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رسالة رئيس �لس ا�داره

السادة املساهمون،

اسمحوا ? أن نبدأ بأن نسأل ا6 الرحمة واملغفرة للفقيد الراحل املغفور له بإذن ا6 املهندس/ سهيل مبارك العامري الرئيس السابق جمللس إدارة شركة أركان والرئيس التنفيذي 
الوطن  خلدمة  حياته  نذر  الذي  اخمللصني  الHرة  أبنائها  من   Iواحد البالد  فقدت  وبفقده  23/3/2015م،  املوافق  اOثنني  يوم  صباح  املنية  وافته  والذي  صناعات،  لشركة  السابق 

واملواطنني بجد وإخالص وتفاX، ويشهد له اجلميع باملواقف النبيلة. 

وباOصالة عن نفسي ونيابًة عن أعضاء dلس إدارة شركة أركان ملواد البناء يسرX أن أعلن حلضراتكم أهم إجنازات شركتكم. فقد حققت الشركة صا[ أرباح قدره 80 مليون درهم 
[ سنة 2014 مقارنة بـ 43 مليون [ 2013 أي بنسبة زيادة قدرها%87 ، وكما حققت الشركة إيرادات وصلت إg 752 مليون درهم [ 2014 مقابل إيرادات 387 مليون درهم [ 

2013 أي بزيادة قدرها %94 وبهذه الربحية املستمرة تخلصت أركان من جميع اخلسائر التي ترتبت عليها [ ضوء تبعات اOزمة االقتصادية [ عام 2009.
أيها السادة مما الشك فيه، إن الفضل [ حتقيق هذه اnجنازات يعود إg املنهجية واالسoاتيجية التي وضعها dلس إدارة الشركة والتي تضافرت مع جهود اnدارة التنفيذية 
واملوظفني [ تنفيذها. ففي السنوات الست السابقة u تدخر الشركة أي dهود لتحسني عملياتها مع تركيزها على تنمية املبيعات واحلد من التكاليف. ومن ناحية أخرى، فقد 
كانت الشركة جادة [ إجناز وإكمال كل مشاريعها القائمة لتنويع منتجاتها من مواد البناء التي تقدمها لعمالئها. كما لعب dلس إدارة الشركة دورI حيويw [ تنمية الشركة عن 

طريق اعتماد مبادرات ومشاريع جديدة.

أخIz وليس آخرI، أود أن أنوه إg أن الشركة جنحت [ إعادة جدولة قرضها بنسبة فائدة أقل ومدة تسديد أطول جنبw إg جنب السيولة النقدية وبذلك تكون الشركة قد خفضت 
ثقل الديون عن كاهلها.

وإننا لنفخر بأن نعلن حلضراتكم كما وعدناكم سابقw عن جناح تشغيل مصنع العني ل{سمنت وحتقيقه للطاقة اnنتاجية املطلوبة ومشاركته اnيجابية [ اnرتقاء بنتائج شركتكم. 
و[ الوقت نفسه، إكتمال وتشغيل مصنعي الطابوق اnسمنتي اجلديدين ليكون لهما دورI [ توفz نطاق واسع من املنتجات اخلرسانية من أنواع الطابوق واOرضيات اخملتلفة، 

 .wنتهاء من إنشاء مصنع املونة اجلافة والذي اليزال [ مرحلة العمليات التجريبية حاليnكما مت ا

إن ما نلمسه اليوم من جناح تشغيل جميع مصانع الشركة، يعود السoاتيجيتنا والتي وضعتنا [ مصاف أكH مصنعي مواد البناء، وعلى الرغم من التحديات التي واجهتنا من 
انخفاض [ الطلب واOسعار، إّال أن شركتكم ازدهرت بتعاونها مع كبار العمالء. وعليه فقد حجزت الشركة لها مكانw على أرض املنافسة [ صناعة مواد البناء مما قادنا إg حيازة 

حصة أكH من السوق.

– حفظه  2014 بافتتاح سمو رئيس ديوان و? عهد أبوظبي وعضو اجمللس التنفيذي nمارة أبوظبي الشيخ حامد بن زايد آل نهيان  وقد حققت أركان معلمw هامw خالل سنة 
ا6 - ملصنع العني ل{سمنت خالل اnحتفالية التي قامت بها الشركة والتي تزامنت مع إطالق الهوية املؤسسية اجلديدة للشركة، مؤكدة التزامها بتحقيق أفضل املعايz البيئية 

واخلدمية، وإرساء منهاج الشركة للسنوات القادمة. 

السادة  بالشكر واالمتنان  الثمينة، كما أخص  التنفيذيني واملوظفني، وجميع أصحاب املصلحة ملساهمتهم  بالشكر اجلزيل للمدراء  أتقدم وأعضاء dلس اnدارة  و[ اخلتام 
املساهمني لثقتهم ودعمهم املستمرين.

خالـد Aمــد بلعمــى
نائب رئيس dلس اnدارة
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تقرير أعضاء �لس ا�دارة إ� املساهمني

نيابًة عن أعضاء dلس إدارة شركة أركان ملواد البناء (أركان) ش.م.ع. ، يسعدX أن أقّدم لكم تقرير dلس اnدارة للفoة املنتهية [ 31 ديسمH 2014 ، مoافقة مع البيانات املالّية 
املوحدة واملراجعة عن نفس الفoة. 

زادت إيرادات أركان بنسبة %94 [ عام 2014 لتصل إg 751.80 مليون درهم مقارنة بـ 387.45 مليون درهم [ عام 2013، كما زاد صا[ ربح الشركة بنسبة 87% [ 2014  
ليصل إg 80.01 مليون درهم مقارنة بـ 42.76 مليون درهم [ 2013.  والفضل [ ارتفاع اOرباح واnيرادات يعود إg النجاح [ بدء اnنتاج التجاري ملصنع اسمنت العني اجلديد 

عام 2014.

نتائج العمليات:

ا.عمال ا�سمنتية:

ازدادت إيرادات الشركة من قطاع اnسمنت إg 542.09 مليون درهم [ نهاية 2014 مقارنة مع إيرادات بلغت 166.45 مليون درهم [ نفس الفoة من عام 2013. وازدادت 
2014. وقد حقق  30.57 مليون درهم. بدأ التشغيل التجاري ملصنع اسمنت العني اجلديد منذ شهر مارس  2014 مقارنة بـ  70.96 مليون درهم [   gأرباح هذا القطاع إ
العوامل االنتاجية املطلوبة [ خالل الشهر اOول للتشغيل. كما قامت الشركة بتوسعة نطاق التسويق من خالل إضافة عمالء جدد والتوسع [ اOسواق اجلديدة وبالتا? 
استيعاب الطاقات اnنتاجية املضافة. ومن خالل وضع السعة اnنتاجية اجلديدة ل{سمنت [ عني االعتبار بات من املتوقع Oركان أن تكون الرائدة [ السوق [ صناعة 

اnسمنت خالل السنوات املقبلة. 

 2014 2014. وقد شهد عام  التجاري [ مارس  انتاجه  53.71 مليون درهم من بداية  بـ  وأرباح تقدر  العني ل{سمنت466.37 مليون درهم  الشركة من مصنع  إيرادات  بلغت 
انخفاضw [ أسعار السوق ل{سمنت مقارنة بالفoة نفسها من العام املاضي والذي أدى بدوره إg انخفاض هامش الربح. و[ حال دخول املشاريع اخملطط لها [ دولة 

اnمارات العربية املتحدة مرحلة التنفيذ، تتوقع الشركة حتسن اOسعار والتي بدورها ستساعد على حتسني الهوامش الربحية للشركة.

الطابوق ا�سمنتي:

بلغت إيرادات أركان من قطاع الطابوق اnسمنتي 62.93 مليون درهم [ عام 2014 مقارنة بـ 68.74 مليون درهم خالل عام 2013 بسبب انخفاض حجم املبيعات. ولذلك 
بلغت خسائر القطاع 2.95 مليون درهم مقارنة بربح 3.55 مليون درهم لنفس الفoة للسنة املاضية. 

[ خالل عام 2014 استحوذت أركان بالكامل على ”أركان ستون-فيو“ من خالل االستحواذ على %49 املتبقية مما جعل تصنيع اOرضيات الكبzة جزءI ال يتجزأ من صناعة 
الطابوق اnسمنتي. وقد اتخذت أركان حاليا اخلطوات الالزمة لزيادة فعالية اnنتاج واملبيعات والذي بدوره سيعزز املنتوجات والربحية لصناعة الطابوق اnسمنتي.

:GRP أنابيب بو' - فينيل

 بلغت إيرادات مبيعات قطاعGRP  ل�نابيب 35.37 مليون درهم خالل عام 2014 مقارنة مع إيرادات قدرها 42.59 مليون درهم [ 2013. وقد قدرت اخلسائر بـ 982 ألف 
درهم خالل 2014 مقارنة بـ 1.32 مليون درهم خالل عام 2013. 

و[ خالل عام 2014 ومع اكتساب أركان حلصة الشريك [ االئتالف املشoك أعطاها السيطرة الكاملة على تسويق منتجات GRP . وقد أدى هذا اnجراء إg نتائج ايجابية. 
كما استحوذت أركان على أسواق جديدة للتصدير وبالتا? توسيع النطاق اجلغرا[ للمنتجات. وتقوم أركان باالستمرار على الoكيز [ تطوير منتجات GRP  لتعزيز dموعة 

منتجاتها وحتسني االستفادة من منشآت اnنتاج.
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  : (PVC) املقوى Iأنابيب زجاج البوليس

بلغت إيرادت مبيعات قطاع الـPVC ل�نابيب 59.91 مليون درهم خالل 2014 مقارنة بإيرادات 2013 والتي بلغت 69.99 مليون درهم. وقد حقق القطاع خسائر تبلغ 1.75 
مليون درهم [ العام 2014 مقابل ربح بلغ 2.96 مليون درهم [ 2013. وعلى الرغم من أن هذا القطاع يحوز dموعة قوية من الطلبات املؤكدة، إال أن التباطؤ [ التسليم 

بسبب تأخر مشاريع البنية التحتية أدى إg انخفاض الربحية.

وقد أدى استبدال بعض ا�الت القدمية مع ا�الت اجلديدة ذات طاقة انتاجية عالية [ عام 2013 إg زيادة استيعاب وانتاجية القطاع. وقد جنح قطاع PVC  [ بناء وضع 
قوي [ السوق وحاليا يقوم باالستحواذ على طلبات قوية. وتتوقع الشركة [ عام 2015 البدء [ مشاريع البنية التحتية املتأخرة وبالتا? من املتوقع أن تزداد الطلبيات 

على املنتجات.

ا.كياس:

بلغت إيرادات املبيعات لقطاع اOكياس 36.61 مليون درهم عام 2014 مقارنة مع إيرادات قدرها 39.58 مليون درهم خالل عام 2013. وحقق القطاع أرباحw بلغت 2.70 مليون 
درهم خالل عام 2014 مقارنة مع أرباح 3.25 مليون درهم [ 2013 نتيجة النخفاض أسعار البيع.

السيولة:

بلغت السيولة النقدية وما يعادلها 98.46 مليون درهم [ نهاية 31 ديسمH 2014. [ خالل عام 2014 قامت الشركة بإعادة هيكلة التسهيالت املالية مما أدى إg احلصول 
على سعر فائدة أقل وفoة سداد أطول وبنية مالية مرنة،والذي سيؤدي إg تقليل كلفة الفائدة على الشركة وتقليل مبلغ اOقساط السنوية املoتبة للسنوات الالحقة.

إجما+ ا*صول:

بلغ إجما? أصول الشركة 3.70 مليار درهم [ نهاية 2014. وارتفعت قيمة حقوق املساهمني إg 1.79 مليار درهم كما [ 31 ديسمH 2014 مقارنة بـ 1.70 مليار درهم [ 31 
.2013 Hديسم

االستثمارات:

بلغت القيمة العادلة حملفظة اOسهم 357 ألف درهم كما [ 31 ديسمH 2014. [ حني زادت قيمة االستثمار [ �فظة اnمارات العقارية [ نهاية 31 ديسمH 2014 وبلغت 
74.76 مليون درهم مقارنة بـ 68.04 مليون درهم [ 31 ديسمH 2013. وكانت حصة الشركة [ أرباح الشركات الزميلة [ نهاية عام 2014 تقدر بـ 15.30 مليون درهم مقابل 

8.46 مليون درهم [ نفس الفoة من السنة املاضية. كما حصلت الشركة على توزيعات أرباح نقدية من هذا االستثمار بلغت 8 مليون درهم.

بالنيابة عن أعضاء dلس اnدارة

سهيل مبارك العامري
رئيس dلس اnدارة 

18 مارس 2015 
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تقرير مدققي احلسابات املستقلني

السادة املساهمني 
شركة أركان ملواد البناء (أركان) ش.م.ع.

أبوظبي

التقرير حول البيانات املالية املوحدة 
لقد قمنا بتدقيق البيانات املالية املوحدة املرفقة لشركة أركان ملواد البناء (أركان) ش.م.ع. (”الشركة“) وشركاتها التابعة (يشار إليها dتمعة بـ ”اجملموعة“)، والتي تشتمل على 
بيان املركز املا? املوحد كما [ 31 ديسمH 2014 والبيانات املوحدة ل�رباح أو اخلسائر والدخل الشامل والتغzات [ حقوق امللكية والتدفقات النقدية للسنة املنتهية [ 

ذلك التاريخ، باnضافة إg إيضاحات تتضمن ملخصw للسياسات احملاسبية الهامة ومعلومات إيضاحية أخرى.

مسؤولية ا�دارة عن البيانات املالية املوحدة 

إن اnدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات املالية املوحدة بصورة عادلة وفقw ملعايz التقارير املالية الدولية، وعن الرقابة الداخلية التي ترى اnدارة أنها ضرورية nعداد 
البيانات املالية املوحدة بحيث تكون خالية من اOخطاء املادية، الناجتة عن االحتيال أو اخلطأ.

مسؤولية مدققي احلسابات

تنحصر مسؤوليتنا [ إبداء الرأي حول هذه البيانات املالية املوحدة بناًء على أعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد قمنا بتنفيذ تدقيقنا وفقw للمعايz الدولية للتدقيق. وتقتضي 
هذه املعايz أن نلتزم باملتطلبات اOخالقية وأن نخطط وننفذ تدقيقنا بحيث نحصل على تأكيدات معقولة بأن البيانات املالية املوحدة خالية من اOخطاء املادية.

تنطوي أعمال التدقيق على تنفيذ إجراءات للحصول على أدلة تدقيقية حول املبالغ واnفصاحات [ البيانات املالية املوحدة. وتعتمد اnجراءات التي مت اختيارها على اOحكام 
املوضوعة من قبلنا، مبا [ ذلك تقييم �اطر اOخطاء املادية [ البيانات املالية املوحدة، الناجتة عن االحتيال أو اخلطأ. عند إجراء تقييمات هذه اخملاطر، نضع باالعتبار 
الرقابة الداخلية املتعلقة بقيام املنشأة بإعداد وعرض البيانات املالية املوحدة بصورة عادلة وذلك بغرض تصميم اnجراءات التدقيقية التي تتناسب مع الظروف الراهنة، ولكن 
ليس بغرض إبداء الرأي حول فاعلية الرقابة الداخلية للمنشأة. كما تضمنت أعمال التدقيق تقييمw ملدى مالءمة السياسات احملاسبية املستخدمة ودرجة معقولية التقديرات 

احملاسبية التي قامت بها اnدارة باnضافة إg تقييم عرض البيانات املالية املوحدة بصورة عامة.

هذا ونعتقد بأن اOدلة التدقيقية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتزويدنا بأساس nبداء رأينا التدقيقي.

الـــرأي

برأينا، أن البيانات املالية املوحدة تعH بصورة عادلة، من كافة النواحي املادية، عن املركز املا? املوحد للمجموعة كما [ 31 ديسمH 2014 وأدائها املا? املوحد وتدفقاتها 
النقدية املوحدة للسنة املنتهية [ ذلك التاريخ وفقw ملعايz التقارير املالية الدولية.

أمور أخرى

2014 رأيw غz معدًال حول تلك  17 مارس  2013 من قبل شركة تدقيق أخرى والتي أصدرت بتاريخ   H31 ديسم مت تدقيق البيانات املالية املوحدة للمجموعة للسنة املنتهية [ 
البيانات املالية املوحدة.

التقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية ا*خرى

كما يقتضي القانون االحتادي رقم 8 لسنة 1984 لدولة اnمارات العربية (وتعديالته)، نؤكد أيضw بأننا قد حصلنا على كافة املعلومات واnيضاحات الالزمة لتدقيقنا، وأن البيانات 
املالية تلتزم، من كافة النواحي املادية، مبتطلبات القانون االحتادي رقم 8 لسنة 1984 لدولة اnمارات العربية املتحدة (وتعديالته) والنظام اOساسي للشركة؛ وأن اجملموعة 
قد قامت باالحتفاظ بسجالت مالية منتظمة؛ وأن أعمال اجلرد الفعلي للمخزون قد مت القيام بها من قبل اnدارة وفقw للمبادئ املوضوعة؛ وأن �تويات تقرير أعضاء dلس 
اnدارة فيما يتعلق بهذه البيانات املالية املوحدة تتفق مع ما جاء [ السجالت املالية للمجموعة. كما u يسoع انتباهنا وجود أي �الفات للقانون املذكور أعاله أو للنظام 

اOساسي خالل السنة املنتهية [ 31 ديسمH 2014، والتي من شأنها أن تؤثر تأثIz ماديw سلبيw على أعمال اجملموعة أو مركزها املا? املوحد. 

