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  ٢٠٢٢ ديسمبر  ٣١
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    ٩ – ٤      حول تدقيق البيانات المالية الموحدة  مدققي الحسابات المستقلينتقرير  
  

  ١١ – ١٠      بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى الموحد
  

  ١٢      بيان المركز المالي الموحد
  

  ١٣      النقدية الموحدبيان التدفقات 
  

    ١٥ –  ١٤      بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
  

     ٥٤ –  ١٦      البيانات المالية الموحدةحول إيضاحات 
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  شركة الفجيرة لصناعات البناء ش.م.ع وشركاتها التابعة 
  

  معلومات عامة
  

  ، ٣٨٣ص.ب   عنوان المكتب الرئيسي:
  اإلمارات العربية المتحدة –الفجيرة 

  + ٩٧١  ٩ ٢٢٢  ٢٠٥١هاتف:   
  + ٩٧١  ٩ ٢٢٢  ٧٣١٤فاكس: 
  fbi_fuj@emirates.net.ae: اإللكترونيالبريد 

    
  www.fujfbi.ae  :اإللكترونيالموقع 

  

   
  كي بي إم جي لوار جلف ليمتد   الحسابات:  مدقق

  في وان سنترال  ٥المكاتب 
  ٠٤.  ٠١، المكتب رقم: ٤الطابق 

  ٣٨٠٠شارع الشيخ زايد، ص.ب 
 اإلمارات العربية المتحدة  –دبي 
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  وشركاتها التابعة  ش.م.عالفجيرة لصناعات البناء ركة ش
 

١٠  
 

  ادات الشاملة األخرى الموحدبيان األرباح أو الخسائر واإلير
  ٢٠٢٢  ديسمبر ٣١المنتهية في   للسنة

  
    ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  درهم   درهم  إيضاح  
        

        العمليات المستمرة
  ١٧٤٫٥٥٦٫٧٣٦  ١٧١٫٤٢٨٫٩٢٦  ٥  اإليرادات  

  )١٠٦٫٥٧٥٫٧٣١(  )١١٠٫٥٣٨٫٥٨١(  ٦  تكلفة المبيعات 
     ----- ----- ---- --- - -  ------------------- 

  ٦٧٫٩٨١٫٠٠٥  ٦٠٫٨٩٠٫٣٤٥    إجمالي األرباح 
        
  ) ٢٠٫٩٣٠٫٦٣٠(  )٢٠٫٠٦٩٫٨٩٦(  ٧  والعمومية  داريةاإلمصروفات ال

  ) ٢١٫٧٤١٫٧٦٥(  )٢٤٫٣٥٢٫٤٠٢(  ٨  مصروفات البيع والتوزيع 
  ) ٢٢٧٫٢٢٦(  ٤٧٠٫٢٦٤  (أ) ٣١  خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية (عكس)/ 

  ٢٫٣٠١٫٦٨٧  ١٫٨٣٥٫٥٤٦  ٩  إيرادات أخرى
     ------ ----- -----  ---------------- 

  ٢٧٫٣٨٣٫٠٧١  ١٨٫٧٧٣٫٨٥٧    األرباح التشغيلية 
        

  ) ٣٫٧٦٠٫٦٤٠(  ) ٣٫٣٠٨٫٠١٦(  ١٠  التمويل تكاليف
  ١٫٣٣٣٫٥٧٦  ١٫٣٤٠٫٢١٦  ١٠  إيرادات التمويل 

  ٦٧٥٫٨١٧  ٥٣٠٫١٢٣  ) ٢(١٣  إيرادات توزيعات األرباح
     ------ ---- -----  --------------- 

  ٢٥٫٦٣١٫٨٢٤  ١٧٫٣٣٦٫١٨٠    األرباح من العمليات المستمرة
        

  ) ١٥٫٣٧٣(  ) ١٩٫١١٧(  ٣٢  متوقفةعملية من   الخسائر
     ------ ----- -----  ---------------- 

  ٢٥٫٦١٦٫٤٥١  ١٧٫٣١٧٫٠٦٣    السنة  أرباح 
     =========   =========  
        

        العائدة إلى: األرباح 
  ٢٥٫٦١٦٫٤٥١  ١٧٫٣١٧٫٠٦٣    مالكي الشركة 

  -   -     الحصص غير المسيطرة  
     ------ ----- -----  ---------------- 

  ٢٥٫٦١٦٫٤٥١  ١٧٫٣١٧٫٠٦٣    السنة  أرباح 
     =========  ======== =  
 

  . البيانات المالية الموحدةال يتجزأ من هذه  جزءاً   ٥٤إلى  ١٦تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  
  

  . ٩إلى  ٤مدرج على الصفحات من إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين 

  
  
  
  
  
  



  وشركاتها التابعة  ش.م.عالفجيرة لصناعات البناء ركة ش
 

١١  
 

  (تابع)بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى الموحد 
  ٢٠٢٢  ديسمبر ٣١المنتهية في   للسنة

  
    ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  درهم   درهم  إيضاح  
        

  ٢٥٫٦١٦٫٤٥١  ١٧٫٣١٧٫٠٦٣    السنة  أرباح 
        

        اإليرادات الشاملة األخرى:
        

        األرباح أو الخسائر: تصنيفها الحقاً إلى يُعادبنود لن 
        

 بالقيمة العادلة من  مسجلة الستثماراتصافي التغير في القيمة العادلة 
  ٥٫٢٤٣٫٣٠٧  ٨٦١٫٠٥٨  ١٣  خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

     ------ ----- -----  ---------------- 
  ٣٠٫٨٥٩٫٧٥٨  ١٨٫١٧٨٫١٢١    للسنة  إجمالي اإليرادات الشاملة

     =========   =========  
        إلى:  المنسوبةإجمالي اإليرادات الشاملة 

  ٣٠٫٨٥٩٫٧٥٨  ١٨٫١٧٨٫١٢١    مالكي الشركة 
  -   -     الحصص غير المسيطرة  

     ------ ----- -----  ---------------- 
  ٣٠٫٨٥٩٫٧٥٨  ١٨٫١٧٨٫١٢١    للسنة  إجمالي اإليرادات الشاملة

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

        ربحية السهم 
  ٠ .١٩  ٠ .١٣  ٢٨  عمليات مستمرة  – والمخفضةاألساسية 

    ====  ====  
  ) ٠ .٠٠(  )٠ .٠٠(  ٢٨  عملية متوقفة – والمخفضةاألساسية 

    ====  ====  
 
 

  . البيانات المالية الموحدةال يتجزأ من هذه  جزءاً   ٥٤إلى  ١٦تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  
  

  . ٩إلى  ٤مدرج على الصفحات من إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  





  وشركاتها التابعة  ش.م.عالفجيرة لصناعات البناء ركة ش
 

١٣  
 

  بيان التدفقات النقدية الموحد  
 ٢٠٢٢ ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنة

    ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  درهم   درهم   إيضاح  

       األنشطة التشغيلية
  ٢٥٫٦١٦٫٤٥١  ١٧٫٣١٧٫٠٦٣    أرباح السنة  
        تعديالت لـ: 

  ) ٨٢٩٫٠٨٠(  -  ٩  عكس دفعات مقدمة ومخصصات واستحقاقات زائدة
  ٣٫٤٣٣٫٤٩٩  ٣٫١٨٥٫٦١٩  ١٠  الفائدة على التزامات اإليجارمصروفات 

  ٣٢٧٫١٤١  ١٢٢٫٣٩٧  ١٠  مصروفات الفائدة على القروض المصرفية
  )١٫٣٣٣٫٥٧٦(  )١٫٣٤٠٫٢١٦(  ١٠    على الودائع الثابتة  إيرادات الفائدة

  ٢٧٫٤٠٢٫٣٣٥  ٢٥٫٨٢١٫٩١٢  )٣(١١  االستهالك (بما في ذلك موجودات حق االستخدام) 
  ) ٦٧٥٫٨١٧(  )٥٣٠٫١٢٣(  )٢(١٣  إيرادات توزيعات األرباح 

  )١٫٨٩٠٫٣٨٤(  )١٫١٠٢٫٩٨٨(    ١٤  عكس مخصص المخزون بطيء الحركة
  ٩٧٦٫٥٥٩  ٩٩١٫٣٣٣  ٢٦  مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

    )١١٤٫٣٩٩(  ٩  استبعاد ممتلكات وآالت ومعداتاألرباح من 
  ٢٦٠٫٧٨٢  )٤٧٠٫٢٦٤(  (أ)٣١  خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية (عكس)/ 

     ----------------   ---------------- 
    ٥٣٫٢٨٧٫٩١٠  ٤٣٫٨٨٠٫٣٣٤  

  ٥٫٧٤٩٫٩٩٦  )٦٫٥٦٦٫٧٢٠(    التغير في المخزون 
  )٢٫٩١٨٫٣٥٥(  )١٫٣٤٠٫٤٥٤(    التغير في الذمم المدينة التجارية 

  التغير في الدفعات المقدمة والودائع والذمم المدينة األخرى  
  )٥٫٠٣١٫٨٠٣(  ١٫٩٧٥٫٨٠٨    (بما في ذلك الذمم المدينة طويلة األجل وموجودات العقود) 

  ٥٫٣٠١٫٦٥٠  )٤٤٫٩٦٣(    التغير في الذمم الدائنة التجارية واألخرى 
  )١٫١٩٦٫٦١٤(  )٩١٧٫٧٠٨(  ٢٦  تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
  )١٫٢٦٠٫٠٠٠(  )١٫٢٦٠٫٠٠٠(  ٢٣  مكافآت مدفوعة إلى أعضاء مجلس اإلدارة

     ----------------   ---------------- 
  ٥٣٫٩٣٢٫٧٨٣  ٣٥٫٧٢٦٫٢٩٩    من األنشطة التشغيلية  الناتج صافي النقد

     ----------------   ---------------- 
       األنشطة االستثمارية

)٩٫٩٤٨٫٣١٤(  )١١٫٢١٣٫٠٩٢(  ١١  االستحواذ على ممتلكات وآالت ومعدات   
 ١٫٨٢٥٫٣٠٠  ١٫٣٤٠٫٢١٦    الفائدة المستلمة  

  ) ١٣١٫٥٠٠٫٠٠٠(  )٥٫٠٠٠٫٠٠٠(    االستثمار في ودائع ثابتة 
  ١٢٨٫٥٢٣٫٠٠٠  ٢٧٫٠٠٠٫٠٠٠    المتحصالت من استرداد ودائع ثابتة

  المتحصالت من بيع استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات 
  ١٤٫٠٢٤٫١٣٤  ٧٫٠٥٨٫٣١٨  ١٣  الشاملة األخرى  

  ٦٧٥٫٨١٧  ٥٣٠٫١٢٣    توزيعات األرباح المستلمة 
     ----------------   -------------- 

  ٣٫٥٩٩٫٩٣٧  ١٩٫٧١٥٫٥٦٥    األنشطة االستثمارية   الناتج من صافي النقد 
     ----------------   -------------- 

       األنشطة التمويلية 
  )٧٫١١١٫١١١(  )٧٫١١١٫١١١(  ٢٤  قروض مصرفية تم سدادها  

  )٧٫٤٤٣٫٤٩٠(  )١٢٫٦٧٨٫٤٢٧(  ٢٥  التزامات إيجار تم دفعها  
  ) ٤٠٫٧٩٦٫٢٥٠(  )٤٠٫٧٩٦٫٢٥٠(  ٢٣  توزيعات أرباح مدفوعة 

  ) ٣٦٥٫٣٢٣(  )١٢٢٫٣٩٧(    فوائد مدفوعة  
     ------------------   ------------------ 

  ) ٥٥٫٧١٦٫١٧٤(  )٦٠٫٧٠٨٫١٨٥(    صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية  
     ------------------   ------------------ 

  ١٫٨١٦٫٥٤٦  )٥٫٢٦٦٫٣٢١(    في النقد وما يعادله الزيادة /صافي (النقص)
        

  ٢١٫٠٨٨٫٥٨٦  ٢٢٫٩٠٥٫١٣٢    النقد وما يعادله في بداية السنة  
     ----------------   ---------------- 

  ٢٢٫٩٠٥٫١٣٢ ١٧٫٦٣٨٫٨١١    النقد وما يعادله في نهاية السنة  
     =========   ========= 

        يتألف النقد وما يعادله مما يلي:  
  ٢٢٫٥٣٥٫١٢٨  ١٧٫٥٦٦٫٤٨٩  ١٩   عمليات مستمرة –النقد في الصندوق ولدى البنوك 

  ٣٧٠٫٠٠٤  ٧٢٫٣٢٢  ٣٢    عملية متوقفة –النقد لدى البنوك 
     ----------------   ---------------- 
    ٢٢٫٩٠٥٫١٣٢ ١٧٫٦٣٨٫٨١١  
     =========   ======== 

  جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.  ٥٤إلى  ١٦تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  . ٩إلى  ٤إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من 



  وشركتها التابعة  ش.م.عالفجيرة لصناعات البناء شركة 
  

١٤  
 

  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
  ٢٠٢٢  ديسمبر ٣١المنتهية في   للسنة

  
  رأس
  المال 

  االحتياطي 
  قانوني ال

احتياطي القيمة العادلة 
  لالستثمارات المسجلة 

بالقيمة العادلة من خالل 
  اإليرادات الشاملة األخرى

  األرباح 
  المحتجزة 

حقوق   إجمالي
    الملكية

  درهم   درهم  درهم   درهم   درهم   
            

  ٣٦٦٫٩٧٩٫٢٦٧  ١٣٥٫٣٢٣٫٩١١  ٤٩٫٨٦٦٫٩٩٧  ٤٥٫٨٠٠٫٨٥٩  ١٣٥٫٩٨٧٫٥٠٠  ٢٠٢١يناير  ١في 
   -- ----- -- ------   -- -- -----------   ---- --------- -   ----- - --------   - -- -------------  

            للسنة إجمالي اإليرادات الشاملة 
  ٢٥٫٦١٦٫٤٥١  ٢٥٫٦١٦٫٤٥١  -   -   -   السنةأرباح 

  ٥٫٢٤٣٫٣٠٧  -   ٥٫٢٤٣٫٣٠٧  -   -   للسنة الشاملة األخرى  اإليرادات
   --- ---- --   --- ---- --  ---------- ----   --- -- ----------   -- -------------  

  ٣٠٫٨٥٩٫٧٥٨  ٢٥٫٦١٦٫٤٥١  ٥٫٢٤٣٫٣٠٧  -   -   للسنة إجمالي اإليرادات الشاملة 
   --- ---- --   --- ---- --   --- - --- -------   ----- - --------   -- -- -----------  

  المسجلة  ،المعامالت مع مالكي الشركة
            : مباشرة ضمن حقوق الملكية

  ) ٤٠٫٧٩٦٫٢٥٠(  ) ٤٠٫٧٩٦٫٢٥٠(  -   -   -   ) ٢٣توزيعات األرباح الُمعلنة (راجع اإليضاح 
  ) ١٫٢٦٠٫٠٠٠(  ) ١٫٢٦٠٫٠٠٠(  -   -   -   ) ٢٣أعضاء مجلس اإلدارة (راجع اإليضاح  مكافآت

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

  مباشرة ضمن حقوق الملكية 
  
 -  

  
 -  

  
 -  )٤٢٫٠٥٦٫٢٥٠(  ) ٤٢٫٠٥٦٫٢٥٠ (  

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

  -   ) ٢٫٥٦١٫٦٤٥(  -   ٢٫٥٦١٫٦٤٥  -   )٢١المحول إلى االحتياطي القانوني (راجع اإليضاح 
  المحول عند بيع استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل 

  ) ٢٢اإليرادات الشاملة األخرى (راجع اإليضاح 
  
 -   -  )٢٫٥٠٠٫٣٤٠  ) ٢٫٥٠٠٫٣٤٠  

  
 -  

   -------- --------   ------- ------   -------- ----- --   ----------- --- --   - -- ----- --- -----  
  -   ) ٦١٫٣٠٥(  ) ٢٫٥٠٠٫٣٤٠(  ٢٫٥٦١٫٦٤٥  -   إجمالي الحركات األخرى 

   -----------------   ----------------   ----------------   -----------------   -----------------  
  ٣٥٥٫٧٨٢٫٧٧٥  ١١٨٫٨٢٢٫٨٠٧  ٥٢٫٦٠٩٫٩٦٤  ٤٨٫٣٦٢٫٥٠٤  ١٣٥٫٩٨٧٫٥٠٠  ٢٠٢١ ديسمبر ٣١في 

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

  



  وشركتها التابعة  ش.م.عالفجيرة لصناعات البناء شركة 
  

١٥  
 

   (تابع)بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
  ٢٠٢٢  ديسمبر ٣١المنتهية في   للسنة

  
  رأس
  المال 

  االحتياطي 
  قانوني ال

احتياطي القيمة العادلة 
  لالستثمارات المسجلة 

بالقيمة العادلة من خالل 
  اإليرادات الشاملة األخرى

  األرباح 
  المحتجزة 

حقوق   إجمالي
    الملكية

  درهم   درهم  درهم   درهم   درهم   
            

  ٣٥٥٫٧٨٢٫٧٧٥  ١١٨٫٨٢٢٫٨٠٧  ٥٢٫٦٠٩٫٩٦٤  ٤٨٫٣٦٢٫٥٠٤  ١٣٥٫٩٨٧٫٥٠٠  ٢٠٢٢يناير  ١الرصيد في 
   -- ----- -- ------   -- -- -----------   ---- --------- -   - -- ---- - --------   - -- -------------  

            للسنة إجمالي اإليرادات الشاملة 
  ١٧٫٣١٧٫٠٦٣  ١٧٫٣١٧٫٠٦٣  -   -   -   السنةأرباح 

  ٨٦١٫٠٥٨  -   ٨٦١٫٠٥٨  -   -   للسنة الشاملة األخرى  اإليرادات
   --- ---- --   --- ---- --  ---------- ----   --- -- ----------   -- -------------  

  ١٨٫١٧٨٫١٢١  ١٧٫٣١٧٫٠٦٣  ٨٦١٫٠٥٨  -   -   للسنة إجمالي اإليرادات الشاملة 
   --- ---- --   --- ---- --   --- - --- -------   ----- - --------   -- -- -----------  

  المسجلة  ،المعامالت مع مالكي الشركة
            : مباشرة ضمن حقوق الملكية

  ) ٤٠٫٧٩٦٫٢٥٠(  ) ٤٠٫٧٩٦٫٢٥٠(  -   -   -   ) ٢٣توزيعات األرباح الُمعلنة (راجع اإليضاح 
  ) ١٫٢٦٠٫٠٠٠(  ) ١٫٢٦٠٫٠٠٠(  -   -   -   ) ٢٣أعضاء مجلس اإلدارة (راجع اإليضاح  مكافآت

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

  ) ٤٢٫٠٥٦٫٢٥٠(  ) ٤٢٫٠٥٦٫٢٥٠(  -   -   -   مباشرة ضمن حقوق الملكية 
   --- ---- --   --- ---- --   --- --------   - --- -------------   --------- - ------  

            حركات أخرى 
  -   ) ١٫٧٣١٫٧٠٦(  -   ١٫٧٣١٫٧٠٦  -   )٢١المحول إلى االحتياطي القانوني (راجع اإليضاح 

  المحول عند بيع استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل 
  -   ٢٫٦٢٨٫٤٦٩  ) ٢٫٦٢٨٫٤٦٩(  -   -   ) ٢٢اإليرادات الشاملة األخرى (راجع اإليضاح 

   -------- --------   ------- ------   -------- ----- --   ----------- --- --   - -- ----- --- -----  
  -   ٨٩٦٫٧٦٣  ) ٢٫٦٢٨٫٤٦٩(  ١٫٧٣١٫٧٠٦  -   إجمالي الحركات األخرى 

   -----------------   --- -------------   -- - -------------   - - - --------------   ---- -------------  
  ٣٣١٫٩٠٤٫٦٤٦  ٩٤٫٩٨٠٫٣٨٣  ٥٠٫٨٤٢٫٥٥٣  ٥٠٫٠٩٤٫٢١٠  ١٣٥٫٩٨٧٫٥٠٠  ٢٠٢٢ ديسمبر ٣١في 

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

 
ً   ٥٤إلى  ١٦تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من    . البيانات المالية الموحدةال يتجزأ من هذه  جزءا



  وشركاتها التابعة  ش.م.عالفجيرة لصناعات البناء شركة 
  

١٦  
 

  إيضاحات  
 (تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة) 

  
  معلومات عن الشركة   .١

  
ش.م.ع   البناء  لصناعات  الفجيرة  شركة  القابضة”أو    “الشركة”(تأسست  اإلمارات    ١٩٧٩عام    كمؤسسة  )“الشركة  الفجيرة،  إمارة  في 

لشركة هو ص.ب لعنوان المسجل  ال إن  .  ١٩٩١  عام  في  عامةتم الحقاً تغيير الوضع القانوني للشركة إلى شركة مساهمة  العربية المتحدة.  
  لشركة مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية. لالعادية سهم األإن  الفجيرة، اإلمارات العربية المتحدة. ،٣٨٣

  
الموحدةتتألف   المالية  في  البيانات  في  كما  المنتهية  وشرك  ٢٠٢٢  ديسمبر  ٣١  وللسنة  الشركة  مجتمعة  امن  إليهما  (يُشار  التابعة   بـ تها 

بـ  “لمجموعةا” المجموعة”  ومنفردة  في   .)“شركات  التابعة  للشركات  الرئيسية  واألنشطة  للمجموعة  التابعة  الشركات  عن  اإلفصاح  تم 
    البيانات المالية الموحدة.  حول ٣٣اإليضاح رقم 

  
الصوف   وموادوأعمال بالط األرصفة المتشابكة وبالط السيراميك    واالنترلوكالطابوق    وبيع  تتمثل األنشطة الرئيسية للمجموعة في إنتاج

  ومنتجات الرخام وبالط التيرازو ومنتجات الكسارات.  العازلة الصخري
  

  أساس اإلعداد    .٢
  

  بيان التوافق    (أ)
  

للمرسوم بقانون اتحادي والمتطلبات المعمول بها  ،  إلعداد التقارير الماليةوفقاً للمعايير الدولية  للمجموعة    البيانات المالية الموحدةتم إعداد  
  . ٢٠٢١لسنة  ٣٢رقم 

  
والذي حل محل   ٢٠٢٢يناير    ٢وأصبح ساري المفعول في    ٢٠٢١لسنة    ٣٢، صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم  ٢٠٢١سبتمبر    ٢٠في  

المتحدة رقم   العربية  لدولة اإلمارات  االتحادي  لاللتزام    ٢٠٢٢يناير    ٢من تاريخ  لمدة سنة  مهلة    الشركات. لدى  ٢٠١٥ة  لسن  ٢القانون 
ً   .٢٠٢١لسنة    ٣٢بأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم   مع المرسوم     بشكل كاملتعمل الشركة على تعديل نظامها األساسي ليكون متوافقا

) رقم  المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  اتحادي  لعام  ٣٢بقانون  بطرح.  ٢٠٢١)  الشركة  على   ستقوم  منها  االنتهاء  بمجرد  التعديالت  هذه 
  .العتمادهاالعمومية  الجمعية

  
  السياسات المحاسبية للمجموعة. إدراج التفاصيل حول  ٣يتم في اإليضاح رقم 

  
 أساس القياس   (ب)

 
بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة   المسجلة  االستثماراتالتكلفة التاريخية، باستثناء    وفقاً لمبدأتم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة  

  األخرى التي يتم تسجيلها بالقيمة العادلة.  
  

  الموحدةالعملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية   (ج)
  

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

  استخدام التقديرات واألحكام    (د)
 

الهامة افتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية  وضع أحكام وتقديرات وباإلدارة    قامت  الموحدة،  إعداد هذه البيانات المالية  عند
 تقوم اإلدارةللموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.    المسجلةوالمبالغ  للمجموعة  

 على التقديرات بأثر مستقبلي.  عتراف بالتعديالت مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لها بصورة مستمرة. يتم االب
  

تطبيق السياسات المحاسبية التي لها التأثير   تقديرات عندعن األحكام واالفتراضات وعدم اليقين في المعلومات    ٣٥  رقم  يتضمن اإليضاح
  .الموحدة األكبر على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية 
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  (تابع)إيضاحات 
 

  (تابع)أساس اإلعداد   .٢
  

  قياس القيم العادلة  (هـ)
  

لدى    الموجودات والمطلوبات المالية وغير المالية.تتطلب بعض اإلفصاحات والسياسات المحاسبية للمجموعة قياس القيم العادلة لكل من  
  المجموعة إطار عام للرقابة فيما يتعلق بقياس القيم العادلة.

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

  للقيمة العادلة استناداً إلى المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم المبينة على النحو التالي: مستويات مختلفة في نظام متدرج 
  
 : أسعار مدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات متطابقة. ١المستوى  ‒
 ملحوظة لموجودات أو مطلوبات، سواءوهي عبارة عن مدخالت  ١: مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى ٢المستوى  ‒

 مشتقة من األسعار). أي  بشكل مباشر (كاألسعار) أو بشكل غير مباشر (
 : مدخالت لموجودات أو مطلوبات غير مرتكزة على معطيات السوق الملحوظة (مدخالت غير ملحوظة).٣المستوى  ‒
  

القيمة   قياس  في  المستخدمة  المدخالت  تصنيف  أمكن  حال  للقيمة في  المتدرج  النظام  في  مختلفة  مستويات  ضمن  التزام  أو  ألصل  العادلة 
المدخالت  على  ينطوي  الذي  العادلة  للقيمة  المتدرج  النظام  في  المستوى  نفس  ضمن  بأكمله  العادلة  القيمة  قياس  تصنيف  يتم  العادلة، 

 الجوهرية األقل أهمية بالنسبة لعملية القياس بأكملها.
  

  لتحويالت فيما بين مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي تم خاللها التغيير.تعترف المجموعة با
  

االستثمارات المسجلة بالقيمة   –  ١٣تم إدراج المزيد من المعلومات حول االفتراضات الموضوعة عند قياس القيم العادلة في اإليضاح رقم  
   املة األخرى.العادلة من خالل اإليرادات الش

  
  السياسات المحاسبية الهامة   .٣
  

  أساس التوحيد   (أ)
  

  التابعة. وشركاتهاالمالية للشركة   لبياناتلتوحيد تشتمل البيانات المالية الموحدة على 
  

  دمج األعمال
  

ب  المجموعة  ا عمليات  احتساب  تقوم  طريقة  باستخدام  األعمال  على    الستحواذدمج  ينطبق  والموجوداتعندما  األنشطة  تم   مجموعة  التي 
لتحديد ما إذا كانت مجموعة محددة من األنشطة والموجودات .  السيطرة إلى المجموعة تحويل  االستحواذ عليها تعريف العمل التجاري ويتم

االستحواذ عليها تشمل، بحد أدنى، مدخالت   تمثل عمل تجاري، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت مجموعة الموجودات واألنشطة التي تم
  جوهرية وما إذا كانت المجموعة المستحوذ عليها لديها القدرة على إنتاج مخرجات. وعملية 

  
لدى المجموعة خيار تطبيق اختبار التركيز الذي يجيز إجراء تقييم مبسط ما إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات التي تم االستحواذ  
ذ  عليها ال تمثل عمل تجاري. يتم استيفاء شروط اختبار التركيز االختياري إذا كانت القيمة العادلة إلجمالي الموجودات التي تم االستحوا

  ركزة في أصل واحد محدد أو مجموعة من الموجودات المماثلة القابلة للتحديد.   عليها م
  

  :أنهافي تاريخ االستحواذ على  التجارية الشهرة بقياس المجموعة تقوم
  
  ؛ زائدالمحول للمقابلالقيمة العادلة ً   ا
 اً ؛ زائدمسيطرة في الشركة المستحوذ عليهاي حصص غير أل امعترف بهال القيمة  
  ؛  الشركة المستحوذ عليهاالملكية الحالية في ، القيمة العادلة لحصة تم دمج األعمال على مراحلفي حال ً   ناقصا
  المفترضةالقابلة للتحديد والمطلوبات  المستحوذ عليها ) للموجوداتبشكل عام(القيمة العادلة  االمعترف به القيمةصافي.  
  

ً االعتراف فور ، يتم بقيمة سالبةعندما يكون الفائض    . ضمن األرباح أو الخسائر بأرباح من شراء بسعر مجزي ا
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  (تابع)إيضاحات 
 

  (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   .٣
  

  (تابع) أساس التوحيد  (أ)
  

  (تابع)  دمج األعمال
  

تعريف    ينطبق عليه  محتمل  مقابلبدفع    التزام  تصنيفإذا تم  محتمل مستحق الدفع بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ.    مقابليتم قياس أي  
  وية ضمن حقوق الملكية.  التس احتسابإعادة قياسه ويتم  تميكحقوق ملكية، ال  األداة المالية

  
ذلك،   قياس  يبخالف  إعادة  ويتم    المقابلتم  تقرير  كل  تاريخ  في  العادلة  بالقيمة  بالمحتمل  ااالعتراف  العادلة  التغييرات  القيمة  في  لالحقة 

  . ضمن األرباح أو الخسائر المحتمل للمقابل
  

دمج األعمال،   عندلمجموعة  التي تتكبدها االملكية    سنداتدار سندات الدين أو  المرتبطة بإص  التكاليف ، بخالف  بتكاليف المعاملة  فيما يتعلق
  عند تكبدها. احتسابها كمصروفاتيتم 

  
  الشركات التابعة 

   
التي   المنشآت  في  التابعة  الشركات  تتتمثل  المجموعة.  عليها  عندما    نشأتسيطر  إلىسيطرة المجموعة  معرضة  في   لديهاأو    تكون   حقوق 

لديهامع    ارتباطها  نتيجةمتغيرة  عائدات   ويكون  التأثير    المنشأة  على  خالل    فيالقدرة  من  العائدات  المنشأةتلك  على  يتم  نفوذها   إدراج . 
الموحدة   المالية  البيانات  في  التابعة  للشركات  المالية  تغيير اعتباراً  البيانات  تم  السيطرة.  هذه  توقف  تاريخ  حتى  السيطرة  بدء  تاريخ  من 

  لمتبعة من قبل المجموعة.مع السياسات ا  لتتوافق الضرورة حيثما قضتالسياسات المحاسبية للشركات التابعة 
  

  ديسمبر.  ٣١الشركات التابعة في  تنتهي السنة المالية لكافة
  

  الحصص غير المسيطرة
  

يتم قياس الحصص غير المسيطرة بحسب حصتها التناسبية في صافي الموجودات القابلة للتحديد في تاريخ التقرير. فيما يتعلق بتغييرات 
على نحو ال يترتب عليه فقدان السيطرة، يتم احتسابها على أنها معامالت حقوق ملكية. يتم تخصيص حصة المجموعة في شركة تابعة ما  

الخسائر المرتبطة بالحصص غير المسيطرة في شركة تابعة ما إلى الحصص غير المسيطرة حتى لو ترتب على ذلك عجز في رصيد 
   الحصص غير المسيطرة.

  
  عند التوحيد  التي يتم حذفهاالمعامالت 

   
المعامالت فيما بين غير محققة ناشئة عن    مصروفاتأي إيرادات و، وكذلك  المجموعة  فيما بين شركاتيتم حذف األرصدة والمعامالت  

  شركات المجموعة. 
  

  فقدان السيطرة
  

ومطلوبات الشركة التابعة، وكذلك الحصص غير تقوم بإيقاف االعتراف بموجودات  ، فإنها  المجموعة السيطرة على شركة تابعةعندما تفقد  
ضمن األرباح   عن إيقاف االعتراف  باألرباح أو الخسائر الناتجةالصلة والمكونات األخرى لحقوق الملكية. يتم االعتراف    ذات  المسيطرة
  فقدان السيطرة. في تاريخلة يتم قياسها بالقيمة العاد ،محتفظ بها في الشركة التابعة السابقةالحصة بال فيما يتعلق. أو الخسائر

  
  اإليرادات من العقود مع العمالء   (ب)

  
  بيع البضائع 

  
السيطرة على    تقوم بتحويلباإليرادات عندما    تقوم المجموعة باالعتراففي العقد مع العميل.    المحدد  المقابليتم قياس اإليرادات بناًء على  

بالنسبة للعقود التي تجيز للعميل إعادة سلعة ما، يتم االعتراف باإليرادات إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل   عميل.إلى ال  خدمةأو    سلعة
ا بناء على  اإليرادات المعترف به  قيمةلذلك، يتم تعديل  بدرجة كبيرة عدم حدوث عكس جوهري في قيمة اإليرادات التراكمية المعترف بها.  

ي  المرتجعات  والتي  التاريخيةالمتوقعة،  البيانات  على  بناًء  تقديرها  أصل  تم  االسترداد  وحق  اإلعادة  بالتزام  االعتراف  يتم  الحاالت،  هذه  في   .
  البضائع المرتجعة.   

            
استرداد   المتوقعة السترداد  يتم قياس حق  التكاليف  ناقصاً  للمخزون  الدفترية السابقة  المرتجعة بالقيمة  البضائع  المجموعة  أصل  تقوم  البضائع. 

    على ذلك.  بمراجعة تقديرها للمرتجعات المتوقعة في تاريخ كل تقرير وتحديث قيم األصل وااللتزام بناءً 
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  (تابع) اإليرادات من العقود مع العمالء  (ب)
  

  إيرادات العقود 
  

بالتعاقد   المجموعة  طوللتقوم  يعتمد  والبالط.  الرخام  وتركيب  مدى    مدة  توريد  على  إخالءالعقد  صعوبةالمشروع  السيما  ال   ،  الموقع. 
  واعتمادها.   بهاإصدار فواتير الخدمات و إال بعد إنجازمن العميل تُستحق الدفعات 

  
مدى   على  باإليرادات  االعتراف  زمنيةيتم  مرحلة    فترة  على  العقد  بناًء  تقييمه  التيإنجاز  ً استناد  ايتم  المنجزة  معاينةإلى    ا يتم  األعمال   .

العق بموجودات  على  واالعتراف  خاللها  فترةالمدى  د  يتم  الخدمات    التي  يمثلتقديم  في    بما  المجموعة  مقابلحق  على   نظير   الحصول 
  .تاريخهالخدمات المنجزة حتى 

  
  الممتلكات واآلالت والمعدات   (ج)

  
  والقياس االعتراف

  
ً يتم قياس بنود    .إن وجدت، وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة االستهالك المتراكم الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصا

  
  :تشتمل تكلفة الموجودات المنشأة ذاتياً على ما يلي. المنسوبة مباشرةً لالستحواذ على الموجوداتالمصروفات  على التكلفة تشتمل

  
  ؛ المباشرة والعمالةتكلفة المواد  
  ؛ و لها المحددتجهيز الموجودات لالستخدام مباشرة إلى  منسوبةأي تكاليف أخرى  
  .تكاليف االقتراض المرسملة  
  

أل يكون  هاماجزعندما  بنودمن    ةء  مختلفة،    واآلالتالممتلكات    أحد  إنتاجية  أعمار  منفصلة  والمعدات  كعناصر  احتسابها  (مكونات  يتم 
  والمعدات. الت رئيسية) للممتلكات واآل

  
  . ضمن األرباح أو الخسائر لممتلكات واآلالت والمعداتيتم االعتراف باألرباح أو الخسائر من استبعاد أحد بنود ا

  
  لالستخدام. تركيبها وجاهزيتهامن تاريخ اعتباراً الممتلكات واآلالت والمعدات  لبنودستهالك االاحتساب يتم 

  
  المصروفات الالحقة

  
عندما   فقط  وذلك  الالحقة  المصروفات  رسملة  تتدفقتتم  أن  المستقبلية    يكون من المحتمل  االقتصادية  إلى المنافع  بالمصروفات  المرتبطة 

   احتساب مصروفات اإلصالحات والصيانة المستمرة كمصروفات عند تكبدها.. يتم المجموعة
  

  االستهالك 
  

على مدى   الثابت  أساس القسط  على  القيم المتبقية المقدرة  ناقصاً  والمعدات  لشطب تكلفة بنود الممتلكات واآلالت  احتساب االستهالك  يتم 
على مدى فترة عقد اإليجار أو أعمارها اإلنتاجية،   للتحسينات على العقارات المستأجرةاستهالك  اإلنتاجية المقدرة. يتم احتساب  أعمارها  

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

  المقارنة: سنة الحالية و للسنةلممتلكات واآلالت والمعدات ل فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة 
  األعمار (بالسنوات)                       

    ١٥ – ١٣                    أراضي مستأجرة 
    ٢٠ – ٥                تحسينات على العقارات المستأجرة و مبـاني
     ١٥ – ٥                    وماكينات آالت 

    ١٥ – ٤                    ثقيلة معدات  مركبات و
    ٥ – ٢                    أثاث وتجهيزات 

  
  ويتم تعديلها حيثما يكون مناسباً.  ،تتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ كل تقرير 
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  األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز    (د)
  

انخفاض القيمة، إن وجد، لحين االنتهاء من اإلنشاء. فور االنتهاء من اإلن شاء، يتم يتم بيان األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بالتكلفة ناقصاً 
اسبة. تحويل تكلفة تلك الموجودات والتكلفة المنسوبة مباشرة إلى اإلنشاء، بما في ذلك تكاليف االقتراض المرسملة إلى فئة الموجودات المن

  ال يتم احتساب استهالك لألعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز.  
  

  المخزون  (هـ)
  

للتكلفة،    الشهري  يتم قياس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق، أيهما أقل. ترتكز تكلفة المخزون على مبدأ المتوسط المرجح
المخزون على  لالستحواذ  المتكبدة  المصروفات  على  إليصال المخزون   وتشتمل  المتكبدة  األخرى  والتكاليف  التحويل  أو  اإلنتاج  وتكاليف 

على   بناًء  العامة لإلنتاج  المصروفات  من  مناسب  جزء  على  التكلفة  تشتمل  الُمصنّع،  المخزون  حالة  في  الراهن.  ووضعه  الحالي  لموقعه 
  الطاقة التشغيلية االعتيادية.  

  
 سعر البيع المقدر في سياق األعمال االعتيادية ناقصاً التكاليف المقدرة لإلنجاز ومصروفات البيع.  يتمثل صافي القيمة القابلة للتحقيق في

  
  مطلوبات العقودموجودات/  (و)

  
عقود  العقود قيد اإلنجاز في إجمالي المبلغ المتوقع تحصيله من العمالء عن أعمال العقود التي تم إنجازها حتى تاريخه. يتم قياس  التتمثل  

فواتير   الخاصة باإليرادات من العقود) ناقصاً  األرباح المعترف بها حتى تاريخه (راجع السياسة  سير  قيد اإلنجاز بالتكلفة المتكبدة زائداً 
  العمل والخسائر المعترف بها. 

  
عقود قيد اإلنجاز التي تزيد فيها التكاليف المتكبدة زائداً األرباح المعترف بها عن فواتير سير العمل والخسائر المعترف بها في  اليتم عرض 

المعترف بها عن التكلفة المتكبدة يتم عرض العقود التي تزيد فيها فواتير سير العمل والخسائر  بينما  .  كموجودات عقود  المركز الماليبيان  
  . يتم عرض الدفعات المقدمة المستلمة من العمالء كفواتير زائدة عن قيمة العمل المنجز.  كمطلوبات عقودزائداً األرباح المعترف بها يتم 

  
  إيرادات توزيعات األرباح  (ز)

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

  
  العمالت األجنبية   (ح)

  
  المعامالت بالعمالت األجنبية 

  
  يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى العملة الرسمية للمجموعة وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت. 

  
والمطلوبات   الموجودات  تحويل  يتم   النقديةيتم  التقرير.  تاريخ  في  السائدة  الصرف  ألسعار  وفقاً  الرسمية  العملة  إلى  األجنبية  بالعمالت 

ألسعار الصرف    النقديةوالمطلوبات غير    تحويل الموجودات بالعمالت األجنبية والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة إلى العملة الرسمية وفقاً 
بالعملة األجنبية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية وفقاً    النقديةالسائدة في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة العادلة. يتم تحويل البنود غير  

  عار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة. يتم االعتراف بفروقات العمالت األجنبية الناتجة عن التحويل ضمن األرباح أو الخسائر. ألس
  

  العمليات المتوقفة  (ط)
  

العملي المجموعة    اتتمثل  باقي  عن  واضحة  بصورة  النقدية  وتدفقاتها  عملياتها  تمييز  يمكن  التي  المجموعة  أعمال  مكونات  أحد  المتوقفة 
  والتي: 

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

  محتفظ به للبيع، أيهما أقرب. أصل ك التصنيفمعايير  عندما ينطبق عليهااستبعادها أو  في تاريخمتوقفة  كعملية ةيتم تصنيف العملي 
  

عملية متوقفة، تتم إعادة عرض بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى المقارن كما لو كانت  كعندما يتم تصنيف عملية معينة 
  تلك العملية قد توقفت منذ بداية سنة المقارنة. 
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  تعويضات الموظفين  (ي)
  

  تعويضات الموظفين قصيرة األجل 
 

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

  تقدير االلتزام بصورة موثوقة. 
  

  تعويضات نهاية الخدمة ومكافآت التقاعد
  

  خطط المساهمات المحددة 
  

رقم   المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  االتحادي  للقانون  على   ١٩٩٩لسنة    ٧وفقاً  يتعين  االجتماعية،  والتأمينات  المعاشات  قانون  بشأن 
٪ من "الراتب الذي تحتسب عنه المساهمة" للموظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة، ١٢ .٥المساهمة بنسبة أصحاب األعمال 

بنسبة   البرنامج  في  المساهمة  أيضاً  الموظفين  هؤالء  على  من  ٥يتعين  المساهمة’٪  عنه  تحتسب  الذي  بمساهمة  ‘الراتب  االعتراف  يتم   .
  ئر كمصروفات عند تكبدها. المجموعة ضمن األرباح أو الخسا

  
  خطة التعويضات المحددة  

  
المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  مواطني  من  الموظفين  باستثناء  الموظفين،  لكافة  التقاعدية  والمعاشات  الخدمة  نهاية  تعويضات  تقديم   يتم 

االتحادي   العمل  لقانون  وفقاً  سدادها  ويستحق  األجل،  طويل  كالتزام  عنها  اإلفصاح  تحديد  ويتم  يتم  المتحدة.  العربية  اإلمارات  لدولة 
  مخصص هذه التعويضات على النحو التالي: 

  
إجراء تقدير موثوق لقيمة التعويضات التي حصل عليها الموظفون مقابل خدمتهم في السنتين الحالية والسابقة. يتطلب ذلك تقدير    أ) 

  أن تؤثر على تكلفة التعويضات؛المتغيرات الديموغرافية والمتغيرات المالية التي من شأنها 
  تخفيض هذه التعويضات لتحديد القيمة الحالية اللتزام التعويضات المحددة وتكلفة الخدمة الحالية؛ و  ب) 
  يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ضمن األرباح أو الخسائر في الفترة التي تنشأ فيها.  ج) 

  
  األدوات المالية   (ك)

  
والمطلوبات المالية غير المشتقة ضمن فئة الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح   المالية  بتصنيف الموجوداتتقوم المجموعة  

والمطلوب المطفأة  بالتكلفة  المالية  والموجودات  األخرى،  الشاملة  اإليرادات  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المالية  والموجودات  الخسائر،  ات أو 
  .المالية األخرى

  
  االعتراف وإيقاف االعتراف - الموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المشتقة  )١( 

  
نشأتها. يتم االعتراف مبدئياً بكافة الموجودات والمطلوبات   في تاريخالمحتجزات المدينة  ذمم  التجارية و  المدينة  يتم االعتراف مبدئياً بالذمم

  المالية األخرى عندما تصبح المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة. 
  

الموجودات قياس  ذمم  يتم  تكن  لم  على  ذمم    وأتجارية    مدينة  المالية (ما  تنطوي  ال  مدينة  المطلوبات   يتمويل  عنصرمحتجزات  أو  هام) 
بالقيمة العادلة زائداً، فيما يتعلق بالبنود التي ليست بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، تكاليف المعاملة المنسالمالية م وبة بدئياً 

للذمم بالنسبة  إصدارها.  أو  البنود  تلك  على  لالستحواذ  مباشرة  و  المدينة  بصورة  على ذمم  التجارية  تنطوي  ال  التي  المدينة  المحتجزات 
  هام، يتم قياسها مبدئياً بسعر المعاملة.  يتمويل عنصر
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  (تابع)األدوات المالية   (ك)
  

  التصنيف والقياس –الموجودات المالية غير المشتقة  )٢( 
  

خرى  عند االعتراف المبدئي، يتم تصنيف األصل المالي على أنه مقاس بـ: التكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األ
األخرى    أدوات  – الشاملة  اإليرادات  خالل  من  العادلة  بالقيمة  أو  ملكية  –دين  حقوق  أو    أدوات  األرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  أو 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على نموذج   ٩الخسائر. بصورة عامة، يرتكز تصنيف الموجودات المالية بموجب المعيار رقم  
بين   التعاقدية. من  وخصائص تدفقاته النقدية  إدارة األصل المالي  الذي يتم في إطاره  الذكر، ترتبط فقط    الفئاتاألعمال  القيمة   فئةسالفة 

 بالمجموعة.   ‘التكلفة المطفأة’فئة أدوات حقوق الملكية و - العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 
 

الية، ، ما لم تقم المجموعة بتغيير نموذج أعمالها إلدارة الموجودات المبها  العتراف المبدئيا  عقبال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية  
  وفي هذه الحالة، يتم إعادة تصنيف كافة الموجودات المالية التي تأثرت في أول يوم من أول فترة تقرير الحقة لتغيير نموذج األعمال. 

  
بالقيمة   أنها  يتم تصنيفها على  التاليين، ما لم  بالتكلفة المطفأة عندما تستوفي كال الشرطين  الموجودات المالية  العادلة من خالل يتم قياس 

  :  األرباح أو الخسائر
 تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية؛ و بغرضأن يكون محتفظ بها ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات  –
  .القائمتدفقات نقديـة تمثل فقط دفعات للمبلغ األصلي وفائدة على المبلغ األصلي  ا التعاقدية، في تواريخ محددةأن ينشأ عن شروطه –

  
  تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل فقط دفعات المبلغ األصلي والفائدة  -  الموجودات المالية

  
على   المبدئي. يتم تعريف "الفائدة"على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف    لتقييم، يتم تعريف "المبلغ األصلي"ألغراض هذا ا

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.  

