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 موحد لاالموجز  خرىو الخسائر واإليرادات الشاملة األباح أاألر بيان 
 2021مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

  

أشهر ة ـرة الثالثـفت  
مارس  31المنتهية في   

 )غير مدققة( 
 2020 2021 إيضاح 
 درهم درهم   
    

    العمليات المستمرة 
    

 52.651.616 46.229.565 5 اإليرادات  
 (29.943.529) ( 27.574.568)  تكلفة المبيعات

  ----------------- ----------------- 
 22.708.087 18.654.997  إجمالي األرباح 

    
 (6.919.571) ( 6.100.996) 6 والعمومية  دارية اإلمصروفات ال

 (5.143.416) ( 5.551.024) 7 مصروفات البيع والتوزيع
 - -  م المدينة التجارية مالذ خسائر انخفاض قيمة 

 55.236 236.224 9 رى ات أخدإيرا
  --------------- --------------- 
 10.700.336 7.239.201  رباح التشغيلية األ
    

 (1.202.855) ( 1.004.263) 8 مصروفات التمويل 
 500.092 732.396 8 إيرادات التمويل 

 1.650.268 451.920  إيرادات توزيعات األرباح 
  --------------- ---------------- 
 11.647.841 7.059.254  لعمليات المستمرة من ا  حرباألا
    

 (3.780) ( 6.339)  من العمليات المتوقفة  الخسائر
  -------------- -------------- 

 11.644.061 7.052.915  أرباح الفترة 
  ==== ==== ==== ==== 

 

  .الموحدة من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة يتجزأ  الزءً ج 22إلى  11 نة على الصفحات مجلمدرتُشكل اإليضاحات ا
 

 .  4و 3تين مدرج على الصفحالموحدة المرحلية الموجزة  البيانات المالية إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة 

 
 
 
 
 
 



 ة شركاتها التابعو ش.م.ع اعات البناء الفجيرة لصنشركة 
 

6 
 

 )تابع(  وحد م الالموجز  ألخرىا ملة األرباح أو الخسائر واإليرادات الشا بيان 
 2021مارس   31ة أشهر المنتهية في ثالث لاترة فل

 

  

ة أشهر ـرة الثالثـفت  
مارس  31المنتهية في   

 )غير مدققة( 
   

 2020 2021 إيضاح 
 درهم درهم   
    

 11.644.061 7.052.915  أرباح الفترة 
    

    اإليرادات الشاملة األخرى للفترة: 
    
    باح أو الخسائر: إلى األر الحقا  يفها  ادة تصنعيتم إ لن التي   د بنولا
    

   مسجلة ملكيةفي حقوق  الستثماراتصافي التغير في القيمة العادلة 
 (4.037.325) 460.389 11 خالل اإليرادات الشاملة األخرى من العادلة  لقيمةبا
  -------------- --------------- 

 7.606.736 7.513.304  ة رملة للفتاشل ات إجمالي اإليرادا
   ====== ==  ====== = 
    

    ربحية السهم 
 0 .086 0 .052 23 العمليات المستمرة – والمخففةاألساسية 

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

 (0 .000) ( 0  .000) 23 المتوقفة العمليات  –األساسية والمخففة 
   ======  ====== 

 

  .الموحدة تجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزةال ي  جزءً  22إلى  11من  تالصفحا لىع رجةتُشكل اإليضاحات المد
 

 .  4و 3تين مدرج على الصفحالموحدة المرحلية الموجزة  البيانات المالية إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة 
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   الموحد الموجز  دية التدفقات النقبيان 
 2021مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

 ة أشهر ـرة الثالثـفت          
 مارس   31المنتهية في         

 ()غير مدققة           
 2020 2021 إيضاح  
 درهم  درهم   

    األنشطة التشغيلية 
 111.647.84 7.059.254    مستمرة من العمليات الأرباح 

 ( 3.780)  ( 96.33)   خسائر من العمليات المتوقفة 
    تعديالت ل :  

 7.427.274 6.789.194 10 االستهالك )بما في ذلك موجودات حق االستخدام(  
 954.609 901.249 8 ر اإليجعقود ا  الفائدة على التزامات

 262.284 246.927  للموظفين  ةممخصص تعويضات نهاية الخد
 248.246 103.014 8 مصروفات الفائدة على القروض المصرفية 

 ( 1.650.268)  ( 451.920)   إيرادات توزيعات األرباح  
 ( 500.092)  ( 372.396)  8 إيرادات الفائدة 

 ( 309.348)  76.526 12 ة ركطيء الحالمخزون ب( مخصص )عكسمخصص / 
  ---------------  --------------- 
  14.345.509 18.076.766 

 2.027.888 3.284.686  لمخزون االتغير في  
 ( 58.0162.3)  3.815.780  جارية  الذمم المدينة التالتغير في  

   ذلكفي بما  ة األخرى )نيودائع والذمم المد لا التغير في المبالغ المدفوعة مقدماً و
 1.773.065 ) 409.534(   ات العقود(يلة األجل وموجودوطالمدينة   الذمم

 ( 5.541.721)  ) 691.956(   التغير في الذمم الدائنة التجارية واألخرى
( 360.775)   لخدمة المدفوعة للموظفين تعويضات نهاية ا   (135.993 ) 

( 1.260.000)  20 مجلس اإلدارة  مدفوعة إلى أعضاءمكافآت    (1.260.000 ) 
  ---------------  --------------- 

 12.581.989 18.723.710  لنقد من األنشطة التشغيلية  ي اصاف
  --------------- --------------- 

    األنشطة االستثمارية 
 ( 29.000.000) )24.000.000(     االستثمار في ودائع ثابتة
 000.0.007 0.00046.00  ودائع ثابتة  المتحصالت من استرداد

 ( .939.75219) - 11 اإليرادات الشاملة األخرى  ن خاللبالقيمة العادلة ماالستحواذ على استثمارات 
 - 5.164.867 11 اإليرادات الشاملة األخرى ن خالل بالقيمة العادلة م استثماراتصالت من بيع المتح

 (22.2211.6) )1.236.258( 10 ات  االستحواذ على ممتلكات وآالت ومعد
 153.998 154.000  األرباح   توزيعاتت ادارإي

 709.312 609.414    لثابتةدائع امن الوالفائدة المستلمة 
  -----------------  ----------------- 

.692.02326     األنشطة االستثمارية (المستخدم في)من /   لنقدصافي ا  (43.095.266 ) 
  -----------------  ----------------- 
    ويلية  ة التم ط نش ألا

 (6.456.266) )6.483.067( 18 مدفوعة ايجار التزامات  
 (1.777.777) )1.777.777( 17 سداد قروض مصرفية  

