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 مقدمـة
)أركان( ش.م.ع. )"الشركة"( وشركاتها التابعة  قمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز الموحد المرفق لشركة أركان لمواد البناء

ــ "الم مو ة"(    المالية الموجزة الموحدة للربح أو الخسارة  الربح  البياناتوكٍل من   2021مارس   31كما في  )يشار إليها معًا بـــــــــ
ــامل اتار  التقيرات في حقول الملتية والتدفقات النقدية   ــارة والدال الشــــ ــهر المنتهية بتلر التار  . إن أو الخســــ لفترة الثالثة أشــــ

ــــــــها وفقًا للم يار الم ا ــــــــبي ال "التقار ر المالية   34دولي رقم اإلدارة مســــــــإولة  ن إ داد لتم المعلومات المالية المرحلية و ًر
 . إن مسإوليتنا لي إبداء ا تنتاج حول لتم المعلومات المالية المرحلية ا تنادًا إلى مراجعتنا.المرحلية"

 نطال المراجعـة
م بهـا  "مراجعـة المعلومـات المـاليـة المرحليـة التي يقو  2410لقـد قمنـا بمراجعتنـا وفقـًا للم يـار الـدولي حول  مليـات المراجعـة رقم 

  بشــ ل رسيســي من اال ــتفســارات. تتضــمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية الايام برجراء مدقق ال ســابات المســتقل للمنشــ ة "
ــل  األشخاص المسإولين  ن األمور المالية والم ا بية  وإتباع إجراءات ت ليلية وإجراءات مراجعة أارى. إن نطال المراجعة أقــــ

بالتدقيق وفقًا للمعايير الدوليــــــــــــــــة للتدقيق  وبالتالي  فرنها ال تم ننا من ال وــول  لى ت  يد حول جمي    جولر ا من نطال الايام
 األمور الهامـة التي يم ن أن يبينها التدقيق. لتا  فرننا ال نبدي رأي تدقيق بش نها.

 اال تنتـاج  
ــتنادًا إلى مراجعتنا  لم يتبين لنا ما يد ونا إلى   معلومات الماليــــــــــــــــــة المرحلية المرفقة لم يتم إ دادلا  من جمي  ب ن ال  اال تقادا ــ

 .التقار ر المالية المرحلية 34النواحي ال ولر ة  وفقًا للم يار الم ا بي الدولي رقم 
 

  ديلو ت آند توش )الشرل األو ط(
  
  
  

  م مد اميس التح
  717رقم القيد 

  2021مايو  5
 أبوظبي

 العربية المت دةاإلمارات 
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  الموحدالموجز  الخسارة أوالربح بيان 
 2021 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةال لفترة

 
 مارس   31الثالثة أشهر المنتهية في    
   2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم   
 )غير مدقق(   )غير مدقق(  إيضاحات 
      

 208,166  223,537   إيرادات 
       155,655) ) 191,899) )  تكاليف مباشرة

      
 52,511  31,638   إجمالي الربح 

 7,275) ) 4,688) )  مصاريف بيع وتوزيع
 20,560) ) 14,671) )  مصاريف عمومية وإدارية 

 521  1,443  16 إيرادات أخرى 
 ( 3,414 ) 3,552) ) 8 خسائر إنخفاض القيمة على موجودات مالية  

 ( 225 ) 321) ) 7 خسائر إنخفاض القيمة على موجودات غير مالية  
 1,373  580  6 الحصة في أرباح شركات زميلة 

 12,404) ) 9,220) )  تكاليف تمويل
       6  12   إيرادات تمويل

      
       10,533  1,221   ربح الفترة

      
       0,006  0,001  17 العائد األساسي والمخفض للسهم
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 الموجز الموحد  اآلخر الدخل الشاملو  الربح أو الخسارة بيان

 2021 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال
 
 مارس   31الثالثة أشهر المنتهية في    
   2021  2020 
 ألف درهم   ألف درهم   
 مدقق( )غير   )غير مدقق(   
      

 10,533  1,221   ربح الفترة
      

       -  -   الدخل الشامل اآلخر
      

       10,533  1,221   مجموع الدخل الشامل للفترة
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 الموحد الموجز بيان التغيرات في حقوق الملكية 

 2021 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال
 

  
 رأس  
  المـال 

 إحتياطي  
  قانوني 

 إحتياطي  
  رأس المال 

 خسائر  
  متراكمة 

   احتياطيات 
  أخرى 

 مجموع 
 حقوق الملكية 

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

 1,793,167  (6,596 ) (39,468 ) 3,783  85,448  1,750,000  )مدقق(  2020يناير  1كما في 
              10,533  -  10,533  -  -  -  مجموع الدخل الشامل للفترة 

             
              1,803,700  (6,596 ) (28,935 ) 3,783  85,448  1,750,000  )غير مدقق( 2020مارس  31كما في 

             
 1,724,132  (9,089 ) (106,010 ) 3,783  85,448  1,750,000  )مدقق(  2021يناير  1كما في 

              1,221  -  1,221  -  -  -  مجموع الدخل الشامل للفترة 
             

              1,725,353  (9,089 ) (104,789 ) 3,783  85,448  1,750,000  )غير مدقق(  2021مارس   31كما في 
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 الموحد الموجز بيان التدفقات النقدية 

 2021 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال
 

 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةال   
   2021 

 ألف درهم
 2020 

 ألف درهم
 )غير مدقق(  )غير مدقق(  إيضاحات 

      التدفقات النقدية األنشطة التشغيلية
 10,533  1,221   ربح الفترة

      تعديالت لـ:
 18,144  17,709  5 ممتلكات وآالت ومعدات استهالك 

 4,141  3,900  11 إطفاء حق إستخدام الموجودات
 -  140   إطفاء أتعاب إعادة هيكلة 

 -  1,081) ) 5 ممتلكات وآالت ومعدات استبعادمكسب من 
 3,414  3,552  8 تجارية مدينةإنخفاض قيمة محمل على ذمم 

