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 1               شركة أركان لمواد البناء )أركان( ش.م.ع  
 

 تقرير أعضاء مجلس اإلدارة إلى المساهمين 
 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

  
 
إليكم تقرير مجلس    أقدم" أو "المجموعة"(، يسعدني أن  أركان)"  ع.م.ش(  أركانإدارة شركة أركان لمواد البناء )عن مجلس    لنيابةبا

التي تمت مراجعتها عن   الموحدة  زةالموجالمرحلية    ، مع البيانات المالية2022  بتمبرس  30المنتهية في    أشهر  تسعةالاإلدارة عن  
 . تلك الفترة
 .م.ع  شلصناعات الحديد  اإلماراتاالستراتيجي مع شركة   االندماج

ع )"حديد اإلمارات"( وهي واحدة  .م.ش  الحديد   لصناعات  ماراتاإل   شركة  مع  االندماجعملية    أركانأكملت    2021أكتوبر    6في  
 من الشركات الرائدة المتكاملة في صناعة الحديد في الشرق األوسط.

 
 اإلمارات   ة في دول  أكبر شركة للحديد ومواد البناء  خلق   في   ساهم"( المندمجة شركاتالاإلمارات )"مجموعة   وحديد  أركان إن اندماج  

  ومن وعلى المستوى العالمي.    الدولة  ى مستو   على  للنمو، حيث مثل ذلك طفرة إستراتيجية ملزمة بإمكانيات قوية  المتحدة  العربية
 األولى  للمرة  للمستثمرين  فرصه  إتاحة   مع  المندمجة،  الشركات  ةمجموع   إيرادات  في   جوهريا  تنوعا  االندماج  هذا  أتاح  أخرى   ناحية

 اإلمارات العربية المتحدة.دولة ل  العامفي السوق لحديد ل تجةمن شركه للوصول إلى 
 

  الصدارة  المحلية  التصنيع  شركات  تحقيق  وضمان  جديدة،  تجارية  فرص  وإتاحة  والنمو،  بالتوسع  لها  تسمح  مكانة  الشركة  تبوأت  وقد
   .ومتنوع مستدام وطني اقتصاد قيادة في

 2022 بتمبرس 30أشهر المنتهية في  سعة تال خالل المالي األداء
،  2021أكتوبر  6حديد اإلمارات بعد اكتمال عملية دمج األعمال في حققتها شركة  التينتائج ال  علىتضمنت نتائج الفترة المالية 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة. فيوهي العملية التي نتج عنها تأسيس أكبر مجموعة للحديد ومواد البناء 
 

مليون خالل    591,2مقارنة بمبلغمليون درهم    7,122,5بلغ  م  2022  األولى من عام  أشهر  عةتسالركان خالل  أبلغت إيرادات  
مليون درهم     863,8الفترة  خاللقبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء    المجموعة  أرباح  غتبل.  2021نفس الفترة من العام  

 . 2021األولى من عام  أشهر تسعةالمليون درهم خالل   61,2مبلغمقارنة ب
 

 ديدح. أسهم  اإلمارات  حديدإن ارتفاع معدل الربحية يعكس أداء األرباح المتوقعة والذي كان متصورًا في وقت دمج األعمال مع  
تعافيًا في أداء   أشهر  تسعةالمليون درهم كما شهدت فترة    736,1قيمتها  قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء  بأرباح  اإلمارات  

  127,7بلغت    قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاءوحدات عمل المجموعة التقليدية الرئيسية، حيث أسهمت مجتمعة بأرباح  
 .مليون درهم

 العمليات مراجعة 

 اإلمارات  حديد
من إيرادات ما قبل   2022أشهر األولى من العام  تسعةمليون درهم عن فترة ال 6,445,2بلغ إجمالي اإليرادات من حديد اإلمارات 

البالغة   المجمعة  غير  العام    5,608,7االستحواذ  في  المقابلة  الفترة  في  درهم  الربح  2021مليون  وبلغ  والضرائب .  الفوائد  قبل 
قبل الربح  مليون درهم مقارنة    736,1مبلغ    2022من العام    أشهر األولى  تسعةمن حديد اإلمارات عن فترة الواالستهالك واإلطفاء  

. ارتبطت المستويات ستحواذاالقبل    2021عام  المليون درهم للفترة المماثلة من    306,8قدره    الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء
 مع زيادة مستويات الكفاءة.  والخارجي،المعززة للربحية بزيادة أسعار المبيعات وهوامش الربح على الصعيدين المحلي  

 ابوق والط األسمنت 
مقارنة بمبلغ    2022أشمممممممممهر األولى من عام    تسمممممممممعةمليون درهم خالل فترة ال  543,53قطاع األسممممممممممنت والطابوق   إيراداتبلغت  

 أرباح  2022أشممممممممهر األولى من العام   تسممممممممعة. حقق هذا القطاع خالل ال2021نفس الفترة في العام    خالل درهممليون   465,13
 والضمممرائب واالسمممتهالك واإلطفاءقبل الفوائد   أرباح مقارنة درهممليون   120,51بلغت   قبل الفوائد والضمممرائب واالسمممتهالك واإلطفاء

إلى ارتفاع  رئيسمممممممممممي بشمممممممممممكل. تعود هذه الزيادة الملحوظة في الربحية 2021مليون درهم عن نفس الفترة من العام    77,22بلغت  
 وفره قطاع األسمنت.   الذي  المبيعاتأسعار 



 

 

 2               شركة أركان لمواد البناء )أركان( ش.م.ع  
 

 تقرير أعضاء مجلس اإلدارة إلى المساهمين 
 )يتبع( 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةلفترة ال

 
 

 )يتبع( العمليات مراجعة 

 األخرى   الشركة أنشطة
( وأنابيب وأكياس البالستيك المقوى بالزجاج  PVCالبولي فينيل كلوريد )  أنابيبتتمثل أعمال المجموعة األخرى في تصنيع وتوزيع  

(GRP)  أشهر   تسعةمليون درهم خالل فترة ال  133,86، وقد حققت هذه األنشطة مجتمعة إيرادات بلغت  تكاليف معينة للمجموعةو
قبل الفوائد  . حققت األعمال أرباحًا  2021مليون درهم خالل نفس الفترة من عام    126,03، مقارنة بمبلغ  2022األولى من عام  

قبل الفوائد والضرائب   خسائرأشهر األولى من العام، مقابل    تسعةال  خالل  درهممليون    7,19بلغت    والضرائب واالستهالك واإلطفاء
. بينما حققت األعمال ارتفاعًا في أسعار المبيعات  2021مليون درهم خالل نفس الفترة من عام    16,02  بلغت  واالستهالك واإلطفاء

إال أن الربحية قد تأثرت سلبًا بتدني معدالت الطلب، وبشكل خاص الطلب على منتجات قطاع أنابيب البالستيك المقوى بالزجاج  
(GRP بينما حقق قطاع ،) البولي فينيل كلوريدأنابيب (PVC معداًل أفضل مقارنة بنفس الفترة من العام )2021 . 

 السيولة
مليون    335,6  :2021ديسمبر    31)  2022  سبتمبر  30مليون درهم في    641,1  للمجموعة  والمصرفيةبلغت األرصدة النقدية  

مليون درهم( حيث مثل ذلك انخفاضًا   2,623,4  :2021ديسمبر    31)  درهممليون    1,981,3  البنكيةدرهم( وبلغ إجمالي القروض  
ديسمبر   31بينما كان المعدل في   2022  سبتمبر  30% في  17,7 بنسبةفي نسبة الدين مقارنة بحقوق المساهمين في المجموعة  

 . %31,9 نسبة هو 2021

 االستثمارات 
بقيمة   بخسائرمليون درهم مقارنة    5,3  مبلغ  2022من العام    األولىأشهر    تسعةبلغت نسبة األرباح من الشركات الزميلة خالل ال

   .2021مليون درهم خالل نفس الفترة من العام  1,1

 المساهمين ملكية وحقوق  األصول إجمالي
مليار درهم( بينما  12,06  :2021ديسممممبر    31)  2022  سمممبتمبر  30مليار درهم كما في    11,82بلغ إجمالي أصمممول المجموعة  

 .2021ديسمبر  31 في درهممليار  7,18مقارنة بمبلغ  2022 سبتمبر 30مليار درهم في  7,56بلغت حقوق المساهمين 

 اإلدارة مجلسبالنيابة عن 
 
 
 
 

 حمد عبدهللا الشرفاء الحمادي 
 رئيس مجلس اإلدارة 

 2022 أكتوبر 31
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 إلى السادة أعضاء مجلس إدارة مرحليةالمالية المعلومات ال تقرير مراجعة 
 ش.م.ع )أركان( شركة أركان لمواد البناء

 مقدمـة
)"الشــركة"( ركــركاالا الةابعة ش.م.ع  )كاكان(  شــركة كاكان لمواا الانا لقمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز الموحد المرفق  

  الدخل  للربح كر الخسااةالمالية الموجزة الموحدة   الاياناتركٍل من   2022  ساةمار  30كما في )يشاا إليلا معًا بــ "الممموةة"(   
مســلرلة ةن    إاااة الممموةة. إن  يخككــلر المنةلية بكلا الةاا  ةســعةالة  ةر لفالشــامل  الةريرات في حقوا الملةية رالةدفقات النقدية  

