات التي تخضع
لملكية مشتركة و /أو إلدارة وسيطرة مشتركة وشركائها وموظفي اإلدارة الرئيسيين.
تعتمد اإلدارة الشروط واألحكام الخاصة بهذه المعامالت ،ويتم تنفيذها وفقا ً ألسعار متفق عليها بين األطراف.
فيما يلي المعامالت الهامة مع األطراف ذات عالقة خالل السنة:

المبيعات ألطراف ذات عالقة
المشتريات من أطراف ذات عالقة
تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين:
تعويضات قصيرة األجل
مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
أرصدة األطراف ذات عالقة
أرصدة مستحقة من أطراف ذات عالقة (مدرجة في الذمم المدينة التجارية)

2021
درهم

2020
درهم

9.504.486
912.061
========

7.737.813
397.470
========

5.099.111
142.545
1.260.000
========

5.327.839
134.341
1.260.000
========

6.663.829
========
========

أرصدة مستحقة ألطراف ذات عالقة (مدرجة في الذمم الدائنة التجارية واألخرى)

4.941.358
========
4.568
========

 .30االلتزامات الطارئة واالرتباطات

ارتباطات رأسمالية
اعتماد مستندي
.31

2021
ألف درهم

2020
ألف درهم

11.263.808
========
1.177.930
========

1.526.619
========
1.034.962
========

األدوات المالية
التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة
تقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام النظام المتدرج التالي للقيمة العادلة كما هو مبين في اإليضاح .2
يبين الجدول أدناه األدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بنهاية فترة التقرير من حيث المستوى في النظام المتدرج للقيمة العادلة
الذي يتم في إطاره تصنيف قياس القيمة العادلة .ال يتضمن الجدول معلومات عن القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي
ال يتم قياسها بالقيمة العادلة في حال كانت القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بشكل معقول.
المستوى 1
درهم
 31ديسمبر 2021
االستثمارات في سندات حقوق الملكية المسجلة بالقيمة العادلة من
خالل اإليرادات الشاملة األخرى
 31ديسمبر 2020
االستثمارات في سندات حقوق الملكية المسجلة بالقيمة العادلة من
خالل اإليرادات الشاملة األخرى

المستوى 2
درهم

المستوى 3
درهم

اإلجمالي
درهم

61.339.182

-

1.586.000

62.925.182

==========

====

========

==========

70.116.409

-

1.589.600

71.706.009

=========

====

========

=========

يتم إدراج مطابقة بين األرصدة االفتتاحية واألرصدة الختامية لقياس القيمة العادلة لالستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات
الشاملة األخرى في اإليضاح .13
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شركة الفجيرة لصناعات البناء ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات (تابع)
 .31األدوات المالية (تابع)
إدارة المخاطر المالية
تتألف الموجودات المالية للمجموعة من النقد لدى البنوك والودائع الثابتة وموجودات العقود والذمم المدينة التجارية وذمم المحتجزات
المدينة والذمم المدينة األخرى (بما في ذلك الذمم المدينة طويلة األجل) .تتألف المطلوبات المالية لدى المجموعة من الذمم الدائنة التجارية
واألخرى والتزامات اإليجار والقروض المصرفية .يتم إدراج السياسات المحاسبية المتعلقة بالموجودات المالية والمطلوبات المالية في
اإليضاح .3
أ)

مخاطر االئتمان
تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية (صافية من خسائر انخفاض القيمة) أقصى تعرض لمخاطر االئتمان لدى المجموعة .فيما يلي أقصى
تعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير:
2020
2021
ألف درهم
ألف درهم
الودائع الثابتة
الذمم المدينة التجارية وذمم المحتجزات المدينة (بما في ذلك الجزء غير المتداول)
النقد لدى البنوك (بما في ذلك العمليات المتوقفة)
موجودات العقود
الودائع والذمم المدينة األخرى (بما في ذلك الجزء غير المتداول)

111.500.000
46.900.224
22.658.838
5.511.448
876.873
----------------187.447.383
==========

108.523.000
44.168.085
20.910.322
1.476.315
1.207.231
---------------176.284.953
=========