  
التدفقات النق التعاقدية تمثل فقط  عند تقييم ما إذا كانت  االعتبار الشروط التعاقدية   دفعاتدية  تأخذ المجموعة في  المبلغ األصلي والفائدة، 

يث لألداة. يتضمن ذلك تقييم ما إذا كان األصل المالي يتضمن شرط تعاقدي يترتب عليه تغيير توقيت أو قيمة التدفقات النقدية التعاقدية بح 
  اء هذا التقييم، تضع المجموعة في االعتبار ما يلي:ال يفي األصل بهذا الشرط. عند إجر

  
  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 مقدماً أو تمديد أجل السداد؛ و –
  بة المجموعة بالتدفقات النقدية من موجودات محددة (مثل شرط عدم الرجوع). شروط تحد من مطال –
  

ر تتوافق خصائص الدفع مقدماً مع المعايير الخاصة بدفعات المبلغ األصلي والفائدة فقط في حال كان المبلغ المدفوع مقدماً يمثل بشكل كبي
القائم، والتي قد تشتمل على تعويض إضافي معقول مقابل اإلنهاء المبكر   مبالغ غير مسددة من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي

 للعقد. عالوة على ذلك، فيما يتعلق باألصل المالي الذي تم االستحواذ عليه بسعر مخفض أو بقيمة تزيد عن قيمته االسمية التعاقدية، فإن 
ال جوهري  بشكل  يمثل  لمبلغ  المسبق  الدفع  تتطلب  أو  تجيز  التي  غير  الميزة  (ولكن  التعاقدية  الفائدة  إلى  باإلضافة  التعاقدية  االسمية  قيمة 

معقوًال لإلنهاء في وقت مبكر) يتم اعتبارها أنها تتوافق مع هذا المعيار   إضافياً  تعويضاً  إذا المدفوعة) المستحقة (التي قد تتضمن أيضاً 
  المبدئي. غير جوهرية عند االعتراف  المسبقكانت القيمة العادلة لميزة الدفع 

  
المجموعة بشكل نهائي عرض التغيرات الالحقة في   تقررعند االعتراف المبدئي بأحد استثمارات األسهم غير المحتفظ بها للمتاجرة، قد  

  كل استثمار على حدة. اتخاذ هذا القرار بحسب القيمة العادلة لالستثمار ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. يتم 
  

دات المالية غير المصنفة على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  فيما يتعلق بكافة الموجو
. عند االعتراف المبدئي، قد تقرر المجموعة بشكل نهائي ادلة من خالل األرباح أو الخسائركما هو موضح أعاله، يتم قياسها بالقيمة الع

القيمة تحديد األصل المالي الذي ال يفي بمتطلبات القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى على أنه ب
المحاسبي الذي قد ينشأ فيما لو تم   التباينمن  ة جوهرية  بصور  يقللالعادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا كان هذا التصنيف ينهي أو  

  تصنيفها غير ذلك.
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  القياس الالحق واألرباح والخسائر  – الموجودات المالية
  

  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
  

الم  تلك  قياس  ويتم  هذا  العادلة.  بالقيمة  الحقاً  األرباح  وجودات  بصافي  االعتراف  إيرادات    وأ يتم  أو  حصص  أي  ذلك  في  بما  الخسائر، 
  الخسائر. توزيعات أرباح، ضمن األرباح أو  

  
  اإليرادات الشاملة األخرىحقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل  استثمارات

  
كن توزيعات  ما لم ت  ضمن األرباح أو الخسائر   اتتوزيعات األرباح كإيراد ب  االعترافيتم    يتم قياس هذه الموجودات الحقاً بالقيمة العادلة.

يتم  تشكل  األرباح   االستثمار.  تكلفة  من  جزء  استرداد  األخرى  ب  االعتراف بوضوح  والخسائر  األرباح  الشاملة صافي  اإليرادات  ضمن 
  تم إعادة تصنيفها مطلقاً إلى األرباح أو الخسائر. ياألخرى وال 

  
  الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

  
بالتكلفة المطفأة   الموجودات  هذه  قياس  الحقاً  يتم  يتم  انخفاض القيمة.  بخسائر  المطفأة  التكلفة  الفعلية. يتم تخفيض  الفائدة  طريقة  باستخدام 

الخسائر. يتم االعتراف   أو  انخفاض القيمة ضمن األرباح  وخسائر  األجنبية  العمالت  وأرباح وخسائر صرف  الفائدة  بإيرادات  االعتراف 
  باح أو الخسائر. بأي أرباح أو خسائر، ناتجة عن إيقاف االعتراف، ضمن األر

  
  والخسائر  واألرباحالتصنيف والقياس الالحق   -  المطلوبات المالية 

  
بال مقاسة  أنها  على  المالية  المطلوبات  تصنيف  ً يتم  الحقا قياسها  ويتم  المطفأة،  يتم    تكلفة  الفعلية.  الفائدة  طريقة  باستخدام  المطفأة  بالتكلفة 

الخسائر    وأأيضاً االعتراف باألرباح  . يتم  صرف العمالت األجنبية ضمن األرباح أو الخسائر  وخسائرالفائدة وأرباح  احتساب مصروفات  
  . ضمن األرباح أو الخسائر من إيقاف االعترافالناتجة 

  
  إيقاف االعتراف )٣( 

    
  الموجودات المالية

  
حقوق التعاقدية في الحصول على التدفقات النقدية من هذا األصل المالي،  المالي عندما تنتهي  الصل  األتقوم المجموعة بإيقاف االعتراف ب 

تحويل كافة   خاللهاأو عندما تقوم المجموعة بتحويل حقوق الحصول على التدفقات النقدية التعاقدية من األصل المالي من خالل معاملة يتم  
بتحويل أو باالحتفاظ بكافة مخاطر وامتيازات الملكية   ال تقوم المجموعة خاللها  مخاطر وامتيازات ملكية األصل المالي بصورة فعلية، أو

  .الماليعلى األصل  سيطرةالبتحتفظ  الوبصورة فعلية 
  

بموجبها   تقوم  معامالت  في  المجموعة  الموجوداتتدخل  بيان  المعترف    بتحويل  في  المالي بها  تحتفظ  مركزها  ولكنها    بمعظم أو    بجميع، 
  .بالموجودات المحولة، ال يتم االعتراف مخاطر وامتيازات الموجودات المحولة. في هذه الحاالت

    
  المطلوبات المالية

  
انتهاؤها.  تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بااللتزام المالي عندما تنتهي التزامات المجموعة التعاقدية أو عندما يتم الوفاء بها أو إلغاؤها أو  

في   تقوم المجموعة أيضاً بإيقاف االعتراف بالتزام مالي عندما يتم تعديل شروطه بشكل يؤدي إلى اختالف التدفقات النقدية بصورة فعلية.
  بالقيمة العادلة وفقاً للشروط المعدلة.   الجديد هذه الحالة، يتم االعتراف بااللتزام المالي 

  
ت عند إيقاف االعتراف بالتزام مالي، يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية التي تم تحديدها والثمن المدفوع (بما في ذلك أي موجودا 

  ضمن األرباح أو الخسائر.  غير نقدية محولة أو مطلوبات محتملة) 
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 المقاصة )٤( 
  

يكون  عندما،  فقط  عندما، و  الموحد  صافي المبلغ ضمن بيان المركز المالي  عرضوالمطلوبات المالية ويتم  المالية  تتم مقاصة الموجودات  
الراهن  لمجموعةل الوقت  قانوني    في  النفاذحق  تسويتها  بمقا  واجب  إما  وتعتزم  المبالغ  هذه  أو  صة  المبلغ  صافي  أساس   تحقيق على 

  الموجودات وتسوية المطلوبات بصورة متزامنة.  
  

  رأس المال   (ل)
  

  من حقوق الملكية. كاقتطاعصدار األسهم العادية إلالتكاليف اإلضافية المنسوبة مباشرة ب االعترافيتم 
  

  انخفاض القيمة  (م)
  
  األدوات المالية وموجودات العقود - الموجودات المالية غير المشتقة  )١( 
  

التي يتم لمالية المقاسة بالتكلفة المطفأة  ا  خسائر االئتمان المتوقعة من الموجوداتب  المتعلقةتقوم المجموعة باالعتراف بمخصصات الخسائر  
  العقود.وموجودات  المدينةالمحتجزات ذمم  والتجارية  المدينة اإلفصاح عنها كجزء من الذمم

  
  ، باستثناء: عمر األداةالخسائر بقيمة مساوية لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى تقوم المجموعة بقياس مخصصات 

  و تنطوي على مخاطر ائتمان منخفضة في تاريخ التقرير؛ ا على أنها سندات الدين التي يتم تحديده –
واألرصدة   – األخرى  الدين  (أي    المصرفيةسندات  االئتمان  مخاطر  فيها  تزداد  لم  التعثرالتي  العمر    مخاطر  مدى  على  السداد  عن 

  . المبدئيمنذ االعتراف  جوهريةالمتوقع لألداة المالية) زيادة 
  

دائم ً يتم  مخصصات    ا الذممقياس  و  المدينة  خسائر  العقودالمحتجزات  ذمم  التجارية  وموجودات  االئتمان    المدينة  لخسائر  مساوية  بقيمة 
  .عمر األداةالمتوقعة على مدى 

  
المتوقعة، خسائر االئتمان  تقدير  عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان ألداة مالية قد زادت بصورة جوهرية منذ االعتراف المبدئي وعند  

مجهود زائد. والتي تشمل التحليالت والمعلومات أو  تأخذ المجموعة باالعتبار المعلومات المعقولة والداعمة المالئمة والمتاحة دون تكلفة  
  االستشرافية. والمعلومات  المدروس  االئتمانيتقييم  الالكمية والنوعية بناًْء على الخبرة السابقة للمجموعة و

  
المج كانتفترض  إذا  جوهرية  بصورة  زادت  قد  المالي  باألصل  المتعلقة  االئتمان  مخاطر  أن  السداد    األصل  موعة  عن   لمدةمتأخر   تزيد 

ً يوم ١٨٠   . ا
  

عندما السداد  متعثر  المالي  األصل  أن  المجموعة  تجاه    تعتبر  بالكامل  االئتمانية  بالتزاماته  المقترض  يفي  أن  المحتمل  غير  من  يكون 
  ت مثل مصادرة الضمان (إن وجد). إجراءالجوء المجموعة التخاذ المجموعة دون 

  
جميع   عن  تنتج  التي  المتوقعة  االئتمان  خسائر  في  المالية  األداة  عمر  مدى  على  المتوقعة  االئتمان  خسائر  المحتمل  تتمثل  التعثر  أحداث 

في الجزء من خسائر االئتمان المتوقعة التي   شهر  ١٢ة لمدة  االئتمان المتوقع  على مدى العمر المتوقع لألداة المالية. تتمثل خسائرحدوثها  
  ١٢المتوقع لألداة أقل من    بعد تاريخ التقرير (أو خالل فترة أقصر إذا كان العمر  شهر  ١٢المحتمل حدوثها خالل  ثر  تنتج عن أحداث التع

للفترة التعاقدية التي تتعرض المتوقعة في الحد األقصى    تتمثل الفترة القصوى التي يتم أخذها باالعتبار عند تقدير خسائر االئتمانشهر).  
  خاللها المجموعة لمخاطر االئتمان.

  
  قياس خسائر االئتمان المتوقعة 

  
العجز  تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة في التقدير المرجح لخسائر االئتمان. يتم قياس خسائر االئتمان على أنها القيمة الحالية لكافة حاالت  

  الحصول عليها).  المجموعةوفقاً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع  للمنشأةالنقدي (أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة 
  
  تخفيض خسائر االئتمان المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي لألصل المالي. يتم
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  النخفاض ائتماني الموجودات المالية التي تعرضت  
  

في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة قد تعرضت النخفاض في القيمة. يعتبر    المجموعةتقوم  
المقدرة  المستقبلية  النقدية  التدفقات  على  سلبي  تأثير  له  يكون  أكثر  أو  حدث  وقوع  عند  ائتماني‘  ’النخفاض  تعرض  قد  المالي  األصل  أن 

  لألصل المالي.
  

  األدلة الموضوعية على تعرض األصل المالي النخفاض ائتماني البيانات الملحوظة التالية: نتتضم
  
  ؛ المدينأزمة مالية حادة يواجهها المقترض أو  –
  ؛عن السداد)التعثر (اإلخالل بالعقد، مثل  –
  خرى؛  لتقبلها في ظروف أ  المجموعةبناء على شروط ما كانت  المجموعةإعادة هيكلة قرض أو سلفة من قبل  –
  ؛ أو آخرمالي   تنظيمأن يكون من المحتمل تعرض المقترض لإلفالس أو إعادة  –
  عدم وجود سوق نشط للسند نتيجة أزمات مالية. –

  
  المركز المالي عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في بيان 

  
  لموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات. مخصصات خسائر ا يتم خصم

  
ا قيمة  انخفاض  خسائر  تقييم  والمدينة  لذمم  يتم  البنوكالعقود    وموجوداتالمدينة  المحتجزات  ذمم  التجارية  لدى  القابلة   والنقد  والودائع 

  . األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى الموحدويتم عرضها بشكل منفصل في بيان  ،لالسترداد وبعض الذمم المدينة األخرى
  

اطر  الموجودات األخرى مع الموجودات المالية التي تنطوي على سمات مخيتم تجميع    بينما  بصورة منفردةالموجودات الهامة  يتم اختبار  
  تقييمها بشكل جماعي.ائتمان مماثلة ل

  
عكس   إذا    خسائريتم  القيمة  العكسانخفاض  بخسا  أمكن ربط  االعتراف  بعد  وقع  بحدث  موضوعي  القيمة.    ئربشكل  يتعلق انخفاض  فيما 

  األرباح أو الخسائر.   بياناالعتراف بالعكس في ، يتم لتي يتم قياسها بالتكلفة المطفأةلموجودات المالية ابا
  

  الشطب 
  

توقعات معقولة السترداد أصل مالي بالكامل أو جزء منه.   المجموعةيتم شطب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي عندما ال يكون لدى  
توقيت وقيمة الشطب بناًء على ما إذا كان هناك توقع معقول لالسترداد. تتوقع ي بإجراء تقييم لبشكل فرد  المجموعةبالنسبة للعمالء، تقوم  

ذلك،    المجموعة ومع  المشطوبة.  المبالغ  من  كبير  جزء  استرداد  المالية    تظلعدم  خاضعة الموجودات  شطبها  تم  تنفيذية   إلجراءات  التي 
  السترداد المبالغ المستحقة. المجموعةااللتزام بإجراءات  بغرض

  
  المالية غير وداتالموج )٢( 
  

في تاريخ كل تقرير    ،المؤجلة  الضريبةوموجودات    ، باستثناء المخزونلمجموعة دى اتتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية ل
القابلة لالسترداد قيمة  ال، يتم تقدير  مة. في حالة وجود مثل هذا المؤشرالقيفي  نخفاض  ال  تعرضها  لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على

  من األصل.
  

االستخدام   من  داخلة  نقدية  تدفقات  تنتج  الموجودات  من  مجموعة  أصغر  في  معاً  الموجودات  تجميع  يتم  القيمة،  انخفاض  اختبار  لغرض 
تم االعتراف بكافة للنقد. ي لموجودات األخرى أو الوحدات المنتجة  ود عن التدفقات النقدية الداخلة من االمستمر وتكون مستقلة إلى أبعد الحد

  خسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح أو الخسائر.
  

ألصل أو الوحدة المنتجة للنقد في القيمة من االستخدام أو القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، أيهما أكبر.  تتمثل القيمة القابلة لالسترداد من ا 
عكس تقييمات السوق الحالية للقيمة ت  التيقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية  عند تقييم القيمة من االستخدام، يتم تخفيض التدف

  والمخاطر المتعلقة بذلك األصل أو الوحدة المنتجة للنقد.   الزمنية للمال
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    (تابع) المالية غير الموجودات )٢( 
  

  . يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد عن قيمته المقدرة القابلة لالسترداد
  

لتي كان ليتم تحديدها، بعد خصم  يتم عكس خسائر انخفاض القيمة إلى الحد الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية لألصل عن القيمة الدفترية ا
  االستهالك أو اإلطفاء، ما لم يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة

  
  المخصصات   (ن)

   
يتم تحديد المخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل خصم ما قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق  

    للمال والمخاطر التي ينطوي عليها هذا االلتزام. يتم االعتراف بعكس الخصم على أنه تكاليف تمويل.الحالية للقيمة الزمنية 
  

  إيرادات وتكاليف التمويل   (س)
  

أو   األرباح  ضمن  استحقاقها  عند  الفائدة  بإيرادات  االعتراف  يتم  الثابتة.  الودائع  من  الفائدة  إيرادات  من  التمويل  إيرادات  الخسائر تتألف 
  باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. 

  
ويتم االعتراف بها عند    ،على التزامات اإليجار  ائدةعلى القروض المصرفية ومصروفات الف  من مصروفات الفائدة  تكاليف التمويل  تتألف

  استحقاقها باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. 
  

الخسائر،  يتم   أو  األرباح  ضمن  االقتراض  تكاليف  بكافة  التكاليف  االعتراف  تلك  لحيازةباستثناء  مباشرةً  إنتاج    المنسوبة  أو  إنشاء  أو 
منافع اقتصادية في المستقبل ون من المحتمل أن ينتج عنها  عندما يك  تلك الموجوداترسملتها كجزء من تكلفة    موجودات مؤهلة حيث تتم

المتعلقة   للمجموعة المصروفات  تكبد  تاريخ  من  اعتباراً  االقتراض  تكاليف  رسملة  تبدأ  موثوقة.  بصورة  التكاليف  تلك  قياس  ويمكن 
.  ا أو بيعه  ا لالستخدام المزمع له  ةالمؤهل   الموجوداتكافة األنشطة الالزمة إلعداد    ممارسة  وتتوقف عند االنتهاء من  ةالمؤهل  بالموجودات

  ستحواذ أو اإلنشاء أو اإلنتاج كمصروفات.بالفترة الالحقة لالتكاليف االقتراض المتعلقة  احتسابيتم 
  

  عقود اإليجار  (ع)
  

، إذا كان العقد أو ينطوي على عقد إيجار العقديمثل عقد إيجار.  ينطوي علىتقوم المجموعة في بداية العقد بتحديد ما إذا كان العقد يمثل أو 
  . محدد لفترة زمنية نظير مقابل أصلاستخدام  على السيطرةالحق في  ينقل

  
  المجموعة بصفة مستأجر 

  
ما   عقد  تعديل  أو  بداية  على  عند  إيجار  عنصر  لكل  العقد  في  المقابل  بتخصيص  المجموعة  تقوم  إيجار،  عنصر  أسعارها يتضمن  أساس 

العقارات، قررت المجموعة عدم فصل العناصر غير اإليجارية واحتساب العناصر اإليجارية   إيجار  عقودب  فيما يتعلقالمستقلة ذات الصلة.  
  .وغير اإليجارية كعنصر إيجار واحد

  
االستخدام مبدئياً بالتكلفة التي تتضمن حق    أصلاإليجار. يتم قياس    بدايةحق االستخدام والتزام اإليجار في تاريخ    بأصلجموعة  تعترف الم

التي تم   اإليجار  لمدفوعات  المعدل وفقاً  المبدئية اللتزام اإليجار  أو قبل    سدادهاالقيمة  تكاليف  اإليجار  بدايةتاريخ  في  أي  إلى  ، باإلضافة 
وجوهريةة  مباشر تكبدها  أولية  تقدير    تم  إلى  ذل  الجوهرية  تكاليفالباإلضافة  األصل  وإزالة  أو    وفك  ذ  إعادةالصلة  أو   واألصل  الصلة 

  مستلمة. اليجار اإل، ناقصاً حوافز إلى حالته األصلية الموقع الذي يوجد عليه
  

مدة  نهاية  حتى  اإليجار  بداية  تاريخ  من  اعتباراً  الثابت  القسط  طريقة  أساس  على  االستخدام  حق  ألصل  االستهالك  احتساب  الحقاً  يتم 
أو أن توضح تكلفة أصل حق   اإليجارالصلة إلى المجموعة بنهاية فترة    وتحويل ملكية األصل ذ  اإليجاراإليجار، ما لم يتم بموجب عقد  

صل حق االستخدام على مدى العمر  ألستهالك  االمجموعة سوف تمارس خيار الشراء. في هذه الحالة، سوف يتم احتساب  االستخدام أن ال
لألصل ذ تخفيض   واإلنتاجي  يتم  على ذلك،  والمعدات. عالوة  الخاص بالممتلكات واآلالت  لنفس األساس  تحديده وفقاً  يتم  الصلة، والذي 

  خسائر انخفاض القيمة، إن وجدت، ويتم تعديلها عند إعادة قياس التزام اإليجار. لىبناًء عأصل حق االستخدام بشكل دوري 
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، ويتم خصمها باستخدام معدل  اإليجار  بدايةيتم مبدئياً قياس التزام اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ  
لمجموعة. ا  المتزايد لدىالفائدة الضمني في عقد اإليجار أو، إذا تعذر تحديد ذلك المعدل بسهولة، يتم الخصم باستخدام معدل االقتراض  

  كمعدل خصم. المتزايد الخاص بها االقتراض بشكل عام، تستخدم المجموعة معدل 
  

  ما يلي:  على قياس التزام اإليجارتشتمل دفعات اإليجار المدرجة في  
  
  الدفعات الثابتة، بما في ذلك الدفعات الثابتة األساسية؛ - 
  دفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل ما، يتم قياسها مبدئياً باستخدام المؤشر أو المعدل كما في تاريخ بدء العقد؛  - 
  القيمة المتبقية؛ والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمان  - 
اختيارية إذا  سعر الممارسة بموجب خيار الشراء المؤكد ممارسته بشكل معقول من قبل المجموعة، ومدفوعات اإليجار في فترة تجديد   - 

نهاء  معقول بعدم اإلكانت المجموعة على يقين من ممارسة خيار التمديد، وغرامات اإلنهاء المبكر للعقد ما لم تكن المجموعة على يقين  
 في وقت مبكر. 

  
يجار يتم قياس التزام اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. وتتم إعادة قياسه عندما يكون هناك تغيير في مدفوعات اإل

قع دفعه بموجب ضمان  المستقبلية المترتبة على تغيير في مؤشر أو معدل ما، في حال كان هناك تغيير في تقدير المجموعة للمبلغ المتو
أو إذا كان هناك تغيير    القيمة المتبقية، أو إذا قامت المجموعة بتغيير تقديرها حول ما إذا كانت ستمارس خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء

  .الثابتة  اإليجارفي جوهر دفعات  
  

إجراء   يتم  الطريقة،  بهذه  اإليجار  التزام  قياس  إعادة  تتم  يتم  لمقابل    تعديلعندما  أو  االستخدام،  حق  ألصل  الدفترية  ضمن لقيمة  تسجيله 
  األرباح أو الخسائر إذا تم تخفيض القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام إلى صفر. 

  
 بصورة منفصلة  اإليجار  التزاماتوتقوم بعرض    ‘الممتلكات واآلالت والمعدات’موجودات حق االستخدام ضمن    بعرضتقوم المجموعة  

  في بيان المركز المالي.
  

  الموجودات ذات القيمة المنخفضة إيجارقصيرة األجل وعقود  اإليجارعقود 
  

قصيرة   اإليجاروعقود    المنخفضة  القيمة   ذات للموجودات    اإليجارقررت المجموعة عدم االعتراف بموجودات حق االستخدام والتزامات  
  .اإليجارالمرتبطة بتلك العقود كمصروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة  اإليجاراألجل. تعترف المجموعة بدفعات 

  
  ربيحة السهم   )ف(

  
تقسيم  خالل  من  األساسية  السهم  ربحية  احتساب  يتم  العادية.  ألسهمها  والمخفضة  األساسية  السهم  ربحية  بيانات  بعرض  المجموعة  تقوم 

  سهم العادية القائمة خالل السنة.الشركة على المتوسط المرجح لعدد األ لحاملي األسهم العادية فيألرباح أو الخسائر المنسوبة ا
  

لعدد األسهم   والمتوسط المرجح  العادية  طريق تعديل األرباح أو الخسائر المنسوبة لحاملي األسهم  عن  يتم تحديد ربحية السهم المخفضة 
  مقابل تأثيرات جميع األسهم العادية المحتمل تخفيضها.  القائمةالعادية 

 
  التقارير حول القطاعات   (ص) 

  

يتمثل القطاع التشغيلي في أحد مكونات المجموعة التي تزاول أنشطة تجارية يمكن من خاللها تحقيق إيرادات وتكبد مصروفات بما في 
 من المكونات األخرى للمجموعة. ذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة بمعامالت مع أي

 
القطاع نتائج  تقارير    اتتشتمل  تقديم  يتم  على   عنهاالتي  التشغيلية)  القرارات  اتخاذ  عن  الرئيسي  للشركة (المسؤول  التنفيذي  الرئيس  إلى 

    البنود المنسوبة بصورة مباشرة للقطاع باإلضافة إلى البنود التي يمكن تخصيصها على أساس معقول.
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  القيمة العادلة    )ق(

  
في    تتمثل القيمة العادلة في المبلغ الذي يمكن قبضه مقابل بيع أصل أو يتم دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق

تعكس   التاريخ.  ذلك  في  للمجموعة  متاحاً  يكون  سوق  أفضل  وجوده،  عدم  حالة  في  أو،  الرئيسي  السوق  في  القياس  العادلة تاريخ  القيمة 
 لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام.

