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الموحدة المختصرة إلى مجلس إدارة  المرحلیة  تقریر مراجعة البیانات المالیة  
(سابقاً "شركة أسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع")  ایبیكس لالستثمار ش.م.عشركة 

مقدمـة 
ایبیكس لالستثمار ش.م.ع (سابقاً "شركة أسمنت رأس الخیمة لشركة    ةالمرفق  البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرةلقد قمنا بمراجعة  

تتكون من بیان المركز المالي المرحلي الموحد  والتي"المجموعة")، بـ معًا ُیشار إلیھا تھا التابعة (ا ("الشركة") وشرك لالستثمار ش.م.ع")
لتغیرات وا  الدخل الشاملو  الخسائر  وأذات الصلة لألرباح    المختصرة  الموحدةالمرحلیة  البیانات  و،  ٢٠٢٢مارس    ٣١كما في    المختصر

عداد اإلواإلیضاحات األخرى. إن اإلدارة مسؤولة عن  المنتھیة في ذلك التاریخ    ثالثة أشھرال لفترة  والتدفقات النقدیة    المساھمینفي حقوق  
معیار (  "المرحلیةالتقاریر المالیة  "  ٣٤رقم  الدولي  لمعیار المحاسبة  وفقاً   الموحدة المختصرة  لبیانات المالیة المرحلیةاھذه  لعادل لعرض االو

رقم   ال)٣٤المحاسبة الدولي  ھذه  حول  استنتاج  إبداء  ھي  مسؤولیتنا  إن  المرحلیة  .  المالیة  المختصرة  بیانات  أعمال  الموحدة  إلى  استنادًا 
المراجعة التي قمنا بھا. 

نطاق المراجعة 
مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة من قبل مدقق الحسابات   ٢٤١٠لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعیار الدولي المتعلق بأعمال المراجعة رقم  

. إن مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة محددة بصفة رئیسیة باالستفسار من موظفي الشركة خاصة المسؤولین عن األمور للمنشأةالمستقل  
  التدقیق أخرى. إن نطاق المراجعة یقل كثیرًا عن نطاق   اجعةالمالیة والمحاسبیة وبإجراء مراجعة تحلیلیة للمعلومات المالیة وإجراءات مر

الل  الذي یتم وفقاً لمعاییر التدقیق الدولیة وبالتالي ال نستطیع الحصول على التأكید الذي یمكن أن نحصل علیھ عن كافة األمور الجوھریة خ 
ونظرًا لذلك فإننا ال نبدي رأي مدققي الحسابات. .أعمال التدقیق

االستنتاج 
لم یتم إعدادھا، من المرفقة   الموحدة المختصرة  المرحلیة علمنا أیة أمور تجعلنا نعتقد بأن البیانات المالیة  إلى على مراجعتنا، لم یصل بناءً 

. ٣٤كافة النواحي الجوھریة، وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم 

أخرى  مسألة
ة في  لم تتم مراجعة البیانات المرحلیة الموحدة للدخل الشامل والتغیرات في حقوق المساھمین والتدفقات النقدیة لفترة الثالثة أشھر المنتھی

م عرضھا ألغراض المقارنة فقط. تیواإلیضاحات األخرى من قبل مدقق حسابات، و ٢٠٢١مارس  ٣١
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ایبیكس لالستثمار ش.م.ع
")شركة أسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع(سابقاً "

جزء من ھذه البیانات المرحلیة الموحدة المختصرة. ٢١إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

٢

بیان األرباح أو الخسائر المرحلي الموحد المختصر 
٢٠٢٢مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

مارس ٣١فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

غیر مدققة غیر مدققة إیضاحات 

٤٣٨٧٫٣٢٣٫٧٣٩٢٦١٫٦٣٩٫٤٣٦اإلیرادات 
) ١٣٠٫٩١٧٫٩٥٠()٢٠٧٫٦٠٦٫٢٣٦(٥تكلفة المبیعات  

١٧٩٫٧١٧٫٥٠٣١٣٠٫٧٢١٫٤٨٦إجمالي الربح  

صافي (الخسارة) الربح من الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة 
٧٫١٨٧٫٠٦٤)١٢٫٠٩٥٫١٥٠(١٠من خالل األرباح أو الخسائر  
-)٢٢٨٫٠٢٦(٩الحصة من خسارة شركة زمیلة  
)٥٫٧٥٨٫٩٣٩()١١٫٤٣٢٫١٧٠(٦المصاریف العمومیة واإلداریة 

٨٫٢٦٣٫٢٤٩-٣٫٣الربح من شراء صفقة 
-)١٢١٫٥١٠(تكالیف التمویل  

) ٤٢٫٠٧٧()٣٧٦٫٢٠٧(المصاریف األخرى 

١٥٥٫٤٦٤٫٤٤٠١٤٠٫٣٧٠٫٧٨٣الربح للفترة  

٢٠٠٫٠٤٤٠٫٠٤٦العوائد األساسیة للسھم الواحد  



ایبیكس لالستثمار ش.م.ع
")شركة أسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع(سابقاً "

جزء من ھذه البیانات المرحلیة الموحدة المختصرة. ٢١إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

٣

بیان الدخل الشامل المرحلي الموحد المختصر 
٢٠٢٢مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

مارس ٣١فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

مدققة غیر غیر مدققة إیضاحات 

١٥٥٫٤٦٤٫٤٤٠١٤٠٫٣٧٠٫٧٨٣الربح للفترة

الدخل الشامل اآلخر 
البنود التي قد ال یتم إعادة تصنیفھا الحقاً إلى بیان األرباح أو الخسائر  

الموحد في فترات الحقة 
الزیادة في القیمة العالة الستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل 

-٤٫٣٨٢٫٠٦٢الشامل اآلخر  

-٤٫٣٨٢٫٠٦٢إجمالي الدخل الشامل اآلخر 

١٥٩٫٨٤٦٫٥٠٢١٤٠٫٣٧٠٫٧٨٣إجمالي الدخل الشامل للفترة  





ایبیكس لالستثمار ش.م.ع
")شركة أسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع(سابقاً "

جزء من ھذه البیانات المرحلیة الموحدة المختصرة. ٢١إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

٥

بیان التغیرات في حقوق المساھمین الموحد 
مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

األرباح المحتجزة احتیاطي الدمج رأس المال

التغیرات المتراكمة  
عند إعادة تقییم  
اإلجمالي موجودات مالیة 

درھم درھم درھم درھم درھم 

١٥٠٫٠٠٠---١٥٠٫٠٠٠رأس المال إصدار
١٤١٫٨٩٣٫٨٧٥--١٤١٫٨٩٣٫٨٧٥-)٣٫٢مشتركة (إیضاح دمج أعمال شركات خاضعة لسیطرة 

---)٣٫٠٤٩٫٩٢٧٫٤٦٧(٣٫٠٤٩٫٩٢٧٫٤٦٧)١٣االستحواذ (إیضاح  –التعدیل بأثر رجعي  
١٤٠٫٣٧٠٫٧٨٣-١٤٠٫٣٧٠٫٧٨٣--إجمالي الدخل الشامل للفترة  

٢٨٢٫٤١٤٫٦٥٨-١٤٠٫٣٧٠٫٧٨٣)٢٫٩٠٨٫٠٣٣٫٥٩٢(٣٫٠٥٠٫٠٧٧٫٤٦٧(غیر مدققة)  ٢٠٢١مارس ٣١في 

١٫١٥٠٫٧٩٧٫٣١٢-١٫٠٠٨٫٠٤٦٫٢٤١)٢٫٩٠٧٫٣٢٦٫٣٩٦(٣٫٠٥٠٫٠٧٧٫٤٦٧(مدققة)  ٢٠٢٢ینایر  ١في 
٦١٧٫٦٧٩٫٧٩٤--٥٠٣٫١١٨٫٠٠٠١١٤٫٥٦١٫٧٩٤االستحواذ على شركة تابعة  

١٥٥٫٤٦٤٫٤٤٠-١٥٥٫٤٦٤٫٤٤٠--الربح للفترة  
٤٫٣٨٢٫٠٦٢٤٫٣٨٢٫٠٦٢---إجمالي الدخل الشامل للفترة  

١٫١٦٣٫٥١٠٫٦٨١٤٫٣٨٢٫٠٦٢١٫٩٢٨٫٣٢٣٫٦٠٨)٢٫٧٩٢٫٧٦٤٫٦٠٢(٣٫٥٥٣٫١٩٥٫٤٦٧(غیر مدققة)  ٢٠٢٢مارس ٣١في 



ایبیكس لالستثمار ش.م.ع
")شركة أسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع(سابقاً "

جزء من ھذه البیانات المرحلیة الموحدة المختصرة. ٢١إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

٦

بیان التدفقات النقدیة الموحد 
مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٢٠٢١مارس ٢٠٢٢٣١مارس  ٣١
درھم درھم 

(غیر مدققة) (غیر مدققة)إیضاحات 

األنشطة التشغیلیة
١٥٥٫٤٦٤٫٤٤٠١٤٠٫٣٧٠٫٧٨٣الربح للسنة

تعدیالت لـ: 
٢٫٤٥٨٫٨٨٧٣١٧٫٨٨٢استھالك ممتلكات وآالت ومعدات  

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم التجاریة المدینة والذمم  
-٨٦٤٨٫٢٦٣المدینة األخرى 

-٢٥٤٫١٣٢مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 
التغیر في القیمة العادلة الستثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل  

)٧٫١٨٧٫٠٦٤(١٠١٢٫٠٩٥٫١٥٠األرباح أو الخسائر 
)٨٫٢٦٣٫٢٤٨(-الربح من االستحواذ على شركات تابعة  

-٩٢٢٨٫٠٢٦الحصة من خسارة شركة زمیلة 
-١٢١٫٥١٠تكالیف التمویل  

١٧١٫٢٧٠٫٤٠٨١٢٥٫٢٣٨٫٣٥٣
تعدیالت على رأس المال العامل: 

)١٫٠٣٤٫٦١٥()١٢٫٦١٣٫٢٠٨(المخزون 
٩٤٫٤٢٧٫٥٩٨) ٢٧٤٫٨٩٨٫٨٥٧(الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى 

-)٨٤٫٠٧٤٫٦٣٥(المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة  
)١٫٤٨٥٫١٦٥(١١٠٫٨١٥٫٣٨١الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى 

-٣٨٫٣٧٤٫٥١٦المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة  

٢١٧٫١٤٦٫١٧١)٥١٫١٢٦٫٣٩٥(النقد من العملیات  
-) ٧٫٩٢٢(مكافآت نھایة الخدمة للموظفین المدفوعة 

٢١٧٫١٤٦٫١٧١)٥١٫١٣٤٫٣١٧(صافي النقد (المستخدم في) من األنشطة التشغیلیة  

األنشطة االستثماریة 
-) ٤٫٨٨٩٫١٤٨(٧شراء ممتلكات وآالت ومعدات  

-) ٤٫٨٠٩٫٦٧٦(١٠شراء موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
متحصالت من استبعاد موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل  

) ٦٧٫٢٣٩(١٠١٫٨٠٩٫٥٤٨األرباح أو الخسائر  
-)١٦٫٥٢٥٫٥٢٦(سحوبات على المكشوف مفترضة عند االستحواذ على شركة تابعة، صافي 

-٣٫١٤٤٫٣٧٢لدى شركة تابعة صافي النقد المستحوذ علیھ 

) ٦٧٫٢٣٩()٢٤٫٣٧٠٫٤٣٠(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة 

األنشطة التمویلیة 
-)٥٧٩٫٣٢٧(قروض قصیرة األجل  

-)١١٩٫٤٢٦(تكالیف التمویل المدفوعة  

-)٦٩٨٫٧٥٣(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة  

٢١٧٫٠٧٨٫٩٣٢)٧٦٫٢٠٣٫٥٠٠(صافي (النقص) الزیادة في النقد وما یعادلھ 

١٠٥٫٠٩٢٫٤٠٨٤٫٣١٣٫٢٤٤ینایر ١النقد وما یعادلھ في 

١٢٢٨٫٨٨٨٫٩٠٨٢٢١٫٣٩٢٫١٧٦مارس٣١النقد وما یعادلھ في  
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المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة 
٢٠٢٢مارس ٣١

٧

األنشطة١

(المشار إلیھا فیما یلي باسم "الشركة") ھي "شركة أسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع")إن ایبیكس لالستثمار ش.م.ع (سابقاً 
الصادر  ٤شركة مساھمة عامة تأسست في رأس الخیمة باسم شركة أسمنت رأس الخیمة ش.م.ع بموجب المرسوم األمیري رقم 

المتحدة في   . بدأت الشركة إنتاجھا التجاري في أبریل  ١٩٩٥عن صاحب السمو حاكم إمارة رأس الخیمة، االمارات العربیة 
، عدلت اسمھا التجاري إلى شركة أسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع. وعالوة على ذلك، في شھر  ٢٠٢١وخالل  ٢٠٠٠
، تم تعدیل االسم التجاري للشركة إلى ایبیكس لالستثمار ش.م.ع. إن الشركة مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق  ٢٠٢٢مارس  
المالیة. 

موحدة المختصرة نتائج العملیات والمركز المالي للشركة وشركاتھا التابعة (یشار إلیھا  تتضمن ھذه البیانات المالیة المرحلیة ال
األسمنت  منتجات  وتجارة  الھیدرولیكي،  واألسمنت  الكلنكر  تصنیع  للمجموعة  الرئیسیة  األنشطة  تشمل  "المجموعة").  بـ  معاً 

یسھا وإدارتھا، وتموین المواد الغذائیة، وعقود تموین  بالجملة، واالستثمار في المؤسسات الصناعیة والتجاریة والزراعیة وتأس
األطعمة الجاھزة (تحضیر الوجبات)، وإدارة المعسكرات وأماكن إقامة العمال، وخدمات إدارة المرافق، وخدمات حقول ومرافق  

والفعالیات وتقدیم أعمال النفط والغاز البریة والبحریة، وبیع وتأجیر الخیام والمظالت، وتفصیل أجنحة الخیام وتنظیم الحفالت
التصمیم الداخلي. 

وشركة شیمیرا ٢٠٢١خالل   سي")  اتش  ("آي  ذ.م.م  القابضة  كابیتال  اتش سي  آي  شركة  من  عرضاً  الشركة  مساھمو  ، قبل 
٪  ١٠٠لالستثمار ذ.م.م ("شیمیرا")، وھما مساھمو شركة إیبیكس القابضة ذ.م.م ("إیبیكس")، لالستحواذ على حصة ملكیة بنسبة  

قدره  إجمالي  أساسي  بمبلغ  منھا  لكل  واحد  درھم  تبلغ  اسمیة  بقیمة  التحویل  إلزامیة  سندات  إصدار  مقابل  إیبیكس،  في 
١٧وشیمیرا. تم تحویل السندات القابلة للتحویل إلى أسھم عادیة في  آي اتش سيدرھم من الشركة لشركة  ٣٫٠٥٠٫٠٧٧٫٤٦٧

التن٢٠٢٢فبرایر   الموافقات  على  الحصول  تم  في  .  للمعاملة  إلى  ٢٠٢٢مارس  ١ظیمیة  الشركة  مال  رأس  زاد  وبالتالي،   ،
آي اتش سي وشیمیرا أصحاب أغلبیة  شركتي درھم اعتبارًا من ذلك التاریخ. نتیجة لھذه المعاملة، أصبحت ٣٫٥٥٣٫١٩٥٫٤٦٧

األسھم في المجموعة.

من قبل مجلس ٢٠٢٢مارس  ٣١موعة للفترة المنتھیة في  تم اعتماد إصدار البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة للمج 
. ٢٠٢٢إبریل ٢٧اإلدارة بتاریخ 

أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة ٢

أساس اإلعداد٢٫١

المرحلیة". "التقاریر المالیة٣٤تم إعداد البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة للمجموعة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم  

أساس القیاس 
لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء الموجودات المالیة التي یتم قیاسھا تم إعداد البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة وفقاً 

بالقیمة العادلة.

العملة الوظیفیة وعملة العرض 
ھم اإلماراتي (درھم)، وھو العملة الوظیفیة للبیئة االقتصادیة تم عرض ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة بالدر 

األساسیة التي تعمل فیھا الشركة. 



ایبیكس لالستثمار ش.م.ع
")شركة أسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع(سابقاً "

المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة 
٢٠٢٢مارس ٣١

٨

أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٢

أساس التوحید ٢٫٢

وشركاتھا التابعة. الموحدة المختصرة للمجموعة من المعلومات المالیة للشركة المرحلیة تتكون البیانات المالیة 

یتم تحقیق السیطرة عندما یكون للمجموعة:

 ،سیطرة على الجھة المستثمر فیھا
التعرض، أو الحقوق، في العوائد المتفاوتة من مشاركتھا مع الجھة المستثمر فیھا، و
 .المقدرة على استخدام سیطرتھا للتأثیر على عوائدھا

كانت تسیطر على جھة مستثمر فیھا في حال أشارت الحقائق والظروف إلى وجود تغیرات في  تقوم المجموعة بإعادة تقییم ما إذا  
. واحد أو أكثر من عناصر السیطرة الثالث المدرجة أعاله

عندما یكون للمجموعة أقل من غالبیة حقوق التصویت في الجھة المستثمر فیھا، یكون لھا سیطرة على الجھة المستثمر فیھا عندما  
. فیھا من جانب واحدوق التصویت كافیة لمنح القدرة العملیة على توجیھ األنشطة ذات الصلة للجھة المستثمر تكون حق

تأخذ المجموعة في االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقییم فیما إذا كانت حقوق تصویت المجموعة في الجھة 
ك:  المستثمر فیھا كافیة لمنحھا السیطرة، بما في ذل

 الترتیب (الترتیبات) التعاقدیة مع حاملي األصوات اآلخرین في الجھة المستثمر فیھا؛
الحقوق الناشئة عن الترتیبات التعاقدیة األخرى؛ و
.حقوق تصویت المجموعة وحقوق التصویت المحتملة

عندما تفقد المجموعة السیطرة على  یبدأ توحید شركة تابعة عندما تحصل المجموعة على السیطرة على الشركة التابعة ویتوقف
الشركة التابعة. وبشكل خاص، یتم إدراج إیرادات ومصاریف الشركة التابعة المستحوذ علیھا أو المستبعدة خالل الفترة في بیان  

سیطرة الدخل الشامل الموحد من التاریخ الذي تحصل فیھ المجموعة على السیطرة إلى التاریخ الذي تتوقف فیھ المجموعة عن ال
على الشركة التابعة. 

یعود  حقوق الملكیة غیر المسیطرة.  مالكي المجموعة وإلى  اآلخر إلى  مكونات الدخل الشامل  وكافة  أو الخسارة  ینسب الربح 
إجمالي بیان الدخل الشامل للشركات التابعة إلى مالكي المجموعة وإلى الحقوق غیر المسیطرة حتى لو أدى ذلك إلى عجز في  

قوق الملكیة غیر المسیطرة.  رصید ح 

عند الضرورة، یتم إجراء تعدیالت على البیانات المالیة للشركات التابعة بھدف جعل سیاساتھا المحاسبیة متوافقة مع السیاسات 
وحقوق المساھمین واإلیرادات والمصاریف والتدفقات النقدیة المحاسبیة للمجموعة.   كافة الموجودات والمطلوبات  یتم استبعاد 

اء المجموعة بالكامل عند التوحید. المتعلقة بالمعامالت بین أعض 



ایبیكس لالستثمار ش.م.ع
")شركة أسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع(سابقاً "

المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة 
٢٠٢٢مارس ٣١

٩

أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٢

یتم احتساب التغییر في حصة ملكیة شركة تابعة، دون فقدان السیطرة، كمعاملة حقوق ملكیة. عندما تفقد المجموعة السیطرة على  
األ یتم إدراج  تابعة،  (شركة  بین  كالفرق  احتسابھا  ویتم  الخسائر  أو  األرباح  ضمن  أو الخسائر  العادلة ١رباح  إجمالي القیمة   (

) القیمة الدفتریة السابقة لموجودات ومطلوبات الشركة التابعة وأٍي ٢لالعتبار المستلم والقیمة العادلة ألیة حصة محتفظ بھا؛ و (
لغ المدرجة سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر والمتعلقة بتلك الشركة التابعة كما  من الحقوق غیر المسیطرة. یتم احتساب كافة المبا 

لو أن المجموعة قامت باستبعاد موجودات أو مطلوبات الشركة التابعة ذات الصلة بشكل مباشر (یتم إعادة تصنیفھا إلى األرباح  
د/مسموح بھ في المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  أو الخسائر أو یتم تحویلھا إلى فئة أخرى ضمن حقوق الملكیة كما ھو محد

دلة  القابلة للتطبیق). یتم اعتبار القیمة العادلة ألي استثمار محتفظ بھ في الشركة التابعة سابقاً في تاریخ فقدان السیطرة كالقیمة العا 
، كما ھو مناسب، والتكلفة عند اإلدراج ٩ر المالیة رقم  عند اإلدراج المبدئي للمحاسبة الالحقة بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاری

المبدئي لالستثمار في الشركة الزمیلة أو شركة االئتالف. 