"الةقـااير المـالـية   34رةرضــــــــــــــلـا رفقـًا للمديـاا الم ـاســــــــــــــاي الـدرلي اق  الموجزة الموحـدة إةـداا ذـكا المعلومـات المـاليـة المرحليـة  
 .اسةنااًا إلى مراجعةناالموجزة الموحدة مسلرليةنا ذي إبدا  اسةنةاج حول ذكا المعلومات المالية المرحلية  . إنالمرحلية"

 نطاا المراجعـة
"مراجعـة المعلومـات المـاليـة المرحليـة الةي يقوم بلـا   2410لقـد قمنـا بمراجعةنـا رفقـًا للمديـاا الـدرلي حول ةمليـات المراجعـة اق   

  بشــ ل اسيســي من االســةفســااات. اةضــمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية الايام برجرا   " للمنشــ ةمدقق ال ســابات المســةقل  
ــل  األكخاص المسلرلين ةن األموا المالية رالم اساية  رإاباع إجرا ات ا ليلية رإجرا ات مراجعة كخرى.   إن نطاا المراجعة كقــــ

جوذريا من نطاا الايام بالةدقيق رفقًا للمعايير الدرليــــــــــــــــة للةدقيق  ربالةالي  فرنلا ال ام ننا من ال وــول ةلى ا  يد حول جمي  
 األموا اللامـة الةي يم ن كن ياينلا الةدقيق. لكا  فرننا ال نادي اكي ادقيق بش نلا.

   االسةنةـاج
ــة المرحلية  االةةقاال  يةاين لنا ما يدةونا إلى    اســـــــــــةنااًا إلى مراجعةنا  المرفقة ل  ية  الموجزة الموحدة  ب ن المعلومات الماليـــــــــــــــــــــــ

 .34إةدااذا  من جمي  النواحي الموذرية  رفقًا للمدياا الم اساي الدرلي اق  
  

  ايلويت آند اوش )الشرا األرسط(
  
  
  
  

  م مد خميس الةح
  717اق  القيد 

  2022 وبرك ة 31
 كبوظاي

  اإلمااات العربية المة دة
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4  
 يان المركز المالي الموجز الموحدب

 2022 سبتمبر 30في كما 
 

 ديسمبر 31  سبتمبر 30   
   2022  2021 
 ألف درهم   ألف درهم   
 )مدقق(  )غير مدقق(   إيضاحات  
      

            الموجودات
      الموجودات غير المتداولة
 7,238,822  6,962,909  5 ممتلكات وآالت ومعدات 

 14,050  14,050   شهرة  
 450,944  429,634  13 حق إستخدام الموجودات

 79,728  85,002  6 استثمار في شركات زميلة 
 13,973  13,441  7 استثمار عقاري  
             4,802  4,753  8 ملموسةموجودات غير 

       7,802,319  7,509,789   مجموع الموجودات غير المتداولة
      الموجودات المتداولة

 2,288,793  2,147,454  9 مخزون 
 1,636,766  1,516,873  10 ذمم مدينة تجارية وأخرى 

 184  1,532  12 مستحقة من جهات ذات عالقة مبالغ 
             335,588  641,115  11 أرصدة لدى البنوكنقد و 

             4,261,331  4,306,974   مجموع الموجودات المتداولة 
       12,063,650  11,816,763   مجموع الموجودات

            حقوق الملكية والمطلوبات 
      رأس المال واالحتياطيات 

 6,850,000  6,850,000   رأس المال 
 85,448  85,448   إحتياطي قانوني 
 1,092,817  1,092,817   احتياطي اندماج 

 3,783  3,783   إحتياطي رأس المال
 (2,297)  (2,297)   احتياطيات أخرى 
             (850,642)  (467,488)   خسائر متراكمة

       7,179,109  7,562,263   حقوق الملكية  صافي
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5  
 بيان المركز المالي الموجز الموحد

 )يتبع(  2022 سبتمبر 30كما في 
 

 ديسمبر 31  سبتمبر 30   
   2022  2021 
 ألف درهم   ألف درهم   
 )مدقق(  )غير مدقق(   إيضاحات  
      

      المطلوبات غير المتداولة
 479,833  473,350  13 مطلوبات عقود اإليجار 

 217,075  226,383   مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
             269,901  134,934  14 بنكيةقروض 
       966,809  834,667   المطلوبات غير المتداولةمجموع 

      المطلوبات المتداولة 
 2,353,547  1,846,373  14 بنكيةقروض 

 1,514,826  1,534,108  15 ذمم دائنة تجارية وأخرى 
 18,361  18,361  12 عالقة  ذاتقرض من جهة  

             30,998  20,991  13 مطلوبات عقود اإليجار 
             3,917,732  3,419,833   مجموع المطلوبات المتداولة

             4,884,541  4,254,500   مجموع المطلوبات 
       12,063,650  11,816,763   والمطلوباتمجموع حقوق الملكية 

 
الوضع المالي ونتائج   الجوهرية  النواحي على حد علمنا، إن المعلومات المالية المدرجة في التقرير تعرض وبشكل عادل من جميع

               .التقرير المعروضة فيوللفترات  2022 سبتمبر 30 كما في للمجموعةاألعمال والتدفقات النقدية 
 ستيفن جي بوب سعيد غمران الرميثي  حمد عبدهللا الشرفاء الحمادي 

    الرئيس التنفيذي للشعون المالية  الرئيس التنفيذي عضو مجلس اإلدارة و  رئيس مجلس اإلدارة 
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6  
   الموحدالموجز   الخسارة أوالربح  بيان  
 2022 سبتمبر 30المنتهية في   أشهر تسعة ال  لفترة

 

 
 

 
 الثالثة أشهر المنتهية في 

  سبتمبر  30
 التسعة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر  30
 2021  2022  2021  2022  إيضاحات  
 ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم   
 )غير مدقق(  مدقق( )غير   )غير مدقق(  )غير مدقق(    
          

 591,157  7,122,546  173,074  2,510,395  17 إيرادات  
           ( 511,695)  (6,404,621)  (145,380)  (2,303,723)   تكاليف مباشرة

          
 79,462  717,925  27,694  206,672   إجمالي الربح  

 14,181))  (38,738)  (4,703)  (10,286)   مصاريف بيع وتوزيع 
 ( 71,180)  (248,026)  (19,970)  (74,790)   مصاريف عمومية وإدارية 

 4,075  1,477  894  970  18 إيرادات أخرى 
  )خسارة(ربح/ الحصة في 

 1,074) ) 5,274  (2,629)  3,226  6 شركات زميلة   
 26,313) ) (57,126)  (7,234)  (24,210)   تكاليف تمويل
           24  2,368  1  1,709   إيرادات تمويل

          
           ( 29,187)  383,154  ( 5,947)  103,291   للفترة  (خسارةربح/ )

          
           ( 0,017)  0,056  ( 0,003)  0,015  19 العائد األساسي والمخفض للسهم 
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 الموجز الموحد  الدخل الشامل   بيان

 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال
 

  
  30الثالثة أشهر المنتهية في  

  سبتمبر 
 30أشهر المنتهية في  تسعةال

 سبتمبر 
  2022  2021  2022  2021 
 ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  
 )غير مدقق(  )غير مدقق(   )غير مدقق(  )غير مدقق(   
         

 ( 29,187)  383,154  ( 5,947)  103,291  فترة لل)خسارة( ربح/ 
         

          -   -   -   -   الدخل الشامل اآلخر 
         

          ( 29,187)  383,154  ( 5,947)  103,291  للفترة   ة)الخسارة( الشاملالدخل/ مجموع 
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 الموحد  الموجز بيان التغيرات في حقوق الملكية 

 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال
 

  
 رأس  
  المـال

 إحتياطي  
  قانوني 

 احتياطي 
  اندماج

 إحتياطي  
  رأس المال 

 احتياطيات 
  أخرى 

 خسائر  
  متراكمة 

 مجموع
 حقوق الملكية 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
               

 1,724,132  ( 106,010)  ( 9,089)  3,783  -  85,448  1,750,000  )مدقق(  2021يناير  1كما في 
                ( 29,187)  ( 29,187)  -  -  -  -  -  للفترة ةالشامل الخسارةمجموع 

               
                1,694,945  ( 135,197)  ( 9,089)  3,783  -  85,448  1,750,000  )غير مدقق( 2021 سبتمبر 30كما في 

               
 7,179,109  ( 850,642)  ( 2,297)  3,783  1,092,817  85,448  6,850,000  )مدقق(  2022يناير  1كما في 
                383,154  383,154  -  -  -  -  -  الشامل للفترة الدخلمجموع 

               
                7,562,263  ( 467,488)  (2,297)  3,783  1,092,817  85,448  6,850,000  )غير مدقق(  2022 سبتمبر 30كما في 
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 الموحد  الموجز  بيان التدفقات النقدية  

