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 تقرير مدققي الحسابات المستقلين

 

 البناء ش.م.ع  لصناعات السادة مساهمي شركة الفجيرة 
 

 التقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
 

 الرأي 
 

)"الشركة"( وشركاتها الفجيرة لصناعات البناء ش.م.ع لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة لشركة 
 ياناتالب، و2020ديسمبر  31وحد كما في (، التي تتألف من بيان المركز المالي المالتابعة )"المجموعة" 
، والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية خسائر واإليرادات الشاملة األخرىالموحدة لألرباح أو ال

ة ومعلومات للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، باإلضافة إلى إيضاحات تتضمن السياسات المحاسبية الهام
 إيضاحية أخرى. 

 
بر بصورة عادلة، من كافة النواحي المادية، عن المركز رفقة تُعفي رأينا، إن البيانات المالية الموحدة الم

، وعن أدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية 2020ديسمبر  31المالي الموحد للمجموعة كما في 
 اً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفق

 
 أساس إبداء الرأي 

 
نفيذ تدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. قمنا بتوضيح مسؤوليتنا بموجب هذه المعايير في فقرة نا بتقم لقد

تقاللية عن  من هذا التقرير. إننا نتمتع باس مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة
عن مجلس المعايير األخالقية  الصادرة د السلوك المهني للمحاسبين القانونيينالمجموعة وفقاً لقواع

الدولية للمحاسبين باإلضافة إلى متطلبات أخالقيات المهنة المتعلقة بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة في  
نا األخالقية األخرى وفقاً لهذه المتطلبات ولقواعد  دولة اإلمارات العربية المتحدة، وقد استوفينا مسؤوليات

قانونيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين. هذا اسبين الالسلوك المهني للمح
 ونعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتزويدنا بأساس إلبداء رأينا.

 
 أمور التدقيق الرئيسية

 
األمور أهمية في   ية، أكثردقيق الرئيسية في تلك األمور التي نراها، وفقاً ألحكامنا المهنمور التتتمثل أ

الحالية. تم تناول هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية  للفترةتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة 
 فصالً حول هذه األمور.الموحدة بشكل مجمل، وأثناء تكوين رأينا حولها، وال نبدي رأياً من
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 أمور التدقيق الرئيسية )تابع(

 
 كيف تم تناول أمور التدقيق الرئيسية في سياق تدقيقنا أمر التدقيق الرئيسي

 
 المخزون تقييم 

 
 يانات المالية الموحدة الب حول  14رقم   راجع اإليضاح

 
 كما هو موضح في السياسات المحاسبية

حول البيانات المالية   3  رقم يضاحفي اإل
أو ، يتم تسجيل المخزون بالتكلفة الموحدة

صافي القيمة القابلة للتحقيق، أيهما أقل.  
عليه، تطبق اإلدارة أحكام لتحديد  وبناءً 

المخصصات المناسبة للمخزون المتقادم 
 المستقبليأعماره وسعر البيع ناداً إلى  است

     المتوقع.
 

أحد   هو  مخزونأن تقييم ال لقد اعتبرنا
أمور التدقيق الرئيسية نظراً ألن تحديد 
المخصصات المناسبة ينطوي على توقع 
الكميات الزائدة للمخزون التي سوف 
تظل غير مستخدمة أو غير مباعة بعد 

د مؤكنهاية فترة التقرير، وهو أمر غير 
ويتطلب تطبيق أحكام جوهرية من قبل  

 اإلدارة.  

ط الرقابية  لية للضوابلتشغياختبار الفعالية اقمنا ب •
 .  الرئيسية على المخزون

 

أن بنود فحص عينة من المخزون للتحقق قمنا ب •
أعمار المخزون قد تم  تقرير المخزون المسجلة في 

من خالل   ةالعمر المناسبضمن فئة تصنيفها 
زون الواردة في التقرير مع د المخمقارنة بنو

  الوثائق ذات الصلة التي تضمنت فواتير الشراء
   استالم البضائع. ات وسند

 

صافي القيمة القابلة للتحقيق لعينة من  قمنا باختبار •
المخزون من خالل مقارنة التكلفة مع أسعار البيع  
األخيرة وتقييم مدى معقولية أي انخفاض في قيمة 

 التقييم.  لى هذاالمخزون بناء ع
 

ات المكونة في مخصصال ما إذا كانتتقييم قمنا ب •
افقة مع سياسة المجموعة بشأن  ر متوتاريخ التقري

إعادة   المخزون من خالل تكوين مخصصات
احتساب المخصصات استناداً إلى المعايير الواردة  

   في السياسة. 
 

  عند اإلدارةألحكام  مدى الدقة السابقةقمنا بتقييم  •
من خالل فحص  المخزون  اتن مخصصيتكو

  ة كمااستخدام أو عكس المخصصات المسجلمدى 
والمخصصات الجديدة المكونة في  في نهاية السنة 

 فيما يتعلق بالمخزون في المخازن.   السنة الحالية
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 أمور التدقيق الرئيسية )تابع(
 

 أمر التدقيق الرئيسي
 

 أمور التدقيق الرئيسية في سياق تدقيقنا ناولكيف تم ت

 خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية 
 

 حول البيانات المالية الموحدة  31راجع اإليضاح رقم  
 

كما هو موضح في السياسات المحاسبية 
حول البيانات المالية   3  في اإليضاح رقم

الموحدة، يتم تحديد االنخفاض في قيمة 
لمدينة التجارية من خالل نموذج مم االذ

 خسائر االئتمان المتوقعة. 
 

من   ٪ 9تشكل الذمم المدينة التجارية 
  31لمجموعة كما في إجمالي موجودات ا

تحديد عملية نطوي تو 2020ديسمبر 
ة دينخسائر االئتمان المتوقعة للذمم الم

 على تقديرات وأحكام جوهرية.التجارية 
 
 

المجموعة لتقدير   نعة مالمنهجية المتبفهمنا  •
خسائر االئتمان المتوقعة وقمنا بتقييم مدى مالءمة 

منهجية خسائر االئتمان المتوقعة وفقاً لمتطلبات 
من المعايير الدولية إلعداد التقارير   9المعيار رقم 

 المالية.  
 

 المطبق ئتمان المتوقعةسائر االج خنموذقمنا بتقييم  •
يل اإلدارة  تحل من قبل اإلدارة من خالل مراجعة

اختبار لخسائر االئتمان التاريخية لذممها المدينة و
مدى اكتمال ودقة البيانات المدخلة في هذا النموذج 

 وتقييم التقديرات المستقبلية المطبقة.  
 

ثل ، مالمدخالت الرئيسية لهذا النموذج باختبارقمنا  •
تمالية التعثر المدخالت المستخدمة في احتساب اح

حقة المترتبة على التعثر، الال في السداد والخسارة
من خالل مقارنتها مع البيانات التاريخية. قمنا 

أيضاً بتقييم مدى معقولية العوامل المستقبلية 
 . المستخدمة من قبل المجموعة 

 

 قمنا بمراجعة الترتيبات و/أو المراسالت مع •
راف خارجية لتقييم إمكانية تحصيل الذمم  أط

     اد. الجوهرية متأخرة السد نة المدي
 

 المعلومات األخرى
 

تكون اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. تتضمن المعلومات األخرى المعلومات الواردة في تقرير 
 . أعضاء مجلس اإلدارة

 

نُعبر عن أي استنتاجات ات األخرى، كما أننا ال لومات المالية الموحدة المعا حول البيانال يشمل رأين
 تدقيقية بشأن هذه المعلومات.

 

فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة، تنحصر مسؤوليتنا في قراءة المعلومات األخرى، وعند القيام  
ات المالية ياناألخرى غير متسقة بصورة مادية مع الببذلك نضع في االعتبار ما إذا كانت المعلومات 

ع المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء عملية التدقيق، أو ما إذا كانت تشوبها أخطاء الموحدة أو م
مادية. في حال خلصنا إلى وجود خطأ مادي في المعلومات األخرى، بناًء على األعمال التي قمنا بها 

فإننا  ر تقرير مدققي الحسابات،صدا األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ إ فيما يتعلق بالمعلومات 
 ملزمون باإلبالغ عن هذا األمر. لم يسترع انتباهنا أي أمر يستدعي اإلبالغ عنه في هذا الشأن. 
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 ة الموحدةاليمسؤولية اإلدارة ومسؤولي الحوكمة عن البيانات الم

 
ً تكون اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض البي للمعايير الدولية  انات المالية الموحدة بصورة عادلة وفقا

د التقارير المالية، وإعدادها بما يتوافق مع األحكام ذات الصلة من القانون االتحادي لدولة اإلمارات إلعدا
اخلية التي ترى اإلدارة أنها ضرورية إلعداد  الد ، وعن الرقابة 2015( لسنة  2العربية المتحدة رقم )

 عن االحتيال أو الخطأ.  ت المالية الموحدة بحيث تكون خالية من األخطاء المادية، الناتجةالبيانا
 

عند إعداد البيانات المالية الموحدة، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على مواصلة  
مبدأ االستمرارية واإلفصاح حيثما يكون مناسباً عن األمور المتعلقة ب  ية،أعمالها وفقاً لمبدأ االستمرار

 إذا كانت اإلدارة تعتزم تصفية المجموعة أو إيقاف واستخدام مبدأ االستمرارية كأساس للمحاسبة، إال
 عملياتها أو لم يكن لديها بديل فعلي غير ذلك. 

 

 التقارير المالية للمجموعة.  داد يتحمل مسؤولو الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إع
 

 مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة
 

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيدات معقولة حول ما إذا كانت البيانات المالية الموحدة، بشكل مجمل، 
ات الذي ققي الحسابمد ء المادية، التي تنتج عن االحتيال أو الخطأ، وإصدار تقريرخالية من األخطا

يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو عبارة عن درجة عالية من التأكيد، لكنه ليس ضماناً بأن أعمال  
 عند وجوده. التدقيق التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكتشف دائماً أي خطأ مادي 

 
اء مادية إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن  هذه األخط عتبرقد تنشأ األخطاء نتيجة االحتيال أو الخطأ وتُ 

تؤثر بصورة فردية أو جماعية على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه 
 البيانات المالية الموحدة. 

 

مهنية مع  أحكامية للتدقيق، نقوم بوضع القيام بها وفقاً للمعايير الدولكجزء من أعمال التدقيق التي يتم 
 اتباع مبدأ الشك المهني خالل عملية التدقيق. قمنا أيضاً بما يلي: 

 

تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت نتيجة االحتيال أو  •
ية  دقيق المناسبة لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافالخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات الت

يدنا بأساس إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف األخطاء المادية الناتجة عن االحتيال الئمة لتزووم
تكون أعلى مقارنةً باألخطاء المادية الناتجة عن الخطأ نظراً ألن االحتيال قد ينطوي على تواطؤ أو 

 تعمد أو تحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية. تزوير أو حذف م
 

المتعلق بأعمال التدقيق وذلك بغرض تصميم إجراءات تدقيق مناسبة الداخلية   رقابةفهم نظام ال •
 للظروف الراهنة، وليس بغرض إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة. 

 

قولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى مع •
 رة.داقبل اإل من عةضوذات الصلة المو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8 
 

 للشركات األعضاء العالميةكي بي إم جي  منظمةة وعضو في ة اإلمارات العربية المتحدة في دوللوار جلف ليمتد، شركة ُمرخص كي بي إم جي
 حفوظة.بالضمان. جميع الحقوق م محدودةة خاص إنجليزيةنترناشيونال ليمتد، شركة اكي بي إم جي  المستقلة التابعة لـ

 .رات العربية المتحدةلة اإلمادوبموجب قوانين  مسجل ومرخص ليمتد )فرع دبي( جي لوار جلفإم كي بي 

 

 

 شركة الفجيرة لصناعات البناء ش.م.ع 
 تقرير مدققي الحسابات المستقلين

 2020ديسمبر  31
 

 

 

 قيق البيانات المالية الموحدة )تابع( مسؤولية مدققي الحسابات عن تد 
 

وتحديد ما إذا  راريةالتحقق من مدى مالءمة استخدام اإلدارة لألسس المحاسبية المتعلقة بمبدأ االستم •
 ليها، فيما يتعلق باألحداثكان هناك عدم يقين جوهري، بناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول ع

أعمالها وفقاً لمبدأ  أو الظروف التي قد تُثير شكوكاً جوهرية حول قدرة المجموعة على مواصلة 
ينا أن نلفت االنتباه في ين علاالستمرارية. في حال خلصنا إلى وجود عدم يقين جوهري، فإنه يتع
م بتعديل الية الموحدة، أو نقوتقرير مدققي الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات الم

لى أدلة التدقيق التي تم الحصول  رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. تعتمد استنتاجاتنا ع
حداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب أن األعليها حتى تاريخ إصدار تقرير مدققي الحسابات. إال 
 الستمرارية.في توقف المجموعة عن مواصلة أعمالها وفقاً لمبدأ ا

 

فصاحات، وما  انات المالية الموحدة وهيكلها ومحتواها بشكل عام، بما في ذلك اإلرض البيتقييم ع •
يقة تضمن عرض  ة بطرإذا كانت البيانات المالية الموحدة تمثل المعامالت واألحداث ذات الصل 

 البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة. 
 

لمالية للمنشآت أو األنشطة التجارية الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالءمة بشأن المعلومات ا •
انات المالية الموحدة. نحن نتحمل مسؤولية توجيه واإلشراف داء رأي حول البيداخل المجموعة إلب

 موعة. نحن مسؤولين وحدنا عن رأينا التدقيقي.للمج على وتنفيذ أعمال التدقيق
 

نتواصل مع مسؤولي الحوكمة بخصوص عدة أمور من ضمنها نطاق أعمال التدقيق واإلطار الزمني 
أي قصور جوهري يتم اكتشافه  المحدد لها والنتائج الجوهرية المترتبة على أعمال التدقيق بما في ذلك 

 ا.دقيقنفي نظام الرقابة الداخلية خالل ت

 

قدم أيضاً إقراراً لمسؤولي الحوكمة نؤكد بموجبه التزامنا بقواعد السلوك المهني فيما يتعلق باالستقاللية، نُ 
، الليتناونطلعهم على كافة العالقات واألمور األخرى التي قد يُعتقد بصورة معقولة أنها تؤثر على استق

ً كان مناوحيثما   . اإلجراءات الوقائية المطبقة وأ تهديداتالء على قضالل التي تم اتخاذها، اإلجراءات سبا
 

ل بشأنها مع مسؤولي الحوكمة، نحدد األمور األكثر أهمية أثناء تدقيق التواص في ضوء األمور التي يتم 
البيانات المالية الموحدة للفترة الحالية، وبذلك تُعتبر هذه األمور هي أمور التدقيق الرئيسية. نقوم 

 ر مدققي الحسابات ما لم يكن اإلفصاح عن تلك األمور للعامة محظوراً ألمور في تقريباستعراض هذه ا
ب القوانين أو التشريعات أو عندما نرى في حاالت نادرة للغاية أنه يجب عدم اإلفصاح عن أمر ما بموج

تي تعود على  في تقريرنا إذا كان من المتوقع أن تكون التداعيات السلبية للقيام بذلك أكثر من المنافع ال
 لمصلحة العامة نتيجة هذا اإلفصاح.ا
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 لة األخرى الموحد بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشام
 2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة
 
  2020 2019 
 درهم درهم  إيضاح 
    

    العمليات المستمرة 
 218.566.074 190.465.205 5 اإليرادات  

 (126.271.699) ( 111.238.170) 6 تكلفة المبيعات
  ------------------- ------------------ 

 92.294.375 79.227.035  إجمالي األرباح 
    
 (22.983.205) ( 22.768.923) 7 والعمومية  دارية اإلمصروفات ال

 (22.132.839) ( 20.402.988) 8 مصروفات البيع والتوزيع
 2.768.801 4.479.387 9 إيرادات أخرى 

 (1.075.421) ( 303.082) )أ( 31 لتجارية خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة ا 
  ---------------- --------------- 

 48.871.711 40.231.429  األرباح التشغيلية 
    

 (5.209.312) ( 4.387.059) 10 التمويل  تكاليف
 2.079.231 2.077.113 10 إيرادات التمويل 

 1.583.241 2.082.707 (2)13 إيرادات توزيعات األرباح 
  --------------- --------------- 

 47.324.871 40.004.190  تمرة لمست ا ن العمليااألرباح م 
    

 22.680 204.858 32 متوقفة عملية من  األرباح
  ---------------- --------------- 

 47.347.551 40.209.048  السنة  أرباح 
   =========  ======== 
    

    ة إلى: األرباح العائد 
 47.347.551 40.209.048  مالكي الشركة 

 - -  يطرة  الحصص غير المس
  ---------------- -------------- 

 47.347.551 40.209.048  السنة  أرباح 
   =========  ======== 
 

 . البيانات المالية الموحدةال يتجزأ من هذه  جزءاً  53 لىإ 16تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
 

 .  9إلى  4من  مدرج على الصفحات ققي الحسابات المستقلين إن تقرير مد
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 )تابع( دات الشاملة األخرى الموحد بيان األرباح أو الخسائر واإليرا
 2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 

  2020 2019 
 درهم درهم  إيضاح 
    

 47.347.551 40.209.048  السنة  أرباح 
    

    ألخرى: الشاملة ا ادات اإلير
    

    األرباح أو الخسائر:  حقاً إلىتصنيفها ال يُعادبنود لن 
    

 المسجلة  في حقوق الملكية الستثماراتعادلة صافي التغير في القيمة ال
 10.373.422 4.289.157 13 بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

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

  44.498.205 57.720.973 
   ========= ====== = = 

    العائدة إلى:  إجمالي اإليرادات الشاملة 
 57.720.973 44.498.205  مالكي الشركة 
 - -  يطرة  ير المسالحصص غ

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

 57.720.973 44.498.205  للسنة    إجمالي اإليرادات الشاملة
   ========= = == ===== 
    

    ربحية السهم 
 0 .35 0  .29 28 مستمرةعمليات  – خفضة لموااألساسية 

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

   ==== = === 
 

 

 . ة الموحدةالبيانات المالي ال يتجزأ من هذه  جزءاً  53إلى  16ل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من شكتُ 
 
 .  9إلى  4ات من ى الصفحمدرج علسابات المستقلين تقرير مدققي الح نإ
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 بيان التدفقات النقدية الموحد 
 2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

  2020 2019 
 درهم  درهم إيضاح 
    ليةنشطة التشغيألا

 47.347.551 40.209.048  أرباح السنة  
    ت لـ: تعديال

 ( 14.300) (13.765) 9 األرباح من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 
 (927.204) (2.297.104) 9 دفعات مقدمة ومخصصات واستحقاقات زائدةعكس 

 3.844.169 3.670.381 10 راإليجاالفائدة على التزامات 
 1.365.143 716.678 10 روض المصرفيةمصروفات الفائدة على الق

 (2.079.231) (2.077.113) 10  إيرادات الفائدة
 31.677.487 29.759.661 (3)11 تهالك )بما في ذلك موجودات حق االستخدام( ساال

 10.000 - (5)11 خسائر انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات
 - 245.373 (6)11 إلنجازة قيد ارأسماليأعمال  شطب

 (1.610.179) (2.082.707) 32( و 2)13  إيرادات توزيعات األرباح 
 (2.526.267) (93.749) ( 2)32و  14 كةمخزون بطيء الحرمخصص ال عكس

 1.068.449 898.314 26 للموظفينمخصص تعويضات نهاية الخدمة 
 1.075.421 303.082 ()أ31 خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية

  ---------------- ---------------  
  69.238.099 79.231.039 

 (6.697.501) 3.475.487  التغير في المخزون
 9.980.733 1.137.143  التجارية  دينةالم التغير في الذمم