ھي كما یلي: ٢٠٢٢مارس ٣١إن تفاصیل الشركات التابعة كما في 

األنشطة الرئیسیة بلد التأسیس والتشغیلاسم الشركة التابعة 
نسبة حصة الملكیة وحقوق  

التصویت المحتفظ بھا 
٢٠٢٢٢٠٢١

٪١٠٠٪ ١٠٠شركة استثماریة  اإلمارات العربیة المتحدة  إیبیكس القابضة ذ.م.م  

تصنیع الكلنكر واألسمنت  اإلمارات العربیة المتحدة  شركة أسمنت رأس الخیمة ذ.م.م 
الھیدرولیكي، وتجارة منتجات  

األسمنت بالجملة 

١٠٠٪ ١٠٠٪

٪١٠٠٪ ١٠٠تموین األغذیة اإلمارات العربیة المتحدة إیبیكس الوطنیة لخدمات التموین ذ.م.م 

٪١٠٠٪ ١٠٠بیع وتأجیر الخیام  اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م –شركة الخیام المركزیة 

٪١٠٠٪ ١٠٠خدمات إدارة المنشآت العربیة المتحدة اإلمارات  ملكیة فردیة ذ.م.م- آر آر إلدارة المنشآت 

٪١٠٠٪ ١٠٠أعمال تنفیذ التصمیم الداخلي  اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م –بدوار للتصمیم الداخلي 

وتأسیسھا  االستثمار في المشاریع اإلمارات العربیة المتحدة إیبیكس الوطنیة لالستثمار ذ.م.م 
وإدارتھا 

١٠٠٪ ١٠٠٪

ملكیة  –سبورت سیرفیسیز كیترینج كومباني 
فردیة ذ.م.م  

٪١٠٠٪ ١٠٠خدمات تنظیف المباني اإلمارات العربیة المتحدة 

خدمات إدارة الشركات والمؤسسات  اإلمارات العربیة المتحدة (**) (*) إیبیكس إلدارة الشركات ذ.م.م 
الخاصة 

٤٠٪ ٤٠٪

ملكیة فردیة  –إیبیكس لإلنشاء والتطویر 
(*) ذ.م.م

٪١٠٠٪ ١٠٠التطویر واإلنشاء العقاري اإلمارات العربیة المتحدة 

ملكیة فردیة  – إیبیكس بادل سبورت ذ.م.م 
(*) ش.م.خ 

٪١٠٠٪ ١٠٠نادي تنس اإلمارات العربیة المتحدة 



ایبیكس لالستثمار ش.م.ع
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المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة 
٢٠٢٢مارس ٣١

١٠

المحاسبیة الھامة (تتمة) أساس اإلعداد والسیاسات ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٢

األنشطة الرئیسیة بلد التأسیس والتشغیلاسم الشركة التابعة 
نسبة حصة الملكیة وحقوق  

التصویت المحتفظ بھا 
٢٠٢٢٢٠٢١

ملكیة  – ت اللوجستیة ا إیبیكس الوطنیة للخدم
(*) فردیة ذ.م.م 

الشحن والتخلیص البري والبحري  المتحدة اإلمارات العربیة 
والجوي  

١٠٠٪ ١٠٠٪

٪٥١٪ ٥١االستثمار في المشاریع التجاریة  اإلمارات العربیة المتحدة (*) إیبیكس یو إل لالستثمار ذ.م.م 

ملكیة  –ریفا مارین للخدمات البحریة العامة 
(*) فردیة ذ.م.م 

إصالح وصیانة الماكینات  اإلمارات العربیة المتحدة 
والمعدات البحریة 

١٠٠٪ ١٠٠٪

النقل الجوي للبضائع باستخدام  اإلمارات العربیة المتحدة (*) (**) سكاي جو لتوصیل البضائع ذ.م.م 
(درون) طائرات بدون طیار 

٥٠٪ ٥٠٪

(*) إن ھذه الشركات ھي شركات خاملة وغیر عاملة. 
(**) شركة تابعة موحدة على أساس السیطرة الفعلیة. 

التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات ٢٫٣

متوافقة مع تلك المطبقة من قبل المجموعة إن السیاسات المحاسبیة المطبقة عند إعداد البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
، باستثناء تطبیق المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١عند إعداد البیانات المالیة كما في وللسنة المنتھیة في  

دیل آخر صادر ولم یصبح  . لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معیار أو تفسیر أو تع٢٠٢٢ینایر  ١والتالیة الفعالة كما في  
فعال بعد.

 الشركة التابعة  -اعتماد المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للمرة األولى ١المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم
كمطبق للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للمرة األولى 

 المتعلق باستبعاد المطلوبات  ١٠الرسوم في اختبار "الـ  –األدوات المالیة ٩المالیة المعیار الدولي إلعداد التقاریر "٪
المالیة 

 الضریبة على قیاسات القیمة العادلة -الزراعة ٤١معیار المحاسبة الدولي رقم
 تكالیف إتمام العقد  -العقود الُمكِلفة -٣٧تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم
اإلشارة إلى اإلطار المفاھیمي  -٣المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم تعدیالت على
 الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود -١٦تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم

المختصرة للمجموعة. لدى المجموعة النیة في  لم یكن لھذه التعدیالت أي تأثیر جوھري على البیانات المالیة المرحلیة الموحدة
استخدام الوسائل العملیة في الفترات المستقبلیة إذا أصبحت قابلة للتطبیق. 



ایبیكس لالستثمار ش.م.ع
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المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة 
٢٠٢٢مارس ٣١

١١

أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٢

المعاییر الصادرة ولكنھا غیر فعالة بعد –التغیرات المستقبلیة في السیاسات المحاسبیة  ٢٫٤

المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة 
إن المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة التي تم إصدارھا ولكنھا لم تدخل بعد حیز التنفیذ حتى تاریخ إصدار البیانات المالیة 

والتف المعاییر  ھذه  تطبیق  في  المجموعة النیة  لدى  أدناه.  عنھا  مفصح  للمجموعة  المختصرة  الموحدة  الجدیدة  المرحلیة  سیرات 
والمعدلة، في حال إمكانیة التطبیق، عندما تصبح ساریة المفعول. 

 عقود التأمین؛  ١٧المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم
  التابعة  الشركة  -اعتماد المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للمرة األولى  ١المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم

كمطبق للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للمرة األولى؛ 
  المتعلق باستبعاد المطلوبات المالیة؛ ١٠الرسوم في اختبار "الـ  –األدوات المالیة  ٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة "٪
 العادلة؛ الضریبة على قیاسات القیمة -الزراعة ٤١معیار المحاسبة الدولي رقم
 تصنیف المطلوبات كمتداولة أو غیر متداولة؛١تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم :
 اإلشارة إلى اإلطار المفاھیمي؛  ٣تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم :
؛ صالت قبل االستخدام المقصودالمتح -: الممتلكات واآلالت والمعدات ١٦على معیار المحاسبة الدولي رقم تعدیالت
 تكالیف إتمام العقد؛-: العقود الُمكِلفة ٣٧على معیار المحاسبة الدولي رقم تعدیالت
 تعریف التقدیرات المحاسبیة؛ و٨تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم :
  اإلفصاح عن  ٢التقاریر المالیة رقم  وبیان ممارسة المعاییر الدولیة إلعداد  ١تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم :

السیاسات المحاسبیة.

ال تتوقع المجموعة أن یكون لتطبیق ھذه المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة تأثیر مادي على بیاناتھا المالیة المرحلیة الموحدة  
المختصرة. 

األحكام والتقدیرات المحاسبیة الھامة ٢٫٥

من اإلدارة وضع األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على  المختصرة  الموحدة  المرحلیة  یتطلب إعداد البیانات المالیة  
تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف. قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه 

التقدیرات.



ایبیكس لالستثمار ش.م.ع
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المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة 
٢٠٢٢مارس ٣١

١٢

أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٢

(تتمة) األحكام والتقدیرات المحاسبیة الھامة٢٫٥

األحكام
السیاسات المحاسبیة للمجموعة، قامت اإلدارة بوضع األحكام التالیة، والتي لھا التأثیر الجوھري األكبر على  أثناء عملیة تطبیق

: المرحلیة الموحدة المختصرةالیة المبالغ المدرجة في البیانات الم

١٥تحدید ما إذا كانت االتفاقیات غیر الموقعة (الشفویة) تستوفي تعریف العقد بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة 
شفھیاً (بما في ذلك  یتم تنفیذ بعض مشاریع حكومة أبوظبي أو دوائرھا أو أطرافھا ذات العالقة، على أساس الشروط المتفق علیھا  

تقدیرات التكلفة اإلجمالیة للمشروع والجداول الزمنیة) بما یتماشى مع ممارسات األعمال التاریخیة للمجموعة. قررت اإلدارة أن  
مثل ھذه االتفاقیات الشفویة غیر الموقعة تستوفي تعریف "العقد مع العمیل" بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  

. تعتبر اإلدارة أن مثل ھذه االتفاقیات الشفویة غیر الموقعة تستوفي تعریف "العقد مع العمیل" بموجب المعیار الدولي إلعداد  ١٥
أن المجموعة والعمیل یتفقان على العناصر األساسیة للعقد وأیة شروط قانونیة أخرى، على  ١٥التقاریر المالیة رقم   باعتبار 

صیل تُترك لالتفاق علیھا في وقت الحق، ویعتبر العقد ملزماً حتى في حالة عدم وجود اتفاقیة بشأن ھذه الرغم من أن مسائل التفا 
من القانون المدني لدولة اإلمارات العربیة المتحدة وبموجب حكم  ١٣٢المسألة بالتفصیل. وباإلضافة إلى ذلك، بموجب المادة رقم  

أو  ١٩٩٧یولیو  ٢٢بتاریخ  ٤٢ن السنة القضائیة  م١٣٤المحكمة اإلداریة العلیا في القضیة رقم   ، یمكن أن یكون العقد شفھیاً 
.كتابیاً، كما یمكن أن ینتج العقد عن أفعال ُتظھر وجود موافقة متبادلة بین األطراف المعنیة

التقدیرات غیر المؤكدة 
للتقدیرات غیر المؤكدة في تاریخ بیان المركز المالي  إن االفتراضات الرئیسیة المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئیسیة األخرى  

الموحد، والتي تتضمن مخاطر جوھریة قد تتسبب في تعدیالت مادیة على القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل السنة 
المالیة القادمة تمت مناقشتھا أدناه:

األعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة للممتلكات والمعدات
د األعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة للممتلكات والمعدات على أحكام اإلدارة حول النمط التاریخي لألعمار اإلنتاجیة والمعاییر  تعتم

لمعیار المحاسبة  العامة في القطاع. قامت اإلدارة بمراجعة القیم المتبقیة واألعمار اإلنتاجیة المقدرة للممتلكات والمعدات وفقاً 
"الممتلكات واآلالت والمعدات" وقررت أن ھذه التوقعات ال تختلف بشكل جوھري عن التقدیرات السابقة. ١٦الدولي رقم 

االنخفاض في قیمة الممتلكات والمعدات
یتم تقییم الممتلكات والمعدات لتحدید االنخفاض في القیمة بناًء على تقییم ما إذا كانت مؤشرات االنخفاض في القیمة موجودة في  

بیان المركز المالي الموحد. لم تقم اإلدارة في السنة الحالیة بتكوین مخصص ألیة مبالغ لبنود الممتلكات والمعدات التي تاریخ
یحتمل تعرضھا لالنخفاض في القیمة حیث لم تحدد اإلدارة أیة مؤشرات على االنخفاض في القیمة. وبناًء علیھ، ال یلزم وجود 

ت والمعدات.مخصص لالنخفاض في قیمة الممتلكا 
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التقدیرات غیر المؤكدة (تتمة) 
دمج األعمال 

بالنسبة علیھا.تتطلب محاسبة االستحواذ على أعمال تخصیص سعر الشراء لمختلف موجودات ومطلوبات األعمال المستحوذ  
یتطلب  لمعظم الموجودات والمطلوبات، یتم تخصیص سعر الشراء عن طریق إدراج األصل أو االلتزام بالقیمة العادلة المقدرة.

ما یتضمن استخدام   تحدید القیمة العادلة للموجودات المستحوذ علیھا والمطلوبات المفترضة وضع حكم من قبل اإلدارة وغالباً 
ات جوھریة، بما في ذلك االفتراضات المتعلقة بالتدفقات النقدیة المستقبلیة الداخلة والخارجة ومعدالت الخصم  تقدیرات وافتراض

كافة المعلومات المتاحة من أجل إجراء عملیات .  واألعمار اإلنتاجیة للموجودات ومضاعفات السوق تستخدم إدارة المجموعة 
تحدید القیم العادلة.  

االئتمان المتوقعة على الذمم التجاریة المدینة والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقةمخصص خسائر  
تقوم المجموعة بتقییم االنخفاض في قیمة موجوداتھا المالیة بناًء على نموذج خسارة االئتمان المتوقعة. بموجب نموذج خسارة  

ن المتوقعة والتغیرات في خسائر االئتمان المتوقعة تلك في نھایة كل االئتمان المتوقعة، تقوم المجموعة باحتساب خسائر االئتما 
فترة تقاریر مالیة لتعكس التغیرات في مخاطر االئتمان منذ اإلدراج المبدئي للموجودات المالیة. تقوم المجموعة بقیاس مخصص 

مالیة. الخسارة بمبلغ یساوي خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتوقع ألدواتھا ال

تقوم المجموعة بقیاس خسائر االئتمان المتوقعة ألداة مالیة بطریقة تعكس: 

 مبلغ غیر متحیز ومرجح االحتمالیة یتم تحدیده من خالل تقییم مجموعة من النتائج المحتملة؛
 القیمة الزمنیة للمال؛ و
  بدون تكلفة أو مجھود یذكر المتوفرة  والقابلة للدعم  المالیة حول األحداث السابقة المعلومات المعقولة  تاریخ التقاریر  في 

والظروف الحالیة والتنبؤات بالظروف االقتصادیة المستقبلیة. 

قیمتھ   ما  العالقة  ذات  األطراف  من  المستحقة  والمبالغ  المدینة  التجاریة  الذمم  إجمالي  بلغ  المالیة،  التقاریر  تاریخ  في  كما 
، كما بلغ درھم)١٥٧٫٥٠٣٫١٤٤:  ٢٠٢١(درھم٢٤١٫٥٢٦٫٢٢٥درھم) و٤٥٦٫٢٨٨٫٦٤٤:  ٢٠٢١درھم (٨٥٢٫٢١٦٫٩٤٣

درھم ٢٫٩٨٨٫٧٠٩و)درھم٢٠٢١:٩٫٢٤١٫٠٥٣درھم (٢٧٫٤١٣٫٣٤١مخصص خسائر االئتمان المتوقعة مقابلھا ما قیمتھ
بلیة والمبالغ المتوقع  على التوالي. یتم إدراج أي فرق بین المبالغ المحصلة فعلیاً في الفترات المستق)درھم٣٫٠٤٠٫٢٦٣:  ٢٠٢١(

استالمھا في بیان الدخل الشامل الموحد. 

االنخفاض في قیمة المخزون
یتم إدراج المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقیق، أیھما أقل. عندما یصبح المخزون بطيء الحركة أو متقادم، یتم إجراء 

بالنسبة للمبالغ الجوھریة بشكل فردي، یتم إجراء ھذا التقدیر على أساس فردي. أما بالنسبة  تقدیر لصافي القیمة القابلة للتحقیق.  
للمبالغ غیر الجوھریة بشكل فردي ولكنھا بطیئة الحركة أو متقادمة، فیتم تقییمھا بشكل جماعي ویتم تكوین مخصص وفقاً لنوع  

یخیة. المخزون ودرجة قدمھ أو تقادمھ، بناًء على أسعار البیع التار
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التقدیرات غیر المؤكدة (تتمة) 
المخزون حجماحتساب 

المخزون الختامي لبعض المواد الخام والكلنكر واألسمنت الجاھز استخدام التقدیرات. في نھایة كل فترة  حجمیتطلب احتساب  
تقاریر مالیة، یتوجب على اإلدارة تعیین خبیر مسح لتحدید حجم المخزون الذي تستخدمھ اإلدارة، باستخدام صیغة یتم وضعھا 

كمیة عند اإلغالق.بالرجوع إلى كثافة المخزون المقدرة، للوصول إلى ال

١٩تأثیر كوفید 
) في التفشي والتطور، مما یتسبب في تعطیل األعمال والنشاط االقتصادي. خالل  ١٩یستمر فیروس كورونا المستجد (كوفید  

ھذه   ومدة  حجم  یزال  ال  ذلك،  ومع  السلع.  والطلب على  باألسعار  یتعلق  فیما  حول االقتصاد الكلي  شكوك  ھناك  كانت  السنة، 
طورات غیر مؤكدین ولكن یمكن أن یؤثرا على أرباحنا وتدفقاتنا النقدیة ووضعنا المالي. تراقب المجموعة تطورات جائحة  الت

وسوف تواصل تقییم المزید من التأثیرات في المستقبل. ١٩كوفید 

تفشي المبالغ من العمالء بسبب  على المجموعة في تأخیرات طفیفة في تحصیل  ١٩تتمثل التأثیرات المعروفة حالیاً لجائحة كوفید  
لكن تراقب اإلدارة الوضع عن كثب، كما احتفظت بمخصص كاٍف لخسائر االئتمان المتوقعة. ومع ذلك، لم تؤثر  و١٩وباء كوفید  

، نظرًا لألعمال المتنوعة التي تقوم بھا ٢٠٢٢مارس  ٣١ھذه العوامل بشكل جوھري على نتائج المجموعة للفترة المنتھیة في  
للمجموعة في  المرحلیة الموحدة المختصرةي لھذا الوباء على البیانات المالیة  المجموعة. ال تتوقع اإلدارة أي تأثیر مادي مستقبل

ھذه المرحلة. 

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٢٫٦

دمج األعمال والشھرة 
المحولة التي یتم  یتم احتساب دمج األعمال باستخدام طریقة االستحواذ. یتم احتساب تكلفة االستحواذ كإجمالي اعتبارات الشراء  

قیاسھا بالقیمة العادلة في تاریخ االستحواذ ومبلغ أیة حقوق غیر مسیطرة في الجھة المستحوذ علیھا. بالنسبة لكل دمج أعمال،  
تختار المجموعة قیاس الحقوق غیر المسیطرة في الجھة المستحوذ علیھا إما بالقیمة العادلة أو بحصة متناسبة من صافي موجودات 

لمستحوذ علیھا القابلة للتحدید. یتم إدراج التكالیف المتعلقة باالستحواذ عند تكبدھا وتم إدراجھا ضمن المصاریف العمومیة  الجھة ا
واإلداریة. 

تعتبر المجموعة أنھا قد استحوذت على شركة عندما تتضمن مجموعة األنشطة والموجودات التي تم االستحواذ علیھا مدخالت  
موضوعیة تساھ كانت وعملیة  جوھریة إذا  بشكل كبیر في القدرة على إنشاء المخرجات. تعتبر العملیة المستحوذ علیھا  م معاً 

ضروریة للقدرة على االستمرار في إنتاج المخرجات، وتتضمن المدخالت المستحوذ علیھا قوة عاملة منظمة تتمتع بالمھارات أو 
م بشكل كبیر في القدرة على مواصلة إنتاج المخرجات وتعتبر فریدة من  المعرفة أو الخبرة الالزمة ألداء تلك العملیة أو تساھ

نوعھا أو نادرة أو ال یمكن استبدالھا دون تكلفة كبیرة أو جھد أو تأخیر في القدرة على االستمرار في إنتاج المخرجات. 
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المحاسبیة الھامة (تتمة) ملخص السیاسات ٢٫٦

دمج األعمال والشھرة (تتمة) 
عندما تقوم المجموعة باالستحواذ على أعمال، تقوم بتقییم الموجودات المالیة والمطلوبات المفترضة لغرض التصنیف والتعیین  

خ االستحواذ. یتضمن ھذا فصل  المناسب ووفقاً للشروط المتعاقد علیھا والظروف االقتصادیة والظروف المتعلقة بھا كما في تاری 
المشتقات الضمنیة في العقود المضافة من قبل الجھة المستحوذ علیھا. 

في تاریخ االستحواذ، یتم إدراج الموجودات المستحوذ علیھا والمطلوبات المفترضة القابلة للتحدید بقیمتھا العادلة، باستثناء ما  
یلي: 

  المؤجلة والموجودات أو المطلوبات المتعلقة بترتیبات مكافآت الموظفین ویتم  إدراج موجودات أو مطلوبات الضریبة  یتم
مكافآت الموظفین على التوالي. ١٩ضرائب الدخل ومعیار المحاسبة الدولي رقم  ١٢قیاسھا وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم  

  أساس األسھم للشركة المستحوذ علیھا وفقاً للمعیار  یتم قیاس المطلوبات أو أدوات حقوق الملكیة المتعلقة بترتیبات الدفع على
الدفعات على أساس األسھم في تاریخ االستحواذ؛ و٢الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

للمعیار الدولي إلعداد التقاریر  یتم قیاس الموجودات (أو مجموعات االستبعاد) المصنفة كموجودات محتفظ بھا للبیع وفقاً 
الموجودات غیر المتداولة المحتفظ بھا للبیع والعملیات المتوقفة، وفقاً لذلك المعیار. ٥المالیة رقم 

االعتبار   قیاس  یتم إعادة  تاریخ االستحواذ. ال  تحویلھ من قبل المستحوذ بالقیمة العادلة عند  أي اعتبار طارئ سیتم  یتم إدراج 
الالحقة ضمن حقوق الملكیة. یتم قیاس االعتبار الطارئ المصنف كأصل  الطارئ المصنف كحقوق ملكیة ویتم احتساب تسویتھ  

األدوات المالیة، بالقیمة ٩أو التزام والذي ھو عبارة عن أداة مالیة وواقع ضمن نطاق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
ر الموحد وفقاً للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم العادلة مع إدراج التغیرات في القیمة العادلة في بیان األرباح أو الخسائ

بالقیمة العادلة في  ٩. یتم قیاس االعتبار الطارئ اآلخر الذي ال یقع ضمن نطاق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ٩
ل الموحد.تاریخ التقاریر المالیة مع إدراج التغیرات في القیمة العادلة ضمن بیان الدخل الشام

یتم قیاس الشھرة مبدئیاً بالتكلفة، (وھي الزیادة في إجمالي االعتبار المحول والقیمة المدرجة للحقوق غیر المسیطرة وأیة حصص  
سابقة محتفظ بھا عن صافي الموجودات المستحوذ علیھا والمطلوبات المفترضة القابلة للتحدید). في حال أن القیمة العادلة لصافي  

ت المستحوذ علیھا تتجاوز إجمالي االعتبار المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقییم فیما إذا قامت بتحدید كافة الموجودات الموجودا
المستحوذ علیھا وكافة المطلوبات المفترضة بشكل صحیح وبمراجعة اإلجراءات المستخدمة لقیاس المبالغ التي سوف یتم إدراجھا  

إعادة التقییم ال تزال تشیر إلى تجاوز القیمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ علیھا على  عند تاریخ االستحواذ. في حال أن  
إجمالي االعتبار المحول، یتم عندھا إدراج الربح في بیان الدخل الشامل الموحد كربح من شراء صفقة. 

الحصول على حصة متناسبة من صافي  یمكن قیاس الحقوق غیر المسیطرة التي تمثل حصص ملكیة حالیة والتي تخول أصحابھا 
موجودات المنشأة في حالة التصفیة، مبدئیاً إما بالقیمة العادلة أو على أساس الحصة النسبیة للحقوق غیر المسیطرة من المبالغ 

یتم قیاس  المدرجة من صافي الموجودات القابلة للتحدید للجھة المستحوذ علیھا. یتم اختیار أساس القیاس لكل معاملة على حدة.
األنواع األخرى من الحقوق غیر المسیطرة بالقیمة العادلة أو، كما ینطبق، وفقًا لألساس المحدد في معیار آخر من المعاییر الدولیة 

إلعداد التقاریر المالیة. 
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دمج األعمال والشھرة (تتمة) 
بعد اإلدراج المبدئي، یتم قیاس الشھرة بالتكلفة ناقصاً أیة خسائر انخفاض في القیمة المتراكمة. ألغراض اختبار االنخفاض في  

ي  القیمة، یتم تخصیص الشھرة المكتسبة عند دمج األعمال، من تاریخ االستحواذ، ألي وحدة مولدة للنقد خاصة بالمجموعة والت 
من المتوقع ان تستفید من الدمج، بغض النظر عما إذا تم تخصیص موجودات ومطلوبات أخرى لتلك الوحدات. 