 
  اإلفصاحات المحاسبية للمجموعة قياس القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية وغير المالية.وتتطلب بعض السياسات 

  
يُ  األداة.  لتلك  نشطة  سوق  في  المدرج  السعر  باستخدام  لألداة  العادلة  القيمة  بقياس  المجموعة  تكرار تقوم  حال  في  نشط  أنه  السوق  عتبر 

  حدوث المعامالت المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات بشكل كاٍف بحيث يتسنى الحصول على معلومات عن األسعار بصورة مستمرة.  
  

الصلة قدر   عندما ال يكون هناك سعر مدرج في سوق نشطة، تستخدم المجموعة أساليب التقييم بحيث تستفيد من المدخالت الملحوظة ذات 
التي    وتقلل  اإلمكان العوامل  كافة  اختياره  تم  الذي  التقييم  أسلوب  يتضمن  الملحوظة.  غير  المدخالت  استخدام  باالعتبار   قدمن  يضعها 

  األطراف المشاركة في السوق عند تسعير المعاملة. 
  

لب، تقوم المجموعة بقياس الموجودات والمراكز  في حال كان ألحد الموجودات أو المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة سعر عرض وسعر ط
  طويلة األجل بسعر العرض في حين يتم قياس المطلوبات والمراكز قصيرة األجل بسعر الطلب. 

  
المبدئي   االعتراف  عند  مالية  ألداة  العادلة  القيمة  على  دليل  أفضل  هو  عادةً  المعاملة  سعر  أو   - يكون  المدفوع  للمبلغ  العادلة  القيمة  أي 

يتم االستدالل على القيمة العادلة    ولمالمقبوض. عندما تقرر المجموعة أن القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي تختلف عن سعر المعاملة،  
أساليب  ب إلى  االستناد  أو  مماثلة  مطلوبات  أو  لموجودات  نشط  سوق  في  المدرجة  األسعار  غير تقييم  الواسطة  مدخالت  أي  تعتبر  التي 

غير   بالقياس  مهمةملحوظة  يتعلق  بين ،  فيما  الفرق  لمراعاة  تعديلها  ويتم  العادلة،  بالقيمة  المالية  األدوات  قياس  مبدئياً  يتم  الحالة  هذه  في 
عادلة عند االعتراف المبدئي وسعر المعاملة. الحقاً، يتم االعتراف بالفرق ضمن األرباح أو الخسائر على أساس تناسبي على مدى القيمة ال

  عمر األداة وليس أكثر من ذلك عندما يكون التقييم مدعوماً بشكل كامل ببيانات السوق الملحوظة أو يتم إنهاء المعاملة.
  

  التي تم إصدارها ولم يتم تفعيلها بعد   ديدةوالتفسيرات الج المعايير  )ر(
  

ويجوز تطبيقها قبل    ٢٠٢٢يناير    ١على الفترات السنوية التي تبدأ بعد    والتفسيرات  تسري بعض المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير
  البيانات المالية الموحدة. هذه ذلك التاريخ؛ إال أن المجموعة لم تقم بشكل مبكر بتطبيق المعايير الجديدة أو المعدلة عند إعداد 

  
البيانات على  جوهرياً  تأثيراً  التالية  المعدلة  والتفسيرات  للمعايير  يكون  أن  المتوقع  من  للمجموعة  المالية  ليس  التطبيق ف  الموحدة  فترة  ي 

 . المبدئي
  
 )؛ ١٢الضريبة المؤجلة ذات الصلة بالموجودات والمطلوبات الناتجة من معاملة منفردة (التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  - 
  ؛  ٢وإقرار الممارسة رقم   ١التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  - اإلفصاح عن التقديرات المحاسبية  - 
 ؛ )٨(تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  تعريف التقديرات المحاسبية - 
 )؛ و١رقم  تصنيف المطلوبات كمطلوبات متداولة أو غير متداولة (تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي - 
من المعايير الدولية    ١٧والتعديالت على المعيار رقم     من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الدولية "عقود التأمين"  ١٧المعيار رقم   - 

 إلعداد التقارير المالية الدولية "عقود التأمين". 
  
  إدارة المخاطر المالية  .٤

  
  نظرة عامة

  
  للمخاطر التالية نتيجة استخدامها لألدوات المالية:  تتعرض المجموعة 

  
  مخاطر االئتمان - 
  مخاطر السيولة - 
  مخاطر السوق  - 

  
  
  
  
  



  وشركاتها التابعة  ش.م.عالفجيرة لصناعات البناء شركة 
  

٢٩  
 

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع) إدارة المخاطر المالية  .٤

  
  إطار إدارة المخاطر 

  
المجموعة وسياساتها والطرق المستخدمة من  يقدم هذا اإليضاح معلومات حول تعرض المجموعة للمخاطر المبينة أعاله، ويصف أغراض 

  قبلها لقياس وإدارة المخاطر باإلضافة إلى إدارة المجموعة لرأس المال.
  

العليا   اإلدارة  تكون  المجموعة.  لها  تتعرض  التي  المخاطر  إدارة  إطار  ومتابعة  وضع  عن  عامة  بصورة  مسؤوالً  اإلدارة  مجلس  يكون 
للمجموعة مسؤولة عن وضع ومراقبة سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة، كما تقوم بتقديم تقارير منتظمة إلى مجلس اإلدارة حول  

لحالي إلدارة المخاطر المالية للمجموعة من مجموعة من سياسات إدارة المخاطر موثقة بصورة رسمية في بعض أنشطتها. يتكون اإلطار ا
  المجاالت، وممارسات غير رسمية إلدارة المخاطر في بعض المجاالت األخرى. 

  
ال المخاطر  وتحليل  لتحديد  الرسمية)  وغير  (الرسمية  المجموعة  لدى  المخاطر  إدارة  سياسات  وضع  ولوضع يتم  المجموعة  تواجهها  تي 

منتظم  بشكل  المخاطر  إدارة  وأنظمة  سياسات  مراجعة  تتم  الموضوعة.  بالحدود  وااللتزام  ومراقبتها  للمخاطر  المناسبة  والضوابط  الحدود 
فير بيئة لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة. تهدف المجموعة من خالل معايير وإجراءات التدريب الخاصة بها إلى تو

  رقابية نظامية وبناءة يدرك فيها كافة الموظفين أدوارهم والتزاماتهم.  
  

نها تقوم لجنة التدقيق لدى المجموعة بمتابعة كيفية قيام اإلدارة بمراقبة االلتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر لدى المجموعة، كما أ
علق بالمخاطر التي تواجهها المجموعة. يقوم قسم التدقيق الداخلي بمساعدة لجنة  مسؤولة عن مراجعة فعالية إطار إدارة المخاطر فيما يت

المخاطر،   إدارة  وإجراءات  لضوابط  ومخصصة  دورية  مراجعة  بأعمال  الداخلي  التدقيق  قسم  يقوم  اإلشرافي.  بدورها  القيام  في  التدقيق 
  ويقوم بتقديم تقارير حول نتائج أعمال المراجعة إلى لجنة التدقيق.

  
والذمم الدائنة التجارية واألخرى (باستثناء   والتزامات اإليجار  تتألف المطلوبات المالية غير المشتقة لدى المجموعة من القروض المصرفية

التجارية  المقدمة  الدفعات المدينة  الذمم  مثل  المالية  الموجودات  من  العديد  المجموعة  لدى  والذمم    للموردين).  المدينة  المحتجزات  وذمم 
  والودائع الثابتة والنقد لدى البنوك.  األخرىدينة الم
  

  مخاطر االئتمان 
  

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

  .  لبنوكلدى ا
  

  الذمم المدينة التجارية وذمم المحتجزات المدينة 
  

االئتمان بصورة رئيسية بالسمات الفردية لكل عميل على حدة.   ن التوزيع الديموغرافي لقاعدة عمالء إيتأثر تعرض المجموعة لمخاطر 
. تقوم المجموعة على مخاطر االئتمان  ماديتأثير  ليس له  المجموعة، بما في ذلك مخاطر التعثر المتعلقة باألنشطة التي يزاولها العمالء،  

تقديرها   يمثل  والذي  القيمة  النخفاض  مخصص  المتوقعةبرصد  االئتمان  التجارية    لخسائر  المدينة  بالذمم  يتعلق  المحتجزات فيما  وذمم 
  في حالتها الفردية.   . إن العناصر الرئيسية لهذا المخصص هي عنصر الخسارة المحددة الذي يتعلق بالتعرضات الهامةالمدينة

  
  جيد.  ائتمانيتحد المجموعة من تعرضها لمخاطر االئتمان من خالل التعامل فقط مع بنوك جيدة السمعة وذات تصنيف 

  
  
  
  
  



  وشركاتها التابعة  ش.م.عالفجيرة لصناعات البناء شركة 
  

٣٠  
 

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع) إدارة المخاطر المالية  .٤

  
  مخاطر السيولة

  
تواجهها المجموعة عند الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بمطلوباتها المالية التي  تتمثل مخاطر السيولة بالمخاطر التي قد تنتج عن الصعوبة التي  

أخرى. مالية  موجودات  خالل  من  أو  نقداً  الدفع  خالل  من  تسويتها  التجارية   تتم  الدائنة  بالذمم  رئيسية  بصورة  السيولة  مخاطر  تتعلق 
يتمثل منهج المجموعة عند إدارة السيولة بضمان    لتزامات اإليجار. واألخرى (باستثناء المبالغ المدفوعة مقدماً)، والقروض المصرفية وا

جة، امتالكها دائماً السيولة الكافية، إلى أقصى قدر ممكن، للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها في ظل كٍل من الظروف العادية والظروف الحر
  دون تحمل خسائر غير مقبولة أو تعرض سمعة المجموعة للضرر.  

  
ً المجموعة  لدى   نقد كافي بالصندوق للوفاء بالمصروفات التشغيلية المتوقعة بما في ذلك الوفاء بااللتزامات المالية. حاليا

  
  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 

  مخاطر السوق ضمن حدود مقبولة بهدف تحقيق أعلى عائد ممكن. ل حاالت التعرض
  

  مخاطر العمالت  
  

بعمالت أجنبية. لم تتعرض المجموعة   المقومةينتج التعرض لمخاطر نتيجة للتغيرات في أسعار الصرف من بعض معامالت المجموعة  
بالدوالر  أو  اإلماراتي  بالدرهم  إما  تتم  المالية  والمطلوبات  المالية  الموجودات  كافة  ألن  نظراً  جوهرية  بصورة  أجنبية  عمالت  لمخاطر 

  أمام الدرهم اإلماراتي). صرفهاألمريكي (المثبت سعر 
  

  مخاطر أسعار الفائدة 
  

الفائدة من بالمجموعة  تنشأ مخاطر أسعار  الخاصة  الفائدة  الفائدة على صافي مصروفات  تؤثر التغيرات في أسعار  حيث أن   احتمالية أن 
متغيرة فائدة  بمعدالت  قروض  لديها  للمجموعة المجموعة  المالية  المطلوبات  على  الفائدة  معدل  إن  تتألف    ،.  رئيسية  والتي   من بصورة 

  يتركز على معدالت الفائدة السائدة لدى السوق. ،القروض المصرفية
  

  مخاطر أسعار األسهم 
  

ة  تنشأ مخاطر أسعار األسهم من سندات الملكية الرائجة المقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. تقوم إدارة المجموع 
وذلك الملكية في محفظة االستثمارات الخاصة بها  سندات  يمثل الهدف    بمراقبة مزيج  والذي  االستثمارات،  عائد ممكن من  أعلى  لتحقيق 

 األساسي الستراتيجية االستثمار الخاصة بالمجموعة.
 

وغير    تتسم المدرجة  الملكية  القيم   المدرجةسندات  بشأن  اليقين  عدم  من  تنتج  التي  السوق  أسعار  مخاطر  تجاه  بالحساسية  المجموعة  لدى 
الماليةالمستقبلية   موجودات    لألوراق  على  حدود  ووضع  التنويع  خالل  من  األسهم  أسعار  مخاطر  بإدارة  المجموعة  تقوم  االستثمارية. 

  والتزامات حقوق الملكية بصورة فردية وبصورة جماعية.
  

  الهدف الرئيسي من استثمارات المجموعة في سندات الملكية في االحتفاظ باالستثمارات لمدة طويلة من أجل أهداف استراتيجية. يتمثل
  

  إدارة رأس المال 
  

في االحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية للحفاظ على ثقة المستثمر والدائن وكسب ثقة السوق وكذلك الحفاظ على   مجلس اإلدارةتتمثل سياسة  
  التطوير المستقبلي لألعمال. 

  
وبين المميزات والضمانات التي يوفرها ،  في حالة زيادة مستويات القروض يسعى مجلس اإلدارة للحفاظ على التوازن بين العائدات الكبيرة  

  الجيد لرأس المال.  الوضع
  

 لم تكن هناك تغيرات في منهج المجموعة فيما يتعلق بإدارة رأس المال خالل السنة.
  
  
  
  



  وشركاتها التابعة  ش.م.عالفجيرة لصناعات البناء شركة 
  

٣١  
 

  (تابع)إيضاحات 
 
  اإليرادات    .٥

  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  درهم   درهم  
      

  ١٦٥٫٧٩٢٫١٨٩  ١٦٦٫٤٥٣٫٣١٧  محددة  نقطة زمنيةفي  –بيع البضائع 
  ٨٫٧٦٤٫٥٤٧  ٤٫٩٧٥٫٦٠٩  زمنية على مدى فترة  –إيرادات العقود 

   -----------------   ----------------  
  ١٧٤٫٥٥٦٫٧٣٦  ١٧١٫٤٢٨٫٩٢٦  
  ==========   =========  

  
  األسواق الجغرافيةالقطاعات وتوزيع اإليرادات حسب   

  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  درهم   درهم  

      قطاعات األعمال 
  ٧٣٫٧٥٨٫٠٢٤  ٧٣٫٥٠٦٫٣٤٤  منتجات الخرسانة

  ٦٣٫٥٢٧٫١٦٣  ٧١٫٠٩٩٫٨٦٥  الصوف الصخري منتجات 
  ١٥٫٢٦٠٫٥٩٥  ٩٫٨١٢٫٣٢٢  منتجات الكسارات

  ٢٢٫٠١٠٫٩٥٤  ١٧٫٠١٠٫٣٩٥  الرخام والبالط 
   ----------------   ----------------  
  ١٧٤٫٥٥٦٫٧٣٦  ١٧١٫٤٢٨٫٩٢٦  
   =========   =========  

      األسواق الجغرافية
  ١٧١٫٤٤١٫١١٧  ١٦٧٫٥٥١٫٨٨٦  المتحدةداخل دولة اإلمارات العربية 

  ٣٫١١٥٫٦١٩  ٣٫٨٧٧٫٠٤٠  خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة
   -- - ---------------   ----------------  
  ١٧٤٫٥٥٦٫٧٣٦ ١٧١٫٤٢٨٫٩٢٦  
  ==========   =========  
    

  تكلفة المبيعات   .٦
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  درهم   درهم  
      

  ٩٫٣٧٨٫٨٣٠  ٦٫٩٦١٫٥٠٢  مواد خام في بداية السنة
  ٣٣٫٢٢٧٫١٠١  ٤٨٫٨٤٥٫٠٣٧  مشتريات خالل السنة

  ) ٦٫٩٦١٫٥٠٢(  ) ٥٫٨٩١٫٩٦٩(  ) ١٤مواد خام في نهاية السنة (إيضاح  
   -----------------   ----------------  

  ٣٥٫٦٤٤٫٤٢٩  ٤٩٫٩١٤٫٥٧٠  مستهلكة مواد خام
  ١٥٫٦٢٨٫٢٦٥  ١٦٫٢٥٩٫٠٧٠  عمالة  تكاليف 

  معدات  الالت واآلممتلكات وللستهالك اال
  ١٨٫٥٩٨٫٧٩٧  ١٧٫٧٦١٫٨٥٩  ) )٣( ١١(بما في ذلك موجودات حق االستخدام) (راجع اإليضاح 

  ٣٦٫٩٧٢٫١١٤  ٣٤٫٢٩٩٫٦٤٣  مصروفات التصنيع العامة
  ) ١٫٨٩٠٫٣٨٤(  ) ١٫١٠٢٫٩٨٨(  ) ١٤مخصص المخزون بطيء الحركة (راجع اإليضاح  

   -----------------   ----------------  
  ١٠٤٫٩٥٣٫٢٢١  ١١٧٫١٣٢٫١٥٤  عةصن تكلفة البضائع المُ 

  ٢٤٫٨٣٠٫٢٩٤  ٢٣٫٢٠٧٫٧٨٤  بضائع تامة الصنع في بداية السنة 
  ) ٢٣٫٢٠٧٫٧٨٤(  )٢٩٫٨٠١٫٣٥٧(  ) ١٤نهاية السنة (إيضاح بضائع تامة الصنع في 

   ---- - -------------   ----------------  
  ١٠٦٫٥٧٥٫٧٣١  ١١٠٫٥٣٨٫٥٨١  تكلفة المبيعات 

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



  وشركاتها التابعة  ش.م.عالفجيرة لصناعات البناء شركة 
  

٣٢  
 

  (تابع)إيضاحات 
  
  المصروفات اإلدارية والعمومية   .٧

  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  درهم   درهم  
      

  ١٢٫٢٩٠٫٥٦٨  ١٢٫٥٧٠٫٧٧٨  رواتب وامتيازات ذات صلة 
  معدات  الالت واآلممتلكات وللستهالك اال

  ٤٫٤١٤٫٧٨٥  ٣٫٨١١٫٥٤٥  ) )٣( ١١(بما في ذلك موجودات حق االستخدام) (راجع اإليضاح 
  ١٫١٦٥٫٩٥٥  ٧٠٥٫٧٨٠  ورسوم تأشيرات أتعاب قانونية ومهنية

  ٩١٤٫٨٦٠  ٥٣٩٫٨٨٨  ) أدناه)١مساهمة اجتماعية (راجع ( 
  ٦١٣٫٨٢٨  ٣٤٧٫٥٨١  االتصاالت والهاتف 

  ٣٠٩٫٨٦٤  ١٩٨٫٥٤٢  مرافق 
  ١٦٣٫٩٣٠  ١٣١٫٩٦٥  تأمين

  ١٢٩٫٧٨٢  ٢٠٩٫٩٦٠  مصروفات المركبات  
  ٩٢٧٫٠٥٨  ١٫٥٥٣٫٨٥٧  أخرى 

   ------ ----------   ---------------  
  ٢٠٫٩٣٠٫٦٣٠  ٢٠٫٠٦٩٫٨٩٦  
   =========  ========  
  

لتطوير مجتمعات محلية في منطقة   ‘مؤسسة الفجيرة لتنمية المناطق’تتمثل في مساهمات اجتماعية في شكل بضائع مصدرة دون تكلفة إلى    ) ١(
    الفجيرة. 

  
  مصروفات البيع والتوزيع    .٨

  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  درهم   درهم  
      

  ٨٫٦٩٢٫٦٠٦  ٨٫٤٧٥٫٢٤١  رواتب وامتيازات أخرى ذات صلة
  ٤٫٤٢٨٫٣٢٩  ٨٫٥٠٤٫٩٣٨  مركباتمصروفات 

  معدات  الالت واآلممتلكات وللستهالك اال
  ٤٫٣٨٨٫٧٥٣  ٤٫٢٤٨٫٥٠٨  ) )٣( ١١(بما في ذلك موجودات حق االستخدام) (راجع اإليضاح 

  ١٫٦٦٨٫١٦٩  ١٫٠١٤٫٥٩٣  رسوم حكومية على مبيعات المحاجر 
  ٢١٠٫٩٥٥  ٤٩٦٫٤٦١  الدعاية والترويج التجاري

  ٤٩٨٫٢٥٤  ٤٦٥٫٨٦٥  والهاتف االتصاالت 
  ٤٦٩٫٨١٦  ٤٠٨٫٠٧٩  ورسوم تأشيرات أتعاب قانونية ومهنية

  ٢٤٨٫١٠٥  ٢٢١٫٦٣٤  تأمين 
  ٢٢٧٫١٨٩  ١٩٦٫٣٤٠  رسوم مصرفية 

  ٢٢٢٫٢٧٤  ٢٤٦٫٣٦٤  إيجار 
  ٦٨٧٫٣١٥  ٧٤٫٣٧٩  أخرى 

   ------------- ---   --------------  
  ٢١٫٧٤١٫٧٦٥  ٢٤٫٣٥٢٫٤٠٢  
   =========  ========  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  وشركاتها التابعة  ش.م.عالفجيرة لصناعات البناء شركة 
  

٣٣  
 

  (تابع)إيضاحات 
  
    إيرادات أخرى  .٩
  

  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  درهم   درهم  
      

  ١٫٢٠٤٫١٧٤  ٨٢٤٫٧١٥  بيع خردة
  -   ١١٤٫٣٩٩  األرباح من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

  ٢٦٨٫٤٣٣  ٨٩٦٫٤٣٢  أخرى 
  ٨٢٩٫٠٨٠  -   )) ١(٢٧عكس مبالغ مقدمة غير مطالب بها واستحقاقات زائدة (راجع اإليضاح 

   -- ------------   -------------  
  ٢٫٣٠١٫٦٨٧  ١٫٨٣٥٫٥٤٦  
  ========  =======  

  
  التمويل    وتكاليفإيرادات   .١٠

  
  

  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  درهم   درهم  

      التمويل تكاليف
  ٣٫٤٣٣٫٤٩٩  ٣٫١٨٥٫٦١٩  ) ٢٥(راجع اإليضاح   اإليجارعقود  التزاماتالفائدة على 
  ٣٢٧٫١٤١  ١٢٢٫٣٩٧  قروض مصرفية الفائدة على 

   ---- ----------   -------------  
  ٣٫٧٦٠٫٦٤٠  ٣٫٣٠٨٫٠١٦  
   ------- -------   -------------  

      إيرادات التمويل 
  ١٫٣٣٣٫٥٧٦  ١٫٣٤٠٫٢١٦  الفائدة على ودائع ثابتة  

   -------- ------   -------------  
  ٢٫٤٢٧٫٠٦٤ ١٫٩٦٧٫٨٠٠  األرباح أو الخسائر صافي مصروفات التمويل المعترف بها ضمن 

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



  وشركاتها التابعة  ش.م.عالفجيرة لصناعات البناء شركة 
  

٣٤  
 

  (تابع)إيضاحات 
  

    الممتلكات واآلالت والمعدات  .١١
  

  

  
  أراضي

  مستأجرة 

مباني وتحسينات  
عقارات  ال على
  وماكينات  آالت  مستأجرة ال

  مركبات  
  معدات ثقيلة  و

  أثاث  
  وتجهيزات 

  أعمال رأسمالية  
  اإلجمالي   قيد اإلنجاز 

  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم    
                التكلفة 

  ٦٠٠٫٦٨٩٫١٩٠  ٤٫٦١٢٫٠٩١  ١٥٫١٧٤٫٥٠٨  ٦١٫٣٧٦٫٥١١  ٣٣٠٫٨٠٨٫٢٧٤  ١٢٧٫١٩٤٫٢٥٧  ٦١٫٥٢٣٫٥٤٩  ٢٠٢١يناير  ١في 
  ٩٫٩٤٨٫٣١٤  ٩٫٠٨٤٫٨٠٦  ٥٤٢٫٩٢٦  -  ٢٩٣٫٥٨٧  ٢٦٫٩٩٥  -  اإلضافات