 التغير في الدفعات المقدمة والودائع والذمم المدينة األخرى 
 3.286.573 1.476.176  جل وموجودات العقود(المدينة طويلة األ )بما في ذلك الذمم

 (7.106.377) (9.494.477)  التغير في الذمم الدائنة التجارية واألخرى
 (2.359.194) (1.113.594) 26 هاية الخدمة المدفوعة للموظفينتعويضات ن
 (1.260.000) (1.260.000) 23 مدفوعة إلى أعضاء مجلس اإلدارةمكافآت 

  ---------------- ---------------  
 75.075.273 63.458.834  لية نشطة التشغيلنقد من األي اصاف
  ---------------- --------------- 

    االستثماريةاألنشطة 
 ( 53.000.000) (121.023.000)   االستثمار في ودائع ثابتة

 37.000.000 65.500.000  ئع ثابتةاسترداد ودا ت منالمتحصال
 - (19.939.753) 13 الشاملة األخرى ة من خالل اإليراداتلاالستحواذ على استثمارات مسجلة بالقيمة العاد

 خالل اإليرادات ة من استثمارات مسجلة بالقيمة العادل المتحصالت من بيع
 14.557.985 6.319.990 13 األخرى  الشاملة

 ( 10.386.252) (5.145.258) 11 ات االستحواذ على ممتلكات وآالت ومعد
 14.300 102.126  وآالت ومعدات تالمتحصالت من استبعاد ممتلكا

 1.818.309 1.763.197  الفائدة المستلمة  
 1.610.179 2.082.707  توزيعات األرباح المستلمة 

  ------------------ -----------------  
 (8.385.479) (70.339.991)   ة صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماري

  ------------------ ----------------  
    األنشطة التمويلية 

 (7.823.153) (7.111.111) 24 قروض مصرفية تم سدادها 
 (6.345.650) (7.431.467) 25 التزامات إيجار تم دفعها 

 ( 13.598.750) (20.398.125) 23 مدفوعةأرباح توزيعات 
 (1.420.822) (826.937)  فوعة فوائد مد

  ------------------ ----------------  
 ( 29.188.375) (35.767.640)  يلية  م في األنشطة التموصافي النقد المستخد

  ------------------ ---------------- 
 37.501.419 (42.648.797)  الزيادة في النقد وما يعادله )النقص( / صافي

    
 26.235.964 63.737.383  لسنة  اية اوما يعادله في بدقد الن
  ---------------- --------------- 

 63.737.383 21.088.586  النقد وما يعادله في نهاية السنة   
  ========= ======== 

    ادله مما يلي:  يتألف النقد وما يع 
 63.372.492 21.029.295 19  مستمرةعمليات  –النقد في الصندوق ولدى البنوك 

 364.891 59.291 32  ةتوقفعملية م –لدى البنوك النقد 
  ========= ======== 
  21.088.586 63.737.383 
  ========= ======== 

 ن هذه البيانات المالية الموحدة.  يتجزأ م اً الجزء 53إلى  16تُشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
 .  9لى إ 4مستقلين مدرج على الصفحات من ي الحسابات الإن تقرير مدقق
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 لتغيرات في حقوق الملكية الموحد ن اا بي
 2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
 رأس 
 المال 

 االحتياطي 
 قانوني ال

احتياطي القيمة العادلة  
 لالستثمارات المسجلة  

عادلة من خالل  مة البالقي
 اإليرادات الشاملة األخرى 

 األرباح  
 تجزة محال

حقوق   إجمالي 
   الملكية 

 هم  رد درهم  درهم   درهم   درهم   
      

 301.276.964 88.472.086 39.772.179 37.045.199 135,987,500 2019يناير  1الرصيد في 
 --------------- --------------- -------------- -------------- ---------------- 

      ة  سنللإجمالي اإليرادات الشاملة  
 47.347.551 47.347.551 - - - السنة أرباح 

 10.373.422 - 10.373.422 - - للسنة  لشاملة األخرى ا راداتي اإل
 --------- --------- -------------- --------------- --------------- 

 57.720.973 47.347.551 10.373.422 - -   للسنةإجمالي اإليرادات الشاملة  
 --------- --------- -------------- -------------- --------------- 

 المسجلة   ،المعامالت مع مالكي الشركة
      : مباشرة ضمن حقوق الملكية 

 (13,598,750) (13,598,750) - - - ( 23توزيعات األرباح الُمعلنة )راجع اإليضاح 
 (1.260.000) (1.260.000) - - - ( 23أعضاء مجلس اإلدارة )راجع اإليضاح  تمكافآ
 --------- --------- ----------- --------------- --------------- 

 المسجلة   ،إجمالي المعامالت مع مالكي الشركة
 مباشرة ضمن حقوق الملكية 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(14,858,750) 

 
(14,858,750) 

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

 - (4.734.755) - 4.734.755 - ( 21اإليضاح  ي )راجعن والمحول إلى االحتياطي القان 
 المحول عند بيع استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل  

 ( 22اإليرادات الشاملة األخرى )راجع اإليضاح 
 
- 

 
- 

 
(2.751.741) 

 
2.751.741 

 
- 

 ------------- ------------- --------------- --------------- ---------------- 
 - (1.983.014) (2.751.741) 4.734.755 - ي الحركات األخرى  إجمال
 ----------------- -------------- --------------- ---------------- ---------------- 
 344.139.187 118.977.873 47.393.860 41.779.954 135,987,500 2019 ديسمبر  31في   صيد الر
  ========= ====== = = ====== ===  ========= == ======= 
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  )تابع(غيرات في حقوق الملكية الموحد بيان الت
 2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
 رأس 
 المال 

 االحتياطي 
 قانوني ال

ة العادلة  القيماحتياطي 
 ستثمارات المسجلة  لال

من خالل   بالقيمة العادلة 
 دات الشاملة األخرى اإليرا 

 األرباح  
 المحتجزة 

حقوق   الي مإج
   الملكية 

 درهم   درهم  درهم   درهم   درهم   
      

 344.139.187 118.977.873 47.393.860 41.779.954 135,987,500 2020يناير  1الرصيد في 
 --------------- --------------- -------------- -------------- ---------------- 

      للسنة  إجمالي اإليرادات الشاملة  
 40.209.048 40.209.048 - - - السنة أرباح 

 4.289.157 - 4.289.157 - - للسنة  لشاملة األخرى ا اإليرادات
 --------- --------- -------------- --------------- --------------- 

 44.498.205 40.209.048 4.289.157 - -   للسنةإجمالي اإليرادات الشاملة  
 --------- --------- -------------- -------------- --------------- 

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

 (20.398.125) (20.398.125) - - - ( 23توزيعات األرباح الُمعلنة )راجع اإليضاح 
 (1.260.000) (1.260.000) - - - ( 23أعضاء مجلس اإلدارة )راجع اإليضاح  مكافآت

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

 من حقوق الملكية رة ضمباش
 
- 

 
- 

 
- 

 
(21.658.125) 

 
(21.658.125) 

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

 - (4.020.905) - 4.020.905 - ( 21 يضاح اإل عالمحول إلى االحتياطي القانوني )راج
 المحول عند بيع استثمارات مسجلة بالقيمة العادلة من خالل  

 ( 22)راجع اإليضاح   اإليرادات الشاملة األخرى
 
- 

 
- 

 
(1.816.020) 

 
1.816.020 

 
- 

 ---------------- ------------- --------------- ---------------- ---------------- 
 - (2.204.885) (1.816.020) 4.020.905 - ي الحركات األخرى  إجمال
 ----------------- ---------------- ---------------- ----------------- ----------------- 

 366.979.267 135.323.911 49.866.997 45.800.859 135,987,500 2020 ديسمبر  31الرصيد في  
  ========= = ======== ====== === = ========= == = ======= 
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 إيضاحات  
 ءًا من البيانات المالية الموحدة(  ل جز)تشك

 
 شركة  لمعلومات عن ا  . 1

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

لشركة هو ص.ب  لعنوان المسجل الإن . 1991 امع في  همة عامة ة مساتم الحقاً تغيير الوضع القانوني للشركة إلى شرك العربية المتحدة. 
 وظبي لألوراق المالية.  لشركة مدرجة في سوق أب لالعادية  سهماألإن  رات العربية المتحدة.إلماا الفجيرة، ،383
 

  ا مجتمعة ار إليهم)يُش تها التابعةامن الشركة وشرك 2020 ديسمبر 31 وللسنة المنتهية في  كما في  البيانات المالية الموحدة تتألف 
عة في  واألنشطة الرئيسية للشركات التاب كات التابعة للمجموعة ح عن الشرفصا إل اتم  . (“ شركات المجموعة”ومنفردة بـ “لمجموعة ا”بـ

   البيانات المالية الموحدة.  حول  33اإليضاح رقم 
 

الصوف   وموادفة المتشابكة وبالط السيراميك صالط األر ب مال وأع واالنترلوكالطابوق  وبيع تتمثل األنشطة الرئيسية للمجموعة في إنتاج
 تجات الكسارات. الرخام وبالط التيرازو ومن  تجات ومن   ةل العاز الصخري

 
   أساس اإلعداد  . 2

 
 بيان التوافق   )أ( 

 
ً للمعايير الدولية إلعداد الت  2020 ديسمبر 31 للسنة المنتهية في  البيانات المالية الموحدةتم إعداد  ، كما أنها تتوافق مع  المالية قاريروفقا

تم إدراج تفاصيل   .2015سنة ( ل 2)مارات العربية المتحدة رقم القانون االتحادي لدولة اإلكة وللشر يالبنود ذات الصلة من النظام األساس 
 .  3السياسات المحاسبية للمجموعة في اإليضاح رقم 

 
 أساس القياس  )ب( 

 

ت الشاملة  راداقيمة العادلة من خالل اإلي الب  المسجلة االستثمارات اء ريخية، باستثن التا التكلفة لمبدأوفقاً تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة 
 لها بالقيمة العادلة.  األخرى التي يتم تسجي 

 
 لة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية  العم )ج( 

 
 . للمجموعة العملة الرسمية  وهي  ( “اتيالدرهم اإلمار”المتحدة )تم عرض هذه البيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات العربية 

 
 التقديرات واألحكام  تخدام سا )د( 

 

افتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية  ديرات ووضع أحكام وتقب اإلدارة  قامت  دة،الموح هذه البيانات المالية دادإع دعن 
   .ف النتائج الفعلية عن تلك التقديراتتختل  والمصروفات. قد  للموجودات والمطلوبات واإليرادات المسجلة والمبالغ للمجموعة 

 
 ت على التقديرات بأثر مستقبلي.  عتراف بالتعديالمستمرة. يتم اال ابعة لها بصورةواالفتراضات الت   يراتمراجعة التقدب  تقوم اإلدارة 

 
لها التأثير   المحاسبية التي ياساتتطبيق الس ت عندتقديراعن األحكام واالفتراضات وعدم اليقين في المعلومات  37 رقم يتضمن اإليضاح

 . الموحدة  ات الماليةبيان بها في العلى المبالغ المعترف  األكبر
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 )تابع( ضاحات يإ
 

 )تابع( أساس اإلعداد  . 2
 

 قياس القيم العادلة  )هـ( 
 

 ت المالية وغير المالية. طلوباالموجودات والم  تتطلب بعض اإلفصاحات والسياسات المحاسبية للمجموعة قياس القيم العادلة لكل من
 

 ياس القيم العادلة. ق بقم للرقابة فيما يتعلعة إطار عاولدى المجم
 

، تستخدم المجموعة معطيات السوق الملحوظة قدر اإلمكان. يتم تصنيف القيم العادلة في  دلة لألصل أو االلتزاملقيمة العاعند قياس ا
 الي: الت  ليب التقييم المبينة على النحو اناداً إلى المدخالت المستخدمة في أسة است ج للقيمة العادلمستويات مختلفة في نظام متدر

 
 دات أو مطلوبات متطابقة.  طة لموجو )غير معدلة( في أسواق نش: أسعار مدرجة 1المستوى  ‒
  سواء بات، وجودات أو مطلووهي عبارة عن مدخالت ملحوظة لم 1: مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى 2المستوى  ‒

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

في النظام المتدرج للقيمة   ختلفةام ضمن مستويات م في حال أمكن تصنيف المدخالت المستخدمة في قياس القيمة العادلة ألصل أو التز
وي على المدخالت  رج للقيمة العادلة الذي ينطالمتدنظام مله ضمن نفس المستوى في البأك يتم تصنيف قياس القيمة العادلة ،العادلة

 الجوهرية األقل أهمية بالنسبة لعملية القياس بأكملها. 

 
 ر. ير التي تم خاللها التغيي رللقيمة العادلة في نهاية فترة التقتدرج تويات النظام المتعترف المجموعة بالتحويالت فيما بين مس

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

   العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى.
 

 اسات المحاسبية الهامةسي ال . 3
 
 أساس التوحيد  )أ( 

 
 التابعة. وشركاتهاشركة لية لل لموحدة على البيانات الماية ا ات المالن تشتمل البيا

 
 عمال دمج األ 

 
التي تم   األنشطة والموجودات مجموعة عندما ينطبق على  الستحواذدمج األعمال باستخدام طريقة ا عمليات احتساب ب مجموعة تقوم ال
لتحديد ما إذا كانت مجموعة محددة من األنشطة والموجودات  . ةمجموعلالسيطرة إلى ا تحويل  ويتما تعريف العمل التجاري هواذ علي االستح

مدخالت  تمثل عمل تجاري، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت مجموعة الموجودات واألنشطة التي تم االستحواذ عليها تشمل، بحد أدنى، 
 ج مخرجات.  اا كانت المجموعة المستحوذ عليها لديها القدرة على إنت إذ جوهرية وماوعملية 

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

حواذ  ت كانت القيمة العادلة إلجمالي الموجودات التي تم االس إذاعليها ال تمثل عمل تجاري. يتم استيفاء شروط اختبار التركيز االختياري 
 ودات المماثلة القابلة للتحديد.   عليها مركزة في أصل واحد محدد أو مجموعة من الموج 

 
 : أنهاستحواذ على في تاريخ اال التجارية الشهرة  بقياس ة جموعالم تقوم
 

 اً ؛ زائدالمحول للمقابلالقيمة العادلة  •

 اً ئدا؛ زامسيطرة في الشركة المستحوذ عليهي حصص غير أل  اف بهترمعال القيمة •

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

 . المفترضةمطلوبات القابلة للتحديد وال المستحوذ عليها ( للموجوداتبشكل عام)القيمة العادلة  االمعترف به القيمةصافي   •
 

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

 )تابع( ت المحاسبية الهامة السياسا  . 3
 

 )تابع(  أساس التوحيد  )أ( 
 

 )تابع(  عمالدمج األ 
 

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

 
لالحقة في القيمة العادلة  التغييرات اب االعتراف تم تقرير وي  قيمة العادلة في تاريخ كل مل بالحت لما المقابل تم إعادة قياس ي بخالف ذلك، 

 . ح أو الخسائرضمن األربا المحتمل  لب للمقا
 

  مال،دمج األع عندلمجموعة التي تتكبدها االملكية  سندات الدين أو ندات دار سالمرتبطة بإص لتكاليفا، بخالف بتكاليف المعاملة فيما يتعلق
 دها. عند تكب  احتسابها كمصروفات يتم 
 
 ت التابعة ركاالش
  

  حقوق في  لديهاأو  إلىضة رتكون معسيطرة المجموعة عندما  نشأة. ت مجموعر عليها اليطست تتمثل الشركات التابعة في المنشآت التي 
  ج إدرا. يتم نفوذها على المنشأة تلك العائدات من خالل  فيالقدرة على التأثير  ون لديهاالمنشأة ويكمع  ارتباطها نتيجة يرةمتغ عائدات

سيطرة حتى تاريخ توقف هذه السيطرة. تم تغيير  دء المن تاريخ ب اعتباراً الموحدة  البيانات المالية للشركات التابعة في البيانات المالية
 ل المجموعة. مع السياسات المتبعة من قب  فقتوالت  الضرورة حيثما قضت  ت التابعةشركا السياسات المحاسبية لل

 
 ديسمبر.   31ركات التابعة في لشا تنتهي السنة المالية لكافة 

 
 الحصص غير المسيطرة 

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

نها معامالت حقوق ملكية. يتم تخصيص  ب عليه فقدان السيطرة، يتم احتسابها على أي شركة تابعة ما على نحو ال يترت حصة المجموعة ف
إلى الحصص غير المسيطرة حتى لو ترتب على ذلك عجز في رصيد   عة ماصص غير المسيطرة في شركة تاب حر المرتبطة بالالخسائ 

   مسيطرة. ر الالحصص غي 
 

 عند التوحيد   ذفهاالتي يتم حالمعامالت 
   

فيما بين   المعامالت غير محققة ناشئة عن  مصروفاتأي إيرادات وذلك وك، المجموعة فيما بين شركات صدة والمعامالت يتم حذف األر
 ركات المجموعة.  ش

 
 طرة السي فقدان 

 
ر  الشركة التابعة، وكذلك الحصص غي  تراف بموجودات ومطلوبات قاف االعبإي  تقوم ، فإنها المجموعة السيطرة على شركة تابعةعندما تفقد 
ضمن األرباح   إيقاف االعتراف ن ع باألرباح أو الخسائر الناتجةقوق الملكية. يتم االعتراف الصلة والمكونات األخرى لح ذات المسيطرة
 طرة. فقدان السي  في تاريخلعادلة  مة ايتم قياسها بالقي  ،محتفظ بها في الشركة التابعة السابقة الحصة بال قليتع فيما. أو الخسائر

 
 اإليرادات من العقود مع العمالء  )ب( 

 
 بيع البضائع 

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

  ون فيه من المحتمل إلى الحد الذي يكاإليرادات راف ب االعت ، يتم سلعة ماميل إعادة لعل يزتجالنسبة للعقود التي ب  عميل.إلى ال خدمةأو  سلعة
ا بناء على ف بهلمعتراإليرادات ا قيمةلذلك، يتم تعديل ا. المعترف به ةكمي االتر اإليراداتفي قيمة  جوهري عكسحدوث بدرجة كبيرة عدم 

حق االسترداد أصل  تزام اإلعادة ويتم االعتراف بال . في هذه الحاالت،نات التاريخيةلبياالمتوقعة، والتي يتم تقديرها بناًء على ا المرتجعات
   البضائع المرتجعة.