 ( 304.231) )112.920(   الفائدة المدفوعة  
 - ( 6.25040.79) 20 توزيعات األرباح المدفوعة 

  -----------------  ----------------- 
 (8.835.274) )49.170.014(   األنشطة التمويلية    في  تخدمالمس لنقد ي اصاف

  -----------------  ----------------- 
 ( 39.051.551) )3.754.282(  صافي النقص في النقد وما يعادله 

    
 63.737.383 )21.029.295  فترة  النقد وما يعادله في بداية ال

  ----------------  ---------------- 
 24.685.832 17.275.013  في نهاية الفترة   ا يعادلهم وقد  الن
  ========= ========= 
 24.685.832 17.275.013 15 اية الفترة  ه في نهل د د وما يعانقال
  ===== ====  ===== ==== 
 

   .الموحدة  وجزةمة الالية المرحليال يتجزأ من هذه البيانات الم جزءً  22إلى  11رجة على الصفحات من تُشكل اإليضاحات المد
 

 . 4و 3تين  مدرج على الصفحالموحدة الموجزة  المرحلية   ةيت المالالبيانا حول مراجعة  إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين
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 الموحد  كية الموجزفي حقوق المل  بيان التغيرات 
 2021مارس   31ة الثالثة أشهر المنتهية في لفتر

 

 
 رأس 
 المال 

 االحتياطي 
 ــقانوني لا

مة العادلة  ي القيطتياحا
رات المسجلة  الستثمال

بالقيمة العادلة من  
خالل اإليرادات الشاملة  

 األخرى 
 األرباح  
 اإلجمالي   المحتجزة 

 درهم   درهم  درهم     درهم درهم   
      

 344.139.187 118.977.873 47.393.860 41.779.954 135.987.500 )مدققة(  2020يناير  1في  الرصيد 
 ---------------- -------------- --------------- -------------- ---------------- 

      إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 
   

 

  

 11.644.061 11.644.061 - - - أرباح الفترة 
 (4.037.325) - (4.037.325) - - اإليرادات الشاملة األخرى للفترة

 ---------- ---------- --------------- -------------- ---------------- 
 7.606.736 11.644.061 (4.037.325) - - الشاملة للفترة  اإليرادات إجمالي 

 ---------- ---------- --------------- -------------- ---------------- 
      قوق الملكية حجلة مباشرة ضمن المعامالت مع مالكي الشركة المس

 (20.398.125) (20.398.125) - - - ( 20يضاح اإل )راجع   لنةالُمع ح رباتوزيعات األ
 (1.260.000) (1.260.000) - - - ( 20تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة )راجع اإليضاح 

 ---------- ---------- ---------- ----------------- ----------------- 
 (21.658.125) (21.658.125) - - - وق الملكية ضمن حق  اشرة المسجلة مب ةلكي الشرك ع ما مت المعامال إجمالي 

 ---------------- ---------------- ---------------- ------------------ ------------------ 
 330.087.798 108.963.809 43.356.535 41.779.954 135.987.500 ( ة)غير مدقق 2020مارس  31الرصيد في  

  ==== = == == ==== = ==== == == ==== =  ==== = == == = == ====== == 
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  )تابع( الموحد  لتغيرات في حقوق الملكية الموجزبيان ا
 2021مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 رأس 
 المال 

 االحتياطي 
 ــقانوني لا

مة العادلة  احتياطي القي
رات المسجلة  الستثمال

بالقيمة العادلة من  
لة  ادات الشامخالل اإلير

 ى رخاأل
 األرباح  
 اإلجمالي   المحتجزة 

 درهم   درهم  درهم     درهم درهم   
      

 344.139.187 118.977.873 47.393.860 41.779.954 135.987.500 )مدققة(  2021يناير  1في  الرصيد 
 ---------------- -------------- --------------- ---------------- ---------------- 

      لفترة دات الشاملة لا إليرإجمالي ا
   

 

  

 7.052.915 7.052.915 - - - أرباح الفترة 
 460.389 - 460.389 - - اإليرادات الشاملة األخرى للفترة

 ---------- ---------- --------------- ------------- ------------- 
 7.513.304 7.052.915 460.389 - - رة الشاملة للفت اإليرادات إجمالي 

 ---------- ---------- --------------- ------------- ------------- 
      قوق الملكية حجلة مباشرة ضمن المعامالت مع مالكي الشركة المس

 (40.796.250) (40.796.250) - - - ( 20يضاح اإل )راجع   لنةالُمعتوزيعات األرباح 
 (1.260.000) (1.260.000) - - - ( 20يضاح ع اإلت أعضاء مجلس اإلدارة )راجيضاتعو
 ---------- ---------- ---------- ----------------- ----------------- 

 (42.056.250) (42.056.250) - - - وق الملكية المسجلة مباشرة ضمن حق  لكي الشركةع ما مت المعامال إجمالي 
 ---------- ---------- ---------- ----------------- ----------------- 
      

      حركة أخرى 
 بالقيمة العادلة من خالل   مسجلة تحويل عند بيع استثمارات 

 - 700.377 ( 700.377) - - ( 11ضاح )راجع إي   اإليرادات الشاملة األخرى  
 ---------------- ---------------- ---------------- ------------------ ------------------ 

 332.436.321 101.020.953 49.627.009 45.800.859 135.987.500 ( ة)غير مدقق 2021مارس  31الرصيد في  
 ==== = == == ==== = ==== == == ==== =  ==== = == == = == ====== == 

      

ا لطبقاً   ( 1) لدولة  االتحادي  رقم  لقانون  العربية  للشركة  2015لسنة    (2)إلمارات  األساسي  من صافي  10  ويل حت   ينيتع،  والنظام  ا للشركة    السنوية  رباح األ٪  القانوالحتي إلى  هي  ن اطي  يبلغ رصيد  ذا  حتى 
الشرك  ٪ من رأس 50االحتياطي   االح  إن   المدفوع.   ة مال  الققاب ياطي غير  ت هذا  ينص عليها  التي  الحاالت  باستثناء  للتوزيع  التقانون.  ل  فترة  نهاية  االحتياطي في  إلى هذا  تحويل  إجراء  يتم  يث  حرير  لم 

 سيتوقف ذلك على نتائج السنة المالية. 
 