  ١٫٨٧٥٫٨٧١  ٥٩٣٫٤٠٤  -  -  ١٫٢٨٢٫٤٦٧  -  -  ) أدناه)٥التحويالت من المخزون (راجع اإليضاح (
  ) ٩٫٢٦٧٫٥٠١(  ) ٦٠٫١٧٠(  ) ١٠٩٫٥٢٠(  ) ١٫٨٧٢٫٩١١(  ) ٦٫٨٢١٫٩٣٠(  ) ٤٠٢٫٩٧٠(  -  االستبعادات
 - ) ١٫٧٨٤٫٤٩٧( ٣٨٫٢٨٥ - ١٫٧٤٦٫٢١٢ -  -  اإلنجاز من األعمال الرأسمالية قيد التحويالت 

  ---------------   -----------------   -----------------  ---------------  ---------------   --------------   -----------------  
  ٦٠٣٫٢٤٥٫٨٧٤  ١٢٫٤٤٥٫٦٣٤  ١٥٫٦٤٦٫١٩٩  ٥٩٫٥٠٣٫٦٠٠  ٣٢٧٫٣٠٨٫٦١٠  ١٢٦٫٨١٨٫٢٨٢  ٦١٫٥٢٣٫٥٤٩  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في 

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

  ٦٠٣٫٢٤٥٫٨٧٤  ١٢٫٤٤٥٫٦٣٤  ١٥٫٦٤٦٫١٩٩  ٥٩٫٥٠٣٫٦٠٠  ٣٢٧٫٣٠٨٫٦١٠  ١٢٦٫٨١٨٫٢٨٢  ٦١٫٥٢٣٫٥٤٩  ٢٠٢٢يناير  ١في 
  ١١٫٢١٣٫٠٩٢  ٨٫٣٤١٫٤٤١  ٢٩٠٫٨٥٩  ٢٢٥٫٠٠٠  ٢٫٣٥٥٫٧٩٢  -  -  اإلضافات

  -  ) ١٤٠٫٥٨٨(  -  -  ١٤٠٫٥٨٨  -  -  التحويالت من األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز 
  ) ٧٫٤٤٤٫٩١٩(  -  ) ٤٣٫٠٥٩(  ) ٧٤٧٫٥٠٠(  ) ٣٢٥٫٦٩٧(  ) ٦٫٣٢٨٫٦٦٣(  -  االستبعادات

  ---------------  -- --------------  ----------------- --------------- --------------- ---------------  ----------------- 
  ٦٠٧٫٠١٤٫٠٤٧  ٢٠٫٦٤٦٫٤٨٧  ١٥٫٨٩٣٫٩٩٩  ٥٨٫٩٨١٫١٠٠  ٣٢٩٫٤٧٩٫٢٩٣  ١٢٠٫٤٨٩٫٦١٩  ٦١٫٥٢٣٫٥٤٩  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 

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

  



  وشركاتها التابعة  ش.م.عالفجيرة لصناعات البناء شركة 
  

٣٥  
 

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع)  الممتلكات واآلالت والمعدات  .١١
  

  

  
  أراضي

  مستأجرة 

مباني وتحسينات  
عقارات  ال على
  وماكينات آالت   مستأجرة ال

  مركبات  
  معدات ثقيلة  و

  أثاث  
  وتجهيزات 

  أعمال رأسمالية  
  اإلجمالي   قيد اإلنجاز 

  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم    
  االستهالك المتراكم 

              انخفاض القيمة و
  

  ٤١٥٫٤٢٧٫٨٣٨  ٦٠٫١٧٠  ١٣٫٩٤٧٫٣٥٠  ٥٥٫٧١٢٫٦٤٨  ٢٥٢٫٤٦٩٫٢٩٩  ٨٣٫٦٨٩٫٦٦١  ٩٫٥٤٨٫٧١٠  ٢٠٢١يناير  ١في 
  ٢٧٫٤٠٢٫٣٣٥  -  ٤٩٧٫٩٢٩  ١٫٣٤١٫٩٦١  ١٣٫١٩٣٫٦٨٦  ٧٫٠١٨٫٩٩٨  ٥٫٣٤٩٫٧٦١  االستهالك للسنة
  ) ٩٫٢٦٧٫٥٠١(  ) ٦٠٫١٧٠(  ) ١٠٩٫٥٢٠(  ) ١٫٨٧٢٫٩١١(  ) ٦٫٨٢١٫٩٣٠(  ) ٤٠٢٫٩٧٠(  -  عند االستبعادات 

  ------- -- ---- ---------------  ----------------- --------------- ---------------  ----------  ----------------- 
  ٤٣٣٫٥٦٢٫٦٧٢  -  ١٤٫٣٣٥٫٧٥٩  ٥٥٫١٨١٫٦٩٨  ٢٥٨٫٨٤١٫٠٥٥  ٩٠٫٣٠٥٫٦٨٩  ١٤٫٨٩٨٫٤٧١  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في 

  ---- ------- -- ---------------  ----------------- --------------- ---------------  ----------  ----------------- 
  ٤٣٣٫٥٦٢٫٦٧٢  -  ١٤٫٣٣٥٫٧٥٩  ٥٥٫١٨١٫٦٩٨  ٢٥٨٫٨٤١٫٠٥٥  ٩٠٫٣٠٥٫٦٨٩  ١٤٫٨٩٨٫٤٧١  ٢٠٢٢يناير  ١في 

  ٢٥٫٨٢١٫٩١٢  -  ٥٠٥٫٩٣٨  ١٫٢٢٨٫٢٠٤  ١٣٫٠٦٣٫٨٠٩  ٦٫٨٠٨٫٥٠٦  ٤٫٢١٥٫٤٥٥  االستهالك للسنة
  ) ٥٫٦١٤٫١٦٩(  -  ) ٤٣٫٠٥٩(  ) ٧٤٧٫٥٠٠(  ) ٣٢٥٫٦٩٩(  ) ٤٫٤٩٧٫٩١١(  -  عند االستبعادات 

  ---- ---- ------ ---------------  ----------------- ---------------  --------------  ----------  ----------------- 
  ٤٥٣٫٧٧٠٫٤١٥  -  ١٤٫٧٩٨٫٦٣٨  ٥٥٫٦٦٢٫٤٠٢  ٢٧١٫٥٧٩٫١٦٥  ٩٢٫٦١٦٫٢٨٤  ١٩٫١١٣٫٩٢٦  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 

  ---------- --- ---------------  ----------------- --------------- ---------------  -----------  ----------------- 
                صافي القيمة الدفترية: 

  ١٥٣٫٢٤٣٫٦٣٢  ٢٠٫٦٤٦٫٤٨٧  ١٫٠٩٥٫٣٦١  ٣٫٣١٨٫٦٩٨  ٥٧٫٩٠٠٫١٢٨  ٢٧٫٨٧٣٫٣٣٥  ٤٢٫٤٠٩٫٦٢٣  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 
  = ======= =  =========  =========  ========  ========  ========  ========== 

  ١٦٩٫٦٨٣٫٢٠٢  ١٢٫٤٤٥٫٦٣٤  ١٫٣١٠٫٤٤٠  ٤٫٣٢١٫٩٠٢  ٦٨٫٤٦٧٫٥٥٥  ٣٦٫٥١٢٫٥٩٣  ٤٦٫٦٢٥٫٠٧٨  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في 
  ==== =====  =========  =========  ========  ========  ========  ========== 

  
 سنوية. ةديد عقود اإليجار هذه بصورجالفجيرة ويتم تتم تشيد المباني على قطع أراضي تم الحصول عليها بموجب عقد إيجار من حكومة  )١( 
 
  ).التركيبقيد  آالت وماكينات :٢٠٢١(قيد اإلنشاء سكن عمال و التركيب قيد  آالت وماكيناتمن  تتألف األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بصورة رئيسية )٢( 

  
  
  
  



  وشركاتها التابعة  ش.م.عالفجيرة لصناعات البناء شركة 
  

٣٦  
 

  (تابع)إيضاحات 
  

   (تابع)الممتلكات واآلالت والمعدات   .١١
  
  االستهالك )٣( 

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

  
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  درهم   درهم  
      

  ١٨٫٥٩٨٫٧٩٧  ١٧٫٧٦١٫٨٥٩  ) ٦(راجع اإليضاح تكلفة المبيعات 
  ٤٫٣٨٨٫٧٥٣  ٤٫٢٤٨٫٥٠٨  )٨(راجع اإليضاح مصروفات البيع والتوزيع 

  ٤٫٤١٤٫٧٨٥  ٣٫٨١١٫٥٤٥    )٧(راجع اإليضاح  عموميةالدارية واإلمصروفات ال
   -------- --------   ----------------  
  ٢٧٫٤٠٢٫٣٣٥  ٢٥٫٨٢١٫٩١٢  
   =========   =========  

  
 موجودات حق االستخدام  )٤( 

  
. فيما يلي الحركة في ‘المباني والتحسينات على عقارات مستأجرة’  و  ‘المستأجرةاألراضي  ’ات  فئ  فيموجودات حق االستخدام    عرضيتم  

  موجودات حق االستخدام:
    

  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  درهم   درهم  

      التكلفة
  ٦٨٫٠٨٢٫٣٩٥  ٦٨٫٠٨٢٫٣٩٥  ديسمبر   ٣١يناير و ١في 

  -   ) ٤٫٢٤٩٫٣١٩(  إنهاء عقد اإليجار
   ----- - ----------   ---------------  
  ٦٨٫٠٨٢٫٣٩٥  ٦٣٫٨٣٣٫٠٧٦  

      االستهالك المتراكم
  ١٠٫٧١٤٫١٧٧  ١٦٫٠٥٩٫٨٥٢  يناير  ١في 

  ٥٫٣٤٥٫٦٧٥  ٥٫٣٦٣٫٦٠١  المحمل للسنة
   ----------------   --------------  

  ١٦٫٠٥٩٫٨٥٢  ٢١٫٤٢٣٫٤٥٣  ديسمبر  ٣١في 
   ----------------   --------------  

  ٥٢٫٠٢٢٫٥٤٣  ٤٢٫٤٠٩٫٦٢٣  ديسمبر ٣١الدفترية في القيمة 
   =========  ========  

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

  
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  درهم   درهم  
      

  ٢٫٤٠٠٫٢٩٦  ٢٫٤١٤٫٣٨٩  تكلفة المبيعات  
  ٢٫٠٨٠٫٩٨٩  ٢٫٠٦٥٫٦٤٣  مصروفات البيع والتوزيع  

  ٨٦٤٫٣٩٠  ٨٨٣٫٥٦٩  عمومية الدارية واإلمصروفات ال
   -------- ------   --------------  
  ٥٫٣٤٥٫٦٧٥  ٥٫٣٦٣٫٦٠١  
  ========  ========  
  
  
  
  
  
  
  



  وشركاتها التابعة  ش.م.عالفجيرة لصناعات البناء شركة 
  

٣٧  
 

  (تابع)إيضاحات 
  

   (تابع)الممتلكات واآلالت والمعدات   .١١
  
 من المخزون التحويالت )٥( 

  
هذه رأس  التحويالت  تتعلق  غيار  الماكينمالية  بقطع  تجديد  في  استهالكها  واحدة.   اتيتم  محاسبية  فترة  من  ألكثر  استخدامها  المتوقع  ومن 

  إعادة تصنيفها من المخزون إلى الممتلكات واآلالت والمعدات. ت وبالتالي، فقد تم
      

    الذمم المدينة طويلة األجل  .١٢ 
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  درهم   درهم  
      

  ٣٨٦٫٠١٥  ٣٩١٫٣٣٤  ودائع قابلة لالسترداد
  ٣٠٣٫٠٧٨  ٣٨٠٫٩٠٣  ذمم محتجزات مدينة 

   --- ---------   -----------  
  ٦٨٩٫٠٩٣  ٧٧٢٫٢٣٧  
  ======  ======  

  
تتضمن الذمم المدينة طويل األجل الجزء غير المتداول من الودائع وذمم المحتجزات المدينة والتي تمت إعادة تصنيفها من المبالغ   )١( 

  ). ١٦الودائع والذمم المدينة األخرى (راجع اإليضاح والمدفوعة مقدماً 
  

  الشاملة األخرى االستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات   .١٣
  

  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  درهم   درهم  

      : استثمارات في سندات الملكية
  ٦١٫٣٣٩٫١٨٢  ٥٥٫١٤١٫٩٢٢  مدرجة  - 
  ١٫٥٨٦٫٠٠٠  ١٫٥٨٦٫٠٠٠  ) أدناه) ٤(راجع اإليضاح ( غير مدرجة - 
   ------ ---------   -------- - ------  
  ٦٢٫٩٢٥٫١٨٢  ٥٦٫٧٢٧٫٩٢٢  
   =========  ========  
  

  : االستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىفيما يلي الحركة في 
  
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  درهم   درهم  
      

  ٧١٫٧٠٦٫٠٠٩  ٦٢٫٩٢٥٫١٨٢  يناير ١في 
  ) ١٤٫٠٢٤٫١٣٤(  ) ٧٫٠٥٨٫٣١٨(  ) أدناه) ٣االستبعادات خالل السنة (راجع (

  ٥٫٢٤٣٫٣٠٧  ٨٦١٫٠٥٨  التغير في القيمة العادلة
   ------ ---- - -----   ---------------  

  ٦٢٫٩٢٥٫١٨٢  ٥٦٫٧٢٧٫٩٢٢  ديسمبر  ٣١في 
   =========  ========  
  
  
  



  وشركاتها التابعة  ش.م.عالفجيرة لصناعات البناء شركة 
  

٣٨  
 

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع)  االستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  .١٣
  

 بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى تصنيف االستثمارات في سندات الملكية  )١( 
  

بتصنيف االستثمارات أعاله على أنها سندات ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى نظراً ألن    ةقامت المجموع
  تراتيجية.سندات الملكية هذه تمثل استثمارات تنوي المجموعة االحتفاظ بها لفترة طويلة ألغراض اس

  
 إيرادات توزيعات األرباح )٢( 
  

في "بيان األرباح أو  مليون درهم)    ٠  .٦٨:  ٢٠٢١(مليون درهم    ٠  .٥٣بقيمة  االعتراف بإيرادات توزيعات أرباح  خالل السنة الحالية   تم
  .من االستثمارات في سندات الملكية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىالخسائر" 

  
 استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى )٣( 
  

 قامت المجموعة خالل السنة الحالية ببيع ببعض االستثمارات المدرجة المسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى مقابل 
: ٢٠٢١( مليون درهم    ٢  .٦٣. تم تحويل احتياطي القيمة العادلة البالغ  )درهم  مليون  ١٤  .٠٢:  ٢٠٢١(مليون درهم    ٧  .٠٥ثمن بيع قدره  

  ). ٢٢المتعلق بهذه االستثمارات إلى األرباح المحتجزة عند االستبعاد (راجع اإليضاح  )درهم مليون ٢ .٥٠
  
 سندات غير مدرجة  –قياس القيم العادلة  )٤( 
  

  المجموعة: فيما يلي السندات غير المدرجة المحتفظ بها من قبل  
  
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  درهم   درهم  
      

  ١٫٥٠٠٫٠٠٠  ١٫٥٠٠٫٠٠٠  الفجيرة للمياه العذبة (راجع اإليضاح (أ) أدناه) 
  ٨٦٫٠٠٠  ٨٦٫٠٠٠  إي إس سي أيه إن

   -------- ------   -------------  
  ١٫٥٨٦٫٠٠٠  ١٫٥٨٦٫٠٠٠  
  ========  =======  
 
 ة تقييم شركة الفجيرة للمياه العذب  - أ

  
  التقييم   أسلوب

  
داخلي العذبة  للمياه  الفجيرة  لشركة  العادلة  القيمة  تقييم  ً تم  السوق    ا سعر  طريقة  على  بناًء  وذلك  اإلدارة  قبل  بعين    المقارن من  األخذ  مع 

  االعتبار األدلة على معامالت البيع الخاصة بسندات الملكية ذات الصلة.
  

  المدخالت الهامة غير الملحوظة: 
  

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

  غير الملحوظة وقياس القيم العادلة: الرئيسية التداخل بين المعطيات
  

عدد   أو  نوع  في  تغير  هناك  كان  حال  في  المدرجة  غير  الملكية  لسندات  العادلة  القيمة  تنخفض  أو  تزداد  الخاصة سوف  البيع  معامالت 
  بسندات مشابهة. 

  



  وشركاتها التابعة  ش.م.عالفجيرة لصناعات البناء شركة 
  

٣٩  
 

  (تابع)إيضاحات 
  

  المخزون  .١٤
  

  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  درهم   درهم  
      

  ٦٫٩٦١٫٥٠٢  ٥٫٨٩١٫٩٦٩  المواد الخام
  ٢٣٫٢٠٧٫٧٨٤  ٢٩٫٨٠١٫٣٥٧  البضائع تامة الصنع

  ١٩٫٠٤٥٫٧٥٨  ١٩٫٩٧٤٫٨٦٢  قطع الغيار 
  ٢٫٢٩٨٫٦٠٥  ٢٫٤١٢٫١٨١  المواد االستهالكية

   ---------- --- ---- --   ------- ------------  
  ٥١٫٥١٣٫٦٤٩  ٥٨٫٠٨٠٫٣٦٩  

 ) ١٥٫١٣٤٫٨٤١(  )١٤٫٠٣١٫٨٥٣(  ناقصاً: مخصص المخزون بطيء الحركة 
   ---------- --- ---- --   ------- ------------  
  ٣٦٫٣٧٨٫٨٠٨  ٤٤٫٠٤٨٫٥١٦  
  ======== ====  ======== ===  
  

  خصص المخزون بطيء الحركة: مفيما يلي الحركة في 
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  درهم   درهم  
      

  ١٧٫٠٢٥٫٢٢٥  ١٥٫١٣٤٫٨٤١  يناير  ١في 
  ) ١٫٨٩٠٫٣٨٤(  ) ١٫١٠٢٫٩٨٨(  لسنة  ل المعكوس

   ------- ------------   -------- ----------  
  ١٥٫١٣٤٫٨٤١  ١٤٫٠٣١٫٨٥٣  ديسمبر   ٣١في 

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

  الذمم المدينة التجارية  .١٥
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  درهم   درهم  
      

  ٦٤٫٤٨٦٫٨٣٤  ٦٥٫٨٢٧٫٢٨٨  الذمم المدينة التجارية
  ) ١٨٫٤١٢٫٣١٩(  )١٧٫٩٤٢٫٠٥٥(  ناقصاً: خسائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية 

   ---------- ---- --------   ---------- ---- -------  
  ٤٦٫٠٧٤٫٥١٥  ٤٧٫٨٨٥٫٢٣٣  
  ======== ====  ======== ===  

  

  ع والذمم المدينة األخرى ئالمبالغ المدفوعة مقدماً والودا  .١٦
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  درهم   درهم  
      

ً  ةمدفوعالمصروفات ال   ٣٫١٥٣٫٧٥٥  ٢٫١٦٥٫٥٨١  * مقدما
ً المبالغ المدفوعة    ٨٣٠٫١٨٦  ٢٫٠٩٥٫٥٣٣  *مقدما

  ٨٢٥٫٧٠٩  ١٫٥٨٩٫٠١٥  ذمم المحتجزات المدينة 
  ٥٣٣٫١٢٠  ٥٣٩٫٩٣٨  الودائع

  ٢٥٩٫١٥٦  ٧٩٥٫٦٠٩  فوائد مستحقة القبض 
  ٨٤٫٥٩٧  ٤٥٫٢٢٠  الذمم المدينة األخرى 

   ------- -----------   ---- -------------  
ً المبالغ المدفوعة إجمالي    ٥٫٦٨٦٫٥٢٣  ٧٫٢٣٠٫٨٩٦  (أ)والودائع والذمم المدينة األخرى  مقدما

      ) ١٢(راجع اإليضاح  ناقصاً: الجزء غير المتداول
  ) ٣٨٦٫٠١٥(  ) ٣٩١٫٣٣٤(  الودائع 

  ) ٣٠٣٫٠٧٨(  ) ٣٨٠٫٩٠٣(  ذمم المحتجزات المدينة 
   ------ -----------   ---- ------------  

  ) ٦٨٩٫٠٩٣(  ) ٧٧٢٫٢٣٧(  (ب)  المصنف ضمن الذمم المدينة طويلة األجل الجزء غير المتداول 
   --------- --- -----  ----- -----------  

  الجزء المتداول من المبالغ المدفوعة مقدماً والودائع 
  ٤٫٩٩٧٫٤٣٠  ٦٫٤٥٨٫٦٥٩  * (ب) - والذمم المدينة األخرى (أ) 

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

  *  تمثل الموجودات غير المتداولة. 



  وشركاتها التابعة  ش.م.عالفجيرة لصناعات البناء شركة 
  

٤٠  
 

  (تابع)إيضاحات 
  

  موجودات العقود   .١٧
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  درهم   درهم  
      

  ١٠٫٠٩٣٫٤٣٨  ٤٫١٤٩٫٠٥٤  التكاليف زائداً األرباح المنسوبة ناقصاً الخسائر المتوقعة
  ) ٤٫٥٨١٫٩٩٠(  ) ١٫٨٦٠٫٢٢٧(  ناقصاً: فواتير سير األعمال المقبوضة أو مستحقة القبض

   ------- ---------   ---------------  
  ٥٫٥١١٫٤٤٨  ٢٫٢٨٨٫٨٢٧  
  ======= ==  ========  

   
  الودائع الثابتة   .١٨

  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  درهم   درهم  
      

 ١١١٫٥٠٠٫٠٠٠  ٨٩٫٥٠٠٫٠٠٠  الودائع الثابتة لدى البنك 
  ==========  ========  

  
استحقاقها   فترات  وتبلغ  الثابتة  التجارية  للمعدالت  وفقاً  ربح  لهامش  الثابتة  الودائع  يعادله   ١٢تخضع  وما  النقد  من  استثناءها  وتم  شهراً 

 بيان التدفقات النقدية. لغرض 
  

  النقد في الصندوق ولدى البنوك   .١٩
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  درهم   درهم  
      

  ٢٤٦٫٢٩٤  ٢٨٠٫٣١٩  النقد في الصندوق
  ٢٢٫٢٨٨٫٨٣٤  ١٧٫٢٨٦٫١٧٠  نقد لدى البنوك ال
   -- - -------------   ---------------  

  ٢٢٫٥٣٥٫١٢٨  ١٧٫٥٦٦٫٤٨٩  النقد في الصندوق ولدى البنوك
  
 

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

 
  رأس المال   .٢٠

  

  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  درهم   درهم  

      المصرح به والمصدر والمدفوع
  ١٣٥٫٩٨٧٫٥٠٠  ١٣٥٫٩٨٧٫٥٠٠  درهم لكل سهم  ١سهم بواقع    ١٣٥٫٩٨٧٫٥٠٠

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

  االحتياطي القانوني  .٢١
  

السنوية رباح  كحد أدنى من صافي األ٪  ١٠  تحويل، يتعين  (وتعديالته)  ٢٠١٥لسنة  )  ٢مارات العربية رقم (طبقاً للقانون االتحادي لدولة اإل
٪ من رأس المال المدفوع ٥٠يتوقف هذا التحويل عندما يبلغ رصيد هذا االحتياطي  غير القابل للتوزيع.    إلى االحتياطي القانوني  للمجموعة

المذكور أعاله. خالل السنة الحالية، تم تحويل مبلغ   التي ينص عليها القانونإن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع باستثناء الحاالت    للشركة.
  من صافي أرباح السنة. ٪١٠إلى االحتياطي القانوني، ما يمثل  مليون درهم) ٢ .٥٦: ٢٠٢١(مليون درهم  ١ .٧٣

  
  بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى المسجلةستثمارات احتياطي القيمة العادلة لال  .٢٢

  
من   يتضمن احتياطي القيمة العادلة صافي التغير المتراكم في القيمة العادلة لالستثمارات في سندات حقوق الملكية المسجلة بالقيمة العادلة   

  حتى يتم إيقاف االعتراف باالستثمار المعني.  خالل اإليرادات الشاملة األخرى
  

 مليون درهم   ٢  .٦٣عند استبعاد استثمارات محددة خالل السنة، تم تحويل احتياطي متعلق بتلك االستثمارات إلى األرباح المحتجزة بمبلغ    
 )).٣(١٣(راجع اإليضاح  مليون درهم) ٢ .٥٠: ٢٠٢١(



  وشركاتها التابعة  ش.م.عالفجيرة لصناعات البناء شركة 
  

٤١  
 

  (تابع)إيضاحات 
  

  األرباح المحتجزة   .٢٣
  

  توزيعات األرباح  
  

:  ٢٠٢١(   ٪٣٠على توزيعات أرباح نقدية بنسبة    ٢٠٢٢مارس    ٣١وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوية الُمنعقد بتاريخ  
  الحالية.  السنةوالتي تم دفعها خالل  مليون درهم) ٤٠ .٨: ٢٠٢١( مليون درهم  ٤٠ .٨بقيمة ) ٪٣٠
  

  أعضاء مجلس اإلدارة مكافآت
  

 ١  .٢٦أعضاء مجلس اإلدارة البالغة    مكافآتعلى    ٢٠٢٢مارس    ٣١وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوية الُمنعقد بتاريخ  
 . السنةخالل  بالكامل والتي تم دفعها ،مليون درهم)  ١  .٢٦: ٢٠٢١(  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١لسنة المنتهية في مليون درهم ل

 
  القروض المصرفية  .٢٤

  
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  درهم   درهم  
      

  ٧٫١١١٫١١١  -   ) أدناه)١(راجع ( قرض ألجل
   =========  ========  
      

      :المصرفية فيما يلي الحركة في القروض
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  درهم   درهم  
      

  ١٤٫٢٢٢٫٢٢٢  ٧٫١١١٫١١١  يناير  ١في 
  ) ٧٫١١١٫١١١(  ) ٧٫١١١٫١١١(  خالل السنة سداد دفعات

   ----------------  ---------------- 
  ٧٫١١١٫١١١  -   ديسمبر   ٣١في 

  ) ٧٫١١١٫١١١(  -   ناقصا: الجزء المتداول المصنف ضمن المطلوبات المتداولة  
   --------- - ------   ----------------  

  -   -   الجزء غير المتداول من القروض المصرفية
  === ======   =========  

  
يصل    ٣٥يمثل سحب مبلغ   )١(  درهم من تسهيل قرض متوسط األجل  درهم ويخضع    ٨٩  حواليمليون  لمعدالت فائدة  لمعدل  مليون  وفقاً 

هامش ربح قدره    ٣الفائدة السائدة لدى بنوك اإلمارات لمدة   تسهيل القرض من قبل المجموعة   علىتم الحصول    .٪٢  .٧٥أشهر زائداً 
في أكتوبر    القرض  شاء مبنى سكن عمال للشركة التابعة مصنع الفجيرة للصوف الصخري. تم سدادلتمويل تركيب آالت وماكينات وإن

٢٠٢٢  .  
  

