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  + ٩٧١  ٩ ٢٢٢  ٢٠٥١هاتف:   
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  متد كي بي إم جي لوار جلف لي  مدققي الحسابات:

  في وان سنترال  ٥المكاتب 
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  ة شركاتها التابعو  ش.م.عاعات البناء الفجيرة لصن شركة 
 

٥  
 

  موحد لاالموجز  خرىاأل رادات الشاملةالخسائر واإلي وباح أ األر بيان
  ٢٠٢٢مارس   ٣١ثالثة أشهر المنتهية في ة اللفتر

  

    

أشهرة ـرة الثالثـفت  
مارس  ٣١المنتهية في   

 (غير مدققة) 
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  إيضاح  
  درهم   درهم    
        

        العمليات المستمرة
  ٤٦٫٢٢٩٫٥٦٥  ٤٥٫٩٢٠٫٤٥١  ٥  ت  ااإليراد

  ) ٢٧٫٥٧٤٫٥٦٨(  )٢٨٫٣٩٦٫٣٥٢(    تكلفة المبيعات 
     -- ----- - ---------   -- - ---- - --------- 

  ١٨٫٦٥٤٫٩٩٧  ١٧٫٥٢٤٫٠٩٩    إجمالي األرباح 
        
  ) ٦٫١٠٠٫٩٩٦(  ) ٤٫٥٤٩٫٥٩٤(  ٦  والعمومية  داريةاإلمصروفات ال

  ) ٥٫٥٥١٫٠٢٤(  ) ٥٫٨٥٧٫١٥٧(  ٧  مصروفات البيع والتوزيع 
  ٢٣٦٫٢٢٤  ٦٢٤٫٥١٨  ٩  رىات أخدإيرا

     ------------- --   - --------------  
  ٧٫٢٣٩٫٢٠١  ٧٫٧٤١٫٨٦٦    رباح التشغيلية األ
        

  ) ١٫٠٠٤٫٢٦٣(  ) ٨٨٥٫٦٤٤(  ٨  مصروفات التمويل
  ٧٣٢٫٣٩٦  ٣١٥٫٥٦٧  ٨  إيرادات التمويل 

  ٤٥١٫٩٢٠  ٥٨١٫٥٠٢    إيرادات توزيعات األرباح
     ------ --------   ---- - -- --------  
  ٧٫٠٥٩٫٢٥٤  ٧٫٧٥٣٫٢٩١    لعمليات المستمرةمن ا حرباألا

        
  ) ٦٫٣٣٩(  ) ٦٫٤٣٣(    فةتوقمن العمليات الم رسائالخ
    ------ --------   ------ --------  

  ٧٫٠٥٢٫٩١٥ ٧٫٧٤٦٫٨٥٨    أرباح الفترة 
    ========  ========  

 
   .دةموحال من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة يتجزأ  الءً زج ٢٢إلى   ١١ نة على الصفحات مجلمدرتُشكل اإليضاحات ا

  
  . ٤و ٣تين مدرج على الصفحالموحدة المرحلية الموجزة  البيانات الماليةة لين حول مراجعالحسابات المستق ر مدققيإن تقري

  

  
  
  
  
  



  ة شركاتها التابعو  ش.م.عاعات البناء الفجيرة لصن شركة 
 

٦  
 

  (تابع) وحد مالالموجز  ألخرىاملة األرباح أو الخسائر واإليرادات الشا بيان
  ٢٠٢٢مارس   ٣١ة أشهر المنتهية في ثالثلاترة فل

  

    

ة أشهرـثرة الثالـفت  
مارس  ٣١ية في المنته   

ة) (غير مدقق  
     

  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  حإيضا  
  درهم   درهم    
        

  ٧٫٠٥٢٫٩١٥  ٧٫٧٤٦٫٨٥٨    أرباح الفترة 
        

        اإليرادات الشاملة األخرى للفترة:
        
ً حاليفها  ادة تصنعيتم إ  لنالتي   دبنولا         باح أو الخسائر: إلى األر قا

        
   ةجلمس ملكيةفي حقوق  اتثمارالست يمة العادلة صافي التغير في الق

  ٤٦٠٫٣٨٩  ٩٨٣٫٣٥١  ١١  خالل اإليرادات الشاملة األخرى  نمالعادلة  لقيمةبا
     --- ----- ------   --- ----- ------  

  ٧٫٥١٣٫٣٠٤  ٨٫٧٣٠٫٢٠٩    ةرملة للفتاشلات إجمالي اإليرادا
    ========  ========  
        

        ربحية السهم 
  ٠ .٠٥٢  ٠ .٠٥٧  ٢٣  لمستمرة العمليات ا – ففةوالمخاألساسية 

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

  ) ٠ .٠٠٠(  )٠ .٠٠٠(  ٢٣  المتوقفةالعمليات  –خففة األساسية والم
    ======  ======  

 
   .الموحدة زأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزةجتال ي جزءً   ٢٢إلى  ١١من   تالصفحا لىع رجةتُشكل اإليضاحات المد

  
  . ٤و ٣تين مدرج على الصفحالموحدة زة المرحلية الموج البيانات الماليةمراجعة لين حول الحسابات المستقإن تقرير مدققي 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





  ة شركاتها التابعو  ش.م.عاعات البناء الفجيرة لصن شركة 
 

٨  
 

   الموحدالموجز  ديةالتدفقات النقبيان 
  ٢٠٢٢مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

    

  شهرة أـرة الثالثـفت          
  مارس ٣١ المنتهية في         

  )(غير مدققة           
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  إيضاح   
 درهم درهم    

      األنشطة التشغيلية
 ٩١٥٫٢٧٫٠٥ ٧٫٧٤٦٫٨٥٨      رة الفتأرباح  

      تعديالت لـ: 
  ٫١٩٤٦٫٧٨٩ ٦٫٥٦٢٫٠٦٣  ١٠  ام)  ك موجودات حق االستخداالستهالك (بما في ذل

 ٩٠١٫٢٤٩ ٨٣٩٫٢٩٥  ٨  ر ايج إلا تزاماتعلى ال  الفائدة
  ٢٤٦٫٩٢٧ ٢٣٠٫١٨٢    للموظفين  ةممخصص تعويضات نهاية الخد
 ١٠٣٫٠١٤ ٤٦٫٣٤٩ ٨  المصرفية  مصروفات الفائدة على القروض

) ٥٨١٫٥٠٢(    إيرادات توزيعات األرباح     )٤٥١٫٩٢٠ (  
) ٣١٥٫٥٦٧(  ٨  فائدة ات الإيراد   )٣٧٢٫٣٩٦ (  

 ٢٦٧٦٫٥ ١١٤٫٦٧٧    ة ك رطيء الح المخزون بمخصص 
     --------- --- ---   --------- --- ---  
    ١٤٫٣٤٥٫٥٠٩  ١٤٫٦٤٢٫٣٥٥  

  ٣٫٢٨٤٫٦٨٦  ) ١٫٣٨٨٫٩٦٠(    لمخزون االتغير في 
 ٣٫٨١٥٫٧٨٠ ) ٣٫٩٣٣٫٧٥٥(     جارية  الذمم المدينة التالتغير في 

   ذلكفي بما ة األخرى ( نيودائع والذمم المد لامدفوعة مقدماً والتغير في المبالغ ال 
 ) ٤٠٩٫٥٣٤(  ٣٣٦٫١٠٠    عقود) ات اليلة األجل وموجودوطالمدينة  الذمم

 ) ٦٩١٫٩٥٦(  ٣٫٠٤٠٫٠٧٢    التغير في الذمم الدائنة التجارية واألخرى 
 ) ٣٦٠٫٧٧٥(  ) ٣٤٦٫٠٣٦(    لخدمة المدفوعة للموظفين تعويضات نهاية ا 

  ) ١٫٢٦٠٫٠٠٠(   ) ١٫٢٦٠٫٠٠٠(  ٢٠  مجلس اإلدارة  لى أعضاءعة إ مدفوآت مكاف
     ------ - ---- -----   ------ - --------  

  ١٨٫٧٢٣٫٧١٠  ١١٫٠٨٩٫٧٧٦    لنقد من األنشطة التشغيلية اي صاف
    --------------- ---------------  