  .لموحدةا جزةية المولالمرح بيانات الماليةلاال يتجزأ من هذه  جزءً  22إلى  11ن يضاحات المدرجة على الصفحات مل اإلتُشك
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 الموحدةموجزة لية الالمرح البيانات الماليةإيضاحات حول 
 مدققة(  ير غ) 2021مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
   معلومات عن الشركة  . 1

 

ارات  فجيرة، اإلملفي إمارة ا  1979عام    ةسكمؤس   (“ القابضة  ركةالش”أو    “الشركة ”)تأسست شركة الفجيرة لصناعات البناء ش.م.ع  
هو ص.ب  كة رلشل عنوان المسجلالإن . 1991في  ساهمة عامةقانوني للشركة إلى شركة متم الحقاً تغيير الوضع الالعربية المتحدة. 

   ألوراق المالية.ي لوظب أب  جة في سوق لشركة مدرلالعادية سهم األإن  الفجيرة، اإلمارات العربية المتحدة. 383
 

الما البيانات  الموجزة  لتتألف  المرحلية  المرحلية"()"البيان   الموحدةية  المالية  في    ات  أشهر    2021مارس    31كما  الثالثة  ولفترة 
فيالم التا  نتهية  الحالية"(  )   ريخذلك  التابعةامن  "الفترة  وشركتها  مجتمعة  )  لشركة  إليهما  بـ  “ لمجموعةا”بـيُشار  ات  شرك”ومنفردة 

 . (“ المجموعة
 

لثل  متت  الرئيسية  الطلاألنشطة  إنتاج  في  المت مجموعة  األرصفة  بالط  وأعمال  الخرساني  السيراميك  ابوق  وبالط  ومنتجات  شابكة 
 . الكساراتتيرازو ومنتجات لط االصوف الصخري ومنتجات الرخام وبال

 

 أساس اإلعداد   . 2
 

 بيان التوافق   )أ( 
 

إعداد هذه   ال  بياناتلاتم  الثالمرحلية  المالية  المنت ث لفترة  أشهر  فية  الدولي رقم  و  2021مارس    31  هية  المحاسبي  للمعيار    34فقاً 
الما"التقار المرحلية"ير  ولية  قراءيت ،  البيانا  تها عين  مع  جنب  إلى  الجنباً  كماالموحدة    السنوية  الية مت  ديسمبر    31في    للمجموعة 
لل  2020 القانون ومتط  ةي ر المالداد التقاري معايير الدولية إلعوالتي تم إعدادها وفقاً  عربية المتحدة  تحادي لدولة اإلمارات الالي البات 
 . 2015( لسنة 2رقم )

 

لسنة   2بعض أحكام القانون االتحادي رقم  يعدلذي لا 2020لسنة  26ر المرسوم بقانون اتحادي رقم دص 2020سبتمبر  27في 
التجارية    2015 الشركات  اوت بشأن  تفعيل  ب .  2021يناير    2في  ت  اللتعدي م  حالياً  الشركة  جديدة وسيتم  الحكام  األمراجعة  تقوم 

 . ديالتالتع تفعيل يتجاوز سنة واحدة من تاريخ ال  تطبيق متطلباتها في موعد
 

 هامةل ية االسياسات المحاسب ( ب)
 

إعدادن  إ عند  المطبقة  المحاسبية  السياسات    اتيان الب   السياسات  تلك  مع  تتوافق  المرحلية  المالية    إعدادعند    المطبقةالمالية  البيانات 
   .2020ديسمبر  31السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في  الموحدة 

 
 استخدام التقديرات واألحكام  . 3

 

السياسات  شأنها أن تؤثر على تطبيق    كام وتقديرات وافتراضات من دارة وضع أحب من اإليتطل  ة حلي رمالمالية ال  البياناتإن إعداد  
 دات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. االيراووبات  للموجودات والمطل  لنةوالمبالغ الُمع المحاسبية

 

لمجموعة  لمحاسبية  تطبيق السياسات ال  عنددارة  من قبل اإل  الموضوعةامة  هال  ماكانت األحك  المرحلية،المالية  البيانات  عند إعداد هذه  
ديسمبر    31بيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  على ال  اتطبيقهذاتها التي تم    ي ت هقين في التقديراوالمصادر الرئيسية لعدم الي 

2020. 
 

ة قياسات القيمة  ف كا  راقبةمكما أن اإلدارة مسؤولة بصورة عامة عن   ،لةدالعا  لرقابة فيما يتعلق بقياس القيمالمجموعة إطار عام ل  لدى
 . العادلة الهامة

 

لتعديالت على التقييم. في حال االستعانة بمعلومات صادرة  غير الملحوظة وا  لمدخالت الهامةاجعة ارمة ب بصورة منتظم   ارةتقوم اإلد
التي تم    األدلة   بتقييم  تقوم اإلدارةالعادلة،  ر، لقياس القيم  التسعي   مات دخاألسعار المقدمة من وسيط أو  ض  عرو  عن طرف آخر، مثل 

متطلبات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، بما ب   تفي  التقييمات  هذهبأن    تاجاالستن خرى لدعم  الحصول عليها من األطراف األ 
 ل هذه التقييمات. نيف مث صه ت راللقيمة العادلة الذي يتم في إطفي ذلك المستوى في النظام المتدرج 

 

العادلة في    ميتم تصنيف القي مكان.  إلر اسوق الملحوظة قدالمجموعة معطيات الألصل أو االلتزام، تستخدم  عند قياس القيمة العادلة ل
 ي: التال و النح في أساليب التقييم المبينة علىفي نظام متدرج للقيمة العادلة استناداً إلى المدخالت المستخدمة   مختلفة  وياتمست 

   
 .  أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات متطابقة: أسعار مدرجة )غير معدلة( في 1المستوى  -

عبارة عن مدخالت ملحوظة لموجودات أو مطلوبات،    هيو   1من المستوى  سعار المدرجة ضالف األت بخ: مدخال 2مستوى  لا  -
 و بشكل غير مباشر )مشتقة من األسعار(. سواء بشكل مباشر )كاألسعار( أ

 وظة(. : مدخالت لموجودات أو مطلوبات، غير مرتكزة على معطيات السوق الملحوظة )مدخالت غير ملح3المستوى  -
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 الموحدةالمرحلية الموجزة  البيانات الماليةول احات ح إيض
 ر مدققة( )غي  2021مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 )تابع(  التقديرات واألحكام م استخدا . 3

 
أ امكن تصنيف  في حال  قياس  المستخدمة في  المتدرالمدخالت  النظام  في  التزام ضمن مستويات مختلفة  أو  العادلة ألصل  ج  لقيمة 

ال العادلة  للقيمة  القيمة  قياس  تصنيف  يتم  علعادلة،  ينطوي  الذي  العادلة  للقيمة  المتدرج  النظام  في  المستوى  نفس    ى بأكمله ضمن 
 القياس بأكملها.بة لعملية ية بالنسقل أهمالمدخالت الجوهرية األ 