   :   بموجبيتم ضمان القروض المصرفية  )٢( 
  لصالح البنك؛ و ضمان تجاري من الشركة - 
  .مخزون شركة تابعةووالماكينات  واآلالتتأمين تغطي المباني  وثائقتخصيص  - 
  

  اإليجار التزامات   .٢٥
  

  عقود اإليجار كمستأجر  
  

تستأجر المجموعة عدد من األراضي ومباني سكن عمال بموجب عقود إيجار تشغيلي. تختلف طريقة احتساب مدة ودفعات عقد اإليجار 
  سنة.  ٢٥بصورة جوهرية بين ترتيبات عقود اإليجار المختلفة. تسري عقود اإليجار عادةً لفترة تتراوح من سنة واحدة إلى 

  
معدات تك نولوجيا المعلومات ومباني مكاتب بموجب عقود إيجار تمتد إلى سنة واحدة أو أقل. إن هذه العقود  تستأجر المجموعة أيضاً 

ذات فترة قصيرة و/أو لبنود ذات قيمة منخفضة. اختارت المجموعة عدم االعتراف بموجودات حق االستخدام والتزامات اإليجار لهذه  
  العقود. 

  



  وشركاتها التابعة  ش.م.عالفجيرة لصناعات البناء شركة 
  

٤٢  
 

  (تابع)إيضاحات 
 

  (تابع)  اإليجارالتزامات   .٢٥
  

  (تابع) عقود اإليجار كمستأجر  
  

  التزامات اإليجار المدرجة في بيان المركز المالي
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  درهم   درهم  
      

  ٦١٫٣٩٥٫٨٢٨  ٥٧٫٣٨٥٫٨٣٧  يناير ١في 
  ٣٫٤٣٣٫٤٩٩  ٣٫١٨٥٫٦١٩  ) ١٠(راجع إيضاح  الفائدة على التزامات اإليجار
  -   ) ١٫٨٣٠٫٧٥٢(  ناقصاً: إنهاء عقد اإليجار

  ) ٧٫٤٤٣٫٤٩٠(  )١٢٫٦٧٨٫٤٢٧(  دفعات التزامات اإليجار ناقصاً: 
   --- - ------------   ---------------  

  ٥٧٫٣٨٥٫٨٣٧  ٤٦٫٠٦٢٫٢٧٧  ديسمبر  ٣١في 
  ) ٤٫٣٤٣٫٩٧٠(  ) ٣٫١٦٨٫١٥٥(  ناقصاً: الجزء المتداول من التزامات اإليجار

   ----------------   ---------------  
  ٥٣٫٠٤١٫٨٦٧  ٤٢٫٨٩٤٫١٢٢  الجزء غير المتداول من التزامات اإليجار

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

      المبالغ المعترف بها ضمن األرباح أو الخسائر 
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  درهم   درهم  
      

  ٣٫٤٣٣٫٤٩٩  ٣٫١٨٥٫٦١٩  ) ١٠(راجع اإليضاح  الفائدة على التزامات اإليجار
  ٥٫٣٤٥٫٦٧٥  ٥٫٣٦٣٫٦٠١  )) ٤(  ١١(راجع اإليضاح  مصروفات االستهالك

   ------- -------   -------------  
  ٨٫٧٧٩٫١٧٤  ٨٫٥٤٩٫٢٢٠  
  ========  =======  
      

      المبالغ المعترف بها ضمن بيان التدفقات النقدية 
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  درهم   درهم  
      

  ٧٫٤٤٣٫٤٩٠  ١٢٫٦٧٨٫٤٢٧  اإليجارلعقود  الخارجة إجمالي التدفقات النقدية
  ========  =======  

  

  

  ستحقاق االتحليل 
  

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

  

    ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  درهم   درهم    
        

  ٧٫٥٢٩٫٥٨٩  ٦٫٨٢٢٫١٠٣    أقل من سنة
  ٣٢٫٩٥٥٫٦٣٩  ٢٥٫٠٢٦٫٥٩٨    من سنة إلى خمس سنوات
  ٣٧٫٢٩٤٫٩٠٠  ٣٧٫٢٥٦٫٢٠٧    أكثر من خمس سنوات

     ----------------   ----------------  
  ٧٧٫٧٨٠٫١٢٨  ٦٩٫١٠٤٫٩٠٨    ديسمبر   ٣١إجمالي التزامات اإليجار غير المخصومة في 

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

  



  وشركاتها التابعة  ش.م.عالفجيرة لصناعات البناء شركة 
  

٤٣  
 

  (تابع)إيضاحات 
  

  للموظفين  تعويضات نهاية الخدمة  .٢٦
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  درهم   درهم  
      

  ٩٫٩٧٣٫٣٠٦  ٩٫٧٥٣٫٢٥١  يناير  ١في 
  ٩٧٦٫٥٥٩  ٩٩١٫٣٣٣  المحمل للسنة

  ) ١٫١٩٦٫٦١٤(  ) ٩١٧٫٧٠٨(  المبالغ المدفوعة خالل السنة
   ---------------   ---------------  

  ٩٫٧٥٣٫٢٥١  ٩٫٨٢٦٫٨٧٦  ديسمبر  ٣١في 
  ========  ========  

  
 
  الذمم الدائنة التجارية واألخرى  .٢٧

  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  درهم   درهم  
      

  ٢٢٫٠١٨٫٢٣١  ٢٥٫٦٨٣٫٦٦٦  الذمم الدائنة التجارية
  ٣٫٧٨٤٫٥٥١  ٣٫٠٩٢٫٦٠٧   المستحقات

  ٢٫٩٤٧٫٣٥٧  ٨٧٤٫٣٨٤  * من العمالء دفعات مقدمة
  ١٫٢٥٥٫٥٣١  ٨٥٢٫٧٤٦  أدناه) ) ١(راجع (  مخصصات الموظفين

  ٥٢١٫٥٥٤  ٢٢٨٫٠٩٣  * مستحقة الدفعضريبة القيمة المضافة 
  ٣٧٫٥٠٤  -   فائدة مستحقة الدفع

  ٣٥٫٨٦١  ٣٥٫٨٦١  توزيعات األرباح المستحقة الدفع 
  ----------- - ---   ---------------  
  ٣٠٫٦٠٠٫٥٨٩  ٣٠٫٧٦٧٫٣٥٧  
  ====== ===  ========  
  *  تمثل التزامات غير مالية.   

 
  ٠  .٨  :٢٠٢١شيء (ال    خالل السنة الحالية، قامت المجموعة بعكس بعض المخصصات الزائدة تتعلق بامتيازات الموظفين بمبلغ )١( 

 .  )مليون درهم
  
  ربحية السهم   .٢٨

  
      ٢٠٢١  ٢٠٢٢  

          

  ٢٥٫٦١٦٫٤٥١  ١٧٫٣١٧٫٠٦٣      (درهم) السنةأرباح 
      ==== ======   =========  

  ١٣٥٫٩٨٧٫٥٠٠  ١٣٥٫٩٨٧٫٥٠٠      المتوسط المرجح لعدد األسهم 
       =========   =========  

  ٠ .١٩  ٠ .١٣      األساسية والمخفضة - ربحية السهم (درهم) 
      ===  ===  

          العمليات المستمرة
  ٢٥٫٦٣١٫٨٢٤  ١٧٫٣٣٦٫١٨٠      (درهم) السنةأرباح 

      = ========  ========  
  ٠ .١٩  ٠ .١٣      األساسية والمخفضة - السهم (درهم) ربحية 

      ===  ===  
          المتوقفة ةالعملي

  ) ١٥٫٣٧٣(  ) ١٩٫١١٧(      (درهم)  السنةخسائر 
      =======  ======  

  ) ٠ .٠٠(  )٠ .٠٠(    األساسية والمخفضة - السهم (درهم) (خسارة)/ ربحية  
      =====  =====  

  
  أي التزامات قائمة في تاريخ التقرير.  المجموعةلم يكن هناك تأثير للتخفيض على ربحية السهم األساسية، نظراً ألنه ال يوجد لدى   

  
  



  وشركاتها التابعة  ش.م.عالفجيرة لصناعات البناء شركة 
  

٤٤  
 

 (تابع)إيضاحات 
  

  المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات عالقة  .٢٩
  

بإبرام معامالت مع شركات أخرى تقع ضمن نطاق تعريف األطراف ذات العالقة المتضمن   في سياق األعمال االعتيادية   تقوم المجموعة
الدوليفي   المحاسبي  العالقة  حول  إفصاحات  - ٢٤  رقم  المعيار  ذات  التي  األطراف  الشركات  من  العالقة  ذات  األطراف  تتألف  تخضع  . 

  رة الرئيسيين. لملكية مشتركة و/ أو إلدارة وسيطرة مشتركة وشركائها وموظفي اإلدا
  

  ، ويتم تنفيذها وفقاً ألسعار متفق عليها بين األطراف.  المعامالتهذه اإلدارة الشروط واألحكام الخاصة ب تعتمد
   

  :السنةفيما يلي المعامالت الهامة مع األطراف ذات عالقة خالل 
      ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  درهم   درهم      
          

  ٩٫٥٠٤٫٤٨٦  ١١٫٣٣٤٫٣٥٨      المبيعات ألطراف ذات عالقة
  ٩١٢٫٠٦١  ٧٧٫٥٦٣      المشتريات من أطراف ذات عالقة

      ========  ========  
          تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين

  ٥٫٠٩٩٫١١١  ٤٫٧٧٣٫٧٠٧      تعويضات قصيرة األجل
  ١٤٢٫٥٤٥  ٢٠٣٫٣٤٠      مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين 

  ١٫٢٦٠٫٠٠٠  ١٫٢٦٠٫٠٠٠      أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
      ========  ========  

          أرصدة األطراف ذات عالقة
  ٦٫٦٦٣٫٨٢٩  ٤٫٢٠٦٫٥٢٢      أرصدة مستحقة من أطراف ذات عالقة (مدرجة في الذمم المدينة التجارية)

      ========  ========  
  -  ٢٢٫٩٥٧      واألخرى)أرصدة مستحقة ألطراف ذات عالقة (مدرجة في الذمم الدائنة التجارية 

  
  

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

    واالرتباطات االلتزامات الطارئة  . ٣٠

  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  درهم   درهم  
      

  ١١٫٢٦٣٫٨٠٨  ٢٫٠٩٧٫٢٤٠  رأسمالية ارتباطات
  ========  ========  

  ١٫١٧٧٫٩٣٠  ٢٫٩٩٥٫١٢٥  اعتماد مستندي
  ========  ========  
    

  األدوات المالية   .٣١
  

  التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة 
  

  . ٢في اإليضاح  كما هو مبينتقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام النظام المتدرج التالي للقيمة العادلة 
  

العادلة   يبين الجدول أدناه األدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بنهاية فترة التقرير من حيث المستوى في النظام المتدرج للقيمة
ة التي القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات الماليعن  الذي يتم في إطاره تصنيف قياس القيمة العادلة. ال يتضمن الجدول معلومات  

  ال يتم قياسها بالقيمة العادلة في حال كانت القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بشكل معقول.
  

  اإلجمالي   ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   
  درهم  درهم  درهم  درهم  
          ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١

بالقيمة العادلة من في سندات حقوق الملكية المسجلة االستثمارات 
 ٥٦٫٧٢٧٫٩٢٢  ١٫٥٨٦٫٠٠٠  -   ٥٥٫١٤١٫٩٢٢  اإليرادات الشاملة األخرى خالل 

   ===== = ====  = = ==  = = ======   == = =======  
          ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

بالقيمة العادلة من في سندات حقوق الملكية المسجلة االستثمارات 
  ٦٢٫٩٢٥٫١٨٢  ١٫٥٨٦٫٠٠٠  -   ٦١٫٣٣٩٫١٨٢  خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

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

الستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات  ليتم إدراج مطابقة بين األرصدة االفتتاحية واألرصدة الختامية لقياس القيمة العادلة  
  . ١٣الشاملة األخرى في اإليضاح 

  



  وشركاتها التابعة  ش.م.عالفجيرة لصناعات البناء شركة 
  

٤٥  
 

 (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع) األدوات المالية  .٣١
  

  إدارة المخاطر المالية
  

المالية الموجودات  النقد    للمجموعة  تتألف  الثابتة  من  والودائع  البنوك  العقود  لدى  المحتجزات وموجودات  وذمم  التجارية  المدينة  والذمم 
الذمم الدائنة   من  لدى المجموعة   . تتألف المطلوبات الماليةالذمم المدينة طويلة األجل)الودائع والمدينة والذمم المدينة األخرى (بما في ذلك  

واألخرى   اإليجار  التجارية  الوالتزامات  المحاسبية  السياسات  إدراج  يتم  المصرفية.  والمطلوبات والقروض  المالية  بالموجودات  متعلقة 
  .  ٣المالية في اإليضاح 

  
 مخاطر االئتمان   )أ

  
فيما يلي أقصى المجموعة.  لدى    تعرض لمخاطر االئتمان(صافية من خسائر انخفاض القيمة) أقصى  تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية  

  تعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير:  
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  

  درهم    درهم   
      

  ١١١٫٥٠٠٫٠٠٠  ٨٩٫٥٠٠٫٠٠٠  الودائع الثابتة 
  ٤٦٫٩٠٠٫٢٢٤  ٤٩٫٤٧٤٫٢٤٨  المتداول)غير (بما في ذلك الجزء  الذمم المدينة التجارية وذمم المحتجزات المدينة

 ٢٢٫٦٥٨٫٨٣٨ ١٧٫٣٥٨٫٤٩٢  العمليات المتوقفة)(بما في ذلك  كوالنقد لدى البن
  ٥٫٥١١٫٤٤٨  ٢٫٢٨٨٫٨٢٧  موجودات العقود

  ٨٧٦٫٨٧٣  ١٫٣٨٠٫٧٦٧  الودائع والذمم المدينة األخرى (بما في ذلك الجزء غير المتداول)
   ------------ -- -- -   ----------------  
  ١٨٧٫٤٤٧٫٣٨٣  ١٦٠٫٠٠٢٫٣٣٤  
  ======= ===    =========  

  
  الذمم المدينة التجارية وذمم المحتجزات المدينة  

  
  ٣يتم إدراج التفاصيل حول تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان والتقديرات التي تضعها اإلدارة فيما يتعلق بخسائر االئتمان في اإليضاحين  

  على التوالي. ٤و
  

التوزيع  االعتبار  في  اإلدارة  تضع  حدة.  على  عميل  لكل  الفردية  بالسمات  رئيسية  بصورة  االئتمان  لمخاطر  المجموعة  تعرض    يتأثر 
الديموغرافي لقاعدة عمالء المجموعة، بما في ذلك مخاطر التعثر في قطاع العمل والدولة التي يزاول بها العمالء أنشطتهم، حيث أنه من 

يوماً    ١٢٠إلى    ٩٠عادةً ما تتراوح فترة االئتمان المتفق عليها مع العمالء بين  ر االئتمان.  ـ ل تأثير على مخاطـالمحتمل أن يكون لهذه العوام
  . ال تخضع أرصدة الذمم المدينة التجارية ألي فائدة في سياق األعمال االعتيادية.  يوماً) ١٢٠إلى  ٩٠: ٢٠٢١(
  

  في تاريخ التقرير حسب المنطقة الجغرافية: مدينةوذمم المحتجزات ال الذمم المدينة التجاريةمن  فيما يلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان
  
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  درهم    درهم   
      

 ٤٦٫٦١٤٫٢٦٥ ٤٩٫٠٨٠٫٣٧٩  اإلمارات العربية المتحدة 
  ٢٨٥٫٩٥٩  ٣٩٣٫٨٦٩  دول مجلس التعاون الخليجي (باستثناء اإلمارات العربية المتحدة) 

   --------- - - - ----   --------------  
  ٤٦٫٩٠٠٫٢٢٤  ٤٩٫٤٧٤٫٢٤٨  
  ===== ====  ========  

  
بوضع سياسة ائتمانية يتم بموجبها تحليل الجدارة االئتمانية لكل عميل جديد قبل أن تقدم المجموعة شروطها الخاصة   إدارة المجموعةقامت  

بالسداد والتوريد. يتم وضع حدود للشراء لكل عميل وتمثل هذه الحدود الحد األقصى للمبلغ المصرح به دون الحاجة لموافقات من اإلدارة 
  جعة هذه الحدود بصورة دورية. العليا للمجموعة؛ وتتم مرا

  
قانونية،   هيئات  أو  أفراد  كانوا  إذا  ما  ذلك  في  بما  االئتمانية،  لخصائصهم  وفقاً  العمالء  تصنيف  يتم  االئتمان،  مخاطر  مراقبة  إطار  ضمن 

  والموقع الجغرافي، وقطاع العمل وأعمار الذمم المدينة وتواريخ االستحقاق ووجود حاالت تعثر مالي سابقة. 
  



  وشركاتها التابعة  ش.م.عالفجيرة لصناعات البناء شركة 
  

٤٦  
 

 (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع) األدوات المالية  .٣١
  

  (تابع) إدارة المخاطر المالية
  

  (تابع) مخاطر االئتمان  أ)
  

  (تابع) الذمم المدينة التجارية وذمم المحتجزات المدينة
  

  تقييم خسائر االئتمان المتوقعة 
   

يتم احتساب .  الذمم المدينة التجارية وذمم المحتجزات المدينةتستخدم المجموعة مصفوفة مخصصات لقياس خسائر االئتمان المتوقعة من  
إلى  التعثر  من  بدًء  متتالية  مراحل  خالل  المدينة  الذمم  معالجة  احتمالية  إلى  استناداً  الدوران"  "معدل  طريقة  باستخدام  الخسائر   معدالت 

    الشطب.
  

  ئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية وذمم المحتجزات المدينة:  يقدم الجدول التالي معلومات حول التعرض لمخاطر االئتمان وخسائر اال
  

متوسط معدل    
  انخفاض القيمة  جمالي  اإل  الخسائر المرجح

تعرضت النخفاض  
  في القيمة

    درهم  درهم    ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١
          

ً  ١٨٠- ٠متأخرة السداد من    ال  ١٢٠٫٨٤٠  ٤٢٫٩٦٣٫٠٦٥  ٪١  يوما
ً  ٣٦٥- ١٨١متأخرة السداد من    ال  ٩٦٠٫٩٠١  ٦٫٠٠٣٫٩٠٩  ٪٥  يوما

ً  ٣٦٥متأخرة السداد منذ أكثر من     نعم  ١٦٫٨٦٠٫٣١٤  ١٦٫٨٦٠٫٣١٤  ٪٩٤  يوما
     --------- - - - ----   - ----- - --------    
    ١٧٫٩٤٢٫٠٥٥  ٦٥٫٨٢٧٫٢٨٨   
    ====== ===  ===== ====    

  

متوسط معدل   
  انخفاض القيمة  اإلجمالي   الخسائر المرجح 

النخفاض تعرضت 
  في القيمة

    درهم   درهم     ٢٠٢١ديسمبر   ٣١
          

ً  ١٨٠- ١متأخرة السداد من    ال  ٩٩٫٤٠٣  ٣٩٫٤٣٠٫٧١٣  ٪ ٢٥.٠  يوما
ً  ٣٦٥- ١٨١متأخرة السداد من    ال  ٨١٫٠٢٦  ٤٫٨١٨٫٢٣٤  ٪ ٦٨.١  يوما

ً  ٣٦٥متأخرة السداد منذ أكثر من     نعم  ١٨٫٢٣١٫٨٩٠  ٢٠٫٢٣٧٫٨٨٧  ٪ ٠٩.٩٠  يوما
     --------- - - - ----   ------ - --------    
    ١٨٫٤١٢٫٣١٩  ٦٤٫٤٨٦٫٨٣٤    
    ====== ===  ===== ====    

 

مدى   على  الفعلية  االئتمان  خسائر  خبرة  على  الخسائر  معدالت  الماضيةترتكز  لتعكس  السنوات  قياسية  بعوامل  المعدالت  هذه  ضرب  يتم   .
للظروف  المجموعة  ورؤية  الحالية  والظروف  التاريخية  البيانات  جمع  خاللها  تم  التي  الفترة  خالل  االقتصادية  الظروف  بين  الفروق 

  االقتصادية على مدى العمر المتوقع للذمم المدينة.  
  