كي بي ام جي لوار جلف ليمتد

    Xمنذر الدجا
        Mar  182015
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بيان املركز املا' املوحد 
 Zكما 4 31 ديسم

إيضاحاملوجودات
2014

ألف درهم
2013

ألف درهم

املوجودات غz املتداولة

52,244,8682,235,211املمتلكات وا�الت واملعدات

6128,430128,430الشهرة التجارية

7137,431144,542املوجودات اOخرى غz امللموسة

8222,852212,962االستثمار [ شركات زميلة 

املوجودات املالية املقاسة بالقيمة العادلة 
  من خالل اnيرادات الشاملة اOخرى

974,76068,035

2,808,3412,789,180إجما? املوجودات غz املتداولة

املوجودات املتداولة

9357357املوجودات املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل اOرباح أو اخلسائر

10343,241248,305اخملزون

11415,553282,979الذمم املدينة التجارية واOخرى

w30,7134,556املبالغ املدفوعة مقدم

1387334,898املبالغ املستحقة من أطراف ذات عالقة

1298,462145,214النقد واOرصدة املصرفية

889,199716,309إجما? املوجودات املتداولة

3,697,5403,505,489إجما? املوجودات
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بيان املركز املا' املوحد (تابع)
Zكما 4 31 ديسم

املطلوبات امللكية  إيضاححقوق 
2014

ألف درهم
2013

ألف درهم

حقوق امللكية

141,750,0001,750,000رأس املال

X1562,37354,372االحتياطي القانو

163,7833,783احتياطي رأس املال

(76,700)(69,975)9احتياطي إعادة تقييم االستثمارات

(28,467)43,545اOرباح احملتجزة

1,789,7261,702,988إجما' حقوق امللكية املنسوبة إ^ مالكي الشركة

307307احلصص غ5 املسيطرة

1,790,0331,703,295صا4 حقوق امللكية

املطلوبات غz املتداولة

181,302,7441,054,723قروض

2923,00069,000منحة حكومية مؤجلة – صا[ من االستحقاق املتداول

13146,920146,920قرض من طرف ذي عالقة

�1730,88330,137صص تعويضات نهاية خدمة املوظفني 

1,503,5471,300,780إجما' املطلوبات غ5 املتداولة

املطلوبات املتداولة

240,411  18101,644قروض

19244,409204,196الذمم الدائنة التجارية واOخرى

11,90710,807 13املبالغ املستحقة Oطراف ذات عالقة

2946,00046,000منحة حكومية مؤجلة

403,960501,414إجما' املطلوبات املتداولة

1,907,5071,802,194إجما' املطلوبات

3,697,5403,505,489إجما' حقوق امللكية واملطلوبات

تشكل اnيضاحات املرفقة جزءI ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.



 شركة أركان ملواد البناء (أركان) ش.م.ع.
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بيان ا.رباح أو اخلسائر املوحد 
 Zللسنة املنتهية 4 31 ديسم

إيضاح
2014

ألف درهم
2013

ألف درهم

20751,797387,347 اnيرادات

(316,457)(589,913)21 التكاليف املباشرة

161,88470,890إجما? اOرباح

(17,765)(19,708)22 مصروفات البيع والتوزيع

(68,913)(103,673)23 املصروفات العمومية واnدارية

2535,9394,850 إيرادات أخرى

2946,00046,000 إيرادات من منحة حكومية مؤجلة

815,3008,456 احلصة من أرباح شركات زميلة 

244,2013,991 إيرادات التمويل

(4,747)(59,930)24 تكلفة التمويل

2680,01342,762 أرباح السنة

:gرباح منسوبة إOا

80,01342,762مالكي الشركة

--احلصص غz املسيطرة

80,01342,762

310.0460.024ربحية السهم اOساسية واخملفضة (درهم)

تشكل اnيضاحات املرفقة جزءI ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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إيضاح
2014

ألف درهم
2013

ألف درهم

80,01342,762أرباح السنة

اOخرى الشاملة  اnيرادات 

صا[ التغz [ القيمة العادلة لالستثمار [ سندات امللكية املقاسة بالقيمة العادلة 
من خالل اnيرادات الشاملة اOخرى

96,7254,340

86,73847,102إجما? اnيرادات الشاملة للسنة

:gيرادات الشاملة منسوبة إnإجما? ا

86,73847,102 مالكي الشركة

--احلصص غz املسيطرة

86,73847,102

تشكل اnيضاحات املرفقة جزءI ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.

بيان الدخل الشامل املوحد
Zة املنتهية 4 31 ديسمIللف



 شركة أركان ملواد البناء (أركان) ش.م.ع.
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بيان التغ5ات 4 حقوق امللكية املوحد
Zة املنتهية 4 31 ديسمIللف

رأس
املال

ألف درهم

االحتياطي
Xالقانو
ألف درهم

احتياطي 
رأس

املال
ألف درهم

احتياطي
إعادة تقييم
االستثمارات

ألف درهم

اOرباح 
احملتجزة
ألف درهم

صا[ حقوق 
امللكية املنسوبة

ملالكي الشركة
ألف درهم

 zاحلصص غ
املسيطرة
ألف درهم

اnجما?
ألف درهم

يناير   1 الرصيد [ 
 2013

1,750,00050,0963,783(81,040)(66,953)1,655,8863071,656,193

الفoة 42,762-       42,76242,672-     -   -         -   أرباح 

اnيرادات الشاملة 
اOخرى للفoة

   -         -   -4,340    -4,340       -4,340

إجما? اnيرادات 
الشاملة للفoة

   -         -   -4,34042,76247,012       -47,012

التحويل إg االحتياطي التحويل إg االحتياطي 
XالقانوXالقانو

   -         4,276   - -(4,276)   -       - -         

 Hالرصيد [ 31 ديسم
 2013

1,750,00054,3723,783(76,700)(28,467)1,702,9883071,703,295

يناير   1 الرصيد [ 
 2014

1,750,00054,3723,783(76,700)(28,467)1,702,9883071,703,295

80,013-80,01380,013--  -   -   أرباح الفoة

اnيرادات الشاملة 
اOخرى للفoة

   ---6,725 -6,725-6,725

إجما? اnيرادات 
الشاملة للفoة

   -                  
 --6,72580,01386,738-86,738

التحويل إg االحتياطي 
Xالقانو

   -         8,001   - -(8,001)   -       - -         

2014 H43,5451,789,7263071,790,033(69,975)1,750,00062,3733,783[ 31 ديسم

تشكل اnيضاحات املرفقة جزءI ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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بيان التدفقات النقدية املوحد
Zة املنتهية 4 31 ديسمIللف

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

التدفقات النقدية من ا.نشطة التشغيلية 

80,01342,762أرباح الفoة

تسويات لـ:

90,18646,206  استهالك املمتلكات وا�الت واملعدات

8,6118,461  إطفاء املوجودات غz امللموسة اOخرى

(46,000)(46,000)  إطفاء منحة حكومية مؤجلة

(3,785)(3,940)  إيرادات توزيعات اOرباح

(206)(261)  إيرادات التمويل

59,9304,747  مصروفات التمويل

(120)-     اOرباح من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

25422  �صص اخملزون املتقادم 

1,170590  خسائر انخفاض القيمة املعoف بها للذمم املدينة التجارية

2,2384,887  �صص تعويضات نهاية اخلدمة للموظفني

(8,456)(17,890)  احلصة من أرباح شركات زميلة

174,08249,508التدفقات النقدية التشغيلية قبل احلركة 4 رأس املال العامل

] zالتغ

(33,563)(94,961)- اخملزون

(91,376)(133,744)- الذمم املدينة التجارية واOخرى 

w1,752(26,157)- املبالغ املدفوعة مقدم

40,21398,642- الذمم الدائنة التجارية واOخرى

(31,214)34,025- املبالغ املستحقة من أطراف ذات عالقة

1,1002,073- املبالغ املستحقة إg أطراف ذات عالقة

(4,178)(5,442)النقد املستخدم 4 ا.نشطة التشغيلية

(4,546)(1,492)تعويضات نهاية اخلدمة املدفوعة للموظفني

(8,724)(6,934)صا4 النقد املستخدم 4 ا.نشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من ا.نشطة االستثمارية

(145,208)(101,343)مدفوعات لشراء ممتلكات وآالت ومعدات

(15,938)20,000مدفوعات الستثمارات/ودائع قصzة اOجل �تفظ بها  Oك¤ من 3 أشهر

141-   متحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

3,9406,240توزيعات اOرباح املستلمة من شركات مستثمر بها  �تسبة وفقw حلقوق امللكية

2613,991الفائد املقبوضة

(540)8,000مدفوعات الستثمار [ شركات زميلية

(151,314)(69,142)صا4 النقد املستخدم 4 ا.نشطة االستثمارية



 شركة أركان ملواد البناء (أركان) ش.م.ع.

12

بيان التدفقات النقدية املوحد (تابع)
Zة املنتهية 4 31 ديسمIللف

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

التدفقات النقدية من اOنشطة التمويلية

109,254159,522متحصالت من قروض مصرفية طويلة اOجل – صا[

(4,747)(59,930)الفائدة املدفوعة

التمويلية اOنشطة  من  النقد  49,324154,775صا[ 

(5,263)(26,752)صا[ النقص [ النقد وما يعادله

121,536126,799النقد وما يعادله [ بداية السنة

94,784121,536النقد وما يعادله 4 نهاية السنة (إيضاح 12)

تشكل اnيضاحات املرفقة جزءI ال يتجزأ من هذه البيانات املالية املوحدة.
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

الوضع القانوX واOنشطة الرئيسية  1

مت تأسيس شركة أركان ملواد البناء ش.م.ع. (”أركان“ أو ”الشركة“) كشركة مساهمة عامة [ إمارة أبوظبي، اnمارات العربية املتحدة مبوجب القرار الوزاري رقم 228 
لسنة 2006. متتلك الشركة القابضـــة العامة ش.م.ع.(صناعات) (الشركة اOم) نسبة ٪51 من أسهم الشركة. 

تتضمن اOنشطة الرئيسية للشركة تشغيل واملتاجرة واالستثمار [ املشاريع الصناعية والشركات التجارية [ dال مواد البناء.

تشتمل هذه البيانات املالية املوحدة على اOداء واملركز املا? للشركة وشركاتها التابعة (ويشار إليها dتمعة بـ ”اجملموعة“) باnضافة إg حصة اجملموعة [ 
الشركات الزميلة.

إن اOنشطة الرئيسية وبلد التأسيس والعمليات والنشاط وحصة امللكية للشركة [ الشركات التابعة هي كالتا?:

بلد التأسيس والعملياتاسم الشركة التابعة
نسبة امللكية (٪)

ا*نشطة الرئيسية
20142013

إنتاج وبيع الطابوق اOسمنتي100100اnمارات العربية املتحدةمصنع طابوق اnمارات

إنتاج وبيع اOسمنت املعبأ والسائب 100 100اnمارات العربية املتحدةمصنع اnمارات ل�سمنت

إنتاج وبيع اOنابيب واOكياس البالستيكية 100100اnمارات العربية املتحدةdمع مصانع أنابيب
والورقية

تطوير أنابيب وأنظمة الفيH جالس  10051اnمارات العربية املتحدةهوباس جلف ذ.م.م.
 oاملدعومة بالبوليس

تطوير وتصنيع وتوزيع وبيع كتل كبzة من 10060اnمارات العربية املتحدةأركان ستون فيو ذ.م.م.
بالط اOرصفة  ذات الضغط الهيدروليكي

إنتاج حجر جz 7070سلطنة عمانأركان للنقل والتعدين

بتاريخ 10 نوفمH 2010، وافق اجمللس التنفيذي nمارة أبوظبي على حتويل أسهم ملكية dمع مصانع أنابيب (”أنابيب“) إg الشركة بدون مقابل اعتبارI من 1 يوليو 2011 
(راجع اnيضاح 29).

بتاريخ 27 مايو 2010، وافق dلس اnدارة على تصفية شركة أركان للنقل والتعدين. كما [ 31 ديسمu ،2014 H يتم اnنتهاء من عملية التصفية بعد.

 Hلس االدارة على خطة لتأمني استثمار بنسبة %70 [ دوت مودرن ُعمان، وهي شركة تعدين مقرها [ سلطنة ُعمان. كما [ 31 ديسمd بتاريخ 23 يونيو 2011، وافق
u ،2014 يتم االنتهاء من عملية االستحواذ. 

تبلغ  أنها شركة زميلة بنسبة ملكية  التعامل معها سابقw على  يتم  %100  من حصة هوباس جلف ذ.م.م.، والتي كان  الشركة على  2014، استحوذت  أبريل   30 كما [ 
%51(راجع اnيضاح 34).

كما [ 16 سبتمH 2014، استحوذات الشركة على %100 من أركان ستون فيو ذ.م.م.، والتي كان يتم التعامل معها سابقw على أنها ائتالف مشoك بنسبة ملكية تبلغ 60% 
(راجع اnيضاح 34).
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

أساس ا�عداد  2

بيان التوافق (أ) 

مت إعداد هذه البيانات املالية املوحدة وفقw ملعايz التقارير املالية الدولية وتلتزم، حيثما يكون مالئمw، باOحكام ذات الصلة بالقانون االحتادي لدولة اnمارات العربية 
املتحدة رقم 8 لسنة 1984(وتعديالته) والنظام اOساسي للشركة. .

 
أساس القياس (ب) 

لقد مت إعداد البيانات املالية املوحدة وفقw ملبدأ التكلفة التاريخية باستثناء ما يلي:

العادلة. بالقيمة  قياسها  يتم  التي  اخلسائر  أو  اOرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  االستثمارات   •
العادلة.. بالقيمة  قياسها  يتم  التي  اOخرى  الشاملة  اnيرادات  خالل  من  العادلة  بالقيمة  االستثمارات   •

العملة التشغيلية وعملة العرض (ج) 
 

يتم عرض هذه البيانات املالية املوحدة بدرهم اnمارات العربية املتحدة (”الدرهم اnماراتي“)، وهو العملة التشغيلية للمجموعة، مت تقريب كافة املبالغ إg أقرب عدد 
صحيح با�الف، ما u يذكر خالف ذلك.  

(د)  املعايz اجلديدة واملعدلة من معايz التقارير املالية الدولية الصادرة وu يتم تفعيلها بعد

تاريخ السريانمعاي5 التقارير املالية الدولية اجلديدة واملعّدلة

1 يناير 2016املعيار رقم 14 من معايz التقارير املالية الدولية ”احلسابات التنظيمية املؤجلة“

1 يوليو 2014تعديالت على املعيار احملاسبي الدو? رقم 19 برامج التعويضات احملددة   ”مساهمات املوظفني“

 zومعاي و13   8  ،3  ،2 أرقام  الدولية  املالية  التقارير   zمعاي على  التعديالت  تغطي  التي   2012  -  2010 السنوية  التحسينات 
1 يوليو 2014احملاسبة الدولية أرقام 16 و 38 و 24

واملعيار  و13   3  ،1 أرقام  الدولية  املالية  التقارير   zمعاي على  التعديالت  تغطي  التي   2013  -  2011 السنوية  التحسينات 
1 يوليو 2014احملاسبي الدو? رقم 40

استخدام التقديرات واOحكام (هـ) 

إن إعداد البيانات املالية املوحدة وفقw ملعايz التقارير املالية الدولية يتطلب من اnدارة أن تقوم بوضع اOحكام والتقديرات واالفoاضات التي تؤثر على تطبيق السياسات 
احملاسبية واملبالغ املعلنة للموجودات واملطلوبات واnيرادات واملصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

أساس ا�عداد (تابع)  2

تتم بصورة مستمرة مراجعة التقديرات واالفoاضات التابعة لها. ويتم االعoاف بالتعديالت على التقديرات احملاسبية [ الفoة التي مت فيها تعديل التقديرات و[ الفoات 
املستقبلية التي تتأثر بتلك التعديالت.

وبصورة خاصة مت [ اnيضاح 32 بيان املعلومات حول اجملاالت الهامة التي تنطوي على عدم اليقني [ التقديرات واOحكام الهامة عند تطبيق السياسات احملاسبية 
التي يكون لها أكH اOثر على املبالغ املعoف بها [ البيانات املالية. 

السياسات احملاسبية الهامة  3

مت تطبيق السياسات احملاسبية املبينة أدناه بصورة متسقة على كافة السنوات املقدمة [ هذه البيانات املالية املوحدة.

أساس التوحيد (أ) 

تتواجد   .(1 اnيضاح   ] عنها  مفصح  هو  (كما  الشركة  لسيطرة  تخضع  التي  والشركات  بالشركة  اخلاصة  املالية  البيانات  على  املوحدة  املالية  البيانات  هذه  تشتمل 
السيطرة عندما يكون لدى اجملموعة نفوذ على الشركة املستثمر بها؛ معرضة إg، أو لديها حقوق [، عائدات متغzة من ارتباطها مع الشركة املستثمر بها؛ ولديها 

القدرة على استخدام نفوذها للتأثz على قيمة عائداتها.

تتقوم الشركة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على الشركة املستثمر بها من عدمه [ حال كانت احلقائق والظروف تشz بوجود تغzات [ واحدة أو أك¤ من عناصر 
السيطرة الثالثة املذكورة أعاله.