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

 
 المخاطر المالية  إدارة . 4

 
ي ذلك مخاطر العمالت  سوق )بما فمخاطر ال :اطر مالية متنوعة تتمثل في خممن المحتمل أن تتعرض المجموعة من خالل أنشطتها ل

 سيولة. (، ومخاطر االئتمان ومخاطر الأسعار الفائدة ومخاطر األسعار ومخاطر األجنبية 
 

اال  البيانات  تشتملال   امالية  كافة  على  الالزملمرحلية  واإلفصاحات  المالية ضم  ةلمعلومات  المخاطر  بإدارة  يتعلق   البيانات  نفيما 
ديسمبر    31البيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في    تعين قراءتها جنباً إلى جنب مع ، وي مجموعةلل  المالية الموحدة السنوية

ة تتوافق مع األهداف والسياسات المفصح عنها في البيانات المالية  لمالية لدى المجموعمخاطر اوسياسات إدارة ال  إن أهداف  .2020
 .2020سمبر دي  31حدة كما في وللسنة المنتهية في  ومال
 

   اإليرادات  . 5
 

 
 الثالثة أشهر   فترة       
 مارس  31المنتهية في       

 2021 2020 
 درهم درهم  
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
   

 51.406.971 44.563.021 حدد في وقت م –لبضائع بيع ا
 1.244.645 1.666.544 على مدى فترة زمنية –إيرادات العقود 

 ---------------- --------------- 
 46.229.565 52.651.616 
 == = == ==== == = === == 
 

 والعمومية  دارية اإل مصروفات ال . 6
 

 
 فترة الثالثة أشهر         
 مارس  31المنتهية في       

 2021 2020 
 درهم رهم د 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
   
 4.900.365 4.064.056 ها المتعلقة ب ازات  ي مت االاتب وروال

 جودات  بما في ذلك مو)  معداتالالت واآل تلكات وممللستهالك اال
 1.019.648 954.183 (10حق االستخدام( )راجع اإليضاح 

 121.761 460.575 ( أدناه( 1ماعية )راجع )جت مساهمة ا
 331.695 114.476 ورسوم تأشيرات   أتعاب قانونية ومهنية

 173.663 126.445 الت والهاتف ااالتص
 372.439 381.261 أخرى 

 -------------- ------------- 
 6.100.996 6.919.571 
 ==== ==== == = ==== 
 
تكلفة  اجتماعية في شكل بضائع مُ   تتمثل في مساهمات ( 1)  المناطقمؤس’  إلىصدرة دون  لتنمية  الفجيرة  جتمعات  تطوير مل  ‘ سة 

    ة. جيرطقة الف من محلية في 
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 لموحدةاالمرحلية الموجزة  البيانات الماليةإيضاحات حول 
 )غير مدققة(  2021مارس   31 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

   لبيع والتوزيعمصروفات ا  . 7
 

 
 فترة الثالثة أشهر         
 مارس  31المنتهية في       

 2021 2020 
 درهم درهم  
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
   

 2.133.486 2.195.800 ها المتعلقة ب   اتمتيازاالواتب ورلا
 بما في ذلك موجودات  )  معداتالوالت اآل ممتلكات وللستهالك اال

 1.035.939 1.098.186 (10دام( )راجع اإليضاح حق االستخ
 1.089.609 962.054 مصروفات المركبات 

 390.158 504.122 ت المحاجررسوم حكومية على مبيعا
 163.118 210.827 ري التجا لترويج وا لدعايةا

 331.107 580.035 أخرى 
 -------------- ------------- 
 5.551.024 4.211.260 
 == == = === == == === 

 

   إيرادات ومصروفات التمويل  . 8
 

 
 فترة الثالثة أشهر         
 مارس  31المنتهية في       

 2021 2020 
 درهم درهم  

   

 مدققة( )غير  )غير مدققة(  
   لتمويل مصروفات ا
 954.609 901.249 ( 18ضاح ع إي )راج  عقود االيجار التزامات الفائدة على 
 248.246 103.014 ض مصرفية قرو الفائدة على

 -------------- ------------- 
 1.004.263 1.202.855 
 -------------- ------------- 

   إيرادات التمويل 
 ( 500.092) 372.396 بنوك  ثابتة لدىئع الفائدة على ودا

 ------------ ------------- 
 702.763 631.867 صافي تكاليف التمويل المعترف بها في األرباح أو الخسائر 

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

   إيرادات أخرى . 9
 

قيمة  إيرادات متنوعة ب يسية من  رئ   قة( بصورة)غير مدق  2021مارس    31ية في  يرادات األخرى لفترة الثالثة أشهر المنتهتتألف اإل
)غير    2020س  مار  31المنتهية في  أشهر  ة  )فترة الثالث   مليون درهم  0.  05بقيمة  عات خردة  ي مب إيرادات من  و  درهممليون    0  .18

 مليون درهم(.  0  .06إيرادات متنوعة بقيمة : مدققة( 
 

   لمعداتالممتلكات واآلالت وا  . 10
 

 اإلضافات )غير مدققة( 
 

)فترة الثالثة  مليون درهم    1 .24مة  لى موجودات بقي ع  جموعة ، استحوذت الم 2021مارس    31في  الثالثة أشهر المنتهية رة  خالل فت 
 مليون درهم(.  1 .62ققة( مد )غير 2020مارس  31أشهر المنتهية في 

 

 ق االستخدام )غير مدققة( حموجودات  
 

)فترة الثالثة أشهر  إضافية  حق استخدام  المجموعة بموجودات    رف تعت لم  ،  2021مارس    31فترة الثالثة أشهر المنتهية في  خالل  
في   بقيمال شيء(.    دققة: )غير م  2020مارس    31المنتهية  استهالك  قيد مصروفات  أشهر  )فمليون درهم    1  .26ة  تم  الثالثة  ترة 
لعقود ذات الصلة. راجع كذلك  ر لااليجابناًء على فترات    لكوذ   ، (مليون درهم  1  .26غير مدققة(:  )  2020مارس    31المنتهية في  

 . 18يضاح اإل
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 الموحدةزة لموجا المرحلية ليةات الما البيانإيضاحات حول 
 ة(  )غير مدقق 2021مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 تابع( )  الممتلكات واآلالت والمعدات . 10

 

 االستهالك )غير مدققة( 
 

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

 
 فترة الثالثة أشهر         
 مارس  31نتهية في  مال     

 2021 2020 
 درهم م دره 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
   
 5.371.687 4.736.825 المبيعات لفةتك

 1.035.939 1.098.186 ( 7اح ات البيع والتوزيع )راجع اإليضمصروف
 1.019.648 954.183 ( 6)راجع اإليضاح ية إدارية وعموم مصروفات