 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال
 

 سبتمبر  30التسعة أشهر المنتهية في     
 2022  إيضاحات  

 درهمألف 
 2021 

 ألف درهم 
 )غير مدقق(  )غير مدقق(    

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 29,187))  383,154   للفترة   (خسارةربح/ )

      تعديالت لم: 
 52,520  397,847  5 استهالك ممتلكات وآالت ومعدات 
 11,741  21,310  13 استهالك حق إستخدام الموجودات 

 -  4,009  8 إطفاء موجودات غير ملموسة 
 -  532  7 استهالك استثمار عقاري 
 1,001  -   إطفاء أتعاب إعادة هيكلة  

 1,121))  2,175  18 ,5 من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات  (مكسب خسارة/ ) 
 2,536))  (3,417)  18 من بيع خردة   مكسب

 16,913  4,539  10 تجاريةإنخفاض قيمة محمل على ذمم مدينة 
 674  44,722  9 مخصص إنخفاض قيمة مخزون، صافي
 4,639  19,613   مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 1,074  (5,274)  6 من شركات زميلة   الخسارة /)الربح( حصة 
 26,313  57,126   تكاليف تمويل 
 24))  (2,368)   إيرادات تمويل 

            
 83,007  923,968   التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركة في رأس المال العامل 

      الحركات في رأس المال العامل: 
 44,614  96,617  9 نقص في مخزون 

 39,046  115,354  10 نقص في ذمم مدينة تجارية وأخرى 
 186) ) (1,348)  12 زيادة في مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة  

 70,538) ) 13,501  15 زيادة/ )نقص( في ذمم دائنة تجارية وأخرى 
 208  -   زيادة في مبالغ مستحقة لجهة ذو عالقة

            
 96,151  1,148,092   النقد الناتج من العمليات 

 3,074) ) (10,305)   نهاية الخدمة المدفوعةمكافآت 
            

 93,077  1,137,787   من األنشطة التشغيليةالناتج صافي النقد 
      

      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 16,968) ) (126,809)  5 دفعات لممتلكات وآالت ومعدات 

 -  (3,960)  8 لموجودات غير ملموسةدفعات 
 1,121  2,700  5 عائدات من بيع ممتلكات وآالت ومعدات 

 2,536  3,417  18 عائدات من بيع خردة 
 24  2,368   فائدة مستلمة  

 -  (146,900)  11  ودائع مودعة بتواريخ استحقاق ألكثر من ثالثة أشهر
 1,200  -  6 من شركات زميلة  أرباح مستلمةأنصبة 

            
 12,087) ) ( 269,184)   صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

      
      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية  

 586,093  3,407,113  14 عائدات من قروض 
 648,958) ) (4,049,254)  14 تسديد قروض 

 19,173) ) (35,930)  14 تكاليف تمويل مدفوعة 
 5,919) ) (16,490)  13 تسديد المبلغ األساسي لمطلوبات عقود اإليجار

 7,140) ) (15,415)  13 فوائد مدفوعة على مطلوبات عقود إيجار
            

 95,097) ) ( 709,976)   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
            

 14,107) ) 158,627   في النقد ومرادفات النقد  (النقصالزيادة/ )صافي 
 73,962  335,588  11 النقد ومرادفات النقد في بداية الفترة 

            
 59,855  494,215  11 نقد ومرادفات النقد في نهاية الفترة ال
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10  
  الموحدة الموجزة  المرحلية  المالية بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 2022 سبتمبر 30المنتهية في   أشهر تسعة ال  لفترة
 
 
  معلومات عامة 1
 

"الشمركة"( كشمركة مسماهمة عامة في إمارة أبوظبي، دولة اإلمارات العربية أو  )"أركان"تم تأسميس شمركة أركان لمواد البناء ش.م.ع 
  . 2006لسنة  228المتحدة بموجب القرار الوزاري رقم 

 
تمت زيادة حصممة الملكية هذه إلى  ؛  من أسممهم الشممركة  %51تمتلك الشممركة القابضممة العامة ش.م.ع. )صممناعات( )"الشممركة األم"( 

  الحديد% في رأس المال المصممدر لشممركة اإلمارات لصممناعات  100نتيجة بيع حصممتها بنسممبة وذلك    2021أكتوبر    6% في  87,5
إن الشمممركة األم النهائية ألركان هي شمممركة أبوظبي التنموية   إضمممافي.  عاديمليار سمممهم  5,1إصمممدار  مقابل ش.م.ع إلى الشمممركة  

 قبل حكومة أبوظبي.القابضة ش.م.ع، والتي هي مملوكة بشكل كامل من 
 

، اختمارت الشممممممممممممممركمة دمج اإليرادات والمصممممممممممممممروفمات والموجودات  البيمانمات المماليمة الموحمدة  10للمايمار المدولي للتقمارير المماليمة  وفقماً 
، في البيانات المالية  2021أكتوبر    6من تاريخ إتمام عملية االسممممتحواذ،   والمطلوبات لشممممركة اإلمارات لصممممناعات الحديد ش.م.ع

 ة.الموحد
 

في المشمماريع الصممناوية والشممركات التجارية التي تعمل في مجال  سممتثمارتتضمممن األنشممطة الرئيسممية للشممركة تشممغيل والمتاجرة واال
 مواد البناء.

 
(  الموحدة على األداء والمركز المالي للشركة وشركاتها التابعة )ويشار إليها معًا بم "المجموعة" الموجزة  تتضمن هذه البيانات المالية  

 باإلضافة إلى حصة المجموعة في الشركات الزميلة.
 

 فيما يلي األنشطة الرئيسية وبلد التأسيس والنشاط ونسبة الملكية للشركة في الشركات التابعة:
 

 بلد التأسيس والنشاط  إسم الشركة التابعة 
نسبة حصة الملكية والتصويت  
 األنشطة الرئيسية  المحتفظ به من قبل المجموعة  

 سبتمبر  30  
2022 

 ديسمبر   31
2021 

 

     
  شركة اإلمارات لصناعات

 1 الحديد ش.م.ع  
 إنتاج وبيع منتجات الحديد الطويل  % 100 %100 اإلمارات العربية المتحدة 

 إنتاج وبيع الطابوق اإلسمنتي % 100 %100 اإلمارات العربية المتحدة  مصنع طابوق اإلمارات 
 إنتاج وبيع اإلسمنت المابأ والسائب % 100 %100 اإلمارات العربية المتحدة  2مصنع اإلمارات لإلسمنت
 إنتاج وبيع اإلسمنت المابأ والسائب % 100 %100 اإلمارات العربية المتحدة  مصنع العين لألسمنت 

إنتاج وبيع األنابيب واألكياس  % 100 %100 اإلمارات العربية المتحدة  مصانع أنابيب مجمع 
 البالستيكية والورقية

 
عالقة،  ذات  من جهة   2021أكتوبر  6االسممممممتحواذ على شممممممركة اإلمارات لصممممممناعات الحديد ش.م.ع )"حديد اإلمارات"( في  تم  1

 .سهم عادي 5,100,000,000وذلك مقابل إصدار 
 
 .وإن الشركة حاليًا غير عاملة، 2016تم إيقاف عمليات مصنع اإلمارات لإلسمنت في ديسمبر  2
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع(   2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال
 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2
 
 من قبل المجموعةالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها    2/1
 

في الفترة الحماليمة، قماممت المجموعمة بتطبيق التعمديالت التماليمة على المعمايير المدوليمة للتقمارير المماليمة الصمممممممممممممممادرة من قبمل مجلس 
الة بشمكل إلزامي للفترة المحاسمبية التي تبدأ في أو بعد  . إن تطبيق هذه 2022يناير   1المعايير المحاسمبية الدولية والتي تصمبح فعل

يير المدوليمة للتقمارير المماليمة لم يكن لهما أي تمأثير ممادي على المبمالغ الممدرجمة للفترات الحماليمة ولكن قمد تعثر التعمديالت على المعما
 .على المعامالت المحاسبية أو الترتيبات المستقبلية للمجموعة

 
  37تعديالت على المايار المحاسبي الدولي رقم  -تكلفة تنفيذ العقد  -العقود المثقلة باإللتزامات   •

لعقد المثقل باإللتزامات هو عقد تتجاوز فيه التكاليف التي ال يمكن تجنبها )أي التكاليف التي ال يمكن للشمممممممركة تجنبها ألنها  ا
 تمتلك العقد( للوفاء بااللتزامات بموجب العقد المنافع االقتصادية المتوقع استالمها بموجبه.

 
ثقل باإللتزامات أو يحقق خسمارة، يجب على المنشمأة أن تدرج التكاليف تنص التعديالت على أنه عند تقييم ما إذا كان العقد م

التي تتعلق مباشمممرة بعقد لتقديم السممملع أو الخدمات وتشممممل كٍل من التكاليف اإلضمممافية )مثل تكاليف العمالة المباشمممرة والمواد(  
للوفاء بالعقد، وكذلك تكاليف إدارة  وتخصمممميص التكاليف المتعلقة مباشممممرة بأنشممممطة العقد )مثل اسممممتهالك المعدات المسممممتخدمة  

مباشمممممممممممرة بالعقد ما لم تكن قابلة للتحميل التي ال تتعلق  التكاليف العمومية واإلدارية    يتم اسمممممممممممتبعادالعقود واإلشمممممممممممراف عليها(. 
 صراحة على الطرف المقابل بموجب العقد.