 225  321  7 مخصص إنخفاض قيمة محزون، صافي
 1,542  1,693   مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 ( 1,373 ) 580) )  الحصة في الربح من شركات زميلة
 12,404  9,220   تكاليف تمويل
 (6 ) 12) )  إيرادات تمويل

            
 49,024  36,083   التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركة في رأس المال العامل 

      الحركات في رأس المال العامل:
 ( 27,029 ) 37,947   في مخزون  )زيادة(نقص/ 
 18,315  2,706   في ذمم مدينة تجارية وأخرى  نقص
 (15 ) 27) )  في مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة زيادة

 ( 43,654 ) 49,019) )  نقص في ذمم دائنة تجارية وأخرى 
 -  33   عالقة جهة ذوزيادة في مبالغ مستحقة ل

            
 ( 3,359 ) 27,723   العمليات)المستخدم في(  /النقد الناتج من

 ( 277 ) 1,486) )  مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة
            

 ( 3,636 ) 26,237    األنشطة التشغيلية)المستخدم في(  /صافي النقد الناتج من
      

      يةستثمار التدفقات النقدية األنشطة اال
 ( 4,526 ) 3,193) ) 5 دفعات لممتلكات وآالت ومعدات

 -  1,081  5 عائدات من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
 3,400  -  6 أنصبة أرباح مستلمة من شركات زميلة

 6  12   فوائد مستلمة
            

 ( 1,120 ) (2,100 )  يةستثمار األنشطة اال صافي النقد المستخدم في
      

      التدفقات النقدية األنشطة التمويلية 
 52,103  222,169   عائدات من قرض جديد

 ( 67,011 ) 248,024) )  تسديد قروض 
 ( 9,919 ) 6,819) )  تكاليف تمويل مدفوعة 

 ( 630 ) 410) )  مطلوبات عقود اإليجارتسديد 
 ( 2,485 ) 2,401) )  مطلوبات عقود اإليجارفوائد مدفوعة على 

            
 ( 27,942 ) (35,485 )  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

            
       ( 32,698 ) (11,348 )  في النقد ومرادفات النقد صافي النقص

 81,286  73,692   النقد ومرادفات النقد في بداية الفترة
            
 48,588  62,614  9 نقد ومرادفات النقد في نهاية الفترة ال
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  الموحدةالموجزة  المرحلية المالية بالبياناتإيضاحات تتعلق 

 2021 مارس 31المنتهية في  أشهر ثالثةال لفترة
 
 
  معلومات عامة 1
 

"الشـــــــركة"( كشـــــــركة مســـــــاهمة عامة في إمارة أبوظبي، دولة اإلمارات " أو أركان")ش.م.ع. تم تأســـــــيس شـــــــركة أركان لمواد البناء 
)"الشــــــركة )صــــــناعات(   . تمتلك الشــــــركة القابضــــــة العامة ش.م.ع.2006لســــــنة    228بموجب القرار الوزاري رقم   العربية المتحدة

 إن الشركة األم النهائية ألركان هي شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع. من أسهم الشركة. %51 األم"(
 

في مجال  التي تعمل في المشــاريع الصــناعية والشــركات التجارية ســتثماراألنشــطة الرئيســية للشــركة تشــغيل والمتاجرة واال تتضــمن
 مواد البناء.

 
 31أشــــــــــــــهر المنتهية في  ثالثةلفترة الو  كما في  الموجزة الموحدة األداء والمركز المالي المرحلية  المالية المعلوماتهذه  تتضــــــــــــــمن

 المجموعة"(.ـ وشركاتها التابعة )يشار إليها معًا "ب للشركة 2021 مارس
 

 لشركات التابعة:ا للشركة فيالملكية ونسبة سيس والنشاط وبلد التأاألنشطة الرئيسية  فيما يلي
 

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

  2020 2019  
     

 إنتاج وبيع الطابوق اإلسمنتي %100 %100 اإلمارات العربية المتحدة  مصنع طابوق اإلمارات 
 إنتاج وبيع اإلسمنت المعبأ والسائب %100 %100 العربية المتحدة اإلمارات  1مصنع اإلمارات لإلسمنت
 إنتاج وبيع اإلسمنت المعبأ والسائب %100 %100 اإلمارات العربية المتحدة  مصنع العين لألسمنت
إنتاج وبيع األنابيب واألكياس البالستيكية  %100 %100 اإلمارات العربية المتحدة  مجمع مصانع أنابيب

 والورقية
 
 ، وال يوجد لدى مصنع اإلمارات لإلسمنت حاليًا أية عمليات.2016تم إيقاف عمليات مصنع اإلمارات لإلسمنت في ديسمبر  1
 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2
 

المرحلية الموجزة الموحدة متوافقة مع تلك المســـتخدمة في إعداد إن الســـياســـات المحاســـبية المتبعة في إعداد هذه المعلومات المالية  
، واإليضــــــاحات المرفقة بها، باســــــتثناء تطبيق بعض  2020 ديســــــمبر 31البيانات المالية الســــــنوية للمجموعة للســــــنة المنتهية في 

 المفعول في الفترة الحالية كما هو موضح أدناه.  ةساري تأصبح والتيالمعايير الجديدة والمعدلة، 
 
 المعايير الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها من قبل المجموعة 2/1
 

ــادرة من قبل مجلس  ا بتطبيق التعديالت التالية على المعايير الدولية للتقارير المالية الصـــ ــً في الفترة الحالية، قامت المجموعة أيضـــ
. إن تطبيق هذه 2021يناير   1لية والتي تصـبح فّعالة بشـكل إلزامي للفترة المحاسـبية التي تبدأ في أو بعد المعايير المحاسـبية الدو 

التعـديالت على المعـايير الـدوليـة للتقـارير المـاليـة لم يكن لهـا أي تـأثير مـادي على المبـالغ المـدرجـة للفترات الحـاليـة ولكن قـد ت ثر 
 .المستقبلية للمجموعة على المعامالت المحاسبية أو الترتيبات
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2021 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال
 
 
 )يتبع( تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2
 
 )يتبع( الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها من قبل المجموعةالمعايير  2/1
 