 -------------- ------------- 
 6.789.194 7.427.274 
 == == ==== == == = == 
 

 من خالل اإليرادات الشاملة األخرىادلة الع ةلمسجلة بالقيممارات ا االستث . 11
 

 
 مارس   31

2021 
 ديسمبر 31

2020 
 درهم درهم  
 ( )مدققة  )غير مدققة(  

   الملكية ات سند
 70.116.409 65.411.931 أوراق مالية مدرجة 

 1.589.600 1.589.600 أوراق مالية غير مدرجة 
 ---------------- -------------- 

 71.706.009 67.001.531 خالل اإليرادات الشاملة األخرى سجلة بالقيمة العادلة من مالت ماراث ست اال إجمالي
  =========  ======== 
  

 خالل اإليرادات الشاملة األخرى من العادلة  لقيمةبا سجلة مال الملكية سنداتفي  الستثمارا نيفتص
 

حيث    أعاله   يمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىبالق   مسجلة ملكية    كسنداته  أعالاالستثمارات  بتصنيف    جموعة المقامت  
 ألغراض استراتيجية.  الطويل ها على المدى حتفاظ ب اال م المجموعة تعتزاستثمارات لملكية تلك تمثل ا سندات  إن
 
 ة( )غير مدقق   ضافاتاإل
 

)فترة الثالثة أشهر المنتهية في  ملكية  سندات    أي على  عة  المجمولم تستحوذ  ،  2021مارس    31نتهية في  لماأشهر    الثالثةخالل فترة  
مدققة(   2020مارس    31 درهم(،    19  .94:  )غير  تصنيفمليون  تم  العادلة  مسجل مار  ستث اكا  هوالتي  اإليرادات    من   بالقيمة  خالل 

 . وذج األعمالمن  ى لبناء ع رىالشاملة األخ
 

 )غير مدققة( بيع استثمارات 
 

مليون    5  .16المدرجة مقابل بيع  ات الملكية  سندقامت المجموعة ببيع بعض ،  2021مارس    31خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  
مليون   0  .7. تم تحويل احتياطي القيمة العادلة البالغ  (: ال شيء(ة)غير مدقق   2020مارس    31ية في  نته)فترة الثالثة أشهر المدرهم  
المتعلق بهذه االستثمارات إلى األرباح المحتجزة    (: ال شيء(ة)غير مدقق  2020مارس    31)فترة الثالثة أشهر المنتهية في  درهم  

 .االستبعادعند 
 

 املة األخرى )غير مدققة( شإليرادات الالل ارات المسجلة بالقيمة العادلة من خثماادلة لالست لعفي القيمة ا التغير
 

)فترة الثالثة أشهر المنتهية في  مليون درهم    0  .46الستثمارات بمبلغ    مة العادلة بالقي تم تسجيل زيادة في التقييم    الحالية، خالل الفترة  
ضمن اإليرادات الشاملة    مليون درهم(  4  .04ستثمارات بمبلغ  عادلة ال ال  بالقيمة(: انخفاض في التقييم  ة)غير مدقق   2020مارس    31

 األخرى. 
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 وحدةالم الموجزة  المرحلية البيانات الماليةل إيضاحات حو
 )غير مدققة(  2021مارس   31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 مخزون ال . 12
 

 
 مارس   31

2021 
 رديسمب  31

2020 
 درهم درهم  
 قة( مدق) )غير مدققة(  

   المستمرة العمليات 
 9.378.830 8.538.489 المواد الخام 

 24.830.294 22.989.807 البضائع تامة الصنع 
 21.796.072 21.116.062 قطع الغيار 

 1.638.435 1.896.561 الستهالكية المواد ا
 ----------------- --------------- 
 54.540.919 57.643.631 
 (17.025.225) ( 17.162.009) بطيء الحركة  زوناقصاً: مخصص المخن 

 ----------------- ----------------- 
 37.378.910 40.618.406 

 71.884 - قيد النقل البضائع 
 ---------------- -------------- 

 40.690.290 37.378.910 )أ(  المستمرةبالعمليات المخزون المتعلق 
 ---------------- -------------- 

   العمليات المتوقفة 
 1.532.906 1.293.302 نع لصالبضائع تامة ا

 2.434.118 2.434.118 قطع الغيار 
 52.939 52.938 المواد االستهالكية 

 --------------- -------------- 
 3.780.358 4.019.963 

 (2.966.822) ( 2.903.565) الحركة  ناقصاً: مخصص المخزون بطيء
 ---------------- --------------- 

 1.053.141 876.793 ( ب ) المتوقفة مليات المخزون المتعلق بالع
 ---------------- --------------- 

 41.743.431 38.255.703 صافي )أ( + )ب(  –ون إجمالي المخز
  ======= == == ====== 

 
الحالية الفترة  تم  خالل  للمخزون   تسجيل،  الحركة  مخصص    31المنتهية في  أشهر    الثالثةرة  )فت يون درهم  مل  0  .08بقيمة    بطيء 

بقيمة  ء بطيزون  للمخ عكس مخصص  : )غير مدققة(  2020مارس   الخ  في مليون درهم(    0  .31  الحركة  أو  ضمن    سائراألرباح 
 "تكلفة المبيعات". 

 
 نة التجاريةالذمم المدي . 13
 

 
 مارس   31

2021 
 برديسم 31

2020 
 مدره م دره 
 دققة( )م مدققة( )غير  
   

 61.602.035 57.786.255 الذمم المدينة التجارية 
 (18.185.093) ( 18.185.093) ( أدناه جعراقيمة الذمم المدينة التجارية )ر االنخفاض في ناقصاً: خسائ 

 ---------------- ---------------- 
 39.601.162 43.416.942 
 ======== =  ======== 

 
الثالثة أشهر المنتهية  )فترة    ن األرباح أو الخسائرضمتجارية  مدينة ذمم  انخفاض في قيمة  تم تسجيل خسائر  ي   لم  ،حاليةال الفترة  الل  خ

 : ال شيء(. )غير مدققة(   2020مارس  31في 
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 الموحدة  المرحلية الموجزة المالية يانات الب إيضاحات حول 
 قة(  ق)غير مد 2021مارس   31تهية في لفترة الثالثة أشهر المن 

 
 ع والذمم المدينة األخرى ئعة مقدما  والودامدفو لمبالغ الا . 14
 

 
 مارس   31

2021 
 رديسمب  31

2020 
 درهم درهم  
 قة( )مدق )غير مدققة(  
   

ً مدف مصروفات  2.725.977 2.369.400 وعة مقدما
 751.143 711.874 ينة مم المحتجزات المدذ