الذمم المدينة التجارية وذمم المحتجزات المدينة
يتم إدراج التفاصيل حول تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان والتقديرات التي تضعها اإلدارة فيما يتعلق بخسائر االئتمان في اإليضاحين 3
و 4على التوالي.
يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بصورة رئيسية بالسمات الفردية لكل عميل على حدة .تضع اإلدارة في االعتبار التوزيع
الديموغرافي لقاعدة عمالء الم جموعة ،بما في ذلك مخاطر التعثر في قطاع العمل والدولة التي يزاول بها العمالء أنشطتهم ،حيث أنه من
المحتمل أن يكون لهذه العوامـل تأثير على مخاطـر االئتمان.
عادة ً ما تتراوح فترة االئتمان المتفق عليها مع العمالء بين  90إلى  120يوما ً ( 90 :2020إلى  120يوماً) .ال تخضع أرصدة الذمم المدينة
التجارية ألي فائدة في سياق األعمال االعتيادية.
فيما يلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان من الذمم المدينة التجارية وذمم المحتجزات المدينة في تاريخ التقرير حسب المنطقة الجغرافية:

اإلمارات العربية المتحدة
دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء اإلمارات العربية المتحدة)

2021
ألف درهم

2020
ألف درهم

46.614.265
285.959
---------------46.900.224
=========

43.262.112
905.973
-------------44.168.085
========

قامت إدارة المجموعة بوضع سياسة ائتمانية يتم بموجبها تحليل الجدارة االئتمانية لكل عميل جديد قبل أن تقدم المجموعة شروطها الخاصة
بالسداد والتوريد .يتم وضع حدود للشراء لكل عميل وتمثل هذه الحدود الحد األقصى للمبلغ المصرح به دون الحاجة لموافقات من اإلدارة
العليا للمجموعة؛ وتتم مراجعة هذه الحدود بصورة دورية.
ضمن إطار مراقبة مخاطر االئتمان ،يتم تصنيف العمالء وفقا ً لخصائصهم االئتمانية ،بما في ذلك ما إذا كانوا أفراد أو هيئات قانونية،
والموقع الجغرافي ،وقطاع العمل وأعمار الذمم المدينة وتواريخ االستحقاق ووجود حاالت تعثر مالي سابقة.
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شركة الفجيرة لصناعات البناء ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات (تابع)
 .31األدوات المالية (تابع)
إدارة المخاطر المالية (تابع)
أ)

مخاطر االئتمان (تابع)
الذمم المدينة التجارية وذمم المحتجزات المدينة (تابع)
تقييم خسائر االئتمان المتوقعة
تستخدم المجموعة مصفوفة مخصصات لقياس خسائر االئتمان المتوقعة من الذمم المدينة التجارية وذمم المحتجزات المدينة .يتم احتساب
معدالت الخسائر باستخدام طريقة "معدل الدوران" استنادا ً إلى احتمالية معالجة الذمم المدينة خالل مراحل متتالية بد ًء من التعثر إلى
الشطب.
يقدم الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان وخسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية وذمم المحتجزات المدينة:
متوسط معدل
الخسائر المرجح
 31ديسمبر 2021
متأخرة السداد من  180-0يوما ً
متأخرة السداد من  365-181يوما ً
متأخرة السداد منذ أكثر من  365يوما ً

٪0.25
٪1.68
٪90.09

متوسط معدل
الخسائر المرجح
 31ديسمبر 2020
متأخرة السداد من  180-1يوما ً
متأخرة السداد من  365-181يوما ً
متأخرة السداد منذ أكثر من  365يوما ً

٪0.17
٪20.61
٪96.92

اإلجمالي
ألف درهم

انخفاض القيمة
ألف درهم

40.256.422
4.818.234
20.237.887
---------------65.312.543
=========

99.403
81.026
18.231.890
--------------18.412.319
=========

اإلجمالي
ألف درهم

انخفاض القيمة
ألف درهم

41.112.868
3.241.356
17.998.954
---------------62.353.178
=========

71.602
668.035
17.445.456
--------------18.185.093
=========

تعرضت النخفاض
في القيمة
ال
ال
نعم

تعرضت النخفاض
في القيمة
ال
ال
نعم

ترتكز معدالت الخسائر على خبرة خسائر االئتمان الفعلية على مدى السنوات الماضية .يتم ضرب هذه المعدالت بعوامل قياسية لتعكس
الفروق بين الظروف االقتصادية خالل الفترة التي تم خاللها جمع البيانات التاريخية والظروف الحالية ورؤية المجموعة للظروف
االقتصادية على مدى العمر المتوقع للذمم المدينة .ترتكز العوامل القياسية على معدالت إجمالي الناتج المحلي الفعلية والمتوقعة في دولة
اإلمارات العربية المتحدة حيث تزاول المجموعة بشكل رئيسي أعمالها.
فيما يلي الحركة في مخصص خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية وذمم المحتجزات المدينة خالل السنة:

في  1يناير
المحمل للسنة
المبالغ المشطوبة
في  31ديسمبر
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2021
ألف درهم

2020
ألف درهم

18.185.093
260.782
()33.556
---------------18.412.319
=========

17.884.109
303.082
()2.098
---------------18.185.093
=========

شركة الفجيرة لصناعات البناء ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات (تابع)
 .31األدوات المالية (تابع)
إدارة المخاطر المالية (تابع)
أ)

مخاطر االئتمان (تابع)

الذمم المدينة التجارية وذمم المحتجزات المدينة (تابع)
األرصدة لدى البنوك
تم قياس انخفاض قيمة النقد وما يعادله على أساس الخسائر المتوقعة لمدة  12شهرا ً وتعكس االستحقاقات قصيرة األجل من التعرض .نظرا ً
لمكانة البنوك التي تتعامل معها المجموعة ،ال تتوقع اإلدارة عجز أي طرف مقابل عن الوفاء بالتزاماته ،حيث يتم االحتفاظ باألرصدة
المصرفية لدى بنوك ذات سمعة جيدة.
ب)

مخاطر السيولة
فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية بما في ذلك دفعات الفائدة المقدرة ،باستثناء تأثير اتفاقيات التسوية:
 31ديسمبر 2021

المطلوبات المالية غير المشتقة
الذمم الدائنة التجارية واألخرى*
القروض المصرفية
التزامات إيجار

 31ديسمبر 2020

المطلوبات المالية غير المشتقة
الذمم الدائنة التجارية واألخرى *
القروض المصرفية
التزامات إيجار

القيمة
الدفترية
درهم

التدفقات النقدية
التعاقدية
درهم

أقل من سنة
درهم

من سنة
إلى  5سنوات
درهم

خمس سنوات
فأكثر
درهم

27.131.678
7.111.111
57.385.837
---------------91.628.626
=========

27.131.678
7.330.844
77.780.128
----------------112.242.650
==========

27.131.678
7.330.844
7.529.589
-------------41.992.111
========

32.955.639
---------------32.955.639
=========

37.294.900
--------------37.294.900
========

القيمة
الدفترية
درهم

التدفقات النقدية
التعاقدية
درهم

أقل من سنة
درهم

من سنة
إلى  5سنوات
درهم

خمس سنوات
فأكثر
درهم

23.785.288
14.222.222
61.395.828
---------------99.403.338
=========

23.785.288
15.078.462
85.223.618
----------------124.087.368
=========

23.785.288
7.729.200
7.482.183
-------------38.996.671
========

7.349.262
27.926.596
---------------35.275.858
========

49.814.839
--------------49.814.839
========

* باستثناء المبالغ المدفوعة مقدما ً من العمالء وضريبة القيمة المضافة مستحقة الدفع.
ج)

مخاطر السوق

مخاطر العمالت
تراقب اإلدارة عن كثب المخاطر الناتجة عن التقلبات في أسعار صرف العمالت .ال يوجد لدى المجموعة معامالت جوهرية تتم بعمالت
بخالف العملة الرسمية للمجموعة أو بخالف عمالت مثبت سعر صرفها أمام الدوالر األمريكي.

