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 إلى مساهمي   تقرير مدقق الحسابات المستقل
 شركة أركان لمواد البناء )أركان( ش.م.ع. 

 
 

 لشركة أركان لمواد البناء )أركان( ش.م.ع. تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

 الـــرأي
)كا ال( ش.م.ع. )"الشررة ة"( ركررة االا التا)ية ) شرراا مليلا ـيا  بر  لشررة ة كا ال لمواا البنا قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة  

كر   المالية الموحدة للةبح اتبيانر ٍن ـن ال،  2020ا سرررررمبة   31"المجموعة"(، رالتي اشرررررمن بيال المة ا المالي الموحد  ما  ي  
،  وات النود ة للسررررررنة المنتلية بتلر التاا   الخسررررررااة رالدان الشرررررراـن اتاة، التقيةات  ي حوول المل ية رالتدكر   الخسررررررااة، الةبح

ات م ضاحية كاةى. التي اشمن يلـو  ـلخص للسياسات المحاسبية اللاـة ـر
 

 ي اكينررا، مل البيررانررات المرراليررة الموحرردة المة وررة اةلة ) ررررررررررررررواة عرراالررة، ـن مميي النواحي الجو ة ررة، المة ا المررالي الموحررد 
ركاائلا المالي الموحد راد واالا النود ة الموحدة للسرنة المنتلية بتلر التاا   ر وا  للميايية   2020ا سرمبة   31للمجموعة  ما  ي  

 ة.الدرلية للتواا ة المالي

 الـــــرأي أساس
 ـسررررارلية ـدقق الحسررررا)اتلود قمنا بتدقيونا ر وا  للميايية الدرلية للتدقيق. مل ـسررررارلياانا )مومك الر الميايية ـوفررررحة  ي  وةة 

حول ادقيق البيانات المالية الموحدة ـن اوة ةنا.  ما كننا ـستولول عن المجموعة ر ق ـيايية السلوك الدرلية لمجلس المحاسبين 
منبا ملى منك ـي ـتطلبات السررررررررلوك اخاىقي اخاةى  ي ارلة الـااات اليةبية المتحدة  قواعد السررررررررلوك للمحاسرررررررربين الملنيين

نا )مسررررارلياانا اخاىقية اخاةى ر وا للتم المتطلبات رلوواعد  المتيلوة بتدقيونا للبيانات المالية الموحدة للمجموعة.  تا، رقد التـا
. رنيتود )أل بّينات التدقيق الثبواية التي الملنيين ال رراااة عن ـجلس الميايية اخاىقية الدرلية للمحاسرربينالسررلوك للمحاسرربين 

ىئمة لتو ة كساسا لةكينا.  ح لنا عليلا  افية ـر

 أمور التدقيق الرئيسية
مالية الموحدة للسرررررنة الحالية. لود قمنا مل كـوا التدقيق الةئيسرررررية )مومك اوديةنا الملني،  ي اخهثة ك مية  ي ادقيونا للبيانات ال

)مناقشرررررررررررة كـوا التدقيق الةئيسرررررررررررية ـي لجنة التدقيق، رل نلا   اشرررررررررررمن مميي اخـوا التي ا  ـناقشرررررررررررتلا ـي لجنة التدقيق.  ي 
 نا ا ال رررررررررلحات التالية، قمنا بتوفررررررررريح كـوا التدقيق الةئيسرررررررررية التي حدانا ا، رقمنا )اااا  ـلخص ممةا ات التدقيق التي كمة 

 لميالجة الر اخـوا.
 

 ي سرررريال ادقيونا للبيانات المالية الموحدة  ون، ر ي ا و ن اكينا حوللا، ر  نبدي اك ا ـنل ررررى )شررررأل  تم  اخـواا  انارل  تم 
 اخـوا.

 
 
 
 



 

  

 

 إلى مساهمي   ق الحسابات المستقلق دم رير قت
 )يتبع(  البناء )أركان( ش.م.ع.شركة أركان لمواد 

 

 أمور التدقيق الرئيسية )يتبع(

 كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمور التدقيق الرئيسية أمور التدقيق الرئيسية
  القيمة المدرجة للشهرة

 
، بلقت القيمة المدامة للشررلةة 2020ا سررمبة   31هما  ي  

المومواات  مرا  و ٪ ـن مممرالي 4كر  ـليول اا  ،  128
 .6ـوفح  ي م ضاح اق  

 
ا للمييراا المحراسرررررررررررررربي الردرلي اق   "انخلرا  قيمرة  36ر ور 

المومواات"، يتطلك ـن المنشرررأة ااتباا الشرررلةة المسرررتحو  
ـرا عليلرا ـن  على  سررررررررررررررنو را  القيمرة   نخلرا اخعمرال  انرد

اخقرن )ق  النةة عمرا م ا  رال  نرالرر كي ـاكررررررررررررررة على 
 .منخلا  القيمة

 
القيمررة عنرردـررا  وول المبلب الوررابررن  )ررانخلررا يت  العتةاف 

لىسررررررررررررتةااا كقن ـن اررررررررررررا ي القيمة المدامة ر و ا للميياا 
 3،  ما  و ـوفررح  ي م ضرراح 36المحاسرربي الدرلي اق   

ديرد القيمرة الورابلرة حول البيرانرات المراليرة الموحردة.  يتمرد احر 
لىسررررتةااا )شررررون ائيسرررري على التد وات النود ة المسررررتوبلية 

ة.  المخ ـو
 

كل منخلا  قيمة الشلةة  و كـة ادقيق ائيسي،   اعتباا)قمنا  
، رالتأثية المحتمن لطة وة احديد القيمة الوابلة لىستةااا  نةةا  

رك مية الحساب  ي البيانات المالية   19 –لوبا   و يد 
دة للمجموعة. )الفا ة ملى  لر، استند القيمة الوابلة  الموح

اوديةات راوييمات  اـة  ،ا تةافاتلإلستةااا ملى مستخدام 
ـن قبن الاااة، رعلى رمه الخ وص التد وات النود ة  

النمو طو ن ر ـيد ت الخ    راحديدالمتوقية، المستوبلية 
 اخمن.

 
اليمليررة التي قراـرت بلررا المجموعرة لتحررديرد المبلب الوررابرن  بتويي قمنررا 

 ي الوحدات المنتجة للنود. ات ول   المدامةلىسررررررررتةااا ـن الشررررررررلةة 
 ـن: التي قمنا بلا المةا ات

 
اويي  الت ررررررررررررمي  رااتباا اطبيق فرررررررررررروا)  الشررررررررررررة ة المتيلوة  •

 )مةامية انخلا  قيمة الشلةة؛ 
اويي  المباائ راخسررررررررررررراليك المسرررررررررررررتخدـة لتحديد القيمة الوابلة  •

لىسرتةااا ـن الوحدة المنتجة للوحدة التي ا  اخ ريص الشرلةة 
للا راويي  اخسرررررررررررراليك المسررررررررررررتخدـة )انلا اتوا ق ـي ـتطلبات  

 ؛36حاسبي الدرلي اق  الميياا الم
اسررررررو ة اررررررا ي القيمة المدامة للشررررررلةة المخ رررررر ررررررة للوحدة  •

 السجىت المحاسبية للمجموعة. ـطا)وتلا ـير المنتجة للنود 
)خبةا  التويي  لدينا لتويي  ـيدل الخ رر  المطبق ـن  ا سررتيانة •

 .اىل المواانة ـي البيانات المستولة
، )ما  ي  لر اوديةات  الاااةا  تةافررات الةئيسررية ـي  ـةامية •

ـرة  ي  التي اةا ا عليلرا الموازنرة الترد ورات النورد رة المسررررررررررررررتخرد
مورراانررة )ك ضرررررررررررررررا  قمنررا، ي  النمررا   الوررائمررة. رللررتا القة اوي

التد وات النود ة المتوقية لللتةات السررررررررررا)وة ـي النتائ  اوديةات 
وثوقيررة عمليررة معررداا  الليليررة الموررابلررة، لتويي  ـرردى ـى ـررة ـر