       األنشطة االستثمارية
 ) ٢٤٫٠٠٠٫٠٠٠( ) ٢٫٠٠٠٫٠٠٠(      االستثمار في ودائع ثابتة
  ٠٫٠٠٠٤٦٫٠٠  -    ثابتة  ائعود المتحصالت من استرداد

  ٥٫١٦٤٫٨٦٧  -  ١١  اإليرادات الشاملة األخرى  ن خالللقيمة العادلة م اب تمارااستث صالت من بيع المتح 
  ) ١٫٢٣٦٫٢٥٨(  ) ٤٫٥٣٤٫٣٨٤(  ١٠  ات االستحواذ على ممتلكات وآالت ومعد

  ١٥٤٫٠٠٠  ٢٠٠٫٠٠٠    األرباح  توزيعاتت ادار إي
 ٦٠٩٫٤١٤ -     لثابتةدائع امن الومة المستل الفائدة

     ----- ---- --- - ---  -------- -- -- ---  
) ٦٫٣٣٤٫٣٨٤(       األنشطة االستثمارية من /  )دم فيخستالم( لنقدصافي ا  ٦٩٢٫٠٢٣٢٦٫ 

     -- -- ----- --- - ---  ------------ ---  
        ويلية  ة التمطنشألا

 ) ٣٫٠٦٧٦٫٤٨( ) ٥٫٩٩٠٫٠٧٣(  ١٨  وعة مدف ايجار التزامات 
 ) ١٫٧٧٧٫٧٧٧( ) ١٫٧٧٧٫٧٧٨(  ١٧  سداد قروض مصرفية  

 ) ١١٢٫٩٢٠( ) ٥٥٫٩٤٢(    ئدة المدفوعة  فاال
 ) ٦٫٢٥٠٤٠٫٧٩( -  ٢٠  عات األرباح المدفوعة زي تو
     -------------- --   ---------- ------- 

 ) ٤٩٫١٧٠٫٠١٤( ) ٧٫٨٢٣٫٧٩٣(    األنشطة التمويلية    في تخدمالمسلنقد ي اصاف
     -------------- --  --------------- -- 

 ) ٣٫٧٥٤٫٢٨٢( ) ٣٫٠٦٨٫٤٠١(    ه صافي النقص في النقد وما يعادل
        

 ٢١٫٠٢٩٫٢٩٥ ٢٢٫٥٣٥٫١٢٨    فترة  ادله في بداية الوما يعالنقد 
     ----- ---- -------   ----- ---- -------  
 ١٧٫٢٧٥٫٠١٣ ١٩٫٤٦٦٫٧٢٧    في نهاية الفترة   ا يعادلهموقد الن
     =========   == =======  
  ١٧٫٢٧٥٫٠١٣  ١٩٫٤٦٦٫٧٢٧  ١٥  اية الفترة  ه في نهلدد وما يعانقال
    = ====== ==   ======= ==  
  
 ُ ً جزء ٢٢إلى  ١١رجة على الصفحات من ل اإليضاحات المدشكت    .الموحدة وجزةمال ةالية المرحليال يتجزأ من هذه البيانات الم ا

  
  . ٤و ٣ نتي مدرج على الصفح الموحدة الموجزة   المرحلية  ةيت المالانا بيالحول مراجعة  إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين



  ة وشركتها التابع ش.م.عء فجيرة لصناعات البناال كة شر
 

٩  
 

  الموحد موجزال كيةفي حقوق المل ت لتغيرابيان ا
  ٢٠٢٢مارس   ٣١ة الثالثة أشهر المنتهية في لفتر

  
  رأس
  المال 

  االحتياطي 
  ــقانوني لا

مة العادلة احتياطي القي
رات المسجلة الستثمال

بالقيمة العادلة من 
لة ادات الشاميرخالل اإل

  ىرخألا
  األرباح 

  اإلجمالي    المحتجزة 
  درهم   همدر  درهم    درهم   درهم  
            

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

            لفترةدات الشاملة لايرإلإجمالي ا
  ٧٫٠٥٢٫٩١٥  ٧٫٠٥٢٫٩١٥  -   -   -   ة أرباح الفتر
  ٤٦٠٫٣٨٩  -   ٤٦٠٫٣٨٩  -   -   خرى للفترة الشاملة األاإليرادات 

   -- - -------   --------- -   ----- - ---- -   ---- - ---- ----   -- --- - -------  
  ٧٫٥١٣٫٣٠٤  ٧٫٠٥٢٫٩١٥  ٤٦٠٫٣٨٩  -   -   رةالشاملة للفت اإليرادات إجمالي 

  ----------  ----------   - ----- -----   ----- --- - ----   -- - --- ---- ---  
            الملكيةق قوحجلة مباشرة ضمن الشركة المس  المعامالت مع مالكي

  ) ٤٠٫٧٩٦٫٢٥٠(  ) ٤٠٫٧٩٦٫٢٥٠(  -   -   -   ) ٢٠يضاح اإل (راجع  لنةالُمعتوزيعات األرباح 
  ) ١٫٢٦٠٫٠٠٠(  ) ١٫٢٦٠٫٠٠٠(  -   -   -   ) ٢٠ يضاحع اإلأعضاء مجلس اإلدارة (راج مكافآت

  ----------   -------- --  ----------   -- --- --- -- -- ---- -   -- -- - -- -- -- - -----  
  ) ٤٢٫٠٥٦٫٢٥٠(  ) ٤٢٫٠٥٦٫٢٥٠(  -   -   -   وق الملكيةالمسجلة مباشرة ضمن حق لكي الشركةع مامت المعامالإجمالي 

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

            حركة أخرى 
  ل بالقيمة العادلة من خال مسجلة استثمارات تحويل عند بيع

  -   ٧٠٠٫٣٧٧  ) ٧٠٠٫٣٧٧(  -   -   ) ١١ضاح (راجع إي اإليرادات الشاملة األخرى  
   ------- ------ ---   --- ---- -- - - - ----   ----- -- - - - - -----   ----- - - - - -- ---- -   -- -- - - --- --- - ---  
  ٣٣٢٫٤٣٦٫٣٢١  ١٠١٫٠٢٠٫٩٥٣  ٤٩٫٦٢٧٫٠٠٩ ٤٥٫٨٠٠٫٨٥٩  ١٣٥٫٩٨٧٫٥٠٠  ) ة(غير مدقق ٢٠٢١مارس  ٣١يد في صرال
  ======= == ===== ==== ======== = ======== = ======= == 
           
  
  
  
  



  ة وشركتها التابع ش.م.عء فجيرة لصناعات البناال كة شر
 

١٠  
 

   (تابع) الموحد لتغيرات في حقوق الملكية الموجزبيان ا
  ٢٠٢٢مارس   ٣١ لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

  
  رأس
  المال 

  االحتياطي 
  ــقانوني لا

مة العادلة احتياطي القي
رات المسجلة ماالستثل
من لقيمة العادلة با

لة ادات الشامإليرخالل ا
  ىرخألا

  األرباح 
  اإلجمالي    المحتجزة 

  درهم   درهم  درهم    درهم  درهم   
            

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

            لفترةدات الشاملة لايرإلإجمالي ا
            

  ٧٫٧٤٦٫٨٥٨  ٧٫٧٤٦٫٨٥٨  -   -   -   أرباح الفترة 
  ٩٨٣٫٣٥١  -   ٩٨٣٫٣٥١  -   -   اإليرادات الشاملة األخرى للفترة 

   -- - -------   --------- -   ----- - ---- -   ---- - ---- ----   -- --- - -------  
  ٨٫٧٣٠٫٢٠٩  ٧٫٧٤٦٫٨٥٨  ٩٨٣٫٣٥١  -   -   رةة للفتاملالش اإليرادات لي إجما

  ----------  ----------   - ----- -----   ----- --- - ----   -- - --- -------  
            الملكيةق قوحجلة مباشرة ضمن المعامالت مع مالكي الشركة المس 