 2المرحلة  -إعادة تشكيل معيار سعر الفائدة
 

، المعيار 9)تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    2المرحلة   -تقدم التعديالت في إعادة تشــــكيل معيار ســــعر الفائدة  
والمعيـار الـدولي للتقـارير  4، المعيـار الـدولي للتقـارير المـاليـة 7ي للتقـارير المـاليـة رقم ، المعيـار الـدول39المحـاســــــــــــــبي الـدولي رقم 

( وسـيلة عملية للتعديالت التي يتطلبها إعادة التشـكيل، وتوضـيح أن محاسـبة التحوط ال يتم إيقافها فقط نتيجة إعادة 16المالية رقم  
الذي  إيبوربفهم طبيعة ومدى المخاطر الناتجة عن إعادة تشـــــكيل  ، وإدخال اإلفصـــــاحات التي تســـــمح للمســـــتخدمينإيبورتشـــــكيل 

يبورز إلى معدالت مرجعية إتتعرض له المنشـــــأة وكيدية إدارة المنشـــــأة لتلك المخاطر باإلضـــــافة إلى تقدم المنشـــــأة في التحول من 
 بديلة، وكيف تدير المنشأة هذا التحول.

 
امة أخرى من المـعايير الدولـية للتـقارير الـمالـية أو تـعديالت كانت ســــــــــــــارية للمرة  باســــــــــــــتثـناء مـما ذكر أعاله، ال توجد أية مـعايير هـ 

 .2021يناير  1األولى للسنة المالية التي بدأت في أو بعد 
 
والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد ولم يتم اعتمادها  قيد اإلصدارالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  2/2

 بشكل مبكر 
 

والتي لم يحن   بشـــــــــــــكل مبكر التي تم إصـــــــــــــدارهابتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية    المجموعةلم تقم 
 موعد تطبيقها بعد:

 
 1)يســـــــري تطبيقه من  1عيار الدولي للتقارير المالية رقم تعديالت على الم –تصـــــــنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة   •

. تهدف التعديالت إلى تعزيز االتســــــاق في تطبيق المتطلبات من خالل مســــــاعدة الشــــــركات على تحديد ما إذا (2023يناير 
ــتحقة أو يحتمل أن  ــنيف الديون والمطلوبات األخرى التي لها تاريخ تســــــــــوية غير م كد كمتداولة )مســــــــ تكون كان يجب تصــــــــ

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

 1)يســـــــري تطبيقه من  3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  –تعديالت على المراجع حول اإلطار المفاهيمي  •
دون  3المفـاهيمي في المعيـار الـدولي للتقـارير المـاليـة رقم . تهـدف التعـديالت إلى تحـديـج مرجع قـديم لإلطـار (2022ينـاير 

 تغيير هام في متطلبات المعيار؛
 

)يســــــري  16تعديالت على المعيار المحاســــــبي الدولي رقم  –عائدات قبل االســــــتخدام المقصــــــود  –ممتلكات وآالت ومعدات  •
ــم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أي عائدات (2022يناير   1تطبيقه من  . تمنع التعديالت أن تخصـ

ــل إلى الموقع والحالة الالزمة له ليكون قادًرا على العمل بالطريقة  ــار ذلك األصـــــــــــ ــناف المنتجة أثناء إحضـــــــــــ من بيع األصـــــــــــ
ــأة بعائدات ب ــودة من قبل اإلدارة. وبداًل من ذلك، تعترف المنشـــــــــ يع هذه البنود، وتكلفة إنتاج تلك البنود، في الربح أو المقصـــــــــ

 الخسارة؛  
 

يناير  1)يســـــــري تطبيقه من   37تعديالت على المعيار المحاســـــــبي الدولي رقم   –تكلفة تنفيذ العقد   –عقود مثقلة باإللتزامات  •
ــرة (2022 ــمل "التكاليف التي تتعلق مباشـ بالعقد". يمكن أن تكون التكاليف التي . تحدد التعديالت أن "تكلفة الوفاء" بالعقد تشـ

تتعلق مباشـرة بالعقد إما تكاليف إضـافية للوفاء بهذا العقد )على سـبيل المثال العمالة والمواد المباشـرة( أو تخصـيص التكاليف 
ــاريف  ــبيل المثال تخصـــــيص مصـــ  لبند من الممتلكات والمنشـــــآت االســـــتهالكاألخرى المرتبطة مباشـــــرة بتنفيذ العقود )على ســـ

 والمعدات المستخدمة في تنفيذ العقد(؛ 
 

. يتطلب المعيار الدولي للتقارير (2023يناير   1: عقود التأمين )يســــــــــــري تطبيقه من 17الدولي للتقارير المالية رقم   المعيار •
اس والعرض لجميع أن يتم قـياس مطلوـبات الـتأمين ـبالقيـمة الحـالـية للوـفاء ـباإللتزاـمات ويوفر نهجـًا أكثر توحـيدًا للقيـ   17المـالـية 

عقود التأمين. تم تصـــــــميم هذه المتطلبات لتحقيق هدف قائم على مبدأ محاســـــــبي متســـــــق لعقود التأمين. يحل المعيار الدولي 
 ؛ 2023يناير  1عقود التأمين كما في  4محل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  17للتقارير المالية رقم 
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11  
 ضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة إي

 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 
 )يتبع( تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2
 
والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد ولم يتم اعتمادها  قيد اإلصدارالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  2/2

 )يتبع(بشكل مبكر 
 
اســتثمارات  28البيانات المالية الموحدة والمعيار المحاســبي الدولي رقم   10تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   •

المتعلقة بمعالجة بيع أو المساهمة في األصول بين المستثمر والشركات الزميلة   (2011ميلة ومشاريع مشتركة )في شركات ز 
 أو المشاريع المشتركة. )تم تأجيل تاريخ التطبيق إلى أجل غير مسمى. ال يزال التطبيق مسموح به(.