 
 3للتقارير المالية رقم تعديالت على المايار الدولي  -اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي  •

تحل التعديالت محل اإلشارة إلى نسخة سابقة من اإلطار المفاهيمي لمجلس معايير المحاسبة الدولية مع اإلشارة إلى النسخة 
 دون تغيير متطلباتها بشكل هام. 2018الحالية الصادرة في مارس 

 
األعمال" لتجنب إصدار مكاسب    اندماج"  3تقارير المالية رقم  تضيف التعديالت استثناًء إلى مبدأ االعتراف بالمايار الدولي لل

أو خسممائر محتملة في "اليوم الثاني" تنشممأ عن المطلوبات والمطلوبات المحتملة التي سممتكون ضمممن نطاق المايار المحاسممبي 
ير المالية الدولية رقم المخصمصمات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة أو تفسمير لجنة تفسميرات التقار   37الدولي رقم  

: الضمممرائب، إذا تم تكبدها بشمممكل منفصمممل. يتطلب االسمممتثناء من المنشمممآت تطبيق المعايير الواردة في المايار المحاسمممبي 21
، على التوالي، بداًل من اإلطار المفاهيمي، لتحديد ما 21أو تفسممير لجنة تفسمميرات التقارير المالية الدولية رقم   37الدولي رقم  

 ان االلتزام الحالي قائم في تاريخ االستحواذ.إذا ك
 

 16تعديالت على المايار المحاسبي الدولي رقم  -معدات: العائدات قبل االستخدام المقصود الالت و اآلممتلكات و ال •
يمنع التعمديمل على المنشمممممممممممممممآت أن تخصممممممممممممممم من تكلفمة أي بنمد من بنود الممتلكمات واآلالت والمعمدات، أي عمائمدات من بيع 
األصممممناف المنتجة أثناء إحضممممار ذلك األصممممل إلى الموقع والحالة الالزمة له ليكون قادًرا على العمل بالطريقة المقصممممودة من 

 قبل اإلدارة. وبداًل من ذلك، تعترف المنشأة بعائدات بيع هذه البنود، وتكاليف إنتاج تلك البنود، في الربح أو الخسارة.
 

شممممممممممممممركمة تمابعمة تقوم بتطبيق المايمار -تطبيق المعمايير المدوليمة للتقمارير المماليمة ألول مرة    1ة رقم المايمار المدولي للتقمارير المماليم •
 ألول مرة

لقياس فروق  1)أ( في المايار الدولي للتقارير المالية رقم    16يسمممممممممممممممح التعديل للشممممممممممممممركة التابعة التي تختار تطبيق الفقرة د 
لبيانات المالية الموحدة للشمركة األم، على أسماس تاريخ انتقال الشمركة األم إلى التحويل المتراكمة باسمتخدام القيم المدرجة في ا

المعمايير المدوليمة للتقمارير المماليمة، إذا لم يتم إجراء تعمديالت على إجراءات التوحيمد وتمأثيرات انمدمماج األعممال التي اسممممممممممممممتحوذت 
ا على الشمممركة الزميلة أو المشمممروع المشمممترك الذي الشمممركة األم من خاللها على الشمممركة التابعة. يتم تطبيق هذا التعديل  أيضمممً

 .1)أ( في المايار الدولي للتقارير المالية  16يختار تطبيق الفقرة د 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع(   2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال
 
 
 )يتبع( تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2
 
 )يتبع( من قبل المجموعةالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها    2/1
 
  إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالية%" 10الرسوم في اختبار " -األدوات المالية 9المايار الدولي للتقارير المالية رقم  •

يوضمممممح التعديل الرسممممموم التي تدرجها المنشمممممأة عند تقييم ما إذا كانت شمممممروط االلتزام المالي الجديد أو المعدل تختلف اختالفا 
بما جوهريًا عن شمممروط االلتزام المالي األصممملي. تشممممل هذه الرسممموم فقط تلك المدفوعة أو المسمممتلمة بين المقترض والمقرض، 

في ذلك الرسموم المدفوعة أو المسمتلمة من قبل المقترض أو المقرض بالنيابة عن اآلخر. ال يوجد تعديل مماثل مقترح للمايار 
 األدوات المالية: االعتراف والقياس. 39المحاسبي الدولي رقم 

 
 الضرائب في قياسات القيمة العادلة -الزراعة  41المايار المحاسبي الدولي رقم  •

بأن تسمممممممتبعد المنشمممممممآت التدفقات النقدية  41في المايار المحاسمممممممبي الدولي رقم   22لتعديل المتطلبات الواردة في الفقرة  يزيل ا
 .41للضرائب عند قياس القيمة العادلة للموجودات ضمن نطاق المايار المحاسبي الدولي رقم 

 
 (2022يناير  1)يسري تطبيقه من  2020-2018المالية دورة التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير  •

: تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية 1تشمممممل دورة التحسممممينات السممممنوية تعديالت على المايار الدولي للتقارير المالية رقم  
 1الية )يسممممممممممري تطبيقه من األدوات الم  9(، المايار الدولي للتقارير المالية  2022يناير    1للمرة األولى )يسممممممممممري تطبيقه من 

عقود اإليجار )لم يتم بعد تحديد تاريخ التطبيق( والمايار المحاسممممممممممبي   16(، المايار الدولي للتقارير المالية رقم  2022يناير  
 (.2022يناير  1الزراعة )يسري تطبيقه من  41الدولي رقم 

 
ر الدولية للتقارير المالية أو تعديالت كانت سممممممممارية المفعول باسممممممممتثناء مما ذكر أعاله، ال توجد أية معايير هامة أخرى من المعايي

 .2022يناير  1للمرة األولى للسنة المالية التي تبدأ في أو بعد 

ــ ل   2/2 ــدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد ولم يتم تطبيقها بشــ المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصــ
  مب ر 

 بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة التالية والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد: المجموعةلم تقم 
 
يناير  1)يسممممممري تطبيقه من    1تعديالت على مايار المحاسممممممبة الدولي رقم   –تصممممممنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة   •

تسممممممماق في تطبيق المتطلبات من خالل مسممممممماعدة الشمممممممركات على تحديد ما إذا كان . تهدف التعديالت إلى تعزيز اال(2023
يجب تصمممنيف الديون والمطلوبات األخرى التي لها تاريخ تسممموية غير معكد كمتداولة )مسمممتحقة أو يحتمل أن تكون مسمممتحقة 

 السداد خالل سنة واحدة( أو غير متداولة في بيان المركز المالي.
 

اسممتثمارات  28البيانات المالية الموحدة والمايار المحاسممبي الدولي رقم   10الدولي للتقارير المالية رقم  تعديالت على المايار  •
المتعلقة بمعالجة بيع أو المساهمة في األصول بين المستثمر والشركات الزميلة   (2011في شركات زميلة ومشاريع مشتركة )

 ى أجل غير مسمى. ال يزال التطبيق مسموح به(.أو المشاريع المشتركة. )تم تأجيل تاريخ التطبيق إل
 
المتعلق  2وبيان الممارسممممممة رقم    1التعديالت على المايار المحاسممممممبي الدولي رقم  -اإلفصمممممماح عن السممممممياسممممممات المحاسممممممبية   •

سمممممياسممممماتها . تتطلب التعديالت أن تفصمممممح المنشمممممأة عن (2023يناير    1بالمايار الدولي للتقارير المالية )يسمممممري تطبيقه من 
المحاسممممبية الجوهرية، بداًل من سممممياسمممماتها المحاسممممبية الهامة. توضممممح التعديالت األخرى كيف يمكن للمنشممممأة تحديد السممممياسمممة  
المحاسمممبية الجوهرية. تم إضمممافة أمثلة على متى يحتمل أن تكون السمممياسمممة المحاسمممبية جوهرية. لدعم التعديل، وضمممع مجلس 

ا إرشممممممادات وأمثلة لشممممممر  ح وإثبات تطبيق "عملية األهمية النسممممممبية المكونة من أربع خطوات" الموضممممممحة في بيان اإلدارة أيضممممممً
 المتعلق بالمايار الدولي للتقارير المالية. 2الممارسة 
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13  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع(   2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال
 
 
 )يتبع( تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2

ــ ل   2/2 ــدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد ولم يتم تطبيقها بشــ المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصــ
  )يتبع( مب ر 

. تسممتبدل (2023يناير   1)يسممري تطبيقه من    8تعديالت على المايار المحاسممبي الدولي رقم   -محاسممبية  تعريف التقديرات ال •
التعديالت تعريف التغيير في التقديرات المحاسمممممممممممممبية بتعريف التقديرات المحاسمممممممممممممبية. بموجب التعريف الجديد، فإن التقديرات 

المالية التي تخضممممممممع لعدم التأكد من القياس". تقوم المنشممممممممآت بتطوير التقديرات المحاسممممممممبية هي "المبالغ النقدية في البيانات 
المحاسممبية إذا كانت السممياسممات المحاسممبية تتطلب قياس بنود في البيانات المالية بطريقة تنطوي على عدم التأكد من القياس.  