  ) ٤٠٫٧٩٦٫٢٥٢(  ) ٤٠٫٧٩٦٫٢٥٢(  -   -   -   ) ٢٠يضاح اإل (راجع  لنةالُمعرباح توزيعات األ
  ) ١٫٢٦٠٫٠٠٠(  ) ١٫٢٦٠٫٠٠٠(  -   -   -   ) ٢٠ يضاحع اإلأعضاء مجلس اإلدارة (راج مكافآت

  ----------  ----------  ----------   ----- --- -- -- ---- -   -- -- - ---- -- - -----  
  ) ٤٢٫٠٥٦٫٢٥٢(  ) ٤٢٫٠٥٦٫٢٥٢(  -   -   -   وق الملكيةرة ضمن حقالمسجلة مباش لكي الشركةع مامت المعامالإجمالي 

   -- -- ------- ------   - ------ ---------   ------ ----------   ----- --- -- -- - --- -   -- -- - ---- -- - -----  
  ٣٢٢٫٤٥٦٫٧٣٢  ٨٤٫٥١٣٫٤١٣  ٥٣٫٥٩٣٫٣١٥ ٤٨٫٣٦٢٫٥٠٤  ١٣٥٫٩٨٧٫٥٠٠  ) ة(غير مدقق ٢٠٢٢مارس  ٣١يد في رصال
  ======= == ===== ==== ======== = ======== = ========== 
           

٪ من  ٥٠ذا االحتياطي  حتى يبلغ رصيد هي  ناطي القانوالحتيإلى اللشركة    السنوية  رباحاألصافي  من    ٪١٠  ويلحت   ينيتع،  والنظام األساسي للشركة   ٢٠٢١ة  سنل   )٣٢( رقم  اتحادي    انونللمرسوم بقطبقاً   )١( 
على نتائج قف ذلك  يتويث سح رير  ي نهاية فترة التقإلى هذا االحتياطي فتحويل  لم يتم إجراء  .  نوانل للتوزيع باستثناء الحاالت التي ينص عليها الققابياطي غير  تاالحهذا    إن  المدفوع.  ة مال الشرك  رأس

 السنة المالية. 
  

ً جزء  ٢٢إلى  ١١ن  يضاحات المدرجة على الصفحات مل اإلتُشك    .لموحدةا جزةية المولرحلما الماليةبيانات لاال يتجزأ من هذه  ا
  



  تها التابعة اوشرك ش.م.عيرة لصناعات البناء الفجشركة 
  

١١  
 

  ) لموحدةوجزة االمرحلية الم يةلاالبيانات الم  شكل جزءاً من(تإيضاحات 
  
   عن الشركةمات معلو  .١

  
ارات فجيرة، اإلملرة افي إما  ١٩٧٩عام    ةسكمؤس  )“القابضة  ركةالش”أو    “الشركة”(تأسست شركة الفجيرة لصناعات البناء ش.م.ع  

.ب ص  وهكة  ر لشل  عنوان المسجلال  إن.  ١٩٩١في    ساهمة عامةقانوني للشركة إلى شركة م تم الحقاً تغيير الوضع الالعربية المتحدة.  
   ألوراق المالية.ي لوظبأب  جة في سوقلشركة مدرلالعادية سهم األإن  اإلمارات العربية المتحدة.يرة، الفج ،٣٨٣

  
الموجزة  لالماانات  البي  تتألف المرحلية  المرحلية")("البيان  الموحدةية  المالية  في    ات  أشهر    ٢٠٢٢مارس    ٣١كما  الثالثة  ولفترة 
فيتنالم التا  هية  التابعةامن  ة")  الحالي  ترةلف"ا(  خيرذلك  وشركتها  مجتمع(  لشركة  بـ  “لمجموعةا”بـ  تينيُشار إليهما  ات  شرك ”ومنفردة 

  . )“المجموعة
 

األ التتمثل  إنتاجنشطة  في  للمجموعة  األربمال  وأع  وكنترلواال  الطابوق  عيوب  رئيسية  السيراميك  صالط  وبالط  المتشابكة    وموادفة 
  تجات الكسارات. ازو ومنم وبالط التيررخاال اتجتنوم ةلالعاز ريخ صالصوف ال

  
  أساس اإلعداد    .٢
  

  بيان التوافق    (أ)
  

هذه   إعداد  ال  بياناتلاتم  الثال فلمرحلية  المالية  المنتثترة  أشهر  رقم  و  ٢٠٢٢مارس    ٣١  فية  هية  الدولي  المحاسبي  للمعيار   ٣٤فقاً 
إلى ج  حليةة المرت الماليالبيانا   ةعين قراءيت  .لية المرحليةير الماالتقار للسنة للمجموعة    يةسنوالالموحدة    الية مت الانب مع البيانجنباً 

وف  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١في    المنتهية إعدادها  تم  للوالتي  إلعقاً  الدولية  التقاريمعايير  المالداد  بقانونا  لباتومتط  ةير  اتحادي   لمرسوم 
  .  ٢٠٢١ة سنل )٣٢(م ـرق
  
  

  هامة لية اسبالسياسات المحا  )ب(
  
إعدادن  إ عند  المطبقة  المحاسبية  السياسات    اتيانالب  السياسات  تلك  مع  تتوافق  المرحلية  المالي  إعدادعند    المطبقةالمالية  ة  البيانات 

    .٢٠٢١ديسمبر  ٣١لمنتهية في السنوية للمجموعة للسنة ا الموحدة
  

  رات واألحكام التقدي استخدام  .٣
  

السياسات شأنها أن تؤثر على تطبيق    ت منكام وتقديرات وافتراضا دارة وضع أحاإل  منب  ليتط  ةحليرملالمالية ا  البيانات إن إعداد  
  ه التقديرات.ف النتائج الفعلية عن هذوالمصروفات. قد تختل واإليراداتات بوللموجودات والمطل لنةوالمبالغ الُمع المحاسبية

  
لمجموعة  لمحاسبية  ت التطبيق السياسا  عنددارة  من قبل اإل  عةو وضالمامة  هال  ماككانت األح  المرحلية،المالية  البيانات  إعداد هذه  د  عن

يسمبر  د  ٣١للسنة المنتهية في    بيانات المالية الموحدةعلى ال  اقهبيتطذاتها التي تم    يت هقين في التقديراوالمصادر الرئيسية لعدم الي
٢٠٢١ .  

  
ل  قتطب عام  إطار  القالمجموعة  بقياس  يتعلق  فيما  عن    أن  كما  ،لةدالعا  يملرقابة  عامة  بصورة  مسؤولة  قياسات فكا  بةراقم اإلدارة  ة 

  .القيمة العادلة الهامة
  

ة نة بمعلومات صادر ال االستعاالتقييم. في حلتعديالت على  غير الملحوظة وا  هامةلمدخالت الاجعة ارمة ببصورة منتظم  ارةتقوم اإلد
التي تم    األدلة  ييمتقب  تقوم اإلدارةالعادلة،  لقياس القيم    ،رعيالتس  ماتدخو  األسعار المقدمة من وسيط أض  عرو  عن طرف آخر، مثل

بما عداد التقارير المالية،  متطلبات المعايير الدولية إلب  تفي  التقييمات  هذهبأن    تاجاالستنخرى لدعم  الحصول عليها من األطراف األ
  هذه التقييمات.  لمثنيف صه تراإطللقيمة العادلة الذي يتم في وى في النظام المتدرج في ذلك المست

  
العادلة في   مالقييتم تصنيف  مكان.  إلر اسوق الملحوظة قدالمجموعة معطيات الألصل أو االلتزام، تستخدم  دلة لعند قياس القيمة العا

   : يالالت والنح لىفي أساليب التقييم المبينة عى المدخالت المستخدمة ادلة استناداً إلنظام متدرج للقيمة العي ف مختلفة وياتمست
 . أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات متطابقة: أسعار مدرجة (غير معدلة) في ١المستوى  - 
طلوبات،  ودات أو مت ملحوظة لموجعبارة عن مدخال  هيو  ١من المستوى  جة ضسعار المدرالف األت بخ: مدخال٢مستوى  لا  - 