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

   على ذلك. ام بناءً تقرير وتحديث قيم األصل وااللتز المتوقعة في تاريخ كل للمرتجعاترها تقدي  بمراجعة
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 )تابع( إيضاحات 
 

 ( )تابعالسياسات المحاسبية الهامة  . 3
 

 )تابع(  اإليرادات من العقود مع العمالء )ب( 
 

 إيرادات العقود 
 

الموقع. ال   سيما إخالء، العقدال بة صعوالمشروع على مدى  مدة توريد وتركيب الرخام والبالط. يعتمد طول لتقوم المجموعة بالتعاقد 
 .واعتمادها  بهاإصدار فواتير الخدمات و نجازإال بعد إ عميل من التُستحق الدفعات 

 
. يتم  األعمال المنجزة  معاينةإلى  اً استناد ايتم تقييمه التيإنجاز العقد بناًء على مرحلة  يةفترة زمن مدى ادات على يتم االعتراف باإلير
  نظير  مقابلعلى الحصول حق المجموعة في  بما يمثلتقديم الخدمات  يتم خاللهاالتي  فترةالمدى د على ولعقدات ااالعتراف بموجو

 . تاريخه لمنجزة حتىاالخدمات 
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات  )ج( 
 

 االعتراف والقياس 
 

ً ات باالممتلكات واآلالت والمعديتم قياس بنود   . إن وجدت ،وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة االستهالك المتراكم لتكلفة ناقصا
 

 : تشتمل تكلفة الموجودات المنشأة ذاتياً على ما يلي. ت ستحواذ على الموجوداالمنسوبة مباشرةً لالالمصروفات  على  التكلفة تشتمل
 

 ؛ والعاملة المباشرةتكلفة المواد  •

 ؛ و لها المحددتجهيز الموجودات لالستخدام شرة إلى بام وبةمنسأي تكاليف أخرى  •

 مرسملة. ض التكاليف االقترا •
 

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

 
 . ح أو الخسائرألرباضمن ا  ت والمعدات اآلاللممتلكات وو الخسائر من استبعاد أحد بنود اباألرباح أ يتم االعتراف 

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

 

 المصروفات الالحقة 
 

لى  المرتبطة بالمصروفات إالمنافع االقتصادية المستقبلية  تمل أن تتدفقالمح يكون من تتم رسملة المصروفات الالحقة وذلك فقط عندما 
   فات عند تكبدها.المستمرة كمصروصالحات والصيانة فات اإلاحتساب مصرو . يتم لمجموعة ا
 

 االستهالك  
 

ً القيم المتبقية المقدر أساس القسط الثابت على مدى   ة علىيتم احتساب االستهالك لشطب تكلفة بنود الممتلكات واآلالت والمعدات ناقصا
اجية،  ت ر أو أعمارها اإلن على مدى فترة عقد اإليجا مستأجرة رات الللتحسينات على العقاك هالاست  اإلنتاجية المقدرة. يتم احتساب أعمارها 

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

 المقارنة:  سنة ة وي حالال  للسنة لممتلكات واآلالت والمعدات لعمار اإلنتاجية المقدرة لي األما ي ي ف
 ر )بالسنوات(  ألعما ا           

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

   15 – 4          ة يلثقمعدات و مركبات
   5 – 2          وتجهيزات  أثاث 
 

 كون مناسباً.ي تم تعديلها حيثما وي  ،المتبقية في تاريخ كل تقرير يموالقجية  هالك واألعمار اإلنتاالست تتم مراجعة طرق ا
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 )تابع( إيضاحات 
 

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

 
شاء، يتم  اإلن اء من تهاإلنشاء. فور االن  ، لحين االنتهاء منخفاض القيمة، إن وجداً ان يتم بيان األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بالتكلفة ناقص

لى اإلنشاء، بما في ذلك تكاليف االقتراض المرسملة إلى فئة الموجودات المناسبة.  ودات والتكلفة المنسوبة مباشرة إالموج  حويل تكلفة تلك ت 
 ز.  إلنجاال يتم احتساب استهالك لألعمال الرأسمالية قيد ا

 
 المخزون  ( )هـ

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

خزون  ل الموتشتمل على المصروفات المتكبدة لالستحواذ على المخزون وتكاليف اإلنتاج أو التحويل والتكاليف األخرى المتكبدة إليصا 
بناًء على  ت العامة لإلنتاج صروفا من الم ب ء مناسكلفة على جزالت  ، تشتمل ع. في حالة المخزون الُمصن  لموقعه الحالي ووضعه الراهن

 قة التشغيلية االعتيادية.  لطاا
 

   قدرة لإلنجاز ومصروفات البيع.ف الميتمثل صافي القيمة القابلة للتحقيق في سعر البيع المقدر في سياق األعمال االعتيادية ناقصاً التكالي 
 

 ت العقود وبامطلموجودات/ )و( 
 

المتوقع تحصيله من العمالء عن أعمال العقود التي تم إنجازها حتى تاريخه. يتم قياس عقود   إجمالي المبلغ يقيد اإلنجاز فعقود التتمثل 
عقود( ناقصاً  المن  يراداتراجع السياسة الخاصة باإلخه )يد اإلنجاز بالتكلفة المتكبدة زائداً األرباح المعترف بها حتى تاري ءات قاإلنشا

 عترف بها. ملعمل والخسائر الفواتير سير ا 
 

تير سير العمل والخسائر المعترف بها في  ن فواقيد اإلنجاز التي تزيد فيها التكاليف المتكبدة زائداً األرباح المعترف بها ععقود  اليتم عرض 
كلفة المتكبدة ت والخسائر المعترف بها عن الزيد فيها فواتير سير العمل ت  تيليتم عرض العقود ابينما . كموجودات عقودبيان المركز المالي 

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

 

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

 العمالت األجنبية  )ح( 
 

 ألجنبية الت ا المعامالت بالعم
 

   تواريخ المعامالت. ئدة في ف الساوفقاً ألسعار الصر   موعةمجللة الرسمي  العملة يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى 
 

ً ألسعار الصرف السائ جتحويل الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األ يتم  يتم  دة في تاريخ التقرير. نبية إلى العملة الرسمية وفقا
ً ألسعار الصرف  بالقيمة العادلة إلى العملة الرسها والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية والتي يتم قياالموجودات حويل ت  سمية وفقا

وفقاً   يخية حويل البنود غير المالية بالعملة األجنبية التي يتم قياسها بالتكلفة التارم ت ت ي  ادلة. في التاريخ الذي تم فيه تحديد القيمة الع السائدة
 . ائر حويل ضمن األرباح أو الخسة عن الت لعمالت األجنبية الناتجات ايتم االعتراف بفروق .ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة

 
 العمليات المتوقفة  ط( )

 
 باقي المجموعة والتي:   حة عنيمكن تمييز عملياتها وتدفقاتها النقدية بصورة واض مكونات أعمال المجموعة التي  تمثل العملية المتوقفة أحد

  
 رافية للعمليات؛ أو ة جغتمثل إما قطاع أعمال رئيسي منفصل أو منطق  –
 رئيسي منفصل أو منطقة جغرافية للعمليات؛ أو  ع أعمال الستبعاد قطا خطة موضوعة  تكون جزء من  –
 تابعة تم االستحواذ عليها فقط لغرض إعادة بيعها.  شركة  تكون –
 

 للبيع، أيهما أقرب.   به محتفظ أصل ك التصنيف معايير ليهابق ععندما ينطتبعادها أو اس في تاريخمتوقفة  كعملية ةيتم تصنيف العملي 
 

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

 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة  . 3
 
 ن وظفيتعويضات الم ( )ي

 
 ل تعويضات الموظفين قصيرة األج 

 

تراف بااللتزام المتعلق بالمبلغ م الخدمات ذات الصلة. يتم االع ي قصيرة األجل كمصروفات عند تقدالموظفين تعويضات احتساب م يت 
  وأمكن دمها الموظف، تي قدفع هذا المبلغ مقابل الخدمات السابقة الب  و ضمنيزام حالي قانوني أة الت على المجموع ترتبالمتوقع دفعه إذا 

 ثوقة. موصورة زام ب تقدير االلت 
 

 تعويضات نهاية الخدمة ومكافآت التقاعد 
 

 لمحددة مات امساهال طخط 
 

ً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رق ى والتأمينات االجتماعية، يتعين علبشأن قانون المعاشات  1999لسنة  7م وفقا
،  المتحدة  مواطني دولة اإلمارات العربيةعنه المساهمة" للموظفين من ٪ من "الراتب الذي تحتسب 12 .5المساهمة بنسبة  أصحاب األعمال 

ً المساهمة في البرنامج بنسبة يتع تراف بمساهمة  االع . يتم‘الذي تحتسب عنه المساهمة راتب ال’٪ من 5ين على هؤالء الموظفين أيضا
 األرباح أو الخسائر كمصروفات عند تكبدها.  ضمن  المجموعة 

 
 ددة  خطة التعويضات المح

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

ً ويستحق سدادها وفق، جلإلفصاح عنها كالتزام طويل األم اويت    ة افذالن العمل االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة والقوانين  لقانون ا
 لنحو التالي: ى اعل  ات التعويض على الشركات التابعة في الخارج. يتم تحديد مخصص هذه 

 
ك تقدير  نتين الحالية والسابقة. يتطلب ذلا الموظفون مقابل خدمتهم في السعليهإجراء تقدير موثوق لقيمة التعويضات التي حصل  أ(  

 نها أن تؤثر على تكلفة التعويضات؛ المتغيرات الديموغرافية والمتغيرات المالية التي من شأ
 ددة وتكلفة الخدمة الحالية؛ و يمة الحالية اللتزام التعويضات المحد القت لتحدي ا تخفيض هذه التعويض ب(  
  رة التي تنشأ فيها.ضمن األرباح أو الخسائر في الفت   عتراف بأي أرباح أو خسائرتم االي    (ج

 
 األدوات المالية  )ك( 

 
ية بالقيمة العادلة من خالل األرباح  ات المالودموجال فئة  نوالمطلوبات المالية غير المشتقة ضم المالية  يف الموجودات تقوم المجموعة بتصن 

جودات المالية بالتكلفة المطفأة والمطلوبات  اإليرادات الشاملة األخرى، والمومالية بالقيمة العادلة من خالل ت الأو الخسائر، والموجودا
 المالية األخرى. 

 
 االعتراف  افوإيق   راف ت االع -المالية غير المشتقة   والمطلوباتالمالية  موجودات لا ( 1)
 

ياً بكافة الموجودات والمطلوبات  نشأتها. يتم االعتراف مبدئ  في تاريخ دينةالمحتجزات الممم ذالتجارية و  المدينة يتم االعتراف مبدئياً بالذمم
 حكام التعاقدية لألداة. المالية األخرى عندما تصبح المجموعة طرفاً في األ

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

ً  ماليةال تكاليف المعاملة المنسوبة  ليست بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر،  زائداً، فيما يتعلق بالبنود التي بالقيمة العادلة مبدئيا
المحتجزات المدينة التي ال تنطوي على  ذمم التجارية و  المدينة لنسبة للذمما. باالبنود أو إصداره كى تلبصورة مباشرة لالستحواذ عل

 المعاملة.  ، يتم قياسها مبدئياً بسعرهام يمويلت  عنصر
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 )تابع( إيضاحات 
 

 بع( )تاياسات المحاسبية الهامة الس . 3
 

 )تابع(األدوات المالية   )ك( 
 

 التصنيف والقياس  – المشتقة ية غيرالمال الموجودات  ( 2)
 

دلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  العا عند االعتراف المبدئي، يتم تصنيف األصل المالي على أنه مقاس بـ: التكلفة المطفأة أو بالقيمة
الل األرباح أو  لة من خدة العاأو بالقيم أدوات حقوق ملكية  –رى ة األخادات الشامل من خالل اإليردلة دين أو بالقيمة العا أدوات  –

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

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

الموجودات المالية،  ارة نموذج أعمالها إلديير جموعة بتغالم ، ما لم تقم بها العتراف المبدئيا عقب  الموجودات المالية عادة تصنيفإتم ي  ال
 التي تأثرت في أول يوم من أول فترة تقرير الحقة لتغيير نموذج األعمال.  المالية  ، يتم إعادة تصنيف كافة الموجودات الةحالوفي هذه 

 
العادلة من خالل  لقيمة على أنها با م تصنيفهاما لم يت  يين،لمالية بالتكلفة المطفأة عندما تستوفي كال الشرطين التاللموجودات اياس ايتم ق

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

 . القائمغ األصلي على المبل صلي وفائدةاأل تدفقات نقديـة تمثل فقط دفعات للمبلغ ا التعاقدية، في تواريخ محددةشروطهأن ينشأ عن  –
 

 عات المبلغ األصلي والفائدة ط دفالتدفقات النقدية التعاقدية تمثل فق  ا إذا كانتمتقييم  - ةت الماليداوجو الم
 
على   المبدئي. يتم تعريف "الفائدة"على أنه القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف  مبلغ األصلي"لتقييم، يتم تعريف "الاض هذا اغرأل

ددة ومقابل تكاليف ومخاطر  ة محصلي المستحق خالل فترة زمني لمرتبطة بالمبلغ األال ومخاطر االئتمان للما أنها المقابل للقيمة الزمنية
 لسيولة والتكاليف اإلدارية(، باإلضافة إلى هامش الربح.  اض األساسية األخرى )مثل مخاطر ااإلقر
 

في االعتبار الشروط التعاقدية   ذ المجموعةخفائدة، تأألصلي والابلغ الم دفعاتية التعاقدية تمثل فقط عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقد
عليه تغيير توقيت أو قيمة التدفقات النقدية التعاقدية بحيث   ل المالي يتضمن شرط تعاقدي يترتب تضمن ذلك تقييم ما إذا كان األص ة. ي لألدا

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

المدفوع مقدماً يمثل بشكل كبير   والفائدة فقط في حال كان المبلغ ير الخاصة بدفعات المبلغ األصليمعاي تتوافق خصائص الدفع مقدماً مع ال 
هاء المبكر  ن في معقول مقابل اإلض إضاالقائم، والتي قد تشتمل على تعوي مبالغ غير مسددة من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي 

مته االسمية التعاقدية، فإن  قي ه بسعر مخفض أو بقيمة تزيد عن ل المالي الذي تم االستحواذ علي األصالوة على ذلك، فيما يتعلق ب للعقد. ع
لكن غير  ولفائدة التعاقدية ) إلى ايمة االسمية التعاقدية باإلضافة الميزة التي تجيز أو تتطلب الدفع المسبق لمبلغ يمثل بشكل جوهري الق

ً ت لمستحقة )التي قد تتضمن أيضالمدفوعة( ا ً معقواًل لإلنهاءا ً إضافيا تتوافق مع هذا المعيار إذا   هافي وقت مبكر( يتم اعتبارها أن  عويضا
 لمبدئي.غير جوهرية عند االعتراف ا المسبقكانت القيمة العادلة لميزة الدفع 

 
حقة في  ي عرض التغيرات الالنهائ المجموعة بشكل  تقرربها للمتاجرة، قد  المحتفظ  رستثمارات األسهم غي أحد اعند االعتراف المبدئي ب 

 كل استثمار على حدة. اتخاذ هذا القرار بحسب دات الشاملة األخرى. يتم مة العادلة لالستثمار ضمن اإليرا القي 
 

رى  األخملة من خالل اإليرادات الشاأو بالقيمة العادلة  ة بالتكلفة المطفأة مقاس  لى أنها ات المالية غير المصنفة عفيما يتعلق بكافة الموجود
. عند االعتراف المبدئي، قد تقرر المجموعة بشكل نهائي باح أو الخسائرادلة من خالل األرها بالقيمة العو موضح أعاله، يتم قياسكما ه

مة  القي ت الشاملة األخرى على أنه ب لة من خالل اإليرادا دأة أو بالقيمة العاالمطف يفي بمتطلبات القياس بالتكلفة تحديد األصل المالي الذي ال
المحاسبي الذي قد ينشأ فيما لو تم   التباينمن بصورة جوهرية  يقلل ي أو هذا التصنيف ينه الخسائر إذا كان العادلة من خالل األرباح أو 

 تصنيفها غير ذلك.
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 )تابع( حات ضاإي
 

 )تابع( ياسات المحاسبية الهامة الس . 3
 

 )تابع(وات المالية  األد  )ك( 
 
 )تابع(  التصنيف والقياس –ية غير المشتقة المال الموجودات  ( 2)
 

 باح والخسائرواألرالقياس الالحق   – الموجودات المالية
 

 لخسائر أو االموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
 

ً  وجوداتالم اس تلكيتم قي  الخسائر، بما في ذلك أي حصص أو إيرادات   وأي األرباح راف بصافت تم االعي  بالقيمة العادلة. هذا والحقا
 توزيعات أرباح، ضمن األرباح أو الخسائر. 

 
 اإليرادات الشاملة األخرى خالل   ة منحقوق الملكية بالقيمة العادل استثمارات

 
ً  قياس يتم  كن توزيعات  ما لم ت  ضمن األرباح أو الخسائر  ت اتوزيعات األرباح كإيرادب  االعتراف يتم  مة العادلة. بالقي  هذه الموجودات الحقا

ملة  ادات الشاإليرضمن اصافي األرباح والخسائر األخرى ب  االعترافكلفة االستثمار. يتم من ت  بوضوح استرداد جزءتشكل األرباح 
 أو الخسائر. رباح ادة تصنيفها مطلقاً إلى األ تم إعي األخرى وال 

 
 لتكلفة المطفأة ية باالموجودات المال

 
ً قياس هذه الموجودات بالتكلفة المطفأة ب  نخفاض القيمة. يتم  تخفيض التكلفة المطفأة بخسائر ا دام طريقة الفائدة الفعلية. يتماستخيتم الحقا

االعتراف   . يتم خفاض القيمة ضمن األرباح أو الخسائر االعتراف بإيرادات الفائدة وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية وخسائر ان 
 و الخسائر. اح أ تجة عن إيقاف االعتراف، ضمن األرب باح أو خسائر، ناربأي أ
 

 والخسائر  واألرباحالتصنيف والقياس الالحق  - المطلوبات المالية 
 

ً ة، ويتم قياسها ال المطفألفة كت يتم تصنيف المطلوبات المالية على أنها مقاسة بال تم  ي الفعلية. ئدة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفا حقا
الخسائر   و أ باألرباح أيضاً االعتراف . يتم األجنبية ضمن األرباح أو الخسائر صرف العمالت  وخسائر ئدة وأرباح فاالمصروفات احتساب 

 . ضمن األرباح أو الخسائر من إيقاف االعتراف ناتجة ال
 
 عتراف ف االإيقا  ( 3)
  

 المالية  الموجودات
 

النقدية من هذا األصل المالي،  تعاقدية في الحصول على التدفقات الحقوق الدما تنتهي ن علي ماالصل األتقوم المجموعة بإيقاف االعتراف ب 
كافة  تحويل  خاللهاعاملة يتم الل مأو عندما تقوم المجموعة بتحويل حقوق الحصول على التدفقات النقدية التعاقدية من األصل المالي من خ

مخاطر وامتيازات الملكية   يل أو باالحتفاظ بكافةبتحو وعة خاللهاتقوم المجم ال وة فعلية، أبصوراطر وامتيازات ملكية األصل المالي مخ
 . المالي على األصل   سيطرةالب تحتفظ  الوبصورة فعلية  

 
  بمعظم أو  بجميع، ولكنها تحتفظ كزها الماليرمالمعترف بها في بيان  وجوداتل المبتحوي تدخل المجموعة في معامالت تقوم بموجبها 

 . بالموجودات المحولة، ال يتم االعتراف تالموجودات المحولة. في هذه الحاال ات زمخاطر وامتيا
  

 المطلوبات المالية 
 

  ا. ؤهبها أو إلغاؤها أو انتها ت المجموعة التعاقدية أو عندما يتم الوفاء تزاماتقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بااللتزام المالي عندما تنتهي ال
عديل شروطه بشكل يؤدي إلى اختالف التدفقات النقدية بصورة فعلية. في  عتراف بالتزام مالي عندما يتم ت اال ف قوم المجموعة أيضاً بإيقات 

 وط المعدلة.   لة وفقاً للشرالعادبالقيمة الجديد هذه الحالة، يتم االعتراف بااللتزام المالي 
 

وع )بما في ذلك أي موجودات  ية التي تم تحديدها والثمن المدففتردعتراف بالفرق بين القيمة ال اال ام مالي، يتمعتراف بالتزعند إيقاف اال
 غير نقدية محولة أو مطلوبات محتملة( ضمن األرباح أو الخسائر.  
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 )تابع( إيضاحات 
 

 )تابع( ياسات المحاسبية الهامة الس . 3
 
 ع()تاب األدوات المالية   )ك( 
 

 المقاصة  ( 4)
 

يكون عندما، فقط ، وعندما دموحال يصافي المبلغ ضمن بيان المركز المال عرضويتم  اليةموالمطلوبات ال ليةماالتتم مقاصة الموجودات 
  تحقيق على أساس صافي المبلغ أو صة هذه المبالغ وتعتزم إما تسويتها بمقا واجب النفاذ حق قانوني  في الوقت الراهن لمجموعة ل

 وية المطلوبات بصورة متزامنة.  دات وتسالموجو
 

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

 
 انخفاض القيمة  )م( 

 
 األدوات المالية وموجودات العقود   -  الموجودات المالية غير المشتقة ( 1)
 

التي يتم فة المطفأة لمالية المقاسة بالتكلا موجوداتلان خسائر االئتمان المتوقعة مب  المتعلقةصات الخسائر بمخص  باالعترافموعة تقوم المج
 العقود. وموجودات   المدينةالمحتجزات  ذمم والتجارية  المدينة ا كجزء من الذمم اإلفصاح عنه

 
 ، باستثناء:عمر األداةمدى لمتوقعة على مان االخسائر بقيمة مساوية لخسائر االئت تقوم المجموعة بقياس مخصصات 

 ونخفضة في تاريخ التقرير؛ تنطوي على مخاطر ائتمان مأنها   على يتم تحديدها سندات الدين التي  –
عن السداد على مدى العمر   مخاطر التعثرالتي لم تزداد فيها مخاطر االئتمان )أي  المصرفية الدين األخرى واألرصدة  سندات –

 . المبدئيمنذ االعتراف  جوهريةية( زيادة  الالمالمتوقع لألداة 
 

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

 
المتوقعة،   خسائر االئتمانتقدير ف المبدئي وعند عترا وهرية منذ االعند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان ألداة مالية قد زادت بصورة ج 

مجهود زائد. والتي تشمل التحليالت والمعلومات  أو حة دون تكلفة ة المالئمة والمتاالمعقولة والداعم  بار المعلوماتالعت تأخذ المجموعة با
 االستشرافية.  والمعلومات   المدروس  انيالئتماتقييم الالكمية والنوعية بناًْء على الخبرة السابقة للمجموعة و

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

ً يوم 180  .ا
 

نية بالكامل تجاه  ئتماترض بالتزاماته االيكون من غير المحتمل أن يفي المق تعتبر المجموعة أن األصل المالي متعثر السداد عندما 
 . )إن وجد(رة الضمان مصادت مثل جراءاإء المجموعة التخاذ  والمجموعة دون لج

 
أحداث التعثر المحتمل  ر األداة المالية في خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن جميع ان المتوقعة على مدى عمئر االئتمتتمثل خسا
وقعة التي  المت في الجزء من خسائر االئتمان  شهر  12مدة لاالئتمان المتوقعة  خسائر  تتمثلالمالية.  المتوقع لألداةعلى مدى العمر حدوثها 

  12المتوقع لألداة أقل من  د تاريخ التقرير )أو خالل فترة أقصر إذا كان العمربع شهر  12المحتمل حدوثها خالل  ثر تنتج عن أحداث التع
تي تتعرض  ة الللفترة التعاقدي ى متوقعة في الحد األقص لند تقدير خسائر االئتمان ابار عباالعت  وى التي يتم أخذهاتتمثل الفترة القصشهر(. 