ً ممدفوعة مقد مبالغ  492.150 658.897 ا
 750.880 513.862 مدينة ئد فوا

 424.604 427.119 ودائع
 - 297.920 مدينةتوزيعات أرباح 

 31.747 - خرى أ مدينةذمم 
 -------------- ------------- 

ً ملغ المدفوعة مقدي المباإجمال  5.176.501 4.979.072 )أ( ى  والودائع والذمم المدينة األخر  ا
   غير المتداول  االستحقاقناقصاً: 

 ( 365.500) ( 368.016)  ائعالود
 ( 152.248) ( 152.248) مدينة م المحتجزات الذم
 -------------- -------------- 

 ع ئ ة مقدماً والوداالمدفوع المتداول من المبالغ  غير االستحقاق 
 ( 520.264) )ب( والذمم المدينة األخرى  

 
(517.748 ) 

 -------------- ------------- 
   مدفوعة مقدما  والودائعن المبالغ المل لمتداو ا  حقاقتاالس

 4.458.808 )ب(   -(  نة األخرى )أ والذمم المدي
 

4.658.753 
 = =======  === ===== 

 
 

 دوق ولدى البنوك النقد في الصن  . 15
 

 
 مارس   31

2021 
 برديسم 31

2020 
 درهم درهم  
 )مدققة(  )غير مدققة(  
   

 178.264 239.502 النقد في الصندوق 
 20.851.031 17.035.511 حسابات جارية –المصرفية  ة األرصد

 --------------- --------------- 
 17.275.013 21.029.295 
  === ===== ==== = === 
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 الموحدة  المرحلية الموجزة ت الماليةالبياناات حول إيضاح
 مدققة(   غير ) 2021مارس   31نتهية في أشهر الم لفترة الثالثة

 
 نة التجارية واألخرى ئم الداالذم . 16
 

 
 مارس   31

2021 
 ديسمبر 31

2020 
 درهم درهم  
 ة( )مدقق )غير مدققة(  
   

 18.420.619 16.739.117 م الدائنة التجارية الذم
 3.643.549 4.516.412 قات االستحقا

 1.609.502 1.771.026 ن في مخصصات الموظ
 752.830 849.311 مقدماً من العمالء  مبالغ مدفوعة 

 598.802 490.489 المضافة المستحقة الدفع يبة القيمة رض
 75.686 65.780 فائدة مستحقة الدفع

 35.932 35.861 ( 20إلى المساهمين )راجع إيضاح  مستحقة الدفعاألرباح توزيعات 
 ---------------- -------------- 
 24.467.996 25.136.920 

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

 ية فالقروض المصر . 17
 

 
 مارس   31

2021 
 ديسمبر 31

2020 
 درهم درهم  
 )مدققة(  )غير مدققة(  
   

 14.222.222 12.444.445 قرض ألجل 
 (7.111.111) ( 7.111.111) المتداول من القروض المصرفية  تحقاقاالس ناقصا: 

 --------------- --------------- 
 7.111.111 5.333.334 ة صرفي ملاداول من القروض غير المت  ستحقاق الا

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

القرو (1 ضمان  وتخ تم  الشركة،  من  تجاري  بضمان  المصرفية  وا  وثائق صيص  ض  والمصنع  المباني  تغطي  لماكينات  تأمين 
 التابعة. ومخزون احدى الشركات 

 
  2020مارس    31في    ةأشهر المنتهي   الثةفترة الث )درهم    مليون  1  .78ض بمبلغ  قر   دفعات   تسوية  الية، تمت خالل الفترة الح (2

 . م(مليون دره 1 .78: )غير مدققة(



 تها التابعة اوشرك ش.م.ع يرة لصناعات البناء الفجشركة 
 

18 
 

 الموحدة  الموجزةالمرحلية  البيانات الماليةيضاحات حول إ
 )غير مدققة(   2021مارس   31نتهية في لفترة الثالثة أشهر الم

 
 اإليجار التزامات  . 18

 
 قدية غير المخصومة تحليل استحقاق التدفقات النقدية التعا 

 
ه تحليل فترات استحقاق دفعات اإليجار المستحقة بموجب عقود اإليجار على نحو يبين دفعات اإليجار غير  ايبين الجدول أدن 

 المخصومة المستحق دفعها الحقاً لتاريخ التقرير:
 

 
 مارس   31

2021 
 ديسمبر 31

2020 
 درهم هم رد 
 ة( )مدقق )غير مدققة(  
   
 7.482.183 2.724.603 قل من سنة أ

 27.926.596 33.856.889 س سنوات م لى خمن سنة إ
 49.814.839 42.159.059 أكثر من خمس سنوات 

 ---------------- ---------------- 
 85.223.618 78.740.551 لتزامات اإليجار غير المخصومة الي اإجم
 ====== ===  ========= 
   

 61.395.828 55.814.010 لمالي المدرجة في بيان المركز التزامات اإليجار ا 
 (4.048.678) ( 4.114.768) اول من التزامات اإليجار المتد االستحقاقناقصاً: 

 ---------------- ---------------- 
 57.347.150 51.699.242 ر المتداول من التزامات اإليجار غي  االستحقاق

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

   الخسائر رباح أو ترف بها ضمن األ المبالغ المع

 
 الثالثة أشهر المنتهية  ترة ف

 مارس   31في 
 2021 2020 
 درهم درهم  
 )غير مدققة(  ير مدققة( )غ 
   
 954.609 901.249 ار ى التزامات اإليجعللفائدة ا

 1.263.995 1.252.153 مصروفات االستهالك
 -------------- ------------- 

 2.218.604 2.153.402 ير للفترة صافي التأث
 ==== = == = == ==== = 
   

   لتدفقات النقديةالمبالغ المعترف بها ضمن بيان ا

 
 ة فترة الثالثة أشهر المنتهي

 مارس   31في 
 2021 2020 
 درهم هم در 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
   

 135.987.500 135.987.500 د االيجار  لعقودية فقات النقإجمالي التد
 == ==== == == = ===== === 
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 ةد الموح  المرحلية الموجزة ت الماليةبياناالت حول ااحإيض
 )غير مدققة(   2021 مارس  31في لفترة الثالثة أشهر المنتهية 

 

 أس المال ر . 19
 

 
   مارس 31

2021 
 ديسمبر 31

2020 
 درهم درهم  
 )مدققة(  )غير مدققة(  
   به والمصدر والمدفوعصرح الم

 135.987.500 135.987.500 درهم لكل سهم  1م بواقع سه  135.987.500
 ========== === ======= ====== 