رالنةة فيمررا م ا  ررانررت  ررتم التوررديةات قررد كارردت  ي  التوقيررات
 ؛19 –)شون  اِف كثة مائحة  و يد  عتبااا 

ـةامية احليىت الحسرررررراسررررررية التي اووم بلا الاااة فيما يتيلق  •
منخلا  )المداىت الةئيسررررررية المسررررررتخدـة  ي نمو   ااتباا 

الحسرررررررررررراسررررررررررررية لليواـن  تالشررررررررررررلةة، ر تلر ممةا  احليى قيمة
 ؛را  تةافات المستخدـة

التحوق ـن الدقة الحسرررررررررررررابية للتوييمات المسرررررررررررررتخدـة ـن قبن  •
 .المجموعة

 
ال  رررررررررررررراحرات الواااة  ي البيرانرات المراليرة ك ضررررررررررررررا  بتويي  همرا قمنرا 

الموحررردة المتيلورررة بلرررتا اخـة ـورررابرررن ـتطلبرررات الميرررايية الررردرليرررة 
 لتواا ة المالية.ل

 



 

  

 

 إلى مساهمي   تقرير مدقق الحسابات المستقل
 )يتبع(  شركة أركان لمواد البناء )أركان( ش.م.ع.

 

 أمور التدقيق الرئيسية )يتبع(

 كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمور التدقيق الرئيسية الرئيسيةأمور التدقيق 
  تقييم مبدأ االستمرارية  

 
، ا بدت المجموعة اسررررررررررررااة 3هما  و ـبين  ي م ضرررررررررررراح 

 31ـليول اا   اىل السررررررررررررررنررة المنتليررة  ي  66,5)مبلب 
 52,3متدارلة  المطلوبات الارا ي  بلقت ر   ،2020ا سرمبة 

.  ال لدى المجموعة 2020ا سرررررررمبة   31ل اا    ي  ـليو 
ةاا ات نود )مبلب نود  ا سرمبة    31ـليول اا    ي    74,0ـر

2020. 
 

التي ادعمه المجموعة،   لمبدك اسرررتمةاا ةعند ممةا  اوييمل  
التررد وررات النوررد ررة للمجموعررة، قررام كعضرررررررررررررررا  ـجلس الاااة 
ة )مةاميررررة اخاا  المسررررررررررررررتوبلي المتوقي رالتررررد وررررات النوررررد رررر 

 رتم البيرانرات  اعتمرااـن اراا    كررررررررررررررلة 12المتوقيرة لمردة 
. ـن اىل القيرررام برررتلرررر،  ورررد كارررترا  ي الموحررردة المررراليرررة

 ات  الررردين ايلرررداتر التمو رررن المتررراح للمجموعرررة  عتبرررااا 
التي ح ررلت عليه  التيلد، )ما  ي  لر التنازل عن  ال ررلة

المجموعرررة فيمرررا يتيلق بتسررررررررررررررليىالرررا التمو ليرررة، ر مةا ات 
او ية الت اليف التي قد اتخت ا المجموعة اسرررررررررررررتجا)ة  لوبا  

.  ما حدا كعضررررا  ـجلس الاااة الحسرررراسرررريات 19-هو يد 
 المناسبة للتم التوقيات.

 
يررة ـن  الي المجموعررة )متطلبررات اكم المررال اليرراـررن اليـو
اىل ـا   ـن التسليىت طو لة رق يةة اخمن، رالتي ا  

ت،  حوا  لنلا ة السنة.  17ال  اح عنلا  ي م ضاح   كبـة
لتأمين المجموعة االاقية ايدين ـي ـوةفررررري الوة  خمن 

. ا  انليت االاقية التيدين 2022ا سرررررمبة   17حتى   لسررررردااا
 .2021ـاام  9 ي 

 
ـرررا راا كعىم،  مرررا  و ـبين  ي  عتبرررااـي اخارررت  ي ا 

كعضا  ـجلس الاااة ملى كل المجموعة   استنت ،  3م ضاح  
لديلا ـوااا  افية ـتاحة للو ا  )التااـاالا عند اسرررررررررررررتحواقلا 

مو ة ة حول  ـا دةكـوا غية ملى كنه   اومد   راسرررررررتنتجوا
 ا تةافات ا ستمةاا ة.

 
)ا سرتمةاا ة )سربك   الةئيسري المتيلق  قكـة التدقيلود حدانا 

على ظةرف  19 - و يرد حول ارأثية  اخـوا غية الما ردة
السررررررررررررول، رالتأثية الىحق على قداة المجموعة على الو ا  

 )التااـات سداا الديول المستوبلية.

 
ا ستمةاا ة.   ـبدك  اليملية التي نلتالا المجموعة لتويي لود قمنا بتويي  

 اضمنت ممةا اانا، على سبين المثال   الح ة، ـا يلي:
 
اويي  اليمليرة رالطة ورة المسررررررررررررررتخردـرة لتحرديرد الترد ورات النورد رة  •

 ؛المستوبلية
 
ـبدك اويي  ا ررررررمي  رااتباا انليت الضرررررروا)   ات ال ررررررلة بتويي   •

 ؛ا ستمةاا ة
 
 ن ـن ا  تةافررررات الةئيسررررية ـي الاااة، )ما  ي  لر  ـةامية •

التي اسرررررتند مليلا التد وات النود ة المسرررررتخدـة   الموازنةاوديةات 
 -  و يررد اررأثية مررائحررة   ي ا عتبرراا ـررا م ا  ررانررت قررد كاررتتر 

 ؛19
 
ررررات المرررراليررررة  • ـورررراانررررة التررررد وررررات النوررررد ررررة المتوقيررررة ـي الميلـو

 التوقيات؛للنةة  ي اقة  اخايةةالتاا خية 
 
 ؛ممةا  احلين الحساسية لليواـن را  تةافات المستخدـة •
 
لتحرديرد  ،1ـةاميرة االراقيرة التيرديرن لعرااة ايولرة الوة  خمرن  •

س بدقة ـا م ا  انت اوقيات التد وات النود ة المسررررررررررررررتوبلية ايو
  ؛ا سرررررتمةاا ةـبدك ا الاقيات التياقد ة السررررراا ة  ي ااا   اويي  

 ر
 
ةامية ل   • ـسررررررررتوى الما د ـن التخميلات المتاحة للمجموعة  ـر

 )ما يتجارز الر المدامة  ي التوقيات.
 

همرا قمنرا بتويي  ال  ررررررررررررررراحرات الواااة  ي البيرانرات المراليرة الموحردة 
لتوررراا ة لبرررات الميرررايية الررردرليرررة المتيلورررة بلرررتا اخـة ـورررابرررن ـتطل

 المالية.

 



 

  

 

 إلى مساهمي   تقرير مدقق الحسابات المستقل
 )يتبع(  البناء )أركان( ش.م.ع.شركة أركان لمواد 

 

 معلومات أخرى 

ات اخاةى ـن اوة ة ـجلس الاااة ات اخاةى. ات ول الميلـو التي   ملى المسا مين مل ـجلس الاااة  و المسارل عن الميلـو
التي نتوقي الح ول عليلا )يد  لر   ائيس ـجلس الاااة، اسالةح لنا عليه قبن ااا   اوة ة ـدقق الحسا)ات )الفا ة ملى 

ات اخاةى   اتضمن البيانات المالية الموحدة راوة ة ادقيونا حوللا.   التاا  . مل الميلـو
 

ات اخاةى، ر  نيبة )أي كون عن اأهيدمل اكينا حول البيانات المالية الموحدة    شمن   استنتا  )شأنلا.كر  الميلـو
 

ات اخاةى، ر ي سبين  لر نووم بتحديد   اتمثن ـسارليتنا )النسبة خعمال ادقيونا للبيانات المالية الموحدة  ي ا طىع على الميلـو
ات اخاةى غية ـتوا وة مو ة  ا ـي البيانات المفيما م ات التي ح لنا عليلا كثنا  كر  الية الموحدة ا  انت  تم الميلـو الميلـو