عندما يكون لدى الشركة أقل من أغلبية حقوق التصويت [ شركة مستثمر بها ما، يكون له نفوذ على الشركة املستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لتمنحه 
القدرة العملية على توجيه اOنشطة ذات الصلة بالشركة املستثمر بها من طرف واحد. تأخذ الشركة باالعتبار كافة احلقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كانت 

حقوق التصويت اخلاصة بالشركة [ شركة مستثمر بها كافية لتمنحها النفوذ، ويتضمن ذلك ما يلي:

اOخرين؛ التصويت  حقوق  حاملي  على  احلصص  وتوزيع  بحجم  مقارنة  التصويت  حقوق  من  الشركة  متتلكه  ما  حجم   •
اOخرى؛ اOطراف  أو  اOخرين  التصويت  حقوق  حاملي  الشركة،  قبل  من  بها  احملتفظ  احملتملة  التصويت  حقوق   •

اOخرى؛ التعاقدية  الoتيبات  من  الناجتة  احلقوق   •
القرارات،   التخاذ  احلاجة  عند  الصلة  ذات  اOنشطة  توجيه  على  احلالية  القدرة  لديها،  ليس  أو  لديها،  الشركة  أن   gإ  zتش إضافية  ظروف  أو  وقائع  وأية   •

مبا [ ذلك أمناط التصويت [ االجتماعات السابقة للمساهمني.  
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

السياسات احملاسبية الهامة (تابع)  3
  

دمج اOعمال (ب) 

يبدأ توحيد شركة تابعة عندما تسيطر الشركة على الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد الشركة السيطرة على هذه الشركة التابعة. على وجه التحديد، يتم إدراج إيرادات 
ومصروفات الشركة التابعة املستحوذ عليها أو املستبعدة خالل السنة ضمن بيان اOرباح أو اخلسائر املوحد من تاريخ بدء سيطرة الشركة حتى تاريخ توقف الشركة عن 

ممارسة تلك السيطرة على الشركة التابعة.

التابعة  للشركات  الشاملة  اnيرادات  إن إجما?  الشركة وإg احلصص غz املسيطرة.  الشاملة اOخرى منسوبة إg مالك  اnيرادات  اخلسائر وكافة عناصر  أو  اOرباح  إن 
منسوبة إg مالك الشركة واحلصص غz املسيطرة حتى وإن ترتب على ذلك عجز [ رصيد احلصص غz املسيطرة.

فيما يتعلق بكافة املوجودات واملطلوبات وحقوق امللكية واnيرادات واملصروفات والتدفقات النقدية املتعلقة باملعامالت بني شركات اجملموعة، يتم حذفها بالكامل 
عند التوحيد.

عند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على البيانات املالية للشركات التابعة وذلك لتحقيق توافق بني السياسات احملاسبية اخلاصة بهذه الشركات وبني السياسات احملاسبية 
للمجموعة.

التغzات [ حصص امللكية اخلاصة باجملموعة [ الشركات التابعة احلالية
يتم احتساب التغzات [ حصص امللكية اخلاصة باجملموعة [ الشركات التابعة التي ال يoتب عليها فقدان سيطرة اجملموعة على هذه الشركات التابعة كمعامالت 
حقوق ملكية. يتم تعديل القيم الدفoية حلصص اجملموعة واحلصص غz املسيطرة لكي تعكس التغzات [ احلصص اخلاصة بهم [ الشركات التابعة. يتم مباشرًة 
 gاملسيطرة وبني القيمة العادلة للثمن املدفوع أو املستلم، ضمن حقوق امللكية وتكون منسوبة إ zاف بالفرق بني القيمة التي يتم من خاللها تعديل احلصص غoاالع

مالكي الشركة.

يتم احتساب عمليات دمج اOعمال باستخدام طريقة االستحواذ. يتم قياس الثمن احملول [ أحد عمليات دمج اOعمال بالقيمة العادلة، والذي يحتسب بالقيمة العادلة 
[ تاريخ االستحواذ على املوجودات احملولة من قبل اجملموعة، وااللتزامات املتكبدة من قبل اجملموعة جتاه املالكني السابقني للشركة املستحوذ عليها وحصص 
امللكية الصادرة عن اجملموعة مقابل السيطرة على الشركة املستحوذ عليها. يتم عادًة االعoاف بتكاليف املرتبطة باالستحواذ ذات الصلة ضمن بيان اOرباح أو اخلسائر 

املوحد عند تكبدها. [ تاريخ االستحواذ، مت االعoاف باملوجودات القابلة للتحديد التي مت االستحواذ عليها وااللتزامات احملتملة بالقيمة العادلة، باستثناء ما يلي:

أبرمتها   التي  السهم  أساس  على  الدفع  ترتيبات  أو  عليها  املستحوذ  للشركة  السهم  أساس  على  الدفع  بoتيبات  املرتبطة  امللكية  أدوات  أو  املطلوبات   •
اجملموعة لتحل �ل ترتيبات الدفع على أساس السهم للشركة املستحوذ عليها، والتي يتم قياسها وفقw للمعيار رقم 2 من معايz التقارير املالية الدولية   

”الدفع  على أساس السهم [ تاريخ االستحواذ“؛   
5 من معايz التقارير املالية الدولية  رقم  للمعيار   wوفق للبيع  بها  �تفظ  أنها  على  تصنيفها  يتم  والتي  االستبعاد)  dموعات  (أو  واملوجودات   •

”املوجودات غz املتداولة احملتفظ بها للبيع والعمليات املتوقفة“ والتي يتم قياسها وفقw لذلك املعيار.  
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السياسات احملاسبية الهامة (تابع)  3
  

دمج اOعمال (تابع) (ب) 

يتم قياس الشهرة التجارية على أنها الزيادة [ الثمن احملول، قيمة أي حصص غz مسيطرة [ الشركة املستحوذ عليها، والقيمة العادلة حلصص امللكية احملتفظ 
بها سابقw من قبل الشركة املستحوذة [ الشركة املستحوذ عليها (إن وجدت) على صا[ القيم [ تاريخ االستحواذ للموجودات القابلة للتحديد املستحوذ عليها 
وااللتزامات احملتملة. [ حال أنه، بعد إعادة التقييم، كان صا[ القيم [ تاريخ االستحواذ للموجودات القابلة للتحديد املستحوذ عليها وااللتزامات احملتملة تزيد 
عن الثمن احملول، وقيمة أية حصص غz مسيطرة [ الشركة املستحوذ عليها والقيمة العادلة للحصة احملتفظ بها سابقw من قبل الشركة املستحوذة [ الشركة 

املستحوذ عليها (إن وجدت)، يتم على الفور االعoاف بالزيادة ضمن اOرباح أو اخلسائر كأرباح من البيع بسعر منخفض.

فيما يتعلق باحلصص غz املسيطرة التي متنح حصص ملكية وتخول ملالكيها حصة تناسبية [ صا[ موجودات املنشأة [ حال التصفية، قد يتم مبدئيw قياسها 
بالقيمة العادلة أو بحصة تناسبية للحصص غz املسيطرة من القيم املعoف بها من صا[ املوجودات القابلة للتحديد اخلاصة الشركة املستحوذ عليها. يتم اختيار 
أساس القياس وفقw لكل معاملة على حدة. يتم قياس اOنواع اOخرى من احلصص غz املسيطرة بالقيمة العادلة أو، عندما يكون ذلك مالئمw، بناًء على اOساس احملدد 

[ املعايz اOخرى من معايz التقارير املالية الدولية.

عندما يتضمن الثمن احملول من قبل اجملموعة [ عملية دمج أعمال على املوجودات أو املطلوبات الناجتة عن ترتيب الثمن احملتمل، يتم قياس الثمن احملتمل [ 
تاريخ االستحواذ اخلاص بها بالقيمة العادلة ويدرج كجزء من الثمن احملتمل [ احدى عمليات دمج اOعمال. يتم بأثر رجعي إجراء التغzات [ القيمة العادلة للثمن 
احملتمل الذي ميثل تسوية لفoة القياس، مع إجراء تسويات مساوية مقابل الشهرة التجارية. تتمثل تسويات فoة القياس بالتسويات التي تنشأ من املعلومات اnضافية 

التي يتم احلصول عليها خالل ”فoة القياس“ (التي ال ميكن أن تزيد عن سنة من تاريخ االستحواذ) حول احلقائق والظروف القائمة [ تاريخ االستحواذ.

الثمن احملتمل. ال  القياس، فإنه يعتمد على كيفية تصنيف  الذي ال ميثل تسويات لفoة  للثمن احملتمل  العادلة  القيمة  للتغzات [  الالحق  يتعلق باالحتساب  فيما 
يتعلق  فيما  امللكية.  حقوق  ضمن  له  الالحقة  التسوية  عملية  احتساب  ويتم  التقرير  لتاريخ  الحقة  تواريخ   ] ملكية  كحقوق  املصنف  احملتمل  الثمن  قياس  إعادة  تتم 
بالثمن احملتمل املصنف على أنه أصل أو التزام، يتم إعادة قياسه [ تواريخ تقارير الحقة وفقw للمعيار احملاسبي الدو? رقم 39 أو املعيار احملاسبي الدو? رقم 37 

اخملصصات، املطلوبات احملتملة واملوجودات احملتملة، حيثما يكون ذلك مناسبw، مع االعoاف باOرباح أو اخلسائر الناجتة ضمن اOرباح أو اخلسائر.

عند اجناز عملية دمج اOعمال على مراحل، يتم إعادة قياس حصة امللكية احملتفظ بها سابقw من قبل اجملموعة [ الشركة املستحوذ عليها بالقيمة العادلة [ 
تاريخ االستحواذ (التاريخ سيطرة اجملموعة) ويتم االعoاف باOرباح أو اخلسائر الناجتة، إن وجدت، ضمن اOرباح أو اخلسائر. فيما يتعلق باملبالغ الناجتة عن احلصص [ 
الشركة املستحوذ عليها قبل تاريخ االستحواذ، والتي مت االعoاف بها سابقw ضمن اnيرادات الشاملة اOخرى، يتم إعادة تصنيفها ضمن اOرباح أو اخلسائر، حيث أن معاملتها 

بهذه الطريقة سوف تكون مناسبة إذا مت استبعاد هذه احلصة.

[ حال عدم اجناز االحتساب املبدئي nحدى عمليات دمج اOعمال بنهاية فoة التقرير التي متت فيها عملية الدمج، تقوم اجملموعة بإعداد تقارير عن املبالغ التقديرية 
للبنود التي u تكتمل بشأنها عملية االحتساب. تتم تسوية تلك املبالغ التقديرية خالل فoة القياس (انظر أعاله)، أو يتم االعoاف مبوجودات أو مطلوبات إضافية، لتعكس 
املعلومات اجلديد التي مت احلصول عليها حول الوقائع والظروف القائمة [ تاريخ االستحواذ والتي، لو كانت معروفة، كانت لتؤثر على املبالغ املعoف بها [ ذلك 

التاريخ. يتم تطبيق السياسات املوضحة أعاله على كافة عمليات دمج اOعمال التي تتم [ أو بعد 1 يناير 2011.  
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السياسات احملاسبية الهامة (تابع)  3
  

الشهرة التجارية (ج) 

يتم قيد الشهرة التجارية الناجتة عن االستحواذ على اOعمال بالتكلفة [ تاريخ االستحواذ (راجع اnيضاح 3 ب أعاله) ناقصw خسائر انخفاض القيمة املoاكمة، إن وجدت.

أن  املتوقع  من  التي  للنقد)  املنتجة  الوحدات  (أو  باجملموعة  اخلاصة  للنقد  املنتجة  الوحدات  كل  على  التجارية  الشهرة  توزيع  يتم  القيمة،  انخفاض  اختبار  Oغراض 
تستفيد من عمليات الدمج. 

يتم إجراء اختبار الوحدات املنتجة للنقد التي مت توزيع الشهرة التجارية عليها للتحقق من تعرضها النخفاض [ القيمة بصورة سنوية، أو بشكل أك¤ تكرارI عندما يكون 
هناك مؤشر على تعرض الوحدة النخفاض [ القيمة. عندما تكون القيمة القابلة لالسoداد للوحدة املنتجة للنقد أقل من القيمة الدفoية للوحدة، يتم توزيع خسائر 
انخفاض القيمة أوال لتخفيض القيمة الدفoية Oية شهرة جتارية موزعة على الوحدة ثم على املوجودات اOخرى للوحدة بشكل تناسبي استنادI إg القيمة الدفoية لكل 
أصل [ الوحدة. يتم االعoاف بخسائر انخفاض قيمة الشهرة التجارية مباشرة ضمن بيان اOرباح أو اخلسائر املوحد. وال يتم عكس خسائر انخفاض القيمة املعoف بها 

للشهرة التجارية [ فoات الحقة. 

عند استبعاد الوحدة املنتجة للنقد ذات الصلة، يتم إدراج القيمة املنسوبة للشهرة التجارية عند حتديد اOرباح أو اخلسائر الناجتة عن االستبعاد. 

يتضمن اnيضاح 3 (د) أدناه سياسة اجملموعة املتعلقة بالشهرة التجارية الناجتة عن االستحواذ على شركة زميلة.

االستثمارات [ شركات زميلة وائتالفات مشoكة (د) 

تتمثل الشركة الزميلة [ الشركة التي بوسع اجملموعة ممارسة تأثz فعال عليها. يتمثل التأثz الفعال [ القدرة على املشاركة [ اتخاذ القرارات املتعلقة بالسياسة 
املالية والتشغيلية للشركة املستثمر بها وليست السيطرة أو السيطرة املشoكة على تلك السياسات. 

االئتالف املشoك هو ترتيب مشoك حيث يكون للجهات التي لديها سيطرة مشoكة على الoتيب حقوقw [ صا[ موجودات الoتيب املشoك. إن السيطرة املشoكة هي 
املشاركة املتفق عليها تعاقديw للسيطرة على الoتيب، والتي تظهر فقط عندما تستلزم القرارات حول اOنشطة ذات الصلة موافقة باnجماع من اجلهات التي تتشارك 

السيطرة.
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السياسات احملاسبية الهامة (تابع)  3
  

االستثمارات [ شركات زميلة وائتالفات مشoكة (تابع) (د) 

يتم إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات الزميلة أو االئتالفات املشoكة [ هذه البيانات املالية املوحدة باستخدام طريقة حقوق امللكية احملاسبية باستثناء 
عندما يتم تصنيف االستثمار، أو أي جزء منه، كمحتفظ به للبيع. و[ هذه احلالة، يتم احتسابه وفقw للمعيار رقم 5 من معايz التقارير املالية الدولية. وفقw لطريقة حقوق 
امللكية، يتم االعoاف مبدئيw باالستثمار [ شركة زميلة أو ائتالف مشoك [ بيان املركز املا? املوحد بالتكلفة ويتم تعديلها الحقw لالعoاف بحصة اجملموعة [ 
اOرباح أو اخلسائر واnيرادات الشاملة اOخرى للشركة الزميلة أو االئتالف املشoك. عندما تزيد حصة اجملموعة [ اخلسائر عن حصتها [ الشركة الزميلة أو االئتالف 
املشoك (التي تتضمن أية حصص طويلة اOجل، التي وفقw لطبيعتها، تشكل جزءI من صا[ استثمار اجملموعة [ شركة زميلة أو ائتالف مشoك). تقوم اجملموعة 
بإيقاف االعoاف بحصتها [ أية خسائر إضافية. يتم االعoاف باخلسائر اnضافية فقط إg احلد الذي يكون فيه لدى اجملموعة التزامات قانونية أو إنشائية متكبدة أو تكون 

قدمت دفعات بالنيابة عن الشركة الزميلة أو االئتالف املشoك.

يتم احتساب االستثمار [ الشركة الزميلة أو االئتالف املشoك باستخدام طريقة حقوق امللكية من التاريخ الذي أصبحت فيه الشركة املستثمر فيها شركة زميلة أو ائتالف 
العادلة  القيمة  صا[  من  اجملموعة  حصة  على  االستثمار  لتكلفة  فائض  بأي  االعoاف  يتم  مشoك،  ائتالف  أو  زميلة  شركة   ] استثمار  على  االستحواذ  عند  مشoك. 
حصة   ] فائض  بأي  االعoاف  يتم  لالستثمار.  العادلة  القيمة  ضمن  إدراجها  يتم  التي  جتارية،  كشهرة  للتحديد  القابلة  فيها  املستثمر  اجلهة  ومطلوبات  ملوجودات 
اجملموعة من صا[ القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات القابلة للتحديد على تكلفة االستثمار، بعد إعادة التقييم، مباشرة [ أرباح أو خسائر فoة االستحواذ 

على االستثمار.

39 لتحديد فيما إذا كان من الضروري االعoاف بأي خسائر انخفاض القيمة فيما يتعلق باستثمار اجملموعة [  يتم تطبيق متطلبات املعيار احملاسبي الدو? رقم 
 wية لالستثمار (مبا [ ذلك الشهرة التجارية) فيما يتعلق بانخفاض القيمة وفقoيتم اختبار إجما? القيمة الدف ،wك. عندما يكون ذلك ضروريoشركة زميلة أو ائتالف مش
للمعيار احملاسبي الدو? رقم 36 انخفاض قيمة املوجودات كأصل فردي وذلك من خالل مقارنة املبلغ القابل للتحصيل له (القيمة من االستخدام والقيمة العادلة 
ناقصw تكاليف البيع أيهما أعلى) مع القيمة الدفoية له. إن أية خسائر معoف بها النخفاض قيمة تشكل جزءI من القيمة الدفoية لالستثمار. يتم االعoاف بأي عكس خلسارة 

.wللمعيار احملاسبي الدو? رقم 36 ضمن النطاق الذي يزيد فيه املبلغ القابل للتحصيل لالستثمار الحق wانخفاض القيمة وفق

تتوقف اجملموعة عن استخدام طريقة حقوق امللكية من التاريخ الذي توقف فيه االستثمار عن كونه شركة زميلة أو ائتالف مشoك، أو عندما يتم تصنيف االستثمار كمحتفظ 
به للبيع. عندما حتتفظ اجملموعة بحصة [ الشركة الزميلة أو االئتالف املشoك السابق وكانت احلصة املستبقاة هي أصل ما?، تقوم اجملموعة بقياس احلصة 
39. إن الفرق بني  املستبقاة بالقيمة العادلة [ ذلك التاريخ ويتم اعتبار القيمة العادلة كقيمتها العادلة عند االعoاف املبدئي وفقw للمعيار احملاسبي الدو? رقم 
القيمة الدفoية للشركة الزميلة أو االئتالف املشoك بتاريخ التوقف عن استخدام طريقة حقوق امللكية والقيمة العادلة Oية حصة مستبقاة وأية حتصيالت من استبعاد 

حصة جزئية [ الشركة الزميلة أو االئتالف املشoك يتم إضافته عند حتديد اOرباح أو اخلسائر من استبعاد الشركة الزميلة أو االئتالف املشoك.
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االستثمار [ شركات زميلة وائتالف مشoك (تابع) (د) 

باnضافة لذلك، تقوم اجملموعة باحتساب كافة املبالغ املعoف بها سابقw [ اnيرادات الشاملة اOخرى فيما يتعلق بتلك الشركة الزميلة أو االئتالف املشoك على نفس 
اOساس الذي قد يكون الزمw فيما إذا قد مت استبعاد تلك الشركة الزميلة أو االئتالف املشoك مباشرة من املوجودات أو املطلوبات ذات العالقة. بناًء على ذلك، [ حال 
كان سيتم إعادة تصنيف اOرباح أو اخلسائر املعoف بها سابقw [ اnيرادات الشاملة اOخرى من قبل تلك الشركة الزميلة أو االئتالف املشoك [ اOرباح أو اخلسائر من 
استبعاد املوجودات أو املطلوبات ذات صلة، فإن اجملموعة تقوم بإعادة تصنيف اOرباح أو اخلسائر من حقوق امللكية إg اOرباح أو اخلسائر (كتعديل nعادة التصنيف) 

عندما يتم التوقف عن استخدام طريقة حقوق امللكية.