 ر االئتمان. عة لمخاطخاللها المجمو
 

 ن المتوقعة قياس خسائر االئتما
 

افة حاالت العجز  ية لكان على أنها القيمة الحالتتمثل خسائر االئتمان المتوقعة في التقدير المرجح لخسائر االئتمان. يتم قياس خسائر االئتم
 ليها(.  الحصول ع المجموعة ية التي تتوقع وفقاً للعقد والتدفقات النقد أة منشللة المستحقة الفرق بين التدفقات النقدي  يالنقدي )أ 

 
 يتم تخفيض خسائر االئتمان المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي لألصل المالي. 
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 )تابع( إيضاحات 
 

 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة  . 3
 
 )تابع(  انخفاض القيمة  )م( 

 
 )تابع(   األدوات المالية وموجودات العقود  -  الموجودات المالية غير المشتقة ( 1)
 

 يالموجودات المالية التي تعرضت النخفاض ائتمان 
 
ضت النخفاض في القيمة. يعتبر التكلفة المطفأة قد تعر لة ب لمسجية افي تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كانت الموجودات المال  المجموعة ومتق
األصل المالي قد تعرض ’النخفاض ائتماني‘ عند وقوع حدث أو أكثر يكون له تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة  ن أ

 مالي. صل اللأل
 

 الملحوظة التالية:  اناتالبي اني األدلة الموضوعية على تعرض األصل المالي النخفاض ائتم تتضمن
 
 ؛المدينو أ  ضمالية حادة يواجهها المقتر مةأز –
 ؛عن السداد(التعثر )اإلخالل بالعقد، مثل   –
 ظروف أخرى؛  ها في لتقبل المجموعةبناء على شروط ما كانت  المجموعة إعادة هيكلة قرض أو سلفة من قبل   –
 ؛ أو آخر مالي  تنظيمدة أن يكون من المحتمل تعرض المقترض لإلفالس أو إعا –
 ند نتيجة أزمات مالية. وق نشط للسعدم وجود س –

 
 يان المركز المالي في ب عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  

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

 
والودائع القابلة   واألرصدة المصرفيةد عقولا وموجودات مدينة لازات المحتجذمم التجارية والمدينة مم ذليتم تقييم خسائر انخفاض قيمة ا

 . باح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى الموحد األرضها بشكل منفصل في بيان م عر ويت  ،وبعض الذمم المدينة األخرىداد لالستر
 

على سمات مخاطر   التي تنطوي  ت الماليةرى مع الموجودا األخ الموجوداتيتم تجميع  بينما بصورة منفردةالموجودات الهامة يتم اختبار 
 ا بشكل جماعي. يمهتقي لائتمان مماثلة 

 
فيما يتعلق  انخفاض القيمة.  ئربشكل موضوعي بحدث وقع بعد االعتراف بخسا عكس أمكن ربط الانخفاض القيمة إذا  ر خسائ يتم عكس 

 األرباح أو الخسائر.   باالعتراف بالعكس في حسا  ، يتماسها بالتكلفة المطفأةتم قي لتي ي لموجودات المالية ابا
 

 الشطب 
 

ات معقولة السترداد أصل مالي بالكامل أو جزء منه.  توقع المجموعةعندما ال يكون لدى ية لألصل المالي القيمة الدفتر مالييتم شطب إج
معقول لالسترداد. تتوقع   ععلى ما إذا كان هناك توقناًء توقيت وقيمة الشطب ب تقييم لي بإجراء بشكل فرد المجموعة بالنسبة للعمالء، تقوم 

تنفيذية   إلجراءات التي تم شطبها خاضعةت المالية الموجودا  تظلومع ذلك،  المبالغ المشطوبة.  جزء كبير من ردادعدم است  المجموعة
 السترداد المبالغ المستحقة.  المجموعةااللتزام بإجراءات  بغرض

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

سترداد من  ابلة لالقيمة الق، يتم تقدير مة. في حالة وجود مثل هذا المؤشرالقي في نخفاض ال تعرضها ا كان هناك أي مؤشر علىلتحديد ما إذ
 األصل. 

 
ً في أصغر مجموعة منم تجميع الموجودات مت ر انخفاض القيمة، ي اختبالغرض  من االستخدام   وجودات تنتج تدفقات نقدية داخلةالم  عا

االعتراف بكافة   مت لموجودات األخرى أو الوحدات المنتجة للنقد. ي ود عن التدفقات النقدية الداخلة من اقلة إلى أبعد الحدالمستمر وتكون مست 
  سائر.خ لقيمة ضمن األرباح أو الفاض اخسائر انخ

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

ق الحالية للقيمة  مات السو ي عكس تقي ت  التيا الحالية قيمتهية المستقبلية المقدرة إلى عند تقييم القيمة من االستخدام، يتم تخفيض التدفقات النقد
 الوحدة المنتجة للنقد.  اطر المتعلقة بذلك األصل أو لمخوا ل الزمنية للما
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 )تابع( انخفاض القيمة  )م( 

 
   ع()تاب   المالية غير الموجودات  ( 2)
 

 قيمته المقدرة القابلة لالسترداد.    ة الدفترية لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد عنمعتراف بخسائر انخفاض القيمة عندما تزيد القي يتم اال
 

خصم ليتم تحديدها، بعد  صل عن القيمة الدفترية التي كانلأل ائر انخفاض القيمة إلى الحد الذي ال تزيد فيه القيمة الدفتريةكس خسيتم ع
 فاض القيمة خك أو اإلطفاء، ما لم يتم االعتراف بخسائر ان االستهال

 
 المخصصات   )ن( 

   
السوق  ية المتوقعة بمعدل خصم ما قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات ستقبليتم تحديد المخصصات عن طريق خصم التدفقات النقدية الم

   ويل. م. يتم االعتراف بعكس الخصم على أنه تكاليف ت هذا االلتزامر التي ينطوي عليها منية للمال والمخاط ة للقيمة الزحالي ال
 

 التمويل   كاليفإيرادات وت )س( 
 

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

 
ويتم االعتراف بها عند   ،ارجامات اإلي زالت  على  ائدةومصروفات الف ةعلى القروض المصرفي  من مصروفات الفائدة  تكاليف التمويل  فتتأل

 الفعلية.   ائدة استحقاقها باستخدام طريقة الف
 

أو إنشاء أو إنتاج   ةً لحيازةالمنسوبة مباشرباستثناء تلك التكاليف من األرباح أو الخسائر، كاليف االقتراض ضاالعتراف بكافة ت يتم 
منافع اقتصادية في المستقبل  كون من المحتمل أن ينتج عنها عندما ي  اتموجودتلك الء من تكلفة ها كجزت رسمل موجودات مؤهلة حيث تتم

لمتعلقة  تكاليف االقتراض اعتباراً من تاريخ تكبد المصروفات ابصورة موثوقة. تبدأ رسملة ويمكن قياس تلك التكاليف  عةللمجمو
.  ايعهأو ب  ا لالستخدام المزمع له ة ل المؤه الموجودات كافة األنشطة الالزمة إلعداد  ةس ممار وتتوقف عند االنتهاء من ة المؤهل بالموجودات

 ستحواذ أو اإلنشاء أو اإلنتاج كمصروفات. بالفترة الالحقة لالقتراض المتعلقة تكاليف اال احتسابيتم 
 

 إليجار عقود ا )ع( 
 

، إذا كان العقد  أو ينطوي على عقد إيجار العقديمثل عقد إيجار.  علىوي  ط ين العقد يمثل أو في بداية العقد بتحديد ما إذا كان موعة تقوم المج
 .  لفترة زمنية نظير مقابل محدد أصلاستخدام  على  السيطرةالحق في  قلين 
 
 تأجر  لمجموعة بصفة مسا
 

أساس أسعارها  لى عم المجموعة بتخصيص المقابل في العقد لكل عنصر إيجار تقو جار،اية أو تعديل عقد ما يتضمن عنصر إي عند بد
ارية  يجارية واحتساب العناصر اإليجالعناصر غير اإلالعقارات، قررت المجموعة عدم فصل  إيجار عقودب  فيما يتعلق المستقلة ذات الصلة. 

 .يجار واحدوغير اإليجارية كعنصر إ
 

التي تتضمن   االستخدام مبدئياً بالتكلفةحق  أصل  س اإليجار. يتم قيا ةداي ب اإليجار في تاريخ  والتزام ستخدامحق اال  بأصلتعترف المجموعة 
ً  لمعدلاإليجار ا زامالقيمة المبدئية اللت  إلى أي تكاليف   ، باإلضافةاإليجار ةداي ب تاريخ  في أو قبل سدادهار التي تم اإليجا لمدفوعاتوفقا

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

 
ً احتساب اال  من تاريخ بداية اإليجار حتى نهاية مدة  ى أساس طريقة القسط الثابت اعتباراً ستهالك ألصل حق االستخدام عليتم الحقا

أصل حق   أو أن توضح تكلفة اإليجارالصلة إلى المجموعة بنهاية فترة  وتحويل ملكية األصل ذ  اإليجارتم بموجب عقد ي اإليجار، ما لم 
خدام على مدى العمر  ست صل حق االألستهالك االف يتم احتساب ر الشراء. في هذه الحالة، سوام أن المجموعة سوف تمارس خيااالستخد

ً لنفس األساس الخاص بالممتلكات  مالصلة، والذي يت  و اإلنتاجي لألصل ذ والمعدات. عالوة على ذلك، يتم تخفيض  واآلالت تحديده وفقا
 دة قياس التزامات اإليجار. وجدت، ويتم تعديلها عند إعا  خسائر انخفاض القيمة، إن  علىبناًء دام بشكل دوري أصل حق االستخ
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 )تابع(  إليجار قود اع )ع( 
 

، ويتم خصمها باستخدام معدل  اإليجار بدايةدئياً قياس التزام اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ يتم مب 
لمجموعة.  ا المتزايد لدىراض ت قاالالخصم باستخدام معدل حديد ذلك المعدل بسهولة، يتم أو، إذا تعذر ت  الفائدة الضمني في عقد اإليجار

 كمعدل خصم.   الخاص بها المتزايدقتراض االبشكل عام، تستخدم المجموعة معدل 
 

 ما يلي:   على  في قياس التزام اإليجارتشتمل دفعات اإليجار المدرجة 
 
 ي ذلك الدفعات الثابتة األساسية؛الدفعات الثابتة، بما ف -
 اريخ بدء العقد؛ام المؤشر أو المعدل كما في ت مبدئياً باستخد  شر أو معدل ما، يتم قياسهاى مؤلدفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد ع -
 بقية؛ و توقع دفعها بموجب ضمان القيمة المت المبالغ الم -
ذا  إاختيارية كل معقول من قبل المجموعة، ومدفوعات اإليجار في فترة تجديد سعر الممارسة بموجب خيار الشراء المؤكد ممارسته بش -

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

 
فوعات اإليجار  ي مدفخدام طريقة الفائدة الفعلية. وتتم إعادة قياسه عندما يكون هناك تغيير يتم قياس التزام اإليجار بالتكلفة المطفأة باست 

جب ضمان  المجموعة للمبلغ المتوقع دفعه بمو حال كان هناك تغيير في تقديرغيير في مؤشر أو معدل ما، في المترتبة على ت  المستقبلية
يير ن هناك تغا كاذأو إ ديرها حول ما إذا كانت ستمارس خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاءالقيمة المتبقية، أو إذا قامت المجموعة بتغيير تق

 . تةالثاب  اإليجار ت في جوهر دفعا
 

تسجيله ضمن  حق االستخدام، أو يتم ألصل ة الدفترية لقيمل مقابل تعديليتم إجراء  لتزام اإليجار بهذه الطريقة،عندما تتم إعادة قياس ا
 صفر.  حق االستخدام إلى ألصل  لخسائر إذا تم تخفيض القيمة الدفترية األرباح أو ا

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

 فضة الموجودات ذات القيمة المنخ إيجارقصيرة األجل وعقود   اإليجار عقود 
 

قصيرة   اإليجار وعقود  المنخفضة  لقيمةا  ذاتوجودات للم  جاري اإلقررت المجموعة عدم االعتراف بموجودات حق االستخدام والتزامات 
 . اإليجاروفات على أساس القسط الثابت على مدى فترة المرتبطة بتلك العقود كمصر  اإليجارجل. تعترف المجموعة بدفعات  األ

 
 ربيحة السهم  ( ف)

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

 ل السنة. دية القائمة خالسهم العاالشركة على المتوسط المرجح لعدد األ عادية فيملي األسهم اللحااألرباح أو الخسائر المنسوبة 
 

دية والمتوسط المرجح لعدد األسهم  ااألسهم الع ألرباح أو الخسائر المنسوبة لحامليالمخفضة عن طريق تعديل اسهم يتم تحديد ربحية ال 
 مقابل تأثيرات جميع األسهم العادية المحتمل تخفيضها.   العادية القائمة

 
 التقارير حول القطاعات   )ص( 

 
في   ا تحقيق إيرادات وتكبد مصروفات بماطة تجارية يمكن من خاللهأنش  د مكونات المجموعة التي تزاولالتشغيلي في أح يتمثل القطاع

 رادات والمصروفات المتعلقة بمعامالت مع أي من المكونات األخرى للمجموعة. ي ذلك اإل
 

ية( على  شغيللرئيسي عن اتخاذ القرارات الت شركة )المسؤول اإلى الرئيس التنفيذي لل عنهاالتي يتم تقديم تقارير  اتتشتمل نتائج القطاع
 يمكن تخصيصها على أساس معقول.   ي البنود الت  بصورة مباشرة للقطاع باإلضافة إلى البنود المنسوبة
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 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة  . 3
 

 الربح التشغيلي   )ق( 
 

إلى اإليرادات والمصروفات  رادات باإلضافة التي تحقق إي يتمثل الربح التشغيلي في العائد الناتج عن األنشطة الرئيسية المستمرة للمجموعة 
 .  توزيعات األرباحإيرادات التمويل ووإيرادات ليف التمويل يلية. ال يتضمن الربح التشغيلي تكاباألنشطة التشغ خرى المتعلقةاأل

 
 القيمة العادلة   )ر( 

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

ً للمجموعة في ذلك التاريخ. تعكس القيمة العادلة  لسوق الرئيسي أو، في حالة عدم وجودريخ القياس في اات  ه، أفضل سوق يكون متاحا
 لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام. 

 
 المالية.  رالمالية وغي لعادلة للموجودات والمطلوبات عة قياس القيم ا حاسبية للمجموالماإلفصاحات والسياسات تتطلب بعض 

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

 .   ومات عن األسعار بصورة مستمرةالحصول على معل اٍف بحيث يتسنىحدوث المعامالت المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات بشكل ك
 

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

 
جودات أو المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة سعر عرض وسعر طلب، تقوم المجموعة بقياس الموجودات والمراكز  في حال كان ألحد المو

 . مالية قصيرة األجل بسعر الطلببات والمراكز الياس المطلوالمالية طويلة األجل بسعر العرض في حين يتم ق
 

أي القيمة العادلة للمبلغ المدفوع أو   -داة مالية عند االعتراف المبدئي هو أفضل دليل على القيمة العادلة ألعاملة عادةً ميكون سعر ال
ة  االستدالل على القيمة العادل  يتم ولم معاملة، عن سعر ال المقبوض. عندما تقرر المجموعة أن القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي تختلف

فقط بيانات من السوق   لة أو االستناد إلى أساليب تقييم تستخدمسوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماث  ر المدرجة في ابواسطة األسع
ً قياس األدوات المالية بالقيمة العادلة، ويتم تعديلالملحوظة،  مة العادلة عند االعتراف  الفرق بين القي  ها لمراعاةفي هذه الحالة يتم مبدئيا

و الخسائر على أساس تناسبي على مدى عمر األداة وليس أكثر من  يتم االعتراف بالفرق ضمن األرباح ألة. الحقاً، مدئي وسعر المعاالمب 
 . ذلك عندما يكون التقييم مدعوماً بشكل كامل ببيانات السوق الملحوظة أو يتم إنهاء المعاملة

 
 عد بلم يتم تفعيلها  التي تم إصدارها و تفسيرات الجديدة وال  المعايير )ش( 

 

ويجوز تطبيقها قبل   2020يناير  1على الفترات السنوية التي تبدأ بعد  والتفسيرات تسري بعض المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير
 ة الموحدة.  البيانات المالي هذه دلة عند إعداد يير الجديدة أو المعيق المعامجموعة لم تقم بشكل مبكر بتطب اريخ؛ إال أن الذلك الت 

 
ً على البيانات  سلي  في فترة التطبيق   الموحدة للمجموعة  المالية من المتوقع أن يكون للمعايير والتفسيرات المعدلة التالية تأثيراً جوهريا

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

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

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

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

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

ية  المعايير الدول من 17المعيار رقم ى والتعديالت عل  "عقود التأمين"المالية الدولية  قاريرية إلعداد الت المعايير الدول من  17المعيار رقم  -

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

 
 نظرة عامة

 
 اطر التالية نتيجة استخدامها لألدوات المالية:  ختتعرض المجموعة للم

 

 مخاطر االئتمان •

 السيولة مخاطر  •

 مخاطر السوق  •
 

 إطار إدارة المخاطر  
 

ينة أعاله، ويصف أغراض المجموعة وسياساتها والطرق المستخدمة من  المب  خاطرموعة للمت حول تعرض المجيقدم هذا اإليضاح معلوما
 إلضافة إلى إدارة المجموعة لرأس المال. اقبلها لقياس وإدارة المخاطر ب 