مخاطر أسعار الفائدة
يرتبط تعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة لدى السوق بصورة رئيسية بالقروض المصرفية والودائع الثابتة لدى البنوك .ترتكز أسعار
الفائدة المتعلقة لألدوات المالية لدى المجموعة على معدالت الفائدة السائدة في السوق.
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شركة الفجيرة لصناعات البناء ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات (تابع)
 .31األدوات المالية (تابع)
إدارة المخاطر المالية (تابع)
ج)

مخاطر السوق (تابع)
مخاطر أسعار الفائدة (تابع)
فيما يلي بيان األدوات المالية التي تخضع لفائدة لدى المجموعة في تاريخ التقرير:

األدوات ذات أسعار الفائدة الثابتة
الموجودات المالية
المطلوبات المالية
صافي التعرض

األدوات ذات أسعار الفائدة المتغيرة
المطلوبات المالية

2021
درهم

2020
درهم

111.500.000
()57.385.837
----------------54.114.163
==========

108.523.000
()61.395.828
---------------47.127.172
=========

()7.111.111
==========

()14.222.222
=========

تحليل حساسية القيمة العادلة لألدوات ذات أسعار الفائدة الثابتة
ال تقوم المجموعة باحتساب أي موجودات مالية ومطلوبات مالية ذات أسعار فائدة ثابتة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر .لذلك،
فإن التغير في معدالت الفائدة كما في تاريخ التقرير ليس من شأنه أن يؤثر على األرباح أو الخسائر .يقتصر االستثمار في األدوات ذات
أسعار الفائدة الثابتة على فترة استحقاق تتراوح بين شهر واحد إلى  12شه ًرا كحد أقصى.

تحليل حساسية التدفقات النقدية لألدوات ذات أسعار الفائدة المتغيرة
تتعرض المطلوبات ذات أسعار الفائدة المتغيرة لدى المجموعة لمخاطر التغيرات في التدفقات النقدية نتيجة التغيرات في معدالت الفائدة .إن
الزيادة بمقدار  100نقطة أساس في أسعار الفائدة في تاريخ التقرير كان ليؤدي إلى نقص أرباح السنة بمبلغ  0 .07مليون درهم (:2020
 0 .14مليون درهم) .إن النقص بمقدار  100نقطة أساس في أسعار الفائدة في تاريخ التقرير كان ليؤدي إلى تأثير معادل في االتجاه
المعاكس على األرباح .يفترض هذا التحليل ثبات كافة المتغيرات األخرى.

مخاطر األسهم – تحليل الحساسية
إن كافة استثمارات المجموعة في األسهم المدرجة مدرجة إما في سوق أبوظبي لألوراق المالية أو سوق دبي المالي .فيما يتعلق
باالستثمارات المدرجة المصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ،فإن النقص بنسبة  ٪10في القيمة العادلة لتلك
االستثمارات في سوق أبوظبي لألوراق المالية وسوق دبي المالي في تاريخ التقرير كان ليؤدي إلى نقص حقوق الملكية بمبلغ  6 .13مليون
درهم ( 7 .01 :2020مليون درهم) كما أن التغير المساوي في المقدار ولكن في االتجاه العكسي كان ليؤدي إلى زيادة حقوق الملكية بنفس
المبلغ.
تم تقييم سندات الملكية غير المدرجة لدى المجموعة باستخدام طريقة المبيعات المقارنة وتتعرض لمخاطر التغير في القيمة نتيجة التغيرات
في سعر سندات الملكية المقارنة .فيما يتعلق باالستثمارات غير المدرجة المصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ،فإن
النقص بنسبة  ٪10في سعر البيع المقارن كان ليؤدي إلى نقص حقوق الملكية بمبلغ  0 .16مليون درهم ( 0 .16 :2020مليون درهم) كما
أن التغير المساوي في المقدار ولكن في االتجاه العكسي كان ليؤدي إلى زيادة حقوق الملكية بنفس المبلغ.
القيمة العادلة
إن القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية لدى المجموعة التي ال يتم تسجيلها بالقيمة العادلة تقارب قيمتها الدفترية كما في
تاريخ التقرير.
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شركة الفجيرة لصناعات البناء ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات (تابع)
 .32العملية المتوقفة
خالل  ،2015للحد من خسائر شركة تابعة وهي مصنع اإلمارات للسيراميك ،قرر أعضاء مجلس اإلدارة إيقاف عمليات مصنع الشركة
التابعة .وبالتالي ،قامت اإلدارة بتصنيف النتائج التشغيلية للشركة التابعة بشكل منفصل كعمليات متوقفة .فيما يلي نتائج العمليات المتوقفة:

موجز األداء المالي

اإليرادات
تكلفة المبيعات (راجع إيضاح ( )2أدناه)
إجمالي األرباح
المصروفات اإلدارية
مصروفات البيع والتوزيع
إيرادات أخرى
(خسائر)  /أرباح السنة من العملية المتوقفة