 و تطورات جديدة ال يعد تصحيًحا لخطأ.توضح التعديالت أن التغيير في التقدير المحاسبي الناتج عن معلومات جديدة أ
 
تعديالت على المايار المحاسمممبي الدولي رقم  -الضمممريبة المعجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناتجة عن معاملة واحدة   •

اتجة (. إن التغيير الرئيسمممي في الضمممريبة المعجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الن2023يناير  1)يسمممري تطبيقه من   12
( هو إعفاء من اإلعفاء األولي لالعتراف المنصممممممممموص 12عن معاملة واحدة )تعديالت على المايار المحاسمممممممممبي الدولي رقم  

. بناًء على ذلك، ال ينطبق 12,24)ب( والمايار المحاسممممممممممممبي الدولي رقم    12,15عليه في المايار المحاسممممممممممممبي الدولي رقم  
تنشمممأ فيها مبالغ متسممماوية من الفروق المعقتة القابلة للخصمممم والخاضمممعة    أيضممماً   اإلعفاء من االعتراف األولي على المعامالت

 أ. 12,22للضريبة عند االعتراف األولي. وهذا موضح أيًضا في الفقرة الُمدرجة حديًثا للمايار المحاسبي الدولي رقم 
 
. يتطلب المايار الدولي للتقارير (2023ر  يناي  1: عقود التأمين )يسمممممممممممري تطبيقه من 17المايار الدولي للتقارير المالية رقم   •

أن يتم قيماس مطلوبمات التمأمين بمالقيممة الحماليمة للوفماء بماإللتزاممات ويوفر نهجمًا أكثر توحيمدًا للقيماس والعرض لجميع   17المماليمة 
ار الدولي  عقود التأمين. تم تصممممممميم هذه المتطلبات لتحقيق هدف قائم على مبدأ محاسممممممبي متسممممممق لعقود التأمين. يحل الماي

 . 2023يناير  1عقود التأمين كما في  4محل المايار الدولي للتقارير المالية رقم  17للتقارير المالية رقم 
 

عنمدمما تكون قمابلمة   للمجموعمةتتوقع اإلدارة أنمه سمممممممممممممميتم تطبيق همذه المعمايير والتفسمممممممممممممميرات والتعمديالت الجمديمدة في البيمانمات المماليمة  
 الموحممدة  ن يكون لتطبيق هممذه المعممايير الجممديممدة والتعممديالت أي تممأثير هممام على البيممانممات الممماليممةللتطبيق، ومن غير المتوقع أ

 في فترة التطبيق األولي. للمجموعة
 

ال توجد هناك معايير وتعديالت جديدة أخرى يتم تطبيقها على المعايير المنشممورة أو تفسمميرات صممادرة عن لجنة تفسمميرات المعايير  
 .للمجموعة الموحدة الموجزة للتقارير المالية ومن المتوقع أن يكون لها تأثير هام على المعلومات الماليةالدولية 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع(   2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال
 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية  3

 االلتزامبيان  

وتتفق مع  "التقارير المالية المرحلية"" 34تم إعداد هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة بناًء على المايار المحاسمممممممممممبي الدولي رقم  
اإلممارات العربيمة المتحمدة، وال تتضمممممممممممممممن جميع المعلوممات الالزممة للبيمانمات المماليمة في دولمة    نظممةاأل  المتطلبمات المتعلقمة بهما من

  31مع البيانات المالية الموحدة المدققة للمجموعة للسمممممممممممممنة المنتهية في   جنبًا إلى جنبالموحدة السمممممممممممممنوية الكاملة وينبغي أن تقرأ  
ال تعتبر بالضمرورة معشمر على    2022  سمبتمبر  30أشمهر المنتهية في    تسمعةن النتائج لفترة الفإ. باإلضمافة لذلك،  2021ديسممبر 

 .2022ديسمبر  31النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية التي ستنتهي في 

 اإلعدادأساس 

جميع    تم تقريبالعملة المسممممممممممممممتخدمة للمجموعة و   باعتبارهالقد تم عرض البيانات المالية الموجزة الموحدة بدرهم اإلمارات )الدرهم(  
 ذلك.  أشير إلى غيرالقيم إلى أقرب ألف )ألف درهم( إال إذا 

 
 . ة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخيةالموجزة الموحد المرحلية المالية المعلوماتلقد تم إعداد هذه 

 
تتوافق السممممممممياسممممممممات المحاسممممممممبية المطبقة من قبل المجموعة في هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مع تلك الواردة في 

، باسممممممتثناء تطبيق المعايير والتعديالت الجديدة 2021ديسمممممممبر  31البيانات المالية السممممممنوية الموحدة المدققة للسممممممنة المنتهية في 
 .2022يناير  1من  اعتباراً 

 االستمراريةمبدأ 

مليون درهم   1,142إلى الوضممممع النقدي الحالي للمجموعة، واألموال المتاحة من التسممممهيالت غير المسممممحوبة والتي بلغت  اسممممتناداً 
عند للمجموعة للوفاء بالتزاماتها كافية   األموال  سممممممممممموف تكون من العمليات،   الناتجةفي تاريخ التقرير والتدفق النقدي الحر المتوقع 

 الموحدة. المرحلية الموجزةمن تاريخ هذه البيانات المالية  شهراً  12لفترة ال تقل عن  استحقاقها
 

 الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية. المرحلية الموجزة، فقد تم إعداد هذه البيانات المالية وبالتالي
 
  
 والمصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكداألح ام الحساسة  4
 

 التغيرات في األح ام والتقدير غير المؤكد
 

الموجزة الموحدة متوافقة مع تلك المسمممممتخدمة في المرحلية  إن األحكام والتقديرات الهامة المسمممممتخدمة في إعداد هذه البيانات المالية  
 .2021ديسمبر  31إعداد البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع(   2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال
 
 
 ممتلكات وآالت ومعدات 5
 

  126,809موجودات بتكلفة بلغت  على   سممممتحواذالبا، قامت المجموعة  2022  سممممبتمبر  30أشممممهر المنتهية في   تسممممعةخالل فترة ال
 ألف درهم(.  16,968: 2021 سبتمبر 30ألف درهم )

 
مقابل قرض تم مليون درهم،   877  البالغة  بصمممممممممممافي القيمة المدرجة  ألسممممممممممممنتل  العينممتلكات وآالت ومعدات مصمممممممممممنع تم رهن 

 .(14ح )إيضا بناء المصنعلالبنوك  مجموعة منالحصول عليه من 
 

مع  (ال شممممممميء درهم:  2021  سمممممممبتمبر  30)ألف درهم   4,875 بمبلغ  خالل الفترةبصمممممممافي القيمة المدرجة  اسمممممممتبعاد موجودات تم 
 . (ألف درهم 1,121: 2021سبتمبر  30) درهم ألف 2,700 صافي عائدات البيع بمبلغ

 
 ألف درهم(. 53,520: 2021 سبتمبر 30ألف درهم ) 397,847خالل الفترة المحمل   ستهالكبلغ اال

 
 
 استثمار في شركات زميلة 6
 

 زميلة هي كما يلي:الشركات الإن الحركة في االستثمار في 
 ديسمبر 31

2021 
 سبتمبر 30 

2022 
  

   )غير مدقق(   )مدقق(
   ألف درهم  ألف درهم 

     
 الرصيد في بداية الفترة/ السنة  79,728  153,649
 للفترة/ السنة الشركات الزميلة (خسارة)  /ربحصة ح  5,274  (22,721)
 مستلمة خالل الفترة/ السنة  أرباحأنصبة   -  (1,200)

      انخفاض القيمة خالل الفترة/ السنة  -  (50,000)
     

      الرصيد في نهاية الفترة/ السنة  85,002  79,728
 
 
 استثمار عقاري  7
 

  2022  سممبتمبر  30أشممهر المنتهية في   تسممعةللمجموعة في فترة ال لالسممتثمارات العقاريةلم يتم إجراء عمليات اسممتحواذ أو اسممتبعاد  
 : ال شيء(.2021 سبتمبر 30ألف درهم ) 532لفترة لالمحمل  هالكستاال: ال شيء(. بلغ 2021 سبتمبر 30)
 
 
 موجودات غير ملموسة  8
 

ألف    3,960ملموسمة بتكلفة  موجودات غير، اسمتحوذت المجموعة على  2022  سمبتمبر  30أشمهر المنتهية في  تسمعةخالل فترة ال
 : ال شيء(.2021 سبتمبر 30ألف درهم ) 4,009لفترة ل: ال شيء(. بلغ اإلطفاء المحمل 2021 سبتمبر 30درهم )
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع(   2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال
 
 
 مخزون  9

 ديسمبر 31
2021 

 سبتمبر 30 
2022 

  

   )غير مدقق(   )مدقق(
   ألف درهم  ألف درهم 

     
 ومنتجات ثانوية  بضائع تامة الصنع  664,722  725,552
 منتجات شبه مصنعة: قضبان الصلب والحديد المخفض مباشرة    301,329  487,148
 مواد خام   481,755  500,375
 بضائع في الطريق  252,627  159,725
      قطع غيار ومواد مستهلكة  605,964  530,214