الوحدة المولدة للنقد واستبعاد جزء من عملیة ضمن تلك الوحدة، یتم إدراج الشھرة المرتبطة  في حال تم تخصیص الشھرة إلى  
ضمن القیمة الدفتریة للعملیة عند تحدید الربح أو الخسارة عند االستبعاد. یتم قیاس الشھرة المستبعدة في ھذه بالعملیة المستبعدة  

وجزء من الوحدة المولدة للنقد المحتفظ بھا.الظروف بناًء على القیم النسبیة للعملیة المستبعدة

إذا كانت المحاسبة األولیة لدمج األعمال غیر مكتملة بحلول نھایة فترة التقاریر المالیة التي یتم فیھا الدمج، عندھا تقوم المجموعة  
الل فترة القیاس، أو یتم إدراج موجودات بإدراج مبالغ مؤقتة للبنود التي لم تكتمل المحاسبة عنھا. یتم تعدیل ھذه المبالغ المؤقتة خ 

أو مطلوبات إضافیة، لتعكس المعلومات الجدیدة التي تم الحصول علیھا حول الحقائق والظروف التي كانت موجودة في تاریخ 
االستحواذ والتي، في حال كانت معروفة، كانت سوف تؤثر على المبالغ المدرجة في ذلك التاریخ. 

یة المجموعة في الشركات التابعة الحالیة التغیرات في حصة ملك
یتم المحاسبة عن التغییرات في حصص ملكیة المجموعة في الشركات التابعة والتي ال تؤدي إلى فقدان المجموعة للسیطرة على  

لتغیرات الشركات التابعة كمعامالت حقوق ملكیة. یتم تعدیل القیم الدفتریة لحصص المجموعة والحقوق غیر المسیطرة لتعكس ا
حصصھا ذات الصلة في الشركات التابعة. یتم إدراج أي فرق بین المبلغ الذي یتم تعدیل الحقوق غیر المسیطرة بموجبھ  في 

والقیمة العادلة لالعتبار المدفوع أو المستلم مباشرة في حقوق الملكیة وینسب إلى مالك المجموعة.

تم إدراج األرباح أو الخسائر في بیان الدخل الشامل الموحد ویتم احتسابھا  عندما تفقد المجموعة السیطرة على شركة تابعة، ی
) بین  (١كالفرق  و  بھا  محتفظ  حصة  ألیة  العادلة  والقیمة  المستلم  لالعتبار  العادلة  إجمالي القیمة  القیمة الدفتریة السابقة ٢)   (

مسیطرة. یتم احتساب كافة المبالغ المدرجة سابقًا  للموجودات (بما في ذلك الشھرة) ومطلوبات الشركة التابعة وأیة حقوق غیر
في الدخل الشامل اآلخر فیما یتعلق بتلك الشركة التابعة كما لو أن المجموعة قد قامت باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات 

الصلة للشركة التابعة مباشرًة.

محتفظ بھ في الشركة   تاریخ فقدان السیطرة بمثابة القیمة الدفتریة األولیة  تعتبر القیمة العادلة ألي استثمار  التابعة السابقة في 
ألغراض المحاسبة الالحقة للحصة المحتفظ بھا كاستثمار في شركة زمیلة أو شركة ائتالف أو كأصل مالي. 

االستحواذ على شركات خاضعة للسیطرة المشتركة 
الحصص في الشركات الخاضعة للسیطرة المشتركة وفقاً لطریقة تجمیع الحصص  یتم احتساب المعامالت التي ینتج عنھا تحویل 

في تاریخ التحویل دون إعادة إدراج الفترات السابقة. یتم إدراج الموجودات والمطلوبات المستحوذ علیھا بالقیم الدفتریة المدرجة  
للشركات المستحوذ علیھا إلى نفس المكونات ضمن سابقاً في سجالت حسابات الشركة المحولة. یتم إضافة مكونات حقوق الملكیة  

المجموعة. یتم إدراج أي تكالیف معامالت مدفوعة مقابل االستحواذ مباشرًة في حقوق الملكیة. 
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الموجودات غیر الملموسة
لسبع یتم   محدد  إنتاجي  عمر  الملموسة  الموجودات غیر  تمتلك  بالتكلفة التاریخیة.  المشتراة  الملموسة  الموجودات غیر  عرض 

تكلفة  لتخصیص  الثابت  القسط  طریقة  باستخدام  اإلطفاء  احتساب  یتم  المتراكم.  اإلطفاء  ناقصاً  بالتكلفة  إدراجھا  ویتم  سنوات 
ا اإلنتاجیة المقدرة. الموجودات غیر الملموسة على مدى أعمارھ

االستثمارات في شركات زمیلة 
إن الشركات الزمیلة ھي كافة المنشآت التي تمارس المجموعة علیھا نفوذًا جوھریًا ولكن لیس لدیھا سیطرة أو سیطرة مشتركة 

عن االستثمارات  ٪ من حقوق التصویت. یتم المحاسبة  ٥٠٪ و٢٠علیھا. ھذا ھو الحال بشكل عام حین تمتلك المجموعة ما بین  
في الشركات الزمیلة باستخدام طریقة حقوق الملكیة للمحاسبة بعد إدراجھا مبدئیاً بالتكلفة.

بموجب طریقة حقوق الملكیة المحاسبیة، یتم إدراج االستثمارات مبدئیاً بالتكلفة ویتم تعدیلھا بعد ذلك إلدراج حصة المجموعة من  
بعد االستحواذ في بیان األرباح أو الخسائر المرحلي الموحد المختصر وحصة المجموعة  أرباح أو خسائر الشركة المستثمر فیھا 

األرباح المستلمة أو إدراج توزیعاتفي الدخل الشامل اآلخر للشركة المستثمر فیھا في الدخل الشامل اآلخر. یتم  التحركاتمن  
الزمیلة. المستحقة من الشركات الزمیلة كتخفیض في القیمة الدفتریة للشركة 

تساوي   لحصة المجموعة من الخسائر في استثمار محتسب  أو تتجاوز  عندما  حصتھا في الشركات وفقاً  حقوق الملكیة  طریقة 
، ما لم تكن قد  إضافیةخسائر  إدراج  المجموعة بتقومذمم مدینة أخرى طویلة األجل غیر مضمونة، ال  ةذلك أیویشملالزمیلة،  

الزمیلة.  اتعن الشرك مدفوعات نیابةً تكبدت التزامات أو سددت 

حصة المجموعة في ھذه الشركات  مدىأو المعامالت بین المجموعة والشركات الزمیلة إلى  غیر المحققة  استبعاد األرباحیتم  
ییر السیاسات الزمیلة. كما یتم استبعاد الخسائر غیر المحققة ما لم تقدم المعاملة دلیًال على انخفاض قیمة األصل المحول. یتم تغ

حقوق الملكیة عند الضرورة لضمان توافقھا مع السیاسات المتبعة من  المحتسبة وفقًا لطریقةالمحاسبیة للشركات المستثمر فیھا  
الملكیة لتحدید االنخفاض في القیمة. وفقاً لطریقة حقوققبل المجموعة. یتم اختبار القیمة الدفتریة لالستثمارات المحتسبة 

رادات إدراج اإلی
یتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة لالعتبار المستلم أو المستحق، وتمثل المبالغ المستحقة للبضائع الموردة والخدمات المقدمة، 
المدرجة بصافي المخصصات والخصومات. تقوم المجموعة بإدراج اإلیرادات عندما یكون باإلمكان قیاس مبلغ اإلیرادات بشكل 

حتمل أن المنافع االقتصادیة المستقبلیة سوف تتدفق إلى الشركة؛ وعندما یتم استیفاء معاییر محددة موثوق؛ وعندما یكون من الم
تقوم المجموعة بإدراج اإلیرادات من العقود مع العمالء بناًء على نموذج  لكل نشاط من أنشطة المجموعة، على النحو المبین أدناه.  

.١٥عداد التقاریر المالیة رقم من خمس خطوات كما ھو محدد في المعیار الدولي إل 
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إدراج اإلیرادات (تتمة) 
من العقود مع العمالء مقابل بیع البضائع أو الخدماتاإلیرادات 

العقود مع العمالء بناًء على نموذج من خمس خطوات كما ھو محدد في المعیار الدولي  تقوم المجموعة بإدراج اإلیرادات من  
: ١٥إلعداد التقاریر المالیة رقم 

تحدید العقد/ العقود مع العمیل: یتم تعریف العقد على أنھ اتفاق بین طرفین أو أكثر ینشأ بموجبھ حقوق والتزامات  : ١الخطوة رقم 
المعاییر التي یجب استیفائھا لكل عقد. واجبة النفاذ ویحدد 

األداء ھو وعد ضمن العقد مع العمیل لتحویل بضاعة أو خدمة للعمیل. إن التزامتحدید التزامات األداء في العقد:  : ٢الخطوة رقم 
تحویل : ٣الخطوة رقم  مقابل  استحقاقھ  المجموعة  تتوقع  الذي  ھو المبلغ  المعاملة  سعر  إن  المعاملة:  سعر  أو تحدید  البضائع 

الخدمات التي تم االلتزام بھا للعمیل، باستثناء المبالغ المحصلة بالنیابة عن أطراف ثالثة.
تخصیص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد: بالنسبة للعقد الذي یحتوي على أكثر من التزام أداء، تقوم : ٤الخطوة رقم 

اء بمبلغ یعكس قیمة االعتبارات التي تتوقع المجموعة استحقاقھا  المجموعة بتخصیص سعر المعاملة لكل التزام أد
مقابل استیفاء كل التزام أداء. 

إدراج اإلیرادات عندما (أو كما) تستوفي المجموعة التزام األداء. : ٥الخطوة رقم 

التكالیف، إن أمكن، بشكل شریطة أن یكون من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادیة إلى المجموعة ویمكن قیاس اإلیرادات و
موثوق بھ، یتم إدراج اإلیرادات في بیان الدخل الشامل الموحد بالقیمة العادلة لالعتبار المستلم أو المستحق. 

إیرادات العقود
تشتمل إیرادات العقود على اإلیرادات من تنفیذ العقود المتعلقة بخدمات مشاریع إنشاء الخیام. تقوم المجموعة بإدراج اإلیرادات  

حیث   الموجودات التي تم إنشاؤھا مخصصة بشكل كبیر الحتیاجات إن من عقود خدمات تنفیذ مشاریع اإلنشاء بمرور الوقت 
. مجموعة الحق في الحصول على الدفعات مقابل األداء المكتمل حتى تاریخھالعمالء دون أي استخدام بدیل ولل

تتضمن إیرادات العقد المبلغ المبدئي المتفق علیھ في العقد باإلضافة إلى أیة اختالفات في أعمال العقد، ومدفوعات الحوافز، إلى  
یتم إدراج . كل موثوق وسیتم اعتمادھا من قبل العمالءالمدى الذي یكون فیھ من المحتمل أن ینتج عنھا إیرادات، یمكن قیاسھا بش

المطالبات عندما تصل المفاوضات إلى مرحلة متقدمة بحیث یكون من المحتمل أن یقبل العمیل المطالبة ویمكن قیاس المبلغ بشكل  
یتم إدراج ھذه المبالغ .  تتضمن إیرادات العقود كذلك إیرادات من ضمان منح مشاریع مھمة متعلقة بأعمال إنشاء الخیام.  موثوق

.عندما یتم استیفاء كافة التزامات الخدمة الھامة الناشئة عن الخدمات ذات الصلة
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إدراج اإلیرادات (تتمة) 
) تتمة(إیرادات العقود

من الممكن تقدیر نتائج العقد بشكل موثوق، یتم إدراج إیرادات العقد في بیان الدخل الشامل الموحد بما یتناسب مع مرحلة إذا كان  
یتم تقییم الخسائر على العقود على أساس العقد الفردي ویتم إدراج مخصص للمبلغ الكامل ألیة خسائر متوقعة، بما .  إنجاز العقد

.عمل المستقبلي على العقد، في الفترة التي یتم فیھا التنبؤ بالخسارة ألول مرةفي ذلك الخسائر المتعلقة بال

قابلة   المتكبدة  العقد  تكالیف  فیھ  تكون  الذي  الحد  إلى  فقط  اإلیرادات  إدراج  یتم  موثوق،  بشكل  العقد  نتائج  تقدیر  یتعذر  عندما 
. م تكبدھا فیھا لالسترداد؛ وینبغي إدراج تكالیف العقد كمصروف في الفترة التي یت

اإلیرادات من بیع البضائع
تقوم المجموعة بإدراج اإلیرادات من بیع المواد الغذائیة وغیر الغذائیة في فترة زمنیة محددة. بالنسبة لمبیعات البضائع للعمالء  

البضائع، أي عندما یتم شحن البضائع التي تتضمن بشكل أساسي التزام أداء واحد، یتم إدراج اإلیرادات عند تحویل السیطرة على  
ویتحمل   البضائع،  استخدام  طریقة  بشأن  كاملة  تصرف  بحریة  العمیل  یتمتع  بعد التسلیم،  (التسلیم).  للعمیل  المحدد  الموقع  إلى 

مخاطر التقادم والخسارة فیما یتعلق بالبضائع. یتم إدراج الذمم المدین ویتحمل  ة من قبل  المسؤولیة األساسیة عند بیع البضائع 
المجموعة عندما یتم تسلیم البضائع إلى العمیل باعتبار أن ھذا األمر یمثل النقطة الزمنیة التي یصبح فیھا الحق في الحصول على  

یتم إدراج اإلیرادات من بیع األسمنت عندما یتم االعتبار غیر مشروطاً، حیث ال یلزم سوى مرور الوقت قبل استحقاق السداد.
على البضائع إلى العمیل بمبلغ یعكس االعتبار الذي یحق للمجموعة الحصول علیھ.تحویل السیطرة 

إدارة المنشآت
تقدم المجموعة خدمات إدارة المنشآت المتخصصة وصیانتھا وتقدیم الدعم التشغیلي لعمالئھا. یتم إدراج ھذه الخدمات كالتزام أداء 

. ١٥بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم یتم استیفاؤه على مدى فترة زمنیة على أساس شھري 

تقدیم الخدمات 
تقدم المجموعة الخدمات المتعلقة بأعمال تنفیذ التصمیم الداخلي. یتم إدراج ھذه الخدمات بشكل عام كالتزام أداء یتم استیفاؤه على  

ر المالیة. مدى فترة زمنیة بناًء على نسبة العمل المنجز في نھایة فترة التقاری

األدوات المالیة 

الموجودات المالیة  )١

إن األداة المالیة ھي أي عقد یؤدي إلى نشوء أصل مالي لشركة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكیة لشركة أخرى. 

اإلدراج المبدئي والقیاس 
یتم تصنیف الموجودات المالیة، عند اإلدراج المبدئي، كموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو بالقیمة 

بالقیمة العادلة زائدًا تكالی  ف  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالتكلفة المطفأة. یتم إدراج كافة الموجودات المالیة مبدئیاً 
من خالل  المعاملة ا حالة الموجودات المالیة غیر المدرجة بالقیمة العادلة  في  مالي،  بشكل مباشر لالستحواذ على أصل  لعائدة 

بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو   األرباح أو الخسائر. تتألف الموجودات المالیة للمجموعة من الموجودات المالیة المدرجة 
لذمم المدینة األخرى والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة، والنقد واألرصدة البنكیة. الخسائر، والذمم التجاریة المدینة وا
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المبدئي والقیاس (تتمة)اإلدراج  
یعتمد تصنیف الموجودات المالیة عند اإلدراج المبدئي على خصائص التدفقات النقدیة التعاقدیة لألصل المالي ونموذج أعمال  
المجموعة إلدارة ھذه الموجودات. یتم إدراج مشتریات أو مبیعات الموجودات المالیة التي تتطلب توصیل الموجودات خالل إطار  

تحدده التشریعات واألعراف في السوق، في تاریخ المتاجرة، وھو التاریخ الذي تلتزم فیھ المجموعة بشراء أو بیع األصل. زمني  

لكي یتم تصنیف أصل مالي وقیاسھ بالتكلفة المطفأة أو القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، یجب أن یوّلد تدفقات نقدیة 
تكون عبارة عن " والفائدةمجرد  والتي  على المبلغ األساسي القائم. ُیشار إلى ھذا التقییم باسم اختبار  "  دفعات للمبلغ األساسي 

دفعات المبلغ األساسي والفائدة ویتم إجراؤه على مستوى األداة. یشیر نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات المالیة إلى  
د التدفقات النقدیة. یحدد نموذج األعمال ما إذا كانت التدفقات النقدیة سوف تنتج عن  كیفیة إدارتھا لموجوداتھا المالیة من أجل تولی

تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة أو بیع الموجودات المالیة أو كلیھما.

القیاس الالحق 
ألغراض القیاس الالحق، یتم تصنیف الموجودات المالیة ضمن أربع فئات: 

(الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى، والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة بالتكلفة المطفأةالموجودات المالیة  )أ
والنقد واألرصدة البنكیة)؛

الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة تدویر األرباح والخسائر المتراكمة (أدوات الدین)؛ ) ب
یة مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بدون إعادة تدویر األرباح والخسائر المتراكمة عند موجودات مال)ج

استبعادھا (أدوات حقوق الملكیة)؛ و 
األرباح أو الخسائر. موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل )د

الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة 
المطفأة، إذا تم استیفاء المعیارین التالیین: یتم قیاس أصل مالي بالتكلفة

  تحصیل التدفقات بھ ضمن نموذج أعمال یھدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالیة لغرض  محتفظاً  كان األصل المالي  إذا 
النقدیة التعاقدیة؛ و

ر مجرد دفعات للمبالغ األساسیة  إذا كان ینشأ عن البنود التعاقدیة لألصل المالي في تواریخ محددة تدفقات نقدیة والتي تعتب
والفائدة على المبلغ األساسي القائم.

یتم الحقاً قیاس الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة وتخضع لالنخفاض في القیمة. یتم إدراج األرباح 
.دیلھ أو انخفاض قیمتھوالخسائر ضمن بیان الدخل الشامل الموحد عند استبعاد األصل أو تع

والمبالغ المستحقة  تتضمن الموجودات المالیة للمجموعة المصنفة بالتكلفة المطفأة الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى،  
.من األطراف ذات العالقة، والنقد واألرصدة البنكیة
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(أدوات الدین)الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
المعیارین التالیین: یتم قیاس أصل مالي بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، إذا تم استیفاء 

 وبیع التعاقدیة  النقدیة  التدفقات  تحصیل  خالل  من  ھدفھ  تحقیق  یتم  أعمال  نموذج  ضمن  المالي  باألصل  االحتفاظ  تم  إذا 
الموجودات المالیة على حٍد سواء؛ و

  مجرد دفعات للمبالغ األساسیة  إذا كان ینشأ عن البنود التعاقدیة لألصل المالي في تواریخ محددة تدفقات نقدیة والتي تعتبر
والفائدة على المبلغ األساسي القائم. 

خالل الدخل الشامل اآلخر، یتم إدراج إیرادات الفوائد وإعادة تقییم العمالت األجنبیة  بالقیمة العادلة من  بالنسبة ألدوات الدین 
م احتسابھا بنفس الطریقة التي یتم من خاللھا احتساب وخسائر أو انعكاسات االنخفاض في القیمة في بیان الدخل الشامل الموحد ویت

عند االستبعاد،  .  یتم إدراج التغیرات في القیمة العادلة المتبقیة في الدخل الشامل اآلخر.  الموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة
.رباح أو الخسائریتم إعادة تدویر القیمة العادلة التراكمیة المدرجة في الدخل الشامل اآلخر إلى األ

(أدوات حقوق الملكیة)ل الدخل الشامل اآلخر الموجودات المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خال 
كأدوات حقوق لإللغاءعند اإلدراج المبدئي، یمكن أن تختار المجموعة تصنیف استثماراتھا في حقوق الملكیة بشكل غیر قابل  

ملكیة مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما تستوفي تعریف حقوق الملكیة بموجب معیار المحاسبة الدولي  
. األدوات المالیة: العرض وعندما تكون غیر محتفظ بھا للمتاجرة. یتم تحدید التصنیف على أساس كل أداة على حدة٣٢رقم 

یر األرباح والخسائر الناتجة عن ھذه الموجودات المالیة إلى األرباح أو الخسائر على اإلطالق. یتم إدراج توزیعات  ال یتم إعادة تدو
األرباح كإیرادات أخرى في بیان الدخل الشامل الموحد عندما ینشأ الحق في إجراء الدفعات، إال عندما تستفید المجموعة من ھذه  

األصل المالي، وفي ھذه الحالة، تكون ھذه األرباح مدرجة ضمن الدخل الشامل اآلخر. ال المتحصالت كاسترداد لجزء من تكلفة
.تخضع أدوات حقوق الملكیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لتقییم االنخفاض في القیمة

الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
تتضمن الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر الموجودات المالیة المحتفظ بھا للمتاجرة، أو الموجودات 
ا  المالیة المصنفة عند اإلدراج المبدئي بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، أو الموجودات المالیة التي سیتم إلزامیاً قیاسھ 

لعادلة. بالقیمة ا

یتم تصنیف الموجودات المالیة كمحتفظ بھا للمتاجرة إذا تم االستحواذ علیھا لغرض البیع أو إعادة الشراء في المدى القریب. یتم  
.تصنیف المشتقات، بما في ذلك المشتقات الضمنیة المنفصلة، كمحتفظ بھا للمتاجرة ما لم یتم تصنیفھا كأدوات تحوط فّعالة
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الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر (تتمة) 
التدفقات النقدیة التي ال تعتبر مدفوعات للمبلغ األساسي والفائدة فقط بالقیمة العادلة  یتم تصنیف وقیاس الموجودات المالیة ذات  

على الرغم من معاییر تصنیف أدوات الدین بالتكلفة المطفأة أو .  من خالل األرباح أو الخسائر، بغض النظر عن نموذج األعمال
ه، فقد یتم تصنیف أدوات الدین بالقیمة العادلة من خالل األرباح بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، كما ھو موضح أعال
. من عدم التطابق المحاسبيإلى حٍد كبیر أو الخسائر عند اإلدراج المبدئي إذا أدى ذلك إلى إزالة أو التقلیل 

لي الموحد بالقیمة العادلة مع إدراج  في بیان المركز الما األرباح أو الخسائر  یتم إدراج الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل 
.صافي التغیرات في القیمة العادلة في بیان الدخل الشامل الموحد

تصنیفھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل  تتضمن ھذه الفئة استثمارات في أسھم مدرجة والتي لم تختار المجموعة بشكل نھائي  
. الشامل اآلخر

المالیةاستبعاد الموجودات 
تقوم المجموعة باستبعاد أصل مالي فقط عندما: 

 التعاقدیة للتدفقات النقدیة من األصل؛ أو الحقوقتنتھي
 األصل المالي وكافة مخاطر ومنافع ملكیة األصل إلى شركة أخرىبتحویلعندما تقوم  .