 
لعليا  تكون اإلدارة ا إطار إدارة المخاطر التي تتعرض لها المجموعة. يكون مجلس اإلدارة مسؤوالً بصورة عامة عن وضع ومتابعة

جلس اإلدارة حول  مؤولة عن وضع ومراقبة سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة، كما تقوم بتقديم تقارير منتظمة إلى عة مسمجمولل
ض  سياسات إدارة المخاطر موثقة بصورة رسمية في بعأنشطتها. يتكون اإلطار الحالي إلدارة المخاطر المالية للمجموعة من مجموعة من 

 دارة المخاطر في بعض المجاالت األخرى.  مية إلر رسارسات غي المجاالت، ومم
 

وغير الرسمية( لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة ولوضع   ةيتم وضع سياسات إدارة المخاطر لدى المجموعة )الرسمي 
المخاطر بشكل منتظم   إدارةظمة اسات وأن . تتم مراجعة سي للمخاطر ومراقبتها وااللتزام بالحدود الموضوعة الحدود والضوابط المناسبة 

ايير وإجراءات التدريب الخاصة بها إلى توفير بيئة  علتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة. تهدف المجموعة من خالل م
 ين أدوارهم والتزاماتهم.  رقابية نظامية وبناءة يدرك فيها كافة الموظف

 
اإلدارة بمراقبة االلتزام بسياسات وإجراءات إدارة المخاطر لدى المجموعة، كما أنها  قيام فية تابعة كي لدى المجموعة بمتقوم لجنة التدقيق 

ق الداخلي بمساعدة لجنة  راجعة فعالية إطار إدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها المجموعة. يقوم قسم التدقي ممسؤولة عن 
لداخلي بأعمال مراجعة دورية ومتخصصة لضوابط وإجراءات إدارة المخاطر،  قيق االتدقوم قسم رها اإلشرافي. ي التدقيق في القيام بدو 

 نتائج أعمال المراجعة إلى لجنة التدقيق.  ويقوم بتقديم تقارير حول
 

ء  ستثنا)با واألخرى  لدائنة التجارية والذمم ا والتزامات اإليجار  ن القروض المصرفية تتألف المطلوبات المالية غير المشتقة لدى المجموعة م
وذمم المحتجزات المدينة والذمم   تجاريةلللموردين(. لدى المجموعة العديد من الموجودات المالية مثل الذمم المدينة ا المقدمة الدفعات
 والودائع الثابتة والنقد لدى البنوك.   األخرىالمدينة 

 
 خاطر االئتمان م
 

ية في حال عجز أحد العمالء أو طرف مقابل في أداة مالية ما عن الوفاء  تتمثل مخاطر االئتمان بمخاطر تعرض المجموعة لخسائر مال
والنقد   رىاألخة لمدين مدينة والذمم امم المحتجزات المن الذمم المدينة التجارية وذاالئتمان بصورة رئيسية  بالتزاماته التعاقدية. تنشأ مخاطر

 .  لدى البنوك
 

 نة الذمم المدينة التجارية وذمم المحتجزات المدي 
 

لديموغرافي لقاعدة عمالء  ان التوزيع إيتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بصورة رئيسية بالسمات الفردية لكل عميل على حدة. 
ليس له تأثير  لعمالء والدولة التي يزاول فيها العمالء أنشطتهم، ولها اي يزاة باألنشطة الت التعثر المتعلق المجموعة، بما في ذلك مخاطر 

فيما يتعلق   عة قلخسائر االئتمان المتو. تقوم المجموعة برصد مخصص النخفاض القيمة والذي يمثل تقديرها لى مخاطر االئتمانع مادي
خصص هي عنصر الخسارة المحددة الذي يتعلق  ذا المية لهالعناصر الرئيس. إن ات المدينةوذمم المحتجزبالذمم المدينة التجارية 

 لفردية.  بالتعرضات الهامة في حالتها ا
 

 ائتمني جيد.  ف تحد المجموعة من تعرضها لمخاطر االئتمان من خالل التعامل فقط مع بنوك جيدة السمعة وذات تصني 
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 )تابع(  ية إدارة المخاطر المال . 4

 
 مخاطر السيولة 

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

تتعلق مخاطر السيولة بصورة رئيسية بالذمم الدائنة التجارية   ل موجودات مالية أخرى.تتم تسويتها من خالل الدفع نقداً أو من خال 
ً تثناء المبالغ واألخرى )باس يتمثل منهج المجموعة عند إدارة السيولة بضمان   والتزامات اإليجار.  صرفية(، والقروض الم المدفوعة مقدما

لوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها في ظل كٍل من الظروف العادية والظروف الحرجة،  لامتالكها دائماً السيولة الكافية، إلى أقصى قدر ممكن، 
 وعة للضرر.  تعرض سمعة المجمغير مقبولة أو دون تحمل خسائر 

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

 
 سوق لمخاطر ا

 
فائدة  جنبية وأسعار الرف العمالت األتتمثل مخاطر السوق في المخاطر التي قد تنتج عن تأثير التغيرات في أسعار السوق مثل أسعار ص

عة أو قيمة ما تحتفظ به من أدوات مالية. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة والتحكم في  على إيرادات المجمو ألسهموأسعار ا
 لمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة بهدف تحقيق أعلى عائد ممكن. عرضت حاالت ال

 
 مخاطر العمالت  

 
بعمالت أجنبية. لم تتعرض المجموعة   ت المجموعة التي تتمعامالالصرف من بعض مغيرات في أسعار خاطر نتيجة للت ينتج التعرض لم

ة والمطلوبات المالية تتم إما بالدرهم اإلماراتي أو بالدوالر  ي لمخاطر عمالت أجنبية بصورة جوهرية نظراً ألن كافة الموجودات المال
 ي(. لدرهم اإلمارات أمام ا صرفهاألمريكي )المثبت سعر 

 
 ر الفائدةمخاطر أسعا

 
احتمالية أن تؤثر التغيرات في أسعار الفائدة على صافي مصروفات الفائدة الخاصة بالمجموعة. إن معدل   طر أسعار الفائدة منأ مخاتنش
 ى السوق. ئدة السائدة لد ائدة على المطلوبات المالية للمجموعة وبصورة رئيسية على القروض المصرفية يتركز على معدالت الفافال

 
 مخاطر أسعار األسهم 

 
جموعة  ممن سندات الملكية الرائجة المقاسة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. تقوم إدارة ال تنشأ مخاطر أسعار األسهم

من االستثمارات، والذي يمثل الهدف   في محفظة االستثمارات الخاصة بها وذلك لتحقيق أعلى عائد ممكن لكية مزيج سندات المبمراقبة 
 اصة بالمجموعة. األساسي الستراتيجية االستثمار الخ 

 
القيم بشأن من عدم اليقين سوق التي تنتج للدى المجموعة بالحساسية تجاه مخاطر أسعار ا المدرجة سندات الملكية المدرجة وغير  تتسم

ة بإدارة مخاطر أسعار األسهم من خالل التنويع ووضع حدود على موجودات  االستثمارية. تقوم المجموع لألوراق الماليةالمستقبلية 
 التزامات حقوق الملكية بصورة فردية وبصورة جماعية. و
 

 ات لمدة طويلة من أجل أهداف استراتيجية. تثماراالحتفاظ باالسات الملكية في ديتمثل الهدف الرئيسي من استثمارات المجموعة في سن 
 

 إدارة رأس المال 
 
ثقة المستثمر والدائن وكسب ثقة السوق وكذلك الحفاظ على   في االحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية للحفاظ على مجلس اإلدارة تمثل سياسة ت 

 التطوير المستقبلي لألعمال.  
 

مانات التي يوفرها  وبين المميزات والض، في حالة زيادة مستويات القروضت الكبيرة عائداالتوازن بين الرة للحفاظ على ايسعى مجلس اإلد
 الوضع الجيد لرأس المال.  

 
 نهج المجموعة فيما يتعلق بإدارة رأس المال خالل السنة. لم تكن هناك تغيرات في م
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 اإليرادات   . 5

 2020 2019 
 درهم درهم  

   مع العمالء ادات من العقود اإلير
 215.556.793 183.954.388 محددة نقطة زمنيةفي  –لبضائع بيع ا

 3.009.281 6.510.817 على مدى فترة زمنية –إيرادات العقود 
 ----------------- ---------------- 
 190.465.205 218.566.074 
 ==== = =====  ========= 

 
 لجغرافية األسواق ا اعات و القطيع اإليرادات حسب زتو 

 2020 2019 
 درهم درهم  

 قطاعات األعمال: 
 9.567.835 8.503.153 الكسارات  منتجات

 84.840.787 82.570.534 منتجات الخرسانة 
 109.477.876 78.806.851 منتجات الصوف الصخري 

 14.679.576 20.584.667 الرخام والبالط 
 ---------------- ---------------- 
 190.465.205 218.566.074 
 ==== =====  ========= 

   : األسواق الجغرافية 
 208.989.863 184.462.682 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

 9.576.211 6.002.523 دولة اإلمارات العربية المتحدةخارج  
 ------------------ ---------------- 
 190.465.205 218.566.074 
 = === ====== = ======== 
  

 تكلفة المبيعات  . 6
 2020 2019 
 درهم درهم  
   
 9.194.580 8.976.953 د خام في بداية السنة موا

 47.939.890 35.251.210 مشتريات خالل السنة 
 (8.976.953) ( 9.378.830) (14مواد خام في نهاية السنة )إيضاح 

 ----------------- ---------------- 
 48.157.517 34.849.333 مستهلكة  خام  مواد 

 18.807.049 18.403.477 عمالة  تكاليف 
 معدات  الالت واآل ممتلكات وللستهالك اال

 22.623.417 21.062.570 ( (3)11تخدام( )راجع اإليضاح )بما في ذلك موجودات حق االس
 47.355.154 35.998.075 مصروفات التصنيع العامة 

 (2.526.267) 517.994 (14ع اإليضاح  جة )راالمخزون بطيء الحرك  (عكس مخصص خصص/)م
 ----------------- ---------------- 

 134.416.870 110.831.449 عة صن  تكلفة البضائع المُ 
 17.091.844 25.237.015 بضائع تامة الصنع في بداية السنة 

 (25.237.015) ( 24.830.294) ( 14نهاية السنة )إيضاح تامة الصنع في بضائع 
 ------------------ ---------------- 

 126.271.699 111.238.170 تكلفة المبيعات 
  ====== ==== ==== = ==== 
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 )تابع( إيضاحات 
 
 عمومية الدارية واإل روفات مصال . 7

 2020 2019 
 درهم درهم  
   
 13.196.141 14.048.540 ها المتعلقة ب ازات  متي االرواتب وال
 معدات  الالت واآل ممتلكات وللستهالك اال

 4.430.445 4.445.161 ( (3)11يضاح اإل موجودات حق االستخدام( )راجع ي ذلك)بما ف
 3.349.013 1.218.451 ت ورسوم تأشيرا  أتعاب قانونية ومهنية

 972.635 793.360 ( أدناه( 1مساهمة اجتماعية )راجع )
 691.612 667.680 االتصاالت والهاتف 

 305.326 330.149 مرافق 
 - 245.373 ( (6)11)راجع اإليضاح از  جاإلن  لية قيدرأسماأعمال شطب 
 183.501 204.026 تأمين

 152.633 94.093 مصروفات المركبات  
 10.000 - ( ( 5)11)راجع اإليضاح معدات  الالت واآلممتلكات والقيمة   في نخفاضاال خسائر
 691.899 722.090 أخرى 

 ---------------- --------------- 
 22.768.923 22.983.205 
 = ======== == ====== 
 

لتطوير مجتمعات محلية في منطقة   ‘لتنمية المناطق مؤسسة الفجيرة’ إلىصدرة دون تكلفة اجتماعية في شكل بضائع م في مساهماتثل تتم ( 1)
    الفجيرة.  

 
 مصروفات البيع والتوزيع   . 8

 2020 2019 
 درهم درهم  
   

 8.652.131 8.494.213 ذات صلة  ى ت أخررواتب وامتيازا
 معدات  الالت واآل ممتلكات وللستهالك اال

 4.623.625 4.251.930 ( (3)11)بما في ذلك موجودات حق االستخدام( )راجع اإليضاح 
 4.363.079 3.961.417 مركبات مصروفات 

 1.329.284 1.284.894 رسوم حكومية على مبيعات المحاجر
 1.175.822 316.542 ي لتجارالدعاية والترويج ا
 294.101 280.745 االتصاالت والهاتف 

 436.091 266.813 تأمين 
 163.162 237.672 سوم مصرفية ر

 253.487 209.967 ورسوم تأشيرات   ومهنية أتعاب قانونية 
 100.542 200.931 إيجار  
 741.515 897.864 أخرى 

 ---------------- -------------- 
 20.402.988 22.132.839 
  =========  === ===== 
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 بع( )تاإيضاحات 
 
   إيرادات أخرى . 9

 2020 2019 
 درهم درهم  
   

 927.204 2.297.104 ( ( 1)27 و  26 اتيضاحاإلزائدة )راجع ير مطالب بها واستحقاقات عكس مبالغ مقدمة غ
 741.945 1.527.722 (اهأدن  ( 1ح )اإليضا )راجع  مطالبة تأمين
 199.178 437.733 بيع خردة
 14.300 13.765 دات بعاد ممتلكات وآالت ومعاست ح من األربا
 886.174 203.063 أخرى 

 -------------- ------------- 
 4.479.387 2.768.801 
  === ===== == ===== 

 
الممتلكات واآلالت والمعدات  ن وص الضرر الذي لحق بالمخزوخصو ب امل تتمثل في مطالبات تأمين معتمدة وقابلة لالسترداد بالك (  1)

 .2018ضانات في الفي بسبب 
   

 صروفات التمويل  إيرادات وم . 10
 

 2020 2019 
 درهم درهم  

   مصروفات التمويل 
 3.844.169 3.670.381 ( 25ع اإليضاح ج)را  اإليجارعقود  التزامات الفائدة على 

 1.365.143 716.678 ية الفائدة على قروض مصرف
 -------------- ------------- 
 4.387.059 5.209.312 
 -------------- ------------- 

   إيرادات التمويل 
 2.079.231 2.077.113 الفائدة على ودائع ثابتة  

 -------------- ------------- 
 3.130.081 2.309.946 سائر المعترف بها ضمن األرباح أو الخ مصروفات التمويل صافي 

 ==== ==== == = ==== 
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 )تابع( إيضاحات 
 

   معداتالالت واآلممتلكات و ال . 11
 

 

 
 أراضي 

 مستأجرة 

مباني وتحسينات  
عقارات  على

 معدات وماكينات  مستأجرة 
 مركبات  

 معدات ثقيلة  و
 أثاث  

 وتجهيزات 
 ل رأسمالية اأعم 

 اإلجمالي  قيد اإلنجاز 
 درهم  م دره رهم د رهم د درهم  درهم  درهم  
        تكلفة ال

 517.685.918 2.221.132 14.007.379 60.850.368 320.959.231 119.647.808 - 2019يناير  1في 
 لتطبيق ااف بموجودات حق االستخدام نتيجة االعتر

 الدولية  المعايير من 16معيار رقم المبدئي لل
 ((4)11قارير المالية )راجع اإليضاح إلعداد الت 

 
 

61.523.549 6.558.846 - - - - 68.082.395 
 --------------- ---------------- ---------------- --------------- --------------- ------------- ---------------- 

 585.768.313 2.221.132 14.007.379 60.850.368 320.959.231 126.206.654 61.523.549 2019اير ين  1الرصيد المعدل في 
 10.386.252 7.428.282 689.160 641.913 1.210.532 416.365 - اإلضافات 

 (199.000) - - (199.000) - - - االستبعادات 
 - (1.518.771) - - 1.212.574 306.197 - التحويالت  

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

 595.955.565 8.130.643 14.696.539 61.293.281 323.382.337 126.929.216 61.523.549 2019ديسمبر  31 في
 --------------- ----------------- ----------------- --------------- --------------- -------------- ----------------- 

 595.955.565 8.130.643 14.696.539 61.293.281 323.382.337 126.929.216 61.523.549 2020اير ين  1 في
 5.145.258 4.137.925 282.770 238.143 486.420 - - اإلضافات 

 (166.260) - (11.347) (154.913) - - - االستبعادات 
 (245.373) (245.373) - - - -  مشطوبات لا

 - (7.411.104) 206.546 - 6.939.517 265.041 - التحويالت  
 --------------- ---------------- ----------------- --------------- --------------- --------------- ----------------- 

 600.689.190 4.612.091 15.174.508 61.376.511 330.808.274 127.194.257 61.523.549 2020ديسمبر  31في 
 --------------- ---------------- ----------------- -------------- --------------- -------------- ----------------- 
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 )تابع( إيضاحات 
 

 )تابع(  معداتالالت واآلممتلكات و ال . 11
 

 

 
 أراضي 

 مستأجرة 

ني وتحسينات  ا مب
عقارات  على

 مستأجرة 
 معدات  

 وماكينات 
 ت  مركبا

 يلة  عدات ثقم و
 أثاث  

 تجهيزات و
 سمالية أ ر أعمال

 اإلجمالي  قيد اإلنجاز 
 درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  

 االستهالك المتراكم 
       انخفاض القيمة و

 

 354.257.589 60.170 13.106.788 50.802.974 221.983.748 68.303.909 - 2019يناير  1في 
 31.677.487 - 412.584 2.873.400 15.882.709 8.324.502 4.184.292 االستهالك للسنة 

 10.000 - - - 10.000 - - خسائر انخفاض القيمة
 (199.000) - - (199.000) - - - الستبعادات عند ا
 ------------- --------------- ----------------- --------------- --------------- ---------- ----------------- 

 385.746.076 60.170 13.519.372 53.477.374 237.876.457 76.628.411 4.184.292 2019سمبر دي  31ي ف
 ------------- --------------- ----------------- --------------- --------------- ---------- ----------------- 

 385.746.076 60.170 13.519.372 53.477.374 237.876.457 76.628.411 4.184.292 2020يناير  1في 
 29.759.661 - 431.162 2.309.989 14.592.842 7.061.250 5.364.418 االستهالك للسنة 
 (77.899) - (3.184) (74.715) - - - عند االستبعادات 

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

 415.427.838 60.170 13.947.350 55.712.648 252.469.299 83.689.661 9.548.710 2020 مبرديس  31في 
 ------------- --------------- ----------------- --------------- --------------- ----------- ----------------- 

        قيمة الدفترية: صافي ال 
 185.261.352 4.551.921 1.227.158 5.663.863 78.338.975 43.504.596 51.974.839 2020ديسمبر  31في 
 ========= ========= ========= ======== ======== ======== ========== 

 210.209.489 8.070.473 1.177.167 7.815.907 85.505.880 50.300.805 57.339.257 2019ديسمبر  31في 
 ======== ========= ========= ======== ======== ======== ========== 

 
 سنوية.  ة ديد عقود اإليجار هذه بصورجي تم الحصول عليها بموجب عقد إيجار من حكومة الفجيرة ويتم ت تم تشيد المباني على قطع أراض ( 1)
 
 (. التركيبقيد   آالت وماكينات: 2019) بركي الت قيد  آالت وماكينات  من ةة رئيسي بصور ، تتألف األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز 2020ديسمبر  31 في ( 2)
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 )تابع( إيضاحات 
 

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

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

 
 2020 2019 
 درهم درهم  
   
 22.623.417 21.062.570 ( 6)راجع اإليضاح عات ة المبي تكلف

 4.623.625 4.251.930 ( 8)راجع اإليضاح مصروفات البيع والتوزيع 
 4.430.445 4.445.161   ( 7)راجع اإليضاح   عموميةالدارية واإلمصروفات ال
 ---------------- ---------------- 
 29.759.661 31.677.487 
  =========  ===== ==== 