2021
ألف درهم

2020
ألف درهم

1.071.330
()1.053.139
------------18.191
()28.214
()5.350
----------()15.373
======

1.181.365
()967.998
------------213.367
()29.929
()5.337
26.757
---------204.858
=====

2021
ألف درهم

2020
ألف درهم

2.623
370.004
-------------372.627
--------------

1.053.141
7.698
59.291
------------1.120.130
--------------

()33.870
-------------338.757
=======

()692.291
-------------427.839
=======

موجز الوضع المالي

المخزون (راجع إيضاح ( )1أدناه)
مبالغ مدفوعة مقدما ً
النقد لدى البنوك
الموجودات المتعلقة بالعملية المتوقفة
المطلوبات المتعلقة بالعملية المتوقفة (الذمم الدائنة األخرى)
صافي الموجودات المتعلقة بالعملية المتوقفة

( )1فيما يلي تفاصيل المخزون:

بضائع تامة الصنع
قطع الغيار
المواد االستهالكية
ناقصاً :مخصص المخزون بطيء الحركة
المخزون المتعلق بالعملية المتوقفة

2021
ألف درهم

2020
ألف درهم

108.907
2.487.054
-------------2.595.961
()2.595.961
----------------

1.532.906
2.434.118
52.939
------------4.019.963
()2.966.822
---------------

========

1.053.141
=======

( )2يتضمن عكس مخصص المخزون بطيء الحركة بقيمة  0 .37مليون درهم ( 0 .61 :2020مليون درهم) ،والذي تم قيده في بيان
األرباح أو الخسائر للسنة.
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شركة الفجيرة لصناعات البناء ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات (تابع)
 .33قائمة بالشركات التابعة
تم إدراج المركز المالي ونتائج عمليات الشركات التابعة التالية في هذه البيانات المالية الموحدة:
اسم الشركة التابعة

بلد التأسيس

نسبة الملكية ()٪
2020
2021

األنشطة الرئيسية
والمنتجات

الفجيرة للمنتجات اإلسمنتية

اإلمارات العربية
المتحدة

٪100

٪100

تصنيع وبيع الطابوق
واالنترلوك وبالط
األرصفة.

محاجر الفجيرة الوطنية

اإلمارات العربية
المتحدة

٪100

٪100

تصنيع وبيع منتجات
المحاجر.

مصنع الفجيرة للرخام والبالط

اإلمارات العربية
المتحدة

٪100

٪100

تصنيع وبيع منتجات
البالط والرخام ومقاوالت
تركيب الرخام.

مصنع الفجيرة للصوف الصخري

اإلمارات العربية
المتحدة

٪100

٪100

تصنيع وبيع منتجات
الصوف الصخري.

مصنع اإلمارات للسيراميك (راجع إيضاح )32

اإلمارات العربية
المتحدة

٪100

٪100

تصنيع وبيع منتجات
السيراميك.

 .34التقرير حول القطاعات

أساس تصنيف القطاعات
لدى المجموعة ثالثة قطاعات استراتيجية يتم إصدار التقارير بشأنها .تقدم هذه القطاعات منتجات وخدمات مختلفة كما تتم إدارتها بشكل
منفصل ألنها تتطلب استراتيجيات تقنية وتسويقية مختلفة .يقدم الملخص التالي العمليات الخاصة بكل قطاع بشكل منفصل:

المحاجر

تعدين وبيع منتجات المحاجر.

التصنيع

إنتاج وبيع الطابوق الخرساني وأعمال بالط األرصفة المتشابكة وبالط السيراميك ومنتجات الصوف
الصخري ومنتجات الرخام والتيرازو .كما تتضمن التعاقد لتوريد وتركيب بالط الرخام والتيرازو.

أخرى

تتضمن العمليات األخرى مهام إدارة الخزينة واالستثمارات.