 
.  تشــمل (2022يناير   1)يســري تطبيقها من   لماليةعلى المعايير الدولية للتقارير ا  2020-2018دورة التحســينات الســنوية  •

: تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية للمرة 1دورة التحســـــــــينات الســـــــــنوية تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
يناير  1المالية )يســـــــــري تطبيقه من األدوات  9(، المعيار الدولي للتقارير المالية  2022يناير  1األولى )يســـــــــري تطبيقه من  

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

 
والمعيار الدولي للتقارير المالية بيان   1بي الدولي رقم التعديالت على المعيار المحاســ   -اإلفصــاح عن الســياســات المحاســبية  •

تتطلب التعديالت أن تفصــح المنشــأة عن ســياســاتها المحاســبية الجوهرية،   (.2023يناير   1)يســري تطبيقه من   2الممارســة 
ية الجوهرية. يتم بداًل من سـياسـاتها المحاسـبية الهامة. توضـح التعديالت األخرى كيف يمكن للمنشـأة تحديد السـياسـة المحاسـب

ــادات وأمثلة  ا إرشـ ــً ــع المجلس أيضـ ــبية جوهرية. لدعم التعديل، وضـ ــة المحاسـ ــياسـ ــافة أمثلة على متى يحتمل أن تكون السـ إضـ
ــة  ــبية المكونة من أربع خطوات" الموضــــــحة في بيان الممارســــ الخا  بالمعيار   2لشــــــرح وإثبات تطبيق "عملية األهمية النســــ

 الدولي للتقارير المالية.
 

تســتبدل   (.2023يناير  1)يســري تطبيقه من    8تعديالت على المعيار المحاســبي الدولي رقم   -تعريف التقديرات المحاســبية   •
التعديالت تعريف التغيير في التقديرات المحاســـــــــــــبية بتعريف التقديرات المحاســـــــــــــبية. بموجب التعريف الجديد، فرن التقديرات 

ــبية هي "المبالغ النقدية في البي ــآت بتطوير التقديرات المحاســــــ ــع لعدم التأكد من القياس". تقوم المنشــــــ انات المالية التي تخضــــــ
المحاســبية إذا كانت الســياســات المحاســبية تتطلب قياس بنود في البيانات المالية بطريقة تنطوي على عدم التأكد من القياس. 

 يدة أو تطورات جديدة ال يعد تصحيًحا لخطأ.توضح التعديالت أن التغيير في التقدير المحاسبي الناتج عن معلومات جد
 

ــيتم تطبيقها في البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في أو  ــيرات والتعديالت ســــــــــ تتوقع اإلدارة أن هذه المعايير الجديدة والتفســــــــــ
لى البيــــــــــــــــــــــــــــانات المالية الموجزة عندما يتم تطبيقها، وان تطبيق هذه المعايير الجديدة والتعديالت، قد ال يكون لها تأثيرًا جوهريًا ع

 .المبدئيالموحدة للمجموعة في فتـرة التطبيق 
 

ال توجد هناك معايير وتعديالت جديدة أخرى يتم تطبيقها على المعايير المنشــورة أو تفســيرات صــادرة عن لجنة تفســيرات المعايير  
 لومات المالية الموجزة الموحدة للمجموعة.الدولية للتقارير المالية ومن المتوقع أن يكون لها تأثير هام على المع
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12  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية  3

 االلتزامبيان 
وتتفق مع  "التقارير المالية المرحلية"  34تم إعداد هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة بناًء على المعيار المحاســــــــــــــبي الدولي رقم 

اإلمـارات العربيـة المتحـدة، وال تتضــــــــــــــمن جميع المعلومـات الالزمـة للبيـانـات المـاليـة في دولـة  نظمـةاأل المتطلبـات المتعلقـة بهـا من
 31مع البيانات المالية الموحدة المدققة للمجموعة للســـــــــــــنة المنتهية في  جنبًا إلى جنبة الكاملة وينبغي أن تقرأ الموحدة الســـــــــــــنوي

ــافة لذلك،  2020ديســـمبر  ال تعتبر بالضـــرورة م شـــر على   2021 مارس  31أشـــهر المنتهية في    ثالثةن النتائج لفترة الفر. باإلضـ
 .2021ديسمبر  31لتي ستنتهي في النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية ا

 اإلعدادأساس 
العملة المســـــــــــتخدمة للمجموعة ويتم تقريب جميع  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 
 

ــبية المطبقة من قبل المجموعة في هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مع تلك الواردة في  ــات المحاســــــ ــياســــــ تتوافق الســــــ
المعايير والتعديالت الجديدة ، باســــــتثناء تطبيق 2020ديســــــمبر  31البيانات المالية الســــــنوية الموحدة المدققة للســــــنة المنتهية في 

 .2021يناير  1من  اعتباراً 

 االستمراريةمبدأ 
باإلضافة إلى .  2022ديسمبر   17حتى   السداد  لتأجيل  1 القرض ألجل  مقرضي، أبرمت المجموعة اتفاقية تعديل مع ةخالل الفتر 

ــتناداً ذلك،   ــحوبة   اســـ ــهيالت غير المســـ ــع النقدي الحالي للمجموعة، فرن األموال المتاحة من التســـ  130,96 والتي بلغتإلى الوضـــ
كافية للمجموعة للوفاء بالتزاماتها  ســـــوف تكون من العمليات الناتجة  درهم في تاريخ التقرير والتدفقات النقدية الحرة المتوقعة  مليون 

 ألقل من تاريخ هذه البيانات المالية الموحدة. شهرًا على ا 12عند استحقاقها لمدة 
 

على الـتدفـقات النـقدـية المســــــــــــــتقبلـية للمجموعـة، تم إعـداد هـذه البـياـنات المـالـية   19  -كوفـيد ـتأثير  عتـبارومع األخـذ في االوـبالـتالي، 
 الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية.