     
2,403,014  2,306,397   

      ينزل: مخصص إنخفاض قيمة المخزون     (158,943)  114,221))
     

2,288,793  2,147,454        
 

 المخزون هي كما يلي: انخفاض قيمة إن الحركة في مخصص
 

 ديسمبر 31
2021 

 سبتمبر 30 
2022 

  

   )غير مدقق(   )مدقق(
        ألف درهم  ألف درهم 
 الرصيد في بداية الفترة/ السنة  114,221  54,942
 استحواذ حديد اإلمارات   -  51,017
           لسنةا /الفترةالقيمة خالل  نخفاضالمخصص   44,722  8,262

      الرصيد في نهاية الفترة/ السنة  158,943  114,221
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع(   2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال
 
 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى  10
 ديسمبر 31

2021 
 سبتمبر 30 

2022 
  

   )غير مدقق(   )مدقق(
   ألف درهم  ألف درهم 

 جزء غير متداول    
 ذمم مدينة تجارية   84,745  84,745

 مخصص خسارة :ينزل  (84,745)  (84,745)
     
     
-  -   
     
     
 جزء متداول    

 ذمم مدينة تجارية   1,322,719  1,329,695
           مخصص خسارة :ينزل  (154,236)  (149,697)
1,179,998  1,168,483   

 مصاريف مدفوعة مقدماً   7,001  31,953
 دفعات مقدمة لموردين  173,038  144,241
           ذمم مدينة أخرى   168,351  280,574

1,636,766  1,516,873        
 

 يوضح الجدول التالي الحركة في مخصص الخسارة:
 ديسمبر 31

2021 
 سبتمبر 30 

2022 
  

   )غير مدقق(   )مدقق(
        ألف درهم  ألف درهم 

 يناير 1الرصيد كما في    234,442  130,789
 استحواذ حديد اإلمارات   -  160,151
 صافي إعادة قياس مخصص الخسارة   4,539  27,578

           شطب ديون معدومة   -  (84,076)
      الرصيد في نهاية الفترة/ السنة  238,981  234,442
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 )يتبع(   2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال
 
 

 نقد وأرصدة لدى البنوك 11
 سبتمبر  30

2021 
 ديسمبر 31 

2021 
 سبتمبر 30 

2022 
  

   )غير مدقق(   )مدقق(  )غير مدقق( 
          ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم 

 نقد في الصندوق   561  386  170
        حسابات جاريةفي نقد لدى البنوك   493,654  335,202  59,685

       
 النقد ومرادفات النقد ألغراض التدفقات النقدية   494,215  335,588  59,855

               ودائع بتواريخ استحقاق ألكثر من ثالثة أشهر   146,900  -  -
        نقد وأرصدة لدى البنوك   641,115  335,588  59,855

 
 

 جهات ذات عالقة  12
 

تجري المجموعة خالل المسمممممار االعتيادي لألعمال معامالت بشمممممروط وأحكام متفق عليها مع شمممممركات أو منشمممممآت أو أفراد والتي  
.  اإلفصاح عن الجهات ذات العالقة :  24تندرج تحت تعريف جهات ذات عالقة كما تم تعريفها في المايار المحاسبي الدولي رقم  

لعالقة في المسممممماهمين، أعضممممماء مجلس اإلدارة، موظفي اإلدارة الرئيسممممميين والمنشمممممآت التي لديهم القدرة على  تتمثل الجهات ذات ا
 التحكم أو التأثير الهام على القرارات المالية والتشغيلية بشأنها. 

 
المجموعة  اختارت  من أسممممهم الشممممركة القائمة. (%87,5  :2021ديسمممممبر   31) %87,5تمتلك حكومة أبوظبي بشممممكل غير مباشممممر

الحكومية ذات الصمممممملة بشممممممأن اإلفصمممممماح عن المعامالت   للمنشممممممآت  24اسممممممتخدام اإلعفاء بموجب المايار المحاسممممممبي الدولي رقم  
التي تمتلكها  والمنشممممممآتالحكومية المملوكة لحكومة أبوظبي بخالف الشممممممركة األم بذات الصمممممملة   المنشممممممآتواألرصممممممدة القائمة مع 

األخرى الخاضممعة لسمميطرة حكومة أبوظبي أو التي  والمنشممآتوتسمميطر عليها. تمثل المعامالت الهامة للشممركة مع حكومة أبوظبي  
مدفوعات اإليجار ومدفوعات الفوائد    ،جزء كبير من تكلفتها المباشمممممرة  هامتسممممميطر عليها بشمممممكل مشمممممترك أو التي تتأثر بها بشمممممكل  

 .على بعض القروض
 
، ي، قروض وأرصممدة نقدية لدى البنوك الخاضممعة للسمميطرة المشممتركة لحكومة أبوظب2022  سممبتمبر  30، في  أيضمماً دى المجموعة  ل

إلى شممممممممممركة توزيع مملوكة لحكومة   ومبالغ مسممممممممممتحقة الدفعلحكومة  ل مطلوبات عقود اإليجار مع والمسممممممممممتحقة إلى البلديات التابعة
 .أبوظبي
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 )يتبع(   2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال
 
 

 جهات ذات عالقة )يتبع(  12
 

تنشمأ األرصمدة مع هذه الجهات ذات العالقة عمومًا من المعامالت التجارية المبرمة في سمياق العمل االعتيادي على أسمس تجارية 
 الموحد مما يلي: الموجز حتة. تتكون األرصدة مع الجهات ذات العالقة كما هي مدرجة في بيان المركز الماليب
 

 ديسمبر 31
2021 

 سبتمبر 30 
2022 

  

   )غير مدقق(   )مدقق(
   ألف درهم  ألف درهم 

 مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة    
 والتكنولوجيا ذ.م.م. سالل للغذاء    275  -

 شقيقة  شركة –شركة اإلنشاءات البترولية الوطنية   1,257  151
      أخرى   -  33
     

184  1,532        
     
 الشركة األم   –عالقة  اتذقرض من جهة     

      )صناعات(الشركة القابضة العامة ش.م.ع.   18,361  18,361
 

 فيما يلي المعامالت الهامة مع جهات ذات عالقة خالل الفترة:
 

   سبتمبر  30التسعة أشهر المنتهية في 
2021  2022   

   )غير مدقق(   )غير مدقق( 
   ألف درهم  ألف درهم 

     
      فائدة على قرض من الشركة األم   375  315

     

2,128  -  
  ش.م.عاإلمارات لصناعات الحديد  شركة  -عالقة   ذومبيعات إلى جهة 

      منشأة شقيقة –  
     

315  -  
 عالقة   جهاتمشتريات من 

 ، منشأة شقيقة ش.م.عاإلمارات لصناعات الحديد شركة  -
      ، منشأة شقيقةش.م.عأغذية مجموعة  -  498  -
     
 الرئيسيينمكافآت المديرين     

 مزايا قصيرة األجل -  17,220  5,477
      ما بعد التوظيف  مزايا -  1,088  582

     
6,059  18,308        
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 )يتبع(   2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال
 
 

  عقود اإليجار 13
 

 ات المجموعة مضمونة بموجب حق المعجر في الموجودات المعجرة لمثل هذه اإليجارات.التزامإن 
 

 حق إستخدام الموجودات
 ديسمبر  31

2021 
 سبتمبر 30 

2022 
  

   )غير مدقق(   )مدقق(
   ألف درهـم  ألف درهمم

     
 يناير 1كما في   450,944  233,097
 استحواذ على حديد اإلمارات   -  295,455
 إعادة قياس  /استبعادات  -  (12,179)
 خالل الفترة/ السنةاستهالك مصاريف    (21,310)  (20,952)
 انخفاض قيمة   -  (44,477)

     
     

      الرصيد في نهاية الفترة/ السنة  429,634  450,944
 

مليون درهم مقابل قرض تم اسممممتالمه من   71 تبلغ قيمة مدرجةلمصممممنع أسمممممنت العين بصممممافي   حق اسممممتخدام الموجوداتتم رهن 
 (.14مجموعة من البنوك لبناء المصنع )إيضاح 

 
 اإليجار مطلوبات عقود

 ديسمبر  31
2021 

 سبتمبر 30 
2022 

  

   )غير مدقق(   )مدقق(
   ألف درهـم  ألف درهمم

     
 يناير 1كما في   510,831  149,840
 استحواذ على حديد اإلمارات   -  376,291
 استبعادات  -  (13,234)

 مصاريف فائدة  15,415  12,113
      مدفوعات  (31,905)  (14,179)

     
      الرصيد في نهاية الفترة/ السنة  494,341  510,831

 
 ديسمبر  31

2021 
 سبتمبر 30 

2022 
  

   )غير مدقق(   )مدقق(
   درهـمألف   ألف درهمم

 متداول    
      خالل سنة  20,991  30,998

     
 متداولغير     

      بعد سنة  473,350  479,833
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 )يتبع(   2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال
 
 