 م ا ااضح )طة وة كاةى كنلا اتضمن كاطا   مو ة ة.  كر  قياـنا )أعمال التدقيق،
 

ا ملى اخعمال التي   ات اخاةى،  انه يتيين علينا ال  اح عن  لر، استناا  م ا استنتجنا رموا كي كاطا  مو ة ة  ي الميلـو
ات اخاةى التي ح لنا عليلا قبن ااا    تا التوة ة. ليس لدينا ـا ُنلِ ح عنه  ي  تا الشأل.  قمنا بلا فيما يتيل  ق بلتم الميلـو

 
عليلا،  انه يتيين علينا ماطاا الوائمين على   ا طىععند ائيس ـجلس الاااة،  اسالةرموا كاطا  مو ة ة  ي  استنتجنام ا 

 خاللات ينبقي ال  اح عنلا ر و ا لميايية التدقيق. الحو مة بتلر راحديد ـا م ا  انت  ناك ـ

 البيانات المالية الموحدة   إعدادوالقائمين على الحوكمة في  اإلدارةمسؤوليات 
مل الاااة ـسررررررارلة عن معداا  تم البيانات المالية الموحدة رعةفررررررلا ) ررررررواة عاالة ر وا  للميايية الدرلية للتواا ة المالية رطبوا  

، ر تلر عن 2015( لسرررنة  2للنةام اخسررراسررري للشرررة ة رلاحوام السررراا ة للوانول ا احااي لدرلة الـااات اليةبية المتحدة اق  )
البيانات المالية الموحدة ) رررررررررواة عاالة االية ـن   معداافرررررررررةرا ة لتمونلا ـن  رفررررررررري نةام الةقا)ة الداالية التي اجد ا الاااة

 اطأ.كر  كئة عن احتيالكاطا  مو ة ة، سوا   انت نا
 

ـتى  رال  رراحـسررارلة عن اويي  قداة المجموعة على ا سررتمةاا  منشررأة ـسررتمةة  الاااة ملعند معداا البيانات المالية الموحدة، 
كر   ية المجموعةهال ـناسبا ، عن المسائن المتيلوة )ا ستمةاا ررررررة راعتماا ـبرررررررردك ا ستمةاا ررررررررررة المحاسبي، ـا ل  انوي الاااة ا م

 القيام بتلر. م   يومد لديلا بدين راقيي كر  رقف عملياالا،
 

 على ـساا معداا التواا ة المالية للمجموعة. الكةافر يتبة الوائمين على الحو مة ـسارلين عن 

 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
اأهيد ـيوول فيما م ا  انت البيانات المالية الموحدة االية ) واة عاـة ـن كاطا  مو ة ة،  مل غايتنا اتمثن )الح ول على 

عن اطأ، ر اداا اوة ة المدقق التي  شمن اكينا. ال التأهيد الميوول  و ـستوى عاٍل ـن  كر  سوا   انت ناكئة عن احتيال
درلية للتدقيق سوف ا شف اائم ا كي اطأ مو ةي  ي حال رموام. التأهيد، ر   ضمن كل عملية التدقيق التي اّمت ر وا للميايية ال

ـجمي فيما م ا  ال ـن المتوقي اأثية ا على كر  عن الخطأ، رايتبة مو ة ة )شون  ةايكر  عن ا حتيال اخاطا رقد انشأ 
  ة المتختة ـن قبن المستخدـين بنا   على  تم البيانات المالية الموحدة.قت ااالوةااات ا 

 
 



 

  

 

 إلى مساهمي   تقرير مدقق الحسابات المستقل
 )يتبع(  شركة أركان لمواد البناء )أركان( ش.م.ع.

 

 المالية الموحدة )يتبع( مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات

التورردية الملني رنحررا ى على الشرررررررررررررررر الملني طوال  تةة  هجا  ـن عمليررة الترردقيق ر وررا لميررايية الترردقيق الرردرليررة،  رراننررا نمرراام 
 التدقيق.  ما نووم ك ضا:

 
عن اطأ، )الت مي  كر    الجو ة ة  ي البيانات المالية الموحدة، سوا   انت ناكئة عن احتيال  اخاطا بتحديد راويي  ـخاطة   •

ناسبة او ة كساسا لةكينا. رالقيام )امةا ات التدقيق )ما ينسج  ـي الر المخاطة رالح ول على كالة ادقي  مل ق  افية ـر
ـخاطة عدم اهتشاف اطأ مو ةي ناا  عن ا حتيال الول الر النااجة عن الخطأ، حيث  شمن ا حتيال التواطا، التار ة،  

   ؛اجارز نةام الةقا)ة الدااليكر  الحتف المتيمد، سو  التمثين
ـن كمن ا مي  ممةا ات ادقيق ـناسبة حسك الةةرف، رل ن   )ا طىع على نةام الةقا)ة الداالي  ات ال لة )التدقيق •

   ؛للمجموعة ليس )قة  مبدا  اكي حول  يالية الةقا)ة الداالية 
يوولية التوديةات المحاسبية   •  ؛المتيلوة بلا الميدة ـن قبن الاااة  رال ضاحاتبتويي  ـى ـة السياسات المحاسبية المتبية ـر
)استنتا  ـدى ـى ـة استخدام الاااة لمبدك ا ستمةاا ة المحاسبي، ربنا   على كالة التدقيق التي ا  الح ول عليلا،  ي   •

ظرررةرف قد اثية كوو ا مو ة ة حول قداة المجموعة على  كر  حال رموا حالة مو ة ة ـن عدم اليوين ـتيلوة )أحداث
ستمةاا. ر ي حال ا ستنتا  بوموا حالة مو ة ة ـن عدم اليوين، يتومك علينا للت ا نتبام  ي اوة ةنا ملى ال ضاحات ا 

 ات ال لة الواااة  ي البيانات المالية الموحدة، كر،  ي حال  انت  تم ال ضاحات غية  افية يتومك علينا ايدين اكينا. 
ي  لر، قد اااي  تا رنيتمد  ي استنتاماانا على كالة  كر   اخحداثالتدقيق التي ا  الح ول عليلا حتى ااا   اوة ةنا. ـر

 ؛الةةرف المستوبلية ملى اوقف كعمال المجموعة على كسام ـبدك ا ستمةاا ة
، )ما  ي  لر ال ضاحات، رفيما م ا  انت  بتويي  الية  الشاـن للبيانات المالية الموحدة رايوللا رالبيانات المتضمنة  يلا •

 ؛ ر  ات اليىقة )طة وة احوق الية  الياال راخحداثالبيانات المالية الموحدة اةلة اليمليات 
ات المالية ـن المنشآت • ناسبة فيما يتيلق )الميلـو   ااان المجموعة  كنشطة اخعمالكر  )الح ول على كالة ادقيق  افية ـر

لبدا  الةكي حول البيانات المالية الموحدة. مننا ـسارلول عن التوميه رالكةاف رالقيام )أعمال التدقيق للمجموعة رنتحمن  
 هاـن المسارلية عن اكينا حول التدقيق. 

 
اللاـة، )ما   نووم )التواارررررن ـي الوائمين على الحو مة فيما يتيلق على سررررربين المثال   الح رررررة بنطال راوقيت رنتائ  التدقيق

  ي  لر كي الن مو ةي  ي نةام الةقا)ة الداالي يتبين لنا ـن اىل ادقيونا.
 

هما نووم )اطىع الوائمين على الحو مة ببيال  ةلة اـتثالنا لوواعد السرررررررررررلوك الملني المتيلوة )ا سرررررررررررتوىلية، رالتواارررررررررررن ـيل   
ا كنلا قد ااثة اأثية ا ـيوو   على استوىليتنا ر مةا ات الحما ة )خ وص مميي اليىقات رغية ا ـن المسائن التي  حتمن ا عتوا   ات ال لة ـتى  ال ـناسبا . 