تستمر اجملموعة [ استخدام طريقة حقوق امللكية عندما يصبح االستثمار [ الشركة الزميلة استثمار [ ائتالف مشoك أو يصبح االستثمار [ ائتالف مشoك استثمار 
[ شركة زميلة. ال يتم إعادة قياس القيمة العادلة عند إجراء هذه التغzات [ حصص امللكية.

عندما تقوم اجملموعة بتخفيض حصة ملكيتها [ شركة زميلة أو ائتالف مشoك ولكنها تستمر [ استخدام طريقة حقوق امللكية، فإن اجملموعة تقوم بإعادة التصنيف 
ضمن اOرباح أو اخلسائر احلصة من اOرباح أو اخلسائر التي مت االعoاف بها سابقw [ اnيرادات الشاملة اOخرى املتعلقة بذلك االنخفاض [ حصة امللكية فيما لو سيتم 

إعادة تصنيف اOرباح أو اخلسائر إg اOرباح أو اخلسائر عند استبعاد املوجودات أو املطلوبات ذات الصلة.

عندما تقوم أحد شركات اجملموعة بالتعامل مع شركة زميلة أو ائتالف مشoك لدى اجملموعة، فإن اOرباح واخلسائر الناجتة من املعامالت مع الشركة الزميلة أو االئتالف 
مرتبطة   zغ املشoك  االئتالف  أو  الزميلة  الشركة   ] احلصص  عنده  تكون  الذي  املدى   gإ فقط  للمجموعة  املوحدة  املالية  البيانات   ] بها  االعoاف  يتم  املشoك 

باجملموعة.

اnيرادات (هـ) 

يتم قياس اnيرادات بالقيمة العادلة للثمن املستلم أو الذمم املدينة. يتم خفض اnيرادات للعوائد أو اخلصومات أو اخملصصات اOخرى املماثلة املتوقعة للعميل. 

بيع البضائع  (1)

يتم االعoاف باnيرادات من بيع البضائع عندما يتم تسليم البضائع ونقل سندات امللكية، [ الوقت الذي تستو[ كافة الشروط التالية:

املشoي  gإ اجملموعة  من  البضائع  ملكية  وامتيازات  �اطر  كافة  نقل   •
املباعة البضائع  على  الفعلية  بالسيطرة  وال  بامللكية،  عادة  املتعلقة  الدرجة   gإ املستمرة  اnدارية  املهام  بتو?  اجملموعة  احتفاظ  عدم   •

موثوقة بصورة  اnيرادات  مبلغ  قياس  إمكانية   •
اجملموعة  gإ بالبضائع  املتعلقة  االقتصادية  املنافع  تدفق  احتمالية   •

موثوقة. بصورة  املعاملة  بخصوص  تكبدها  املزمع  أو  املتكبدة  التكاليف  قياس  إمكانية   •
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اnيرادات (تابع) (هـ) 

إيرادات توزيعات اOرباح وإيرادات الفائدة  (2)
املنافع  تدفق  احملتمل  من  يكون  أن  (بشرط  املبالغ  هذه  على  احلصول   ] للمساهم  احلق  يثبت  عندما  االستثمارات  من  اOرباح  توزيعات  بإيرادات  االعoاف  يتم 

االقتصادية للمجموعة ويصبح باnمكان قياس قيمة اnيرادات بصورة موثوقة).

يتم االعoاف بإيرادات الفائدة من أحد املوجودات املالية عندما يكون من احملتمل أن تتدفق املنافع االقتصادية إg اجملموعة وُيصبح باnمكان قياس قيمة هذه 
إيرادات الفائدة على أقساط متساوية، إg استنادI إg املبلغ اOصلي املستحق ومعدل الفائدة الفعلي املطبق. يتمثل معدل  اnيرادات بشكل موثوق. ُتستحق 
الفائدة الفعلي [ املعدل الذي يتم مبوجبه خصم التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة خالل اOعمار املتوقعة للموجودات أو املطلوبات املالية إg صا[ 

القيمة الدفoية عند االعoاف املبدئي.
.

اخملزون (و) 

يتم قياس اخملزون بالتكلفة أو صا[ القيمة املمكن حتقيقها، أيهما أقل. تشتمل التكلفة على املواد املشoاة واجلمارك ورسوم الشحن والتكاليف اOخرى ذات الصلة، 
وحيثما ينطبق، تكاليف العمالة املباشرة واملصروفات الن¤ية املتكبدة nيصال اخملزون إg مكانه ووضعه احلاليني. تتضمن اOعمال الرأسمالية قيد اnجناز والبضائع 
تامة الصنع تكاليف املواد زائدI تكاليف العملة املباشرة واملصروفات الن¤ية ذات الصلة. يتم تقييم اOعمال املالية قيد اnجناز بالرجوع إg مرحلة اnجناز. يتم احتساب 

التكلفة باستخدام طريقة املتوسط املرجح. تتمثل صا[ القيمة القابلة للتحقق أسعار البيع املقدرة [ سياق اOعمال االعتيادية ناقصw أي مصروفات بيع مقدرة.

يتم رصد �صص لبنود اخملزون املتقادم وبطيء احلركة.

املمتلكات وا�الت واملعدات (ز) 

االعoاف والقياس
يتم بيان بنود املمتلكات وا�الت واملعدات بالتكلفة ناقصw االستهالك املoاكم وخسائر انخفاض القيمة املoاكمة، إن وجدت. تتم رسملة الHامج التي مت شراؤها والتي 

تشكل جزء ال يتجزأ من عملية تشغيل املعدات ذات الصلة كجزء من تلك املعدات.

إنتاجية  أعمار  واملعدات  وا�الت  املمتلكات  بنود  أحد  Oجزاء  يكون  عندما  املوجودات.  على  لالستحواذ  مباشرة  بصورة  املنسوبة  املصروفات  على  التكلفة  تشتمل 
�تلفة، يتم احتسابها كبنود منفصلة (عناصر رئيسية) من املمتلكات وا�الت واملعدات. 

التكاليف الالحقة
يتم االعoاف بتكلفة استبدال جزء من أحد بنود املمتلكات وا�الت واملعدات بالقيمة الدفoية لذلك البند إذا كان من املرجح أن تتدفق للمجموعة املنافع االقتصادية 
اليومية للممتلكات وا�الت واملعدات ضمن بيان  البند للمجموعة وميكن قياس تكلفته بصورة موثوقة. يتم االعoاف بتكاليف الصيانة  املستقبلية املتضمنة [ ذلك 

اOرباح أو اخلسائر واnيرادات الشاملة اOخرى املوحد عندما يتم تكبدها.
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املمتلكات وا�الت واملعدات (تابع) (ز) 

االستهالك
يتم حتميل االستهالك على اOرباح أو اخلسائر بأقساط متساوية على مدى اOعمار اnنتاجية املقدرة لبنود املمتلكات وا�الت واملعدات. فيما يلي اOعمار اnنتاجية 

املقدرة للفoتني احلالية واملقارنة:

سنوات

X4 – 40املبا

2 – 40املمتلكات واملعدات

4اOثاث والتجهيزات

4 - 7السيارات

تتم إعادة تقييم طرق االستهالك واOعمار اnنتاجية والقيم املتبقية، إذا كانت جوهرية، بصورة سنوية. يتم احتساب استهالك بنود املمتلكات وا�الت واملعدات اعتبارI من 
التاريخ الذي تصبح فيه جاهزة لالستخدام. ال يتم احتساب استهالك على اOراضي اململكوكة متلك حر.

يتم حتديد اOرباح أو اخلسائر الناجتة عن استبعاد أصل ما أو سحبه من اخلدمة على أنها الفرق بني صا[ املتحصالت والقيمة الدفoية ل�صل املباع أو الذي مت سحبه 
من اخلدمة.

اOعمال الرأسمالية قيد اnجناز
اOعمال  حتويل  يتم  اnنشاء،  من  االنتهاء  عند  اnجناز.  قيد  رأسمالية  أعمال  أنها  على  ملموسة  موجودات  بإنشاء  املتعلقة  التكاليف  كافة  برسملة  اجملموعة  تقوم 

الرأسمالية قيد اnجناز إg الفئة املناسبة للممتلكات وا�الت واملعدات ويتم احتساب االستهالك عليها.

املوجودات غz امللموسة (ح) 

يتم قياس املوجودات غz امللموسة التي يتم االستحواذ عليها من قبل اجملموعة والتي لها أعمار إنتاجية �دودة، بالتكلفة ناقصw اnطفاء املoاكم وخسائر انخفاض 
القيمة املoاكمة، إن وجدت. 

أو  زيادة املنافع االقتصادية املستقبلية اخلاصة بأصل ما. يتم االعoاف بكافة املصروفات اOخرى ضمن اOرباح  التكاليف الالحقة فقط عندما تعمل على  يتم رسملة 
اخلسائر.

التاريخ الذي تصبح جاهزة لالستخدام  يتم إطفاء املوجودات غz امللموسة ذات اOعمار احملدودة على أقساط متساوية على مدى أعمارها اnنتاجية املقدرة، من 
املزمع. إن اOعمار اnنتاجية املقدرة، اخلاصة باملوجودات غz امللموسة للفoة احلالية والفoة املقارنة، تبلغ خمس سنوات.
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املعامالت بالعمالت اOجنبية (ط) 

لغرض هذه البيانات املالية املوحد، ميثل درهم اnمارات العربية املتحدة (الدرهم) العملة التشغيلية وعملة العرض للمجموعة.

يتم حتويل املعامالت التي تتم بعمالت خالف الدرهم (العمالت اOجنبية) إg الدرهم وفقO wسعار الصرف السائدة [ تواريخ املعامالت. [ نهاية كل فoة تقرير، يتم 
إعادة حتويل البنود املالية املدرجة بالقيمة العادلة والتي تتم بعمالت أجنبية وفقO wسعار الصرف السائدة [ ذلك التاريخ. بالنسبة للبنود غz املالية املدرجة بالقيمة 
اُملقاسة  املالية   zغ البنود  حتويل  إعادة  يتم  ال  العادلة.  القيمة  حتديد  تاريخ   ] السائدة  الصرف  Oسعار   wوفق حتويلها  إعادة  يتم  أجنبية،  بعمالت  تتم  والتي  العادلة 

بالتكلفة التاريخية بالعمالت اOجنبية.
 

يتم االعoاف بفروق صرف العمالت ضمن اOرباح أو اخلسائر [ الفoة التي تنشأ فيها.

�صص تعويضات نهاية اخلدمة للموظفني (ي) 

تقوم اجملموعة برصد �صص تعويضات نهاية اخلدمة ملوظفيه، يرتكز استحقاق هذه التعويضات على آخر راتب حصل عليه املوظف وفoة خدمته، شريطة اكمال 
احلد اOدنى لفoة اخلدمة. يتم حتميل التكاليف املتوقعة لهذه التعويضات على مدى فoة التعيني.

يتم دفع مساهمات التقاعد الشهرية فيما يتعلق باملوظفني من مواطني دول اnمارات العربية املتحدة املشمولني مبوجب القانون رقم 2 لسنة 2000. تتم إدارة صندوق 
املعاشات من قبل حكومة أبوظبي، دائرة املالية متمثلة [ صندوق معاشات ومكافآت التقاعد nمارة أبوظبي.

تكاليف االقoاض  (ك) 

إن تكاليف االقoاض املنسوبة مباشرة إg حيازة أو إنشاء أو إنتاج موجودات مؤهلة، والتي تتمثل [ املوجودات التي تستغرق بالضرورة فoة زمنية حتى تصبح جاهزة 
اnيرادات  اقتطاع  ويتم  بيعها.  أو  لها  املزمع  لالستخدام  فعلية  بصورة  جاهزة  تصبح  حتى  املوجودات  تلك  تكلفة   gإ إضافتها  تتم  بيعها،  أو  لها  املزمع  لالستخدام 

االستثمارية املكتسبة من االستثمار املؤقت لقروض �ددة حلني انفاقه على املوجودات املؤهلة من تكاليف االقoاض املؤهلة للرسملة.  

يتم االعoاف بكافة تكاليف االقoاض اOخرى [ بيان اOرباح أو اخلسائر [ الفoة التي يتم تكبدها فيها.
.

اOدوات املالية   (ل) 

املوجودات املالية غz املشتقة

تعoف اجملموعة مبدئيw بالودائع [ تاريخ نشأتها. ويتم االعoاف مبدئيw بكافة املوجودات املالية اOخرى [ تاريخ املعاملة، الذي تصبح فيه الشركة طرفw [ اOحكام 
التعاقدية ل�داة املعنية.
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اOدوات املالية   (ل) 

تقوم اجملموعة بإيقاف االعoاف باملوجودات املالية عندما تنتهي حقوقها [ احلصول على التدفقات النقدية من تلك املوجودات، أو عندما تقوم بالتنازل عن احلقوق 
[ احلصول على التدفقات النقدية التعاقدية من املوجودات املالية من خالل معاملة يتم مبوجبها حتويل كافة �اطر وامتيازات ملكية املوجودات املالية. ويتم 

االعoاف بأي حصة تقوم اجملموعة بإنشائها أو االحتفاظ بها [ املوجودات املالية احملولة كموجودات أو مطلوبات منفصلة.

مقاصة  بإجراء   Xقانو حق  اجملموعة  لدى  يكون  عندما  فقط  وذلك  املالية،  املركز  بيان  ضمن  القيمة  صا[  بيان  ويتم  املالية،  واملطلوبات  املوجودات  مقاصة  تتم 
 zللمبالغ، ويكون لديها الرغبة إما [ إجراء تسوية على أساس صا[ القيمة أو حتقيق املوجودات وتسوية املطلوبات بصورة متزامنة. إن كافة املوجودات املالية غ

املشتقة لدى اجملموعة تقع ضمن فئة القروض والذمم املدينة.

القروض والذمم املدينة
تتمثل القروض والذمم املدينة مبوجودات مالية ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وتكون غz مدرجة [ سوق نشط. يتم االعoاف مبدئيw بهذه املوجودات بالقيمة 
العادلة زائدI أية تكاليف منسوبة بصورة مباشرة للمعاملة. الحقw لالعoاف املبدئي، يتم قياس القروض والذمم املدينة بالتكلفة املطفأة، وذلك باستخدام طريقة الفائدة 

الفعلية، ناقصw أية خسائر النخفاض القيمة.

تتألف القروض والذمم املدينة من النقد وما يعادله، والذمم املدينة التجارية واOخرى، واملبالغ املستحقة من أطراف ذات عالقة.

النقد وما يعادله
تاريخ االستحواذ، والتي تتعرض خملاطر  أو أقل من  البنوك وودائع حتت الطلب ذات فoات استحقاق ثالثة أشهر  النقد [ الصندوق ولدى  النقد وما يعادله من  يتألف 
هامة نتيجة للتغz [ قيمها العادلة وكذلك يتم استخدامها من قبل اجملموعة [ إدارة التزاماتها قصzة اOجل. إن السحوبات املصرفية على املكشوف التي تستحق 

السداد عند الطلب وتشكل جزءI ال يتجزأ إدارة اجملموعة للنقد، يتم إدراجها كعنصر من عناصر النقد وما يعادله، وذلك لغرض بيان التدفقات النقدية.