  قروض بنكية 14
 

 يتم تسديد القروض البنكية كما يلي:
 ديسمبر 31

2021 
 سبتمبر 30 

2022 
  

   ( مدقق)غير   (مدقق)
   ألف درهم  ألف درهم 

 غير متداول    
      بعد سنة  134,934  269,901

     
 متداول    

      خالل سنة   1,846,373  2,353,547
 

 القروض البنكية:فيما يلي تفاصيل 
 

    2022 سبتمبر 30قائمة في   2021ديسمبر  31قائمة في 
    متداول  غير متداول  المجموع  متداول  غير متداول  المجموع 
    )غير مدقق(  )غير مدقق(  )غير مدقق(  )مدقق(   )مدقق(   )مدقق( 

  تاريخ اإلستحقاق  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم
 أركان             

 1قرض ألجل  2024  400,401             134,934  535,335  266,667        268,667       535,334      
 2قرض ألجل  2023    1,644  -  1,644  1,644           1,234          2,878         
 1قرض قصير األجل  2022  90,000               -  90,000  110,000       -  110,000      
 2قرض قصير األجل  2022  78,000               -  78,000  118,683       -  118,683      
 3قرض قصير األجل  2022  66,650               -  66,650  70,827        -  70,827       
 4قرض قصير األجل  2022  30,000               -  30,000  10,000        -  10,000       

              
 حديد اإلمارات              

 قرض ألجل  2022  -  -  -  183,625  -  183,625
 

1,592,101  
 
-  

 
المال  تسهيالت رأس   2022  1,179,678  -  1,179,678  1,592,101

 العامل 
              
              

2,623,448  269,901  2,353,547  1,981,307  134,934  1,846,373    
              

 
  أركان

 
من قبل   2014مليون درهم تم الحصمممممممممول عليه في سمممممممممنة   1,200سمممممممممنوات بمبلغ    10هو قرض ألجل لمدة   1إن القرض ألجل 

سنوات ولم أقسمماط نصممف سنوية   9للمجموعة. يتم تسممديد القرض ألجل ولم مدى   إسمممنت العينالمجموعة لتمويل بناء مصممنع 
القرض ألجمل إن   .%2,6  بماإلضمممممممممممممممافمة إلى همامش  إيبور. يحمل القرض فائدة متغيرة ولم على أسممممممممممممممماس  2016تبمدأ من مارس  

 في  (.13و 5ات مليون درهم( )إيضممممماح  975:  2021ديسممممممبر   31مليون درهم )  948مدرجة بمبلغ  مضممممممون بموجودات بقيمة 
 .2022ديسمبر  17سداد حتى ال تأجيلللحصول على  1المجموعة اتفاقية مع مقرضي القرض ألجل أبرمت ، 2021

 
 تسممممممممممممديد يتم  .للمجموعةن بنك تجاري لتمويل تكلفة المكتب الجديد  مليون درهم م  14,8بمبلغ    2تم الحصممممممممممممول على قرض ألجل 

زائمد ويحممل معمدل فمائمدة متغيرة بمعمدل إيبور لفترة ثالثمة أشممممممممممممممهر   2014قسط ربع سنوي متساوي من نوفمبر    36القرض على 
3,0% . 

 
مليون درهم من بنك إسمممالمي لتمويل رأس المال العامل للمجموعة.    150 يبلغ  بتسمممهيل 1تم الحصمممول على قرض قصمممير األجل  

 .%1,5 زائدبمعدل إيبور لفترة ثالثة أشهر  ويحمل معدل فائدة متغير يوم 180يتم سداد القرض خالل 
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 )يتبع(   2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال
 
 

 )يتبع( قروض بنكية 14
 

 أركان )يتبع(
 

. يتم سداد  للمجموعةمليون درهم من بنك إسالمي لتمويل رأس المال العامل   150  بمبلغ  2تم الحصول على قرض قصير األجل  
 .%1,5زائد بمعدل إيبور لفترة ثالثة أشهر  ويحمل معدل فائدة متغير يوم 180القرض خالل 

 
مليون درهم من بنك تجاري لتمويل رأس المال العامل للمجموعة. يتم    100 يبلغبتسمهيل    3تم الحصمول على قرض قصمير األجل 

 .%1,5زائد بمعدل إيبور لفترة ثالثة أشهر  ويحمل معدل فائدة متغير يوم 180سداد القرض خالل 
 

يتم  مليون درهم من بنك تجاري لتمويل رأس المال العامل للمجموعة.    50 يبلغبتسمممهيل    4قصمممير األجل   تم الحصمممول على قرض
 .%1,5زائد بمعدل إيبور لفترة ثالثة أشهر  ويحمل معدل فائدة متغير يوم 90القرض خالل سداد 

 
 حديد اإلمارات

 
مليون درهم(   1,469مليون دوالر أمريكي )  400  وبارة عن مرابحة سممملع بمبلغ  ، وهو2018س القرض ألجل في نوفمبر  يتأسمممتم 

. تسممتحق الدفعات دوالر أمريكي ليبورسممعر   علىأشممهر    3مدى   على%  0,85لمدة أربع سممنوات ومعدل ربح بنسممبة  مع فترة سممداد  
 التسممهيلمليون درهم(.   183,63ي )مليون دوالر أمريك  50كل دفعة سممداد مبلغ   تبلغأشممهر، و   سممتةعلى أسمماس القسممط الثابت كل 

تمت تسممموية القرض ألجل بشمممكل كامل  ويخضمممع لضممممان محدود من صمممناعات فيما يتعلق بتوافر الغاز والكهرباء.  مضممممون غير 
 .2022 يونيو 30خالل الفترة المنتهية في 

 
لتمويل مشمممممتريات بعض المواد الخام وقطع الغيار.   تجاريينتتعلق أرصمممممدة رأس المال العامل بالتسمممممهيالت المقدمة من قبل بنكين 

 ليبورعلى سعر أشهر   3مدى   على%  0,65 -  %0,60تستحق هذه التسهيالت خالل سنة واحدة وتحمل معدالت فائدة فعلية من 
 متجددة.جل هي تسهيالت قروض هذه القروض قصيرة األإن  .دوالر أمريكي

 
 التغييرات من التدفقات النقدية التمويلية المتعلقة بالقروض

 ديسمبر 31
2021 

 سبتمبر 30 
2022 

  

   ألف درهـم  ألف درهمم 
        )غير مدقق(  )مدقق(

 السنةالفترة/ الرصيد في بداية   2,623,448  933,005
     

 استحواذ حديد اإلمارات   -  2,384,949
 تسديد قروض ألجل  (184,858)  (185,269)

 تسديد قروض قصيرة األجل  (3,864,396)  (1,776,786)
 من قروض قصيرة األجل عائدات  3,407,113  1,272,680
 فوائد مدفوعة  (35,930)  (31,944)

           الدائنةرسوم إعادة الهيكلة   -  1,334
      مجموع التغيرات من التدفقات النقدية التمويلية  1,945,377  1,664,964

 عالقة وذ التزامتغييرات أخرى/     
 فوائد  مصاريف  41,711  35,110
           تغيرات في مستحقات  (5,781)  (9,631)
           المتعلق بالتغييرات األخرى  لتزاممجموع اال  35,930  25,479

      السنةالفترة/  الرصيد في نهاية   1,981,307  2,623,448
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 ذمم دائنة تجارية وأخرى  15
 ديسمبر 31

2021 
 سبتمبر 30 

2022 
  

   ( مدقق)غير   (مدقق)
   ألف درهـم  ألف درهمم

     
 تجارية دائنةذمم   1,234,565  1,177,315

 مستحقات  251,472  268,117
 ضريبة القيمة المضافة الدائنة  13,496  13,286
 فوائد مستحقة الدفع  8,699  2,918

      ذمم دائنة أخرى   25,876  53,190
     

1,514,826  1,534,108        
 
 

 والتزامات طارئةمطلوبات   16
 ديسمبر 31

2021 
 سبتمبر 30 

2022 
  

   )غير مدقق(   )مدقق(
   ألف درهـم  ألف درهمم

     
      مستندية ضمانات بنكية واعتمادات  240,701  224,386

     
      التزامات رأسمالية   645  12,355

     
      زميلةضمانات مالية مقدمة إلى شركات   61,600  61,600

 
 المستندية أعاله من خالل المسار االعتيادي لألعمال. واالعتماداتتم إصدار الضمانات البنكية 

 



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

 

24  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
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 قطاعية تقارير 17
 

قطاعات رئيسمممممممممممية، كما هو مبين أدناه، والتي تمثل وحدات األعمال االسمممممممممممتراتيجية للمجموعة. تقدم وحدات  ثالثلدى المجموعة  
األعمال اإلسممممممتراتيجية منتجات وخدمات مختلفة ويتم إدارتها بشممممممكل منفصممممممل حيث أنها تتطلب تكنولوجيا وإسممممممتراتيجيات تسممممممويق  

دارة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل وحدة من وحدات األعمال االسمممتراتيجية وذلك بصمممورة ربع سمممنوية  مختلفة. يقوم مجلس اإل
 على األقل.