 ألسعار). و بشكل غير مباشر (مشتقة من ال مباشر (كاألسعار) أسواء بشك
 وظة). مدخالت لموجودات أو مطلوبات، غير مرتكزة على معطيات السوق الملحوظة (مدخالت غير ملح :٣ توىمسال - 



  تها التابعة اوشرك ش.م.عيرة لصناعات البناء الفجشركة 
  

١٢  
 

  (تابع)احات إيض
  
  (تابع) التقديرات واألحكام ماستخدا  .٣

  
أ حال  قياسصنيف  ت  كنمفي  في  المستخدمة  فلقا  المدخالت  مختلفة  مستويات  ضمن  التزام  أو  ألصل  العادلة  المتدر يمة  النظام    ج ي 
ال القيمةللقيمة  قياس  تصنيف  يتم  عل العادلة    عادلة،  ينطوي  الذي  العادلة  للقيمة  المتدرج  النظام  في  المستوى  نفس  ضمن   ى بأكمله 

 القياس بأكملها.ملية ة لعبية بالنسقل أهمالمدخالت الجوهرية األ
  

  التقرير التي تم خاللها التغيير. نهاية فترة وعة بالتحويالت فيما بين مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة فيتعترف المجم 
  

  المخاطر المالية إدارة  .٤
  

ي ذلك مخاطر العمالت  وق (بما فس مخاطر ال :اطر مالية متنوعة تتمثل فيخممن المحتمل أن تتعرض المجموعة من خالل أنشطتها ل
  سيولة.)، ومخاطر االئتمان ومخاطر الأسعار الفائدةومخاطر األسعار ومخاطر  األجنبية

  
اال  البيانات  تشتملال   امالية  كافة  على  الالزملمرحلية  واإلفصاحات  ضم  ةلمعلومات  المالية  المخاطر  بإدارة  يتعلق    البيانات   نفيما 

ديسمبر    ٣١البيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في    عتعين قراءتها جنباً إلى جنب م، ويجموعةملل  المالية الموحدة السنوية
ة تتوافق مع األهداف والسياسات المفصح عنها في البيانات المالية  لمالية لدى المجموعمخاطر اوسياسات إدارة ال  إن أهداف  .٢٠٢١

  .٢٠٢١مبر  سدي ٣١حدة كما في وللسنة المنتهية في  ومال
  

    اإليرادات  .٥
  

  
  الثالثة أشهر  ةفتر       

  مارس ٣١المنتهية في       
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  درهم   درهم  
  (غير مدققة)   قة) (غير مدق  
      

  ٤٤٫٥٦٣٫٠٢١  ٤٣٫٥٨١٫٤٤١  نقطة زمنيةفي  –لبضائع بيع ا
  ١٫٦٦٦٫٥٤٤  ٢٫٣٣٩٫٠١٠  على مدى فترة زمنية  –إيرادات العقود 

   ----- - ------- ---   ----- - ------ ---  
  ٤٦٫٢٢٩٫٥٦٥  ٤٥٫٩٢٠٫٤٥١  
  ===== ====  ===== ====  
  

  والعمومية  داريةاإلمصروفات ال  .٦

  
  المنتهية في ثالثة أشهر فترة ال  

  مارس ٣١            
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  درهم   رهمد  
  (غير مدققة)   (غير مدققة)   
      
  ٤٫٠٦٤٫٠٥٦  ٢٫٧٥٥٫٣٢٧  هاالمتعلقة بازات يمتاالاتب وروال
  جودات بما في ذلك مو( عداتمالالت واآلتلكات وممللتهالك ساال

  ٩٥٤٫١٨٣  ٩٧٧٫٣٤٢  )١٠حق االستخدام) (راجع اإليضاح 
  ٤٦٠٫٥٧٥  ٥٩٫٧٧٩  ) أدناه)١ماعية (راجع ( جتساهمة ام

  ١١٤٫٤٧٦  ١٧١٫٠٣٧  ورسوم تأشيرات أتعاب قانونية ومهنية
  ١٢٦٫٤٤٥  ١١٤٫٤٤٩  الت ااالتصو الهاتف
  ٣٨١٫٢٦١  ٤٧١٫٦٦٠  أخرى 

   - ---- ----- - ---   - ---- - ---- - ---  
  ٦٫١٠٠٫٩٩٦  ٤٫٥٤٩٫٥٩٤  
  ========  ========  
  
مساهماتتتمثل    )١(  بضائع مُ اجت  في  شكل  في  تكلفة  ماعية  دون  لتنمية المناطقمؤس’  إلىصدرة  الفجيرة  مل  ‘سة  جتمعات تطوير 

    ة. جيرطقة الفمنمحلية في 



  تها التابعة اوشرك ش.م.عيرة لصناعات البناء الفجشركة 
  

١٣  
 

  (تابع)احات إيض
  
    توزيعلبيع والا مصروفات  .٧

  
  المنتهية في ثالثة أشهر فترة ال  
  مارس ٣١            

  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  درهم   درهم  
  (غير مدققة)   دققة) (غير م  
      
  ٢٫١٩٥٫٨٠٠  ٢٫٠٨١٫٣٤١  هاالمتعلقة ب اتمتيازاالواتب ورلا
  بما في ذلك موجودات ( معداتالوالت اآلممتلكات وللستهالك اال

  ١٫٠٩٨٫١٨٦  ١٫٠٥٤٫٣٧١  )١٠اإليضاح  دام) (راجعحق االستخ
  ١٫١٧٢٫٨٨٠  ١٫٧٢٧٫٤١٤  فات المركبات مصرو

  ٥٠٤٫١٢٢  ٢٧٥٫٧٤٢  ت المحاجر رسوم حكومية على مبيعا
  ٢١٠٫٨٢٧  ١٤١٫٣٧٢  ريالتجالترويج وا لدعايةا

  ٣٦٩٫٢٠٩  ٥٧٦٫٩١٧  أخرى 
   ----- ----- - ---   ----- ----- - ---  
  ٥٫٥٥١٫٠٢٤  ٥٫٨٥٧٫١٥٧  
  ========  ========  

  
    تمويلدات ومصروفات الإيرا  .٨

  
  المنتهية في ثالثة أشهر ة الفتر  
  مارس ٣١            

  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  درهم   مدره  

      

  مدققة) (غير   (غير مدققة)   
      لتمويلمصروفات ا
  ٩٠١٫٢٤٩  ٨٣٩٫٢٩٥  ) ١٨ضاح ع إي(راج  يجاراإل تزاماتالى الفائدة عل

  ١٠٣٫٠١٤  ٤٦٫٣٤٩  ض مصرفية قرو الفائدة على
   -- -- - - --- -- -   --- -- - - --- -- -  
  ١٫٠٠٤٫٢٦٣  ٨٨٥٫٦٤٤  
  =======  =======  

      إيرادات التمويل 
  ٣٧٢٫٣٩٦  ٣١٥٫٥٦٧  ثابتة  ئع ودا الفائدة على

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

    إيرادات أخرى  .٩

  
  المنتهية في ثالثة أشهر ة الفتر  
  مارس ٣١            

  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  درهم   درهم  

      

  مدققة)  (غير  دققة) (غير م  
      

  ٤٩٫٦٠٥  ٥١٩٫٠١٣  مبيعات خردة 
  ١٨٦٫٦١٩  ١٠٥٫٥٠٥  إيرادات متنوعة

   -- -- - - --- -- -   - -- - - --- -- -  
  ٢٣٦٫٢٢٤  ٦٢٤٫٥١٨  
  =======  ======  

  
    عداتلمالممتلكات واآلالت وا  .١٠

  
  اإلضافات (غير مدققة)

  
(فترة الثالثة يون درهم  مل  ٤  .٥٣مة  لى موجودات بقيع  ةجموعذت الم، استحو٢٠٢٢مارس    ٣١في  الثالثة أشهر المنتهية  رة  خالل فت

  مليون درهم). ١ .٢٤ :ققة)مد (غير ٢٠٢١مارس   ٣١أشهر المنتهية في 
  
  



  تها التابعة اوشرك ش.م.عيرة لصناعات البناء الفجشركة 
  

١٤  
 

  (تابع)احات إيض
  

  تابع) ( الممتلكات واآلالت والمعدات  .١٠
  

  االستهالك (غير مدققة)
  