  م المدينة التجارية وذمم المحتجزات المدينة خالل السنة: فاض قيمة الذمفيما يلي الحركة في مخصص خسائر انخ
  

  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  درهم    درهم   
      

  ١٨٫١٨٥٫٠٩٣  ١٨٫٤١٢٫٣١٩  يناير  ١في 
  ٢٦٠٫٧٨٢  ١٦٫٢٦٨  لسنة لالمحمل 
  ) ٣٣٫٥٥٦(  ) ٤٨٦٫٥٣٢(   ةالمشطوبالمبالغ 

   -------- --- --- - -   -------------- - -  
  ١٨٫٤١٢٫٣١٩  ١٧٫٩٤٢٫٠٥٥  ديسمبر  ٣١في 

  ======== =  ======== =  
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٤٧  
 

 (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع) األدوات المالية  .٣١
  

  (تابع) إدارة المخاطر المالية
  

  (تابع)  مخاطر االئتمان  أ)
  

  (تابع) الذمم المدينة التجارية وذمم المحتجزات المدينة
  

  األرصدة لدى البنوك
  

نظراً  شهراً وتعكس االستحقاقات قصيرة األجل من التعرض.    ١٢تم قياس انخفاض قيمة النقد وما يعادله على أساس الخسائر المتوقعة لمدة  
معها تتعامل  التي  البنوك  بالتزاماته  لمكانة  الوفاء  عن  مقابل  طرف  أي  عجز  اإلدارة  تتوقع  ال  حيث  المجموعة،  باألرصدة ،  االحتفاظ  يتم 

  ذات سمعة جيدة.  لدى بنوك المصرفية 
  

  السيولةمخاطر   ب)
  

  تسوية:ال تفاقيات اباستثناء تأثير بما في ذلك دفعات الفائدة المقدرة، فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية 
  

  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١
  القيمة 

  الدفترية 
  التدفقات النقدية  

  أقل من سنة  التعاقدية 
   من سنة

  سنوات ٥إلى 
  خمس سنوات 

  فأكثر 
  درهم   درهم  درهم  درهم  درهم  

            المطلوبات المالية غير المشتقة 
  -   -   ٢٩٫٦٦٤٫٨٨٠  ٢٩٫٦٦٤٫٨٨٠  ٢٩٫٦٦٤٫٨٨٠  الذمم الدائنة التجارية واألخرى* 

 ٣٧٫٢٥٦٫٢٠٧  ٢٥٫٠٢٦٫٥٩٨  ٦٫٨٢٢٫١٠٣  ٦٩٫١٠٤٫٩٠٨  ٤٦٫٠٦٢٫٢٧٧  التزامات إيجار 
   ----------------   ------- -- --------   ------- -------   -------- --------   ---------------  
  ٣٧٫٢٥٦٫٢٠٧  ٢٥٫٠٢٦٫٥٩٨  ٣٦٫٤٨٦٫٩٨٣  ٩٨٫٧٦٩٫٧٨٨  ٧٥٫٧٢٧٫١٥٧ 
   =========  ==========  ========  ======== =  ========  

  

  ٢٠٢١ديسمبر   ٣١
  القيمة 
  الدفترية

  التدفقات النقدية  
  أقل من سنة  التعاقدية 

  من سنة 
  سنوات ٥إلى 

  خمس سنوات 
  فأكثر  

  درهم    درهم   درهم   درهم   درهم   
            المطلوبات المالية غير المشتقة 

  -   -   ٢٧٫١٣١٫٦٧٨  ٢٧٫١٣١٫٦٧٨  ٢٧٫١٣١٫٦٧٨  الذمم الدائنة التجارية واألخرى * 
  -   -   ٧٫٣٣٠٫٨٤٤  ٧٫٣٣٠٫٨٤٤  ٧٫١١١٫١١١  القروض المصرفية 

  ٣٧٫٢٩٤٫٩٠٠  ٣٢٫٩٥٥٫٦٣٩  ٧٫٥٢٩٫٥٨٩  ٧٧٫٧٨٠٫١٢٨  ٥٧٫٣٨٥٫٨٣٧  التزامات إيجار 
   ----------------   -----------------   --------------   ----------------   ---------------  
  ٣٧٫٢٩٤٫٩٠٠  ٣٢٫٩٥٥٫٦٣٩  ٤١٫٩٩٢٫١١١  ١١٢٫٢٤٢٫٦٥٠  ٩١٫٦٢٨٫٦٢٦  
   =========   =========  ========  ========  ========  

  
  المدفوعة مقدماً من العمالء وضريبة القيمة المضافة مستحقة الدفع.باستثناء المبالغ   * 

  
 السوقمخاطر   )ج

 
 مخاطر العمالت 

 
العمالت. ال يوجد لدى المجموعة معامالت جوهرية تتم بعمالت   المخاطر الناتجة عن التقلبات في أسعار صرف عن كثب  اإلدارة    تراقب

  بخالف العملة الرسمية للمجموعة أو بخالف عمالت مثبت سعر صرفها أمام الدوالر األمريكي.  
  

 مخاطر أسعار الفائدة 
  

ثابتة لدى البنوك. ترتكز أسعار  بالقروض المصرفية والودائع اليرتبط تعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة لدى السوق بصورة رئيسية  
  الفائدة المتعلقة لألدوات المالية لدى المجموعة على معدالت الفائدة السائدة في السوق.
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٤٨  
 

  (تابع)إيضاحات 
 
   )(تابع األدوات المالية  .٣١
  

  (تابع)إدارة المخاطر المالية 
  

  (تابع)السوق مخاطر   ج)
  

 (تابع)  مخاطر أسعار الفائدة
  

  لدى المجموعة في تاريخ التقرير:  التي تخضع لفائدة ألدوات الماليةافيما يلي بيان 
  

  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
    درهم   درهم  

      ة الثابت أسعار الفائدةاألدوات ذات 
  ١١١٫٥٠٠٫٠٠٠  ٨٩٫٥٠٠٫٠٠٠  الموجودات المالية 
 ) ٥٧٫٣٨٥٫٨٣٧(  )٤٦٫٠٦٢٫٢٧٧(  المطلوبات المالية

   -----------------   ----------------  
  ٥٤٫١١٤٫١٦٣  ٤٣٫٤٣٧٫٧٢٣  صافي التعرض 

  ======= ===    =========  
      أسعار الفائدة المتغيرةاألدوات ذات 

  ) ٧٫١١١٫١١١(  -   المطلوبات المالية 
  ======= ===    =========  
  

  الثابتة  أسعار الفائدةتحليل حساسية القيمة العادلة لألدوات ذات 
  

ثابتة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. لذلك،    أسعار فائدةذات  ومطلوبات مالية  ال تقوم المجموعة باحتساب أي موجودات مالية  
يقتصر االستثمار في األدوات ذات   فإن التغير في معدالت الفائدة كما في تاريخ التقرير ليس من شأنه أن يؤثر على األرباح أو الخسائر.

  . د أقصىحكشهًرا  ١٢إلى  شهر واحد  تتراوح بينعلى فترة استحقاق  أسعار الفائدة الثابتة
  

  لألدوات ذات أسعار الفائدة المتغيرة ةالنقدي اتتحليل حساسية التدفق
  

لمخاطر التغيرات في التدفقات النقدية نتيجة التغيرات في معدالت الفائدة. إن   لدى المجموعة  تتعرض المطلوبات ذات أسعار الفائدة المتغيرة
مليون    ٠  .٠٧:  ٢٠٢١(  ال شيءي إلى نقص أرباح السنة بمبلغ  ليؤد  نقطة أساس في أسعار الفائدة في تاريخ التقرير كان  ١٠٠بمقدار    الزيادة
كان  ١٠٠بمقدار    النقصإن  .  درهم) التقرير  تاريخ  في  الفائدة  أسعار  في  أساس  على ليؤد  نقطة  المعاكس  االتجاه  في  معادل  تأثير  إلى  ي 

  . يفترض هذا التحليل ثبات كافة المتغيرات األخرىاألرباح. 
  

  تحليل الحساسية   –مخاطر األسهم 
  

في   إما  مدرجة  المدرجة  األسهم  في  المجموعة  استثمارات  كافة  يتعلق  إن  فيما  المالي.  دبي  سوق  أو  المالية  لألوراق  أبوظبي  سوق 
بنسبة   النقص  فإن  األخرى،  الشاملة  اإليرادات  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المصنفة  المدرجة  لتلك   ٪ ١٠باالستثمارات  العادلة  القيمة  في 

مليون    ٥  .٥ن ليؤدي إلى نقص حقوق الملكية بمبلغ  أبوظبي لألوراق المالية وسوق دبي المالي في تاريخ التقرير كاسوق  االستثمارات في  
كما أن التغير المساوي في المقدار ولكن في االتجاه العكسي كان ليؤدي إلى زيادة حقوق الملكية بنفس   مليون درهم)  ٦  .١٣:  ٢٠٢١(درهم  

  المبلغ. 
  

ت تم تقييم سندات الملكية غير المدرجة لدى المجموعة باستخدام طريقة المبيعات المقارنة وتتعرض لمخاطر التغير في القيمة نتيجة التغيرا
قارنة. فيما يتعلق باالستثمارات غير المدرجة المصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، فإن في سعر سندات الملكية الم

كما   مليون درهم)  ٠  .١٦:  ٢٠٢١(مليون درهم    ٠  .١٦في سعر البيع المقارن كان ليؤدي إلى نقص حقوق الملكية بمبلغ    ٪١٠النقص بنسبة  
  كن في االتجاه العكسي كان ليؤدي إلى زيادة حقوق الملكية بنفس المبلغ.أن التغير المساوي في المقدار ول

  
  القيمة العادلة 

  
المالية والمطلوبات  المالية  للموجودات  العادلة  القيمة  المجموعة  إن  يتم    لدى  ال  في   تسجيلهاالتي  كما  الدفترية  قيمتها  تقارب  العادلة  بالقيمة 

  تاريخ التقرير. 
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  (تابع)إيضاحات 
  

  المتوقفة ةالعملي  .٣٢
  

الشركة ٢٠١٥خالل   عمليات مصنع  إيقاف  اإلدارة  أعضاء مجلس  قرر  للسيراميك،  اإلمارات  مصنع  شركة تابعة وهي  خسائر  للحد من   ،
  بتصنيف النتائج التشغيلية للشركة التابعة بشكل منفصل كعمليات متوقفة. فيما يلي نتائج العمليات المتوقفة:التابعة. وبالتالي، قامت اإلدارة 

  
  موجز األداء المالي

      ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  درهم    درهم   
      

  ١٫٠٧١٫٣٣٠  -   اإليرادات 
  ) ١٫٠٥٣٫١٣٩(  -   ) أدناه) ٢(راجع إيضاح ( تكلفة المبيعات

   --- ----------  ------------- 
  ١٨٫١٩١  -   األرباح  إجمالي

  ) ٢٨٫٢١٤(  ) ١٣٫٧٩١(  المصروفات اإلدارية
  ) ٥٫٣٥٠(  ) ٥٫٣٢٦(  مصروفات البيع والتوزيع 

   ---- ------- ---------- 
  ) ١٥٫٣٧٣(  ) ١٩٫١١٧(  المتوقفة السنة من العملية خسائر

  ======  =====  
  

  موجز الوضع المالي
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  درهم    درهم   
      

  -   -   ) أدناه)١المخزون (راجع إيضاح (
  ٢٫٦٢٣  -   مبالغ مدفوعة مقدماً 

 ً   -   ٢٫٧٤٣  مصروفات مدفوعة مقدما
  ٣٧٠٫٠٠٤  ٧٢٫٣٢٢  النقد لدى البنوك 

   --------- -- ---   ------ - ------  
  ٣٧٢٫٦٢٧  ٧٥٫٠٦٥  الموجودات المتعلقة بالعملية المتوقفة

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

  ) ٣٣٫٨٧٠(  ) ٥٫٤٢٤(  المطلوبات المتعلقة بالعملية المتوقفة (الذمم الدائنة األخرى) 
   --------- -- ---   ------ - ------ -  

  ٣٣٨٫٧٥٧  ٦٩٫٦٤١  صافي الموجودات المتعلقة بالعملية المتوقفة
  =======  =======  

  
 فيما يلي تفاصيل المخزون:  )١( 

  
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  درهم    درهم   
      

  ١٠٨٫٩٠٧  ١٠٨٫٩٠٧  بضائع تامة الصنع
  ٢٫٤٨٧٫٠٥٤  ٢٫٤٨٧٫٠٥٤  قطع الغيار 

   --------- -- ---   ------ - ------  
  ٢٫٥٩٥٫٩٦١  ٢٫٥٩٥٫٩٦١  

  ) ٢٫٥٩٥٫٩٦١(  ) ٢٫٥٩٥٫٩٦١(  ة بطيء الحركناقصاً: مخصص المخزون 
   --------- ---- ---   ---- - -- - ------ -  

      

  -   -   المتوقفةالمخزون المتعلق بالعملية 
  ========  =======  

  
بقيمة   )٢(  الحركة  بطيء  المخزون  مخصص  عكس  شيء  يتضمن  درهم  ٠  .٣٧:  ٢٠٢١( ال  أو )،  مليون  األرباح  بيان  في  قيده  تم  والذي 

  الخسائر للسنة.
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٥٠  
 

  (تابع)إيضاحات 
  
  قائمة بالشركات التابعة   .٣٣

  
  التابعة التالية في هذه البيانات المالية الموحدة:تم إدراج المركز المالي ونتائج عمليات الشركات 

  

  ) ٪نسبة الملكية (      بلد التأسيس   اسم الشركة التابعة
األنشطة الرئيسية 

  والمنتجات 
    ٢٠٢١  ٢٠٢٢    
          

  الفجيرة للمنتجات اإلسمنتية  
اإلمارات العربية 

  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  المتحدة 

تصنيع وبيع الطابوق  
بالط االنترلوك وو

  األرصفة.
          

  محاجر الفجيرة الوطنية 
اإلمارات العربية 

  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  المتحدة 
تصنيع وبيع منتجات 

  المحاجر.  
          

  مصنع الفجيرة للرخام والبالط  
اإلمارات العربية 

  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  المتحدة 

تصنيع وبيع منتجات 
البالط والرخام ومقاوالت 

  تركيب الرخام. 
          

  مصنع الفجيرة للصوف الصخري  
اإلمارات العربية 

  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  المتحدة 
تصنيع وبيع منتجات 
  الصوف الصخري. 

          

  ) ٣٢راجع إيضاح مصنع اإلمارات للسيراميك (
اإلمارات العربية 

  ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠  المتحدة 
تصنيع وبيع منتجات 

  السيراميك. 
  

  التقرير حول القطاعات  .٣٤
  

   القطاعاتأساس تصنيف   
  

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

  
  . تعدين وبيع منتجات المحاجر  المحاجر 

    
إنتاج وبيع الطابوق الخرساني وأعمال بالط األرصفة المتشابكة وبالط السيراميك ومنتجات الصوف   التصنيع

 والتيرازو.   م الصخري ومنتجات الرخام والتيرازو. كما تتضمن التعاقد لتوريد وتركيب بالط الرخا
    

  األخرى مهام إدارة الخزينة واالستثمارات.تتضمن العمليات   أخرى 
    

للحد من الخسائر.    ٢٠١٥"، والذي تم إيقافه في  مصنع اإلمارات للسيراميك تتضمن العملية المتوقفة "  العملية المتوقفة
  . ٣٢ رقم  يضاحاإلراجع 

 
 المتوقفة بشكل منفصل عن العمليات المستمرة للمجموعة.  العمليةلغرض إعداد التقارير حول القطاعات، تم عرض 

  
ا إن الدمج بين قطاعي المحاجر والتصنيع يتضمن تحويل مواد خام (أحجار). يتم تحديد األسعار فيما بين القطاعات وفقاً لمعدالت متفق عليه

  بين األطراف المعنية. 
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٥١  
 

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع) التقرير حول القطاعات  .٣٤
  

  إن المعلومات الخاصة بعمليات كل قطاع موضحة أدناه:   
  

      العمليات المستمرة   
  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
  اإلجمالي   العملية المتوقفة   اإلجمالي   مشطوبات  اإلجمالي   أخرى   التصنيع  المحاجر   
  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  
                   ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١

  ١٧١٫٤٢٨٫٩٢٦  -  ١٧١٫٤٢٨٫٩٢٦  -  ١٧١٫٤٢٨٫٩٢٦  -  ١٦١٫٦١٦٫٦٠٤  ٩٫٨١٢٫٣٢٢  اإليرادات الخارجية  
  -  -  -  ) ٨٫٣٨٦٫٦٠٣(  ٨٫٣٨٦٫٦٠٣  -  ٥٠٠  ٨٫٣٨٦٫١٠٣  اإليرادات بين القطاعات  

  ------------ -- ---  -----------------  --------------  ------------------  -----------------  ------------------  ---------------  -----------------  
  ١٧١٫٤٢٨٫٩٢٦  -  ١٧١٫٤٢٨٫٩٢٦  ) ٨٫٣٨٦٫٦٠٣(  ١٧٩٫٨١٥٫٥٢٩  -  ١٦١٫٦١٧٫١٠٤  ١٨٫١٩٨٫٤٢٥  إيرادات القطاع  

  ١٧٫٣٣٦٫١٨٠  -  ١٧٫٣٣٦٫١٨٠  -  ١٧٫٣٣٦٫١٨٠  ٩٠٦٫٢٩٨  ١٦٫٥٣١٫١٧٣  ) ١٠١٫٢٩١(  القطاع   (خسائر) /أرباح
  ١٫٣٤٠٫٢١٦  -  ١٫٣٤٠٫٢١٦  -  ١٫٣٤٠٫٢١٦  ٣٦٢٫٦٧٣  ٩٧٧٫٥٤٣  -  إيرادات التمويل  
  ) ٣٫٣٠٨٫٠١٦(  -  ) ٣٫٣٠٨٫٠١٦(  -  ) ٣٫٣٠٨٫٠١٦(  -  ) ٣٫٣٠٨٫٠١٦(  -  تكاليف التمويل  

الذمم   عكس /انخفاض قيمة )خسائر(
  ٤٧٠٫٢٦٤  -  ٤٧٠٫٢٦٤  -  ٤٧٠٫٢٦٤  -  ٤٨١٫٣٨٢  ) ١١٫١١٨(  المدينة التجارية 

  ٢٥٫٨٢١٫٩١٢  -  ٢٥٫٨٢١٫٩١٢  -  ٢٥٫٨٢١٫٩١٢  -  ٢٥٫٠٢٨٫٩٠٩  ٧٩٣٫٠٠٣  مصروفات االستهالك 
  ٤١٨٫٥٦٦٫٥٨٠  ٤٢٫٩٧١٫٩٤٣  ٣٧٥٫٥٩٤٫٦٣٧  ) ٢٧٣٫١٦٧٫١٥٢(  ٦٤٨٫٧٦١٫٧٨٩  ٣١٧٫٨٢٥٫٣٨٦  ٣١٢٫٤٣٧٫٦٢٢  ١٨٫٤٩٨٫٧٨١  موجودات القطاع 
  ٨٦٫٦٦١٫٩٣٤  ١٠٫٤٢٣  ٨٦٫٦٥١٫٥١١  ) ١٥١٫١٦٧٫١٥٢(  ٢٣٧٫٨١٨٫٦٦٣  ١٫٩٠٧٫٠٣٢  ٢٢٢٫٣١١٫٥٥٨  ١٣٫٦٠٠٫٠٧٣  مطلوبات القطاع  

  ٣٣١٫٩٠٤٫٦٤٦  ٤٢٫٩٦١٫٥٢٠  ٢٨٨٫٩٤٣٫١٢٦  -  ٤١٠٫٩٤٣٫١٢٦  ٣١٥٫٩١٨٫٣٥٤  ٩٠٫١٢٦٫٠٦٤  ٤٫٨٩٨٫٧٠٨  صافي موجودات القطاع
                  
                   ٢٠٢١ديسمبر  ٣١

  ١٧٥٫٦٢٨٫٠٦٦  ١٫٠٧١٫٣٣٠  ١٧٤٫٥٥٦٫٧٣٦  -  ١٧٤٫٥٥٦٫٧٣٦  -  ١٥٩٫٢٩٥٫٣٩٠  ١٥٫٢٦١٫٣٤٦  اإليرادات الخارجية 
  -  -  -  ) ٨٫٣٠٨٫٦٧٠(  ٨٫٣٠٨٫٦٧٠  -  ٧٥٠  ٨٫٣٠٧٫٩٢٠  اإليرادات بين القطاعات 

  ---------------  -----------------  --------------  -----------------  -----------------  -----------------  ------------  -----------------  
  ١٧٥٫٦٢٨٫٠٦٦  ١٫٠٧١٫٣٣٠  ١٧٤٫٥٥٦٫٧٣٦  ) ٨٫٣٠٨٫٦٧٠(  ١٨٢٫٨٦٥٫٤٠٦  -  ١٥٩٫٢٩٦٫١٤٠  ٢٣٫٥٦٩٫٢٦٦  إيرادات القطاع  

  ٢٥٫٦١٦٫٤٥١  ) ١٥٫٣٧٣(  ٢٥٫٦٣١٫٨٢٤  -  ٢٥٫٦٣١٫٨٢٤  ١٫٤٩٣٫٨٩٥  ٢٣٫٦٢٨٫٠٢٩  ٥٠٩٫٩٠٠  أرباح القطاع  
  ١٫٣٣٣٫٥٧٦  -  ١٫٣٣٣٫٥٧٦  -  ١٫٣٣٣٫٥٧٦  ٧٤٣٫٤٥٦  ٥٩٠٫١٢٠  -  إيرادات التمويل 
  ) ٣٫٧٦٠٫٦٤٠(  -  ) ٣٫٧٦٠٫٦٤٠(  -  ) ٣٫٧٦٠٫٦٤٠(  -  ) ٣٫٧٦٠٫٦٤٠(  -  تكاليف التمويل  

  ) ٢٦٠٫٧٨٢(  -  ) ٢٦٠٫٧٨٢(  -  ) ٢٦٠٫٧٨٢(  -  ) ٢٥٠٫٢٨١(  ) ١٠٫٥٠١(  خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية 
  ) ٢٧٫٤٠٢٫٣٣٥(  -  ) ٢٧٫٤٠٢٫٣٣٥(  -  ) ٢٧٫٤٠٢٫٣٣٥(  ) ٣٢٠٫٤٠٣(  ) ٢٦٫٠٧٤٫٣٩٦(  ) ١٫٠٠٧٫٥٣٦(  مصروفات االستهالك  

  ٤٦٠٫٦٦٧٫٤٣٣  ٣٧٢٫٦٢٧  ٤٦٠٫٢٩٤٫٨٠٦  ) ٢١١٫٠٤٩٫٩١٢(  ٦٧١٫٣٤٤٫٧١٨  * ٣٣٣٫٧٩٤٫٥١٤  ٣٢٢٫١٨١٫٠٣٥  ١٥٫٣٦٩٫١٦٩  موجودات القطاع 
  ) ١٠٤٫٨٨٤٫٦٥٨(  ) ٣٣٫٨٧٠(  ) ١٠٤٫٨٥٠٫٧٨٨(  ١٣١٫٤٩٩٫٨٤١  ) ٢٣٦٫٣٥٠٫٦٢٩(  ) ١٫٩٥٧٫٧٢٠(  ) ٢٢٤٫٣٥٧٫١٦٢(  ) ١٠٫٠٣٥٫٧٤٧(  مطلوبات القطاع  

  ٣٥٥٫٧٨٢٫٧٧٥  ٣٣٨٫٧٥٧  ٣٥٥٫٤٤٤٫٠١٨  ) ٧٩٫٥٥٠٫٠٧١(  ٤٣٤٫٩٩٤٫٠٨٩  ٣٣١٫٨٣٦٫٧٩٤  ٩٧٫٨٢٣٫٨٧٣  ٥٫٣٣٣٫٤٢٢  صافي موجودات القطاع
                  

  ٥٦  . ٧٢اإليـرادات الشاملة األخـرى بمبلـغ    بصورة رئيسية من قسم الخزينة لدى المجموعة الذي يتضمن بصورة رئيسية استثمـارات في سندات الملكية المسجلة بالقيمة العادلة مـن خالل  ‘أخرى’ * تتألف موجودات القطاع ضمن فئة  
  .مليون درهم) ٤  .٣٩: ٢٠٢١(مليون درهم واحد ونقد وأرصدة مصرفية بمبلغ مليون درهم)  ٥٤: ٢٠٢١( مليون درهم ٢٨وودائع ثابتة بقيمة ليون درهم) م  ٦٢ .٩٣: ٢٠٢١(مليون درهم 

  



  وشركاتها التابعة  ش.م.عالفجيرة لصناعات البناء شركة 
  

٥٢  
 

  (تابع)إيضاحات 
 
 التقديرات واألحكام المحاسبية   .٣٥

 
واإلفصاح عنها باإلضافة إلى  السياسات والتقديرات المحاسبية الهامة للمجموعة  بمراجعة اإلجراءات المتعلقة بوضع واختيار  اإلدارة    قامت

الهامة   المحاسبية  التقديرات  إن  والتقديرات.  السياسات  هذه  قبل  تطبيق  من  المالية   عنداإلدارة  المستخدمة  البيانات  هذه  وعرض  إعداد 
  . علق بشكل رئيسي بما يليسابات) تتالحالُمفصح عنها في اإليضاحات حول الموحدة (بخالف تلك 

  
  بطيء الحركة والمتقادممخصص المخزون 

  
صافي القيمة القابلة نتيجة تعديل  الناتجة عن تقادم المخزون وأي تخفيضتقوم المجموعة بصورة منتظمة بمراجعة مخزونها لتقييم الخسائر 

كام للتحقق مما إذا  لخسائر، تقوم المجموعة بوضع األحللتحقيق. لتحديد مدى ضرورة إدراج مخصص المخزون المتقادم ضمن األرباح أو ا
أي هناك  رصد   كانت  يتم  المنتج.  ذلك  من  للتحقيق  القابلة  القيمة  وصافي  المستقبل  في  المنتج  بيع  إمكانية  إلى  تشير  ملحوظة  معطيات 

من   أقل  للتحقيق  القابلة  القيمة  صافي  يكون  عندما  للتحقيق  القابلة  القيمة  صافي  النخفاض  التقديرات مخصص  أفضل  إلى  استناداً  التكلفة 
  السابقة. هاستهالكادم على أعمار المخزون ومعدالت الموضوعة من قبل اإلدارة. يرتكز مخصص المخزون المتق

  
  خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة  

  
ة تقوم المجموعة بمراجعة ذممها المدينة لتقييم انخفاض القيمة مرة واحدة سنوياً على األقل. إن مخاطر االئتمان التي تتعرض لها المجموع

. لتحديد مدى ضرورة إدراج خسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح والمحتجزات المدينةمنسوبة بصورة أساسية إلى ذممها المدينة التجارية  
ائر، تقوم المجموعة بوضع األحكام للتحقق مما إذا كان هناك معطيات ملحوظة تشير إلى وجود انخفاض يمكن قياسه في التدفقات الخس  وأ

عندما يكون هناك حدث أو حالة خسارة يمكن تحديدها وتُعتبر، بناًء النقدية المستقبلية المقدرة. وعليه، يتم تكوين مخصص النخفاض القيمة  
السا  الخبرة  النقدية.على  التدفقات  استرداد  على  القدرة  تدني  على  دليل  بمثابة  اإليضاح    بقة،  ضمن  تقدير )  ١((م)  ٣تم  عن  اإلفصاح 

  المجموعة لتحديد مخصص خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية استناداً إلى نموذج خسائر االئتمان المتوقعة. 
  