 
  
 ؤكداألحكام الحساسة والمصادر الرئيسية للتقدير غير الم 4
 

 التغيرات في األحكام والتقدير غير المؤكد
 

الموجزة الموحدة متوافقة مع تلك المســـــتخدمة في المرحلية  إن األحكام والتقديرات الهامة المســـــتخدمة في إعداد هذه البيانات المالية  
 .2020ديسمبر  31إعداد البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 
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13  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 
 ممتلكات وآالت ومعدات 5
 

ــهر المنتهية في   ثالثةخالل فترة ال ــتحواذ، قامت المجموعة  2021 مارس  31أشــــــــ ألف درهم   3,193موجودات بتكلفة بلغت   باســــــــ
ألف درهم(. تم رهن مصــــــنع األســــــمنت مقابل قرض تم الحصــــــول عليه من أحد البنوك بغرض بناء    4,526:  2020 مارس  31)

ألف   1,080اســتبعاد موجودات بصــافي قيمة مدرجة تبلغ ال شــيء درهم خالل الفترة مع صــافي عائدات البيع بمبلغ تم المصــنع.  
 : ال شيء درهم(. 2020درهم )

 
 ألف درهم(. 18,144: 2020 مارس 31ألف درهم ) 17,709خالل الفترة المحمل  ستهالكبلغ اال

 
 
 في شركات زميلة استثمار 6
 

 ات في شركات زميلة هي كما يلي:ستثمار إن الحركة في اال
 ديسمبر 31

2020 
 مارس 31 

2021 
  

   )غير مدقق(  )مدقق(
   ألف درهم  ألف درهم 

     
 الرصيد في بداية الفترة/ السنة  153,649  188,867

 للفترة/ السنة  الشركات الزميلة ربح/ )خسارة(الحصة في   580 ) 197)
 مستلمة خالل الفترة/ السنةال رباحاألأنصبة   - ) 6,200)

      قيمة خالل الفترة/ السنةالانخفاض   - ) 28,821)
     

      الرصيد في نهاية الفترة/ السنة  154,229  153,649
 
 
 مخزون  7

 ديسمبر 31
2020 

 مارس 31 
2021 

  

   )غير مدقق(  )مدقق(
   درهمألف   ألف درهم 

     
 مواد خام   118,844  123,563
 التنفيذأعمال قيد   110,814  142,291
 بضائع تامة الصنع  44,235  44,908

      قطع غيار ومواد مستهلكة  139,920  140,998
     

451,760  413,813   
      إنخفاض قيمة المخزون ينزل: مخصص  ) 55,263) ) 54,942)

     
396,818  358,550        
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 
 )يتبع(مخزون  7
 

 هي كما يلي: المخزون  انخفاض قيمة الحركة في مخصصإن 
 ديسمبر 31

2020 
 مارس 31 

2021 
  

   (مدقق)غير   (مدقق)
        ألف درهم  ألف درهم 
 الرصيد في بداية الفترة/ السنة  54,942  54,921

 المعكوس للفترة/ السنة  - ) 170)
           انخفاض القيمة خالل الفترة/ السنة  321  191

      الرصيد في نهاية الفترة/ السنة  55,263  54,942
 
 
 ذمم مدينة تجارية وأخرى  8

 ديسمبر 31
2020 

 مارس 31 
2021 

  

   )غير مدقق(  )مدقق(
        ألف درهم  ألف درهم 

 مدينون تجاريون   518,247  522,771
           مخصص خسارةينزل  ) 134,341) ) 130,789)
391,982  383,906   
 مصاريف مدفوعة مقدماً   22,178  19,574
 دفعات مقدمة لموردين  1,492  1,127

           ذمم مدينة أخرى   85  41
412,724  407,661        

 
 الحركة في مخصص إنخفاض القيمة هي كما يلي:إن 

 ديسمبر 31
2020 

 مارس 31 
2021 

  

   )غير مدقق(  )مدقق(
        ألف درهم  ألف درهم 

 يناير 1الرصيد كما في    130,789  101,560
           صافي إعادة قياس مخصص خسارة  3,552  29,229

      الرصيد في نهاية الفترة/ السنة  134,341  130,789
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 
 النقد ومرادفات النقد 9

 ديسمبر 31
2020 

 مارس 31 
2021 

  

   (مدقق)غير   (مدقق)
        ألف درهم  ألف درهم 

 نقد في الصندوق   121  109
           حسابات جاريةفي نقد لدى البنوك   62,493  73,853
73,962  62,614        

 
 

 جهات ذات عالقة  10
 

تجري المجموعة خالل المســـــار االعتيادي لألعمال معامالت بشـــــروط وأحكام متفق عليها مع شـــــركات أو منشـــــآت أو أفراد والتي 
. اإلفصاح عن الجهات ذات العالقة :  24تندرج تحت تعريف جهات ذات عالقة كما تم تعريفها في المعيار المحاسبي الدولي رقم  

ــاهم ــآت التي لديهم القدرة على تتمثل الجهات ذات العالقة في المســـ ــيين والمنشـــ ــاء مجلس اإلدارة، موظفي اإلدارة الرئيســـ ين، أعضـــ
 التحكم أو التأثير الهام على القرارات المالية والتشغيلية بشأنها. 

 
المعيار اختارت المجموعة اســــتخدام اإلعفاء بموجب  % من أســــهم الشــــركة القائمة.51تمتلك حكومة أبوظبي بشــــكل غير مباشــــر 

ذات  المنشــــآتالحكومية ذات الصــــلة بشــــأن اإلفصــــاح عن المعامالت واألرصــــدة القائمة مع  للمنشــــآت  24حاســــبي الدولي رقم  الم
ــلة   المعامالت الهامة التي تمتلكها وتســـيطر عليها. تمثل  والمنشـــآتالحكومية المملوكة لحكومة أبوظبي بخالف الشـــركة األم بالصـ

التي أو   التي تســــيطر عليها بشــــكل مشــــتركأو  رى الخاضــــعة لســــيطرة حكومة أبوظبياألخ والمنشــــآتللشــــركة مع حكومة أبوظبي 
 .مدفوعات اإليجار ومدفوعات الفوائد على بعض القروض ،جزء كبير من تكلفتها المباشرة هامتتأثر بها بشكل 

 
، يللسـيطرة المشـتركة لحكومة أبوظب، قروض وأرصـدة نقدية لدى البنوك الخاضـعة 2020ديسـمبر   31، في  أيضـاً لدى المجموعة  

إلى شــــــــــركة توزيع مملوكة لحكومة   ومبالغ مســــــــــتحقة الدفعلحكومة  ل مطلوبات عقود اإليجار مع والمســــــــــتحقة إلى البلديات التابعة
 أبوظبي".