  التالي: على النحو الستخدام)ق ا(بما في ذلك موجودات ح االستهالكع تم توزي
  

  
  المنتهية في هر ثالثة أش فترة ال  
  مارس ٣١            

  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  درهم   مدره  
  (غير مدققة)   ر مدققة) (غي  
      
  ٤٫٧٣٦٫٨٢٥  ٤٫٥٣٠٫٣٥٠  ت المبيعا لفةتك

  ١٫٠٩٨٫١٨٦  ١٫٠٥٤٫٣٧١  )٧اح ات البيع والتوزيع (راجع اإليضمصروف
  ٩٥٤٫١٨٣  ٩٧٧٫٣٤٢  )٦يضاح (راجع اإلية إدارية وعموم  مصروفات

   ----- ------ ---   - --- ------ ---  
  ٦٫٧٨٩٫١٩٤  ٦٫٥٦٢٫٠٦٣  
  ========  =======  
  

  من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ادلة الع ةلمسجلة بالقيممارات ااالستث  .١١

  
  مارس  ٣١

٢٠٢٢  
  ديسمبر  ٣١

٢٠٢١  
  درهم   درهم  
  )(مدققة  (غير مدققة)   

      الملكية ات سند
 ٦١٫٣٣٩٫١٨٢  ٦٢٫٣٢٢٫٥٣٣  رجة مد

  ١٫٥٨٦٫٠٠٠  ١٫٥٨٦٫٠٠٠  غير مدرجة
  ---------- -- ----   --- -- - -- - -----  

 ٦٢٫٩٢٥٫١٨٢  ٦٣٫٩٠٨٫٥٣٣  خالل اإليرادات الشاملة األخرىسجلة بالقيمة العادلة من مالت ماراثستاال إجمالي
   =========  ========  
    
  لة األخرىخالل اإليرادات الشاممن ادلة الع قيمةلاب سجلةمال الملكية سنداتفي  الستثمارا نيفتص
  

األخرى  يمةبالق  سجلةمملكية    كسنداته  أعالات  االستثماربتصنيف    جموعةالمقامت   الشاملة  اإليرادات  خالل  من    إن حيث    العادلة 
  ية. اتيجألغراض استر  الطويلها على المدى حتفاظ باال م المجموعةتعتزاستثمارات لملكية تلك تمثل ا سندات

  
  (غير مدققة) ستثمارات بيع ا

  
. تم  مليون درهم  ٥  . ١٦  بمبلغمدرجة  ملكية  ات  دسنقامت المجموعة ببيع  ،  ٢٠٢٢س  مار   ٣١ترة الثالثة أشهر المنتهية في  خالل ف

البالغ   العادلة  درهم    ٠  .٧تحويل احتياطي القيمة  عند  مليون  إلى األرباح المحتجزة   فترة   لخال  االستبعادالمتعلق بهذه االستثمارات 
ترة الثالثة أشهر المنتهية ف  رات خالل. لم تكن هناك أي إضافات أو استبعادات الستثما٢٠٢١س  مار  ٣١في    الثالثة أشهر المنتهية

     .٢٠٢٢س مار ٣١في 
  

  املة األخرى (غير مدققة)شيرادات الإلالل ارات المسجلة بالقيمة العادلة من خثماادلة لالستلعفي القيمة ا التغير
  
ثالثة أشهر المنتهية في  (فترة المليون درهم    ٠  .٩٨لغ  الستثمارات بمب  مة العادلةبالقي تقييم  ال  من  ربحتم تسجيل    الحالية،  الفترةالل  خ
  ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. )مليون درهم ٠ .٤٦): ة(غير مدقق ٢٠٢١مارس   ٣١
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  تها التابعة اوشرك ش.م.عيرة لصناعات البناء الفجشركة 
  

١٥  
 

  (تابع)احات إيض
  
  مخزونال  .١٢

  

  
  مارس  ٣١

٢٠٢٢  
  ر بديسم ٣١

٢٠٢١  
  درهم   درهم  
  قة)مدق(  دققة) (غير م  
     

  ٦٫٩٦١٫٥٠٤  ٧٫١٢٢٫٣٦٠  المواد الخام
  ٢٣٫٢٠٧٫٧٨٤  ٢٣٫٨٨٦٫٦٢٩  عالبضائع تامة الصن

  ١٩٫٠٤٥٫٧٥٨  ١٩٫٥٠٠٫٥٥٠  قطع الغيار 
  ٢٫٢٩٨٫٦٠٥  ٢٫٣٩٣٫٠٧٠  كيةستهالالالمواد ا

   ------ ----------   ---- -- ---------  
  ٥١٫٥١٣٫٦٤٩  ٥٢٫٩٠٢٫٦٠٩  
ً ن   ) ١٥٫١٣٤٫٨٤١(  )١٥٫٢٤٩٫٥١٨(  حركة بطيء ال زون: مخصص المخاقصا

   --- ----- - ------- -   ------------ --- -- 
  ٣٦٫٣٧٨٫٨٠٨  ٣٧٫٦٥٣٫٠٩١  
  ======= ==  ========  

  
الحالية الفترة  تم  خالل  للمخزون  تسجيل،  الحركة   مخصص  درهم  مل  ٠  .١١بقيمة    بطيء  فيالمنتأشهر    الثالثةرة  (فت يون   ٣١  هية 

  .‘تكلفة المبيعات’ضمن  رسائاألرباح أو الخ في درهم)  مليون ٠ .٠٨ :(غير مدققة) ٢٠٢١مارس  
  

  نة التجاريةمديالذمم ال  .١٣

  
  مارس  ٣١

٢٠٢٢  
  بر ديسم ٣١

٢٠٢١  
  م دره  مدره  
  دققة)(م  مدققة) (غير   
      

  ٦٤٫٤٨٦٫٨٣٤  ٦٨٫٤٢٠٫٥٨٩  الذمم المدينة التجارية
 ) ١٨٫٤١٢٫٣١٩(  )١٨٫٤١٢٫٣١٩(  ) ناهأد جعارمم المدينة التجارية (مة الذقيي ر االنخفاض فناقصاً: خسائ

   ---------------- -   ------------- ---  
  ٤٦٫٠٧٤٫٥١٥  ٥٠٫٠٠٨٫٢٧٠  
  ======== =  ========  

  
خسائر  ي  لم  ،حاليةالالفترة  الل  خ قيمة  تم تسجيل  في  الخسائرضمتجارية  النة  مديال ذمم  الانخفاض  أو  األرباح  أشهر الثالثترة  (ف  ن  ة 

  : ال شيء).(غير مدققة) ٢٠٢١مارس   ٣١المنتهية في 
  



  تها التابعة اوشرك ش.م.عيرة لصناعات البناء الفجشركة 
  

١٦  
 

  (تابع)احات إيض
  

  م المدينة األخرى ع والذمئمقدماً والودا عةمدفولمبالغ الا  .١٤

  
  مارس  ٣١

٢٠٢٢  
  ر ديسمب ٣١

٢٠٢١  
  درهم   درهم  
  قة)(مدق  (غير مدققة)   
      

ً ممدفوعة مقد  مبالغ   ٨٣٠٫١٨٦  ١٫١٢٥٫٠٠٥  ا
ً دموعة مقمدف مصروفات   ٣٫١٥٣٫٧٥٥  ٢٫٦٠١٫٠٤٨  ا

  ٥٣٣٫١٢٠  ٤٣٤٫٩١٢  ائعود
  ٨٢٥٫٧٠٩  ٩٧٦٫٥٣٥  ينة مم المحتجزات المدذ
  ٢٥٩٫١٥٦  ٥٧٤٫٧٢٣  مدينة د ئفوا

  ٨٤٫٥٩٧  ٤٢٧٫٤٣٤  خرىأ مدينةذمم 
   --------------   ------- ------  
  ٥٫٦٨٦٫٥٢٣  ٦٫١٣٩٫٦٥٧  (أ)ي جمالاإل