 
 موجودات حق االستخدام   ( 4)

 
. فيما يلي الحركة في  ‘سينات على عقارات مستأجرةي والتحالمبان ’ و  ‘األراضي المستأجرة’ات فئ  فيق االستخدام موجودات ح ضعر ميت 

 موجودات حق االستخدام: 
  

 2020 2019 
 درهم هم در 
   كلفة تلا

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

 - 5.349.760 يناير   1في 
 5.349.760 5.364.417 المحمل للسنة 

 ---------------- -------------- 
 5.349.760 10.714.177 ديسمبر  31في 
 ---------------- -------------- 

 62.732.635 57.378.218 سمبر دي  31دفترية في القيمة ال 
  =========  === ===== 

 
 ة وتم توزيعها على األرباح أو الخسائر للسنة كما يلي: تكز رسوم االستهالك لموجودات حق االستخدام على فترات اإليجار ذات الصلتر
 
 2020 2019 
 درهم درهم  
   

 2.806.244 2.650.708   تكلفة المبيعات
 1.931.200 1.881.916 ع والتوزيع  مصروفات البي 

 612.316 831.793 ية  مومعالدارية واإلروفات مصال
 -------------- -------------- 
 5.364.417 5.349.760 
 ==== ==== ==== ==== 
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 )تابع( إيضاحات 
 

   )تابع( معدات  الالت واآلممتلكات و ال . 11
 
 ض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات    ا فانخ ( 5)

 
صة  ي ذلك موجودات حق االستخدام الخاوالمعدات بما ف  يمة للممتلكات واآلالتض قتقييم انخفابإجراء  السابقة  ل السنة قامت المجموعة خال

والذي يأخذ بعين االعتبار  هؤببعض وحدات التشغيل التي توجد أدالة على تعرضها النخفاض القيمة. بناًء على التقييم الذي تم إجرا
مليون درهم   0 .01اض قيمة بمبلغ ، تم تحميل خسائر انخفداتخدام الموجواست  إمكانية على ة بناًء مؤشرات محددة على انخفاض القيم

  ة بصورة رئيسي  2019المسجلة في تتعلق خسائر انخفاض القيمة . 2019ديسمبر  31في تهية نة المن للسالخسائر على األرباح أو 
المناسبة فيما   اإلدارة اإلجراءاتخذ تت سوف ماكينات. المعدات والعض بنود ب  إنتاجالظروف السلبية الخارجية التي ترتب عليها انخفاض ب 

 سعة استخدام هذه األصول في المستقبل.  ينلتحس يتعلق بعمليات هذه الوحدات التشغيلية
 

ض بنود  ة بشطب بعت اإلدار، قام سعة االستخدام في المستقبلباالعتبار  يأخذ لذي وا اؤه رجالذي تم إ إلى التقييمخالل السنة الحالية، استناداً 
طوب على األرباح أو  م تحميل الرصيد المش ه، ت اعتبرت غير قابلة لالستخدام. وعلي تي والمليون درهم،  0 .25ينات بقيمة ماكوالاآلالت 

 . صروفات العمومية واإلدارية"الم الخسائر للسنة ضمن 
 

   الذمم المدينة طويلة األجل . 12 
 2020 2019 
 درهم درهم  
   

 359.000 365.500 بلة لالسترداد ودائع قا
 232.204 152.248 ذمم محتجزات مدينة 

 ------------ ----------- 
 517.748 591.204 
 = ===== == ==== 

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

 (. 16دينة األخرى )راجع اإليضاح الممقدماً إلى الودائع والذمم لمدفوعة ا
 

 اإليرادات الشاملة األخرىادلة من خالل لعاالستثمارات المسجلة بالقيمة ا  . 13
 

 2020 2019 
 درهم درهم  

   استثمارات في سندات الملكية 
 52.207.489 70.116.409 ة جرمد -
 1.589.600 1.589.600 ناه(( أد 4)راجع اإليضاح ) غير مدرجة  -
 --------------- -------------- 
 71.706.009 53.797.089 
  =========  ======== 
 

 : ت الشاملة األخرى ن خالل اإليراداستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة ماالفيما يلي الحركة في 
 
 2020 2019 
 درهم درهم  
   

 57.981.652 53.797.089 يناير 1الرصيد في 
 - 19.939.753 المستحوذ عليها خالل السنة 

 (14.557.985) ( 6.319.990) ( أدناه( 3االستبعادات خالل السنة )راجع )
 10.373.422 4.289.157 ة التغير في القيمة العادل

 ---------------- --------------- 
 53.797.089 71.706.009 ديسمبر  31د في ي صالر
  ========= ====== == 
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 )تابع( إيضاحات 
 

 )تابع( ات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىماراالستث . 13
 

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

 
املة األخرى نظراً ألن  لشاالل اإليرادات العادلة من خبالقيمة ات ملكية مدرجة بتصنيف االستثمارات أعاله على أنها سند ة عومقامت المج

 ة االحتفاظ بها لفترة طويلة ألغراض استراتيجية. سندات الملكية هذه تمثل استثمارات تنوي المجموع
 

 إيرادات توزيعات األرباح  ( 2)

 
  سائر" الخ"بيان األرباح أو في  (درهممليون  1 .58: 2019)مليون درهم  2 .08بقيمة أرباح يرادات توزيعات إب االعتراف خالل السنة  تم

 . رىات الشاملة األخادكية بالقيمة العادلة من خالل اإليرمن االستثمارات في سندات المل
 

 لشاملة األخرى الل اإليرادات ا بعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خاست ( 3)

 
رادات الشاملة األخرى مقابل  إلي بالقيمة العادلة من خالل ا  المسجلة  مجموعة خالل السنة الحالية ببيع ببعض االستثمارات المدرجة لاقامت 

:  2019) مليون درهم 1 .82ويل احتياطي القيمة العادلة البالغ . تم تح(مليون درهم 14 .56: 2019)مليون درهم  6 .32ثمن بيع قدره 
 (.  22اجع اإليضاح تبعاد )رالمتعلق بهذه االستثمارات إلى األرباح المحتجزة عند االس (مدرهمليون  2 .75

 
 سندات غير مدرجة  –العادلة   قيمقياس ال ( 4)

 
 ا من قبل المجموعة: فيما يلي السندات غير المدرجة المحتفظ به

 2020 2019 
 درهم درهم  
   

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

 -------------- ------------- 
 1.589.600 1.589.600 
  === == ===  === == == 
 

 ة تقييم شركة الفجيرة للمياه العذب  -أ

 
 التقييم  أسلوب 

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

 ذات الصلة.  االعتبار األدلة على معامالت البيع الخاصة بسندات الملكية 
 

 المدخالت الهامة غير الملحوظة: 
 

 على معامالت البيع.  بعين االعتبار األدلة ذسعر السوق المقدر لسندات الملكية غير المدرجة مع األخ
 

 لة: عادحوظة وقياس القيم الير المل معطيات غالالتداخل بين 
 

ي حال كان هناك تغير في نوع أو عدد معامالت البيع الخاصة  أو تنخفض القيمة العادلة لسندات الملكية غير المدرجة ف تزدادسوف 
 بسندات مشابهة. 
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 تابع( )إيضاحات 
 

 المخزون  . 14
 2020 2019 
 همدر درهم  
   

 8.976.953 9.378.830 المواد الخام 
 25.237.015 24.830.294 البضائع تامة الصنع 

 22.029.452 21.796.072 قطع الغيار 
 1.726.964 1.638.435 المواد االستهالكية 

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

 57.643.631 57.970.384 
 (17.001.398) ( 17.025.225) ركة صاً: مخصص المخزون بطيء الحناق
 --------------------- -------------------- 

 40.618.406 40.968.986 
 2.135.045 71.884 البضائع قيد النقل 

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

 40.690.290 43.104.031 
 ======== ==== ======== === 
 

 ون بطيء الحركة:  مخزخصص الم في   ا يلي الحركةفيم

 2020 2019 
 درهم درهم  
   

 19.527.665 17.001.398 يناير   1في 
 (2.526.267) 517.994 لسنة  ل)المعكوس(/  المخصص / 

 - ( 494.167) طوب  المش
 ------------------- ------------------ 

 17.001.398 17.025.225 ديسمبر   31في 
 ======== ==== ======== === 

 

 الذمم المدينة التجارية . 15
 2020 2019 
 درهم درهم  
   

 62.741.276 61.602.035 ارية ة التجالذمم المدين 
 (17.884.109) ( 18.185.093) ة الذمم المدينة التجارية  في قيم خسائر االنخفاض  ناقصاً: 

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

 43.416.942 44.857.167 
 ======== ==== ======== === 

 

 مم المدينة األخرى ع والذئالمبالغ المدفوعة مقدماً والودا . 16
 2020 2019 
 درهم درهم  
   

ً  ات مدفوعال  2.271.203 2.725.977 * مقدما
 438.410 750.880   القبض  ةق مستحفوائد 

 1.684.806 751.143 ذمم المحتجزات المدينة 
 1.545.807 492.150 * ةمقدم دفعات 
 428.377 424.604 الودائع

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

 6.368.603 5.176.501 )أ( والودائع والذمم المدينة األخرى  الدفعات المقدمة إجمالي 
   ( 12ضاح )راجع اإلي   ناقصاً: الجزء غير المتداول

 (359.000) ( 365.500) الودائع 
 (232.204) ( 152.248) ذمم المحتجزات المدينة 

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

 (591.204) ( 517.748) )ب(  المصنف ضمن الذمم المدينة طويلة األجل ول المتدا الجزء غير
 ----------------- ---------------- 

 المدفوعة مقدماً والودائع  ن المبالغ الجزء المتداول م
 5.777.399 4.658.753 *  )ب(  -ذمم المدينة األخرى )أ(  وال 
 ======== ==== ======= ==== 

 

 تمثل الموجودات غير المتداولة.  *  
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 موجودات العقود  . 17
 2020 2019 
 درهم رهم د 
   

 ً  8.218.396 4.380.175 لمتوقعة الخسائر ا التكاليف زائداً األرباح المنسوبة ناقصا
 (6.771.943) ( 2.903.861) وضة أو مستحقة القبض ناقصاً: فواتير سير األعمال المقب 

 ---------------- --------------- 
 1.476.315 1.446.453 
 = =======  ======= 

  
 ئع الثابتة ادالو  . 18

 2020 2019 
 درهم درهم  
   

 53.000.000 108.523.000 كة لدى البن الودائع الثابت 
 ====== ====  ====== == 

 

شهراً وتم استثناءها من النقد وما يعادله   12رات استحقاقها تبلغ فت جارية الثابتة ولت لثابتة لهامش ربح وفقاً للمعدالت اتخضع الودائع ا ( 1)
 . الموحد  ات النقديةقفلغرض بيان التد

 
 النقد في الصندوق ولدى البنوك  . 19

 2020 2019 
 درهم درهم  
   

 372.461 178.264 صندوق ال  النقد في
 63.000.031 20.851.031 البنوك نقد لدى ال
 ---------------- --------------- 

 63.372.492 21.095.295 صندوق ولدى البنوكالنقد في ال 
 
 

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

 
 رأس المال  . 20

 

 2020 2019 
 همدر درهم  

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

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

 االحتياطي القانوني  . 21
 

  عة للمجموية السنورباح كحد أدنى من صافي األ٪ 10 تحويلعين ت ي ، 2015( لسنة 2مارات العربية رقم )طبقاً للقانون االتحادي لدولة اإل
  لمال المدفوع للشركة. ٪ من رأس ا50وقف هذا التحويل عندما يبلغ رصيد هذا االحتياطي يت زيع. تولل غير القابل  حتياطي القانوني إلى اال

  4 .02لغ مذكور أعاله. خالل السنة الحالية، تم تحويل مب لا إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع باستثناء الحاالت التي ينص عليها القانون
 من صافي أرباح السنة.  ٪10ي القانوني، ما يمثل الحتياطا إلى يون درهم( مل 4 .73: 2019) مليون درهم

 
 بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  المسجلة ستثمارات القيمة العادلة لالاحتياطي  . 22
 

لقيمة العادلة من  سجلة بالمة اقوق الملكي مارات في سندات حدلة لالستث قيمة العاطي القيمة العادلة صافي التغير المتراكم في الاي يتضمن احت  
 خسائر.  ال بناء على مخصص المبلغ  تعديلتم ي . اف االعتراف باالستثمار المعنيحتى يتم إيق خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

 
  ن درهم يومل 1 .82مبلغ رباح المحتجزة ب رات إلى األاالستثما حددة خالل السنة، تم تحويل احتياطي متعلق بتلكم عند استبعاد استثمارات  
 ((. 3)13)راجع اإليضاح  رهم( مليون د 2 .75: 2019)
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 األرباح المحتجزة  . 23
 

 توزيعات األرباح  
 

  درهم  0 .15نسبة على توزيعات أرباح نقدية ب  2020مارس  31لُمنعقد بتاريخ ا وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوية
لكامل  باوالتي تم دفعها  درهم(مليون  13 .6: 2019)ن درهم مليو 20 .4 قدرها يمة إجماليةبقم لكل سهم( دره 0 .1: 2019)سهم  لكل

 الحالية.  السنة خالل 
 

 أعضاء مجلس اإلدارة  مكافآت
 

  1 .26الغة الب دارة اء مجلس اإل أعض مكافآت على  2020مارس  31عية العمومية السنوية الُمنعقد بتاريخ متماع الجوافق المساهمون في اج
 . السنة خالل   بالكامل  والتي تم دفعها  ،مليون درهم( 1 .26: 2018) 2019 ديسمبر  31المنتهية في  لسنة مليون درهم ل

 
 القروض المصرفية  . 24

 2020 2019 
 درهم درهم  
   

 21.333.333 14.222.222 ( أدناه( 1)راجع ) لقرض ألج 
  ====== === == ====== 
   
 2020 2019 
 درهم رهم د 

   : المصرفية فيما يلي الحركة في القروض 
 29.156.486 21.333.333 يناير   1الرصيد في 

 (7.823.153) ( 7.111.111) فوعات خالل السنة مد
 ---------------- ---------------- 

 21.333.333 14.222.222 ديسمبر   31د في ي الرص
 (7.111.111) ( 7.111.111) لمتداولة  ت اصنف ضمن المطلوبامتداول المناقصا: الجزء ال

 ---------------- ---------------- 
 14.222.222 7.111.111 اول من القروض المصرفية الجزء غير المتد

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

ً لسعر ائدة م ويخضع فامليون دره 89يون درهم من تسهيل قرض متوسط األجل يصل إلى لم 35بلغ يمثل سحب م ( 1)   3لمدة ر يبووفقا
ض من قبل المجموعة لتمويل تركيب آالت وماكينات وإنشاء مبنى  هيل القر تس على  تم الحصول .٪2 .75أشهر زائداً هامش ربح قدره 

بع سنوية  الل أقساط رليتم سداده من خ 2020. تمت جدولة قيمة القرض ي وف الصخرسكن عمال للشركة التابعة مصنع الفجيرة للص
 .  2022وبر أكت ي تساوية تنتهي فم

 
   روض المصرفية من خالل:    مان القيتم ض ( 2)

 ؛ ولصالح البنك ركة ضمان تجاري من الش  -
 . مخزون شركة تابعةووالماكينات   واآلالتتأمين تغطي المباني  وثائق تخصيص  -
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 التزامات اإليجار  . 25
 

 ستأجر عقود اإليجار كم 
 

قد اإليجار  جب عقود إيجار تشغيلي. تختلف طريقة احتساب مدة ودفعات عمال بموي سكن عبان ضي ومدد من األراالمجموعة عتستأجر 
 سنة.   25دة إلى حن سنة وا بصورة جوهرية بين ترتيبات عقود اإليجار المختلفة. تسري عقود اإليجار عادةً لفترة تتراوح م

 
ً م تد إلى سنة واحدة أو أقل. إن هذه العقود  يجار تمعقود إ وجبتب بمومباني مكا المعلومات عدات تكنولوجياتستأجر المجموعة أيضا

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

 

 المركز المالي التزامات اإليجار المدرجة في بيان 
 2020 2019 
 درهم درهم  
 67.658.395 65.156.914 يناير 1ي فا كم

 3.844.169 3.670.381 ( 10إيضاح  عج)را  الفائدة على التزامات اإليجار 
 (6.345.650) ( 7.431.467) دفعات التزامات اإليجار ناقصاً: 

 ---------------- --------------- 
 65.156.914 61.395.828 ديسمبر  31في 
 (4.382.098) ( 4.048.678) امات اإليجار لتزاول من اء المتدزاقصاً: الجن 
 ---------------- --------------- 

 60.774.816 57.347.150 الجزء غير المتداول من التزامات اإليجار
  ========= ====== == 

   ها ضمن األرباح أو الخسائر ب المعترف المبالغ 
 2020 2019 
 درهم درهم  
   

 3.844.169 3.670.381 ( 10)راجع اإليضاح  ار يجعلى التزامات اإل ئدةالفا
 5.349.760 5.364.417 ( 11إليضاح )راجع ا مصروفات االستهالك

 -------------- ------------- 
 9.034.798 9.193.929 
 == ====== ==== === 
   

   المبالغ المعترف بها ضمن بيان التدفقات النقدية
 2020 2019 
 درهم درهم  
   
 6.345.650 7.431.467 لعقود اإليجار  الخارجة  لي التدفقات النقدية جماإ
 = == === == == === == 

 

 

   اقستحقاالتحليل 
 

يجار غير المخصومة إلى المبلغ المستحق بعد تاريخ دفعات اإللدفع ويوضح ي تحليل استحقاق لإليجارات مستحقة ال التاليقدم الجدو 
 التقرير:

 

  2020 2019 
 مدره درهم   
    

 7.431.467 7.482.183  أقل من سنة 
 29.163.686 27.926.596  ة إلى خمس سنوات من سن 

 56.059.932 49.814.839  أكثر من خمس سنوات 
  ---------------- ---------------- 
 92.655.085 85.223.618  ديسمبر   31امات اإليجار غير المخصومة في  زمالي التإج
  ======== = ==== ==== = 
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 للموظفين  تعويضات نهاية الخدمة  . 26
 2020 2019 
 درهم درهم  
   

 12.056.535 10.188.586 يناير   1 الرصيد في 
 1.068.449 898.314 محمل للسنة ال
 (577.204) - ( 9زائد غير مطالب به )راجع اإليضاح  كس مخصص ع

 (2.359.194) ( 1.113.594) خالل السنة  المبالغ المدفوعة 
 --------------- --------------- 

 10.188.586 9.973.306 مبر ديس 31الرصيد في 
 ==== = ===  === === == 

 
 
 خرى ة التجارية واألالذمم الدائن . 27

 2020 2019 
 مدره رهم د 
   

 24.953.399 18.420.619 الذمم الدائنة التجارية 
 5.895.313 3.643.549 ( أدناه( 1)راجع ) االستحقاقات

 1.061.154 1.609.502 مخصصات الموظفين 
 3.758.627 752.830 * ( أدناه( 1))راجع    من العمالء دفعات مقدمة

 469.915 598.802 *دفعمستحقة الضريبة القيمة المضافة 
 185.945 75.686 مستحقة الدفع ةائدف

 35.932 35.932 توزيعات األرباح المستحقة الدفع
 --------------- --------------- 
 25.136.922 36.360.285 
  ====== === ==== == == 
 .  ةغير مالي  ات *  تمثل التزام  

 

العمالء باإلضافة   طويلة منلفترة بها  المطالبماً غير دفوعة مقالمد المبالغ بإعادة قيد بعضالحالية، قامت المجموعة خالل السنة  ( 1)
األرباح أو  في  اتم االعتراف بهوالتي مليون درهم(،  0 .35: 2019)مليون درهم  2 .3لغة لبادة اتحقاقات الزائ إلى بعض االس
 ( 9راجع اإليضاح رقم )  .‘ اإليرادات األخرى’الخسائر ضمن 