  ممتلكات واآلالت والمعدات  األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية لل
  

ها أن تقوم المجموعة بتقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات والعقارات االستثمارية بناًء على الفترة التي من المتوقع خالل
ت تكون الموجودات متاحة لالستخدام. تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة بصورة دورية ويتم تحديثها إذا اختلفت التوقعات عن التقديرا 

لمعنية. السابقة نتيجة البلي المادي أو التقادم التقني أو التجاري أو القيود القانونية أو القيود األخرى المفروضة على استخدام الموجودات ا
داخلي باإلضافة إلى ذلك، فإن تقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات يرتكز على تقييم جماعي لممارسات القطاع والتقييم التقني ال
لتقديرات والخبرة السابقة فيما يتعلق بموجودات مماثلة. إال أنه من الممكن أن تتأثر النتائج المستقبلية للعمليات بصورة مادية بالتغيرات في ا

في بالتغيرات  يتأثران  قد  فترة  ألي  المسجلة  المصروفات  قيمة وتوقيت  إن  أعاله.  المذكورة  العوامل  في  للتغيرات  نتيجة  هذه   الموضوعة 
  العوامل والظروف.  

  
  انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات 

  
تعرضها   مدى  من  للتحقق  والمعدات  واآلالت  الممتلكات  اختبار  القيمةليتم  في  واآلالت .  النخفاض  الممتلكات  قيمة  انخفاض  اختبار  إن 

  للنقد. لوحدة المنتجة لوالمعدات يتطلب من اإلدارة تقدير القيمة القابلة لالسترداد 
  

  مدة عقد اإليجار
  

سارياً. تتمثل مدة عقد اإليجار عند تحديد مدة عقد اإليجار، تقوم المجموعة بتطبيق تعريف عقد اإليجار لتحديد الفترة التي يكون فيها العقد  
  بفترة عقد اإليجار غير القابلة لإللغاء باإلضافة إلى:  

  
 فترات التجديد االختياري إذا كان المستأجر متأكد بشكل معقول من استخدام خيار التمديد؛ و - 
  .هاء المبكرالفترات التي تلي تاريخ اإلنهاء االختياري، إذا كان المستأجر متأكد بشكل معقول من عدم اإلن - 
 

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. 

  
  
  
  
  



  وشركاتها التابعة  ش.م.عالفجيرة لصناعات البناء شركة 
  

٥٣  
 

  (تابع)إيضاحات 
  

 (تابع) التقديرات واألحكام المحاسبية   .٣٥
  

  (تابع) مدة عقد اإليجار
  

التجديد (أو  أيضاً إدراج خيارات التمديد/يتم  تأخذ اإلدارة في االعتبار الحقائق والظروف التي توفر حافزاً اقتصادياً لممارسة خيار التمديد.  
  هائه). يتم إن ال(أو   من المؤكد بشكل معقول أن يتم تمديد عقد اإليجارالفترات التي تلي خيارات اإلنهاء) فقط في مدة عقد اإليجار إذا كان 

  
  فيما يلي العوامل األكثر ارتباطاً: 

  
متأكدة بشكل معقول من التمديد (أو عدم   -  عندما يكون هناك غرامات هامة (تعاقدية) لإلنهاء (أو عدم التمديد)، تكون المجموعة عادةً 

 اإلنهاء)؛
تكون المجموعة عادةً متأكدة بشكل معقول   إذا كان من المتوقع أن يكون هناك قيمة متبقية هامة للتحسينات على العقارات المستأجرة، - 

 من التمديد (أو عدم اإلنهاء)؛ و
باالعتبار العوامل األخرى مثل ظروف السوق الحالية وتجارب انخفاض القيمة السابقة للوحدات المنتجة للنقد  -  تأخذ المجموعة أيضاً 

  واستراتيجية األعمال وغيرها. ذات الصلة 
  

، تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف  على عاتق المجموعة فقط تقع قابلية تنفيذ الخيار  ثما  عند تحديد مدة عقد اإليجار حي
التجديد (أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء)   /  إدراج خيارات التمديداقتصاديًا لممارسة الخيار. يتم  تقدم حافزاً  المذكورة أعاله والتي  

  يتم إنهائه).  ال(أو   من المؤكد بشكل معقول أن يتم تمديد عقد اإليجارفقط في مدة عقد اإليجار إذا كان 
  

  األوراق المالية االستثمار في 
  

مسجلة إذا كانت االستثمارات    لتحديد ما.  الشاملة األخرىمسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات  يتم تصنيف االستثمارات كاستثمارات  
األخرى الشاملة  اإليرادات  خالل  من  العادلة  االعتبار  ،  بالقيمة  في  اإلدارة  لتحديد  أخذت  التفصيلية  النحو   ذلكالمعايير  على  التصنيف 

اإلدارة   إن  المحاسبية.  السياسات  في  بمالئمة  المفصل  قناعة  في  على  استثماراتها  مدرجة  السندات  تصنيف  استثمارات  أنها  بالقيمة على 
  العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. 

  

  العوامل التالية:  أحدعلى  تقييم استثمارات األسهم غير المدرجة عادةً  يستند
  

 التي تمت مؤخراً؛ االعتيادية معامالت السوق  –
  كبيرة؛ ةالقيمة العادلة الحالية ألداة أخرى مماثلة بصور –
  معدالت الحالية المطبقة على البنود ذات شروط وسمات مخاطر مماثلة؛ أو وفقاً للالتدفقات النقدية المتوقعة مخصومة  –
  نماذج تقييم أخرى. –
 

  غير المدرجة  تقدير القيمة العادلة لألدوات المالية
  

العادلة   القيمة  تحديد  عند  الملحوظة  السوقية  البيانات  على  ترتكز  ال  مدخالت  على  تنطوي  التي  التقييم  أساليب  باستخدام  المجموعة  تقوم 
بيان معلومات تفصيلية حول االفتراضات الرئيسية المستخدمة لتحديد القيمة العادلة   ١٣لبعض أنواع األدوات المالية. تم في اإليضاح رقم  

  ت المالية، باإلضافة إلى تحليل حساسية تفصيلي لهذه االفتراضات.لألدوا
  
  

 اإلمارات العربية المتحدة  –ضريبة الشركات   .٣٦
  

بشأن فرض    ٢٠٢٢لعام    ٤٧المرسوم بقانون اتحادي رقم    بدولة اإلمارات العربية المتحدة، أصدرت وزارة المالية  ٢٠٢٢ديسمبر    ٩في  
على   نظام   األعمالو  الشركاتالضرائب  سيصبح  المتحدة.  العربية  اإلمارات  دولة  في  االتحادية  الشركات  ضريبة  نظام  لسن  (القانون) 

للمجموعة سيكون ساري المفعول (أي بالنسبة    ٢٠٢٣يونيو    ١ساري المفعول للفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد  ضريبة الشركات  
  ). ٢٠٢٤يناير  ١اعتبارا من 

  
بعد منها  االنتهاء  يتم  لم  التي  القرارات  من  العديد  مهمة    بموجب  هناك  تعتبر  والتي  الوزراء  مجلس  تتمكن  قرار  تحديد  لكي  من  الكيانات 

انتظار مثل هذه القرارات المهمة، اعتبرت   ضوء  ، فيوبالتاليوضعها الضريبي ومعدالت الضرائب المطبقة والدخل الخاضع للضريبة.  
 رقم   الدولي  يمعيار المحاسبال  في ضوء  ٢٠٢٢ديسمبر    ٣١المجموعة أن القانون بصيغته الحالية لم يتم سنه بشكل جوهري اعتبارا من  

الدخل  -   ١٢ توقيت إصدار    .ضرائب  الضريبي الجوهرية من قبل  قرارات  الستواصل المجموعة مراقبة  لتحديد وضعها  مجلس الوزراء 
تقوم المجموعة حاليا بتقييم اآلثار المحتملة، سواء من منظور الضرائب الحالية أو   ضرائب الدخل.  -   ١٢الدولي    يمعيار المحاسبالوتطبيق  

  المؤجلة، بمجرد سن القانون بشكل جوهري. 
  



  وشركاتها التابعة  ش.م.عالفجيرة لصناعات البناء شركة 
  

٥٤  
 

  (تابع)إيضاحات 
  

  مبالغ المقارنة  .٣٧
  
تجميع/إعادة    تتم المقارنة،    تصنيفإعادة  أرقام  اقتضتبعض  مع  حيثما  لتتوافق  المالية   المتبعالعرض    الضرورة،  البيانات  هذه  في 

ً النتائج المالية حقوق الملكية أو على كبير  تأثيرالموحدة. ومع ذلك، فإن إعادة التصنيف هذه ليس لها    .الموحدة الُمعلنة سابقا
  

  شراء أسهم  .٣٨
  

  . ١٣راجع أيضاً اإليضاح  ).ال شئ: ٢٠٢١( ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في  سندات ملكية مدرجةبشراء لم تقم الشركة 
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المقدمة



المقدمة
الشركة عن نبذة

 لالوراق ابوظبي سوق في وادراجها عامة مساهمة كشركة تسجيلها بعد خاصة الزمن من عقود بعد تطورها وواصلت ،1979 سنة البناء لصناعات الفجيرة شركة تاسست
.والخليجي المحلي المستوى على المباني باعمال الخاصة للمنتجات المزودين اهم منالشركة صارت حيث 2007 يناير شهر في المالية

: التالية المصانع مجموعة الفجيرة شركة تمتلك حاليا

الصخري للصوف الفجيرة مصنع  
االسمنتية للمنتجات الفجيرة مصنع
والبالط للرخام الفجيرة مصنع
الوطنية الفجيرة محاجر
للسيراميك االمارات مصنع

 عمل مستويات جميع في ادخالها خالل من االستدامة نهج على المحافظة مع لزبائنها عالية جودة ذات منتجات بتقديم البناء لصناعات الفجيرة شركة التزمت تاسيسها، منذ
.الشركة

 تقوم العامة، اهمةالمس الشركات في االستدامة لتطوير ومبادراتهم لمجهوداتهم ومواصلة المالية، لالوراق ابوظبي سوق وكذلك والسلع المالية االوراق هيئة لتوجيهات متابعة
 حوكمة بخصوص  رم/3 رقم الهيئة ادارة مجلس رئيس وقرار يتماشى بما وذلك 2022 لسنة والحوكمة واالجتماعي البيئي االفصاح باصدار البناء لصناعات الفجيرة شركة

.العامة المساهمة الشركات



مهمتنا،رؤيتنا وقيمنا



مهمتنا، رؤيتنا وقيمنا
مهمتنا

 الشركة واصلت كما .معهم المدى وطويلة ناجحة شراكة عالقة انشاء مع لزبائنها عالية جودة ذات منتجات تقديم في البناء لصناعات الفجيرة شركة مهمة تتمثل
.واالستدامة الجودة ناحية من المنتجات افضل صناعة من للتاكد وذلك لها، التابعة المصانع في والتطوير البحث تشجيع

رؤيتنا

 لمواصلة باالضافة سطاالو والشرق الخليج منطقة في البناء صناعات مجال في الرائدة الشركات احدى تصبح ان في البناء لصناعات الفجيرة شركة رؤية تتمثل
.ولمجتمعنا لزبائننا الجودة عالية وخدمات منتجات تقديم

قيمنا

:يلي فيما البناء لصناعات الفجيرة شركة قيم تتمثل

لزبائننا ممتازة جودة ذات وخدمات منتجات تقديم
التابعة والمصانع الشركة وداخل الموظفين بين االحترام وتبادل التشجيع الجماعي، العمل ضمان
الجميع مع التعامل عند والشفافية الصدق
موظفينا وحماية البيئة حماية
ومجتمعنا لموظفينا مستدامة بيئة خلق

للشركات االجتماعية المسؤولية



التزاماتنا



التزامنا

 فجيرةال شركة تقوم لالسواق، المستمر للتطور نظرا
 وذلك ويروالتط البحث في باالستثمار البناء لصناعات
 ةالجود مجال في العالمية معاييرها على للمحافظة
 باالضافة باالسواق الخاصة التوجهات ومواكبة
.العمالء متطلبات مع تتماشى منتجات البتكار

البحث والتطوير

 وظفيهام في البناء لصناعات الفجيرة شركة تستثمر
 يالت العملية وخبراتهم معرفتهم تطوير خالل من

 خلدا مستدامة بيئة لخلق االمثل الوسيلة تعتبر
.الشركة

تمكين الموظفين 

 اعاتلصن الفجيرة شركة تعتمد
 من االبتكار تعزيز نهج البناء
 وخدمات منتجات تقديم خالل

.للبيئة وصديقة مستدامة

االبتكار



مشاركة اصحاب المصلحة



مشاركة أصحاب المصلحة
في البناء اتلصناع الفجيرة شركة اهداف اهم من يعتبر لالبتكار باالضافة المستمر والتطور االستدامة 

 تؤكد كما .االهداف تلك لتحقيق وشفافية باستمرار العمل مواصلة على الشركة تؤكد .به تقوم ما كل
 محافظةال مع وبيئتها مجتمعها مزوديها، موظفيها، عمالئها، من كل على ايجابي تاثير باحداث التزامها

.مستدام نجاح على دائما

المصلحة الصحاب المستمرة المشاركة على باالساس تقوم باالستدامة الخاصة الشركة استراتيجية ان 
 .الشركة عمل واولويات تتماشى جعلها على والعمل منها وتوقعاتهم اولوياتهم فهم من الشركة يمكن بما

.ستدامةباال الخاصة استرتيجيتها بلورة في الرئيسيين المصلحة اصحاب باشراك الشركة تقوم

االوليين المصلحة أصحاب
السلطات المحلية–الحكومة  المجتمع  المساهمين الزبائن المزودين الموظفين



أهداف االستدامة التي تهم الشركة



اهداف االستدامة الخاصة بشركة الفجيرة لصناعات البناء

اهداف االستدامة 
الرئيسية للشركة

انبعاثات الغازات الدفيئة

البيئة

كثافة االنبعاثات
استخدام الطاقة

كثافة الطاقة
استخدام الماء

العمليات البيئية
الرقابة البيئية
الرقابة البيئية

التخفيف من حدة المخاطر المناخية
معدل راتب الرئيس التنفيذي

االجتماع

معدل الراتب بين الرجل والمراة
معدل دوران الموظفين

التنوع بين الجنسين
عدم التمييز

معدل االصابات
الصحة والسالمة العالمية
الطفل والعمالة االجبارية

حقوق االنسان
التوطين

تنوع مجلس االدارة

الحوكمة
استقاللية مجلس االدارة
القواعد السلوكية للمورد

االخالقيات ومكافحة الفساد
خصوصية البيانات
ممارسات االفصاح



تقرير االستدامة



البيئة



البيئة -تقرير االستدامة 
التابعة المصانعو الشركة قامت المسؤولية هذه خالل ومن عليها، والمحافظة البيئة حماية في مسؤوليتها البناء لصناعات الفجيرة شركة تتفهم 

.البيئة حماية في مستدام نهج الى للوصول والتطوير البحث في باالستثمار لها
يةالتال الشهادات تمتلك انها كما الخضراء للمباني االمارات مجلس في ومصنعأعضاء الصخري للصوف الفجيلرة مصنع تعتبر:  

ISO شهادة لديه الصخري للصوف الفجيرة مصنع -      ISO وشهادة للجودة  9001 OHSAS وشهادة البيئة الدارة 14001 18001 
.والسالمة للصحة

,ICV شهادة لدية االسمنتية للمنتجات الفجيرة مصنع -      ISO 45001: ISO وشهادة 2018 14001: ISO وشهادة 2015
9001:2015.

البيئة حماية في للمساهمة التالية المشاريع في الشركة استثمرت:
 معدل ىعل حافظ كما السامة االنبعاثات انعدام في ساهم ما وهو الصخري للصوف الفجيرة مصنع في االنبعاثات مراقبة نظام تركيب -      

.للصناعة الدولية المعايير من اقل المصنع في انبعاثات

.فاتالمخل انعدام في ساهم مما الصخري الصوف مصنع في  االنتاج عملية في وادخالها الصناعية المخلفات تدوير اعادة وحدة انشاء -      
.االنتاج في واستعمالها تدويرها العادة المستعملة المياه لمعالجة وحدة تركيز تم -      
وقابلة للبيئة قةصدي وتعتبر طبيعية صخور من كليا مصنعة انها خاصة مستدامة منتجات الصخري للصوف الفجيرة مصنع منتجات تعتبر 

 أهمها كثيرة شهادات على الصخري للصوف الفجيرة مصنع منتجات تحصلت .الطاقة على الحفاظ في تساعد المنتجات هذه .الطبيعة في للتحلل
,ICV شهادات ADQCC وارينغتون مخابر ومن دبي بلدية من.

للمنتج باالضافة ناعيةالص والبنايات للحرائق عازلة منتجات لتوفير والتطوير البحث في االستثمار الصخري للصوف الفجيرة مصنع يواصل 
.الزراعي المجال في المياه توفير في سيساهم الذي )Hydroponic ( الجديد



االجتماعي



االجتماعي -تقرير االستدامة 

أصحاب تمع،المج احتياجات بين التوازن خلق خالل من وذلك المجتمعية بمسؤوليتها البناء لصناعات الفجيرة شركة تلتزم 
.الشركة واعمال  والموظفين المصلحة

يرةالفج امارة في االجتماعية الخدمات بعض دعم في المساهمة مثل مبادرات بعدة البناء لصناعات الفجيرة شركة قامت 
.التوطين لدعم الحكومية الجهود في المساهمة الى باالضافة

مواطني اعدةمس اجل من المناطق لتنمية الفجيرة ومؤسسة الفجيرة حكومة مجهودات في البناء لصناعات الفجيرة شركة تساهم 
.منازلهم وترميم انشاء في االمارة

الشابة اراتيةاالم للكفاءات تدريبية بدورات سنوات منذ البناء لصناعات الفجيرة شركة تقوم التوطين لدعم جهودها اطار في 
.الصناعي المجال في الالزمة بالمهارات وتزويدهم معرفتهم لتدعيم وذلك



االجتماعي -تقرير االستدامة 
الجواب  -الحصيلة  الحساب المقياس

10.76 راتب الرئيس التنفيذي مقارنة بمعدل الرواتب في الشركة معدل راتب الرئيس التنفيذي

17.60 معدل رواتب الرجال مقارنة بمعدل رواتب النساء معدل الراتب بين الرجل والمراة

4% نسبة تغيير الموظفين في الشركة معدل دوران الموظفين

%10والنساء % 90الرجال بنسبة  نسبة الموظفين االناث مقارنة بنسبة الموظفين الذكور في الشركة التنوع بين الجنسين

يتم تطبيق القوانين الخاصة بالدولة في هذا المجال  هل تتبع الشركة سياسة خاصة بعدم التمييز عدم التمييز

0% نسبة االصابات مقارنة بعدد ساعات العمل في الشركة معدل االصابات

نعم هل تتبع الشركة سياسة خاصة بالصحة والسالمة العالمية الصحة والسالمة العالمية

يتم تطبيق القوانين الخاصة بالدولة في هذا المجال  هل تتبع الشركة سياسة خاصة بحماية االطفال والعمالة االجبارية الطفل والعمالة االجبارية

يتم تطبيق القوانين الخاصة بالدولة في هذا المجال  هل تتبع الشركة سياسة خاصة بحقوق االنسان حقوق االنسان

4.14% نسبة المواطنين مقارنة بعدد الموظفين التوطين



الحوكمة



الحوكمة -تقرير االستدامة 
2020 لسنة رم/3 رقم والسلع المالية االوراق هيئة  ادارة مجلس رئيس قرار بتطبيق البناء لصناعات الفجيرة شركة تقوم 

.العامة المساهمة الشركات بحوكمة والخاص
الجواب -الحصيلة  التوضيح المقياس

الل انتخابات ال تواجد للعنصر النسائي في مجلس ادارة الشركة حيث انه لم يتم ترشيح اية عناصر نسائية خ
.2021وسنة  2018مجلس االدارة السابقة لسنة  نسبة العنصر النسائي في مجلس االدارة واللجان المنبثقة عنه تنوع مجلس االدارة

مستقلين وغير تنفيذيينأعضاء أغلبهم يتكون مجلس االدارة من سبعة  نسبة االعضاء المستقلين في مجلس االدارة استقاللية مجلس االدارة

ذلك للحفاظ تم وضع شروط وسياسات خاصة بالمشتريات في الشركة وتتضمن القواعد السلوكية للموردين و
على السلوكيات االخالقية في تعامالت الشركة هل يلتزم الموردين باالمتثال للقواعد السلوكية  القواعد السلوكية للمورد

عاون مع تنبثق عن مجلس االدارة كل من لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت وتعمل هذه اللجان بالت
.خارجية االدارة التنفيذية على ترسيخ ثقافة اخالقيات المهنة ومكافحة الفساد خاصة في تعاملها مع اطراف هل تتبع الشركة سياسة لالخالقيات ومكافحة الفساد االخالقيات ومكافحة الفساد

وضعت الشركة سياسات عدة للمحافظة على خصوصية البيانات واهمها

هل تتبع الشركة سياسة خصوصية البيانات خصوصية البيانات

سياسة تامين المعلومات

سياسة تامين االنترنت

تامين الشبكة

وتساهم هذة السياسات  في الحفاظ على خصوصية بيانات الشركة

لى موقع تقوم الشركة باالفصاح عن اجتماعات مجلس االدارة والجمعية العمومية باالظافة للبيانات المالية ع
سوق ابوظبي لالوراق المالية  .ممارسات االفصاح الخاصة بالشركة ممارسات االفصاح