      غير المتداول االستحقاق ناقصاً: 
  ) ٣٨٦٫٠١٥(  ) ٢٨٨٫٨٠٨(   ائعدالو
  ) ٣٠٣٫٠٧٨(  ) ٢٦٢٫١٩٤(  مدينة حتجزات الم الممذ
   --------------   ----- ------- --  

  ) ٦٨٩٫٠٩٣(  ) ٥٥١٫٠٠٢(  ب)( المتداول غير االستحقاق
   --------------   ----- - ----- --  

  ٤٫٩٩٧٫٤٣٠  ٥٫٥٨٨٫٦٥٥  (ب)  - ) أ( للمتداوا حقاقتاالس
  ========  ========  

  
  

  ك دوق ولدى البنوفي الصن النقد  .١٥

  
  مارس  ٣١

٢٠٢٢  
  بر ديسم ٣١

٢٠٢١  
  درهم   درهم  
  (مدققة)  (غير مدققة)   
      

  ٢٤٦٫٢٩٤  ٢٤٥٫٣٥٧  النقد في الصندوق
  ٢٢٫٢٨٨٫٨٣٤  ١٩٫٢٢١٫٣٧٠  حسابات جارية –المصرفية  ةاألرصد

   ------- - - - -----   - - -------------  
  ٢٢٫٥٣٥٫١٢٨  ١٩٫٤٦٦٫٧٢٧  
  ========  ========  

  
  رية واألخرىالتجا  نةئ م الداالذم  .١٦

  
  مارس  ٣١

٢٠٢٢  
  ديسمبر  ٣١

٢٠٢١  
  درهم   درهم  
  ة)(مدقق  قة) (غير مدق  
      

  ٢٢٫٠١٨٫٢٣١  ٢٤٫٢٢٩٫٥٥٥  م الدائنة التجاريةالذم
  ٣٫٧٨٤٫٥٥١  ٤٫٠٦٠٫٦٥٥  قاتاالستحقا

  ٢٫٩٤٧٫٣٥٧  ٣٫٦٠٨٫٩٣٣  مقدماً من العمالء  مبالغ مدفوعة
  ١٫٢٥٥٫٥٣١  ١٫٢٩٣٫٧٩٧  ن فيوظالم مخصصات

  ٥٢١٫٥٥٤  ٣٨٣٫٥١٤  المضافة المستحقة الدفع لقيمةيبة ارض
  ٣٧٫٥٠٤  ٢٧٫٩١١  فائدة مستحقة الدفع

  ٣٥٫٨٦١  ٤٠٫٨٣٢٫١١١ )  ٢١و  ٢٠ ينيضاحاإل(راجع  مستحقة الدفعاألرباح توزيعات 
  ---------- - - - ---   ----------- - ---  
  ٣٠٫٦٠٠٫٥٨٩  ٧٤٫٤٣٦٫٤٧٦ 
  ======== =  ========  

  



  تها التابعة اوشرك ش.م.عيرة لصناعات البناء الفجشركة 
  

١٧  
 

  (تابع)احات إيض
  
  يةف القروض المصر  .١٧

  
  مارس  ٣١

٢٠٢٢  
  ديسمبر  ٣١

٢٠٢١  
  درهم   همدر  
  (مدققة)  مدققة)  (غير  
      

      اق المتداولاالستحق
  ٧٫١١١٫١١١  ٥٫٣٣٣٫٣٣٣  قرض ألجل 

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

القرو ت )١ ضمان  وتخ م  الشركة،  من  تجاري  بضمان  المصرفية  تغطيتأمي  وثائقصيص  ض  كينات  لماوا  واآلالتالمباني    ن 
 التابعة.ركات دى الشحإومخزون 

 
(غير    ٢٠٢١مارس    ٣١في    ةأشهر المنتهي  الثةفترة الث(درهم    مليون  ١  .٧٨  قيمتهاض  قر  أقساط  دادس  الية، تمخالل الفترة الح )٢

  .م)يون درهمل ١ .٧٨: مدققة)
  

  اإليجار التزامات   .١٨
  

  قدية غير المخصومةالتعا قديةتحليل استحقاق التدفقات الن
  
الجديقد لإليجارات  م  استحقاق  تحليل  التالي  اإليجول  دفعات  ويوضح  الدفع  المخصومة  مستحقة  غير  الدفعمستحقار  تاريخ    ة  بعد 

  التقرير: 
  

  
   مارس ٣١

٢٠٢٢  
  ديسمبر  ٣١

٢٠٢١  
  درهم   همرد  
  ة)(مدقق  (غير مدققة)   
      
  ٧٫٥٢٩٫٥٨٩  ٧٫٥٣٦٫٣٣٨  قل من سنةأ

  ٣٢٫٩٥٥٫٦٣٩  ٣٢٫٦١١٫٤٢٥  سنوات سملى خنة إمن س
  ٣٧٫٢٩٤٫٩٠٠  ٣١٫٦٤٢٫٢٩٢  خمس سنوات أكثر من

   ------- - ----- ---   --- -- ----------  
  ٧٧٫٧٨٠٫١٢٨  ٧١٫٧٩٠٫٠٥٥  لتزامات اإليجار غير المخصومةالي اإجم

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

  ٥٧٫٣٨٥٫٨٣٧  ٥٢٫٢٣٥٫٠٥٩  لماليالمدرجة في بيان المركز التزامات اإليجار ا
  ) ٤٫٣٤٣٫٩٧٠(  ) ٤٫٤١٤٫٤٩١(  التزامات اإليجاراول من المتد االستحقاق ناقصاً: 

   ------- - - ----- --   ------- - --------  
  ٥٣٫٠٤١٫٨٦٧  ٤٧٫٨٢٠٫٥٦٨  اإليجار تزاماتر المتداول من ال غي االستحقاق

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

  



  تها التابعة اوشرك ش.م.عيرة لصناعات البناء الفجشركة 
  

١٨  
 

  (تابع)احات إيض
  

  ابع)(ت  اإليجارالتزامات   .١٨
  

      الخسائر أو رباح  ترف بها ضمن األالغ المعالمب

  
  الثالثة أشهر المنتهية  ترةف    

  رس ما  ٣١في           
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  درهم   درهم  
  (غير مدققة)   ير مدققة) (غ  
      
  ٩٠١٫٢٤٩  ٨٣٩٫٢٩٥  ارى التزامات اإليجعللفائدة ا

  ١٫٢٥٢٫١٥٣ ١٫٢٥٣٫٥٢٩  ستهالكات االمصروف
   ---- - ---- - --- -   ---- - ---- - ----  

  ٢٫١٥٣٫٤٠٢  ٢٫٠٩٢٫٨٢٤  ترةير للفصافي التأث
  ========  ========  
      

      لتدفقات النقدية من بيان ابها ض المبالغ المعترف

  
  الثالثة أشهر المنتهية  ترةف     

  مارس  ٣١في            
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  درهم   همدر  
  دققة) (غير م  (غير مدققة)   
      

  ٦٫٤٨٣٫٠٦٧  ٥٫٩٩٠٫٠٧٣   يجاراإلد لعقو الخارجة ديةقات النفقتدإجمالي ال
  ========  ========  

  
  أس المال ر  .١٩

  

  
   سمار ٣١

٢٠٢٢  
  ر ديسمب ٣١

٢٠٢١  
  درهم   درهم  
  (مدققة)  (غير مدققة)   
      به والمصدر والمدفوعصرح الم

  ١٣٥٫٩٨٧٫٥٠٠  ١٣٥٫٩٨٧٫٥٠٠  درهم لكل سهم  ١م بواقع  سه  ١٣٥٫٩٨٧٫٥٠٠
  ==========  ========== 

  
  تجزة ح المحاألربا  .٢٠

  
  رباحتوزيعات األ

  
 ٪ ٣٠بة  بنسعلى توزيعات أرباح نقدية    ٢٠٢٢  مارس  ٣١بتاريخ    دلُمنعقاة العمومية  يعملجل  السنوي  جتماعاال  خاللوافق المساهمون  

إجمالية  ب درهم   ٤٠  .٨قيمة  درهميومل  ٤٠  .٨:  ققة)مد  (غير  ٢٠٢١مارس    ٣١(  مليون  قيدها للمساهميفع  الد حقة  مست  )ن  تم  وقد   ن 
  . يرقرتكما في تاريخ ال ‘نة التجارية واألخرىالذمم الدائ’ند ب ضمن