 
التي  ال للا اخثة اخهبة  ي ادقيق  اخـوا الرـن اخـوا التي ا  التواررررررررن )شررررررررأنلا ـي الوائمين على الحو مة، نووم بتحديد 

 ي اوة ةنا حول التدقيق  اخـوايد كـوا ادقيق ائيسرررررية. نووم )ال  ررررراح عن  تم  البيانات المالية الموحدة لللتةة الحالية، رالتي ا
 كـةيت  ال  رررررراح عن   ك عندـا نوةا  ي حا ت ناااة للقا ة،  كر  اليلني عنلا،  ال  رررررراحاخنةمة ارل  كر   م  م ا حال الوانول 

 نلية الياـة المتحووة ـنه.ـيين  ي اوة ةنا  ي حال اةاك على ال  اح عنه عواقك سلبية قد الول الم
 



 

  

 

 إلى مساهمي   تقرير مدقق الحسابات المستقل
 )يتبع(  شركة أركان لمواد البناء )أركان( ش.م.ع.

 

 خرى األتنظيمية القانونية و المتطلبات الحول  إفصاح

)ما يلي للسررررررررنة  نليد،  2015( لسررررررررنة  2عىرة على  لر، رر وا  لمتطلبات الوانول ا احااي لدرلة الـااات اليةبية المتحدة اق  )
 :2020ا سمبة  31المنتلية  ي 

 
ات التي اكينا ا فةرا ة خغةا  ادقيونا؛ •  كننا قد ح لنا على  ا ة الميلـو
معرداا البيرانرات المراليرة الموحردة، ـن مميي موانبلرا الجو ة رة )مرا يتطرابق ـي اخحورام السرررررررررررررراا رة للورانول ا احرااي لردرلرة  ا  •

 ؛2015( لسنة 2الـااات اليةبية المتحدة اق  )
 قد احتلةت بد ااة ـحاسبية نةاـية؛ الشة ة كل •
ات المالية الواااة بتوة ة ـجلس الاااة  كل •  اتوا ق ـي الد ااة الحسابية للمجموعة؛ مين ملى المساالميلـو
 ي اخسرررل  اىل السرررنة  سرررتثمااا كر  ل  او  المجموعة )شرررةا ، حول البيانات المالية الموحدة  1هما  و ـبين  ي م ضررراح  •

 ؛2020ا سمبة  31المالية المنتلية  ي 
ال  احات المتيلوة )المياـىت ـي اخطةاف  ات اليىقة راخحوام حول البيانات المالية الموحدة،    11ال ضاح اق    يبين •

 التي ا  )مومبلا مبةام  تم المياـىت؛ ر
ات التي او ةت لنا، ل  يللت كنه • اىل السررررررررررررنة المالية  ااا بتكي كـة  جيلنا نيتود كل الشررررررررررررة ة قد  انتبا نا ، طبوا  للميلـو

( 2كي ـخاللات لاحوام السررررراا ة للوانول ا احااي لدرلة الـااات اليةبية المتحدة اق  )  2020ا سرررررمبة   31المنتلية  ي  
ا سررررررمبة  31ـة ا ا المالي  ما  ي  كر   ـما قد ياثة مو ة ا  على كنشررررررطتلاللشررررررة ة  اخسرررررراسرررررري  للنةامكر    2015لسررررررنة 
2020. 

 
المتيلق   2017( لسررنة 1ا عن ائيس ملاز كبوظبي للمحاسرربة اق  ))الفررا ة ملى  لر، ر ما  و ـطلوب )مومك الوةاا ال رراا

ات المودـة  اسرررررررررتنااابتدقيق البيانات المالية للجلات الخافرررررررررية للةقا)ة، نليد ـا يلي،  ملى المةا ات التي ا  القيام بلا رالميلـو
كي كـة  جيلنا نيتود كل الشرررررررة ة ل  امتثن، ـن مميي الجوانك الجو ة ة، خي ـن كحوام الووانين راخنةمة انتبا نا لنا، ل  يللت 

ا سررررررررمبة   31ات المالية  ما  ي البيانكر  رالتياـي  التالية حسرررررررربما  وول ـىئما ، رالتي قد ياثة )شررررررررون مو ةي على كنشررررررررطتلا
2020:  

 
 ؛ ر2006لسنة  228الوةاا الوزااي اق   •
 .اخحوام  ات اليىقة )الووانين راخنةمة رالتياـي  الميمول بلا المنةمة ليمليات الشة ة •

 
  ايلو ت آند اوش )الشةل اخرس (

  
  
  
  
  

  عباام ـحمد رليد الووالي
  1056اق  الويد 

  2021ـاام  11
 كبوظبي

 الـااات اليةبية المتحدة
 

  





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

 اللبحلة  اللالية ال.ياساتمن قذ  ال ي جزل  جزعاإللضاحات اللرفإة ت،مل 

 
  الموحد الخسارةأو  الربحبيان 
 2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
 2019  2020  إيضاحات 
 لل  درقم   ألف درهم   
 نمعاد بياسهم     
      

 902,436  828,682  20 إيرادات 
       م 699,401 ن 680,419) ن 21 ت الي  مشاشرة

      
 203,035  148,263   إجمالي الربح 

 م 25,826 ن 25,530) ن 22 مبارا  بي  رتب ا 
 م 88,974 ن 90,374) ن 23 مبارا  علبمية رإداراة 

 28,852  3,364  25 إيرادات لخرم 
 3,702  197) ن 7 شركات  ميلة  نختارةم/ رب الحبة فن  

 م 318 ن 29,012) ن 26 ير مالية  غعلى مبجبدات  ختائر إسعدا  القيلة
 م 17,071 ن 29,229) ن 9 ختارة اسعدا  القيلة على مبجبدات مالية  

 56  29  24 إيرادات تلبال
       م 57,447 ن 43,856) ن 24 ت الي  تلبال

      
       46,009  (66,542 )  ربح السنة)خسارة(/ 

      
       0,026  (0,038 ن 30 العائد األساسي والمخفض للسهم



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

 اللبحلة  اللالية ال.ياساتمن قذ  ال ي جزل  جزعاإللضاحات اللرفإة ت،مل 

 
 الموحد  اآلخر الدخل الشاملو  الخسارةأو  الربح بيان

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 2019  2020  إيضاح 
 لل  درقم   ألف درهم   
      

 46,009  (66,542 )  ربح السنة)خسارة(/ 
      

      الدخل الشامل اآلخر
            العتارة:لر  ال.نبد ال ن لن ي م إعادة تبنيدها الحإاً إلى الرب 

       م 2,567 ن (2,493 ) 16 معبص ممافآت سهالة العلمة لللبردينإعادة  يا  
      

       43,442  (69,035 )  الدخل الشامل للسنة )الخسارة(/ مجموع



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

 اللبحلة  اللالية ال.ياساتمن قذ  ال ي جزل  جزعاإللضاحات اللرفإة ت،مل 

 
 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

  
 رأس  
  المـال 

 إحتياطي  
  قانوني 

 إحتياطي  
  رأس المال 

 احتياطيات 
  أخرى 

 خسائر  
  متراكمة 

 مجموع 
 حقوق الملكية 

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

 1,793,475  م37,127 ن م4,029 ن 3,783  80,848  1,750,000   2019يناير  1كلا فن 
 46,009  46,009  -  -  -  -  التنةرب  

 -  م4,600 ن -  -  4,600  -  محبل إلى اح يا ن  اسبسن 
 م43,750 ن م43,750 ن -  -  -  -  لربا  ملفبعة  لسبشة

              م2,567 ن -  م2,567 ن -  -  -  اللخل ال،امل افخر  
             

 1,793,167  م39,468 ن م6,596 ن 3,783  85,448  1,750,000    2019دلتل.ر  31كلا فن 
 م66,542 ن م66,542 ن -  -  -  -  ختارة التنة