تمرت في السیطرة على األصل المحول، تقوم المجموعة  إذا لم تقم المجموعة بتحویل أو االحتفاظ بكافة مخاطر ومنافع الملكیة واس
إذا احتفظت المجموعة بكافة مخاطر  . بإدراج حصتھا المحتفظ بھا في األصل وااللتزام المرتبط بھ للمبالغ التي قد تضطر لدفعھا 

. ومنافع ملكیة األصل المالي المحول، فإن المجموعة تواصل إدراج األصل المالي

المالیة المطلوبات )٢
یتم تصنیف كافة المطلوبات المالیة كمقاسة الحقاً بالتكلفة المطفأة، باستثناء: 

  المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. یتم الحقاً قیاس ھذه المطلوبات، بما في ذلك المشتقات التي
تعتبر مطلوبات، بالقیمة العادلة؛ 

 المالیة التي تنشأ عندما ال یكون تحویل األصل المالي مؤھًال لالستبعاد أو عندما ینطبق نھج المشاركة المستمرة؛ المطلوبات
 المالي؛ والضمانعقود
بتقدیم قرض بمعدل فائدة أقل من السوق.االلتزامات
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عند اإلدراج المبدئي، قد تقوم المجموعة بشكل نھائي بتصنیف التزام مالي كمقاس بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  
معلومات أكثر صلة، إما ألنھ:عندما ُیسمح بذلك، أو عندما ینتج عن ذلك 

أو یقلل إلى حد كبیر من عدم تطابق القیاس أو اإلدراج (یشار إلیھ أحیاناً بعدم التطابق المحاسبي) الذي قد ینشأ بطریقة  یزیل
أو بأخرى من قیاس الموجودات أو المطلوبات أو من إدراج األرباح والخسائر علیھا بأسس مختلفة؛ أو 

م المالي وتقییم أدائھ على أساس القیمة العادلة، وفقاً الستراتیجیة إدارة مخاطر أو استثمار موثقة، ویتم تقدیم  إدارة االلتزایتم
معلومات حول المجموعة داخلیاً على ھذا األساس إلى موظفي اإلدارة الرئیسیین في المنشأة. 

استبعاد المطلوبات المالیة 
.لیة عندما، وفقط عندما، یتم استیفاء التزامات المجموعة أو إلغاؤھا أو انتھاء صالحیتھا تقوم المجموعة باستبعاد المطلوبات الما 

مقاصة األدوات المالیة 
إذا المرحلي الموحد المختصریتم مقاصة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ویتم إدراج صافي المبلغ في بیان المركز المالي  

كان ھناك حالیاً حق قانوني واجب النفاذ لمقاصة المبالغ المدرجة وكانت ھناك نیة للتسویة على أساس الصافي، وتحقیق الموجودات 
.وقتٍ واحدوتسویة المطلوبات في

النقد وما یعادلھ 
، یتكون النقد وما یعادلھ من النقد في الصندوق والودائع المحتفظ بھا لدى المرحلي الموحد المختصرلغرض بیان التدفقات النقدیة 

.، صافي السحوبات على المكشوف من البنوكالبنوك بتاریخ استحقاق أصلي لمدة ثالثة أشھر أو أقل

المخزون 
التكلفة یتم تقییم المخزون على أساس التكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقیق، أیھما أقل. یتم تحدید التكلفة على أساس متوسط  

التكلفة  المواد الخام واألجور والتكالیف الصناعیة التي تساھم في تحویل المواد الخام إلى منتجات تامة الصنع، ووتشملالمرجح 
تیر والضرائب ورسوم الشحن والمصاریف األخرى ذات الصلة التي تم تكبدھا إلیصال المخزون إلى موقعھ التي صدر عنھا فوا

یع. وحالتھ الحالیة. إن القیمة القابلة للتحقیق ھي سعر البیع المقدر في سیاق األعمال االعتیادیة ناقصاً التكالیف المقدرة لإلنجاز والب
التوزیع المتعلقة بھا بشكل مباشر.تتضمن تكالیف البیع تكالیف التسویق و
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والمعدات واآلالت الممتلكات 
االنخفاض في القیمة المتراكمة، إن والمعدات بالتكلفة التاریخیة ناقصاً االستھالك المتراكم وخسائر واآلالت یتم إدراج الممتلكات 

وجدت. تتضمن التكلفة التاریخیة المصاریف العائدة بشكل مباشر إلى االستحواذ على األصل.

یتم إدراج التكالیف الالحقة ضمن القیمة الدفتریة لألصل أو یتم إدراجھا كأصل منفصل، كما ھو مناسب، فقط عندما یكون من  
القتصادیة المستقبلیة المرتبطة بالبند إلى المجموعة ویمكن قیاس تكلفة البند بشكل موثوق بھ. یتم تحمیل  المحتمل أن تتدفق المنافع ا

في الفترة التي یتم تكبدھا فیھا. المرحلي الموحد المختصركافة مصاریف اإلصالح والصیانة األخرى إلى بیان الدخل الشامل 

الموجودات، على مدى عمرھا اإلنتاجي المقدر، باستخدام طریقة القسط الثابت. تتم  یتم تحمیل االستھالك لشطب التكلفة أو لتقییم 
في   تغییرات  أیة  تأثیر  احتساب  مع  سنة،  كل  نھایة  في  االستھالك  وطریقة  المتبقیة  والقیم  المقدرة  اإلنتاجیة  األعمار  مراجعة 

لھذا الغرض ھي كما یلي: التقدیرات على أساس مستقبلي. إن المعدالت السنویة الرئیسیة المستخدمة 

سنوات  
٥األثاث والتجھیزات  

١٠-٢السیارات 
٥-٢معدات المطبخ 

٤الخیام والكرافانات  
١٥-٢المعدات المكتبیة 

١٠تحسینات على العقارات المستأجرة 
٤٠-٢٨مبنى المصنع  

٤٠-٢٨اآلالت والماكینات  
٤٠قطع غیار رأسمالیة  

تتم مراجعة األعمار اإلنتاجیة المقدرة والقیم المتبقیة وطریقة االستھالك في نھایة كل فترة تقاریر مالیة، مع احتساب تأثیر أیة في  
على التقدیرات على أساس مستقبلي. 

المعدات كالفرق بین متحصالت البیع والقیمة یتم تحدید الربح أو الخسارة الناتجة عن شطب أو استبعاد أحد بنود الممتلكات و
. المرحلي الموحد المختصرالدفتریة لألصل ویتم إدراجھا في بیان الدخل الشامل  

االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة 
ك أي مؤشر على أن تلك  في نھایة كل فترة تقاریر مالیة، تقوم المجموعة بمراجعة القیم الدفتریة لموجوداتھا لتحدید ما إذا كان ھنا 

الموجودات قد تعرضت لخسارة انخفاض في القیمة. في حالة وجود مثل ھذا المؤشر، یتم تقدیر المبلغ القابل لالسترداد لألصل  
من أجل تحدید مدى خسارة االنخفاض في القیمة (إن وجدت). في حالة عدم إمكانیة تقدیر المبلغ القابل لالسترداد ألصل فردي، 

جموعة بتقدیر المبلغ القابل لالسترداد للوحدة المولدة للنقد التي ینتمي إلیھا األصل. عندما یمكن تحدید أساس معقول وثابت تقوم الم
للتخصیص، یتم كذلك تخصیص موجودات الشركة للوحدات المولدة للنقد الفردیة، أو بخالف ذلك یتم تخصیصھا ألصغر مجموعة 

كن تحدید أساس تخصیص معقول وثابت لھا. من الوحدات المولدة للنقد التي یم
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االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة (تتمة) 
والقیمة قید االستخدام، أیھما أعلى. عند تقدیر القیمة قید االستخدام،  إن المبلغ القابل لالسترداد ھو القیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع  

یتم خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة إلى قیمتھا الحالیة باستخدام معدل الخصم الذي یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة  
الزمنیة للمال والمخاطر الخاصة باألصل. 

بلة لالسترداد لألصل (أو الوحدة المولدة للنقد) بأقل من قیمتھ الدفتریة، یتم تخفیض القیمة الدفتریة  في حال تم تقدیر القیمة القا 
أو  األرباح  مباشرة في  في القیمة  االنخفاض  خسارة  إدراج  یتم  لالسترداد.  قیمتھ القابلة  للنقد) إلى  المولدة  الوحدة  (أو  لألصل 

مة معاد تقییمھا، وفي ھذه الحالة یتم التعامل مع خسارة االنخفاض في القیمة على الخسائر، ما لم یتم إدراج األصل ذي الصلة بقی
أنھا انخفاض في إعادة التقییم. 

عندما یتم عكس خسارة االنخفاض في القیمة الحقاً، تتم زیادة القیمة الدفتریة لألصل (أو الوحدة المولدة للنقد) إلى التقدیر المعدل  
، ولكن بحیث ال تتجاوز القیمة الدفتریة بعد الزیادة القیمة الدفتریة التي كان من الممكن تحدیدھا فیما لو لم لقیمتھ القابلة لالسترداد

یتم إدراج خسارة انخفاض في القیمة لألصل (أو الوحدة المولدة للنقد) في فترات سابقة. یتم إدراج عكس خسارة االنخفاض في  
، ما لم یتم إدراج األصل ذي الصلة بمبلغ معاد تقییمھ، وفي  لمرحلي الموحد المختصراالقیمة على الفور في بیان الدخل الشامل  

ھذه الحالة یتم معاملة عكس خسارة االنخفاض في القیمة كزیادة في إعادة التقییم. 

المخصصات 
، ومن المحتمل أن تكون  یتم إدراج المخصصات عندما یكون لدى المجموعة التزام حالي (قانوني أو استنتاجي) نتیجة لحدث سابق

المجموعة مطالبة بتسویة االلتزام، ویمكن إجراء تقدیر موثوق بھ لمبلغ االلتزام. 

إن المبلغ المدرج كمخصص ھو أفضل تقدیر لالعتبار المطلوب لتسویة االلتزام الحالي في نھایة فترة التقاریر المالیة، مع األخذ  
اللتزام. عندما یتم قیاس المخصص باستخدام التدفقات النقدیة المقدرة لتسویة االلتزام  في االعتبار المخاطر والشكوك المحیطة با 

الحالي، فإن القیمة الدفتریة ھي القیمة الحالیة لتلك التدفقات النقدیة (عندما یكون تأثیر القیمة الزمنیة للمال جوھریاً). 

یة المطلوبة لتسویة مخصص من طرف ثالث، یتم إدراج الذمم  عندما یكون من المتوقع استرداد بعض أو كل المنافع االقتصاد
المدینة كأصل إذا كان من المؤكد إلى حد ما أنھ سوف یتم استالم السداد ویمكن قیاس مبلغ الذمم المدینة بشكل موثوق بھ. 

المطلوبات الطارئة 
. یتم اإلفصاح عن المطلوبات الطارئة ما لم تكن  مختصرةالمرحلیة الموحدة الال یتم إدراج المطلوبات الطارئة في البیانات المالیة  

إمكانیة تدفق الموارد التي تتضمن منافع اقتصادیة بعیدة. 

المالیة   البیانات  الطارئة في  الموجودات  إدراج  یتم  الموحدة المختصرة  ال  من  المرحلیة  یكون  عندما  عنھا  یتم اإلفصاح  ولكن 
الداخل. المحتمل أن تتدفق منافع اقتصادیة إلى 
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القیمة العادلة لألدوات المالیة 
تقوم المجموعة بقیاس األدوات المالیة، مثل االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، بالقیمة العادلة  

. المرحلي الموحد المختصرفي تاریخ بیان المركز المالي 

التزام في معاملة منتظمة بین مساھمي السوق بتاریخ  إن القیمة العادلة ھي السعر الذي قد یتم استالمھ لبیع أصل أو دفعھ لتحویل 
القیاس في السوق الرئیسي، أو في حالة عدم وجود سوق رئیسي، في أكثر األسواق منفعة والتي یمكن للمجموعة الوصول إلیھ  

: في ذلك التاریخ. یعتمد قیاس القیمة العادلة على افتراض أن معاملة بیع األصل أو تحویل االلتزام تتم إما 

 في السوق الرئیسي لألصل أو االلتزام؛
 .في ظل غیاب السوق الرئیسي، في أكثر األسواق ذات منفعة لألصل أو االلتزام

یتم قیاس القیمة العادلة لألصل أو یجب أن تكون المجموعة قادرة على الوصول إلى السوق الرئیسي أو أكثر األسواق منفعة.
ي قد یقوم مساھمي السوق باستخدامھا عند تسعیر األصل أو االلتزام، بافتراض تصرف مساھمي االلتزام باستخدام االفتراضات الت

السوق فیما یصب في أفضل مصالحھم االقتصادیة.  

بالنسبة لألدوات المالیة المدرجة في سوق نشط، یتم تحدید القیمة العادلة بالرجوع إلى أسعار السوق المدرجة. یعتبر السوق نشطًا 
ت األسعار المدرجة متاحة بسھولة وبشكل منتظم وتمثل معامالت السوق الفعلیة والتي تحدث بانتظام على أساس تجاري إذا كان
بحت.

بالنسبة لكافة األدوات المالیة األخرى غیر المتداولة في سوق نشط، یتم تحدید القیمة العادلة باستخدام أسالیب التقییم المناسبة. 
جراء مقارنة مع أدوات مماثلة توجد لھا أسعار سوقیة قابلة للمالحظة ونموذج صافي الموجودات المعدلة تتضمن أسالیب التقییم إ

ونماذج التقییم األخرى ذات الصلة. 

یأخذ قیاس القیمة العادلة لألصل غیر المالي في االعتبار إمكانیة مساھم السوق على تولید منافع اقتصادیة من خالل استخدام  
أقصى وأفضل حاالتھ أو بیعھ إلى مساھم آخر في السوق والذي قد یقوم باستخدام األصل في أقصى وأفضل حاالتھ. األصل في 

المرحلیة الموحدة البیانات المالیة  كافة الموجودات والمطلوبات التي یتم قیاس أو اإلفصاح عن قیمتھا العادلة في  یتم تصنیف  
للقیمة العادلة، والتي تم تقدیم وصف عنھا كما یلي، بناًء على أدنى مستویات المدخالت التي ضمن التسلسل الھرمي  المختصرة

تعتبر جوھریة لقیاس القیمة العادلة ككل:

 األسعار السوقیة (غیر المعدلة) السائدة في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة.-١المستوى
  ون فیھا أدنى مستویات المدخالت الھامة لقیاس القیم العادلة ملحوظة، بشكل مباشر أو  طرق تقییم أخرى تك-٢المستوى

غیر مباشر. 
 طرق تقییم تكون فیھا أدنى مستویات المدخالت الھامة لقیاس القیم العادلة غیر ملحوظة. -٣المستوى



ایبیكس لالستثمار ش.م.ع
")شركة أسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع(سابقاً "

المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة 
٢٠٢٢مارس ٣١

٢٧

أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٢

السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ملخص ٢٫٦

القیمة العادلة لألدوات المالیة (تتمة) 
الموحدة   للموجودات والمطلوبات المدرجة في البیانات المالیة  الموحدة المختصرة  بالنسبة  متكرر، تحدد  المرحلیة  على أساس 
الھرمي من خالل إعادة تقییم التصنیف (بناًء على أدنى  المجموعة ما إذا كانت ھناك تحویالت قد حدثت بین مستویات التسلسل  

مستوى من المدخالت التي تعتبر جوھریة لقیاس القیمة العادلة ككل) في نھایة كل فترة تقاریر مالیة. 

لغرض إفصاحات القیمة العادلة، حددت المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبیعة وخصائص ومخاطر األصل  
لتزام ومستوى التسلسل الھرمي للقیمة العادلة كما ھو موضح أعاله. أو اال

عقود اإلیجار 
إذا كان العقد یحمل الحق في السیطرة على  . یحدث ذلك تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كان العقد عبارة عن، أو یتضمن، عقد إیجار

استخدام األصل المحدد لفترة من الوقت مقابل اعتبار. 

المجموعة كمستأجر 
باستثناء عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار ذات   كافة عقود اإلیجار،  تطبق المجموعة طریقة واحدة إلدراج وقیاس 

القیمة منخفضة  حق  .الموجودات  وموجودات  عقود اإلیجار  مدفوعات  لسداد  عقود اإلیجار  مطلوبات  بإدراج  المجموعة  تقوم 
االستخدام التي تمثل حق استخدام الموجودات الضمنیة. 

موجودات حق االستخدام)١
ل الضمني متاحًا  تقوم المجموعة بإدراج موجودات حق االستخدام في تاریخ بدء عقد اإلیجار (أي، التاریخ الذي یصبح فیھ األص

لالستخدام). یتم قیاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة، ناقصاً أیة خسائر استھالك وانخفاض في القیمة متراكمة، ویتم تعدیلھا  
ألیة عملیة إعادة قیاس لمطلوبات عقود اإلیجار. تتضمن تكلفة موجودات حق االستخدام مبلغ مطلوبات عقود اإلیجار المدرج، 

لمباشرة المبدئیة المتكبدة، ومدفوعات اإلیجار التي تمت في أو قبل تاریخ بدء العقد، ناقصاً أیة حوافز إیجار مستلمة. والتكالیف ا

للموجودات، یتم   مدى فترة اإلیجار والعمر اإلنتاجي المقدر  حق االستخدام على أساس القسط الثابت على  استھالك موجودات 
أیھما أقصر على النحو التالي: 

سنوات  ٥ن الموظفینسك

إذا تم تحویل ملكیة األصل المؤجر إلى المجموعة في نھایة مدة اإلیجار أو كانت التكلفة تعكس ممارسة خیار الشراء، عندھا یتم  
احتساب االستھالك باستخدام العمر اإلنتاجي المقدر لألصل. 

لتحدید ما إذا كان أصل حق االستخدام قد انخفضت قیمتھ أم ال وتقوم باحتساب  ٣٦تطبق المجموعة معیار المحاسبة الدولي رقم 
والمعدات". واآلالت خسارة االنخفاض في القیمة المحددة كما ھو موضح في سیاسة "الممتلكات 
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عقود اإلیجار (تتمة) 
المجموعة كمستأجر (تتمة) 

مطلوبات عقود اإلیجار )٢
في تاریخ بدء عقد اإلیجار، تقوم المجموعة بإدراج مطلوبات عقود اإلیجار المقاسة بالقیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار التي یتوجب  

) ناقصًا  جوھریاً دفعھا على مدى فترة عقد اإلیجار. تتضمن مدفوعات اإلیجار المدفوعات الثابتة (بما في ذلك المدفوعات الثابتة  
ینة ومدفوعات اإلیجار المتغیرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع دفعھا بموجب ضمانات أیة حوافز إیجار مد

القیمة المتبقیة. تتضمن مدفوعات اإلیجار كذلك سعر ممارسة خیار الشراء والذي من المؤكد أن تمارسھ المجموعة ومدفوعات 
ُتظھر أن المجموعة تمارس خیار اإلنھاء. غرامات إنھاء عقد اإلیجار، إذا كانت مدة عقد اإلیجار

ال یتم إدراج اإلیجارات المتغیرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل في قیاس التزام عقد اإلیجار وأصل حق االستخدام. یتم إدراج  
المدفوعا  كمصاریف في الفترة التي تقع فیھا األحداث أو الظروف التي أدت إلى تلك  ت ویتم إدراجھا  المدفوعات ذات الصلة 

. المرحلي الموحد المختصرضمن بند "المصاریف األخرى" في بیان الدخل الشامل 

للمستأجر بعدم فصل المكونات غیر المؤجرة، وبدًال من  ١٦وكوسیلة عملیة، یسمح المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
یجاریة المرتبطة بھ كترتیب واحد.ذلك یقوم بالمحاسبة عن أي عقد إیجار والمكونات غیر اإل 

عند احتساب القیمة الحالیة لمدفوعات اإلیجار، تستخدم المجموعة معدل االقتراض اإلضافي في تاریخ بدء اإلیجار إذا كان معدل  
بسھولة. بعد تاریخ بدء عقد اإلیجار، یتم زیادة مبلغ مطلوبات ع قد اإلیجار  الفائدة الضمني في عقد اإلیجار غیر قابل للتحدید 

لتعكس تراكم الفائدة ویتم تخفیضھ لمدفوعات اإلیجار التي تم سدادھا. وباإلضافة إلى ذلك، یتم إعادة قیاس القیمة الدفتریة لمطلوبات  
عقود اإلیجار إذا كان ھناك تعدیل أو تغییر في مدة اإلیجار أو تغییر في مدفوعات اإلیجار الثابتة جوھریًا أو تغییر في التقییم 

شراء األصل الضمني.ل

تقوم المجموعة بإعادة قیاس التزام عقد اإلیجار (وتقوم بتعدیل مماثل على أصل حق االستخدام ذو الصلة) عندما: 

 تتغیر مدة عقد اإلیجار أو كان ھناك تغییر في تقییم ممارسة خیار الشراء، وفي ھذه الحالة تتم إعادة قیاس التزام عقد اإلیجار
اإلیجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل.بخصم مدفوعات 

  ،تتغیر مدفوعات اإلیجار بسبب التغییرات في مؤشر أو معدل أو بسبب تغییر في السداد المتوقع بموجب قیمة متبقیة مضمونة
ولي (ما لم  وفي ھذه الحاالت یتم إعادة قیاس التزام عقد اإلیجار بخصم مدفوعات اإلیجار المعدلة باستخدام معدل الخصم األ

یكن تغییر مدفوعات اإلیجار ناتجاً عن تغییر في معدل الفائدة العائم، حیث في ھذه الحالة یتم استخدام معدل خصم معدل).
  یتم تعدیل عقد اإلیجار وال یتم احتساب ھذا التعدیل كعقد إیجار منفصل، وفي ھذه الحالة یتم إعادة قیاس التزام عقد اإلیجار

یجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل. بخصم مدفوعات اإل
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عقود اإلیجار (تتمة) 
المجموعة كمستأجر (تتمة) 

القیمةعقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار ذات الموجودات منخفضة )٣
تطبق المجموعة اإلعفاء من إدراج عقود اإلیجار قصیرة األجل على عقود إیجارھا قصیرة األجل (أي عقود اإلیجار التي لھا  

شھر أو أقل من تاریخ بدء العقد وال تحتوي على خیار شراء). كما تقوم كذلك بتطبیق اإلعفاء من إدراج عقود ١٢مدة إیجار تبلغ  
الموجودا منخفضة القیمة على عقود إیجار المعدات المكتبیة التي تعتبر منخفضة القیمة. یتم إدراج مدفوعات  اإلیجار ذات  ت 

اإلیجار على عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار ذات الموجودات منخفضة القیمة كمصاریف على أساس القسط الثابت  
على مدى فترة اإلیجار. 