  
  دارةلس اإلأعضاء مج تمكافآ

  
المساهمون  كما   العمومية  عيم لجل  السنوي  جتماعاال  خاللوافق  معأل  آتمكافعلى    ٢٠٢١  مارس   ٣١بتاريخ    الُمنعقدة  س  ل جضاء 

  . )مليون درهم ١ .٢٦:  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١ السنة المنتهية في( ٢٠٢١مبر  ديس ٣١ي  نة المنتهية فسلل  رهمون دملي ١ .٢٦ بمبلغاإلدارة 
  
  
  
  
  
  
  
  



  تها التابعة اوشرك ش.م.عيرة لصناعات البناء الفجشركة 
  

١٩  
 

  (تابع)احات إيض
  
  ت واألرصدة مع األطراف ذات عالقةالمعامال  .٢١

  
لمحاسبي ا  لمعيار اي  فت العالقة المتضمن  ذاطاق تعريف األطراف  ن   ع ضمنقت   خرىأ  شركاتتقوم المجموعة بإبرام معامالت مع  

ضع لملكية مشتركة و/ أو  تخ تي  ال  ن الشركاتعالقة مال  . تتألف األطراف ذاتطراف ذات العالقة" صاحات األ"إف،  ٢٤  قمر  الدولي
  موظفي اإلدارة الرئيسيين. و  ئهاشركاإلدارة وسيطرة مشتركة و

  
اإل واألو شرالدارة  تقرر  بالمعامحط  الخاصة  تمال كام  التي  والخدمات  عليالحص  ت  /    هاول  من  تقديمها  عالقة أطراف  إلى  /    ذات 

  .قطبنباإلضافة إلى الرسوم األخرى، حيثما ي
  
  :فترةخالل ال  هامة مع األطراف ذات عالقةالت العاما يلي المفيم

  
  ي  تهية ففترة الثالثة أشهر المن

  ارسم ٣١
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  رهم د  درهم  
  (غير مدققة)   مدققة)  (غير  
      

  ٢٫١٣٤٫١٥٨  ٣٫٦٦٧٫٣٧٤  القةذات ع طراف ألالمبيعات 
  ١٥٫٩٢٩  ١٠٫٧٦٣  ات عالقةتريات من أطراف ذشمال
  =======  =======  

      على النحو التالي:ي اإلدارة الرئيسيين موظفت ضاتعوي
  ١٫٢٩٠٫٢٨٣  ٩٦٤٫٨٦١  األجلتعويضات قصيرة 

  ٩٥٫٥٧٣  ٣١٫٩٤٤  للموظفين  ةمات نهاية الخدويضمخصص تع
  ======  =======  

      طراف ذات عالقةدة األأرص

  
  ارس م ٣١

٢٠٢٢  
    ديسمبر  ٣١

٢٠٢١  
  هم در  همدر  
  ة)مدقق(  ة) (غير مدقق  
      

  ٦٫٦٦٣٫٨٢٩  ٤٫٧٨٦٫٤٥٤  )يةالتجار (مدرجة في الذمم المدينة حقة من أطراف ذات عالقةة مستدأرص
  ========  ========  

  -   ١٠٫٧٦٣  واألخرى)ية التجارئنة لداألطراف ذات عالقة (مدرجة في الذمم ا  حقةتأرصدة مس
 ======  ======  

  ٣٥٫٨٦١  ٤٠٫٨٣٢٫١١١ واألخرى) جارية لدائنة الت(مدرجة في الذمم اتوزيعات أرباح مستحقة الدفع 
  ========  ======  

  
    واالرتباطات االلتزامات الطارئة  . ٢٢

  
  ارس م ٣١

٢٠٢٢  
  سمبر دي ٣١

٢٠٢١  
  درهم   همدر  
  قة)(مدق  ققة) (غير مد  
      

  ١١٫٢٦٣٫٨٠٨  ٥٫١٦٦٫٣٠٩  رأسمالية طاتارتبا
  ١٫١٧٧٫٩٣٠  ٨٤٣٫٤٨٩  نديتاعتماد مس

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



  تها التابعة اوشرك ش.م.عيرة لصناعات البناء الفجشركة 
  

٢٠  
 

  (تابع)ات احإيض
  
  السهم  ربحية   .٢٣

  
  في نتهية  الثالثة أشهر المفترة    

  مارس ٣١            
  ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
  (غير مدققة)   (غير مدققة)   
      

  ٧٫٠٥٢٫٩١٥  ٧٫٧٤٦٫٨٥٨  (درهم)  ةالفترأرباح 
  ======== =  ======== =  
  ١٣٥٫٩٨٧٫٥٠٠  ١٣٥٫٩٨٧٫٥٠٠  سهم جح لعدد األوسط المرالمت
  ==== =====  ==== =====  

  ٠ .٠٥٢  ٠ .٠٥٧  ساسية والمخفضةاأل -  (درهم) ة السهمربحي
  ====  ====  

      مرةالعمليات المست
  ٧٫٠٥٩٫٢٥٤  ٧٫٧٥٣٫٢٩١  ) درهمالفترة (أرباح 

  ========  ========  
  ٠ .٠٥٢  ٠ .٠٥٧  ةالمخفضاألساسية و -  (درهم) همة السيربح

  ====  ====  
      وقفةالعمليات المت

  ) ٦٫٣٣٩(  ) ٦٫٤٣٣(  هم) در الفترة ( خسائر
  ======  =====  

  ) ٠ .٠٠٠(  )٠ .٠٠٠(  ساسية والمخفضة األ  -  (درهم) ربحية السهم
  ======  =====  
  
  . يخ التقريرمات قائمة في تارأي التزاكة ى الشريوجد لد نظراً ألنه ال سية،سااأل لى ربحية السهمعر للتخفيض يكن هناك تأثي لم
  
  
  

  



  وشركتها التابعة  م.عش.الفجيرة لصناعات البناء شركة 
  

٢١  
 

   (تابع)ضاحات إي
  

  حول القطاعاترير التق  .٢٤
  
ع نيالتصو  اجرالمحوهي:    ئيسية رية  تشغيل  اعاتقط  تقسيم المجموعة إلى ثالثة  يتم داء.  األخصيص الموارد وتقييم  ت  ضلمحددة بغرلقطاعات التشغيلية بناًء على القطاعات اايد  رة بتحددات اإلقام

  طاع بشكل منفصل:ق وأخرى. فيما يلي المعلومات الخاصة بكل
  

 

  
  تمرةالمسمليات الع

 ----------------- ----------- - ------------ -------------------------- ----------------------- --- -----  
  * المتوقفة ةلعمليا

 -- - -------- ------    
  اإلجمالي   لسيراميكنتجات ام  مالي جاإل  مشطوبات  أخرى   نيع تصال  اجرالمح  

  ي نتهية فالثالثة أشهر المفترة 
                ٢٠٢٢رس ما ٣١

  ٤٥٫٩٢٠٫٤٥١  -   ٤٥٫٩٢٠٫٤٥١  ) ٢٫٤٣٥٫٥٠٨(  -   ٤٣٫٣٦٢٫٥٩٢  ٤٫٩٩٣٫٣٦٧  اإليرادات 
  ========  ========  ======  ======= ==  ======== =  ======  ======== =  
  ٧٫٧٤٦٫٨٥٨  ) ٦٫٤٣٣(  ٧٫٧٥٣٫٢٩١  -   ٧٣٣٫٦٣٠  ٦٫٤٥٠٫٦٨٥  ٥٦٨٫٩٧٦  ر)ائ(الخس/رباحاأل
  =======  ========  ======  ====  ========  ======  ========  

  ٦٫٥٦٢٫٠٦٣  -   ٦٫٥٦٢٫٠٦٣  -   ٨٣٫٣٣٥  ٦٫٢٧٥٫٨٩٣  ٢٠٢٫٨٣٥  الكهاالست
  ======  ========  =====  ====  ========  =====  ========  
  ة في لمنتهيهر اأشرة الثالثة فت
                ٢٠٢١مارس  ٣١
  ٤٦٫٤٠٧٫٣٦٧  ١٧٧٫٨٠٢  ٤٦٫٢٢٩٫٥٦٥  ) ٢٫٣٩٣٫٢٩٣(  -   ٤١٫٤٥١٫٧٢٨  ٧٫١٧١٫١٣٠  إليرادات ا