 
 ربحية السهم  . 28

   2020 2019 
     

 47.347.551 40.209.048   درهم( ) السنة رباح أ
   ======== = ======== = 

 135.987.500 135.987.500   دد األسهم  المتوسط المرجح لع
    =========  ========= 

 0 .35 0  .30   اسية والمخفضة األس -ربحية السهم )درهم(  
    ===  === 

     العمليات المستمرة 
 47.324.871 40.004.190   )درهم(  السنة أرباح 

   = ========  ======== 
 0 .35 0  .29   األساسية والمخفضة  -ربحية السهم )درهم(  

   == = == = 
     متوقفة ال ةملي الع

 22.680 204.858   )درهم(  السنة  أرباح
   = =====  ===== 

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

 
 تاريخ التقرير.  ة في ائمأي التزامات ق  ة وعالمجمسية، نظراً ألنه ال يوجد لدى ر للتخفيض على ربحية السهم األساي ناك تأث لم يكن ه 
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 راف ذات عالقة المعامالت واألرصدة مع األط . 29
 

طراف ذات العالقة المتضمن  ألتعريف ا قع ضمن نطاق بإبرام معامالت مع شركات أخرى ت  في سياق األعمال االعتيادية تقوم المجموعة
تخضع  ت التي الشركا  ذات العالقة من  . تتألف األطرافات العالقة ف ذاألطرا  حول صاحاتإف  -24 رقم  المعيار المحاسبي الدولي في 

 مشتركة و/ أو إلدارة وسيطرة مشتركة وشركائها وموظفي اإلدارة الرئيسيين.  لملكية 
 

 اف.  ، ويتم تنفيذها وفقاً ألسعار متفق عليها بين األطرالمعامالتهذه ة ب صكام الخا لشروط واألحاإلدارة ا تعتمد
   

 : لسنة اات عالقة خالل عامالت الهامة مع األطراف ذ الما يلي فيم
   2020 2019 
 درهم م دره   
     

 4.187.564 7.737.813   المبيعات ألطراف ذات عالقة 
 3.055.695 397.470   عالقةالمشتريات من أطراف ذات 

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

 5.787.455 5.327.839   جل األ  رةتعويضات قصي 
 197.900 134.341   مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

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

 3.853.597 4.941.358   لتجارية(ي الذمم المدينة اأرصدة مستحقة من أطراف ذات عالقة )مدرجة ف
    ===== ===  ===== === 

 319.370 4.568   درجة في الذمم الدائنة التجارية واألخرى( أرصدة مستحقة ألطراف ذات عالقة )م
 
 

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

   الرتباطاتا و  لطارئةاللتزامات ا ا .  30
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 3.874.455 1.526.619 رأسمالية  ارتباطات
 ====== = = == = == == 

 66.303 1.034.962 تندياعتماد مس
 ====== = = == = == 
  

 األدوات المالية  . 31
 

 التصنيفات المحاسبية والقيم العادلة  
 

 .  2اح  في اإليض كما هو مبينللقيمة العادلة التالي النظام المتدرج  مباستخدا قيم العادلة تقوم المجموعة بقياس ال
 

ر من حيث المستوى في النظام المتدرج للقيمة العادلة  بالقيمة العادلة بنهاية فترة التقري  قياسها لمالية التي يتماألدوات ا ناهيبين الجدول أد
لية التي  ت الماالقيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبا عن جدول معلومات ل يتضمن ا العادلة. ال الذي يتم في إطاره تصنيف قياس القيمة 

 ة بشكل معقول. القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلل كانت ة العادلة في حا سها بالقيمقياال يتم 
 

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى   
 درهم  درهم  درهم  درهم  
     2020ر  ديسمب  31

بالقيمة العادلة من  في سندات حقوق الملكية المسجلة رات ااالستثم
 71.706.009 1.589.600 - 70.116.409 رى دات الشاملة األخاإليراخالل 

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

     2019ديسمبر    31
بالقيمة العادلة من  في سندات حقوق الملكية المسجلة االستثمارات 

 53.797.089 1.589.600 - 52.207.489 لة األخرى مدات الشال اإليراخال
 =========  ==== === ===== ========= 

 

الستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات  لمة العادلة تاحية واألرصدة الختامية لقياس القي ة االفت ابقة بين األرصدتم إدراج مطي 
 .  13يضاح الشاملة األخرى في اإل
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 )تابع(  األدوات المالية . 31
 

 إدارة المخاطر المالية 
 

ة وذمم المحتجزات المدينة والذمم المدينة  ري ة التجا ة والذمم المدين لدى البنوك والودائع الثابت من النقد  لمجموعة ل ة الموجودات المالي تتألف 
الذمم الدائنة التجارية واألخرى والقروض المصرفية. يتم   الية من ملوبات ال تتألف المط . المدينة طويلة األجل( األخرى )بما في ذلك الذمم

 .  3اح لمالية في اإليضلقة بالموجودات المالية والمطلوبات اية المتعاسب اج السياسات المحإدر
 

 خاطر االئتمان م ( أ
 

فيما يلي أقصى  المجموعة. لدى  تمانئ خاطر االتعرض لمقصى خسائر انخفاض القيمة( أ)صافية من تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية 
 لتقرير:  تعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ ا

 2020 2019 
 ألف درهم   رهم  ألف د  
   

 46.541.973 44.168.085 المتداول( في ذلك الجزء   )بما لمدينة ا محتجزاتلتجارية وذمم الالذمم المدينة ا
 871.787 1.212.231 غير المتداول(  لك الجزء في ذ  ى )بماالودائع والذمم المدينة األخر

 1.446.453 1.476.315 موجودات العقود 

 53.000.000 108.523.000 ةابت الودائع الث 
 63.364.922 20.910.322 توقفة( العمليات المفي ذلك  )بما  كولبن النقد لدى ا

 ----------------- ---------------- 
 176.289.953 165.225.135 
 == ==== = ===   == ==== = == 
 
 المدينة التجارية وذمم المحتجزات المدينة   الذمم 
 
  4علق بخسائر االئتمان في اإليضاحين تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان والتقديرات التي تضعها اإلدارة فيما يت ول إدراج التفاصيل حيتم 
 . على التوالي  3و
 
ميل على حدة. تضع اإلدارة في االعتبار التوزيع  ات الفردية لكل عمسية بالسان بصورة رئي ر تعرض المجموعة لمخاطر االئتميتأث 
  ول بها العمالء أنشطتهم، حيث أنه من اء المجموعة، بما في ذلك مخاطر التعثر في قطاع العمل والدولة التي يزعماليموغرافي لقاعدة الد

 ئتمان.  ر االـل تأثير على مخاطـالعوامن لهذه المحتمل أن يكو
 
. ال تخضع أرصدة الذمم المدينة  ماً(يو 120لى إ 90: 2019)ماً يو 120إلى  90عليها مع العمالء بين  اوح فترة االئتمان المتفقرةً ما تت عاد

 ل االعتيادية.  عما التجارية ألي فائدة في سياق األ
 

 لجغرافية: يخ التقرير حسب المنطقة ارفي تا نة حتجزات المدي وذمم الم الذمم المدينة التجاريةمن  فيما يلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان
 
 2020 2019 
 هم  لف درأ ألف درهم   
   
 44.669.518 43.262.112 لعربية المتحدة ا تإلماراا

 1.872.455 905.973 تثناء اإلمارات العربية المتحدة( باسدول مجلس التعاون الخليجي )
 ---------------- -------------- 
 44.168.085 46.541.973 
  === == ====  ==== ==== 

 
  خاصة الجدارة االئتمانية لكل عميل جديد قبل أن تقدم المجموعة شروطها ال يل بها تحليتم بموج تمانيةبوضع سياسة ائ  إدارة المجموعةقامت 

موافقات من اإلدارة  لالحاجة  لمصرح به دونبالسداد والتوريد. يتم وضع حدود للشراء لكل عميل وتمثل هذه الحدود الحد األقصى للمبلغ ا
 دورية.   بصورة  يا للمجموعة؛ وتتم مراجعة هذه الحدود العل

 
ً لخصائصهم االئتمانية،و مراقبة مخاطر االئتمان، يتم تصنيف العمالء ار ضمن إط بما في ذلك ما إذا كانوا أفراد أو هيئات قانونية،   فقا

 قة.  االستحقاق ووجود حاالت تعثر مالي ساب خ ي نة وتوارالذمم المدي  والموقع الجغرافي، وقطاع العمل وأعمار
 



 اتها التابعةوشرك ش.م.عالفجيرة لصناعات البناء شركة 
 

46 
 

 )تابع( إيضاحات 
 

 بع()تا  المالية األدوات  . 31
 

 )تابع(  مخاطر االئتمان  أ( 
 

 )تابع(  ت المدينةالذمم المدينة التجارية وذمم المحتجزا
 

 تمان المتوقعة  ئر االئ تقييم خسا
   

ب  احتسا  مت ي  .وذمم المحتجزات المدينة وقعة من الذمم المدينة التجارية ت ن المتماس خسائر االئ تستخدم المجموعة مصفوفة مخصصات لقيا
ينة خالل مراحل متتالية بدًء من التعثر إلى  احتمالية معالجة الذمم المداستناداً إلى  ستخدام طريقة "معدل الدوران" با معدالت الخسائر 

 .  الشطب
 

 مدينة:  خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية وذمم المحتجزات الو الئتمان عرض لمخاطر احول الت  يقدم الجدول التالي معلومات 
 

ل  معد متوسط  
 انخفاض القيمة  مالي  جاإل الخسائر المرجح 

تعرضت النخفاض  
 ي القيمة ف

  ألف درهم  ألف درهم   2020سمبر  دي  31
     

ً  180-0متأخرة السداد من   ال 71.602 41.112.868 ٪17.0 يوما
ً  365-181لسداد من امتأخرة   ال 668.035 3.241.356 ٪ 61.20 يوما

ً ي  365د منذ أكثر من متأخرة السدا  نعم 17.445.456 17.998.954 ٪ 92.96 وما
  ---------------- ---------------  
  62.353.178 18.185.093  
   ====== === ==== = ====  

 

متوسط معدل   
 قيمة لانخفاض ا جمالي  اإل حائر المرجالخس

تعرضت النخفاض  
 في القيمة 

  ألف درهم ألف درهم  2019ديسمبر  31
     

ً  180-1اد من لسدمتأخرة ا  ال 241.778 41.921.105 ٪58.0 يوما
ً  365-181متأخرة السداد من   ال 1.224.716 5.367.168 ٪82.22 يوما

ً  365متأخرة السداد منذ أكثر من   نعم 16.417.615 17.137.809 ٪46.95 يوما
  --------------- ---------------  
  64.426.082 17.884.109  
   ======== ==== = ====  

 

. يتم ضرب هذه المعدالت بعوامل قياسية لتعكس  السنوات الماضيةدى الخسائر على خبرة خسائر االئتمان الفعلية على م ترتكز معدالت
للظروف   روف الحالية ورؤية المجموعةية والظلبيانات التاريختم خاللها جمع ا يفترة الت ية خالل الادالفروق بين الظروف االقتص

الت إجمالي الناتج المحلي الفعلية والمتوقعة في دولة  ترتكز العوامل القياسية على معدللذمم المدينة.  على مدى العمر المتوقعية االقتصاد
 أعمالها.   كل رئيسيلمجموعة بشا اإلمارات العربية المتحدة حيث تزاول

 
 السنة: محتجزات المدينة خالل ال نة التجارية وذمم فاض قيمة الذمم المدي ئر انخخصص خسايلي الحركة في م فيما 

 

 2020 2019 
 ألف درهم   ألف درهم   
   

 19.225.307 17.884.109 يناير  1الرصيد كما في 
 1.075.421 303.082 لسنة  لالمحمل 
 (2.416.619) ( 2.098) ب خالل السنة المشطو 

 ---------------- ---------------- 
 17.884.109 18.185.093 سمبر  دي  31في  الرصيد 

 == = ===== = == = ===== = 
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 ( )تابعإيضاحات 
 

 )تابع(  يةاألدوات المال . 31
 

 تابع( ) خاطر االئتمان م أ( 
 

 ابع()ت   الذمم المدينة التجارية وذمم المحتجزات المدينة
 

 نوك بة لدى الاألرصد
 

نظراً  تعكس االستحقاقات قصيرة األجل من التعرض.  وشهراً  12قعة لمدة له على أساس الخسائر المتوتم قياس انخفاض قيمة النقد وما يعاد
رصدة  الحتفاظ باألا يتمحيث ، تهالوفاء بالتزاماتتوقع اإلدارة عجز أي طرف مقابل عن  المجموعة، ال عامل معهالمكانة البنوك التي تت 

 ذات سمعة جيدة.  رفية لدى بنوك صالم
 

 يولة الس مخاطر   ب( 
 

 تسوية: ال  اقياتتفاباستثناء تأثير بما في ذلك دفعات الفائدة المقدرة، طلوبات المالية للمقاقات التعاقدية فيما يلي االستح

 

 2020ديسمبر    31
 القيمة  
 الدفترية 

 دية  التدفقات النق 
 ة سنأقل من  التعاقدية 

   من سنة 
 ت سنوا  5ى  إل

 خمس سنوات 
 فأكثر  

 م  دره درهم  درهم  درهم  درهم  
      غير المشتقة  المطلوبات المالية 

 - - 23.785.288 23.785.288 23.785.288 * الذمم الدائنة التجارية واألخرى
 - 7.349.262 7.729.200 15.078.462 14.222.222 القروض المصرفية 

 49.814.839 27.926.596 7.482.183 85.223.618 61.395.828 يجار التزامات إ
 ---------------- ----------------- -------------- ---------------- --------------- 
 99.403.338 124.087.368 38.996.61 35.275.858 49.814.839 
  ========= ==== = ===== == == = === ======== = = ====== = 
 

 2019ديسمبر  31
 القيمة  

 دفترية ال
 دية  لتدفقات النقا

 سنة أقل من  التعاقدية
   من سنة
 سنوات  5إلى 

 وات خمس سن 
 فأكثر  

 م  دره درهم درهم همدر درهم 
      المطلوبات المالية غير المشتقة 

 - - 32.131.743 32.131.743 32.131.743 نة التجارية واألخرى * الذمم الدائ 
 - 15.633.506 8.923.358 24.556.864 21.333.333 القروض المصرفية 

 56.059.932 29.163.686 7.431.467 92.655.085 65.156.914 يجار التزامات إ
 ---------------- ---------------- --------------- -------------- --------------- 
 118.621.990 149.343.692 48.486.568 44.797.192 56.059.932 
  ===== ====  ======== = == = === == ==== === =  ======= = 
 
 لدفع. المضافة مستحقة امة عمالء وضريبة القي المبالغ المدفوعة مقدماً من ال استثناءب  *  

 
 السوق مخاطر   ( ج

 
 مخاطر العمالت 

 

مالت  جوهرية تتم بعمعامالت  . ال يوجد لدى المجموعةالعمالت  المخاطر الناتجة عن التقلبات في أسعار صرفكثب  عناإلدارة  تراقب
 دوالر األمريكي.   أو بخالف عمالت مثبت سعر صرفها أمام المجموعة عملة الرسمية للف الالبخ

 
 ر الفائدةخاطر أسعام
 

بالقروض المصرفية والودائع الثابتة لدى البنوك. ترتكز أسعار  سوق بصورة رئيسية يرتبط تعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة لدى ال 
 الفائدة السائدة في السوق. معدالت ى المجموعة على ية لد لات المالمتعلقة لألدوالفائدة ا
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 تابع( )إيضاحات 
 
   ()تابع  لماليةت ا األدوا . 31
 
 )تابع(  السوقمخاطر   ( ج

 
 )تابع(  ر الفائدةمخاطر أسعا

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

 
 2020 2019 
   درهم   درهم 

   ة الثابت  أسعار الفائدةاألدوات ذات 
 53.000.000 108.523.000 الموجودات المالية  

 (65.156.914) ( 61.395.828) لوبات المالية لمطا
 ----------------- ---------------- 

 (12.156.914) 47.127.172 صافي التعرض 
 == == = == ===   == == = == == 

   ة رالمتغي  أسعار الفائدةاألدوات ذات 
 (21.333.333) ( 14.222.222) المطلوبات المالية  

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

 ابتةالث عار الفائدة أساسية القيمة العادلة لألدوات ذات س ح تحليل
 

سائر. لذلك،  خح أو الن خالل األرباثابتة بالقيمة العادلة م فائدةأسعار ذات ومطلوبات مالية موعة باحتساب أي موجودات مالية  تقوم المجال
ذات  مار في األدوات يقتصر االستث  ى األرباح أو الخسائر.لع س من شأنه أن يؤثرفإن التغير في معدالت الفائدة كما في تاريخ التقرير لي 

 .  حد أقصىكا شهرً   12إلى  شهر واحد  تتراوح بينعلى فترة استحقاق  الثابتةار الفائدة أسع
 

 ات ذات أسعار الفائدة المتغيرة ولألد  ةيالنقد اتلتدفقتحليل حساسية ا 
 

اع بمقدار  دة. إن ارتفت الفائ تغيرات في معدالغيرات في التدفقات النقدية نتيجة الت الالمتغيرة لمخاطر  تتعرض المطلوبات ذات أسعار الفائدة
مليون  0 .21: 2019)درهم  نمليو 0 .14سنة بمبلغ ي إلى نقص أرباح الليؤد ير كاننقطة أساس في أسعار الفائدة في تاريخ التقر 100
اكس على  اه المعمعادل في االتج ي إلى تأثيرليؤد  تاريخ التقرير كان ي ف في أسعار الفائدة  نقطة أساس 100إن االنخفاض بمقدار . درهم(

 .  يفترض هذا التحليل ثبات كافة المتغيرات األخرى رباح. األ
 

 تحليل الحساسية   –مخاطر األسهم 
 

فيما يتعلق   لي. ي الماسوق دب  ة أووراق المالي المدرجة مدرجة إما في سوق أبوظبي لأللمجموعة في األسهم اثمارات ست اإن كافة 
في القيمة العادلة لتلك   ٪10يرادات الشاملة األخرى، فإن النقص بنسبة من خالل اإلباالستثمارات المدرجة المصنفة بالقيمة العادلة 

  هم در مليون 7 .01غ بمبلوق الملكية تاريخ التقرير كان ليؤدي إلى نقص حق وسوق دبي المالي في  الماليةوظبي لألوراق االستثمارات في أب 
 كان ليؤدي إلى زيادة حقوق الملكية بنفس المبلغ.   ي االتجاه العكسي دار ولكن فكما أن التغير المساوي في المق مليون درهم(  5 .22: 2019)
 

ات  غيرجة الت يمة نتي الق ر التغير فيريقة المبيعات المقارنة وتتعرض لمخاطلمجموعة باستخدام طاجة لدى كية غير المدرتم تقييم سندات المل
جة المصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، فإن  غير المدر في سعر سندات الملكية المقارنة. فيما يتعلق باالستثمارات

كما   ن درهم(مليو 0 .16: 2019) مليون درهم  0 .16ق الملكية بمبلغ ليؤدي إلى نقص حقو  نقارن كاسعر البيع المفي  ٪10النقص بنسبة 
 حقوق الملكية بنفس المبلغ.   إلى زيادة لتغير المساوي في المقدار ولكن في االتجاه العكسي كان ليؤدي ن اأ

 
 القيمة العادلة 

 
في   كما  ها الدفتريةبالقيمة العادلة تقارب قيمت  تسجيلها التي ال يتم مجموعةللدى ا ةطلوبات المالي إن القيمة العادلة للموجودات المالية والم 

 ر.قري يخ الت تار
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 )تابع( إيضاحات 
 