العملية المتوقفة

تتضمن العملية المتوقفة "مصنع اإلمارات للسيراميك" ،والذي تم إيقافه في  2015للحد من الخسائر.
راجع اإليضاح رقم .32

لغرض إعداد التقارير حول القطاعات ،تم عرض العملية المتوقفة بشكل منفصل عن العمليات المستمرة للمجموعة.
إن الدمج بين قطاعي المحاجر والتصنيع يتضمن تحويل مواد خام (أحجار) .يتم تحديد األسعار فيما بين القطاعات وفقا ً لمعدالت متفق عليها
بين األطراف المعنية.
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شركة الفجيرة لصناعات البناء ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات (تابع)
.34

التقرير حول القطاعات (تابع)
إن المعلومات الخاصة بعمليات كل قطاع موضحة أدناه:

 31ديسمبر 2021
اإليرادات الخارجية
اإليرادات بين القطاعات
إيرادات القطاع
أرباح القطاع
إيرادات التمويل
تكاليف التمويل
خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية
مصروفات االستهالك
موجودات القطاع
مطلوبات القطاع
صافي موجودات القطاع
 31ديسمبر 2020
اإليرادات الخارجية
اإليرادات بين القطاعات
إيرادات القطاع
أرباح القطاع
إيرادات التمويل
تكاليف التمويل
خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية
مصروفات االستهالك
موجودات القطاع
مطلوبات القطاع
صافي موجودات القطاع

العمليات المستمرة
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------اإلجمالي
مشطوبات
اإلجمالي
أخرى
التصنيع
المحاجر
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم
درهم

العملية المتوقفة
درهم

اإلجمالي
درهم

15.261.346
8.307.920
----------------23.569.266
509.900
()10.501
()1.007.536
15.369.169
()10.035.747
5.333.422

159.295.390
750
----------------159.296.140
23.628.029
590.120
()3.760.640
()250.281
()26.074.396
322.181.035
()224.357.162
97.823.873

-------------1.493.895
743.456
()320.403
*333.794.514
()1.957.720
331.836.794

174.556.736
8.308.670
-----------------182.865.406
25.631.824
1.333.576
()3.760.640
()260.782
()27.402.335
671.344.718
()236.350.629
434.994.089

()8.308.670
----------------()8.308.670
()211.049.912
131.499.841
()79.550.071

174.556.736
-----------------174.556.736
25.631.824
1.333.576
()3.760.640
()260.782
()27.402.335
460.294.806
()104.850.788
355.444.018

1.071.330
--------------1.071.330
()15.373
372.627
()33.870
338.757

175.628.066
----------------175.628.066
25.616.451
1.333.576
()3.760.640
()260.782
()27.402.335
460.667.433
()104.884.658
355.782.775

8.503.152
8.389.203
--------------16.892.355
120.632
()5.302
()2.019.227
20.296.242
()15.175.610
5.120.632

181.962.053
3.835
----------------181.965.888
35.956.771
388.811
()4.386.788
()297.780
()27.467.846
324.575.770
()214.599.633
109.976.137

-------------3.926.787
1.688.302
()271
()272.588
*332.559.516
()1.685.933
330.873.583

190.465.205
8.393.038
----------------198.858.243
40.004.190
2.077.113
()4.387.059
()303.082
()29.759.661
677.431.528
()231.461.176
445.970.352

()8.393.038
----------------()8.393.038
()200.151.824
120.732.900
()79.418.924

190.465.205
----------------190.465.205
40.004.190
2.077.113
()4.387.059
()303.082
()29.759.661
477.279.704
()110.728.276
366.551.428

1.181.365
-----------1.181.365
204.858
1.120.130
()692.291
427.839

191.646.570
----------------191.646.570
40.209.048
2.077.113
()4.387.059
()303.082
()29.759.661
478.399.834
()111.420.567
366.979.267

* تتألف موجودات القطاع ضمن فئة ’أخرى‘ بصورة رئيسية من قسم الخزينة لدى المجموعة الذي يتضمن بصورة رئيسية استثمـارات في سندات الملكية المسجلة بالقيمة العادلة مـن خالل اإليـرادات الشاملة األخـرى بمبلـغ 62 .93
مليون درهم ( 71.71 :2020مليون درهم) وودائع ثابتة بقيمة  54مليون درهم ( 63 :2020مليون درهم) ونقد وأرصدة مصرفية بمبلغ  4.39مليون درهم ( 6.61 :2020مليون درهم).
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شركة الفجيرة لصناعات البناء ش.م.ع وشركاتها التابعة
إيضاحات (تابع)
.35

التقديرات واألحكام المحاسبية
قامت اإلدارة بمراجعة اإلجراءات المتعلقة بوضع واختيار السياسات والتقديرات المحاسبية الهامة للمجموعة واإلفصاح عنها باإلضافة إلى
تطبيق هذه السياسات والتقديرات .إن التقديرات المحاسبية الهامة المستخدمة من قبل اإلدارة عند إعداد وعرض هذه البيانات المالية
الموحدة (بخالف تلك ال ُمفصح عنها في اإليضاحات حول الحسابات) تتعلق بشكل رئيسي بما يلي.

مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم
تقوم المجموعة بصورة منتظمة بمراجعة مخزونها لتقييم الخسائر الناتجة عن تقادم المخزون وأي تخفيض نتيجة تعديل صافي القيمة القابلة
للتحقيق .لتحديد مدى ضرورة إدراج مخصص المخزون المتقادم ضمن األرباح أو الخسائر ،تقوم المجموعة بوضع األحكام للتحقق مما إذا
كانت هناك أي معطيات ملحوظة تشير إلى إمكانية بيع المنتج في المستقبل وصافي القيمة القابلة للتحقيق من ذلك المنتج .يتم رصد
مخصص النخفاض صافي القيمة القابلة للتحقيق عندما يكون صافي القيمة القابلة للتحقيق أقل من التكلفة استنادا ً إلى أفضل التقديرات
الموضوعة من قبل اإلدارة .يرتكز مخصص المخزون المتقادم على أعمار المخزون ومعدالت استهالكه السابقة.

خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة
تقوم المجموعة بمراجعة ذممها المدينة لتقييم انخفاض القيمة مرة واحدة سنويا ً على األقل .إن مخاطر االئتمان التي تتعرض لها المجموعة
منسوبة بصورة أساسية إلى ذممها المدينة التجارية والمحتجزات المدينة .لتحديد مدى ضرورة إدراج خسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح
أو الخسائر ،تقوم المجموعة بوضع األحكام للتحقق مما إذا كان هناك معطيات ملحوظة تشير إلى وجود انخفاض يمكن قياسه في التدفقات
النقدية المستقبلية المقدرة .وعليه ،يتم تكوين مخصص النخفاض القيمة عندما يكون هناك حدث أو حالة خسارة يمكن تحديدها وتُعتبر ،بنا ًء
على الخبرة السابقة ،بمثابة دليل على تدني القدرة على استرداد التدفقات النقدية .تم ضمن اإليضاح (3م) ( )1اإلفصاح عن تقدير
المجموعة لتحديد مخصص خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية استنادا ً إلى نموذج خسائر االئتمان المتوقعة.

األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية للممتلكات واآلالت والمعدات
تقوم المجموعة بتقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات والعقارات االستثمارية بنا ًء على الفترة التي من المتوقع خاللها أن
تكون الموجودات متاحة لالستخدام .تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة بصورة دورية ويتم تحديثها إذا اختلفت التوقعات عن التقديرات
السابقة نتيجة البلي المادي أو التقادم التقني أو التجاري أو القيود القانونية أو القيود األخرى المفروضة على استخدام الموجودات المعنية.
باإلضافة إلى ذلك ،فإن تقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات يرتكز على تقييم جماعي لممارسات القطاع والتقييم التقني الداخلي
والخبرة السابقة فيما يتعلق بموجودات مماثلة .إال أنه من الممكن أن تتأثر النتائج المستقبلية للعمليات بصورة مادية بالتغيرات في التقديرات
الموضوعة نتيجة للتغيرات في العوامل المذكورة أعاله .إن قيمة وتوقيت المصروفات المسجلة ألي فترة قد يتأثران بالتغيرات في هذه
العوامل والظروف.

انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات
يتم اختبار الممتلكات واآلالت والمعدات للتحقق من مدى تعرضها لالنخفاض في القيمة .إن اختبار انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت
والمعدات يتطلب من اإلدارة تقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد.