  ========  ====== ===  ======  ======= ==  ======== =  ======  ======== =  
  ) ٧٫٠٥٢٫٩١٥  ) ٦٫٣٣٩(  ٧٫٠٥٩٫٢٥٤  -   ٦٦٨٫٣٨٢  ٦٫٠٩١٫١٥٥  ٢٩٩٫٧١٧  ر)(الخسائ/األرباح

  =======  ========  ======  ====  ========  ======  ===== ====  
  ٦٫٧٨٩٫١٩٤  -   ٦٫٧٨٩٫١٩٤  -   -   ٦٫٤١٦٫٦٦٦  ٣٧٢٫٥٢٨  االستهالك

  ======  =======  ======  ====  ========  ====  ========  
                ٢٠٢٢مارس  ٣١في 

  ٤٦٤٫١٢٣٫٧١١  ١٠٧٫٠٣٧  ٤٦٤٫٠١٦٫٦٧٤  )٢٣٠٫٧٨٩٫٥٣١(  ٣٥٩٫٧٨٠٫٢٧٥  ٣١٩٫٣٨٢٫٩٩٨  ١٥٫٦٤٢٫٩٣٢  الموجوداتإجمالي 
  ======= ===  =========== === =======  =========== =========== =======  ===========  

  )١٤١٫٦٦٦٫٩٧٩(  ) ٢٤٫٧١٤(  )١٤١٫٦٤٢٫٢٦٥(  ١٥١٫٥٠٤٫٨٢٨  )٤٤٫١٦٠٫١٨٩(  )٢٣٨٫٩١٢٫٩٤٨(  )١٠٫٠٧٣٫٩٥٦(  إجمالي المطلوبات
  ======== ==  ======= ==== ==========  =========== == ========= =======  ===== ======  

                ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في 
  ٤٦٠٫٦٦٧٫٤٣٣  ٣٧٢٫٦٢٧  ٤٦٠٫٢٩٤٫٨٠٦  )٢١١٫٠٤٩٫٩١٢(  ٣٣٣٫٧٩٤٫٥١٤  ٣٢٢٫١٨١٫٠٣٥  ١٥٫٣٦٩٫١٦٩  جمالي الموجوداتإ

  ========  ==========  ======== =  ==========  ==========  ======  ====== ===  
  )١٠٤٫٨٨٤٫٦٥٨(  ) ٣٣٫٨٧٠( )١٠٤٫٨٥٠٫٧٨٨(  ١٣١٫٤٩٩٫٨٤١  ) ١٫٩٥٧٫٧٢٠(  )٢٢٤٫٣٥٧٫١٦٢(  ) ١٠٫٠٣٥٫٧٤٧(  طلوباتالمجمالي إ

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

بتصنيف  ابعة. وبالتالي، قامت اإلدارة  إيقاف عمليات مصنع الشركة التدارة  س اإلشركة تابعة وهي مصنع اإلمارات للسيراميك، قرر أعضاء مجل  المتكبدة من  خسائرال، للحد من  ٢٠١٥خالل    * 
  متوقفة.  ةابعة بشكل منفصل كعمليالنتائج التشغيلية للشركة الت



  ها التابعة شركات و  .م.عش ء الفجيرة لصناعات البناركة ش
  

٢٢  
 

   (تابع)ضاحات إي
  

  ية األدوات المال   .٢٥
  

وسيا أهداف  اإن  إل سات  األهداف  المخاطر  ارة  دلمجموعة  تلك  مع  متوافقة  اواالمالية  البيانات  اإل  تملتي  لسياسات  في  عنها  فصاح 
  . ٢٠٢١ديسمبر  ٣١وللسنة المنتهية في  فيكما  ة الموحدةالمالي

  
مة العادلة  المسجلة بالقيمارات  واالستث  ىاألخرالذمم المدينة  مدينة التجارية وة من النقد وما يعادله والذمم الليودات الماتتألف الموج

الذمم الدائنة التجارية  إليجار وا  اماتزوالت  المصرفيةت المالية من القروض  لوبامطف ال. تتألمن خالل اإليرادات الشاملة األخرى
  خرى. األو
  

  طفأةمألدوات المالية المسجلة بالتكلفة الل دلةالقيمة العا
  

القيم أن  اإلدارة  للتالدف  ترى  المالية  رية  اوالمموجودات  المالية  بها  طلوبات  البيانات  لتكلفة  بالمعترف  في   مرحلية الة  ليالماالمطفأة 
  .يةدفترلاتقارب قيمها 

  
  تقييم األدوات المالية

  
القتقوم   بقياس  باستخالمجموعة  العادلة  التالالدام  يم  العادلة  للقيمة  المتدرج  المدخالت    ينظام  أهمية  يعكس  فالمستوالذي  ي خدمة 

  القياس.
  

  ياس القيمة العادلةق غراضألت المستخدمة تقييم واالفتراضاال أساليب
  

للموجديد  تحيتم   العادلة  ادوالقيم  المقاسة  المات  با  بالقيمةلية  تقييالعادلة  أساليب  مماثستخدام  وافتراضات  لم  في   المستخدمةك  تللة 
  . ٢٠٢١ديسمبر   ٣١ي تهية فالمن موحدة السنوية المدققة للسنةلالبيانات المالية ا

  
لألقدم الجدول التال ي ة لمستوى في النظام المتدرج للقيم اب  ، حسريفي نهاية فترة التقردلة  عاة الوات المالية المقاسة بالقيمدي تحليالً 

  .ادلةلعقياس القيمة اتصنيف   إطارهفي  يتم الذيالعادلة 
  
  اإلجمالي   ٣ستوى مال  ٢المستوى   ١المستوى   
  درهم  درهم  مدره  درهم  

          ٢٠٢٢مارس  ٣١
    منقيمة العادلة بالمسجلة الاالستثمارات 

  ٦٢٫٣٢٢٫٥٣٣  ملة األخرىالشات رادااإليخالل   
  
 -  ٦٣٫٩٠٨٫٥٣٣  ١٫٥٨٦٫٠٠٠  

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

          ٢٠٢١  يسمبرد ٣١
  القيمة العادلة من المسجلة بستثمارات الا

  ٦٢٫٩٢٥٫١٨٢  ١٫٥٨٦٫٠٠٠  -   ٦١٫٣٣٩٫١٨٢  ة األخرىالشاملاإليرادات  خالل  
  ========  ====  =======  ========  

  
مستويات ال  تحويالت فيما بين، لم تكن هناك  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١ة في  يوالسنة المنته  ٢٠٢٢ارس  م  ٣١ترة المنتهية في  الف  لخال

  قيمة العادلة. القياسات المختلفة ل
  

 على عمليات المجموعة  ١٩- تأثير كوفيد  .٢٦
  

للزيادة الكبيرة في أعداد الحاصلين على اللقاح في دولة اإلمارات ا عدم اليقين في تحدة وحول العالم، تقل حاالت  الم  يةلعربنظراً 
تلو اآل  موعةالمج والتدفقات   موعةالمجتأثير طفيف على أرباح    ١٩- خر. لقد كان لجائحة كوفيدوالمؤسسات التجارية العالمية يوماً 

في تغيير   موعةالمجذي اتبعته  ر الحذ ج الالسنة المالية الحالية شأنها شأن المؤسسات المماثلة األخرى. إن النهالنقدية لعملياتها في  
ها في إدارة حاالت عدم اليقين والحد من المخاطر التي استراتيجيتها التجارية في الوقت المناسب وتحصين مركزها المالي ساعد

لها.   اإلداتتعرض  أنترى  الكافية    لديها  موعةالمج  رة  بالتزاماتهاالسيولة  الوفاء  في  االستمرار  من  تمكنها  والالم  التي  متطلبات ية 
 المستقبل المنظور عندما تصبح مستحقة. رأس المال العامل في 