المجموعة كمؤجر 
ي اتفاقیات إیجار كمؤجر فیما یتعلق ببعض خیامھا وكرافاناتھا. تدخل المجموعة ف

یتم تصنیف عقود اإلیجار التي تكون فیھا المجموعة مؤجرًا كعقود إیجار تمویلیة أو تشغیلیة. عندما تنقل شروط عقد اإلیجار إلى  
عقد إیجار تمویلي. یتم تصنیف كافة عقود اإلیجار  حد كبیر كافة مخاطر ومنافع الملكیة إلى المستأجر، یتم تصنیف العقد على أنھ  

األخرى كعقود إیجار تشغیلیة. 

في   مدى فترة اإلیجار ذات الصلة، إال  أساس القسط الثابت على  یتم إدراج إیرادات اإلیجار من عقود اإلیجار التشغیلیة على 
مني الذي یتم فیھ استھالك المنافع االقتصادیة من  الحاالت التي یكون فیھا ھناك أساس منتظم آخر یمثل بشكل أكبر النمط الز

األصل المؤجر. یتم إضافة التكالیف األولیة المباشرة المتكبدة في التفاوض على وترتیب عقد إیجار تشغیلي إلى القیمة الدفتریة 
الم إدراج المبالغ  یتم  مدى فترة اإلیجار.  أساس القسط الثابت على  إدراجھا على  ویتم  المؤجر  المستأجرین  لألصل  من  ستحقة 

بموجب عقود اإلیجار التمویلي كذمم مدینة بصافي قیمة استثمار المجموعة في عقود اإلیجار. یتم توزیع إیرادات عقود اإلیجار  
التمویلیة على الفترات المحاسبیة بحیث تعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي استثمار المجموعة القائم فیما یتعلق بعقود 

اإلیجار. 

لتخصیص  ١٥عندما یتضمن العقد مكونات إیجاریة وغیر إیجاریة، تطبق المجموعة المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
االعتبار بموجب العقد لكل مكون.

) VATضریبة القیمة المضافة (
: یتم إدراج المصاریف والموجودات بعد خصم مبلغ ضریبة القیمة المضافة، باستثناء

ال تكون ضریبة القیمة المضافة المتكبدة عند شراء الموجودات أو الخدمات قابلة لالسترداد من السلطة الضریبیة، في  دما عن
ھذه الحالة، یتم إدراج ضریبة القیمة المضافة كجزء من تكلفة االستحواذ على األصل أو كجزء من بند المصاریف، كما ھو 

مناسب. 
 والدائنة بمبلغ ضریبة القیمة المضافة المدرجإدراج الذمم المدینةیتمعندما.

كجزء من الذمم  یتم إدراج صافي مبلغ ضریبة القیمة المضافة القابل لالسترداد من السلطة الضریبیة أو المستحق الدفع إلیھا 
.المرحلي الموحد المختصرالمدینة أو الدائنة في بیان المركز المالي
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مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین  
تقدم المجموعة مكافآت نھایة الخدمة لموظفیھا. یعتمد استحقاق ھذه المكافآت على الراتب النھائي للموظفین ومدة الخدمة، شریطة  

فترة الخدمة. یتم استحقاق التكالیف المتوقعة لھذه المكافآت على مدى فترة الخدمة.إكمال الحد األدنى من  

یتم دفع اشتراكات التقاعد فیما یتعلق بالموظفین من مواطني دولة اإلمارات إلى الھیئة العامة للمعاشات والتأمینات االجتماعیة في  
المتعلق بالمعاشات ٢٠٠٠) لعام  ٢دولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (دولة اإلمارات العربیة المتحدة وفقاً للقانون االتحادي ل

خالل فترة عمل الموظفین. المرحلي الموحد المختصر والتأمینات االجتماعیة. یتم تحمیل ھذه االشتراكات إلى بیان الدخل الشامل  

القروض 
بالقیمة العادلة بعد خصم تكالیف المعاملة   المتكبدة. یتم إدراج القروض الحقًا بالتكلفة المطفأة؛ ویتم یتم إدراج القروض مبدئیاً 

إدراج أي فرق بین المتحصالت (صافیة من تكالیف المعاملة) وقیمة االسترداد في بیان األرباح أو الخسائر المرحلي الموحد  
عة عند إنشاء تسھیالت القرض المختصر على مدى فترة القروض باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. یتم إدراج الرسوم المدفو

كتكالیف معاملة للقرض إلى الحد الذي یحتمل فیھ سحب بعض أو كافة التسھیالت. في ھذه الحالة، یتم تأجیل الرسوم إلى أن یتم  
ال  السحب. تتم رسملة الرسوم كدفعة مقدمة لخدمات السیولة ویتم إطفاؤھا على مدى فترة التسھیل الذي تتعلق بھ، إلى الحد الذي  

یوجد فیھ دلیل على أنھ من المحتمل أن یتم سحب بعض أو كافة التسھیالت. 

یتم إزالة القروض من بیان المركز المالي المرحلي الموحد المختصر عندما یتم الوفاء بااللتزام المحدد في العقد أو إلغاؤه أو  
والمبلغ  آخر  طرف  تحویلھا إلى  أو  إطفاؤھا  تم  التي  المالیة  للمطلوبات  الدفتریة  القیمة  بین  الفرق  إدراج  یتم  صالحیتھ.  انتھاء 

یة موجودات غیر نقدیة محولة أو مطلوبات متحملة، في بیان األرباح أو الخسائر المرحلي الموحد المختصر  المدفوع، بما في ذلك أ 
تكالیف التمویل.ككإیرادات أخرى أو 

إذا تمت إعادة التفاوض بشأن شروط االلتزام المالي وقامت المنشأة بإصدار أدوات حقوق ملكیة إلى الدائن إلطفاء كل أو جزء  
)، یتم إدراج الربح أو الخسارة في بیان األرباح أو الخسائر المرحلي الموحد حقوق الملكیةمن االلتزام (الدین مقابل عقود تبادل  

حقوق الملكیة الصادرة. یتم المختصر، والتي یتم قیا  كالفرق بین القیمة الدفتریة للمطلوبات المالیة والقیمة العادلة ألدوات  سھا 
شھرًا  ١٢تصنیف القروض كمطلوبات متداولة ما لم یكن لدى المجموعة حق غیر مشروط في تأجیل تسویة المطلوبات لمدة  

على األقل بعد فترة التقاریر المالیة.

تكالیف االقتراض 
تتم رسملة تكالیف االقتراض العامة والمحددة العائدة بشكل مباشر إلى االستحواذ على أو إنشاء أو إنتاج أصل مؤھل خالل الفترة 

أو للبیع. إن الموجودات المؤھلة ھي الموجودات التي تستغرق منھالزمنیة المطلوبة إلكمال وإعداد األصل لالستخدام المقصود
أو للبیع.منھا الوقت لتصبح جاھزة لالستخدام المقصودبالضرورة فترة طویلة من

، إلى أن یتم من تكالیف االقتراض المؤھلة للرسملةیتم خصم إیرادات االستثمار المكتسبة من االستثمار المؤقت لقروض محددة
.إنفاقھا على الموجودات المؤھلة

تم تكبدھا فیھا.یتم تحمیل تكالیف االقتراض األخرى كمصاریف في الفترة التي ی 
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المعلومات القطاعیة 
وخدماتھا. تتم إدارة ھذین القطاعین بشكل   بناًء على منتجاتھا  تشغیلیین  ألغراض اإلدارة، تم تنظیم المجموعة ضمن قطاعین 

قبل مدیري القطاعات المعنیین الذین یقدمون تقاریرھم إلى إدارة المجموعة. تقوم المجموعة بانتظام بمراجعة نتائج  مستقل من  
القطاعات من أجل تقییم أداء القطاع. 

العوائد للسھم الواحد 
: بتقسیمیتم احتساب العوائد األساسیة للسھم الواحد 

 بخالف األسھم العادیة.ألسھم الخدمةربح المجموعة، باستثناء أیة تكالیف
  المالیة،  المتوسط  على السنة  خالل  القائمة  العادیة  األسھم  لعدد  األسھم العادیة  مقابل  معدلة  الالمرجح  في  المنحة  عناصر 

الصادرة خالل السنة وباستثناء أسھم الخزینة إن وجدت.

بل التصنیف غیر المتداول التصنیف المتداول مقا
بناًء على التصنیف المتداول /  المرحلي الموحد المختصرتقوم المجموعة بعرض موجوداتھا ومطلوباتھا في بیان المركز المالي 

غیر المتداول. یتم تصنیف األصل كمتداول عند: 

التشغیلیة االعتیادیة؛ توقع تحقیقھ أو النیة في بیعھ أو استخدامھ ضمن نطاق الدورة )أ
االحتفاظ بھ بھدف رئیسي وھو المتاجرة؛ ) ب
توقع تحقیقھ خالل فترة اثنتي عشر شھرًا بعد فترة التقاریر المالیة، أو )ج
شھرًا على األقل بعد فترة  )د عشر  أو المستخدم لتسویة التزام لفترة اثنى  التبادل  باستثناء النقد المقید من  ما یعادلھ  النقد أو 

لمالیة. التقاریر ا

یتم تصنیف كافة الموجودات األخرى كغیر متداولة.

االلتزام متداول عند:یعتبر

توقع تسویتھ ضمن نطاق الدورة التشغیلیة االعتیادیة؛)أ
االحتفاظ بھ بھدف رئیسي وھو المتاجرة؛ ) ب
یتم تسویتھ خالل فترة اثنتي عشر شھرًا بعد فترة التقاریر المالیة؛ أو)ج
غیر مشروط لتأجیل تسویة االلتزام لفترة اثنتي عشر شھرًا على األقل بعد فترة التقاریر المالیة. عدم وجود حق )د

یتم تصنیف كافة المطلوبات األخرى كغیر متداولة.
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دمج األعمال ٣

إیبیكس القابضة ذ.م.م االستحواذ على -دمج األعمال  
إیبیكس لتحویل  شركةالحالیة، تلقت الشركة ووافقت على عرض من مساھمي، خالل الفترة ١كما ھو مذكور في اإلیضاح رقم 

("تاریخ االستحواذ") تم الحصول على كافة  ٢٠٢٢مارس  ١٪ من إیبیكس إلى الشركة ("المعاملة"). في  ١٠٠حصة ملكیة بنسبة  
إلى الشركة مقابل إصدار سندات  الكامل  بالموافقات التنظیمیة المتعلقة بالمعاملة، وتم تحویل رأس المال الصادر لشركة إیبیكس  

سھم عادي  ٣٫٠٥٠٫٠٧٧٫٤٦٧إلزامیة التحویل من قبل الشركة إلى مساھمي إیبیكس. تم تحویل األدوات القابلة للتحویل إلى  
٪ من رأس المال الصادر للمنشأة المجمعة بعد الدمج.٨٥٫٨بقیمة اسمیة قدرھا درھم واحد لكل منھا بما یمثل 

للمعی مع  ٣ار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  وفقاً  "دمج األعمال"، یتم احتساب المعاملة على أنھا عملیة استحواذ عكسي 
ألغراض المحاسبة. تم تحدید  المحاسبیةاعتبار إیبیكس الجھة المستحوذة المحاسبیة بینما تعتبر الشركة الجھة المستحوذ علیھا 

) تتم المعاملة عن طریق تبادل أدوات حقوق ١محاسبیة بناًء على الحقائق والظروف التالیة: (إیبیكس على أنھا الجھة المستحوذة ال
حصص المساھمةمباشرة، أغلبیةالدمجقبل  إیبیكس، المساھمون في  امتلكت آي اتش سي وشیمیرا،  لھذا الدمج) نتیجة  ٢الملكیة (
غالبیة أعضاء مجلس  اختیار القدرة على  اتش سي وشیمیرا  آي  ) لدى  ٣٪ من رأس مال الشركة، بعد االستحواذ؛ (٨٥٫٨بنسبة

یتضح من  كما  األداء والمركز المالي للشركةأكبر من إیبیكس  المالي الموحد لشركة  والمركزاألداءإن  )  ٤إدارة الشركة؛ و (
الواردة في الجدول التالي:المؤشرات

أیبیكس الشركة 
٢٠٢١٢٠٢١ملیون درھم

١٦٦٫٧١٫٥٢٠٫١اإلیرادات 
٦٣٩٫٠٩) ٥٫٦(إجمالي (الخسارة) / الربح  

٧٢٤٫٢١٫٣٣٨٫٦إجمالي الموجودات  

ھذه البیانات المالیة  ١استنادًا إلى مبادئ االستحواذ العكسي، ( كانت المعلومات المعروضة في  المرحلیة الموحدة المختصرة ) 
) یتم تعدیل رأس المال لیعكس رأس مال الجھة المستحوذ ٢(؛فترة المقارنة ھي تلك التي تخص الجھة المستحوذة المحاسبیةل

وبالتالي،   حقوق المساھمین  المعروض  رأس المال  فإنعلیھا المحاسبیة  ھو في بیان التغیرات في  المرحلي الموحد المختصر 
وبات المفترضة  یتم إدراج الموجودات المستحوذ علیھا والمطل)  ٣)؛ (١٣(یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم  الخاص بالشركة  

) تم تكوین ٥؛ (المعدة للتقاریرالمسجل المستمر والشركة الشركة ھي) تظل ٤؛ (للشركة بقیمتھا العادلة كما في تاریخ االستحواذ
) وتم تعدیل العائدات للسھم الواحد لفترة  ١٤(یرجى الرجوع إلى اإلیضاح رقم ) درھم ٢٫٩٣٥٫٣٦٥٫٦٧٣(احتیاطي دمج بقیمة 

كما تم عرض مجموعة كاملة من السیاسات المحاسبیة الھامة واألحكام المحاسبیة  ).  ٢٠الرجوع إلى اإلیضاح رقم  المقارنة (یرجى
الھامة في ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة. 



ایبیكس لالستثمار ش.م.ع
")شركة أسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع(سابقاً "

المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة 
٢٠٢٢مارس ٣١

٣٣

دمج األعمال (تتمة) ٣

إیبیكس القابضة ذ.م.م (تتمة) االستحواذ على -دمج األعمال  
الموجودات المستحوذ علیھا والمطلوبات المفترضة القابلة للتحدید 

والمطلوبات المفترضة:المستحوذ علیھا للموجودات المدرجةیلخص الجدول التالي القیم العادلة 

اإلجمالي 
درھم

الموجودات 
٣٢٥٫٤٨٧٫٤٩٥الممتلكات واآلالت والمعدات 

١٣٦٫٣٧٦الموجودات غیر الملموسة 
٣٥٫٥٣٤٫٠٩٨االستثمار في شركة زمیلة 

٢٠١٫٩٥٣٫٠٦٨االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
٥٢٫١٤٣٫٨١٩المخزون  

٣٣٫٢١٥٫١٤٧االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
٥٦٫٦٠٠٫٠٨٦الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى  

٤٤٫٣٧٢النقد واألرصدة البنكیة 

٧٠٥٫١١٤٫٤٦١

المطلوبات 
١٫١٥٠٫٦٠٥مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین  

٢٣٫٤٧٧٫٤٥٢القروض  
٦٢٫٨٠٦٫٦١٠الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى  

٨٧٫٤٣٤٫٦٦٧

٦١٧٫٦٧٩٫٧٩٤إجمالي صافي الموجودات القابلة للتحدید بالقیمة العادلة  
٦١٧٫٦٧٩٫٧٩٤اعتبار الشراء المحول  

-(مؤقتة)*الشھرة من االستحواذ 

تحلیل التدفقات النقدیة عند االستحواذ:
صافي النقد المستحوذ علیھ لدى شركة تابعة (المدرج ضمن التدفقات النقدیة من األنشطة 

٤٤٫٣٧٢االستثماریة)
-النقد المدفوع  

٤٤٫٣٧٢صافي التدفقات النقدیة عند االستحواذ 



ایبیكس لالستثمار ش.م.ع
")شركة أسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع(سابقاً "

المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة 
٢٠٢٢مارس ٣١

٣٤

دمج األعمال (تتمة) ٣

إیبیكس القابضة ذ.م.م (تتمة) االستحواذ على -دمج األعمال  
* عند تحدید القیم العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحدید للشركة في تاریخ االستحواذ، تم إدراج القیم العادلة على أساس  
مؤقت حیث لم یتم االنتھاء من تقییمھا بحلول التاریخ الذي تم فیھ اعتماد إصدار البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة من 

قبل مجلس اإلدارة. وبالتالي، قد یتم تعدیل الموجودات والمطلوبات القابلة للتحدید الحقاً.

الجھة المستحوذ علیھا المحاسبیةالتي ساھمت بھا اإلیرادات واألرباح قبل الضرائب 
من   ساھمت  ٢٠٢٢مارس  ٣١إلى  ٢٠٢٢مارس  ١للفترة  المحاسبیة  ،  علیھا  المستحوذ  بقیمة الجھة  إیرادات  تحقیق  في 

١في  یما لو تمت المعاملةفدرھم في نتائج المجموعة.  ٦٣٦٫٥٣٧صافي خسارة قبل الضرائب بقیمة  بدرھم و٥٫٥١١٫٣٥٠
درھم ولبلغ صافي الخسارة الموحدة قبل  ٣٦٫٧٣٠٫٠٢٥لبلغت اإلیرادات الموحدة حسب تقدیر اإلدارة ما قیمتھ  ،  ٢٠٢٢ینایر  

درھم.١٣٫٢٥٦٫١٥٠الضریبة للفترة ما قیمتھ 

دمج أعمال خاضعة لسیطرة مشتركة 
في  خالل   الشركات التي  ،  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١السنة المنتھیة  لسیطرة مشتركة. یتم استبعاد  خضعتاستحوذت المجموعة على 

"دمج األعمال" باعتبارھا عملیات دمج لألعمال  ٣عملیات االستحواذ ھذه من نطاق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
یتم السیطرة علیھا بشكل نھائي من قبل نفس  بین شركات خاضعة لسیطرة مشتركة نظرًا ألن الشركة والشركات المستحوذ علیھا 

الطرف قبل وبعد االستحواذ. تم احتساب عملیات االستحواذ باستخدام طریقة تجمیع الحصص، والتي تعكس الجوھر االقتصادي 
.للمعاملة. اختارت المجموعة دمج إیرادات ومصاریف وموجودات ومطلوبات الشركات المستحوذ علیھا منذ تاریخ االستحواذ

إیبیكس الوطنیة لخدمات التموین ذ.م.م ("إیبیكس للتموین")
٪ في إیبیكس الوطنیة لخدمات التموین ذ.م.م ("إیبیكس ١٠٠، استحوذت المجموعة على أسھم بنسبة  ٢٠٢١ینایر  ١اعتبارًا من  

وتأسیسھا  تسجیلھا  تم  محدودة  مسؤولیة  ذات  شركة  ھي  للتموین  إیبیكس  إن  مقابل.  دون  وتتمثل  للتموین")  أبوظبي  إمارة  في 
أنشطتھا في تقدیم خدمات التموین للمؤسسات الخاصة والعامة. 

سبورت سیرفیسیز اند كیترینج ذ.م.م ("سبورت") 
٪ في سبورت سیرفیسیز اند كیترینج ذ.م.م ("سبورت")  ١٠٠، استحوذت المجموعة على أسھم بنسبة  ٢٠٢١یولیو  ١اعتبارًا من 

شطة سبورت في خدمات تنظیف المباني. بدون مقابل. تتمثل أن



ایبیكس لالستثمار ش.م.ع
")شركة أسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع(سابقاً "

المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة 
٢٠٢٢مارس ٣١

٣٥

دمج األعمال (تتمة) ٣

دمج أعمال خاضعة لسیطرة مشتركة (تتمة) 

اإلجمالي سبورتإیبیكس للتموین
درھم درھم درھم 

الموجودات 
٥٫٩٨٢٫٥٤١٥٦٠٫١٣٧٦٫٥٤٢٫٦٧٨الممتلكات والمعدات  

٧٢٥٫٠١٤٥١٫٥٦٥٧٧٦٫٥٧٩المخزون  
٢٦٦٫٣٦٤٫١٣٠٤٫٠٢٧٫٨٨١٢٧٠٫٣٩٢٫٠١١الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى  

٤٫٠٤٩٫٠٩٣٤٢٫٠٠٠٤٫٠٩١٫٠٩٣المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة  
٣٫٠٦٥٫٥٤٥٦٤٦٫٠١١٣٫٧١١٫٥٥٦النقد واألرصدة البنكیة  

٢٨٠٫١٨٦٫٣٢٣٥٫٣٢٧٫٥٩٤٢٨٥٫٥١٣٫٩١٧

المطلوبات 
١٤٢٫٠٥٧١٨٤٫٦٢٣٣٢٦٫٦٨٠مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین  

٢١٤٫٥٨٥٢١٤٫٥٨٥-مطلوبات عقود اإلیجار  
١٣٤٫٠٦٥٫١٩٢١٫١٢٥٫٥٩٩١٣٥٫١٩٠٫٧٩١الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى  

٦٩٠٫٠٠٠-٦٩٠٫٠٠٠المبالغ المستحقة لمساھم  
٣٫٠٤٥٫١٣٦٣٫٠٩٥٫٥٩١٦٫١٤٠٫٧٢٧المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة  

٣٥٠٫٠٦٣-٣٥٠٫٠٦٣سحب على المكشوف من البنوك  

١٣٨٫٢٩٢٫٤٤٨٤٫٦٢٠٫٣٩٨١٤٢٫٩١٢٫٨٤٦

١٤١٫٨٩٣٫٨٧٥٧٠٧٫١٩٦١٤٢٫٦٠١٫٠٧١صافي الموجودات 
---االعتبار المدفوع  

١٤١٫٨٩٣٫٨٧٥٧٠٧٫١٩٦١٤٢٫٦٠١٫٠٧١واالستحواذ احتیاطي الدمج 

دمج األعمال ٣عملیات االستحواذ بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
، استحوذت المجموعة على الشركات التالیة، والتي تمت المحاسبة عنھا باستخدام ٢٠٢١دیسمبر  ٣١خالل السنة المنتھیة في  

: دمج األعمال: ٣االستحواذ الواردة ضمن المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  طریقة 

ملكیة فردیة ذ.م.م ("بدوار")–بدوار للتصمیم الداخلي 
٪ في بدوار للتصمیم الداخلي بدون مقابل. إن بدوار  ١٠٠، استحوذت المجموعة على حصة بنسبة  ٢٠٢١ینایر  ١اعتبارًا من  

سؤولیة محدودة، تم تسجیلھا وتأسیسھا في إمارة أبوظبي وتتمثل أنشطتھا في تنفیذ أعمال التصمیم الداخلي وبیع  ھي شركة ذات م
األثاث.  

ملكیة فردیة ذ.م.م ("الخیام المركزیة")–شركة الخیام المركزیة 
ن الخیام المركزیة ھي شركة  ٪ في الخیام المركزیة. إ١٠٠، استحوذت المجموعة على حصة بنسبة  ٢٠٢١ینایر  ١اعتبارًا من  

ذات مسؤولیة محدودة، تم تسجیلھا وتأسیسھا في إمارة أبوظبي وتتمثل أنشطتھا في بیع الخیام والمظالت بالتجزئة وإدارة الفعالیات. 