 
ى أسـس تجارية تنشـأ األرصـدة مع هذه الجهات ذات العالقة عمومًا من المعامالت التجارية المبرمة في سـياق العمل االعتيادي عل

 بحتة. تتكون األرصدة مع الجهات ذات العالقة كما هي مدرجة في بيان المركز المالي الموحد مما يلي:
 

 ديسمبر 31
2020 

 مارس 31 
2021 

  

   )غير مدقق(  )مدقق(
   ألف درهم  ألف درهم 

 مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة    
 منشأة شقيقة –ش.م.ع.  الحديدلصناعة اإلمارات   598  552
 منشأة شقيقة –شركة اإلنشاءات البترولية الوطنية   151  170
      أخرى   33  33
     

755  782        
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 

 جهات ذات عالقة )يتبع(  10
 

 ديسمبر 31
2020 

 مارس 31 
2021 

  

   (مدقق)غير   (مدقق)
   ألف درهم  ألف درهم 

 عالقة جهة ذولمبالغ مستحقة     
      منشأة شقيقة –ش.م.ع.  لصناعة الحديداإلمارات   53  20
     
 الشركة األم  –عالقة  جهة ذوقرض من     

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

 فيما يلي المعامالت الهامة مع جهات ذات عالقة خالل الفترة:
   مارس   31الثالثة أشهر المنتهية في 

2020  2021   
   )غير مدقق(  )غير مدقق( 

   ألف درهم  ألف درهم 
     

      فائدة على قرض من الشركة األم   108  384
     

811  741  
              ش.م.ع. لصناعة الحديداإلمارات  -عالقة   جهة ذومبيعات إلى 

      منشأة شقيقة –
     

35  51 
          ش.م.ع. لصناعة الحديداإلمارات  - عالقة  ذومن جهة  مشتريات 

      منشأة شقيقة –
     
 مكافآت المديرين الرئيسيين    

 مزايا قصيرة األجل -  1,608  1,970
      تعويضات ما بعد التوظيف -  173  193

     
2,163  1,781        
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 

  عقود اإليجار 11
 

 ات المجموعة مضمونة بموجب حق الم جر في الموجودات الم جرة لمثل هذه اإليجارات.التزامإن 
 

 إستخدام الموجوداتحق 
 ديسمبر  31

2020 
 مارس 31 

2021 
  

   )غير مدقق(  )مدقق(
   ألف درهـم  ألف درهـم

     
 يناير 1كما في   233,097  249,679

 إضافات  -  62
 اتاستبعاد  - ) ( 138

 مصاريف مطفأة ) (3,900 ) ( 16,506
     
     

233,097  229,197        
 

 التزامات اإليجار
 ديسمبر  31

2020 
 مارس 31 

2021 
  

   )غير مدقق(  )مدقق(
   ألف درهـم  ألف درهـم

     
 يناير 1كما في   149,840  154,329

 إضافات  -  62
 استبعادات  - ) ( 146

 مصاريف فائدة  2,401  9,875
      مدفوعات ) (2,811 ) ( 14,280

     
149,840  149,430        

 
 ديسمبر  31

2020 
 مارس 31 

2021 
  

   )غير مدقق(  )مدقق(
   ألف درهـم  ألف درهـم

     
 غير متداول    

      خالل سنة  3,303  3,658
     
 متداول    

      بعد سنة  146,127  145,772
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 

 قروض  12
 

 يتم تسديد القروض البنكية كما يلي:
 ديسمبر 31

2020 
 مارس 31 

2021 
  

   (مدقق)غير   (مدقق)
   ألف درهم  ألف درهم 

 غير متداول    
      بعد سنة  537,802  403,678

     
 متداول    

      خالل سنة   370,683  529,327
 

 فيما يلي تفاصيل القروض البنكية:
 

    )غير مدقق(  2021مارس  31قائمة في   )مدقق(  2020ديسمبر  31قائمة في 
    متداول  غير متداول  المجموع  متداول  غير متداول  المجموع 
  تاريخ اإلستحقاق  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

              
 1قرض ألجل  2024  -  535,335  535,335  133,200        400,800  534,000     

 2قرض ألجل  2023  1,644  2,467  4,111  1,644  2,878  4,522
 1قرض قصير األجل  2020  125,185  -  125,185  105,000  -  105,000
 2قرض قصير األجل  2020  73,500  -  73,500  132,100  -  132,100
 3قرض قصير األجل  2020  143,405  -  143,405  100,000  -  100,000
 4قرض قصير األجل  2020  20,000  -  20,000  49,800  -  49,800
 5قرض قصير األجل  2020  6,949  -  6,949  7,583  -  7,583

              
              

933,005  403,678  529,327  908,485  537,802  370,683    
              

 
من قبل   2014مليون درهم تم الحصـــــــــول عليه في ســـــــــنة   1,200ســـــــــنوات بمبلغ   10هو قرض ألجل لمدة   1إن القرض ألجل 

سنوات علی أقساط نصف  9المجموعة لتمويل بناء مصنع األسمنت الجديد التابع للمجموعة. يتم تسديد القرض ألجل علی مدى  
القرض ألجل مضـــــــمون إن   اإلضـــــــافة إلى هامش.يبور بإ. يحمل القرض فائدة متغيرة علی أســـــــاس  2016سنوية تبدأ من مارس 

 مليون درهم(. 1,553: 2020مليون درهم ) 1,467مدرجة بمبلغ بموجودات بقيمة 
 

. وبالتالي، 2022ديسـمبر   17سـداد حتى ال لتأجيل  1، أبرمت المجموعة اتفاقية مع مقرضـي القرض ألجل 2021مارس   10في  
 ة في الفترة الحالية.تم عرض الرصيد بالكامل كمطلوبات غير متداول