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل اOرباح أو اخلسائر
يتم تصنيف املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل اOرباح أو اخلسائر عندما يكون اOصل املا? �تفظ به للمتاجرة أو عند تصنيفه بالقيمة العادلة من خالل 

اOرباح أو اخلسائر. يتم تصنيف املوجودات املالية كمحتفظ به للمتاجرة [ حال:

أو  القريب،  املستقبل   ] بيعها  بهدف  مبدئي  بشكل  عليها  االستحواذ  مت   •
على  أرباح  حتقق  مالية  أداة  لنمط  فعلي  دليل  ولديها   wمع اجملموعة  تديرها  �ددة  مالية  أدوات  �فظة  من   Iجزء املبدئي،  االعoاف  عند  متثل،   •

املدى القصz، أو  
حتوط. كأداة  والفعالة  املصنفة   zغ املشتقات  من  تكون  أن   •
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اOدوات املالية (تابع) (ل) 

ميكن تصنيف املوجودات املالية، غz تلك احملتفظ به للمتاجرة، كموجودات بالقيمة العادلة من خالل اOرباح أو اخلسائر عند االعoاف املبدئي [ حال:

أو التصنيف؛  هذا  يتم   u لو  فيما  حتدث  قد  والتي  االعoاف  أو  القياس  اتساق  عدم  حالة  هام  بشكل  يخفض  أو  يزيل  التصنيف  هذا  كان  أن   •
يشكل اOصل املا? جزءI من dموعة موجودات مالية أو مطلوبات مالية أو االثنني معw، والتي تتم إدارتها وتقييم أدائها على أساس القيمة العادلة،   •
وذلك مبا يتماشى مع اسoاتيجية اجملموعة املتعلقة باالستثمار وإدارة اخملاطر بحيث أن املعلومات املتعلقة بتشكيل هذه اجملموعات يتم تزويدها   

داخليا على هذا اOساس؛ أو   
39 اOدوات املالية: االعoاف والقياس بتصنيف  رقم  الدو?  احملاسبي  املعيار  يسمح  وكذلك  أك¤،  أو  مضمنة  مشتقة  أداة  يتضمن  عقد  من  جزء  تشكل   •

كامل العقد dتمعا (موجودات أو مطلوبات) بالقيمة العادلة من خالل اOرباح أو اخلسائر.  

يتم إدراج املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل اOرباح أو اخلسائر بالقيمة العادلة، بحيث يتم االعoاف بأي أرباح أو خسائر ناجتة من إعادة القياس ضمن اOرباح أو 
اخلسائر. يشمل صا[ اOرباح أو اخلسائر املعoف بها [ اOرباح أو اخلسائر أي توزيعات اOرباح أو فائدة �ققة على اOصل املا? يتم إدراجها [ بند اOرباح أو اخلسائر 

اOخرى [ بيان الدخل املوحد.

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل اnيرادات الشاملة اOخرى 
عند االعoاف املبدئي، ميكن للمجموعة أن تقوم بإجراء اختيار قطعي (لكل أداة على حدة) لتحديد االستثمارات [ سندات امللكية كموجودات مالية بالقيمة العادلة 
من خالل اnيرادات الشاملة اOخرى. وال يسمح بالتصنيف بالقيمة العادلة من خالل اnيرادات الشاملة اOخرى [ حال أن كانت االستثمارات [ حقوق امللكية �تفظ 

بها لغرض املتاجرة.

 wتكاليف املعاملة. ويتم قياسها الحق gضافة إnخرى بالقيمة العادلة باOيرادات الشاملة اnقياس االستثمارات [ سندات امللكية بالقيمة العادلة من خالل ا wيتم مبدئي
بالقيمة العادلة ويتم إدراج اOرباح واخلسائر الناجتة من تغzات القيمة العادلة املعoف بها [ اnيرادات الشاملة اOخرى ويتم إضافتها بشكل مoاكم [ احتياطي إعادة 

تقييم االستثمارات. ال يتم إعادة تصنيف اOرباح واخلسائر املoاكمة إg اOرباح أو اخلسائر عندما يتم استبعاد هذه االستثمارات، بل يتم إعادة تصنيفها ل�رباح احملتجزة.

يتم االعoاف بتوزيعات اOرباح من االستثمارات بسندات امللكية [ اOرباح أو اخلسائر عندما يثبت حق اجملموعة [ استالم توزيعات أرباح وفقw للمعيار احملاسبي الدو? 
رقم 18 ”اnيرادات“، إال إذا كانت توزيعات اOرباح متثل بوضوح اسoداد جزء من تكاليف االستثمار. يتم االعoاف بإيرادات توزيعات اOرباح [ اOرباح أو اخلسائر وإدراجها [ 

بند ”إيرادات تويعات اOرباح“ ضمن اOرباح أو اخلسائر.
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اOدوات املالية (تابع) (ل) 

املطلوبات املالية غz املشتقة
تعoف اجملموعة مبدئيw بالقروض [ تاريخ نشأتها. ويتم االعoاف مبدئيw بكافة املطلوبات املالية اOخرى [ تاريخ املتاجرة، الذي تصبح فيه الشركة طرفw [ اOحكام 

التعاقدية ل�داة املعنية.

 zاف باملطلوبات املالية عندما تتم تسوية التزاماتها التعاقدية أو يتم إلغاؤها أو انتهاؤها. تقوم اجملموعة بتصنيف املطلوبات املالية غoتقوم اجملموعة بإيقاف االع
املشتقة ضمن فئة املطلوبات املالية اOخرى.

يتم مبدئيw االعoاف بهذه املطلوبات املالية بالقيمة العادلة زائدI أية تكاليف منسوبة مباشرة للمعاملة. الحقw لالعoاف املبدئي، يتم قياس هذه املطلوبات املالية 
بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. تشتمل املطلوبات املالية اOخرى على املستحق إg أطراف ذات عالقة والذمم الدائنة التجارية واOخرى.

انخفاض القيمة   (م) 

املوجودات املالية
يتم تقييم املوجودات املالية [ تاريخ كل تقرير للتحقق مما إذا كان هناك دليل موضوعي على تعرضها النخفاض [ القيمة. يتم اعتبار أن اOصل املا? قد تعرض 

النخفاض [ القيمة إذا كان هناك دليل موضوعي يشz إg وقوع حدث أو أك¤ كان له تأثz سلبي على التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لهذا اOصل. 

يتم احتساب خسائر انخفاض القيمة املتعلقة باملوجودات املالية اُملقاسة بالتكلفة املطفأة على أنها الفرق بني قيمتها الدفoية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية 
املستقبلية املقدرة �فضة مبعدل الفائدة الفعلي اOصلي. 

املالية  املوجودات  تقييم  يتم  بينما  حدة.  على  أصل  لكل  وذلك  القيمة   ] النخفاض  تعرضها  من  للتحقق  الفردية  حالتها   ] الهامة  املالية  املوجودات  اختبار  يتم 
املتبقية بشكل جماعي [ dموعات لها نفس سمات �اطر االئتمان. ويتم االعoاف بكافة خسائر انخفاض القيمة ضمن اOرباح أو اخلسائر. 

يتم عكس خسائر انخفاض القيمة إن أمكن ربط هذا العكس بصورة موضوعية بحدث وقع بعد االعoاف بخسائر انخفاض القيمة. فيما يتعلق باملوجودات املالية املقاسة 
بالتكلفة املطفأة، يتم االعoاف بخسائر انخفاض القيمة التي مت عكسها ضمن اOرباح أو اخلسائر.

املوجودات غz املالية
تتم مراجعة القيم الدفoية للموجودات غz املالية للمجموعة، باستثناء اخملزون، بتاريخ كل تقرير للتحقق مما إذا كان هناك أي مؤشر على انخفاض القيمة. [ حالة 

وجود مثل ذلك املؤشر، يتم تقدير قيمة املوجودات القابلة لالسoداد.
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انخفاض القيمة  (تابع) (م) 

يتم االعoاف بخسائر انخفاض القيمة عندما تزيد القيمة الدفoية Oصل ما عن قيمته القابلة لالسoداد. ويتم االعoاف بخسائر انخفاض القيمة ضمن اOرباح أو اخلسائر. 

تتمثل القيمة القابلة لالسoداد Oصل ما بالقيمة من االستخدام أو القيمة العادلة ناقصw تكاليف البيع، أيهما أكH. عند تقييم القيمة من االستخدام، يتم تخفيض التدفقات 
النقدية املستقبلية املقدرة إg قيمتها احلالية باستخدام معدل خصم يعكس تقييمات السوق احلالية لقيمة املال [ ذلك الوقت واخملاطر املتعلقة بذلك اOصل.

يتم تقييم خسائر انخفاض القيمة املعoف بها [ فoات سابقة [ تاريخ كل تقرير للتحقق من وجود أي مؤشرات على تقليص خسائر انخفاض القيمة أو توقفها. يتم عكس 
خسائر انخفاض القيمة عندما يكون هناك تغz [ التقديرات املستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسoداد. ويتم عكس خسائر انخفاض القيمة فقط إg احلد الذي 
ال تزيد معه القيمة الدفoية ل�صل املعني عن القيمة الدفoية التي كان سيتم حتديدها، صافية من االستهالك أو اnطفاء، إذا u يكن قد مت االعoاف بخسائر انخفاض 

القيمة.

املنح احلكومية (ن) 

بالشروط  يتم استالم هذه املوجودات وأن اجملموعة ستلتزم  بأنه سوف  تأكيد معقول  بالقيمة االسمية عندما يكون هناك  النقدية   zاف باملنح احلكومية غoيتم االع
املتعلقة بها، حيثما ينطبق ذلك.

يتم االعoاف باملنح احلكومية التي تشoط على املركز [ املقام اOول شراء أو إنشاء أو االستحواذ على موجودات غz متداولة، كمنح حكومية مؤجلة [ بيان املركز 
املا? املوحد ويتم حتويلها إg اOرباح أو اخلسائر على أساس منتظم ومعقول على مدى اOعمار اnنتاجية للموجودات ذات الصلة.

يتم االعoاف باملنح  يتم املنح تعويضw عنها، بصورة منتظمة.  التي  التكاليف  الالزمة ملطابقتها مع  الفoات  يتم االعoاف باملنح احلكومية اOخرى كإيرادات على مدى 
احلكومية، التي يتم احلصول عليها كتعويض عن املصروفات أو اخلسائر املتكبدة بالفعل أو بغرض تقدمي الدعم املا? الفوري للمجموعة دون أن حتمل مصروفات 

مستقبلية ذات صلة، ضمن اOرباح أو اخلسائر [ الفoة التي تكون مستحقة القبض خاللها.

يتم االعoاف باnيرادات املؤجلة بالقيمة االسمية ل�سهم املمنوحة للمجموعة. ويتم إطفاء اnيرادات املؤجلة على مدى الفoة التي تتوقع اجملموعة خاللها احلصول 
على منافع اقتصادية ناجتة من املنحة.
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إدارة اخملاطر املالية   4

تتعرض اجملموعة للمخاطر التالية من جراء استخدامها ل�دوات املالية: 

االئتمان �اطر   •
السيولة �اطر   •

السوق �اطر   •

يقدم هذا اnيضاح معلومات حول تعرض اجملموعة لكل من اخملاطر املبينة أعاله، ويصف أهداف اجملموعة وسياساتها والطرق املستخدمة من قبلها لقياس وإدارة 
اخملاطر، باnضافة إg إدارة اجملموعة لرأس املال. وقد مت إدراج اnفصاحات الكمية اOخرى [ هذه البيانات املالية املوحدة.  

إن dلس اnدارة (”dلس اnدارة“ أو ”اجمللس“) مسؤول بصورة عامة عن اجملموعة وعن متابعة اnطار العام nدارة اجملموعة للمخاطر. كما أن اnدارة مسؤولة عن 
وضع ومراقبة سياسات اجملموعة nدارة اخملاطر. تقوم اnدارة بتقدمي التقارير بصورة منتظمة جمللس اnدارة حول اOنشطة التي تقوم بها.

اخملاطر  ومراقبة  للمخاطر  املالئمة  والضوابط  احلدود  لوضع  اجملموعة،  تواجهها  التي  اخملاطر  وحتليل  لتحديد  اخملاطر  nدارة  اجملموعة  سياسات  وضع  يتم 
وااللتزام باحلدود املوضوعة. تتم بصورة منتظمة مراجعة سياسات ونظم إدارة اخملاطر لتعكس التغzات [ ظروف السوق وأنشطة اجملموعة. كما تهدف اجملموعة 

من خالل التدريب واملعايz واnجراءات اnدارية إg تطوير بيئة رقابية منضبطة وبناءة يعي فيها جميع املوظفني أدوارهم والتزاماتهم.

�اطر االئتمان

تتمثل �اطر االئتمان مبخاطر تعرض اجملموعة خلسارة مالية [ حال عجز العميل أو الطرف املقابل [ أداة مالية عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية، وتنشأ �اطر 
االئتمان بصورة رئيسية من املبالغ املستحقة للمجموعة من عمالئها. 

الذمم املدينة التجارية واOخرى 

التوزيع اجلغرا[ لقاعدة عمالء اجملموعة، مبا [ ذلك �اطر  يتأثر تعرض اجملموعة خملاطر االئتمان بصورة رئيسية بالسمات الفردية لكل عميل على حده. إن 
التع¤ املتعلقة بقطاع اOعمال والدولة التي يزاول فيها العمالء أنشطتهم، يؤثر بشكل أقل على �اطر االئتمان.
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إدارة اخملاطر املالية (تابع)  4

�اطر السيولة

تتمثل �اطر السيولة باخملاطر التي قد تنتج عن عدم قدرة اجملموعة على الوفاء بالتزاماتها املالية عند استحقاقها. 

يهدف منهج اجملموعة اخلاص بإدارة السيولة إg ضمان امتالكها دائمw سيولة كافية، Oطول فoة ممكنة، للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها [ ظل الظروف العادية 
والظروف احلرجة دون تكبد خسائر غz مقبولة أو تعرض سمعة اجملموعة للخطر.

حترص اجملموعة على أن يكون لديها مبالغ نقدية كافية عند الطلب للوفاء باملصروفات التشغيلية املتوقعة مبا [ ذلك الوفاء بااللتزامات املالية؛ ويستثنى من ذلك 
التأثz احملتمل للظروف الطارئة التي ال ميكن توقعها بصورة معقولة، مثل الكوارث الطبيعية. 

�اطر السوق

تتمثل �اطر السوق باخملاطر من أن تؤثر التغzات [ أسعار السوق، مثل أسعار صرف العمالت اOجنبية وأسعار الفائدة على إيرادات اجملموعة أو قيمة ما حتتفظ بها 
من أدوات مالية. إن الهدف من إدارة �اطر السوق هو إدارة التعرضات خملاطر السوق والتحكم فيها ضمن احلدود املقبولة مع حتقيق أعلى عائد ممكن. تتألف �اطر 

السوق من العنصرين التاليني: 

نتيجة   اجملموعة  تتكبدها  قد  التي  الفائدة  أسعار  خملاطر  التعرضات  من  املتوقعة  الرأسمالية  اخلسارة  عن  عادًة   Hتع التي  الفائدة  أسعار  �اطر   •
الزيادة [ أسعار الفائدة.   

الصرف.   أسعار   ] للتغzات  نتيجة  خسائر  تكبد  مبخاطر  تتمثل  التي  العمالت  �اطر   •

�اطر أسعار الفائدة 
إن أسعار الفائدة الفعلية على التسهيالت املصرفية للمجموعة مرتبطة باملعدالت السائدة لدى البنوك. ال توجد تواريخ تعاقدية nعادة التسعz قبل تاريخ االستحقاق. 

�اطر العمالت  
تتمثل �اطر العمالت مبخاطر اخلسارة التي قد تنتج عن التغzات السلبية [ أسعار صرف العمالت اOجنبية املتعلقة باملعامالت التي تتم بالعمالت اOجنبية.

إدارة رأس املال 
إن الهدف اOساسي من إدارة رأسمال اجملموعة، هو ضمان احتفاظها مبركز ما? قوي وقاعدة رأسمالية سليمة من أجل دعم أعمالها. تقوم اجملموعة بإدارة هيكل رأس 

املال اخلاص بها وتقوم بتعديله [ ضوء تغzات الظروف االقتصادية. 

تهدف سياسة dلس اnدارة إg االحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية بغرض كسب ثقة الدائنني والسوق باnضافة إg ضمان التطور املستقبلي ل�عمال. ويقوم dلس 
اnدارة مبتابعة العائد على رأس املال الذي مت حتديده على أنه صا[ اnيرادات التشغيلية مقسومw على إجما? حقوق امللكية. ال تخضع اجملموعة إg أية متطلبات 

رأسمالية مفروضة من جهات خارجية.
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املمتلكات وا�الت واملعدات  5

اOرض 
Xواملبا

ألف درهم 

ا�الت 
واملعدات
ألف درهم 

اOثاث
والتجهيزات
ألف درهم 

السيارات
ألف درهم

أعمال رأسمالية 
قيد اnجناز

ألف درهم
اnجما?
ألف درهم

التكلفة أو التقييم

462,635881,08135,03925,0271,730,4023,134,184[ 1 يناير 2013 

4494,2704,629112146,555156,015اnضافات 

-   (21,043)13,9197,0534031التحويالت

(7,492)(7,492)-   -   -   -   احملول إg طرف ذي عالقة

(2,707)-   (95)(31)(2,581)-   االستبعادات

2013 H477,003889,82339,67725,0751,848,4223,280,000[ 31 ديسم

477,003889,82339,67725,0751,848,4223,280,000[ 1 يناير 2014 

2,68911,8131,4521,09375,33092,377اnضافات 

-(1,692,723)- 94,4921,571,62026,611التحويالت

9,656--  61   9,595-   االستحواذ على شركات تابعة1

(1,500)-   -   -   -   (1,500)احملول إg موجودات غz    ملموسة أخرى

2014 H572,6842,482,85167,80126,168231,0293,380,533[ 31 ديسم

االستهالك املoاكم

1,001,269-   271,561687,60226,11015,996[ 1 يناير 2013 

46,206-   7,37035,1591,3572,320احململ على السنة

(2,686)-   (95)(10)(2,581)-   االستبعادات

2013 H1,044,789-278,931720,18027,45718,221[ 31 ديسم

1,044,789-278,931720,18027,45718,221[ 1 يناير 2014 

90,336-9,92772,4146,0891,906احململ على السنة

690-   -67515   -   االستحواذ على شركات تابعة1

(150)-   -   -   -   (150)احملول إg موجودات غz    ملموسة أخرى

2014 H1,135,665-   288,708793,26933,56120,127[ 31 ديسم

القيمة الدفoية

2013 H31198,072169,64312,2206,8541,848,4222,235,211 ديسم

2014 H31283,9761,689,58234,2406,041231,0292,244,868 ديسم

1راجع اnيضاح 34.
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املمتلكات وا�الت واملعدات (تابع)  5

9.311 ألف درهم  2014، تتمثل اOعمال الرأسمالية قيد اnجناز بشكل رئيسي [ مصانع جديدة قيد اnنشاء، حيث تتضمن مصروفات متويل تبلغ   H31 ديسم كما [ 
(2013: 59.537 ألف درهم) مرسملة مبتوسط معدالت الفائدة وفقw ملعدالت الفائدة السائدة لدى بنوك اnمارات زائدI هامش (2013: وفقw ملعدالت الفائدة السائدة 
 gهامش). كما قامت اجملموعة كذلك برسملة تكاليف الرواتب مببلغ 4.358 ألف درهم خالل السنة (2013: 7.176 ألف درهم) منسوبة مباشرة إ Iمارات زائدnلدى بنوك ا

إنشاء املصنع اجلديد. يتم بيان هذا املبلغ صافيw من إجما? اOرباح البالغة 2.212 ألف درهم (2013: 37.924 درهم) الناجتة من بيع املواد املصنعة خالل السنة.