مدة عقد اإليجار
ع ند تحديد مدة عقد اإليجار ،تقوم المجموعة بتطبيق تعريف عقد اإليجار لتحديد الفترة التي يكون فيها العقد ساريا ً .تتمثل مدة عقد اإليجار
بفترة عقد اإليجار غير القابلة لإللغاء باإلضافة إلى:
 فترات التجديد االختياري إذا كان المستأجر متأكد بشكل معقول من استخدام خيار التمديد؛ و الفترات التي تلي تاريخ اإلنهاء االختياري ،إذا كان المستأجر متأكد بشكل معقول من عدم اإلنهاء المبكر.يعتبر عقد اإليجار غير واجب النفاذ عندما يحق لكل من المستأجر والمؤجر إنهاء العقد دون الحصول على موافقة الطرف اآلخر ،مع عدم
وجود أكثر من غرامة ضئيلة.
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التقديرات واألحكام المحاسبية (تابع)
مدة عقد اإليجار (تابع)
تأخذ اإلدارة في االعتبار الحقائق والظروف التي توفر حافزا ً اقتصاديا ً لممارسة خيار التمديد .يتم أيضا ً إدراج خيارات التمديد/التجديد (أو
الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء) فقط في مدة عقد اإليجار إذا كان من المؤكد بشكل معقول أن يتم تمديد عقد اإليجار (أو ال يتم إنهائه).
فيما يلي العوامل األكثر ارتباطا ً:
 عندما يكون هناك غرامات هامة (تعاقدية) لإلنهاء (أو عدم التمديد) ،تكون المجموعة عادة ً متأكدة بشكل معقول من التمديد (أو عدماإلنهاء)؛
 إذا كان من المتوقع أن يكون هناك قيمة متبقية هامة للتحسينات على العقارات المستأجرة ،تكون المجموعة عادة ً متأكدة بشكل معقولمن التمديد (أو عدم اإلنهاء)؛ و
 تأخذ المجموعة أيضا ً باالعتبار العوامل األخرى مثل ظروف السوق الحالية وتجارب انخفاض القيمة السابقة للوحدات المنتجة للنقدذات الصلة واستراتيجية األعمال وغيرها.
عند تحديد مدة عقد اإليجار حيثما تقع قابلية تنفيذ الخيار على عاتق المجموعة فقط ،تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف
المذكورة أعاله والتي تقدم حافزا ً اقتصاديًا لممارسة الخيار .يتم إدراج خيارات التمديد  /التجديد (أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء)
فقط في مدة عقد اإليجار إذا كان من المؤكد بشكل معقول أن يتم تمديد عقد اإليجار (أو ال يتم إنهائه).

االستثمار في األوراق المالية
يتم تصنيف االستثمارات كاستثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى .لتحديد ما إذا كانت االستثمارات مسجلة
بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ،أخذت اإلدارة في االعتبار المعايير التفصيلية لتحديد ذلك التصنيف على النحو
المفصل في السياسات المحاسبية .إن اإلدارة على قناعة بمالئمة تصنيف استثماراتها في السندات على أنها استثمارات مدرجة بالقيمة
العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى.
يستند تقييم استثمارات األسهم غير المدرجة عادة ً على أحد العوامل التالية:
–
–
–
–

معامالت السوق االعتيادية التي تمت مؤخراً؛
القيمة العادلة الحالية ألداة أخرى مماثلة بصورة كبيرة؛
التدفقات النقدية المتوقعة مخصومة وفقا ً للمعدالت الحالية المطبقة على البنود ذات شروط وسمات مخاطر مماثلة؛ أو
نماذج تقييم أخرى.

تقدير القيمة العادلة لألدوات المالية غير المدرجة
تقوم المجموعة باستخدام أساليب التقييم التي تنطوي على مدخالت ال ترتكز على البيانات السوقية الملحوظة عند تحديد القيمة العادلة
لبعض أنواع األدوات المالية .تم في اإليضاح رقم  13بيان معلومات تفصيلية حول االفتراضات الرئيسية المستخدمة لتحديد القيمة العادلة
لألدوات المالية ،باإلضافة إلى تحليل حساسية تفصيلي لهذه االفتراضات.
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مبالغ المقارنة
تمت إعادة تجميع/إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة ،حيثما اقتضت الضرورة ،لتتوافق مع العرض المتبع في هذه البيانات المالية
الموحدة .ومع ذلك ،فإن إعادة التصنيف هذه ليس لها تأثير كبير على حقوق الملكية أو النتائج المالية الموحدة ال ُمعلنة سابقا ً.
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شراء أسهم

لم تقم الشركة بشراء سندات ملكية مدرجة خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  :2020( 2021شراء أسهم بقيمة  19 .9مليون درهم).
راجع أيضا ً اإليضاح .13
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