 
يتم ســــــــــــــداد   .للمجموعةمليون درهم من بنك تجاري لتمويل تكلفة المكتب الجديد    14,8بمبلغ   2تم الحصــــــــــــــول على قرض ألجل 

 يحمل القرض معدل فائدة متغيرة.و . 2014 اعتبارًا من نوفمبرقسط ربع سنوي متساوي  36 القرض على
 

ــير األجل   ــول على قرض قصـ ــهيل يب 1تم الحصـ ــالمي لتمويل رأس المال العامل    150بلغ تسـ  .للمجموعة مليون درهم من بنك إسـ
 ويحمل معدل فائدة متغيرة. يوماً  180القرض خالل يتم سداد 

 
يتم    .للمجموعةمليون درهم من بنك تجاري لتمويل رأس المال العامل   100لغ يب بتسـهيل  2تم الحصـول على قرض قصـير األجل 

 يومًا ويحمل معدل فائدة متغيرة. 180القرض خالل  سداد
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 

 قروض  )يتبع( 12
 

 سداديتم   .للمجموعةلتمويل رأس المال العامل  إسالميمليون درهم من بنك   150بمبلغ   3تم الحصول على قرض قصير األجل  
 ويحمل معدل فائدة متغيرة.يومًا  180القرض خالل 

 
ــير األجل  ــول على قرض قصـ ــهيل يبلغ   4تم الحصـ يتم    .للمجموعةمليون درهم من بنك تجاري لتمويل رأس المال العامل   50بتسـ

 ويحمل معدل فائدة متغيرة.يومًا  90القرض خالل  سداد
 

ــير األجل  ــول على قرض قصـ ــهيل يبلغ   5تم الحصـ يتم    .للمجموعةمليون درهم من بنك تجاري لتمويل رأس المال العامل   25بتسـ
 ويحمل معدل فائدة متغيرة.يومًا  90القرض خالل  سداد

 
 التغييرات من التدفقات النقدية التمويلية المتعلقة بالقروض

 ديسمبر 31
2020 

 مارس 31 
2021 

  

   ألف درهـم  درهـمألف 
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 السنة الفترة/ الرصيد في بداية  933,005  943,366

     
 تسديد قروض ألجل ) 411) ) 134,844)
 تسديد قروض قصيرة األجل ) 247,613) ) 270,000)
 متحصالت من قروض قصيرة األجل  222,169  394,483
 مدفوعة فائدة ) 6,819) ) 33,981)

      إعادة هيكلة مستحقة  أتعاب  1,335  -
     

 مجموع التغيرات من التدفقات النقدية التمويلية ) (31,339 ) ( 44,342
     
     
 ذات عالقة التزامتغييرات أخرى/     

 فائدةمصاريف   9,220  43,856
      تغيرات في مستحقات ) 2,401) ) 9,875)

     
      المتعلق بالتغييرات األخرى  لتزاممجموع اال  6,819  33,981

     
      السنةالفترة/ الرصيد في نهاية   908,485  933,005
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  13
 ديسمبر 31

2020 
 مارس 31 

2021 
  

   (مدقق)غير   (مدقق)
   ألف درهـم  ألف درهـم

     
 تجارية دائنةذمم   250,437  289,531
 مستحقات  61,905  68,109

 ضريبة القيمة المضافة الدائنة  1,916  979
 فوائد مستحقة الدفع  2,507  2,433

      ذمم دائنة أخرى   19,361  24,095
     

385,147  336,126        
 
 

 اتالتزامو  طارئةمطلوبات  14
 ديسمبر 31

2020 
 مارس 31 

2021 
  

   )غير مدقق(  )مدقق(
   ألف درهـم  ألف درهـم

     
      مستندية اعتماداتضمانات بنكية و   34,470  24,896

     
      ات رأسماليةالتزام  9,612  9,612

     
      ضمانات مالية مقدمة إلى شركات زميلة  77,211  77,211

 
 المستندية أعاله من خالل المسار االعتيادي لألعمال. واالعتماداتتم إصدار الضمانات البنكية 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 

 قطاعية تقارير 15
 

ــية خمس  المجموعةلدى   ــتراتيجية  تمثلأدناه، والتي   مبين، كما هو قطاعات رئيســـــــ تقدم وحدات لمجموعة.  لوحدات األعمال االســـــــ
  تكنولوجيا وإســــــتراتيجيات تســــــويقتتطلب  حيج أنهابشــــــكل منفصــــــل  مختلفة ويتم إدارتهاســــــتراتيجية منتجات وخدمات األعمال اإل
ــتراتيجية   األعمالمن وحدات وحدة لكل  اإلدارة الداخلية   يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة تقاريرمختلفة.  ــورةاالسـ ــنوي وذلك بصـ   ةربع سـ

 على األقل.
 

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

 قطاع األسمنت، يتضمن إنتاج وبيع األسمنت؛ •

 وتوزيع الطابوق؛قطاع الطابوق، يتضمن إنتاج  •

 فينيل كلوريد والذي يشمل إنتاج وبيع األنابيب؛ –قطاع أنابيب بولي  •

 والذي يشمل أنابيب اإلنتاج والبيع؛ و البوليستر المقوى قطاع أنابيب زجاج  •

 قطاع األكياس، يتضمن إنتاج وبيع األكياس الورقية. •
 

إلى أرـباح  اســــــــــــــتـنادا. يتم قـياس األداء قطـاع من القطـاعـات التي يتم إعـداد تـقارير عنهـاالمعلومـات المتعلـقة بنـتائج كـل  مـدرج أدـناه
ســــــــــــــتخـدم ت.  ومجلس إدارة المجموعةالتنفـيذي  يتم مراجعتـها من قـبل الرئيسالداخلـية التي  القطـاع، كـما تم إدراجه في تـقارير اإلدارة 

ــة ببعض النتـائج التقييم لمـة ئاإلدارة أن هـذه المعلومـات هي األكثر ماليـج ترى ح ،لقيـاس األداء أربـاح القطـاع قطـاعـات الخـاصــــــــــــ
 التي تعمل ضمن هذه الصناعات. قياسًا بمنشآت أخرى 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 