[ 31 ديسمH 2014، يتم االحتفاظ مبمتلكات تبلغ قيمتها الدفoية 1.810.573 ألف درهم (2013: 747.285 ألف درهم) وذلك بغرض تأمني القروض املصرفية (راجع 
اnيضاح 18).

تشتمل ا�الت واملعدات على مبلغ 23.370 ألف درهم (2013: 25.107 ألف درهم) متعلق بقطع غيار اسoاتيجية.

هذا ويتضمن االستهالك مبلغ 17.377 ألف درهم (2013: 17.733 ألف درهم) خاص مبمتلكات وآالت ومعدات شركة أنابيب التي مت منحها (إيضاح 29).

الشهرة التجارية  6

لغرض اختبار انخفاض القيمة، يتم تخصيص الشهرة التجارية [ القطاعات التشغيلية للمجموعة، حيث تتم مراقبة الشهرة التجارية بها Oغراض اnدارة الداخلية. فيما 
يلي إجما? القيمة الدفoية للشهرة التجارية اخملصصة لكل قطاع تشغيلي:

2014
ألف درهم 

2013
ألف درهم 

114,380114,380اOسمنت

14,05014,050الطابوق

128,430128,430

كانت تقوم املبالغ القابلة لالسoداد لقطاعي اOسمنت والطابوق على أساس القيمة من االستخدام احملددة من قبل اnدارة لكل منهما. كان قد مت حتديد القيم الدفoية 
لكل من الوحدتني لتصبح أقل من قيمتهما القابلة لالسoداد. 
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الشهرة التجارية (تابع)  6

كان قد مت حتديد القيمة من االستخدام من خالل خصم التدفقات النقدية املستقبلية الناجتة من استخدام الوحدات بشكل مستمر. ارتكزت توقعات التدفقات النقدية 
على أساس اخلHة التاريخية واخلطة اخلمسية ل�عمال واعتمدت على االفoاضات اOساسية التالية:

2014
%

2013
%

99معدل اخلصم

33معدل النمو النهائي

تثمل القيم اخملصصة لالفoاضات الرئيسية [ تقييم اnدارة للمؤشرات املستقبلية [ قطاع مواد البناء وترتكز على املوارد اخلارجية والداخلية.

بناًء على العوامل املبينة أعاله، فإن القيمة القابلة للقطاعات أكH من القيم الدفoية، مما يدل على أن الشهرة التجارية u تتعرض النخفاض [ القيمة كما [ نهاية 
فoة التقرير احلالية.

املوجودات اOخرى غz امللموسة  7

2014
ألف درهم 

2013
ألف درهم 

التكلفة

211,524211,524كما [ 1 يناير 

-   1,500احملول من املمتلكات وا�الت واملعدات

H211,524  213,024كما [ 31 ديسم

اnطفاء املoاكم

66,98258,521كما [ 1 يناير

8,4618,461اnطفاء

-   150احملول من املمتلكات وا�الت واملعدات

H75,59366,982كما [ 31 ديسم

137,431144,542القيمة الدفoية

تتضمن املوجودات اOخرى غz امللموسة احلق [ استخدام قطعة أرض. إن قيمة مثل هذه احلقوق هي القيمة اnيجارية املقدرة لقطعة اOرض التي مت عليها بناء 
مصنع Oحد الشركات التابعة ويتم إطفائها على مدار 25 سنة.
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االستثمار [ شركات زميلة  8

متتلك اجملموعة احلصص الهامة التالية [ شركات زميلة:

اOنشطة الرئيسيةاسم الشركة الزميلة
حصة امللكية (%)

بلد التأسيس
20142013

اnمارات العربية 4040امتالك وإدارة الشقق الفندقيةفيجن للشقق الفندقية ذ.م.م.
املتحدة

أعمال التجهيزات والديكورات اخلاصة بالعقارات وامتالك وإدارة ديكو فيجني ذ.م.م.
الشقق الفندقية

اnمارات العربية  4040
املتحدة

مصنع فيجن ل�ثاث والديكور 
اnمارات العربية 4040أعمال النجارة املنزلية واOثاث واOعمال اخلشبية اOخرىذ.م.م.

املتحدة

اnمارات العربية 4040االستثمار [ املشروعات العقاريةديكو فيجن العقارية ذ.م.م.
املتحدة

فيجن لنكس للشقق
اnمارات العربية  4040الشقق الفندقية الفاخرة الفندقية ذ.م.م.

املتحدة

فيما يلي احلركة [ االستثمار [ شركات زميلة:

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

212,962210,206كما [ 1 يناير

540  -إضافات خالل السنة

17,8908,456حصة اجملموعة [ أرباح الشركات الزميلة للسنة@

(6,240)(8,000)توزيعات اOرباح املستلمة خالل السنة

H222,852212,962كما [ 31 ديسم

@تتضمن مبلغ احلصة من خسائر مببلغ 2.590 ألف درهم مت تطبيقها مقابل ذمم مدينة من كل من هوباس جلف ذ.م.م. وأركان ستون فيو على التوا?. مت االستحواذ على 
الشركات الزميلة بالكامل [ عام 2014 كشركات تابعة. ملزيد من التفاصيل، راجع اnيضاح رقم 1.
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االستثمار [ شركات زميلة (تابع)  8 

فيما يلي ملخص حول أخر معلومات مالية متاحة فيما يتعلق بالشركات الزميلة واالئتالفات املشoكة للمجموعة:

مصنع فيجن لOثاثديكو فيجن ذ.م.م.
ا�جما+ديكو فيجن العقارية ذ.م.م.والديكور ذ.م.م.

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

12,124501,672459,896 398,245341,01464,95945,04712,266إجما? املوجودات

204,234170,33528,13114,8791,8302,822240,945225,069إجما? املطلوبات

194,011170,67993,09030,16810,4369,302260,727234,827صا[ املوجودات

حصة اجملموعة [ صا[ 
املوجودات

77,60468,27237,23612,0674,1743,721104,29194,401

118,561118,561-   -   79,88379,8839,8579,857الشهرة التجارية عند االستحواذ

157,487148,15547,09321,9244,1743,721222,852212,962القيمة الدفoية

317,724193,52969,96543,93015,55211,593427,655315,976اnيرادات

45,47420,583(4,198)(1,636)36,93221,85811,1604,580أرباح/ (خسائر) السنة

حصة اجملموعة [ أرباح/ 
(خسائر) السنة

14,7738,7434,4641,832(654)(1,679)18,1908,456
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االستثمارات   9

املوجودات غz املتداولة
2014

ألف درهم
2013

ألف درهم

املوجودات املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل 
  اnيرادات الشاملة اOخرى

146,920146,920

(76,700)(69,975)احتياطي إعادة تقييم االستثمارات

(2,185)(2,185)توزيعات رأسمالية مستلمة خالل السنة

74,76068,035القيمة العادلة

تتألف املوجودات املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل اnيرادات الشاملة اOخرى من استثمارI [ صندوق استثمار عقاري [ دولة اnمارات العربية املتحدة. فيما 
يلي احلركة خالل السنة:

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

68,03563,695الرصيد [ بداية السنة

6,7254,340التغzات [ القيمة العادلة خالل السنة

74,76068,035الرصيد [ نهاية السنة

يخضع االستثمار لرهن لضمان قرض Oجل 1 (راجع اnيضاح 18).

املوجودات املتداولة
2014

ألف درهم
2013

ألف درهم

املوجودات املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل 
  اOرباح أو اخلسائر

357357

u تكن هناك أي تغzات [ املوجودات املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل اOرباح أو اخلسائر خالل السنة املنتهية [ 31 ديسمH 2014 و 2013.

فيما يلي التوزيع اجلغرا[ لالستثمارات:
2014

ألف درهم
2013

ألف درهم

75,11768,392داخل دولة اnمارات العربية املتحدة

--خارج دولة اnمارات العربية املتحدة

75,11768,392
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االستثمارات (تابع)  9

فيما يلي موجودات اجملموعة املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل اOرباح أو اخلسائر واملوجودات املالية املقاسة بالقيمة العادلة من خالل اnيرادات الشاملة 
اOخرى [ نهاية تاريخ التقرير:

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

357357االستثمار [ سندات ملكية مدرجة [ اnمارات 

74,76068,035االستثمار [ سندات ملكية غz مدرجة [ اnمارات 

75,11768,392

ترتكز القيمة العادلة لسندات امللكية املدرجة [ اnمارات العربية املتحدة على أسعار السوق املدرجة [ نهاية فoة التقرير. مت حتديد القيمة العادلة لسندات امللكية 
غz املدرجة [ اnمارات العربية املتحدة بناًء على القيمة السوقية العادلة املقدمة من قبل مدير الصندوق.

اخملزون  10
2014

ألف درهم
2013

ألف درهم

137,54893,162مواد خام

102,70574,918أعمال قيد اnجناز

33,83124,067بضائع جاهزة

145253بضائع [ الطريق

80,92967,797قطع غيار ومواد مستهلكة

355,158260,197

(11,892)(11,917)ناقصw: �صص انخفاض قيمة اخملزون 

343,241248,305

فيما يلي احلركة [ �صص انخفاض قيمة اخملزون:
2014

ألف درهم
2013

ألف درهم

11,89212,035الرصيد [ 1 يناير

25422احململ على السنة

(565)   -املشطوب خالل السنة

H11,91711,892الرصيد [ 31 ديسم
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اخملزون (تابع)  10

قامت اnدارة مبراجعة قطع الغيار واملواد املستهلكة وذلك من خالل الفحص املادي املباشر لكل بند من بنود اخملزون لتقييم التقادم وإمكانية استخدام هذه البنود. 
بناًء على نتائج املراجعة، مت رصد �صص لتقادم اخملزون مببلغ 25 ألف درهم (2013: 422 ألف درهم) خالل السنة.

الذمم املدينة التجارية واOخرى  11

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

393,698276,073الذمم املدينة التجارية

(16,643)(17,813)ناقصا: �صص انخفاض القيمة

375,885259,430

15,56117,333مبالغ مقدمة للموردين

24,1076,216ذمم مدينة أخرى

415,553282,979

يoاوح متوسط فoة االئتمان اخلاصة ببيع البضائع أو تقدمي اخلدمات من 30 يومw إg 120 يومw اعتمادI على قطاع العمل والضمان املقدم واملركز االئتماX للعميل. 
تقوم اجملموعة بتطبيق سياسة يتم من خاللها التعامل فقط مع اOطراف املقابلة ذات اجلدارة االئتمانية. يتم إجراء تقييم ائتماX مناسب قبل املوافقة على طلب 
تقدمي خدمات أو بيع بضائع من طرف مقابل. كما [ نهاية السنة فإن مبلغ 82.758 ألف درهم ميثل %21 من الذمم املدينة (2013: 37.040 ألف ردهم وهو ما ميثل 7% 
من الذمم املدينة) مستحق من ثالثة عمالء (2013: عميلني). ترى اnدارة أن هؤالء العمالء يتمتعون بسمعة جيدة وجدارة ائتمانية. u يكن هناك عمالء آخرين ميثلون 

أك¤ من %5 من إجما? رصيد الذمم املدينة.

يتم إدراج أرصدة عمالء تبلغ قيمتها الدفoية 117.853 ألف درهم (2013: 81.423 ألف درهم) ضمن الذمم املدينة التجارية للمجموعة والتي جتاوزت موعد استحقاقها 
[ تاريخ التقرير وu يتم رصد أي �صص لها نطرI لعدم وجود تغz جوهري [ اجلدارة االئتمانية لهؤالء العمالء وأن هذه املبالغ مازالت قابلة لالسoداد.
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الذمم املدينة التجارية واOخرى  (تابع)  11

أعمار الذمم املدينة التجارية
2014

ألف درهم
2013

ألف درهم

w186,800137,569من صفر – 90 يوم

w102,04368,108من 91 – 180 يوم

w66,22742,671من 181 – 365 يوم

w38,62827,725أك¤ من 365 يوم

393,698276,073

فيما يلي احلركة [ �صص انخفاض قيمة الذمم املدينة التجارية خالل السنة:  

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

16,64316,053الرصيد [ 1 يناير

1,170590احململ على السنة

H17,81316,643الرصيد [ 31 ديسم

قامت اجملموعة برصد �صص لبعض الذمم املدينة التي تزيد عن 180 يومw وذلك بناًء على املبالغ غz القابلة لالسoداد املقدرة والتي مت حتديدها بعض مراجعة 
اجلدارة االئتمانية لبعض العمالء ومعدالت التع¤ السابقة. لتحديد القدرة على اسoداد الذمم املدينة التجارية، تأخذ اجملموعة بيعن االعتبار أي تغz [ اجلدارة 
االئتمانية للعميل اعتبارI من تاريخ منح االئتمان املبدئي وحتى تاريخ التقرير. وبالتا?، ترى اnدارة أنه ليس من الضروري رصد �صص آخر بخالف اخملصص املرصود 

للديون املشكوك [ حتصيلها.

النقد واOرصدة املصرفية  12
2014

ألف درهم
2013

ألف درهم

178309النقد [ الصندوق

91,353116,103النقد لدى البنك واحلسابات اجلارية

6,93128,802ودائع قصzة اOجل

98,462145,214

(20,000)  -ودائع ذات فoات استحقاق تزيد عن ثالثة أشهر من تاريخ اnيداع 

(3,678)(3,678)ودائع هامشية

94,784121,536النقد وما يعادله

تخضع الودائع قصzة اOجل لفائدة مبعدل %0.5 (2013: %75.0) سنويw. يتم االحتفاظ بالودائع الهامشية من قبل بنوك مقابل تسهيالت مقدمة. 
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معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة  13

العالقة  ذات  اOطراف  تعريف  عليها  ينطبق  أخرى  أفراد  أو  شركات  مع  عليها  متفق  وأحكام  لشروط  وفقا  معامالت،  بإبرام  االعتيادية  اOعمال  سياق   ] اجملموعة  تقوم 
املتضمن [ املعيار احملاسبي الدو? رقم 24. لدى الشركة عالقة أطراف ذات العالقة مع شركات اجملموعة ومسؤوليها التنفيذيني والشركات التي يكون مبقدورهم 

ممارسة سيطرة جوهرية عليها أو تلك التي ميكنها ممارسة تأثz جوهري على اجملموعة.   

فيما يلي حجم معامالت اOطراف ذات العالقة واOرصدة القائمة واnيرادات واملصروفات ذات الصلة خالل السنة:

املستحق من شركات زميلة وائتالفات مشoكة
2014

ألف درهم
2013

ألف درهم

28,594-   هوباس جلف ذ.م.م.

6,028-   أركان ستون فيو ذ.م.م.

- 34,622

مبالغ مستحقة من شركات زميلة

234234دوت مودرن ُعمان

-176اnمارات لصناعات احلديد ش.م.ع.

46342أخرى 

873276

 

املستحق إg الشركة اOم 

الشركة القابضة العامة ش.م.ع. (صناعات)

146,920146,920غz متداولة 

11,90710,462متداولة 

158,827157,382

مبالغ مستحقة من شركات زميلة

345-   اnمارات لصناعات احلديد ش.م.ع.

يشتمل الرصيد غz املتداول املستحق للشركة اOم على قرض يخضع لفائدة. u يكن هناك تاريخ ثابت لسداد هذا القرض ويخضع لفائدة وفقw ملعدالت الفائدة السائدة 
لدى السوق.
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معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة (تابع)  13

املعامالت مع أطراف ذات عالقة:
2014

ألف درهم
2013

ألف درهم

3,3543,453 فائدة على قرض من الشركة اOم

14,81841,706   مبيعات لشركة زميلة

تعويضات موظفي اnدارة الرئيسيني:  

6,8047,125امتيازات قصzة اOجل

513574امتيازات ما بعد التقاعد

7,3177,699

رأس املال  14
 

يتألف رأس املال من 1.750.000 ألف سهمw عاديw مصرح به ومصدر ومدفوع بالكامل بقيمة 1 درهم للسهم الواحد.

يتضمن رأس املال 892.500 ألف سهمw بقيمة اسمية تبلغ 1 درهم للسهم الواحد والتي مت إصدارها بقيمة عينية.

 Xاحتياطي قانو  15

 gرباح إOمن ا وفقا للقانون االحتادي لدولة اnمارات العربية املتحدة رقم 8 لعام 1984 (وتعديالته) بشأن الشركات التجارية وبنود تأسيس الشركة، يتم حتويل 10% 
االحتياطي القانوX غz القابل للتوزيع حتى يصبح رصيد االحتياطي القانوX مساويw لـ%50 من رأس املال املدفوع. 