ایبیكس لالستثمار ش.م.ع
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المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة 
٢٠٢٢مارس ٣١

٣٦

دمج األعمال (تتمة) ٣

مة) (تتدمج األعمال ٣عملیات االستحواذ بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
ملكیة فردیة ذ.م.م ("إیبیكس الوطنیة لالستثمار")–إیبیكس الوطنیة لالستثمار 

٪ في إیبیكس الوطنیة لالستثمار بدون مقابل. إن إیبیكس  ١٠٠، استحوذت المجموعة على حصة بنسبة  ٢٠٢١ینایر  ١اعتبارًا من  
في إمارة أبوظبي وتتمثل أنشطتھا في االستثمار في  الوطنیة لالستثمار ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة، تم تسجیلھا وتأسیسھا  

المشاریع التجاریة والعقاریة والصناعیة وتأسیسھا وإدارتھا.  

ملكیة فردیة ذ.م.م ("آرآر للمنشآت")-آر آر إلدارة المنشآت 
ي شركة خاملة لم  ٪ في آرآر للمنشآت بدون مقابل، وھ١٠٠، استحوذت المجموعة على حصة بنسبة ٢٠٢١ینایر ١اعتبارًا من 

آرآر للمنشآت ھي شركة ذات مسؤولیة محدودة، تم تسجیلھا وتأسیسھا إن  یكن لھا موجودات أو مطلوبات كما في تاریخ االستحواذ.  
في إمارة أبوظبي وتتمثل أنشطتھا في صیانة المباني وإدارة المخیمات وأماكن إقامة العمال وتطویر العقارات وخدمات التأجیر  

واإلدارة.  

الموجودات المستحوذ علیھا والمطلوبات المفترضة 
كانت القیم العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحدید للشركات المستحوذ علیھا كما في تاریخ االستحواذ كما یلي: 

اإلجمالي إیبیكس الوطنیة الخیام المركزیة  بداور 
درھم درھم درھم درھم 

الموجودات  
٢٫٦٤١٫٢٠٧-٢٫٦٤١٫٢٠٧-الممتلكات والمعدات 

٤٦٫٠٤٠--٤٦٫٠٤٠المخزون 
٢٫٨٥١٫٩٦٥-١٫٨٨٧٫٣٣٤٩٦٤٫٦٣١المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة  

١٠٫٤٣٧٫٧٧٦-٩٤٩٫١٠٨٩٫٤٨٨٫٦٦٨الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى 
١٠٢٫٨٨١-٦٩٫٤٣٩٣٣٫٤٤٢النقد واألرصدة البنكیة  

١٦٫٠٧٩٫٨٦٩-٢٫٩٥١٫٩٢١١٣٫١٢٧٫٩٤٨إجمالي الموجودات  

المطلوبات
٤٨٠٫٠٤٠-٢٣٦٫٦٣٢٢٤٣٫٤٠٨مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین  

٦٫٦٤٦٫٢١٤٣٫٣٢٦٫٩٤٧١٫٢٢٣٫٣٠٦١١٫١٩٦٫٤٦٧المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة  
٣٫٠٢٢٫٧٢٨-١٫٧٢٨٫٣٨٤١٫٢٩٤٫٣٤٤الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى  

٨٫٦١١٫٢٣٠٤٫٨٦٤٫٦٩٩١٫٢٢٣٫٣٠٦١٤٫٦٩٩٫٢٣٥إجمالي المطلوبات  

إجمالي صافي (المطلوبات) الموجودات القابلة للتحدید 
١٫٣٨٠٫٦٣٤) ١٫٢٢٣٫٣٠٦(٨٫٢٦٣٫٢٤٩) ٥٫٦٥٩٫٣٠٩(بالقیمة العادلة

١٫٢٢٣٫٣٠٦٦٫٨٨٢٫٦١٥-٥٫٦٥٩٫٣٠٩الشھرة الناشئة عند االستحواذ  
) ٨٫٢٦٣٫٢٤٩(-) ٨٫٢٦٣٫٢٤٩(-الربح من شراء صفقة  

----الشراء اعتبار 

قیمتھا   البالغة  باالستحواذ  المتعلقة  التكالیف  تحمیل  ضمن ١٣٤٫٤٠٠تم  إدراجھا  وتم  السابقة  الفترة  خالل  كمصاریف  درھم 
المصاریف العمومیة واإلداریة.
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المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة 
٢٠٢٢مارس ٣١

٣٧

اإلیرادات ٤

٢٠٢١مارس ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
درھمدرھم

(غیر مدققة)(غیر مدققة) 

٢٢٨٫٩٦٨٫٨٢٨١٥٣٫٧٣٢٫٥٤٤خدمات التموین  
٩٢٫٩٧١٫٢٥٠٧٥٫٣٨٣٫٨١٤بیع الخیام 

٥٣٫٤١٨٫٩٤٥٣٠٫٥١٤٫٥٨٣خدمات إدارة المنشآت 
٦٫٤٥٣٫٣٦٦٢٫٠٠٨٫٤٩٥خدمات مقاوالت

-٥٫٥١١٫٣٥٠بیع األسمنت  

٣٨٧٫٣٢٣٫٧٣٩٢٦١٫٦٣٩٫٤٣٦

العقود المبرمة مع العمالء: فیما یلي تقسیم إیرادات المجموعة من 

٢٠٢١مارس ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
درھمدرھم

(غیر مدققة)(غیر مدققة) 

توقیت إدراج اإلیرادات 
٣٤٢٫٣٠٩٫٣٨٠٢٤٢٫٥٣٩٫٠٩٧البضائع والخدمات المحولة في فترة زمنیة محددة 

٤٥٫٠١٤٫٣٥٩١٩٫١٠٠٫٣٣٩البضائع والخدمات المحولة بمرور الوقت  

٣٨٧٫٣٢٣٫٧٣٩٢٦١٫٦٣٩٫٤٣٦

تكلفة المبیعات ٥

٢٠٢١مارس ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
درھمدرھم

(غیر مدققة)(غیر مدققة) 

٨٧٫٥٤٦٫٦٢١٥٤٫٠٧١٫٩٣٢تكالیف األطعمة والمشروبات
٧٨٫٦٩٩٫٨٤٢٦٢٫٢٥١٫٠٢٤بیع الخیام 

٢١٫٧٠٩٫٤٦٩٣٫٤٠٩٫٩٩٥تكالیف الموظفین 
١٠٫٥٨١٫٤٠٠٩٫٥١٢٫١٨٨مصاریف إدارة المنشآت  

٣٫٦٢٤٫٣٣٧١٧٤٫٠١٢مصاریف المرافق واإلیجار 
-١٫٩٥٤٫٣٣٧تكالیف المواد المباشرة 

١٫٨٨٦٫٠٠٢١٨٦٫٥٠٠)٧استھالك ممتلكات وآالت ومعدات (إیضاح 
٢٥٣٫٦٠١-التصمیم الداخلي تكالیف  
١٫٦٠٤٫٢٢٨١٫٠٥٨٫٦٩٨أخرى 

٢٠٧٫٦٠٦٫٢٣٦١٣٠٫٩١٧٫٩٥٠



ایبیكس لالستثمار ش.م.ع
")شركة أسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع(سابقاً "

المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة 
٢٠٢٢مارس ٣١

٣٨

المصاریف العمومیة واإلداریة ٦

٢٠٢١مارس ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
درھمدرھم

(غیر مدققة)(غیر مدققة) 

٦٫٤٥٩٫٧٤٦٢٫٧٣١٫٦٥٥تكالیف الموظفین  
١٫٣٣٢٫٩١٨١٫٣٥٥٫٦٥٨مصاریف التسویق والتوزیع  
-١٫١٠٤٫٢٧٨الرسوم المھنیة واالستشاریة 
٧٧٤٫٠٣٥١٢٨٫٤١٨مصاریف المرافق واإلیجار  

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم التجاریة المدینة والمبالغ 
٦٤٨٫٢٦٣١٫١٦٨٫١١١صافي -المستحقة من أطراف ذات عالقة 

٥٧٢٫٨٨٥١٤٤٫٧٢٨)٧استھالك ممتلكات وآالت ومعدات (إیضاح 
٥٤٠٫٠٤٥٢٣٠٫٣٦٩أخرى 

١١٫٤٣٢٫١٧٠٥٫٧٥٨٫٩٣٩



ایبیكس لالستثمار ش.م.ع
")شركة أسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع(سابقاً "

المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة 
٢٠٢٢مارس ٣١

٣٩

الممتلكات والمعدات ٧

آالت وماكینات 

مبنى المصنع  
وتحسینات على  

المأجور 
قطع غیار  
معدات مكتبیة  سیارات أثاث وتجھیزات خیام وكرافانات معدات مطبخ رأسمالیة

أعمال رأسمالیة  
اإلجمالي التنفیذ قید 

درھم درھم درھم درھم درھم درھم درھم درھم درھم درھم 

٢٠٢٢
التكلفة:
٣٥٫٨٥٣٫٢٠١-٤٫٤٧٢٫٠١٠٧٫٤٨٠٫٧٥٨١٢٫٠٢٩٫٠٩٧٣٫٥٥٦٫٨٠٦٣٫٥٤٦٫٩٥٤-٤٫٧٦٧٫٥٧٦-٢٠٢٢ینایر ١في  

٩٢٧٫٥٩١٨٦٨٫١١٥٫٤٨٣-٦٫١٣٩٫٣٩٦٥٫٥٧١٫٥٠٧--٨٠٦٫٠٤٠٫٦١١٢٩٫٤١٢٫٤١٢٢٠٫٠٢٣٫٩٦٦)٣دمج األعمال (إیضاح أثناءالمستحوذ علیھ 
٣٫٥٥٠٤٫٩٢٦٫٢٢١-٧٧٢٫٥٤١٣٫٦٦٧٫٤٤٥٨٨٫١٩١٣٩٤٫٤٩٤---إضافات 

)٨٫٧٦٥(--------)٨٫٧٦٥(استبعادات

٢٠٢٢٨٠٦٫٠٣١٫٨٤٦٣٤٫١٧٩٫٩٨٨٢٠٫٠٢٣٫٩٦٦٥٫٢٤٤٫٥٥١١١٫١٤٨٫٢٠٣١٨٫٢٥٦٫٦٨٤٩٫٥٢٢٫٨٠٧٣٫٥٤٦٫٩٥٤٩٣١٫١٤١٩٠٨٫٨٨٦٫١٤٠مارس ٣١في 

االستھالك المتراكم: 
١٫١٧٢٫٧٢٠٥٫١٢٦٫٦٣٨١٠٫٣٥٩٫٤٥٨١٫٣٦٧٫٧٩٢٢٫٧٠٣٫١٨٢٢٥٫٣٧٩٫٢٧٠-٤٫٦٤٩٫٤٨٠-٢٠٢٢ینایر ١في  

٥٤٢٫٦٢٧٫٩٨٨--٥٫٩٧٦٫٠٤٤٤٫٠٥٥٫٠٦٥--٥٠٥٫٨٤١٫٣٣١١٧٫٧٥١٫٥٧٢٩٫٠٠٣٫٩٧٦)٣دمج األعمال (إیضاح أثناءالمستحوذ علیھ 
٢٫٤٥٨٫٨٨٧-١٫١٣٦٫٨١٣٦٤٫٩٩٤٣٦٫٨٢٨٤٢٨٫٨٩٦٣٣٦٫٢٣٧٢٢٥٫٥٢٠٢١٤٫٣٨٩١٥٫٢١٠المحمل للفترة 
)٨٫٧٦٥(--------)٨٫٧٦٥(استبعادات

٥٧٠٫٤٥٧٫٣٨٠-٢٠٢٢٥٠٦٫٩٦٩٫٣٧٩٢٢٫٤٦٦٫٠٤٦٩٫٠٤٠٫٨٠٤١٫٦٠١٫٦١٦٥٫٤٦٢٫٨٧٥١٦٫٥٦١٫٠٢٢٥٫٦٣٧٫٢٤٦٢٫٧١٨٫٣٩٢مارس ٣١في 

صافي القیمة الدفتریة: 
٢٠٢٢٢٩٩٫٠٦٢٫٤٦٧١١٫٧١٣٫٩٤٢١٠٫٩٨٣٫١٦٢٣٫٦٤٢٫٩٣٥٥٫٦٨٥٫٣٢٨١٫٦٩٥٫٦٦٢٣٫٨٨٥٫٥٦١٨٢٨٫٥٦٢٩٣١٫١٤١٣٣٨٫٤٢٨٫٧٦٠مارس  ٣١في  



ایبیكس لالستثمار ش.م.ع
")شركة أسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع(سابقاً "

المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة 
٢٠٢٢مارس ٣١

٤٠

الممتلكات والمعدات (تتمة) ٧

مبنى المصنع  
وتحسینات على  

اإلجمالي معدات مكتبیة  سیارات أثاث وتجھیزات خیام وكرافانات معدات مطبخ المأجور 
درھم درھم درھم درھم درھم درھم درھم 

٢٠٢١دیسمبر ٣١
التكلفة: 
-------٢٠٢٠دیسمبر  ٢٨في 

٤٫٦١٢٫٠٦٢٣٫٣٩٦٫٣٤٧٦٫٥٧٦٫٨٩٨١١٫١٢٢٫٣٦٢٢٫٧١٠٫٦٤٣٣٫٠٣٦٫٢٩٩٣١٫٤٥٤٫٦١١)٣دمج األعمال (إیضاح أثناءالمستحوذ علیھ 
١٥٥٫٥١٤١٫٢٠٠٫٤٦٣٩٠٣٫٨٦٠٩٠٦٫٧٣٥٨٤٦٫١٦٣٥١٠٫٦٥٥٤٫٥٢٣٫٣٩٠إضافات 

)١٢٤٫٨٠٠(----)١٢٤٫٨٠٠(-استبعادات 

٤٫٧٦٧٫٥٧٦٤٫٤٧٢٫٠١٠٧٫٤٨٠٫٧٥٨١٢٫٠٢٩٫٠٩٧٣٫٥٥٦٫٨٠٦٣٫٥٤٦٫٩٥٤٣٥٫٨٥٣٫٢٠١(مدققة) ٢٠٢١دیسمبر  ٣١في 

االستھالك المتراكم: 
-------٢٠٢٠دیسمبر  ٢٨في 

٤٫٥٤٥٫٢٦٥٣٠٤٫٢٩١٤٫٢٧٢٫٩٩٤١٠٫٠٠٤٫٤٦٦٨٥٥٫٠٢٨٢٫٥٠٦٫٠١٤٢٢٫٤٨٨٫٠٥٨)٣دمج األعمال (إیضاح أثناءالمستحوذ علیھ 
١٠٤٫٢١٥٨٨٢٫٦٤٥٨٥٣٫٦٤٤٣٥٤٫٩٩٢٥١٢٫٧٦٤١٩٧٫١٦٨٢٫٩٠٥٫٤٢٨المحمل للفترة 

)١٤٫٢١٦(----)١٤٫٢١٦(-استبعادات 

٤٫٦٤٩٫٤٨٠١٫١٧٢٫٧٢٠٥٫١٢٦٫٦٣٨١٠٫٣٥٩٫٤٥٨١٫٣٦٧٫٧٩٢٢٫٧٠٣٫١٨٢٢٥٫٣٧٩٫٢٧٠(مدققة) ٢٠٢١دیسمبر  ٣١في 

صافي القیمة الدفتریة: 
١١٨٫٠٩٦٣٫٢٩٩٫٢٩٠٢٫٣٥٤٫١٢٠١٫٦٦٩٫٦٣٩٢٫١٨٩٫٠١٤٨٤٣٫٧٧٢١٠٫٤٧٣٫٩٣١(مدققة) ٢٠٢١دیسمبر  ٣١في 

). ١٦. إن ھذه الموجودات مرھونة مقابل قرض ألجل الخاص بالمجموعة (إیضاح ٢٠١٩استرداد الحرارة المھدرة الذي تمت رسملتھ خالل تتضمن اآلالت والماكینات أصل  

األرض.تم تشیید المصنع والمباني المتعلقة بھ على قطعة أرض ممنوحة من قبل حكومة رأس الخیمة. ال یوجد إیجار محمل على ھذه



ایبیكس لالستثمار ش.م.ع
")شركة أسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع(سابقاً "

المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة 
٢٠٢٢مارس ٣١

٤١

الممتلكات والمعدات (تتمة) ٧

كما یلي: للسنةتم تخصیص رسوم االستھالك 

٢٠٢١مارس ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
درھمدرھم

(غیر مدققة)(غیر مدققة) 

١٫٨٨٦٫٠٠٢١٨٦٫٥٠٠) ٥تكلفة المبیعات (إیضاح 
٥٧٢٫٨٨٥١٤٤٫٧٢٨) ٦واإلداریة (إیضاح المصاریف العمومیة 

٢٫٤٥٨٫٨٨٧٣٣١٫٢٢٨

الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى٨

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

٧٧١٫٤٦٢٫٩٦٧٤٤٠٫٩٩٢٫٨٤٢من جھات الحكومیة –الذمم التجاریة المدینة 
٨٠٫٧٥٣٫٩٧٦١٥٫٣٦٥٫٨٠٢من الجھات غیر الحكومیة –الذمم التجاریة المدینة 

٨٥٢٫٢١٦٫٩٤٣٤٥٦٫٢٨٨٫٦٤٤
)٩٫٢٤١٫٠٥٣()٢٧٫٤١٣٫٣٤١(ناقصاً: مخصص خسارة االئتمان المتوقعة 

٨٢٤٫٨٠٣٫٦٠٢٤٤٧٫٠٤٧٫٥٩١صافي -مدینة ذمم تجاریة 
١١٫٦٧١٫٨٦٩٧٫٨٧٨٫٠٣٤سلفات للموردین  

٨٫٤٥٣٫٧٢٥٦٫١٨٣٫١٧١ودائع  
٤٫٤٢٢٫٩١٦٣٫٠٢٦٫٧٥٧مصاریف مدفوعة مقدماً 

٣٫٩٣٦٫٨٣٢٦٣٫١٠٥٫٧٩٦ذمم مدینة لم یصدر عنھا فواتیر 
-١٩٠٫١٦٥مبالغ مدفوعة مقدماً 

٥٫٨٧٧٫٧٥٩١٫٢٦٤٫٨٣٩ذمم مدینة أخرى 

٨٥٩٫٣٥٦٫٨٦٨٥٢٨٫٥٠٦٫١٨٨

من   مدینة  ذمم  ذلك  ویشمل  عمالء  عدة  من  مستحقاً  الفترة  نھایة  في  المدینة  التجاریة  الذمم  رصید  بمبلغ  ٥كان  عمالء 
من الذمم التجاریة  )  ٪٩٧:  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١(٪  ٩١تمثل  درھم)٤٤٣٫٥٧٩٫٥٠٤:  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١(درھم٧٧٣٫١٣٨٫٣٧٩

السمعة الطیبة والجدارة االئتمانیة وھي على ثقة من أن ھذا التركیز في مخاطر  المدینة. تعتبر اإلدارة أن ھؤالء العمالء من ذوي  
االئتمان لن یؤدي إلى أیة خسارة كبیرة للمجموعة.



ایبیكس لالستثمار ش.م.ع
")شركة أسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع(سابقاً "

المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة 
٢٠٢٢مارس ٣١

٤٢

الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى (تتمة) ٨

كانت الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة كما یلي: 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

-٩٫٢٤١٫٠٥٣الرصید االفتتاحي 
١٧٫٥٢٤٫٠٢٥٥٫٢٦٨٫٢٨٠المستحوذ علیھا أثناء دمج األعمال 

٦٤٨٫٢٦٣٤٫٠٠١٫٠٥٠المحمل للفترة  
) ٢٨٫٢٧٧(-شطب 

٢٧٫٤١٣٫٣٤١٩٫٢٤١٫٠٥٣الرصید الختامي 

مستحق الدفع
یوم١٨٠أكثر من یوم ١٨٠-١٢١یوم ١٢٠-٩١یوم٩٠-٦١یوم٦٠-٣٠المتداول اإلجمالي 

درھم درھم درھم درھم درھم درھم درھم 

(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١في 
٪٠٫٤٩٪٠٫٤٩٪٠٫٤٩٪٠٫٤٩٪٠٫٤٩٪٠٫٤٩معدل خسارة االئتمان المتوقعة  

التعثر   عند  المقدرة  الدفتریة  القیمة  – إجمالي 
جھات حكومیة   

٧٧١٫٤٦٢٫٩٦٧٤٤٢٫٣٦٨٫٣٥٨١٤٦٫٥٩١٫٩٥٢١٤٦٫١٧٩٫١٨٩٢٢٩٫٢٤٩٢٨٫١٥٣٫٤٤٥٧٫٩٤٠٫٧٧٤

٣٫٧٨٠٫١٦٩٢٫١٦٧٫٦٠٥٧١٨٫٣٠١٧١٦٫٢٧٨١٫١٢٣١٣٧٫٩٥٢٣٨٫٩١٠خسارة االئتمان المتوقعة  

٪٦٤٫٠١٪٨٫٨٨٪٩٫١٢٪١١٫٨٢٪٣٫٢٢٪٢٫٤٤معدل خسارة االئتمان المتوقعة  
التعثر   عند  المقدرة  الدفتریة  القیمة  – إجمالي 

جھات غیر حكومیة   
٨٠٫٧٥٣٫٩٧٦١٣٫٧٠٣٫٩٦٨٧٫٤٠١٫٧٦٢٧٫٢١٢٫٣٤٣٦٫٥٢٥٫٤٨٦١٤٫١٠٣٫٣٥٤٣١٫٨٠٧٫٠٦٣

٢٣٫٦٣٣٫١٧٢٣٣٥٫٠٥٣٢٣٨٫٤٩٠٨٥٢٫٧١١٥٩٥٫٠٧٥١٫٢٥٢٫١٣٥٢٠٫٣٥٩٫٧٠٨خسارة االئتمان المتوقعة  

٪٥١٫٣٢٪٣٫٢٩٪٨٫٨٣٪١٫٠٢٪٠٫٦٢٪٠٫٥٥معدل خسارة االئتمان المتوقعة  
ذمم  – إجمالي القیمة الدفتریة المقدرة عند التعثر 

تجاریة مدینة   
٨٥٢٫٢١٦٫٩٤٣٤٥٦٫٠٧٢٫٣٢٦١٥٣٫٩٩٣٫٧١٤١٥٣٫٣٩١٫٥٣٢٦٫٧٥٤٫٧٣٥٤٢٫٢٥٦٫٧٩٩٣٩٫٧٤٧٫٨٣٧

٢٧٫٤١٣٫٣٤١٢٫٥٠٢٫٦٥٨٩٥٦٫٧٩١١٫٥٦٨٫٩٨٩٥٩٦٫١٩٨١٫٣٩٠٫٠٨٧٢٠٫٣٩٨٫٦١٨خسارة االئتمان المتوقعة  