              م2,493 ن -  م2,493 ن -  -  -  اللخل ال،امل افخر  
             

              1,724,132  (106,010 ) (9,089 ) 3,783  85,448  1,750,000    2020ديسمبر  31كما في 



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

 اللبحلة  اللالية ال.ياساتمن قذ  ال ي جزل  جزعاإللضاحات اللرفإة ت،مل 

 
 بيان التدفقات النقدية الموحد 

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

  2020 
 ألف درهم

 2019 
 لل  درقم

     التدفقات النقدية األنشطة التشغيلية
 46,009  66,542) ) رب  التنةنختارةم/ 
     تعليالت لر:
 72,665  72,479  مل ل ات رآالت رمعلات ا  هالم

 16,944  16,506  إ  علا) اللبجبداتإ داع ح  
 م 48 ن -  مل ل ات رآالت رمعلات ا  شعادممتد من 

 -  28,821  ا  ثلار فن شركة  ميلة ختائر اسعدا  القيلة على 
 17,071  29,229  ختائر اسعدا  القيلة على مبجبدات مالية

 6,643  6,385  ممافآت سهالة العلمة لللبردين اللحللة
 م 3,702 ن 197  من شركات  ميلة مالرب العتارة/ ن  الحبة فن

 م 56 ن 29) ) إيرادات تلبال
 57,447  43,856  ت الي  تلبال

 م 1,156 ن 170) ) زرد م إاد)ععمس معبص م
 318  191  ختائر اسعدا   يلة معزرد 

     
     

 212,135  130,923  العاملالتدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركة في رأس المال 
 م 28,809 ن 20,147  فن معزرد  م  اادةسإص/ ن 
 م 19,635 ن 53,861   فن ذمم ملينة تجاراة رلخرم  م  اادةسإص/ ن 
 م 197 ن 261  فن مشالغ مت حإة من جهات ذات عال ة م  اادةسإص/ ن 

 م 85,046 ن ( 123,540 ) سإص فن ذمم دائنة تجاراة رلخرم 
      م 244 ن 541) ) عال ة ذرسإص فن مشالغ مت حإة لجهة 

     
 78,204  81,111  النقد الناتج من العمليات

      م 2,633 ن 4,394) ) ممافآت سهالة العلمة الللفبعة لللبردين
     

      75,571  76,717  صافي النقد من األنشطة التشغيلية
     يةستثمار األنشطة اال من التدفقات النقدية

 م 16,820 ن 13,279) ) دفعات ل،راع مل ل ات رآالت رمعلات
 148  -  رآالت رمعلات تمل ل ا ا  شعادمن  عائلات

 56  29  فبائل مت للة
      7,200  6,200  لسبشة لربا  مت للة من شركات  ميلة

     
      م 9,416 ن 7,050) ) يةستثمار صافي النقد المستخدم في األنشطة اال

     التدفقات النقدية األنشطة التمويلية 
 م 174,908 ن 404,844) ) تتليل  رر  

 270,000  394,483  عائلات من  رر  
 م 18,344 ن 18,369) ) عال ة ذرتتليل  ر  من جهة 

 م 43,750 ن -  لربا  ملفبعة لسبشة
 م 47,007 ن 33,981) ) فبائل ملفبعة

 م 14,065 ن ( 4,405 ) لطلببات عإبد اإللجارتتليل الل.لغ األ ا ن ل
      م 10,440 ن 9,875) ) مطلببات عإبد اإللجارفبائل ملفبعة على 

     
      م 38,514 ن ( 76,991 ) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

     
 27,641  ( 7,324 ) في النقد ومرادفات النقد (/ الزيادةالنقص)  صافي

      53,645  81,286  النإل رمرادفات النإل فن بلالة التنة
     

      81,286  73,962  (10ومرادفات النقد في نهاية السنة )إيضاح  النقد
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  الموحدة المالية بالبياناتإيضاحات تتعلق 

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
  معلومات عامة 1
 

 ال،رررررررركة م ك،رررررررركة متررررررراقلة عامة فن إمارة لببر.ن  درلة اإلمارات لر    لركاد ن" ) أ  تم تأ ررررررريس شرررررررركة لركاد للباد ال.ناع 
ن ال،ررررررركة ن ررررررناعاتم     تل لك ال،ررررررركة الإابضررررررة العامة " ) أ 2006لتررررررنة    228بلبجد الإرار الب ار  ر م   العربية الل حلة

رال ن قن مللبكة  ة األ) النهائية ألركاد قن شرركة لببر.ن ال نلباة الإابضرة " ) أ إد ال،ررك  من ل رهم ال،رركة  %  51 األ) م
 ب،مل كامل من  .ل حمبمة لببر.ن 

 
فن مجال  ال ن تعلل فن الل،ررارا  البررناعية رال،ررركات ال جاراة  رر ثلاراألس،ررطة الرئيتررية لل،ررركة ت،ررغيل رالل اجرة راال ت ضررلن

 مباد ال.ناع 
 

بررررررررررررررررررر  اللجلبعة م  معاً ت ضرررررلن قذ  ال.ياسات اللالية اللبحلة على األداع راللركز اللالن لل،رررررركة رشرررررركاتها ال ابعة نرا،رررررار إليها 
 باإل افة إلى حبة اللجلبعة فن ال،ركات الزميلة 

 
 ل،ركات ال ابعة:ا لل،ركة فناللل ية رستشة  يس رالن،ا  ربلل ال أاألس،طة الرئيتية  فيلا يلن

 

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

  2020 2019  
     

 اإل لن نإس اي ربي  الطاببا  ٪100 %100 اإلمارات العربية الل حلة  مبن   اببا اإلمارات 
 إس اي ربي  اإل لن  الل شأ رالتائد ٪100 %100 اإلمارات العربية الل حلة  1مبن  اإلمارات لإل لن 
 إس اي ربي  اإل لن  الل شأ رالتائد ٪100 %100 اإلمارات العربية الل حلة  مبن  العين لا لن 
ربي  األسابيد راألكيا  ال.ال  يمية إس اي  ٪100 %100 اإلمارات العربية الل حلة  مجل  مباس  لسابيد

 رالبر ية
 
   رال يبجل للم مبن  اإلمارات لإل لن  حاليًا للة علليات 2016تم إلإا  علليات مبن  اإلمارات لإل لن  فن دلتل.ر  1
 

  2020دلتل.ر  31فن للة ل هم خالل التنة اللن هية فن    ثلارااللر  لم تإم اللجلبعة ب،راع
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 للتقارير المالية الجديدة والمعّدلةتطبيق المعايير الدولية  2
 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها ولكن ال تؤثر على البيانات المالية الموحدة  2/1
 

لر   نباة ال ن ت.لل فنتم تط.ي  اللعايير اللرلية لل إارار اللالية الجليلة راللعللة ال الية  ال ن ل رررشح   ررراراة اللدعبل للد رات التررر 
للعرايير الرلرليرة لل إرارار اللراليرة الجرليرلة راللعرللرة ل  ترأثير  ا ل ط.ي فن قرذ  ال.يراسرات اللراليرة اللبحرلة  لم لمن   2020ينراير  1بعرل 

 .اللت إ.ليةال رتيشات لر  قا) على اللشالغ الللرجة للتنبات الحالية رالتابإة رل ن  ل ياثر على محا شة اللعامالت
 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    بعدأو  السنوية التي تبدأ من
  عر  ال.ياسات اللالية  1تعليالت على الل يار اللحا .ن اللرلن ر م  -تعرا  اللادلة 

  ال غييرات فن ال إليرات راألخطاع اللحا .ية 8رالل يار اللحا .ن اللرلن ر م 
 2020يناير  1 

   
    2020يناير  1    األعلال اسلماي 3تعليالت على الل يار اللرلن لل إارار اللالية ر م  -ب عرا  األعلال 

    2020يناير  1  ة اللرلية لل إارار اللالياللراج  حبل اإل ار اللدا يلن فن اللعايير تعليالت على 
  9على الل يار اللرلن لل إارار اللالية ر م  تعليالت -إعادة ت،ميل م يار معلل الدائلة 

  األدرات اللالية: اإلع را  رالقيا  39الل يار اللحا .ن اللرلن ر م   األدرات اللالية
 : اإلفباحاتاألدرات اللالية  7لل إارار اللالية ر م  رالل يار اللرلن 