 قطاعية )يتبع( تقارير 15
 

 :()غير مدقق 2021 مارس 31المنتهية في  للفترة
 

  مصنع األكياس   غير موزعة  حذوفات   المجموعة 
مصنع أنابيب  

  بي في سي
مصنع أنابيب  

   األسمنت   الطابوق   جي آر بي
   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهمألف    ألف درهم  ألف درهم

                 
                  إيرادات من عمالء خارجيين  129,966  54,475  19,825  15,633  3,638  -   -   223,537

                 
                  القطاعاتإيرادات بين   8,152  -   -   -   2,011  -  ) (10,163  - 
                 
 توقيت اإلعتراف باإليرادات                

 في زمن محدد  129,966  54,475  19,825  15,633  3,638  -   -   223,537
                  مع مرور الوقت  -   -   -   -   -   -   -   - 
                 

                  تكاليف تمويل  9,181  -   -   -   -   39  -   9,220
                 

                  وإطفاء استهالك  13,600  4,454  1,435  526  53  1,541  -   21,609
                 

                  الحصة في أرباح شركات زميلة  -   -   -   -   -   580  -   580
                 

                  ربح/ )خسارة( الفترة  183  2,418  5,412 ) ( 1,276  409 ) ( 5,925  -   1,221



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

 

23  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 

 تقارير قطاعية )يتبع( 15
 

 )غير مدقق(: 2021 مارس 31في  كما
 

  مصنع األكياس   غير موزعة  حذوفات   المجموعة 
مصنع أنابيب  

  بي في سي
مصنع أنابيب  

   األسمنت   الطابوق   جي آر بي
   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهمألف    ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

                 
                  مجموع الموجودات  4,643,102  383,878  100,486  153,073  40,509  1,525,342 ) (3,659,345  3,187,045

                 
                  مجموع المطلوبات  1,952,959  205,338  28,538  42,792  83,849  2,811,801 ) (3,633,585  1,460,544

 



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

 

24  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 

 تقارير قطاعية )يتبع( 15
 

 (:مدقق)غير  2020 مارس 31المنتهية في  للفترة
 

  مصنع األكياس  غير موزعة  حذوفات   المجموعة
مصنع أنابيب 

  بي في سي
مصنع أنابيب 

   األسمنت   الطابوق   جي آر بي
   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم 

                 
                  إيرادات من عمالء خارجيين  106,014  54,484  22,182  20,145  5,341  -  -  208,166

                 
                  إيرادات بين القطاعات  7,633  -  -  -  2,142  - ) (9,775  -
                 
 باإليراداتتوقيت اإلعتراف                 

 في زمن محدد  106,014  54,484  22,182  20,145  5,341  -  -  208,166
                  مع مرور الوقت  -  -  -  -  -  -  -  -
                 

                  تكاليف تمويل  11,936  415  -  -  -  53  -  12,404
                 

                  وإطفاء استهالك  14,109  4,614  1,440  518  56  1,548  -  22,285
                 

                  الحصة في أرباح شركات زميلة  -  -  -  -  -  1,373  -  1,373
                 

                  الفترةربح/ )خسارة(   10,107  3,147  4,664  944  42 ) (8,371  -  10,533



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

 

25  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 

 تقارير قطاعية )يتبع( 15
 

 )مدقق(: 2020ديسمبر  31في  كما
 

  مصنع األكياس  غير موزعة   حذوفات   المجموعة 
 مصنع أنابيب 

  بي في سي 
مصنع أنابيب 

   األسمنت   الطابوق   جي آر بي 
   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم 

                 
                  مجموع الموجودات  4,582,874  400,476  100,515  160,152  40,755  1,503,329 ) (3,528,568  3,259,533

                 
                  مجموع المطلوبات  1,901,770  225,464  28,214  45,875  83,628  2,783,875 ) (3,533,425  1,535,401



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

 

26  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 

  إيرادات أخرى  16
   مارس   31الثالثة أشهر المنتهية في 

2020  2021   
   )غير مدقق(  )غير مدقق( 

   ألف درهم  ألف درهم 
     

 بيع خردوات عائدات من   1,443  477
      أخرى   -  44
     

521  1,443        
 
 

  لسهملالعائد األساسي والمخفض  17
 

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

   مارس   31الثالثة أشهر المنتهية في 
2020  2021   
   )غير مدقق(  مدقق( )غير 

   ألف درهم  ألف درهم 
     

      ربح الفترة )ألف درهم(   1,221  10,533
     

      المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة )آالف األسهم(  1,750,000  1,750,000
     

      العائد للسهم الواحد )درهم(   0,001  0,006
 

، وبالتالي، فرن العائد المخفض 2020 مارس  31أو   2021 مارس  31لم تصـــــــــدر المجموعة أية أوراق مالية مخفضـــــــــة كما في 
 لسهم.للسهم هو نفسه العائد األساسي ل
 
 

 نتائج موسمية 18
 

 31أشـــــــهر المنتهية في   ثالثةلم يتم تســـــــجيل أية إيرادات ذات طبيعة موســـــــمية في بيان الربح أو الخســـــــارة الموجز الموحد لفترة ال
 .19 –، باستثناء التقلبات الناتجة عن كوفيد 2020و 2021 مارس

 
 



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

 

27  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 

  معلومات المقارنة 19
 

في منفصـل كبند على الموجودات المالية وخسـائر انخفاض القيمة على الموجودات غير المالية تم عرض خسـائر انخفاض القيمة 
البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة في   عرضـــــها تم  ليتوافق مع عرض الفترة الحالية.  الموجز الموحدبيان الربح أو الخســـــارة 

 .انخفاض القيمة خسائر ضمن 2020مارس  31في 
 
 

  المالية المرحلية الموجزة الموحدة البيانات اعتماد 20
 

 .2021مايو  5اإلدارة بتاريخ مجلس المالية المرحلية الموجزة الموحدة من قبل  البياناتتم اعتماد وإجازة إصدار 