مستحق الدفع 
یوم ١٨٠أكثر من یوم ١٨٠-١٢١یوم ١٢٠-٩١یوم ٩٠-٦١یوم ٦٠-٣٠المتداولاإلجمالي 

درھم درھم درھم درھم درھم درھم درھم 

(مدققة) ٢٠٢١دیسمبر ٣١في 
٪ ٢٥٫٠٠٪ ٠٫٠٠٪ ٠٫٠٠٪ ٠٫٠٠٪ ١٫٢٥٪ ١٫٦٣معدل خسارة االئتمان المتوقعة  

التعثر   عند  المقدرة  الدفتریة  القیمة  – إجمالي 
جھات حكومیة   

٤٤٠٫٩٢٢٫٨٤٢١٧٠٫٣٦٢٫٧٠٠٤٠٫٢٣٣٫٨٢٤٤٠٫٣٦٥٫٨٨١٧١٫٨٥٢٫١٦٦١١٤٫١١٨٫٧٤٩٣٫٩٨٩٫٥٢٢

٩٩٧٫٣٨٠---٤٫٢٨٤٫٤٨٩٢٫٧٨٤٫٤٢٧٥٠٢٫٦٨٢خسارة االئتمان المتوقعة  

٪ ٦٨٫٢٢٪ ٨٫٨٣٪ ٩٫١٥٪ ٢١٫٤٤٪ ١٫٩٤٪ ١٫٠٦معدل خسارة االئتمان المتوقعة  
التعثر   عند  المقدرة  الدفتریة  القیمة  – إجمالي 

جھات غیر حكومیة   
١٥٫٣٦٥٫٨٠٢٢٫٣٢٢٫٧٣٦٣٫٨٠٠٫٤٧٦٨٢٣٫٤٢٥٥٥١٫٣٥٥١٫٢٤٠٫٢١٦٦٫٦٢٧٫٥٩٤

٤٫٩٥٦٫٥٦٤٢٤٫٦٢٣٧٣٫٧٩١١٧٦٫٥٧٩٥٠٫٤٦٢١٠٩٫٤٥٩٤٫٥٢١٫٦٥٠خسارة االئتمان المتوقعة  

٪ ٥١٫٩٨٪ ٠٫٠٩٪ ٠٫٠٧٪ ٠٫٤٣٪ ١٫٣١٪ ١٫٦٣معدل خسارة االئتمان المتوقعة  
ذمم  – إجمالي القیمة الدفتریة المقدرة عند التعثر 

تجاریة مدینة   
٤٥٦٫٢٨٨٫٦٤٤١٧٢٫٦٨٥٫٤٣٦٤٤٫٠٣٤٫٣٠٠٤١٫١٨٩٫٣٠٦٧٢٫٤٠٣٫٥٢١١١٥٫٣٥٨٫٩٦٥١٠٫٦١٧٫١١٦

٩٫٢٤١٫٠٥٣٢٫٨٠٩٫٠٥٠٥٧٦٫٤٧٣١٧٦٫٥٧٩٥٠٫٤٦٢١٠٩٫٤٥٩٥٫٥١٩٫٠٣٠خسارة االئتمان المتوقعة  

استثمارات في شركة زمیلة ٩

الخرسانة  یمثل االستثمار في شركة زمیلة استثمار المجموعة في شركة ریم ردي مكس ذ.م.م، شركة تعمل في مجال تصنیع وبیع  
دیسمبر  ٣١(٪٢٠الجاھزة وتقدیم خدمات ضخ الخرسانة، وھي كائنة في أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة. تمتلك الشركة حالیاً  

ریم ردي مكس ذ.م.م.: ال شيء) من رأس مال شركة٢٠٢١



ایبیكس لالستثمار ش.م.ع
")شركة أسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع(سابقاً "

المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة 
٢٠٢٢مارس ٣١

٤٣

(تتمة) زمیلةةاستثمارات في شرك٩

:كما یليكانت الحركة في االستثمار في شركة زمیلة 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

--الرصید االفتتاحي 
-٣٥٫٥٣٤٫٠٩٨المستحوذ علیھا أثناء دمج األعمال 

-)٢٢٨٫٠٢٦(الشركة الزمیلة من خسارةناقصاً: حصة 

٣٥٫٣٠٦٫٠٧٢-

: ٢٠٢٢مارس ٣١فیما یلي المعلومات المالیة الملخصة للشركة الزمیلة كما في 

٢٠٢٢مارس ٣١
درھم

(غیر مدققة) 

الموجودات المتداولة 
١٫٨٢٥٫٤٩٦النقد وما یعادلھ 

١٢٢٫٤٥١٫٢٤٣الموجودات المتداولة األخرى 

١٢٤٫٢٧٦٫٧٣٩إجمالي الموجودات المتداولة 
٤٧٫٥٧٦٫٤٩٤الموجودات غیر المتداولة 

المطلوبات المتداولة 
٥٨٫١٨٦٫٧٩٥الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى 

٣٩٫٨٠٢٫٢٦٥المطلوبات المتداولة األخرى
٩٧٫٩٨٩٫٠٦٠إجمالي المطلوبات المتداولة 

٣٫٥٢٤٫١٦١المطلوبات غیر المتداولة 
٧٠٫٦٥٧٫٤٠٥صافي الموجودات 

١٤٫١٣١٫٤٨١حصة المجموعة من صافي الموجودات
٢١٫١٧٤٫٥٩١الشھرة

٣٥٫٣٠٦٫٠٧٢القیمة الدفتریة 

٣١٫٧٥٨٫٣٩٠اإلیرادات إجمالي 

)١٫١٤٠٫١٣٢(الخسارة للفترة صافي 

)٢٢٨٫٠٢٦(شركة زمیلة من خسارةحصة 

٩١١٫٧٢١المطلوبات الطارئة من حصة 



ایبیكس لالستثمار ش.م.ع
")شركة أسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع(سابقاً "

المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة 
٢٠٢٢مارس ٣١

٤٤

الموجودات المالیة ١٠

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

٥٥٤٫٥١٢٫٨٢٥٥٣٠٫٣٩٢٫٧٠٠بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر موجودات مالیة 
-٢٠٦٫٣٣٥٫١٣٠موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

٧٦٠٫٨٤٧٫٩٥٥٥٣٠٫٣٩٢٫٧٠٠

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
استثمارات مدرجة 
-٥٣٠٫٣٩٢٫٧٠٠الرصید االفتتاحي 

٤٫٨٠٩٫٦٧٦١٥٨٫٧٣٨٫٠١٩إضافات
-٣٣٫٢١٥٫١٤٧) ٣٫١المستحوذ علیھ بموجب دمج أعمال (إیضاح –إضافات 
)٢٩٫٨٥١٫٠١٠()١٫٨٠٩٫٥٤٨(استبعادات

٤٠١٫٥٠٥٫٦٩١)١٢٫٠٩٥٫١٥٠(التغیر في القیمة العادلة 

٥٥٤٫٥١٢٫٨٢٥٥٣٠٫٣٩٢٫٧٠٠الرصید الختامي 

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
استثمارات مدرجة وغیر مدرجة 

--الرصید االفتتاحي 
-٢٠١٫٩٥٣٫٠٦٨المستحوذ علیھ بموجب دمج أعمال –إضافات 

-٤٫٣٨٢٫٠٦٢التغیر في القیمة العادلة 

-٢٠٦٫٣٣٥٫١٣٠الرصید الختامي 

٧٥٥٫٧٧٩٫٥٩٠٥٣٠٫٣٩٢٫٧٠٠إجمالي األوراق المالیة المدرجة 
-٥٫٠٦٨٫٣٦٥األوراق المالیة غیر المدرجة 

٧٦٠٫٨٤٧٫٩٥٥٥٣٠٫٣٩٢٫٧٠٠

لالستثمارات:فیما یلي التوزیع الجغرافي 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

٧٦٠٫٨٤٧٫٩٥٥٥٣٠٫٣٩٢٫٧٠٠اإلمارات العربیة المتحدة 

. ١٩رقمیتم إدراج االستثمارات بالقیمة العادلة باستخدام طرق التقییم كما ھو مفصح عنھ في اإلیضاح



ایبیكس لالستثمار ش.م.ع
")شركة أسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع(سابقاً "

المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة 
٢٠٢٢مارس ٣١

٤٥

المخزون ١١

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

٨٫٣٥٤٫٧٥٥٢٫٩٥٨٫٥٦٦البضائع الجاھزة 
-٨٫٧٦١٫٧٤١المواد الخام 

-١٦٫٦٤٣٫٠٣٣أعمال قید التنفیذ 
-٣٤٫٥٥٦٫٩٥١صیانة –قطع غیار 

-٤٫٠١٧٫٢٧٣مواد استھالكیة 

٧٢٫٣٣٣٫٧٥٣٢٫٩٥٨٫٥٦٦اإلجمالي 
) ٣٥٧٫١٧٤()٤٫٩٧٥٫٣٣٤(ناقصاً: مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم 

٦٧٫٣٥٨٫٤١٩٢٫٦٠١٫٣٩٢اإلجمالي 

: كما یليكانت الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

٣٥٧٫١٧٤٣٥٧٫١٧٤االفتتاحي الرصید 
-٤٫٦١٨٫٣٣٤)٣٫١المستحوذ علیھ أثناء دمج األعمال (إیضاح 

٤٫٩٧٥٫٣٣٤٣٥٧٫١٧٤

واألرصدة البنكیة  النقد ١٢

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

٩٢٤٫٠١٤٤٠٩٫٢١٤النقد في الصندوق
٤٤٫٦٨٩٫١١٦١٠٤٫٦٨٣٫١٩٤أرصدة بنكیة  

٤٥٫٦١٣٫١٣٠١٠٥٫٠٩٢٫٤٠٨



ایبیكس لالستثمار ش.م.ع
")شركة أسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع(سابقاً "

المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة 
٢٠٢٢مارس ٣١

٤٦

(تتمة) واألرصدة البنكیةالنقد ١٢

: مما یليألغراض بیان التدفقات النقدیة المرحلي الموحد المختصر، یتكون النقد وما یعادلھ 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

٩٢٤٫٠١٤٤٠٩٫٢١٤النقد في الصندوق
٤٤٫٦٨٩٫١١٦١٠٤٫٦٨٣٫١٩٤أرصدة بنكیة  

)١٦٫٧٢٤٫٢٢٢(-

٢٨٫٨٨٨٫٩٠٨١٠٥٫٠٩٢٫٤٠٨)١٦ناقصاً: سحب على المكشوف من البنوك (إیضاح  

رأس المال ١٣

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

المصرح بھ، والصادر والمدفوع بالكامل 
) سھم عادي٣٫٠٥٠٫٠٧٧٫٤٦٧: ٢٠٢١دیسمبر ٣١(٣٫٥٥٣٫١٩٥

٣٫٥٥٣٫١٩٥٫٤٦٧٣٫٠٥٠٫٠٧٧٫٤٦٧بقیمة واحد درھم لكل سھم 

وإیبیكس حول ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة، تم إدراج الدمج بین الشركة  ٣٫١رقمكما ھو مبین في اإلیضاح
٣١. وبناًء علیھ، تم تعدیل رأس المال في  دمج األعمال٣المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  بموجب  كاستحواذ عكسي

سھم) الصادرة لمساھمي ابیكس في الشركة.٣٫٠٥٠٫٠٧٧٫٤٦٧بأثر مستقبلي لیعكس عدد األسھم (٢٠٢١دیسمبر 

الشركة   مساھمو  وعلی٥٠٣٫١١٨٫٠٠٠استلم  شراء  كاعتبار  الشركة  في  لیكون سھم  الصادر  الشركة  مال  رأس  زاد  ھ 
سھم.٣٫٥٥٣٫١٩٥٫٤٦٧

احتیاطي الدمج ١٣٫١

وبموجب مبادئ االستحواذ العكسي، فإن ھیكل حقوق الملكیة المعروض في  ٣وفقاً للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
عدد األسھم) للجھة المستحوذ علیھا ("الشركة")، بما  ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة یعكس ھیكل رأس مال (

. نتج عن ذلك تكوین "احتیاطي دمج". یتم )٣٫١دمج األعمال (إیضاح  لتنفیذإلیبیكس في ذلك األسھم الصادرة من قبل الشركة  
درھم كالفرق بین: ٢٫٩٣٥٫٣٦٥٫٦٧٣احتساب احتیاطي الدمج البالغ قدره 

درھم، ١٥٠٫٠٠٠قبل الدمج بقیمة  إیبیكس) ورأس مال  ٣٫١درھم (إیضاح  ٦١٧٫٦٧٩٫٧٩٤إجمالي اعتبار الشراء  )أ
و

تبلغ سھم بقیمة أصلیة  ٣٫٥٥٣٫١٩٥٫٤٦٧درھم (٣٫٥٥٣٫١٩٥٫٤٦٧ورأس مال الشركة ما قبل الدمج البالغ قدره  ) ب
. ١٣رقم) كما ھو مبین في اإلیضاحدرھم واحد



ایبیكس لالستثمار ش.م.ع
")شركة أسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع(سابقاً "

المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة 
٢٠٢٢مارس ٣١

٤٧

الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى ١٤

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

٢٩٩٫٢٢٧٫٧٩٩٩١٫٧٣١٫٩٠٠الذمم التجاریة الدائنة 
١٢٫١٦٨٫٣٠٦٤٤٫١٨٢٫٣٠٨المستحقات  

-٣٫٩٦٦٫٣٠١توزیعات أرباح دائنة 
٨٫٢٥٦٫٧٦٨-ضریبة القیمة المضافة الدائنة

١٫٠٤٢٫٦٤٥-مبالغ مستحقة للموظفین 
٦٧٣٫٥٠٥-مخصص رواتب إجازات الموظفین وتذاكر السفر 

٢٣٫٩٥٧٫٦٤٦١٩٫٨١٠٫٩٣٥ذمم دائنة أخرى  

٣٣٩٫٣٢٠٫٠٥٢١٦٥٫٦٩٨٫٠٦١

األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة  ١٥

تقوم المجموعة بإبرام معامالت مع شركات وجھات تقع ضمن نطاق تعریف الطرف ذو العالقة الوارد ضمن معیار المحاسبة 
رقم   العالقة٢٤الدولي  ذات  األطراف  المساھمین إفصاحات  أي  العالقة،  ذات  األطراف  مع  معامالت  المعامالت  ھذه  تمثل   .

لس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئیسیین للمجموعة والشركات التي تسیطر علیھا  والشركات الزمیلة والشركات التابعة وأعضاء مج
ھذه األطراف أو التي تمارس علیھا نفوذًا جوھریاً. یتم اعتماد سیاسات وأحكام التسعیر لھذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة. 



ایبیكس لالستثمار ش.م.ع
")شركة أسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع(سابقاً "

المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة 
٢٠٢٢مارس ٣١

٤٨

(تتمة) األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة  ١٥

األرصدة١٥٫١

إن األرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بیان المركز المالي الموحد ھي كما یلي:

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

المبالغ المستحقة من المساھمین
٩٠٫٠٠٠٩٠٫٠٠٠اتش سي كابیتال القابضة ذ.م.ماي 

٦٠٫٠٠٠٦٠٫٠٠٠شیمیرا لالستثمار ذ.م.م 

١٥٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠

المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة: 
٧٧٫٧٥٤٫٣٧٦-الدولیة لألوراق المالیة ذ.م.م

١٢٦٫١٢٤٫١٩٦٥٤٫٦٦٦٫٥٣٥طموح للرعایة الصحیة ذ.م.م 
-٤٧٫٤٢٤٫٣٩١سي للنقل والمقاوالت العامة ذ.م.مأیھ تي جي 

٢١٫٣٤٩٫٥٣٦٩٫٢٠٧٫٧٥٦الشركة الوطنیة لإلنشاءات البترولیة 
١٠٫٣٥٣٫٦١٥٧٫٠٨٧٫٧٥١مون فالور للتطویر العقاري ذ.م.م 
٢٫٢٢٥٫٢٩٩٢٫٢٧٤٫٥٣١المدینة السكنیة لعمال اإلنشاء ذ.م.م
١٫٩٥٠٫٧٤٤٢٫٣٣٠٫٩٢٦الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع

١٫٢٥٦٫٢٢٠١٫٧٦٠٫٦٥٢بال للتبرید القابضة ذ.م.م
١٫٢٢٩٫٣٢٧١٫٠٩٧٫٣٤٥سینشري لالستثمار العقاري ذ.م.م

٥٢٤٫١٧٦٥٢٤٫١٧٦رویال أركیتیكت إلدارة المشاریع ذ.م.م
٦٧٨٫٠٣٥٥٠٤٫٢٣٦شركة الجرافات البحریة الوطنیة ش.م.ع 

٩٢٫١٠٣١٠٧٫١٦٨.م.م سومریان ھیلث ذ
٦٩٫٤١٢٣٧٫٦٩٢.م.ممنتجع تالل ذ

-٢٫٢٩٨الجرف لألسماك ذ.م.م

٢١٣٫٢٧٩٫٣٥٢١٥٧٫٣٥٣٫١٤٤

٢١٣٫٤٢٩٫٣٥٢١٥٧٫٥٠٣٫١٤٤إجمالي المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة
)٣٫٠٤٠٫٢٦٣()٢٫٩٨٨٫٧٠٩(ناقصاً: مخصص خسارة االئتمان المتوقعة

٢١٠٫٤٤٠٫٦٤٣١٥٤٫٤٦٢٫٨٨١



ایبیكس لالستثمار ش.م.ع
")شركة أسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع(سابقاً "

المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة 
٢٠٢٢مارس ٣١

٤٩

(تتمة) األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة١٥

األرصدة (تتمة) ١٥٫١

كانت الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة كما یلي: 
الفترة المنتھیة في  

٢٠٢٢مارس ٣١
السنة المنتھیة في  

٢٠٢١دیسمبر ٣١
درھمدرھم

(مدققة) مدققة) (غیر 

-٣٫٠٤٠٫٢٦٣الرصید االفتتاحي 
٣٫٠٤٠٫٢٦٣)٥١٫٥٥٤((عكس) / المحمل للفترة 

٢٫٩٨٨٫٧٠٩٣٫٠٤٠٫٢٦٣الرصید الختامي 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة: 
١٠٫٨٥٨٫٢٠٥٧٫٦٠٤٫٨٧٦(مخازن زي ش.م.خ)مجموعة غذاء ش.م.خ 

٨٫٥٤٢٫٣١٩٢٫٧٢٣٫٣٢٠الریان لالستثمار ش.م.خ 
٥٫٦٧٨٫٦٠٤٣٫٤٨٥٫٧٠٢میراك رویال نیتشر للخضار والفواكھ ذ.م.م 

٣٫٠٠١٫٣٨٢٢٫٩٩٧٫٨٨٢بال للخدمات التقنیة ذ.م.م
١٫٥٦٨٫٢٣١-أیھ تي جي سي للنقل والمقاوالت العامة ذ.م.م

٦٩٠٫٠٠٠٦٩٠٫٠٠٠ملكیة فردیة ذ.م.م-نیوتك االستثماریة للتجارة العامة 
٤٩٧٫٦٠٠٢٢٩٫١٧٤القدرة لخدمات إدارة المرافق ذ.م.م 

٣٣٨٫١٠٨١٤٦٫٤٦٥ألیانس فود كومباني ذ.م.م
٣٠٢٫٩٠٧٢٤٣٫٥٤٠ملكیة فردیة ذ.م.م –للرعایة الصحیة ٧بروتیكت 

-٦٣٫٤٨٨لالتصاالت ذ.م.مفیوال 
٥٫٧٨٠-الجرف للسفر والسیاحة 

٢٩٫٩٧٢٫٦١٣١٩٫٦٩٤٫٩٧٠

المعامالت ١٥٫٢

خالل الفترة، أبرمت المجموعة المعامالت التالیة مع أطراف ذات عالقة: 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

٧٥٫١٩٠٫٩٩٥٢٨٫٤١٥٫١٢٨اإلیرادات

-٨٫٠٠٤٫١٦٨تكلفة المبیعات 



ایبیكس لالستثمار ش.م.ع
")شركة أسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع(سابقاً "

المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة 
٢٠٢٢مارس ٣١

٥٠

األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة) ١٥

تعویضات اإلدارة العلیا ١٥٫٣

٢٠٢١مارس ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
درھمدرھم

(غیر مدققة)(غیر مدققة) 

١٫١٢٠٫٤٦٧٩٢٧٫٨٨٨الرواتب ومكافآت الموظفین  
١٨٫٥١٤١٤٫٧٠٠مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 

١٫١٣٨٫٩٨١٩٤٢٫٥٨٨

القروض البنكیة ١٦

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

-٦٫٣٧٢٫٥٩٨قروض قصیرة األجل 
-١٦٫٧٢٤٫٢٢٢) ١٢سحب على المكشوف من البنوك (إیضاح 

٢٣٫٠٩٦٫٨٢٠-

فیما یلي الحركة في القروض قصیرة األجل خالل السنة:

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

--االفتتاحي الرصید
-٦٫٩٥١٫٩٢٥)٣٫١(إیضاح المستحوذ علیھ أثناء دمج األعمال 

-)٥٧٩٫٣٢٧(المدفوع خالل الفترة / السنة

-٦٫٣٧٢٫٥٩٨الرصید الختامي 



ایبیكس لالستثمار ش.م.ع
")شركة أسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع(سابقاً "

المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة 
٢٠٢٢مارس ٣١

٥١

القروض البنكیة (تتمة) ١٦

قروض قصیرة األجل: 
بقیمة   األجل  قصیر  قرض  تسھیل  على  المجموعة  سنة  ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠حصلت  في  وحدة  ٢٠١٧درھم  بناء  استرداد  لتمویل 

أقساط شھریة متساویة. یحمل القرض فائدة بمعدل ٤٨. إن القرض مستحق السداد على الحرارة المھدرة في مصنع رأس الخیمة
كحد أدنى. إن القرض مضمون من خالل: سنویًا ٪٤٫٢٥نسبةسنویا، تخضع إلى ٪٢٫٧٥أشھر اییبور + ٣

 ؛ و٧(إیضاح  رھن على وحدة استرداد الحرارة المھدرة(
.تنازل عن بولیصة تأمین شامل على وحدة استرداد الحرارة المھدرة

بموجب شروط تسھیالت القروض، یتطلب من المجموعة االلتزام بالتعھدات المالیة التالیة: 

 ؛ ملیون درھم لصالح البنك٣٠رھن على آلیات وماكینات تم شراؤھا لوحدة استرداد الحرارة المھدرة مقابل
 ملیون درھم ٣٠زل عن بولیصة تأمین شامل على اآللیات والماكینات لمشروع وحدة استرداد الحرارة المھدرة مقابل  تنا

لصالح البنك وتسجیل ھذا التنازل لدى سجل الضمانات على تكلفة المجموعة؛
في أي وقت خالل فترة القرض؛ ١٫٢٥:١ینخفض متوسط نسبة تغطیة خدمة الدیْن تحت أال
 فة موجودات المجموعة في كل األوقات خالل مدة التسھیل؛تأمین كا
 أو أقل في كل األوقات خالل مدة القرض.١:١الحفاظ على نسبة المدیونیة المعدلة بواقع

یمثل السحب على المكشوف من البنك التسھیالت االئتمانیة البنكیة غیر المضمونة من مؤسسة مالیة في اإلمارات العربیة المتحدة  
كحد  سنویاً ٪٤٫٥نسبةسنویاً، تخضع إلى ٪٢٫٧٥أشھر أیبور + ٣ملیون درھم. یحمل التسھیل فائدة بمعدل ٢٠صل إلى بحد ی
أدنى. 