 2020يناير  1 

   
  19 –مبفيل الل عل  ب عإبد اإللجار 16 على الل يار اللرلن لل إارار اللالية ر م تتعليال

 اإللجار ذات العال ة   ام يا ات –
 2020يبسيب  1 

 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد  2/2
 

 لم تإم اللجلبعة ب ط.ي  اللعايير اللرلية لل إارار اللالية الجليلة راللعللة اللبلرة ال الية رال ن لم لحن مبعل تط.يإها بعل:
 

  الجديدة والمعّدلةالمعايير الدولية للتقارير المالية 
 يسري تطبيقها للفترات 

    بعدأو  السنوية التي تبدأ من
    2022يناير  1  عإبد ال أمين 17الل يار اللرلن لل إارار اللالية ر م 

 28رالل يار اللحا ررررررررررر.ن اللرلن ر م    10الل يار اللرلن لل إارار اللالية ر م    تعليالت على
 الل،ارا  الل، ركةلر  اللتاقلة فن األ بل بين اللت ثلر رال،ركات الزميلةلر  بي 

 لم ي م بعل تحليل تارا  ال ط.ي  
   

 بررررررررني  ب الل علإة عر  ال.ياسات اللالية  1على الل يار اللحا رررررررر.ن اللرلن ر م  تعليالت
 غير م لارلةلر  اللطلببات كل لارلة

 2023يناير  1 
   

األعلال: باإلشررررررررارة إلى اإل ار  اسلماي  3تعليالت على الل يار اللرلن لل إارار اللالية ر م  
 اللدا يلن

 2022يناير  1 
   

الل عل  مل ل رررات رآالت رمعرررلات  16تعرررليالت على الل يرررار اللحرررا رررررررررررررر.ن الرررلرلن ر م 
 بالعائلات  .ل اال  علا) اللإببد

 2022يناير  1 
   

اللعببات  اللطلببات اللح للة  37تعليالت على الل يار اللحا .ن اللرلن ر م 
 ت لدة تنديذ العإل -باإلل زامات راللبجبدات اللح للة الل عل  بالعإبد اللثإلة 

 2022يناير  1 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع( تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2
 
 )يتبع(المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد  2/2
 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    بعدأو  السنوية التي تبدأ من
اللعايير اللرلية لل إارار اللالية ال ن ت ضررلن على    2020-2018دررة ال حتررينات التررنباة  

  الل يرار الرلرلن لل إرارار اللراليرة ر م 1ال عرليالت على الل يرار الرلرلن لل إرارار اللراليرة ر م 
 41رالل يار اللحا .ن اللرلن ر م  16  الل يار اللرلن لل إارار اللالية ر م 9

تتررر  ال عليالت على اللعايير  
 لر رررا) لررراليرررةالرررلرليرررة لل إرررارار ال

رالل يررررار اللحررررا رررررررررررررر.ن  9  1
 1من  اع شرررار 41الرررلرلن ر م 

رلم ي م بعل تحليل   2022يناير  
تررررارا  تط.ي  ال عررررليالت على 
الل يرار الرلرلن لل إرارار اللراليرة 

 عإبد اإللجار  16ر م 
 

ال.يررراسرررات اللررراليرررة اللبحرررلة لللجلبعرررة فن الد رات  على ترررأثير جبقر  ال ت ب   اإلدارة لد لمبد ل ط.ي  اللعرررايير اللرررذكبرة لعال  
 اللت إ.لية 

 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية  3

 االلتزامبيان 
للرلة اإلمارات العربية  االتحاد للإاسبد  راألحما) التررررررررررررراراة  تم إعلاد ال.ياسات اللالية اللبحلة رفإًا لللعايير اللرلية لل إارار اللالية  

  2015لتنة  2ر م  الل حلة

 مبدأ االستمرارية
  كاد للم اللجلبعة  ررررررافن مطلببات 2020دلتررررررل.ر   31مليبد درقم ركلا فن    66,5بل.لغ ت .لت اللجلبعة ختررررررارة للتررررررنة 

 18,4م.لغ م ر 17العارجية نإلضررررررررررا  مليبد درقم من الإرر     529,3م.لغ  مليبد درقم  رال ن تضررررررررررلن   52,3م لارلة بل.لغ 
 م 11إلضا  ن من جهة ذر عال ة ر   للثلمليبد درقم 

  
 رررررلاد ح ى  تأجيلالعاص بها للحبررررربل على   1لنهالة الترررررنة  لبرم  اللجلبعة اتدا ية تعليل م  مإر رررررن الإر  ألجل   الحإاً 
 18,4 م.لغمليبد درقم ر   529,3   را  بل.لغلر ررلة اال درقم من مليبد   133,2 م.لغ    تم عر ربال الن   2022دلتررل.ر   17

  2022دلتل.ر  17تلفإات سإللة خارجة ح ى عنها  حيث لن ين ة 2020دلتل.ر  31فن مليبد درقم كلطلببات م لارلة 
  

 الشالغةإلى الب ررررر  النإل  الحالن لللجلبعة  فود األمبال الل احة من ال ترررررهيالت غير اللترررررحببة   ا ررررر ناداً باإل رررررافة إلى ذلك  
كافية لللجلبعة للبفاع   رررررررررررررب  ت بد من العلليات الناتجة درقم فن تارا  ال إرار رال لفإات النإللة الحرة الل ب عة  مليبد   105,5

 من تارا  قذ  ال.ياسات اللالية اللبحلة   على األ ل شهراً  12عنل ا  حإا ها لللة بال زاماتها 
 

على ال رلفإرات النإرللرة اللترررررررررررررر إ.ليرة لللجلبعرة  تم إعرلاد قرذ  ال.يراسرات اللراليرة   19  -كبفيرل ترأثير  ع شراررم  األخرذ فن االربرال رالن  
 اللبحلة على ل ا  م.لل اال  لراراة 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع(  3

 اإلعدادأساس 

با رررر ثناع معبرررربررررات سهالة العلمة لللبردين رال ن تم  يا ررررها على  إعلاد ال.ياسات اللالية اللبحلة رفإًا لل.لل ال  لدة ال اراعيةتم 
 مإابل التل  رالعلمات  اللإل) لل.للتع لل ال  لدة ال اراعية ب،مل عا) على القيلة العادلة ل ا  اك بار   

 
بات  رررررررررلن معامالت دفعها ل حبال ل  من اللطلب لر   إد القيلة العادلة قن القيلة ال ن  ررررررررري م ا ررررررررر المها ل.ي  لحل اللبجبدات 

تم تإلير   لر  إذا كاد التعر للمن تحقيإه بطراإة مشاشرة علامن  لة بين الل عاملين بالترررررررررررربا فن تررررررررررررارا  القيا   بغ  الن ر  
تلرك  ع شراراللطلببرات  ترأخرذ اللجلبعرة بعين االلر  برا رررررررررررررر عرلا) تإنيرة تإييم لخرم  رعنرل تإرلير القيلرة العرادلرة أل  من اللبجبدات

لر   اللطلببات إذا لخذ الل عاملين فن التررررربا تلك العبامل بالحترررررشاد عنل تترررررعير اللبجبداتلر   العبامل عنل تترررررعير اللبجبدات
 اللطلببات فن تارا  القيا  

 
إلى  ا ررررر ناداً   3لر   2   1باإل رررررافة إلى ذلك  ألغرا  إعلاد ال إارار اللالية  ي م تبرررررني   يا رررررات القيلة العادلة فن اللتررررر بم  

درجة ما إذا كاس  قذ  الللخالت إلى  يا ررررررررررات القيلة العادلة للمن مالح  ها  رلقلية الللخالت لقيا  القيلة العادلة ببرررررررررربرة  
 شاملة  ال ن تم تب يحها كلا يلن:

 
مطلببات م لاثلة ال ن للمن لللن،رررررأة لر  ملخالت أل رررررعار ملرجة نغير معللةم فن ل رررررباا س،رررررطة للبجبدات  -1اللتررررر بم  •