 
قطاعات يتم إعداد التقارير عنها. لكن بعد االسممممممممتحواذ على حديد اإلمارات، تم  خمس ضمممممممممنفي السممممممممابق كانت المجموعة تدار  

حجم شممركة حديد اإلمارات، حيث تم توحيد عدد من وحدات األعمال األصممغر ألغراض ترشمميد ذلك إلى ثالثة أقسممام. وهذا يعكس  
 الرقابة اإلدارية.

 
 فيما يلي ملخص يوضح العمليات داخل كل قطاع من قطاعات المجموعة التي يتم إعداد تقارير عنها:

 
 تصنيع وتوزيع منتجات الحديد الطويلة؛ –الحديد  •
 و ؛الطابوق   ، يتضمن إنتاج وبيع األسمنتوالطابوق   األسمنت •
 واألكياس.  فينيل كلوريد -بولي، أنابيب  تيك المقوى بالزجاجالبالسيتضمن إنتاج وبيع أنابيب   – أخرى  •

 
إلى أربماح  اسممممممممممممممتنماداممدرج أدنماه المعلوممات المتعلقمة بنتمائج كمل قطماع من القطماعمات التي يتم إعمداد تقمارير عنهما. يتم قيماس األداء 

القطماع، كمما تم إدراجه في تقمارير اإلدارة الداخليمة التي يتم مراجعتهما من قبمل الرئيس التنفيمذي ومجلس إدارة المجموعة. تسممممممممممممممتخمدم 
األداء، حيمث ترى اإلدارة أن همذه المعلوممات هي األكثر مالئممة لتقييم النتمائج الخماصممممممممممممممة ببعض القطماعمات    أربماح القطماع لقيماس

 قياسًا بمنشآت أخرى التي تعمل ضمن هذه الصناعات.
 
 



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

 

25  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع(   2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال
 
 

 قطاعية )يتبع( تقارير 17
 

 المجموعة  حذوفات  أنابيب وأخرى   إسمنت وطابوق  حديد 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

      )غير مدقق(:  2022سبتمبر   30للفترة المنتهية في 
 7,122,546 - 133,862 543,533 6,445,151 إيرادات من عمالء خارجيين 

                                                                                                     
           

 - (5,984) 5,984 - - إيرادات بين القطاعات 
                                                                                                     

           توقيت اإلعتراف باإليرادات 
 7,122,546 - 133,862 543,533 6,445,151 في زمن محدد 

                                                                                                     
           

 57,126 - 47 28,319 28,760 مصاريف فائدة 
                                                                                                     
           

 423,698 - 10,085 38,125 375,488 استهالك وإطفاء
                                                                                                     
           

 5,274 - 5,274 - - استثمارات محتسبة وفقًا لحقوق الملكية  ربححصة 
                                                                                                     
           

 383,154 - (5,125) 54,072 334,207 ربح/)خسارة( للفترة  
                                                                                                     
           

      )غير مدقق(  2022سبتمبر   30كما في 
 11,816,763 - 530,057 1,788,416 9,498,290 مجموع الموجودات 

                                                                                                     
           

 (4,254,500) - (99,955) (1,234,579) (2,919,966) مجموع المطلوبات 
                                                                                                     

 
 



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

 

26  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع(   2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال
 
 

 تقارير قطاعية )يتبع( 17
 

 المجموعة  حذوفات  أنابيب وأخرى   إسمنت وطابوق  حديد 
درهم ألف  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم    ألف درهم  

      )غير مدقق(:  2021 سبتمبر  30للفترة المنتهية في 
 591,157 - 126,030 465,127 - إيرادات من عمالء خارجيين 

                                                                                                     
      

 - (5,035) 5,035 - - القطاعات إيرادات بين 
                                                                                                     

      توقيت اإلعتراف باإليرادات 
 591,157 - 126,030 465,127 - في زمن محدد 

                                                                                                     
      

 26,313 - 117 26,196 - مصاريف فائدة  
                                                                                                     
      

 65,261 - 10,628 54,633 - استهالك وإطفاء
                                                                                                     
      

 (1,074) - (1,074) - - محتسبة وفقًا لحقوق الملكية  استثمارات  خسارةحصة  
                                                                                                     
      

 (29,187) - (26,696) (2,491) - لفترة ل خسارة
                                                                                                     
      

      (: مدقق)  2021 ديسمبر 31 في   كما
 12,063,650 - 438,334 1,860,666 9,764,649 مجموع الموجودات 

                                                                                                     
      

 (4,884,541) - (79,045) (1,284,961) (3,520,532) مجموع المطلوبات 
                                                                                                     

 
 



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

 

27  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع(   2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال
 
 

  إيرادات أخرى  18
   سبتمبر  30أشهر المنتهية في  تسعةال

2021  2022   
   )غير مدقق(   )غير مدقق( 

   ألف درهم  ألف درهم 
     

 عائدات من بيع خردوات   3,417  2,536
 )خسارة(/ مكسب بيع ممتلكات وآالت ومعدات    (2,175)  1,121

      أخرى   235  418
     

4,075  1,477        
 
 

 العائد األساسي والمخفض للسهم  19
 

 العائد للسهم: احتسابيعكس الجدول التالي الربح وبيانات األسهم المستخدمة في عملية 
 

  30الثالثة أشهر المنتهية في   
 سبتمبر

  30أشهر المنتهية في  تسعةال 
 سبتمبر

  2022  2021  2022  2021 
 )غير مدقق(  )غير مدقق(  )غير مدقق(  )غير مدقق(   
         

          (29,187)  383,154  (5,947)  103,291  )خسارة( الفترة )ألف درهم( ربح/ 
         

المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة 
  )آالف األسهم(

 
6,850,000  1,750,000  

 
6,850,000  1,750,000          

         
          (0,017)  0,056  (0,003)  0,015  العائد للسهم الواحد )درهم( 

 
، وبالتالي، فإن العائد المخفض 2021  سممبتمبر  30أو   2022  سممبتمبر  30لم تصممدر المجموعة أية أوراق مالية مخفضممة كما في  

 لسهم.للسهم هو نفسه العائد األساسي ل
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28  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع(   2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال
 
 

  إعادة تصنيف أرقام المقارنة 20
 

 مصممماريف  إلى  المالية  وغير  المالية الموجودات قيمة انخفاض بخسمممائر المتعلقة المقارنة  أرقام تصمممنيف إعادة تم  الحالية،  الفترة  في
وفقًا  الحالية  الفترة  عرض مع لتتوافق  الموحد  الموجز  الخسمممممممارة  أو  الربح بيان في  التوالي،  على  مباشمممممممرة،  وتكاليف  وإدارية عمومية

  تأثير على الربح وحقوق الملكية للمجموعة. أيةالتصنيف هذه  دةعاليس إل .إعداد التقارير للمجموعةلمتطلبات  
 

 
 

 والصراع بين روسيا وأوكرانيا نتائج موسمية 21
 

  30أشمممممهر المنتهية في  تسمممممعةلم يتم تسمممممجيل أية إيرادات ذات طبيعة موسممممممية في بيان الربح أو الخسمممممارة الموجز الموحد لفترة ال
 .2021و 2022  سبتمبر

 
الحصمممول على كميات  كان يتملم يكن للصمممراع الحالي بين روسممميا وأوكرانيا تأثير مادي على سممملسممملة التوريد للمجموعة؛ في حين  

بعض المواد االسمتهالكية، فقد تم إنشماء خطوط إمداد بديلة لتحل محل هذه   إلى جانب، من روسميا، سمابقاً معينة من الحديد الخام،  
 أن المجموعة ليس لديها عمالء مهمين في منطقة رابطة الدول المستقلة. ويشار إلىالمواد. 

 
 بيعات.في حين أثرت األزمة على أسعار السلع العالمية، استعادت المجموعة زيادات التكلفة المتكبدة في زيادة أسعار الم

 
 

  المالية المرحلية الموجزة الموحدة  البيانات اعتماد 22
 

 .2022 أكتوبر 31اإلدارة بتاريخ مجلس أعضاء المالية المرحلية الموجزة الموحدة من قبل  البياناتهذه تم اعتماد وإجازة إصدار 

 معاد
 تصنيفه 

 إعادة  
 تصنيف 

 كما تم بيانه 
 سابقا  

  

   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم
       

  
  

  
 تسعةلفترة ال الخسارة الموجز الموحد أوبيان الربح 

 2021  سبتمبر 30أشهر المنتهية في 
 تكاليف مباشرة   (511,021)  (674)  (511,695)

 إجمالي الربح   80,136  (674)  79,462
 خسائر إنخفاض القيمة على موجودات غير مالية   (674)  674  -

 مصاريف عمومية وإدارية   (54,267)  (16,913)  (71,180)
 خسائر إنخفاض القيمة على موجودات مالية  (16,913)  16,913  -
       

  
  

  
بيان الربح أو الخسارة الموجز الموحد لفترة الثالثة 

 2021  سبتمبر 30أشهر المنتهية في 
 تكاليف مباشرة   (144,857)  (523)  (145,380)

 إجمالي الربح   28,217  (523)  27,694
 خسائر إنخفاض القيمة على موجودات غير مالية   523  (523)  -

 مصاريف عمومية وإدارية   (16,239)  (3,731)  (19,970)
 خسائر إنخفاض القيمة على موجودات مالية  (3,731)  3,731  -