احتياطي رأس املال  16

يتمثل احتياطي رأس املال [ املتحصالت الزائدة الذي مت حتصيلها مقابل تكلفة الطرح العام لعدد 857.500 ألف سهمw املصدرة خالل 2006 بواقع 0.025 درهم 
لكل سهم بعد خصم املصروفات الفعلية.
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�صص تعويضات نهاية اخلدمة للموظفني  17
 

فيما يلي احلركة [ �صص تعويضات نهاية اخلدمة للموظفني:
2014

ألف درهم
2013

ألف درهم

30,13730,946الرصيد [ 1 يناير

2,2384,887احململ على السنة

(4,546)(1,492)املدفوع خالل السنة

(1,150)-   احملول إg الذمم الدائنة التجارية واOخرى

H30,88330,137الرصيد [ 31 ديسم

قروض مصرفية  18

يتم سداد القروض املصرفية على النحو التا?:
2014

ألف درهم
2013

ألف درهم

استحقاق قصz اOجل

101,644240,411خالل سنة

استحقاق طويل اOجل

1,302,7441,054,723بعد سنة

1,404,3881,295,134
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قروض مصرفية  18

االستحقاق

2014 H2013القائمة [ 31 ديسم Hالقائمة [ 31 ديسم

قصS ا*جل
ألف درهم

طويل اOجل
ألف درهم

ا�جما+
ألف درهم

قصS ا*جل
ألف درهم

طويل اOجل
ألف درهم

ا�جما+
ألف درهم

90,00090,000-90,00090,000-2016قرض Oجل 1

2017100,0001,200,0001,300,000240,000950,3341,190,334قرض Oجل 2

14,800 20231,64412,74414,38841114,389قرض Oجل 3

101,6441,302,7441,404,388240,4111,054,7231,295,134

قرض Oجل 1 مببلغ 90 مليون درهم مت احلصول عليه من مصرف إسالمي بغرض متويل حصة اجملموعة [ صندوق عقاري. كان االستحقاق اOصلي للقرض [ عام 
2012. قامت اجملموعة بإعادة التفاوض بشأن شروط القرض Oجل [ عام 2011 ومت االتفاق على السداد بدفعة واحدة [ عام 2016. إن هذا القرض مضمون بحصة 

اجملموعة [ الصندوق العقاري ويخضع ملعدل فائدة ثابت.

قرض Oجل 2 مت احلصول عليه من قبل اجملموعة لتمويل بناء مصنع اOسمنت اجلديد اخلاص باجملموعة. قامت اجملموعة خالل الفoة بإعادة هيكلة القرض احلا? 
البالغ 1.400 مليون درهم إg قرض Oجل مببلغ 1.200 مليون يتم سداده خالل عشرة سنوات وتسهيالت متجددة ملدة 3 سنوات مببلغ 200 مليون. يتم سداد القرض 
 zملعدالت الفائدة السائدة لدى السوق. بلغ اجلزء غ wجل على مدى 9 سنوات بأقساط نصف سنوية تبدأ [ مارس 2016. يخضع القرض املعاد هيكلته لفائدة وفقO

املستخدم من التسهيل املتجدد 100 مليون درهم كما [ 31 ديسمH 2014 (31 ديسمH 2013: ال شيء). 

قرض Oجل 3 حصلت اجملموعة على هذا القرض مببلغ 14.8 مليون درهم من بنك جتاري لتمويل تكاليف مكتب الشركة اجلديد. يستحق سداد هذا القرض على 36 قسط 
ربع سنوي متساوي اعتبارI من نوفمH 2014 ويخضع لفائدة وفقw ملعدالت الفائدة السائدة لدى السوق.
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ذمم دائنة جتارية وأخرى  19

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

196,974123,755الذمم الدائنة التجارية 

3,7792,677فائدة مستحقة الدفع

43,65677,764مستحقات وذمم دائنة أخرى

244,409204,196

يoاوح متوسط فoة االئتمان اخلاصة بشراء بضائع وخدمات من 30 يومw إg 120 يومw. تقوم اجملموعة بوضع سياسات nدارة اخملاطر املالية وذلك لضمان أنه يتم 
سداد كافة الذمم املدينة خالل اnطار الزمني لفoة االئتمان. u يتم حتميل أي فوائد على الذمم الدائنة التجارية واOخرى.

اnيرادات  20
2014

ألف درهم
2013

ألف درهم

835,724424,397إجما? اnيرادات من بيع البضائع

(37,050)(83,927)ناقصw: اخلصومات على املبيعات

751,797387,347

التكاليف املباشرة   21
2014

ألف درهم
2013

ألف درهم

279,152134,699املواد اخلام

56,09149,550الرواتب واملصروفات ذات الصلة

69,03137,217استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

94,90345,264وقود وكهرباء

90,73649,727مصروفات أخرى

589,913316,457



 شركة أركان ملواد البناء (أركان) ش.م.ع.
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مصروفات البيع والتوزيع  22
2014

ألف درهم
2013

ألف درهم

14,94511,735الرواتب واملصروفات ذات الصلة

1,0111,569استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

3,7524,461مصروفات أخرى

19,70817,765

املصروفات العمومية واnدارية  23
2014

ألف درهم
2013

ألف درهم

53,58239,688الرواتب واملصروفات ذات الصلة

20,2945,908استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

8,6118,461إطفاء موجودات أخرى غz ملموسة

�910590صص انخفاض القيمة

20,27614,266مصروفات أخرى

103,67368,913

إيرادات ومصروفات التمويل  24

إيرادات التمويل
2014

ألف درهم
2013

ألف درهم

261206إيرادات الفائدة من الودائع املصرفية

3,9403,785إيرادات توزيعات اOرباح

4,2013,991

مصروفات التمويل

(4,747)(59,930)مصروفات الفائدة من املطلوبات املالية

(756)(55,729)صا[ مصروفات التمويل
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اnيرادات اOخرى  25
2014

ألف درهم
2013

ألف درهم

-  31,562مطالبة تأمني مستحقة القبض (راجع اnيضاح أدناه)

2,5112,876إيرادات املواصالت – صا[

120-   اOرباح من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

1,8661,854أخرى

35,9394,850

تتعلق هذه املطالبة مببلغ 31.562 ألف درهم (2013: ال شيء) كمطالبة تأمني مستحقة القبض نتيجة الحoاق مصنع اnمارات ل�سمنت [ 19 مارس 2014. قامت 
اجملموعة بتعيني خبz خارجي لتقدير اخلسائر املتكبدة واحملتملة من اnيرادات. تتفاوض اجملموعة مع شركة التأمني لتسوية اخلسائر. ترى اnدارة أن املصنع سوف 

يستأنف عملياته االعتيادية بحلول أبريل 2015.

أرباح السنة  26
2014

ألف درهم
2013

ألف درهم

124,618100,973تكاليف املوظفني

90,18646,206استهالك ممتلكات وآالت ومعدات

االرتباطات وااللتزامات الطارئة  27
2014

ألف درهم
2013

ألف درهم

42,72143,425ضمانات مصرفية واعتمادات مستندية 

330,562389,507ارتباطات رأسمالية

مت إصدار خطابات الضمان واالعتمادات املستندية املبينة أعاله [ سياق اOعمال االعتيادية.
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معلومات حول القطاعات  28

لدى اجملموعة خمسة قطاعات معلنة، كما هو مبني أدناه، والتي متثل وحدات اOعمال االسoاتيجية للمجموعة. تقدم وحدات اOعمال االسoاتيجية منتجات وخدمات 
�تلفة ويتم إدارتها بشكل منفصل حيث أنها تتطلب تكنولوجيا واسoاتيجيات تسويق �تلفة. يقوم dلس اnدارة مبراجعة تقارير اnدارة الداخلية لكل وحدة من وحدات 

اOعمال االسoاتيجية، وذلك بصورة ربع سنوية على اOقل.

فيما يلي ملخص يوضح العمليات داخل كل قطاع من قطاعات اجملموعة املعلنة:

اOسمنت؛  وبيع  إنتاج  يتضمن  اOسمنت،  مصنع   •
الطابوق؛ وتوزيع  إنتاج  يتضمن  الطابوق،  مصنع   •

و املقوى؛   oالبولس زجاج  أنابيب  وبيع  وإنتاج  كلوريد  فينيل  بو?-  أنابيب  وبيع  إنتاج  يتضمن  اOنابيب،  مصنع   •
والبالستيك. الورق  أكياس  وبيع  إنتاج  يتضمن  اOكياس،  مصنع   •

مدرج أدناه املعلومات املتعلقة بنتائج كل قطاع من قطاعات التقرير. يتم قياس اOداء استنادI إg أرباح القطاع املدرجة [ تقارير اnدارة الداخلية التي يتم مراجعتها من 
قبل الرئيس التنفيذي وdلس إدارة اجملموعة. تستخدم أرباح القطاع لقياس اOداء، حيث ترى اnدارة أن هذه املعلومات هي اOك¤ مالئمة لتقييم النتائج اخلاصة ببعض 

القطاعات قياسw مبنشآت أخرى تعمل ضمن هذه الصناعات. يتم حتديد اOسعار بني القطاعات [ سياق اOعمال االعتيادية.
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معلومات حول القطاعات  (تابع)  28

:2013 Hللسنة املنتهية [ 31 ديسم

مصنع أنابيب الطابوقا*سمنت
بي.X.سي             جي.آر.بي

مصنع 
اجملموعحذوفاتغS موزعةا*كياس

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

751,797-   -   542,09462,93235,36759,91436,605اnيرادات اخلارجية

اnيرادات بني 
القطاعات

22,247   -   -   -64   -(22,311)   -

80,013-   2,69712,046(1,754)(982)(2,950)70,956أرباح /(خسائر) السنة

مصنع أنابيب الطابوقا*سمنت
بي.X.سي             جي.آر.بي

مصنع 
اجملموعحذوفاتغS موزعةا*كياس

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

3,697,540(806,331)2,469,921221,72998,610115,87049,6491,548,092إجما? املوجودات

1,907,507(702,061)274,521141,89921,59221,35427,7302,122,472إجما? املطلوبات

كما [ 31 ديسمH 2014، تتضمن املوجودات غz املوزعة مبلغ 206.154 ألف درهم والذي ميثل أعمال إنشاءات قيد اnجناز والتي تخص بشكل أساسي الطني اجلاف 
واملرحلتني 2 و3 [ مصنع اOسمنت اجلديد. سوف يتم توزيع كافة أعمال اnنشاءات قيد اnجناز على القطاعات ذات الصلة عند االنتهاء من اجنازها.
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معلومات حول القطاعات (تابع)  28

:2013 Hللسنة املنتهية [ 31 ديسم

مصنع أنابيب الطابوقا*سمنت
بي.X.سي             جي.آر.بي

مصنع 
اجملموعحذوفاتغS موزعةا*كياس

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

387,347-   -   166,45068,73742,59469,98839,578اnيرادات اخلارجية

اnيرادات بني 
القطاعات

6,898   -   -   -3,604   -(10,502)   -

42,762-   2,9563,2503,746(1,315)30,5723,553أرباح /(خسائر) السنة

مصنع أنابيب الطابوقا*سمنت
بي.X.سي             جي.آر.بي

مصنع 
اجملموعحذوفاتغS موزعةا*كياس

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

3,505,489(833,247)317,400165,280113,389114,36763,1373,565,163إجما? املوجودات

1,802,194(493,062)105,89328,29629,39818,09734,9142,078,658إجما? املطلوبات

 
مصنع  أساسي  بشكل  تخص  والتي  اnجناز  قيد  إنشاءات  أعمال  ميثل  والذي  درهم  ألف   1.826.319 مبلغ  املوزعة   zغ املوجودات  تتضمن   ،2013  Hديسم  31  ] كما 

اOسمنت اجلديد. سوف يتم توزيع كافة أعمال اnنشاءات قيد اnجناز على القطاعات ذات الصلة عند االنتهاء من اجنازها.
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منحة شركة تابعة مت استالمها  29

2010، وافق اجمللس التنفيذي nمارة أبوظبي على حتويل أسهم ملكية dمع مصانع أنابيب (”أنابيب“)، للمجموعة بدون مقابل. u يتم حتى اOن   H10 نوفم بتاريخ 
حتديد التاريخ الفعلي للتحويل، ولكن إدارة الشركة اOم، حيث قررت أن التحويل إg أركان سيتم اعتبارI من 1 يوليو 2011. كانت ”أنابيب“ مملوكة من قبل ”صناعات“ قبل 

إجراء هذه املعاملة.

مت حتويل موجودات ومطلوبات وعمليات ”أنابيب“ إg الشركة استنادI إg البيانات املالية غz املدققة لـ ”أنابيب“ [ 1 يوليو 2011 على النحو التا?:

ألف درهم 

85,448املمتلكات وا�الت واملعدات

59,701اخملزون

49,510الذمم املدينة التجارية واOخرى

w582املبالغ املدفوعة مقدم

20,883املبالغ املستحقة من أطراف ذات عالقة

41,825النقد وما يعادله

(5,091)�صص تعويضات نهاية اخلدمة للموظفني

(20,391)الذمم الدائنة التجارية واOخرى

(345)املبالغ املستحقة إg أطراف ذات عالقة

232,122صاX املوجودات احملولة

ترى اnدارة أن القيم العادلة ملوجودات ومطلوبات ”أنابيب“ تقارب قيمها الدفoية، كما [ 1 يوليو 2011.

مت احتساب هذه املعاملة على أنها منحة من حكومة أبوظبي وفقO wحكام املعيار احملاسبي الدو? رقم 20 ”املنح احلكومية بصا[ قيمة املوجودات املستحوذ 
واملقدرة  عليها  املستحوذ  للمعدات  املتبقية  اnقتصادية  اnنتاجية  اOعمار  مدى  على  إطفاؤها  وسيتم  مؤجلة،  منحة  كإيرادات  املعاملة  بهذه  االعoاف  مت  عليها“. 

بخمس سنوات، على أساس أن تدفق املنافع املستقبلية Oركان سzتبط بقدرة هذه املعدات على إنتاج املنافع. 

17.377 ألف درهم للسنة  2011. مت حتميل استهالك مببلغ  1 يوليو  مت إدراج نتائج ”أنابيب“ ضمن بيان اOرباح أو اخلسائر املوحد اعتبارI من تاريخ السيطرة الفعلية [ 
املنتهية [ 31 ديسمH 2014 (2013: 17.733 ألف درهم) فيما يتعلق مبمتلكات وآالت ومعدات ”أنابيب“ (راجع إيضاح 5).



 شركة أركان ملواد البناء (أركان) ش.م.ع.
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منحة شركة تابعة مت استالمها (تابع)  29

فيما يلي احلركة [ املنحة احلكومية املؤجلة:
2014

ألف درهم
2013

ألف درهم

115,000161,000الرصيد [ 1 يناير

(46,000)(46,000)اnطفاء

69,000115,000الرصيد X 31 ديسم_

مت تصنيف املنحة احلكومية املؤجلة على النحو التا?:
2014

ألف درهم
2013

ألف درهم

متداولة

46,00046,000خالل سنة واحدة

غz متداولة

23,00069,000بعد سنة واحدة

69,000115,000

اOدوات املالية  30

ينشأ التعرض خملاطر االئتمان والسيولة وأسعار الفائدة و�اطر العمالت [ سياق اOعمال االعتيادية للمجموعة.

�اطر االئتمان
إن القيمة الدفoية للموجودات املالية متثل أقصى تعرض خملاطر االئتمان. فيما يلي أقصى تعرض خملاطر االئتمان كما [ تاريخ التقرير: 

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

98,284144,905النقد لدى البنك

400,865300,544القروض والذمم املدينة

499,149445,449اnجما?
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اOدوات املالية (تابع)  30

�اطر االئتمان (تابع)

يتم تقييم اOرصدة لدى البنوك للحد من �اطر االئتمان املتمثلة [ العجز عن السداد، حيث أن هذه البنوك ضمن dموعة بنوك رئيسية تعمل [ اnمارات العربية 
153.252 ألف درهم  املتحدة، ويتم تنظيمها من قبل املصرف املركزي على نحو جيد. يتم ضمان الذمم املدينة التجارية مبوجب ضمانات بنكية يبلغ إجما? قيمتها 
(2013: 153.252 ألف درهم)، وشيكات مؤجلة الدفع مببلغ 99.552 ألف درهم (2013: 57.401 ألف درهم). ال تخضع اOرصدة لدى البنوك Oية ضمانات. إن أفضل قيمة 
متثل أقصى تعرض خملاطر االئتمان من املوجودات املالية [ نهاية فoة التقرير، [ حال عجزت اOطراف املقابلة عن الوفاء بالتزاماتها، تقارب قيمتها الدفoية بشكل 

عام.  

�اطر السيولة

فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات املالية، مبا [ ذلك دفعات الفائدة املقدرة، باستثناء تأثz اتفاقيات التسوية:

أقل من 
سنة واحدة

ألف درهم

 5 – 1
سنوات

ألف درهم

أك¤ من 
5 سنوات
ألف درهم

اnجما?
ألف درهم

2014 H31 ديسم

256,316-   -   256,316أدوات مالية ال تخضع لفائدة

1,461,308-   101,6441,359,664أدوات مالية ذات معدالت فائدة متغzة

90,000-   90,000-   أدوات مالية ذات معدالت فائدة ثابتة

1,807,624-   357,9601,449,664اnجما?

2013 H31 ديسم

215,003-   -   215,003أدوات مالية ال تخضع لفائدة

1,352,054-   240,4111,111,643أدوات مالية ذات معدالت فائدة متغzة

90,000-   90,000-   أدوات مالية ذات معدالت فائدة ثابتة

1,657,057-   455,4141,201,643اnجما?