 

 األرباح المحتجزة  . 20
 

 رباح توزيعات األ
 

المساهمون في السعي مالج  اجتماع  وافق  العمومية  نقدية    2021  مارس   17بتاريخ    الُمنعقدنوية  ة  أرباح  توزيعات    ٪30بة  بنسعلى 
ن وقد تم قيدها  المستحقة الدفع للمساهمي   (ن درهميومل  20  .4:  ققة( مد  )غير  2020مارس    31)  مليون درهم  40  .8قيمة إجمالية  ب 

 .يرقرت كما في تاريخ النة التجارية واألخرى" بند "الذمم الدائ  ضمن
 

 أعضاء مجلس اإلدارة  تعويضات
 

في  المساهمون  العمومية   اجتماع  وافق  م ع أ  تعويضاتعلى    2020  مارس  17بتاريخ    الُمنعقدالسنوية    الجمعية  اإلدارة  لجضاء  س 
تي الو ،(مليون درهم 1 .26: 2019ديسمبر  31 السنة المنتهية في) 2020ديسمبر  31ي للسنة المنتهية ف مليون درهم 1 .26البالغة 

 م دفعها خالل الفترة الحالية. ت 
 
 ت واألرصدة مع األطراف ذات عالقة المعامال . 21

 

لمحاسبي المعيار ات العالقة المتضمن في  ذا طاق تعريف األطراف  ن   ع ضمنقت   خرىأ   شركاتتقوم المجموعة بإبرام معامالت مع  
تخضع لملكية مشتركة و/ أو  ن الشركات التي  عالقة مال  . تتألف األطراف ذاتطراف ذات العالقة""إفصاحات األ،  24  قمر   الدولي

 موظفي اإلدارة الرئيسيين.  و  ئهاشركاإلدارة وسيطرة مشتركة و 
 

اإل واأل و شرال دارة  تقرر  بالمعامحط  الخاصة  عليها الكام  الحصول  تم  التي  والخدمات  /    ت  من  تقديمها  عالقة /  ذات  أطراف    إلى 
 . قطب ن باإلضافة إلى الرسوم األخرى، حيثما ي 

 

 : فترة خالل ال ا يلي المعامالت الهامة مع األطراف ذات عالقة فيم
 

 
 ي  تهية ففترة الثالثة أشهر المن

 ارس م  31
 2021 2020 
 رهمد درهم  
 )غير مدققة(  مدققة(  )غير  
   

 1.645.545 2.134.158 المبيعات ألطراف ذات عالقة 
 134.891 15.929 ات عالقةتريات من أطراف ذشالم
 == = ==== == ==== 

   على النحو التالي: موظفي اإلدارة الرئيسيين تعويضات 
 1.690.506 1.290.283 األجل تعويضات قصيرة  

 33.609 95.573 للموظفين ة مات نهاية الخدويضمخصص تع
 ==== == ==== = == 

   أرصدة األطراف ذات عالقة 

 
 ارس  م  31

2021 
   ديسمبر  31

2020 
 همدر هم در 
 ة( مدقق) ة( )غير مدقق 
   

 4.067.422 1.290.283 ( يةالتجار )مدرجة في الذمم المدينة   ة مستحقة من أطراف ذات عالقةأرصد
 == = == === == == === 

 110.509 - واألخرى( ألطراف ذات عالقة )مدرجة في الذمم الدائنة التجارية  حقة ت أرصدة مس
 == = == =  === == = 
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   الموحدة  المرحلية الموجزة بيانات الماليةالإيضاحات حول 
 (  )غير مدققة  2021 مارس  31ر المنتهية في لفترة الثالثة أشه

 
   واالرتباطات  االلتزامات الطارئة .  22

 

 
 ارس  م  31

2021 
 سمبردي  31

2020 
 درهم هم در 
 قة( )مدق )غير مدققة(  
   

 1.401.042 3.490.642 رأسمالية  ارتباطات
 107.705 235.526 نديت اعتماد مس

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

 ربحية السهم  . 23
 

 
 نتهية  الثالثة أشهر المفترة 

 مارس  31في 
 2021 2020 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
   

 11.644.061 7.052.915 )درهم(   ةالفترأرباح 
 == == = ====  ====== === 

 135.987.500 135.987.500 سهم  جح لعدد األالمتوسط المر
 == == ===== ====== = == 

 0.086 0 .052 األساسية والمخفضة  -  )درهم( ة السهم ربحي 
  ====  ==== 

   مرة العمليات المست 
 11.647.841 7.059.254 ( درهمالفترة )أرباح 

 = =======  ======== 
 0 .086 0 .052 المخفضة األساسية و -  )درهم( ة السهم ربحي 

  ====  ==== 
   وقفة العمليات المت 

 (3.780) ( 6.339) هم( الفترة )در خسائر
  ==== ==  ===== 

 0 .000 ( 0  .000) ساسية والمخفضة األ  -  )درهم( ربحية السهم 
 = == ===  ==== 

 
 . يخ التقريرمات قائمة في تارأي التزاسية، نظراً ألنه ال يوجد لدى الشركة لى ربحية السهم األساعر للتخفيض يكن هناك تأثي  لم
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 الموحدة  المرحلية الموجزة ليةالبيانات الما ول ضاحات ح إي
 قة(  غير مدق) 2021مارس   31ي الثالثة أشهر المنتهية ف لفترة

 

 حول القطاعات رير التق . 24
 

اجر والتصنيع المح وهي:   ئيسيةرقطاعات تشغيلية   تقسيم المجموعة إلى ثالثة   يتمداء.  األ خصيص الموارد وتقييم  ت   ضلقطاعات التشغيلية بناًء على القطاعات المحددة بغرايد  رة بتحددات اإلقام
 طاع بشكل منفصل: ق  وأخرى. فيما يلي المعلومات الخاصة بكل 

 

 

 
 تمرة المسالعمليات 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 ت المتوقفة لعملياا

------------------  
 اإلجمالي  لسيراميك منتجات ا  اإلجمالي  مشطوبات  أخرى   نيع التص المحاجر  

 ي نتهية فالثالثة أشهر المفترة 
        2021مارس  31

 46.407.367 177.802 46.229.565 ( 2.393.293) - 41.451.728 7.171.130 اإليرادات 
  ====== ==  ====== === == ==== ==  ======= ==  ======== =  ====== ======== = 

 ( 7.052.915 ( 6.339) 7.059.254 - 668.382 6.091.155 299.717 األرباح ر(/)الخسائ 
 ==== = ==  ==== ==== ==== ===  ====  ========  ==== == ==== = ==== 