  شعها ب ارا  القيا ؛ت
 إمااللطلببات  لر   رال ن للمن مالح  ها لللبجبدات  1ملخالت من غير األ رررررعار الللرجة  رررررلن اللتررررر بم   -2اللتررررر بم  •

 ب،مل غير مشاشر؛ ر لر  ب،مل مشاشر
 اللطلببات لر  ملخالت غير مالح ة لللبجبدات -3اللت بم  •
 

 للجلبعة م.ينة لدسا :إد التيا ات اللحا .ية الهامة الل شعة من  .ل ا

 أساس التوحيد

ت،ررر لل ال.ياسات اللالية اللبحلة على ال.ياسات اللالية لللجلبعة راللن،رررآت العا رررعة لتررريطرة اللجلبعة نشررررك ها ال ابعةم  ت حإ  
 التيطرة عنلما تل لك ال،ركة:

 
 التلطة على الجهة اللت ثلر بها؛  •
 م غيرة ساتجة من العال ة م  الجهة اللت ثلر بها؛ رتل لك حإبا لعبائل لر  ت بد معر ة •
 لها الإلرة على ا  علا)  لط ها على الجهة اللت ثلر بها لل أثير على عبائلقا  •

 الشركات التابعة

ت لثل ال،رركات ال ابعة فن ال،رركات اللتر ثلر بها العا رعة لتريطرة اللجلبعة  تتريطر اللجلبعة على ال،رركة اللتر ثلر بها إذا 
لر     تتررررررر بفن معايير التررررررريطرة  تإب) اللجلبعة بوعادة تإييم ما إذا كاس  لليها  ررررررريطرة فن حال كاد قنام تغيرات فن راحلكاس

لكثر من عنا ررررر الترررريطرة  را ضررررلن ذلك ال رر  ال ن ت بد فيها حإبا الترررريطرة لكثر جبقراة رتاد  إلى  رررريطرة اللجلبعة 
سات اللالية لل،ركات ال ابعة فن قذ  ال.ياسات اللالية اللبحلة من تارا  بلع التيطرة إلى على ال،ركة اللت ثلر بها  ي م إدراي ال.يا

 .تارا  تب   تلك التيطرة
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع(  3

 األعمال اندماج

 ي م  يا  ت لدة   رر حباذبا رر علا)  راإة اال 3األعلال ال ن تإ   ررلن سطاا الل يار اللرلن لل إارار اللالية  اسلمايت م محا ررشة 
 ال،رررررركةفن  حبرررررص غير متررررريطرة ل   رم.لغ  ررررر حباذب ارا  اال  بالقيلة العادلة  را م  يا ررررره اللحبلكوجلالن ال.لل    ررررر حباذاال

لعلال  تع ار اللجلبعة ما إذا كاس  تإب) بقيا  الحبرة غير اللتريطرة فن ال،رركة  اسلماياللتر حبذ عليها  بالنترشة ل ل عللية 
ي م تحليل ت الي  بالحبرة ال نا ر.ية لبرافن اللبجبدات اللحلدة لل،رركة اللتر حبذ عليها  لر   اللتر حبذ عليها إما بالقيلة العادلة

 العتارة اللبحل لر  الل  .لة فن بياد الرب    حباذاال
 

لل بني  اللنا د رفإًا لل،رر   اللإ.بلةعلى لعلال  تإب) ب إييم اللبجبدات راللطلببات اللالية     حباذعنلما تإب) اللجلبعة باال
  ل،رر لل ذلك فبررل الل،رر إات الضررلنية فن العإبد حباذ رر لة رال،رررر  ذات البررلة كلا فن تارا  اال  بررادال عا للة رال رر  اال

 الرئيتية من  .ل ال،ركة اللت حبذ عليها 
 

األعلال على مراحل  ي م إعادة  يا  حبرة حإبا اللل ية اللح دظ بها  رابإًا فن ال،رركة اللتر حبذ عليها إلى  اسلماي إسجا عنل  
 العتارة اللبحل  لر من خالل بياد الرب    حباذب ارا  اال القيلة العادلة

 
  بال غييرات ررررري م اإلع را      ررررر حباذإد ل  بلل  ارئ ي م تحباله من  .ل الل،ررررر ر   ررررري م اإلع را  به بالقيلة العادلة ب ارا  اال

 بياد الرب فن   إما  9رفإًا للل يار اللرلن لل إارار اللالية ر م   ال زا)لر    لل.لل الطارئ اللبرررن  كأ رررل  القيلة العادلةعلی    الالحإة
إذا تم تبرني  ال.لل الطارئ كحإبا مل ية  ال ي م إعادة   اللبحل بياد اللخل ال،رامل افخر كلبررر  فن لر   اللبحل  العترارةلر 

ا ال.لل الطارئ  ررررررلن سطاا الل يار فن الحاالت ال ن ال لإ  فيه  ال تررررررباة الالحإة  ررررررلن حإبا اللل ية  اح تررررررابي م   يا رررررره 
   ي م  يا ه رفًإا لللعايير اللرلية لل إارار اللالية اللنا شة 9اللرلن لل إارار اللالية ر م 

 
إجلالن ال.لل اللحبل  رالل.لغ اللع ر  به لحإبا اللل ية غير اللترررررررريطرة قا الزاادة فن  اع شار ي م  يا  ال،ررررررررهرة م.لئيًا بال  لدة  ب

العادلة لبررررررررررررررافن اللبجبدات اللحلدة اللترررررررررررررر حبذة راللطلببات اللإ.بلة  فن حال  كاد ال.لل ل ل من القيلة العادلة   على القيلة
 العتارة كلمتد من شراع  دإة لر  لللبجبدات اللحلدة لل،ركة ال ابعة اللت حبذ عليها  ي م االع را  بالدرا فن بياد الرب 

 
هرة بال  لدة سا بًا للة ختائر م راكلة السعدا  القيلة  لغالة اخ شار اسعدا  القيلة  ي م الحإًا لالع را  الل.لئن  ي م  يا  ال،

  على كل رحلة من البحلات اللن جة للنإل لللجلبعة رال ن  رر حباذاألعلال  من تارا  اال اسلمايتب ا  ال،ررهرة اللترر حبذة  ررلن 
مطلببات لخرم لللن،رررررررررررررأة لر  إذا كاد ي م تعبررررررررررررريص مبجبدات علااألعلال بغ  الن ر  اسلمايمن الل ب   لد تتررررررررررررر ديل من  

 اللت حبذ عليها ل لك البحلات 
 

البحلة اللترررررر شعلة  ي م إدراي ال،ررررررهرة اللرتشطة  من البحلة اللن جة للنإل رجزع من العللية  ررررررلن قذ  جزععنلما ت،ررررررمل ال،ررررررهرة 
فن  اللتر شعلةال،رهرة   يا العللية  ي م  ا ر شعادالعترارة من لر   بالعللية اللتر شعلة فن القيلة الللرجة للعللية عنل تحليل اللمترد

 لنإل اللن جة ل من البحلةاللح دظ به  رالجزع النت.ية للعللية اللت شعلةالقيم  ل ا قذ  ال رر  علی 
 

  تإب) اللجلبعرة برودراي اللشرالغ سرلمراياألعلرال فن سهرالرة ف رة ال إرار عنرل حرلرث اال سرلمرايإذا لم ت  لرل اللحرا ررررررررررررررشرة األرليرة ال
اإلس إراليرة لل.نبد ال ن لم ت  لرل فيهرا اللحرا ررررررررررررررشرة فن ال.يراسرات اللراليرة  خالل ف رة القيرا   تإب) اللجلبعرة ب عرليرل اللشرالغ اإلس إراليرة 

  ال ن لب  رر حباذ  ل عمس اللعلبمات الجليلة ال ن تم الحبرربل عليها حبل الب ائ  راألر رراأ ال اقرة ب ارا  اال رر حباذالب ارا  ا
 كاس  معلبمة  ألثرت على اللشالغ اللع ر  بها فن ذلك ال ارا  