المطلوبات الطارئة وااللتزامات ١٧

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

٩٠٫٠٠٠٩٠٫٠٠٠خطابات ضمان 
٦٫٦٦٢٫٨٦٠٥٫١٧٨٫٧٤٦بنكیة ضمانات 

٦٫٧٥٢٫٨٦٠٥٫٢٦٨٫٧٤٦

سیاق األعمال االعتیادیة.ضمنتم إصدار الضمانات البنكیة أعاله 



ایبیكس لالستثمار ش.م.ع
")شركة أسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع(سابقاً "

المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة 
٢٠٢٢مارس ٣١

٥٢

إدارة المخاطر المالیة ١٨

معدالت إن أنشطة المجموعة تعرضھا لمجموعة متنوعة من المخاطر المالیة؛ وھي مخاطر االئتمان ومخاطر السیولة ومخاطر 
المشتقة،  المالیة  األدوات  ذلك  في  بما  المالیة،  األدوات  في  تتداول  أو  المجموعة  تدخل  ال  األجنبیة.  العمالت  ومخاطر  الفائدة 

ألغراض المضاربة أو إدارة المخاطر. 

خسائر االئتمان المتوقعة الواردة ضم ن نطاق المعیار  یناقش القسم التالي سیاسات إدارة مخاطر الشركة. تستخدم عملیة قیاس 
المعلومات واألسالیب التي تستخدمھا الشركة إلدارة مخاطر االئتمان، على الرغم من إجراء  ٩الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  

. ٩بعض التعدیالت علیھا بھدف االمتثال لمتطلبات المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

، لم تتعرض المجموعة ألیة مخاطر مالیة جوھریة، بخالف مخاطر االئتمان ومخاطر  ٢٠٢٢مارس٣١خالل الفترة المنتھیة في  
معدالت الفائدة ومخاطر السیولة. تقوم المجموعة بمراجعة واعتماد السیاسات إلدارة كل من ھذه المخاطر وفیما یلي ملخص لھذه 

السیاسات:

مخاطر االئتمان 
راف األداة المالیة في الوفاء بالتزامھ مما یتسبب في تكبد الطرف اآلخر لخسارة  إن مخاطر االئتمان ھي مخاطر فشل أحد أط 

مالیة. تبنت المجموعة سیاسة التعامل فقط مع األطراف المقابلة ذات الجدارة االئتمانیة، ومع ذلك، یتم تحقیق إیرادات جوھریة 
االئتمان بالنسبة لھم على أنھا منخفضة. من خالل التعامل مع عمالء بارزین ومعروفین، والذین تم تقییم مخاطر  

تحاول المجموعة السیطرة على مخاطر االئتمان من خالل مراقبة التعرضات لمخاطر االئتمان، والحد من المعامالت مع أطراف  
عالقة بالمجموعة. مقابلة محددة لیست لھا عالقة بالمجموعة، والتقییم المستمر للجدارة االئتمانیة لألطراف المقابلة التي لیست لھا  

یتم تقییم األرصدة لدى البنوك على أنھا ذات مخاطر ائتمانیة منخفضة للتعثر عن السداد باعتبار أن ھذه البنوك تخضع لرقابة 
صارمة من قبل مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي. 

جاریة مماثلة، أو في أنشطة في نفس المنطقة ینشأ تركیز مخاطر االئتمان عندما یدخل عدد من األطراف المقابلة في أنشطة ت
الجغرافیة، أو یكون لدیھم سمات اقتصادیة مماثلة من شأنھا أن تجعل قدرتھم على الوفاء بااللتزامات التعاقدیة تتأثر بنفس الصورة  

نسبیة ألداء المجموعة تجاه بالتغیرات االقتصادیة، أو بالظروف السیاسیة أو بغیرھا. یشیر تركیز مخاطر االئتمان إلى الحساسیة ال
التطورات التي تؤثر على قطاع معین أو منطقة جغرافیة معینة. إن جمیع األرصدة لدى البنوك مودعة لدى بنوك تجاریة في  

دولة اإلمارات العربیة المتحدة. 

یة فترة التقاریر المالیة، في  إن المبلغ الذي یمثل على أفضل وجھ الحد األقصى لمخاطر االئتمان على الموجودات المالیة في نھا 
حالة فشل األطراف المقابلة في أداء التزاماتھا، یقارب بشكل عام قیمتھا الدفتریة. إن األرصدة لدى البنوك غیر مضمونة بأیة  

ضمانات. 
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إدارة المخاطر المالیة (تتمة) ١٨

مخاطر السیولة 
المجموعة على الوفاء بالتزامات المدفوعات المرتبطة بمطلوباتھا المالیة عند استحقاقھا  إن مخاطر السیولة ھي مخاطر عدم قدرة  

والتعویض عن المبالغ عند سحبھا. 

تقع المسؤولیة النھائیة عن إدارة مخاطر السیولة على عاتق اإلدارة التي قامت بوضع إطار عمل مناسب إلدارة مخاطر السیولة  
المجموع تمویل  إدارة  مخاطر  یھدف إلى  المجموعة  تدیر  إدارة السیولة.  ومتطلبات  والطویل  والمتوسط  القصیر  المدى  على  ة 

السیولة من خالل االحتفاظ باحتیاطیات كافیة وتمویل من األطراف ذات العالقة، ومن خالل المراقبة المستمرة للتدفقات النقدیة 
ات المالیة. المتوقعة والفعلیة ومطابقة تواریخ استحقاق الموجودات والمطلوب

،  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١و٢٠٢٢مارس ٣١یلخص الجدول أدناه تواریخ استحقاق المطلوبات المالیة غیر المخصومة للمجموعة في  
بناًء على تواریخ الدفع التعاقدیة ومعدالت الفائدة الحالیة في السوق.

اإلجمالي سنوات٥أكثر من سنوات ٥إلى  سنةشھر ١٢إلى  ٣أشھر ٣أقل من الطلب عند
درھم درھم درھم درھم درھم درھم 

٢٠٢٢رس ما٣١في 
٣٠٣٫١٩٤٫١٠٠---٣٠٣٫١٩٤٫١٠٠-ذمم تجاریة دائنة وذمم دائنة أخرى 

١٤٠٫٦٥٥-١٫٥٧٤٩٤٫٠٨١٤٥٫٠٠٠-مطلوبات عقود اإلیجار 
٢٣٫٠٩٦٫٨٢٠--١٦٫٧٢٤٫٢٢٢١٫٧٣٧٫٩٨١٤٫٦٣٤٫٦١٧قروض بنكیة 

٢٩٫٩٧٢٫٦١٢----٢٩٫٩٧٢٫٦١٢مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 

٣٥٦٫٤٠٤٫١٨٧-٤٦٫٦٩٦٫٨٣٤٣٠٤٫٩٣٣٫٦٥٥٤٫٧٢٨٫٦٩٨٤٥٫٠٠٠

٢٠٢١دیسمبر  ٣١في 
٩١٫٧٣١٫٩٠٠---٩١٫٧٣١٫٩٠٠-ذمم تجاریة دائنة وذمم دائنة أخرى 

١٤١٫٧٤٠-١٫٥٧٤٩٣٫٥٤٩٤٦٫٦١٧-اإلیجار مطلوبات عقود 
١٩٫٦٩٤٫٩٧٠----١٩٫٦٩٤٫٩٧٠مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 

١١١٫٥٦٨٫٦١٠-١٩٫٦٩٤٫٩٧٠٩١٫٧٣٣٫٤٧٤٩٣٫٥٤٩٤٦٫٦١٧

الفائدة معدالت مخاطر 
الفائدة  معدالتالفائدة في تقلب القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب التغیرات في  معدالتتتمثل مخاطر  

مدیونیة ذات معدل مختلط وثابت ومتغیر. إن المجموعة إدارة تكلفة الفائدة باستخدام  علىسیاسة المجموعة  تنصفي السوق.  
قصیرة األجل. الفائدة من قروضھا  معدالتمعرضة لمخاطر 

الفائدة المتعلقة بالقروض في تاریخ التقاریر المالیة. تم إعداد التحلیل  لمعدالتتم تحدید تحلیل الحساسیة أدناه بناًء على التعرض 
١٠٠بواقعتاریخ التقاریر المالیة كانت مستحقة خالل الفترة. یتم استخدام الزیادة أو النقص  في  بافتراض أن تلك المبالغ القائمة  

الفائدة إلى موظفي اإلدارة الرئیسیین ویمثل تقییم اإلدارة للتغیر  معدالتعندما یتم رفع تقاریر داخلیة حول مخاطر  نقطة أساس
الفائدة. معدالتالمحتمل بشكل معقول في 

ثابتة، لزادت / انخفضت خسارة  األخرىنقطة أساس مع بقاء كافة المتغیرات١٠٠الفائدة أعلى/أقل بواقع  معدالتفي حال كانت  
: ال شيء). ال یوجد تأثیر مباشر على ٢٠٢١دیسمبر  ٣١درھم (١٨٫١٠٤بمبلغ  ٢٠٢٢مارس  ٣١المجموعة للفترة المنتھیة في 

حقوق ملكیة المجموعة.
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المالیة (تتمة) إدارة المخاطر ١٨

مخاطر العمالت 
تتكون مخاطر العمالت األجنبیة من مخاطر المعامالت ومخاطر بیان المركز المالي. تتعلق مخاطر المعامالت بتأثر التدفقات  
بالتغیر في معدالت صرف العمالت األجنبیة مقابل الدرھم اإلماراتي. تتعلق مخاطر بیان المركز الما لي  النقدیة للمجموعة سلباً 

بمخاطر استحواذ الموجودات والمطلوبات النقدیة للمجموعة بالعمالت األجنبیة على قیمة أقل أو أعلى، عند تحویلھا إلى الدرھم  
اإلماراتي، نتیجة لتحركات العمالت.

اراتي. معامالت المجموعة والموجودات والمطلوبات النقدیة ھي بالدرھم اإلم إنإن مخاطر العمالت األجنبیة محدودة حیث 

إدارة مخاطر رأس المال 
تقوم المجموعة بإدارة رأسمالھا للتأكد من قدرتھا على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمراریة مع زیادة العوائد على حقوق 

.  من خالل تحسین رصید الدیون وحقوق الملكیةالملكیة

لیس لدى المجموعة ھیكل رأسمالي مثالي ورسمي ومستھدف أو نسب مستھدفة فیما یتعلق بأھداف إدارة مخاطر رأس المال. 
واحتیاطي التغیرات المتراكمة تكون ھیكل رأس مال المجموعة خالل الفترة من رأس المال واحتیاطي الدمج واألرباح المحتجزة  ی

.درھم)١٫١٥٠٫٧٩٧٫٣١٢: ٢٠٢١(درھم١٫٩٢٨٫٣٢٣٫٦٠٨م قیاسھ بمبلغ تیوفي إعادة تقییم الموجودات المالیة 

القیم العادلة لألدوات المالیة ١٩

تتكون األدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة. 

المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل  تتكون الموجودات المالیة من الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى، والموجودات  
األرباح أو الخسائر، والموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، والمبالغ المستحقة من أطراف  

نة األخرى، وقروض قصیرة ذات عالقة، والنقد واألرصدة البنكیة. تتكون المطلوبات المالیة من الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائ
األجل، ومطلوبات عقود اإلیجار والمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة.

ال تختلف القیم العادلة لألدوات المالیة للمجموعة بشكل جوھري عن قیمھا الدفتریة في تاریخ التقاریر المالیة. 

التسلسل الھرمي للقیمة العادلة 
الھرمي التالي لتحدید واإلفصاح عن القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات حسب أسلوب التقییم: تستخدم المجموعة التسلسل 

األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.:١المستوى 
لھا تأثیر جوھري على القیمة:٢المستوى  مدخالتھا التي  مالحظة جمیع  بشكل أسالیب أخرى یمكن  سواء  العادلة المدرجة، 

مباشر أو غیر مباشر. 
تأثیر جوھري على القیمة العادلة المدرجة والتي ال تستند إلى بیانات  :٣المستوى  األسالیب التي تستخدم المدخالت التي لھا 

التي یمكن مالحظتھا. السوق
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التالي معلومات حول كیفیة تحدید القیمة العادلة لموجودات المجموعة. یقدم الجدول 

القیمة العادلة كما  
مارس  ٣١في 

٢٠٢٢

القیمة العادلة كما  
دیسمبر  ٣١في 

٢٠٢١
التسلسل الھرمي 

أسالیب التقییم  للقیمة العادلة 
درھم درھم الموجودات المالیة  

أسعار متداولة في  المستوى األول ٧٥٥٫٧٧٩٫٥٩٠٥٣٠٫٣٩٢٫٧٠٠استثمارات في موجودات مالیة – مدرجة استثمارات في أسھم  
سوق نشطة 

بناًء على طریقة  المستوى الثالث - ٥٫٠٦٨٫٣٦٥أدوات حقوق ملكیة غیر مدرجة 
صافي قیمة األصل 

الفترة. ال یوجد أیة مطلوبات مالیة یتطلب قیاسھا بالقیمة العادلة،  لم تكن ھناك أیة تحویالت بین كل مستوى من المستویات خالل 
وبالتالي لم یتم إدراج أیة إیضاحات في الجدول أعاله. 

العوائد للسھم ٢٠

تقسیم الربح للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة. بالعوائد األساسیة للسھمتم احتساب ی

مارس ٣١الثالثة أشھر المنتھیة في فترة 
٢٠٢٢٢٠٢١

(غیر مدققة)(غیر مدققة) 

١٥٥٫٤٦٤٫٤٤٠١٤٠٫٣٧٠٫٧٨٣الربح للفترة 

٣٫٥٥٣٫١٩٥٫٤٦٧٣٫٠٥٠٫٠٧٧٫٤٦٧المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة

٠٫٠٤٤٠٫٠٤٦(درھم) العوائد للسھم

األساسیة للسھم الواحد في ھذه البیانات المالیة  العوائدتم إعادة إدراج  ،  ٣وفقاً لمتطلبات المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  
الموحدة المختصرة العكسي بالنسبة لفترة المقارنة. تم احتساب  المرحلیة  األساسیة للسھم الواحد لفترة  العوائد، بعد االستحواذ 

مضروبة لفترة المقارنة على المتوسط المرجح التاریخي لعدد األسھم العادیة القائمة،  إیبیكسمن خالل تقسیم ربح شركة  المقارنة
بمعدل الصرف الذي تم تحدیده في اتفاقیة دمج األعمال.

األساسیة للسھم الواحد. العوائد٢٠٢١مارس ٣١و٢٠٢٢مارس ٣١المخفضة للسھم الواحد اعتبارًا من العوائدتعادل
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معلومات القطاع٢١

قطاعات األعمال التالیة: ضمنلألغراض التشغیلیة، تم تنظیم المجموعة 

العربیة المتحدة تقدیم خدمات تموین للمنظمات العامة والخاصة في اإلمارات :التموین 
مخصصة لعدد من الشركات في القطاعات  تقدیم عدد من خدمات إدارة المرافق بجانب حلول :خدمات إدارة المرافق 

المختلفة
الكلنكر واألسمنت داخل وخارج اإلمارات العربیة المتحدةالعمل في تصنیع وتوزیع :التصنیع 

توفیر خیام، مظالت وصالت متنقلة للعمالء، وتشیید مستشفیات میدانیة وتقدیم مجموعة من  :المقاوالت 
وتقدیم التصامیم الداخلیة الحدیثة الخدمات تشمل استشارات في التخطیط والتصمیم 

الجدیدة، وتقوم بإدارة  وھي مجموعة استثماریة تابعة للمجموعة وحاضنة لألعمال والتقنیات  :االستثمارات 
س مال المجموعةرأ

(غیر مخصصة) تشمل مصاریف وإیرادات المكتب الرئیسي غیر المخصصة ألي قطاع :أخرى

(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١

التموین 
خدمات إدارة 

أخرىاالستثماراتالمقاوالت التصنیعالمرافق
استبعادات ما بین  

المجموعةالقطاعات 
درھمدرھمدرھمدرھمدرھمدرھمدرھمدرھم

٣٨٧٫٣٢٣٫٧٣٩) ١٫٣٥٥٫٧٠٥(--٢٢٩٫٧٥١٫٣١٧٥٣٫٩٩٢٫١٦١٥٫٥١١٫٣٥٠٩٩٫٤٢٤٫٦١٦اإلیرادات
) ٢٠٧٫٦٠٦٫٢٣٦(١٫٣٥٥٫٧٠٥--) ٧٨٫٧٨٠٫٨٤٠() ٥٫٥٣٢٫٤٧٨() ٢٨٫٠٥٥٫١٢٥() ٩٦٫٥٩٣٫٤٩٨(تكلفة المبیعات

١٧٩٫٧١٧٫٥٠٣---٢٠٫٦٤٣٫٧٧٦) ٢١٫١٢٨(١٣٣٫١٥٧٫٨١٩٢٥٫٩٣٧٫٠٣٦إجمالي الربح (الخسارة) 

) ١١٫٤٣٢٫١٧٠() ١٫٨٢٤٫٧١٨() ٥٢١٫٥٦٦() ٢٫٠٤٢٫٢١١() ١٫١٤٣٫٨٢٩() ٣٫٠٨١٫١٨٨() ٢٫٨١٨٫٦٥٨(المصاریف العمومیة واإلداریة 
) ٢٢٨٫٠٢٦(----) ٢٢٨٫٠٢٦(--شركة زمیلةمن خسارةحصة 

صافي الخسارة من موجودات مالیة بالقیمة العادلة من 
) ١٢٫٠٩٥٫١٥٠(--) ١٢٫٠٩٥٫١٥٠(----خالل األرباح أو الخسائر

) ١٢١٫٥١٠(----) ١٢١٫٥١٠(--تكالیف التمویل 
) ٣٧٦٫٢٠٧(---) ٦٫٣٠٠(--) ٣٦٩٫٩٠٧(مصاریف أخرى 

١٥٥٫٤٦٤٫٤٤٠-) ١٫٨٢٤٫٧١٨() ١٢٫٦١٦٫٧١٦(١٨٫٥٩٥٫٢٦٥) ١٫٥١٤٫٤٩٣(١٢٩٫٩٦٩٫٢٥٤٢٢٫٨٥٥٫٨٤٨الربح للفترة 

٢٫٣٢٤٫٥٠١٫٨٤٧) ٤٠٢٫٧٤٤٫١٤٣(٨٣٨٫٩٩٩٫١٦٢١٤٤٫٢٥٠٫٧٢٥٤٧٣٫٨٥٧٫٦٨٥٤٤٨٫٩١٧٫١٥٢٧٧٠٫٢٥٨٫٨٤٨٥٠٫٩٦٢٫٤١٨موجودات القطاع
٣٩٦٫١٧٨٫٢٣٩) ٤٠٢٫٤٤٤٫١٤٣(١٣٤٫٠٧٢٫٤٢١٤٦٫٣١٤٫٠٧٩٩١٫١٢٩٫٧٨٦٣١٠٫٨٧٣٫٢٧٩١٥٧٫٩٤٥٫٠٧١٥٨٫٢٨٧٫٧٤٦مطلوبات القطاع

(غیر مدققة)٢٠٢١مارس ٣١

التموین 
خدمات إدارة  

أخرىاالستثمارات المقاوالتالتصنیع المرافق
استبعادات ما بین 

المجموعة القطاعات 
درھمدرھمدرھمدرھمدرھمدرھمدرھمدرھم

٢٦١٫٦٣٩٫٤٣٦)٢٦٫١٨٤٫٤٠٧(--٧٨٫٤٥١٫٥٤٨-١٨١٫٧٨٧٫١٨٥٢٧٫٥٨٥٫١١٠اإلیرادات
)١٣٠٫٩١٧٫٩٥٠(٢٦٫١٨٤٫٤٠٧-)١٨٣٫٧٥٠()٦٢٫٤٤٤٫٩٩٦(-)١٠٫٨١٧٫١٦٦()٨٣٫٦٥٦٫٤٤٥(تكلفة المبیعات

١٣٠٫٧٢١٫٤٨٦--)١٨٣٫٧٥٠(١٦٫٠٠٦٫٥٥٢-٩٨٫١٣٠٫٧٤٠١٦٫٧٦٧٫٩٤٤إجمالي الربح (الخسارة) 

)٥٫٧٥٨٫٩٣٩()١٥٫١٢٦()٥٤٥٫٠١٧()٩٤٧٫٧٩٣(-)٩٫٤٧١()٤٫٢٤١٫٥٣٢(المصاریف العمومیة واإلداریة 
٨٫٢٦٣٫٢٤٩-٨٫٢٦٣٫٢٤٩----ربح من شراء صفقة 

صافي (الخسارة) الربح من موجودات مالیة بالقیمة العادلة  
٧٫١٨٧٫٠٦٤--٧٫١٨٧٫٠٦٤----من خالل األرباح أو الخسائر

)٤٢٫٠٧٧(---)٦٫٣٠٠(--)٣٥٫٧٧٧(مصاریف أخرى 

١٤٠٫٣٧٠٫٧٨٣-)١٥٫١٢٦(١٥٫٠٥٢٫٤٥٩١٤٫٧٢١٫٥٤٦-٩٣٫٨٥٣٫٤٣١١٦٫٧٥٨٫٤٧٣الربح للفترة 

١٫٣٣٨٫٥٨٨٫١٩٠)٣٣٠٫٣٤٣٫٤٦٢(٣٤١٫٢٨٧٫٢٩٨٥٣٧٫٦٦٣٫١٦٢١٫٤٩٧٫٣٧٤-٦٧٣٫٣٨٤٫٩٨٦١١٥٫٠٩٨٫٨٣٢موجودات القطاع
١٨٧٫٧٩٠٫٨٧٨)٣٣٠٫٠٤٣٫٤٦٢(٢٢٠٫٣٥٠٫٥٩٩١٥١٫٦٩٦٫١٧١٦٫٩٩٧٫٧٧٠-٩٨٫٧٧٧٫٩٨٩٤٠٫٠١١٫٨١١مطلوبات القطاع