 6.789.194 - 6.789.194 - - 6.416.666 372.528 الكهاالست 
  ===== =  =======  =====  ====  ===== == =  === = == = == == = 
 أشهر المنتهية في رة الثالثة فت
        2020مارس  31

 52.683.403 31.787 52.651.616 (2.386.016) - 50.947.070 4.090.562 اإليرادات 
  ====== ==  ====== === == ==== = =  ======= ==  ======== =  ====== ======== = 

 11.644.061 (3.780) 11.647.841 - 2.091.696 9.900.422 ( 344.277) األرباح ر(/)الخسائ 
 ==== = ==  ==== ==== ==== ===  ====  ========  ==== == ==== = ==== 

 7.427.274 - 7.427.274 - 58.486 6.816.722 552.066 االستهالك
  ===== =  ======= == ===  ====  ===== == =  === = == = == == = 

        2021مارس   31في 
 435.681.581 1.080.852 434.600.729 ( 205.281.767) 328.937.283 292.097.260 18.847.953 الموجودات إجمالي 

  ==== = ====  =========  === ====== ==== ====== =  ====== ==== ==== = ===  ==== ===== 
 103.245.260 659.351 102.585.909 ( 125.657.986) 2.708.919 211.986.739 13.548.237 إجمالي المطلوبات 

 ======== = ====== = == ==== = ===  === == === ===  ========= == =====  ========= 
        2020ديسمبر    31في 

 478.399.834 1.120.130 477.279.704 ( 200.151.824) 332.559.516 324.575.770 20.296.242 جمالي الموجودات إ
 == == === == = ===== == == === =  =========  ===== === ==== == ==== ==== 
 111.420.567 692.291 110.728.276 ( 120.732.900) 1.685.933 214.599.633 15.175.610 طلوبات الم جمالي إ

 == == === == = ===== == == == =  =========  ===== === ==== == ==== ==== 
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 الموحدة  الموجزة المرحلية نات الماليةا لبياإيضاحات حول 
 ة(  )غير مدقق 2021مارس   31ر المنتهية في لفترة الثالثة أشه

 
 ية األدوات المال . 25
 

أهداف وسيا اإن  المخاطر  لمجموعة إلد سات  األهداف  ارة  تلك  مع  متوافقة  البيانات  واالمالية  في  عنها  اإلفصاح  تم  التي  لسياسات 
 يخ.روللسنة المنتهية في ذلك التا 2019ديسمبر   31 في كما  المالية الموحدة

 

مة العادلة  واالستثمارات المسجلة بالقي   ى األخر الذمم المدينة  مدينة التجارية وة من النقد وما يعادله والذمم اللي تتألف الموجودات الما
الذمم الدائنة التجارية  إليجار وا  امات زالمصرفية والت . تتألف المطلوبات المالية من القروض  من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

 خرى. األالذمم الدائنة و
 

 طفأة م ألدوات المالية المسجلة بالتكلفة الل القيمة العادلة 
 

القيم  أن  اإلدارة  المالية  الدف  ترى  للموجودات  اوالمترية  المالية  بها  طلوبات  المالية  لتكلفة  بالمعترف  البيانات  في    المرحلية المطفأة 
 . يةدفترلاتقارب قيمها 

 

 تقييم األدوات المالية 
 

الق بقياس  المجموعة  باستخدام  تقوم  العادلة  التالاليم  العادلة  للقيمة  المتدرج  المدخالت    ينظام  أهمية  يعكس  في  المست والذي  خدمة 
 القياس. 

 

 ياس القيمة العادلة ق  غراضألت المستخدمة تقييم واالفتراضاال أساليب
 

للموج العادلة  القيم  تحديد  ادويتم  المقاسة  لمات  تقيي   بالقيمةالية  أساليب  باستخدام  لالعادلة  مماثلة  وافتراضات  في    المستخدمةك  تلم 
 .2020ديسمبر  31تهية في المن  موحدة السنوية المدققة للسنة لالبيانات المالية ا

 

المستوى في النظام المتدرج للقيمة  ب  ، حس ري وات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقردي تحليالً لألقدم الجدول التالي 
 . ادلة لعتصنيف قياس القيمة افي اطاره   يتم الذيالعادلة 

 

 اإلجمالي  3ستوى  مال 2المستوى   1المستوى   
 درهم  درهم  درهم  درهم  

     2021مارس   31
   منقيمة العادلة بالمسجلة الاالستثمارات 

 65.411.931 اإليرادات الشاملة األخرى خالل    
 
- 1.589.600 67.001.531 

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

     2020 ديسمبر 31
 القيمة العادلة منالمسجلة ب ستثمارات الا

 71.706.009 1.589.600 - 70.116.409 اإليرادات الشاملة األخرى   خالل  
  ======== == ==  =======  ===== == = 

 

مستويات  التحويالت فيما بين  ، لم تكن هناك  2020ديسمبر    31ة في  ي والسنة المنته  2021ارس  م  31خالل الفترة المنتهية في  
 قيمة العادلة. القياسات المختلفة ل

 
 ة أرقام المقارن . 26
 

ت  إعادة  /  تمت  تصني جميع  ب إعادة  المقارنة، حيثما  ف  أرقام  الضرورةعض  لاقتضت  العرض ،  مع  هذه  لمتبع  ا  تتوافق  البيانات  في 
 لنة. عالمالية الموحدة المُ  ك لم تؤثر بشكل مادي على حقوق الملكية أو النتائجتلصنيف ت ، إال أن إعادة الالمرحلية المالية

 

 أحداث الحقة  . 27
 

تأثير على  19 –لتزايد كوفيد المحتمل أن يكون كوباء. من  19 –عن كوفيد  ميةأعلنت منظمة الصحة العال ،2020 سمار  11في 
  ، 19  –وقاية من كوفيد  احترازية للتدابير    الدول العديد من  ، وضعت  الحقاً لنهاية السنةالمي وتطور األعمال.  عالنمو االقتصادي ال

  –وفيد  ك  . يخضع تطور جها بضائع داخل هذه الدول وخارال  اة اليومية وسلسلة إنتاج وتوريد ي ألمر الذي أثر بشكل ملحوظ على الحا
العالمي  هوأثار  19 االقتصاد  للم  دوبالتحدي  على  التجارية  األنشطة  اليقين،  إلموعة  جعلى  اآلثار والعديد من  ى مستويات من عدم 

  31  يأشهر المنتهية ف  الثالثةة  فترللية الموجزة الموحدة للمجموعة  حالمر البيانات المالية  اعتماد  ريخ  ات في    المحددة تملة غير  المح
 . 2021مارس 
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