�اطر أسعار الفائدة

تنشأت �اطر أسعار الفائدة من احتمالية أن تؤثر التغzات [ أسعار الفائدة على إيرادات أو تكاليف التمويل للمجموعة. إن اجملموعة معرضة خملاطر أسعار الفائدة 
من ودائعها Oجل والقروض املصرفية التي تخضع ملعدالت فائدة ثابتة ومتغzة، واملبينة [ اnيضاحني 12 و 18.
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اOدوات املالية (تابع)  30

حتليل حساسية أسعار الفائدة

مت إجراء حتليل احلساسية أدناه بناًء على التعرض خملاطر أسعار الفائدة املتغzة التي تنشأ بصورة رئيسية من القروض املصرفية، بافoاض أن قيمة االلتزام [ نهاية 
فoة التقرير هي القيمة القائمة للسنة بأكملها.

[ حال ارتفاع/ انخفاض أسعار الفائدة مبقدار 100 نقطة أساس، وبقاء كافة املتغzات اOخرى ثابتة، كانت لتنخفض/ ترتفع أرباح اجملموعة للسنة املنتهية [ 31 
2.369 ألف  148 ألف درهم)، كما كانت لoتفع/ تنخفض اOعمال الرأسمالية قيد اnجناز مببلغ  15.251 ألف درهم (2013: انخفاض/ ارتفاع مببلغ  2014 مببلغ   Hديسم

درهم (2013: 13.469 ألف درهم).

�اطر العمالت اOجنبية

تتم معامالت اجملموعة بصورة رئيسية بعملة الدرهم اnماراتي أو الدوالر اOمريكي، وهي عملة ثابتة أمام الدرهم اnماراتي، ولذلك فإن اجملموعة غz معرضة خملاطر 
العمالت اOجنبية.

القيم العادلة

إن القيم العادلة ل�دوات املالية للمجموعة ال تختلف بصورة مادية عن قيمها الدفoية كما [ تاريخ بيان املركز املا?.
 

كما [ 31 ديسمH، حتتفظ اجملموعة باOدوات املالية التالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة:

املستوى 1
ألف درهم

املستوى 2
ألف درهم

املستوى 3
ألف درهم

اnجما?
ألف درهم

2014

357-   -   357املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل اOرباح أو اخلسائر

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل اnيرادات الشاملة 
اOخرى

   -74,760   -74,760

 35774,760   -75,117

2013

357-   -   357املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل اOرباح أو اخلسائر

املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل اnيرادات الشاملة 
اOخرى

   -68,035   -68,035

68,392-   35768,035اnجما?
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اOدوات املالية (تابع)  30

النظام املتدرج للقيمة العادلة

تستخدم اجملموعة النظام املتدرج لتحديد واnفصاح عن القيمة العادلة ل�دوات املالية من خالل أساليب التقييم املبينة على النحو التا?:

املستوى 1: اOسعار املدرجة (غz معدلة) [ أسواق نشطة ملوجودات أو مطلوبات مطابقة.

املستوى 2: أساليب أخرى يكون لكافة مدخالتها امللحوظة تأثz هام على القيمة العادلة املسجلة، سواء بشكل مباشر أو بشكل غz مباشر. 

املستوى 3: أساليب تستخدم مدخالت ذات تأثz ملحوظ على القيمة العادلة املسجلة التي ال ترتكز على معطيات السوق امللحوظة.

القيمة  2 من قياسات  1 واملستوى  أية حتويالت فيما بني املستوى  u ،2013 تكن هناك   H31 ديسم 2014 والسنة املنتهية [   H31 ديسم خالل السنة املنتهية [ 
العادلة، كما u يكن هناك حتويالت من وإg املستوى 3 من قياسات القيمة العادلة.

 هيكل رأس املال

واOرباح  واالحتياطيات  املال  رأس  من  (تتألف  امللكية  وحقوق  النقدية)  واOرصدة  البنكية  اOرصدة  مقابل  (قروض  الديون  صا[  من  اجملموعة  رأسمال  هيكل  يتألف 
احملتجزة).

فيما يلي هيكل رأس املال [ نهاية السنة:
2014

ألف درهم
2013

ألف درهم

1,551,3081,442,054إجما? القروض

(121,536)(94,784)ناقصw: النقد وما يعادله

1,456,5241,320,518صا[ الدين

1,790,0331,703,295إجما? حقوق امللكية

%78%81معدل الدين إg حقوق امللكية

ربحية السهم اOساسية واخملففة  31

يعكس اجلدول التا? بيانات اOرباح واOسهم املستخدمة الحتساب ربحية السهم:
20142013

80,01342,762اOرباح املنسوبة إg حاملي أسهم ملكية الشركة اOم (ألف درهم)

1,750,0001,750,000املتوسط املرجح لعدد اOسهم قيد اnصدار (ألف سهم)

0.0460.024ربحية السهم (درهم)

ال يوجد لدى اجملموعة أسهم �تمل تخفيفها، وبالتا? فإن ربحية السهم اخملففة تساوي ربحية السهم اOساسية.
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التقديرات واOحكام احملاسبية  32

3، قامت اnدارة بوضع اOحكام التالية والتي لها تأثz هام على مبالغ املطلوبات واملوجودات  [ إطار تطبيق السياسات احملاسبية للمجموعة واملبينة [ إيضاح 
املعoف بها [ البيانات املالية املوحدة. يتم بصورة مستمرة تقييم التقديرات واOحكام بناًء على اخلHة السابقة وعوامل أخرى مبا [ ذلك توقعات اOحداث املستقبلية 

التي ُيعتقد بأنها معقولة [ ظل الظروف الراهنة.

منحة شركة تابعة من احلكومة

يتعلق بتحويل أسهم ملكية dمع  الدعم احلكومي“ فيما  20 ”احتساب املنح احلكومية واnفصاح عن  رقم  الدو?  اnدارة مبراعاة أحكام املعيار احملاسبي  قامت 
مصانع أنابيب. خلصت اnدارة إال أن حكومة أبوظبي كانت تعمل بصفتها جهة حكومية فضًال عن كونها مساهم، وبالتا? مت االعoاف بالتحويل كمنحة حكومية.

 رسملة اOعمال الرأسمالية قيد اnجناز

لتحديد توقيت رسملة اOعمال الرأسمالية قيد اnجناز، قامت اnدارة مبراعاة مبادئ املعيار احملاسبي الدو? رقم 16 ”املمتلكات وا�الت واملعدات“. على هذا اOساس، 
ترى اnدارة قدرة املوجودات للعمل بالصورة التي تراها اnدارة مناسبة، مع مراعاة مسارات ومستوى اnنتاج وإمكانية بيع املنتجات.

تصنيف االستثمارات

 zحكام التفصيلية للمعيار رقم 10 من معايOك، تضع الشركة باالعتبار اoلتحديد ما إذا كان أحد االستثمارات مؤهل كاستثمار [ شركة تابعة أو شركة زميلة أو ترتيب مش
 28 رقم  الدو?  احملاسبي  واملعيار  املشoكة“،  ”الoتيبات  الدولية  املالية  التقارير   zمعاي من   11 رقم  واملعيار  املوحدة“،  املالية  ”البيانات  الدولية  املالية  التقارير 

”االستثمارات [ الشركات الزميلة واالئتالفات املشoكة“. 

تصنيف اخملزون

تضع اnدارة باالعتبار أحكام املعيار احملاسبي الدو? رقم 2 ”اخملزون“، واملعيار احملاسبي الدو? رقم 16 ”املمتلكات وا�الت واملعدات“، عند حتديد فئة اخملزون 
مثل قطع الغيار اOساسية. تكون قطع الغيار اOساسية واملعدات االحتياطية مؤهلة ليتم االعoاف بها كممتلكات وآالت ومعدات، عندما تتوقع املنشأة استخدامها خالل 
أك¤ من فoة واحدة. على نحو مماثل، فإن قطع الغيار واملعدات التشغيلية التي ميكن استخدامها فقط بشكل مرتبط ببند �دد من بنود املمتلكات وا�الت واملعدات، 
يتم احتسابها كممتلكات وآالت ومعدات. وبالتا?، قامت اnدارة بإعادة تصنيف مبلغ 23.37 مليون درهم (2013: 3.5 مليون درهم) من اخملزون إg املمتلكات وا�الت 

واملعدات.
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انخفاض قيمة اخملزون

عندما يتقادم اخملزون، يتم تقييم صا[ القيمة القابلة للتحقيق منه. يتم تصنيف بنود اخملزون استنادI إg حركاتها خالل السنة، وحالتها، واالستخدام املتوقع لها [ 
املستقبل، وعليه يتم االعoاف بنسب �تلفة لقيمة كل فئة على حدة كمخصص للمخزون الذي تعرض النخفاض القيمة. قامت اnدارة مبراجعة قطع الغيار واملواد 
2014، بلغت قيمة �صص   H31 ديسم التقادم وإمكانية االستخدام. كما [  التي تتطلب فحص فعلي مباشر لكل بند من بنود اخملزون لتقييم مدى  االستهالكية 

اخملزون املتقادم 11,917 ألف درهم (2013: 11.892 ألف درهم).

انخفاض قيمة الذمم املدينة التجارية واOخرى

يتم تقدير القيمة القابلة للتحصيل من الذمم املدينة التجارية واOخرى عندما ال يكون من املرجح اسoداد كامل القيمة. لتحديد ما إذا كانت الذمم املدينة قد تعرضت 
النخفاض القيمة، يتعني على اnدارة تقييم املركز االئتماX ومركز السيولة للعمالء واOطراف ذات العالقة ومعدالت االسoداد السابقة لهم، مبا [ ذلك مراجعة البيئة 
االقتصادية احلالية. يتم االعoاف بالفرق بني القيمة املقدرة القابلة للتحصيل والقيمة املسجلة كمصروفات ضمن اOرباح أو اخلسائر. يتم االعoاف بأية فروق بني املبالغ 
املتوقعة واملبالغ التي يتم حتصيلها فعليw [ الفoات املستقبلية ضمن اOرباح أو اخلسائر عند التحصيل. كما [ 31 ديسمH 2014، بلغ �صص الديون املشكوك 

[ حتصيلها 17.813 ألف درهم (2013:  16.643 ألف درهم).

اOعمار اnنتاجية للممتلكات وا�الت واملعدات واملوجودات غz امللموسة

للمعيار   wوفق تقرير  فoة  كل  نهاية   ] امللموسة   zغ واملوجودات  واملعدات  وا�الت  للممتلكات  املقدرة  اnنتاجية  واOعمار  املتبقية  القيم  مبراجعة  اnدارة  تقوم 
السنة  أن توقعات   gدارة إnامللموسة“. خلصت ا z38 ”املوجودات غ الدو? رقم  16 ”املمتلكات وا�الت واملعدات“، واملعيار احملاسبي  الدو? رقم  احملاسبي 

احلالية ال تختلف عن التقديرات السابقة، بناًء على أعمال املراجعة التي قامت بها. 

انخفاض قيمة االستثمارات [ الشركات الزميلة

تقوم اnدارة بصورة منتظمة مبراجعة استثمارتها [ الشركات الزميلة لتحديد ما إذا كان هناك مؤشر على تعرضها النخفاض القيمة. لتحديد ما إذا كانت االستثمارات 
[ الشركات الزميلة قد تعرضت النخفاض القيمة، يتعني على اnدارة تقييم مدى ربحية الشركة املستثمر بها ومستوى السيولة واملالءة املالية والقدرة إنتاج تدفقات 
نقدية تشغيلية من تاريخ االستحواذ حتى املستقبل املنظور. يتم االعoاف بالفرق بني القيمة املقدرة القابلة لالسoداد والقيمة الدفoية لالستثمار كمصروفات ضمن 

اOرباح أو اخلسائر. ترى اnدارة عدم وجود ضرورة لرصد �صص النخفاض قيمة استثماراتها [ الشركات الزميلة.
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انخفاض قيمة املمتلكات وا�الت واملعدات واOعمال الرأسمالية قيد اnجناز

بناًء على  القيمة  إذا كانت قد تعرضت النخفاض  الرأسمالية قيد اnجناز لتحديد ما  يتم تقييم املمتلكات املصنفة ضمن فئة املمتلكات وا�الت واملعدات واOعمال 
تقييم التدفقات النقدية من الوحدات الفردية املنتجة للنقد، وذلك عندما يكون هناك مؤشر على تعرض تلك املوجودات النخفاض القيمة. يتم حتديد التدفقات النقدية 
باستخدام  تخفيضها  ويتم  للموجودات،  اnنتاجية  اOعمار  وتقديرات  التعاقدية  واالتفاقيات  التقرير  فoة  نهاية   ] القائمة  واOسعار  الراهنة  السوق  ظروف   gإ  Iاستناد
dموعة من معدالت اخلصم التي تعكس تقييمات السوق احلالية لقيمة املال [ ذلك الوقت واخملاطر احملددة للموجودات. تتم مقارنة صا[ القيم احلالية بالقيم 

الدفoية لتقييم أي انخفاض �تمل [ القيمة.

انخفاض قيمة الشهرة التجارية

لتحديد ما إذا كانت الشهرة التجارية قد تعرضت النخفاض القيمة، يتعني تقدير القيمة من استخدام الوحدات املنتجة للنقد التي مت تخصيص الشهرة التجارية لها. 
الحتساب القيمة من االستخدام، يتعني على اجملموعة تقدير التدفقات النقدية املستقبلية التي تتطلب وضع افoاضات �ددة لها، مبا [ ذلك توقعات اnدارة ملا 

يلي:

النقدية؛ للتدفقات  اOجل  طويلة  النمو  معدالت   •
و املستقبلية؛  الرأسمالية  املصروفات  وحجم  توقيت   •

الصلة.  ذات  اخملاطر  تعكس  التي  اخلصم  معدالت  اختيار   •

مت [ اnيضاح 6 حول البيانات املالية املوحدة بيان االفoاضات الرئيسية املستخدمة. إن التغz [ االفoاضات الرئيسية والتوقعات قد يسفر عن انخفاض قيمة الشهرة 
التجارية.

إطفاء املنحة احلكومية املؤجلة

ترى اnدارة أن املنحة احلكومية املؤجلة املتعلقة بـ ”أنابيب“ سيتم إطفاؤها على مدى اOعمار اnنتاجية االقتصادية املتبقية للممتلكات وا�الت واملعدات املستحوذ 
عليها واملقدرة بخمس سنوات. مت خالل السنة االعoاف بإيرادات من املنحة مببلغ 46.000 ألف درهم (2013: 46.000 ألف درهم).

أرقام املقارنة  33

متت إعادة تصنيف بعض أرقام املقارنة، عندما اقتضت الضرورة، لتتوافق مع العرض املتبع [ هذه البيانات املالية املوحدة.
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 wو�تسبة وفق wلقد استحوذت الشركة، [ 30 ابريل 2014، على حصص ملكية طرف آخر بنسبة %49 وحقوق التصويت [ هوباس جلف ذ.م.م.، شركة مستثمر بها حالي
حلقوق امللكية. عالوة على ذلك، استحوذت الشركة بتاريخ 16 سبتمH 2014 على حصص ملكية طرف آخر والبالغة %40 وحقوق التصويت [ أركان ستون فيو ذ.م.م.، 
وهي أيضw شركة مستثمر بها حاليw و�تسبة وفقw حلقوق امللكية. وبالتا?، ازدادت حصة حقوق ملكية الشركة [ كل من هوباس جلف ذ.م.م و أركان ستون فيو ذ.م.م 

من %51 و %60 على التوا? لتصبح %100 لكل من الشركتني.

هذا ومن املتوقع أن السيطرة على كل من هوباس جلف ذ.م.م و أركان ستون فيو ذ.م.م ستتيح للشركة إمكانية تصنيع كميات كبzة من زجاج البوليسo املقوي، فضًال عن 
إنتاج وبيع كتل كبzة من بالط اOرصفة. كما تتوقع اجملموعة انخفاض التكلفة من خالل وفورات الكمية.

بالنسبة للسنة املنتهية [ 31 ديسمH 2014، ساهمت شركتا هوباس جلف ذ.م.م و أركان ستون فيو ذ.م.م [ نتائج اجملموعة بتحقيق إيرادات مببلغ 13.945 ألف درهم 
و مبلغ 939 ألف درهم وبصا[ خسائر تقدر بنحو 594 ألف درهم و 751 ألف درهم لكل منهما على التوا?.

الثمن احملول

يتم قيد إجما? الثمن املدفوع لالستحواذ على احلصص املتبقية [ هوباس جلف ذ.م.م و أركان ستون فيو ذ.م.م [ بند الذمم الدائنة التجارية واOخرى ضمن هذه 
البيانات املالية املوحدة.

املوجودات واملطلوبات احملدد املستحوذ عليها

فيما يلي ملخص حول املعلومات املتعلقة بالقيمة العادلة للموجودات املستحوذ عليها واملطلوبات املفoضة [ تاريخ االستحواذ:

القيم الدفoية [ تاريخ االستحواذ 
على

هوباس جلف ذ.م.م
ألف درهم

القيم الدفoية [ 
تاريخ االستحواذ على
أركان ستون فيو ذ.م.م

ألف درهم

468,846املمتلكات وا�الت واملعدات

242-اخملزون

21,372280الذمم املدينة التجارية واOخرى

5,42113النقد وما يعادله

(2,408)(22,228)الذمم الدائنة التجارية واOخرى

-(3,576)املبالغ املستحقة إg أطراف ذات عالقة

1,0356,973إجما? املوجودات احملددة الصافية املستحوذ عليها
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قياس القيم العادلة

ال تختلف القيم العادلة للموجودات واملطلوبات بصورة مادية عن قيمها الدفoية.

الشهرة التجارية عند االستحواذ على الشركة التابعة

u يكن هناك شهرة جتارية مت احلصول عليها عند االستحواذ على هوباس جلف ذ.م.م و أركان ستون فيو ذ.م.م، حيث كان الoتيب الستحواذ صا[ حقوق ملكية املوجودات 
بعد مشاركة اخلسائر املoاكمة املتكبدة لكل من الشركتني.