 المتوقفة  ة العملي . 32
 

ركة  إيقاف عمليات مصنع الشاإلدارة أعضاء مجلس  ، قرر تابعة وهي مصنع اإلمارات للسيراميكشركة خسائر  ، للحد من2015 خالل 
 المتوقفة:  يلي نتائج العملياتما في  . مليات متوقفةل كعشغيلية للشركة التابعة بشكل منفص قامت اإلدارة بتصنيف النتائج الت  ،يوبالتال .التابعة

 
 ألداء المالي ا وجز م

   2020 2019 
 ألف درهم   درهم   ألف  
   

 502.656 1.181.365 اإليرادات 
 (600.695) ( 967.998) أدناه( (2)راجع إيضاح ) تكلفة المبيعات

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

 (98.039) 213.367 الخسائر( األرباح / ) إجمالي
 (40.689) ( 29.929) لمصروفات اإلدارية ا

 (11.441) ( 5.337) لبيع والتوزيعمصروفات ا
 145.911 26.757 إيرادات أخرى 

 26.938 - إيرادات توزيعات األرباح 
 ----------- ---------- 

 22.680 204.858 المتوقفة  العملية السنة من  أرباح
  ======  === == 
 

 المالي  ع ضلوموجز ا
 2020 2019 
 ألف درهم   درهم   ألف  
   

 2.021.138 1.053.141 (دناه( أ1)إيضاح المخزون )راجع 
 7.718 7.698 مبالغ مدفوعة مقدماً وودائع وذمم مدينة أخرى 

 364.891 59.291 نوك النقد لدى الب 
 -------------- ------------- 

 2.393.747 1.120.130 فة قة بالعملية المتوقات المتعلودالموج
 -------------- -------------- 
   

 (1.370.764) ( 692.291) الذمم الدائنة األخرى( )  العملية المتوقفةب مباشرة المطلوبات المتعلقة 
 -------------- -------------- 

 1.022.983 427.839 ودات المتعلقة بالعملية المتوقفة ج في الموصا
  ==== === ==== === 

 
 ل المخزون: اصي فيما يلي تف ( 1)

 
 2020 2019 
 ألف درهم   درهم   ألف  
   

 3.112.648 1.532.906 صنعئع تامة البضا
 2.434.118 2.434.118 قطع الغيار 

 52.937 52.939 المواد االستهالكية 
 -------------- ------------- 
 4.019.963 5.599.703 

 (3.578.565) ( 2.966.822) بطيء الحرك ناقصاً: المخزون 
 ---------------- --------------- 
   

 2.021.138 1.053.141 المتوقفة المخزون المتعلق بالعملية 
  ==== = === = ====== 

 
أو   بيان األرباحذي تم قيده في وال: ال شيء(، 2019)هم رمليون د 0 .61بقيمة  يتضمن عكس مخصص المخزون بطيء الحركة ( 2)

 ة. الخسائر للسن 
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 ( )تابع إيضاحات 
 
 قائمة بالشركات التابعة  . 33
 

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

 ( ٪ ة )نسبة الملكي     بلد التأسيس  
ة  يالرئيس األنشطة 

 والمنتجات 
  2020 2019  
     

 فجيرة للمنتجات اإلسمنتية  ال
العربية  مارات اإل
 ٪100 ٪ 100 ةتحدالم

تصنيع وبيع الطابوق  
 وبالط األرصفة. 

     

   الوطنية محاجر الفجيرة 
اإلمارات العربية  

 ٪100 ٪  100 المتحدة
تصنيع وبيع منتجات 

 المحاجر.  
     

 ط  الام والب الفجيرة للرخ مصنع
اإلمارات العربية  

 ٪100 ٪ 100 المتحدة

تصنيع وبيع منتجات 
م ومقاوالت  والرخاالبالط 
 م. ب الرخاي ترك

     

 مصنع الفجيرة للصوف الصخري  
اإلمارات العربية  

 ٪100 ٪ 100 دةالمتح
تصنيع وبيع منتجات 
 الصوف الصخري.  

     

 ( 32يضاح راجع إمصنع اإلمارات للسيراميك )
ربية  عارات الاإلم

 ٪100 ٪ 100 المتحدة
نتجات تصنيع وبيع م
 السيراميك.

 
 ر حول القطاعات التقري . 34
 

   س تصنيف القطاعاتأسا  
 

إدارتها بشكل   قطاعات منتجات وخدمات مختلفة كما تتملتقارير بشأنها. تقدم هذه اللدى المجموعة ثالثة قطاعات استراتيجية يتم إصدار ا
 طاع بشكل منفصل: عمليات الخاصة بكل ق تقنية وتسويقية مختلفة. يقدم الملخص التالي ال تراتيجيانها تتطلب است نفصل ألم
 
 . تعدين وبيع منتجات المحاجر  حاجر الم
  

  شابكة وبالط السيراميك ومنتجات الصوف ساني وأعمال بالط األرصفة المت إنتاج وبيع الطابوق الخر التصنيع
   من التعاقد لتوريد وتركيب بالط الرخاو والتيرازو. ضكما تت  .التيرازوو  امالرخ الصخري ومنتجات

  
 إدارة الخزينة واالستثمارات.  هام م العمليات األخرىتتضمن  أخرى 

  
للحد من الخسائر.   2015في  إيقافه "، والذي تم صنع اإلمارات للسيراميكم "توقفة تتضمن العملية الم ملية المتوقفة الع

 . 32 رقم يضاحاإلراجع 
 

 مجموعة. لل  ات المستمرةل عن العملي المتوقفة بشكل منفص   العمليةقارير حول القطاعات، تم عرض ت لغرض إعداد ال
 
بين القطاعات وفقاً لمعدالت متفق عليها  أحجار(. يتم تحديد األسعار فيما اجر والتصنيع يتضمن تحويل مواد خام )عي المحن الدمج بين قطاإ

 بين األطراف المعنية. 
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 ه:  دناطاع موضحة أعمليات كل قإن المعلومات الخاصة ب
 

   العمليات المستمرة 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
 ياإلجمال المتوقفة العملية اإلجمالي مشطوبات اإلجمالي أخرى  عيالتصن المحاجر 
 رهمد درهم درهم درهم رهمد مدره درهم همدر 
          2020ديسمبر  31

 191.646.570 1.181.365 190.465.205 - 190.465.205 - 181.962.053 8.503.152 ة  اإليرادات الخارجي
 - - - (8.393.038) 8.393.038 - 3.835 8.389.203 ت  القطاعااإليرادات بين 

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

 2.077.113 - 2.077.113 - 2.077.113 1.688.302 388.811 - إيرادات التمويل 
 (4.387.059) - (4.387.059) - (4.387.059) ( 271) (4.386.788) - تكاليف التمويل 

 ( 303.082) - ( 303.082) - ( 303.082) - ( 297.780) ( 5.302) التجاريةمم المدينة خسائر انخفاض قيمة الذ
 ( 29.759.661) - ( 29.759.661) - ( 29.759.661) ( 272.588) ( 27.467.846) (2.019.227) مصروفات االستهالك 

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

 366.979.267 427.839 366.551.428 ( 79.418.924) 445.970.352 330.873.583 109.976.137 5.120.632 صافي موجودات القطاع
         
          2019ديسمبر  31
 219.068.730 502.656 218.566.074 - 218.566.074 - 208.998.239 9.567.835 ية  ارجيرادات الخاإل

 - - - ( 11.072.963) 11.072.963 - 990 11.071.973 اإليرادات بين القطاعات  
 --------------- ----------------- -------------- ----------------- ----------------- ----------------- ------------ ----------------- 

 219.068.730 502.656 218.566.074 ( 11.072.963) 229.639.037 - 208.999.229 20.639.808 إيرادات القطاع 
 47.347.551 22.680 47.324.871 - 47.324.871 4.252.248 42.321.180 751.443 أرباح القطاع 

 2.079.231 - 2.079.231 - 2.079.231 1.801.175 278.056 - إيرادات التمويل 
 (5.209.312) - (5.209.312) - (5.209.312) - (5.209.253) ( 59) تكاليف التمويل 

 (1.075.421) - (1.075.421) - (1.075.421) - (1.057.991) ( 17.430) التجاريةخسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة 
 ( 31.677.487) - ( 31.677.487) - ( 31.677.487) ( 364.740) ( 28.697.085) (2.615.662) مصروفات االستهالك 

 478.549.071 2.393.747 476.155.324 ( 234.449.989) 710.605.313 350.070.981* 339.300.970 21.233.362 ات القطاعموجود
 ( 134.409.884) (1.370.764) ( 133.039.120) 70.295.962 ( 203.335.082) ( 48.601.240) ( 149.508.174) (5.225.668)  طلوبات القطاعم

 344.139.187 1.022.983 343.116.204 ( 164.154.027) 507.270.231 301.469.741 189.792.796 16.007.694 اعجودات القطصافي مو
         

 71 .71ى بمبلـغ رادات الشاملة األخـرمـن خالل اإليـ استثمـارات في سندات الملكية المسجلة بالقيمة العادلة سيةين بصورة رئبصورة رئيسية من قسم الخزينة لدى المجموعة الذي يتضم ‘أخرى’من فئة ضع جودات القطا* تتألف مو
 .درهم(ون ملي 38 .84 :2019)هم مليون در 6 .61ونقد وأرصدة مصرفية بمبلغ مليون درهم(  46 :2019) ون درهمملي 63قيمة ائع ثابتة بوودمليون درهم(  53 .8: 2019)رهم مليون د
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 المقارنة مبالغ  . 35

 
وحدة.  في هذه البيانات المالية الم المتبعالعرض  معالضرورة، لتتوافق  حيثما اقتضت بعض أرقام المقارنة،  صنيف ت إعادة /يعادة تجمتم إع

ً المية نتائج المالالحقوق الملكية أو على  كبير  تأثيرذه ليس لها فإن إعادة التصنيف ه ،ومع ذلك  .وحدة الُمعلنة سابقا
 

 م شراء أسه . 36
 

 . 13ح اجع اإليضا ر(.  : ال شيء2019) 2020ديسمبر   31خالل السنة المنتهية في  ات ملكية مدرجة سند ة بشراء الشرك  قامت
 

 لمحاسبية احكام رات واأل التقدي . 37
 

ضافة إلى  واإلفصاح عنها باإلالمحاسبية الهامة للمجموعة ات ت والتقديرلسياسا ابمراجعة اإلجراءات المتعلقة بوضع واختيار اإلدارة  قامت
ة  ي المال لبيانات إعداد وعرض هذه ا عنداإلدارة المستخدمة من قبل حاسبية الهامة رات الم يرات. إن التقدي السياسات والتقد تطبيق هذه 

 . ليا ي ل رئيسي بملق بشك سابات( تتعالح الُمفصح عنها في اإليضاحات حول الموحدة )بخالف تلك 
 

 بطيء الحركة والمتقادممخصص المخزون 
 
لقابلة  صافي القيمة انتيجة تعديل   لناتجة عن تقادم المخزون وأي تخفيضاخسائر زونها لتقييم النتظمة بمراجعة مخوم المجموعة بصورة متق

كام للتحقق مما إذا  ة بوضع األحموعتقوم المج خسائر،. لتحديد مدى ضرورة إدراج مخصص المخزون المتقادم ضمن األرباح أو ال قللتحقي 
في القيمة القابلة للتحقيق من ذلك المنتج. يتم رصد  قبل وصاالمنتج في المست إلى إمكانية بيع معطيات ملحوظة تشير  كانت هناك أي
أفضل التقديرات   إلى استناداً  لتكلفةالقابلة للتحقيق عندما يكون صافي القيمة القابلة للتحقيق أقل من ا ةالقيم اض صافي مخصص النخف

 السابقة.  هكاستهالت المخزون ومعدال  ادم على أعمارمتقتكز مخصص المخزون الالموضوعة من قبل اإلدارة. ير
 

 خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة  
 

تتعرض لها المجموعة  تي االئتمان ال خاطر تقييم انخفاض القيمة مرة واحدة سنوياً على األقل. إن مها المدينة لمعة بمراجعة ذمتقوم المجمو
خسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح    . لتحديد مدى ضرورة إدراجوالمحتجزات المدينة رية ذممها المدينة التجا سية إلىنسوبة بصورة أسام

قات  تدفقياسه في ال يمكنمما إذا كان هناك معطيات ملحوظة تشير إلى وجود انخفاض حكام للتحقق جموعة بوضع األوالخسائر، تقوم الم 
تحديدها وتُعتبر، بناًء عندما يكون هناك حدث أو حالة خسارة يمكن القيمة تكوين مخصص النخفاض  يه، يتمية المقدرة. وعلالنقدية المستقبل

ة  قدير المجموععن ت )م( اإلفصاح 3تم ضمن اإليضاح  ترداد التدفقات النقدية.لقدرة على اساليل على تدني على الخبرة السابقة، بمثابة د
 لى نموذج خسائر االئتمان المتوقعة.  التجارية استناداً إ المدينةفاض قيمة الذمم تحديد مخصص خسائر انخل
 

 المعدات  نتاجية المقدرة والقيم المتبقية للممتلكات واآلالت واألعمار اإل
 
ن اللها أتي من المتوقع خبناًء على الفترة ال ريةرات االستثمالعقاقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات واالمجموعة بت  متقو

ن التقديرات  قدرة بصورة دورية ويتم تحديثها إذا اختلفت التوقعات عحة لالستخدام. تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المتكون الموجودات متا
عنية.  دات الماستخدام الموجو األخرى المفروضة على يودنونية أو القالقاالبلي المادي أو التقادم التقني أو التجاري أو القيود سابقة نتيجة لا

ي  لالتقني الداخ عدات يرتكز على تقييم جماعي لممارسات القطاع والتقييملك، فإن تقدير األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمباإلضافة إلى ذ
التقديرات   يرات في ورة مادية بالتغمستقبلية للعمليات بص ال تأثر النتائجأن ت سابقة فيما يتعلق بموجودات مماثلة. إال أنه من الممكن والخبرة ال

  ه لتغيرات في هذيمة وتوقيت المصروفات المسجلة ألي فترة قد يتأثران بانتيجة للتغيرات في العوامل المذكورة أعاله. إن قالموضوعة 
 ظروف.  العوامل وال

 
 انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات  

 
تبار انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت  إن اخ. فاض في القيمة النخل ا قق من مدى تعرضهاآلالت والمعدات للتحت وبار الممتلكااخت  يتم

 د. قة المنتجة للن لوحدلطلب من اإلدارة تقدير القيمة القابلة لالسترداد والمعدات يت 
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 اإليجار عقد مدة 
 
ً ساري ار لتحديد الفترة التي يكون فيها العقد ند تحديد مدة عقد اإليجار، تقوم المجموعة بتطبيق تعريف عقد اإليجع . تتمثل مدة عقد اإليجار  ا

 افة إلى:  ضلإللغاء باإل بفترة عقد اإليجار غير القابلة
 
 ر التمديد؛ و خياعقول من استخدام فترات التجديد االختياري إذا كان المستأجر متأكد بشكل م -

 .اإلنهاء المبكرالمستأجر متأكد بشكل معقول من عدم  الفترات التي تلي تاريخ اإلنهاء االختياري، إذا كان -
 

خر، مع عدم  اآل طرف الموافقة   الحصول على  والمؤجر إنهاء العقد دون ل من المستأجر يعتبر عقد اإليجار غير واجب النفاذ عندما يحق لك
 يلة.  ضئ   ود أكثر من غرامةوج
 

التجديد )أو  أيضاً إدراج خيارات التمديد/يتم  اً اقتصادياً لممارسة خيار التمديد.تأخذ اإلدارة في االعتبار الحقائق والظروف التي توفر حافز 
 يتم إنهائه(.  ال )أو   عقد اإليجار من المؤكد بشكل معقول أن يتم تمديدفقط في مدة عقد اإليجار إذا كان  ارات اإلنهاء( الفترات التي تلي خي 

 
ً فيما يلي العوامل األكثر   : ارتباطا

يد )أو عدم  لإلنهاء )أو عدم التمديد(، تكون المجموعة عادةً متأكدة بشكل معقول من التمداك غرامات هامة )تعاقدية( عندما يكون هن  -
 نهاء(؛اإل

تأجرة، تكون المجموعة عادةً متأكدة بشكل معقول من  لمست على العقارات اإذا كان من المتوقع أن يكون هناك قيمة متبقية هامة للتحسينا -
 م اإلنهاء(؛ و التمديد )أو عد

ً باالعتبار العوامل األخرى مثل ظروف السوق الحالية وتجارب انخفاض اتأخذ المجمو - للوحدات المنتجة للنقد   لقيمة السابقةعة أيضا
 واستراتيجية األعمال وغيرها. 

 
لظروف  االعتبار جميع الحقائق وا ، تأخذ اإلدارة في على عاتق المجموعة فقطتقع قابلية تنفيذ الخيار ما عقد اإليجار حيث  عند تحديد مدة 

التجديد )أو الفترات التي تلي خيارات اإلنهاء(   /  ديدماج خيارات الت إدراقتصاديًا لممارسة الخيار. يتم تقدم حافزاً المذكورة أعاله والتي 
 (. يتم إنهائه ال)أو   ن المؤكد بشكل معقول أن يتم تمديد عقد اإليجارمن د اإليجار إذا كافقط في مدة عق

 
 األوراق المالية ر في االستثما

 
مسجلة  إذا كانت االستثمارات  حديد مالت . خرى ملة األ ادات الشاإليراسجلة بالقيمة العادلة من خالل م يتم تصنيف االستثمارات كاستثمارات 

صنيف على النحو  الت  ذلكحديد المعايير التفصيلية لتأخذت اإلدارة في االعتبار ، الشاملة األخرىات من خالل اإليراد بالقيمة العادلة
بالقيمة  ستثمارات مدرجة أنها ا على دات ن السفي  اراتهاتصنيف استثمعلى قناعة بمالئمة المفصل في السياسات المحاسبية. إن اإلدارة 

 لشاملة األخرى.  العادلة من خالل اإليرادات ا
 

 لتالية: العوامل ا أحد على  تقييم استثمارات األسهم غير المدرجة عادةً  تنديس
 

 مالت السوق التي تمت مؤخراً؛ معا –

 أخرى مماثلة بصور كبيرة؛ القيمة العادلة الحالية ألداة  –
 ة؛ أو اثلط وسمات مخاطر مممعدالت الحالية المطبقة على البنود ذات شرووفقاً لل  مخصومة لمتوقعةالنقدية فقات االتد –
 نماذج تقييم أخرى.  –
 

 غير المدرجة  تقدير القيمة العادلة لألدوات المالية
 

يمة العادلة  ديد القعند تح ةالملحوظ سوقية خالت ال ترتكز على البيانات التقوم المجموعة باستخدام أساليب التقييم التي تنطوي على مد
لعادلة  ومات تفصيلية حول االفتراضات الرئيسية المستخدمة لتحديد القيمة امعلبيان  13ضاح رقم لبعض أنواع األدوات المالية. تم في اإلي 

 اضات. ات المالية، باإلضافة إلى تحليل حساسية تفصيلي لهذه االفترلألدو
 

 العمليات  على   19-تأثير كوفيد  . 38
 

النمو االقتصادي العالمي  ثير على تأ 19-كوفيدن لتفشي اك. وباء عالمي 19-كوفيد ميةأعلنت منظمة الصحة العال ،2020 سمار 11 في
ظ على  ألمر الذي أثر بشكل ملحوا ، 19-كوفيدوقاية من احترازية للتدابير  الدول العديد من  اتخذت ، ليةلحاا السنة خالل وتطور األعمال. 

وبالتحديد   قتصاد العالمياالعلى  هوأثار 19-دكوفي  . يخضع تطور جهابضائع داخل هذه الدول وخار ال لسلة إنتاج وتوريدساة اليومية و ي الح
اعتماد  ريخ تافي  كما محددتملة غير ثار المحكما أن المدى الكامل لآليات من عدم اليقين، ى مستوإلموعة جعلى األنشطة التجارية للم 

 . 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في مجموعة لالموحدة للية االبيانات الم