 
تعلم لد لر    رررررر حباذال اقرة ب ارا  االتن هن ف رة القيا  عنلما تترررررر لم اللجلبعة اللعلبمات الضررررررررراة حبل الب ائ  راألر رررررراأ  

    حباذاللعلبمات غير  ابلة لل حإي   رم  ذلك  ال للمن لد ت جار  ف رة القيا   نة راحلة من تارا  اال
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 االعتراف باإليراد 

برالنتررررررررررررررشرة للعإبد اللحرلدة  ررررررررررررررلن سطراا اإلع را  براإليرادات  ي طلرد من اللجلبعرة تط.ي  سلبذي من خلس خطبات ل حرليرل 
عإل م  ال ميل   الحبرربل عليه مناالع را  باإليرادات  ربأ  م.لغ  يت)  لا  اإليرادات علی ل ا  ال.لل الذ  تتر   المجمرعة  

لر  ة عد ل را  لخرم  تع ر  اللجلبعة باإليرادات عنلما تإب) بالترررررررررريطرة على من ةرا تثسن المبالغ التن ت) تحبرررررررررريلها بالنياب
 خلمة ما ألحل العلالع 

 
علس خطبات الل.ينرررة فن الل يرررار الرررلرلن لبرررويرادات العإبد الل.رمرررة م  العلالع بنررراًع على سلبذي  بررراالع را تإب) اللجلبعرررة 

 :15لل إارار اللالية ر م 
 

 العإل نالعإبدم م  العليل العطبة األرلى: تحليل
 .ات  ابلة لل نديذ راحلد اللعايير العا ة بمل عإل لجد البفاع بهال زاملكثر ين،ئ حإبً ا ر لر   ي م تعرا  العإل كاتداا بين  رفين

 
 ات األداع فن العإلال زامالعطبة الثاسية: تحليل 

 .خلمة إلى العليللر  األداع قب رحلة حتاب ررعل فن عإل م  عليل ل حبال  لعة ال زا)
 

 العطبة الثالثة: تحليل  عر اللعاملة
العلمات اللبعبدة إلى عليل  لر    رررررررررعر اللعاملة قب م.لغ ال.لل الذ  ت ب   اللجلبعة الحبررررررررربل عليه مإابل تحبال الشضرررررررررائ 

 .تحبيلها بالنيابة عن ل را  لخرم با  ثناع اللشالغ ال ن تم 
 

 ات األداع فن العإلال زامالعطبة الرابعة: تب ا   عر اللعاملة على 
لداع بل.لغ لحلد ال.لل ال ن  ال زا)لداع   رر إب) اللجلبعة ب عبرريص  ررعر اللعاملة إلى كل   ال زا)بالنتررشة للعإل الذ  له لكثر من  

 .من األداع ال زا)ت ب   اللجلبعة الحببل عليه مإابل البفاع بمل 
 

 ل زا)العطبة العامتة: اإلع را  باإليرادات عنلما نلر م ىم تل.ن اللن،أة لداع اال
 :يير ال اليةاألداع رتع ر  باإليرادات م  مررر الب    إذا تم ا  يداع لحل اللعا اتال زامتل.ن اللجلبعة 

 
 لت لم العليل رات هلك فن سدس الب   الدبائل اللإلمة من خالل لداع اللجلبعة عنلما رم ى تإب) اللجلبعة بذلك؛ لر •
 تعزاز ؛ لرلر  تعزاز األ ل الذ  لتيطر عليه العليل عنل إس،اع األ للر  لإب) لداع اللجلبعة بوس،اع •
) بديل للمجمرعة رللمجمرعة ح   ررابررل للندرراذ فن الدف  مإابل األداع ال لقر) لداع المجمرعة بوسشاع ل ل ذات ا تخدا •

 .المسج  حتی تاراعه
 

ات األداع ال ن ال ي م فيها ا ررررر يداع ل  من ال،ررررررر  اللذكبرة لعال   ي م اإلع را  باإليراد فن الب   الذ  ي م فيه ل زامبالنترررررشة ال
 .األداع ال زا)البفاع ب

 
ل را رن ب حإي  اإليرادات من الل.يعات اللن لة ب،رمل مشترط للباد ال.ناع  مثل األ رلن   الطاببا  لكيا   تإب) اللجلبعة ب،رمل 

األ رررلن  راألسابيد  رال ن تن إل بها التررريطرة إلى العليل فن سإطة  منية محلدة  ي م تترررجيل اإليرادات بعل خبرررم  رررراشة القيلة 
 اللضافة 
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خلمات  تترررجيللكثر  ب،رررمل اإلدارة إلى لسه  ررريمبد من اللنا رررد ا ررر ن ج    15ا ررر نادا إلى الل يار اللرلن لل إارار اللالية ر م  
كللير بلال من ركيل  ملا ياثر على اإليرادات رال  الي  اللشاشررررررررررة راإليرادات األخرم  بناًع على ذلك  بالنترررررررررشة   قااع شار بالنإل  

لعإبد اإليرادات ال ن ي م فيها سإل الشضرائ  إلى العليل عنل ا ر المها من  .ل العليل نعلى  ر.يل اللثال  رجهة ال ترليم على رهر 
 م  تع .ر ال،ركة قن الللير الرئيتن فن خلمة النإل نةالتدي

 معداتالالت و اآلممتلكات و ال

اال رررررررررر هالم الل راكم رختررررررررررائر اسعدا  القيلة الل راكلة  إد  سا برررررررررراً ي م إدراي اللل ل ات رافالت راللعلات بال  لدة ال اراعية  
  األ ل  حباذا  ت ضلن ال  لدة على اللبارا  اللنتببة ب،مل مشاشر إلى  رجلت 

 
االع را  بها كأ ررررل مندبررررل حتررررشلا لمبد مالئلًا  فإط عنلما لمبد لر  ي م إدراي ال  الي  الالحإة فن القيلة الللرجة لا ررررل

لة مترررر إ.لية مرتشطة بال.نل اللعنن رامبد باإلمماد  يا  ال  لدة ب،ررررمل مبثبا  ي م  ا  بررررادمن اللح لل لد ين ة لللجلبعة فبائل  
 العتارة فن الد رة ال ن ي م ت .لقا فيها لر  كافة مبارا  اإل ال  رالبياسة األخرم فن الرب إدراي 

 
بحيث ي م شرررررطد ت لدة اللبجبدات الثاب ة  على ف رة لعلارقا اإلس اجية اللإّلرة با ررررر علا)  راإة الإترررررط  اال ررررر هالم اح ترررررابي م 

 الثاب  على األ س ال الية:
 

 سنوات 
  

 40-4 اللشاسن
 20-2 افالت راللعلات
 4 لثاث رتجهيزات  

 7-4 اللركشات
 

فن سهالة كل  رررررررنة  را م إدراي للة تغيرات فن ال إليرات   اال ررررررر هالمي م مراجعة األعلار اإلس اجية اللإّلرة رالقيم الل شقية ر راإة 
 بأثر مت إ.لن 

 
اللبجبدات على ل رررررا  الدرا بين حبررررريلة ال.ي  ر رررررافن القيلة  ا ررررر شعادلر   العترررررائر الناتجة عن بي لر   ي م تحليل اللما رررررد

 العتارة لر  الللرجة ل لك اللبجبدات  را م اإلع را  بها فن الرب 
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 عقود اإليجار 

 اللجلبعة كلت أجر
لح ب  على عإل إلجار  عنل بلع العإل  تع ر  اللجلبعة بح  ا رررررررر علا) األ ررررررررل لر   قبتإب) اللجلبعة ب إييم ما إذا كاد العإل 

ال ن لمبد فيهرا اللترررررررررررررر رأجر  با رررررررررررررر ثنراع عإبد اإللجرار اللإرابلرة فيلرا ي عل  بجلي  ترتيشرات عإرل اإللجرار مطلببات عإبد اإللجرار ر 
ل لم رعإبد اإللجار األ ررررررربل منعدضرررررررة القيلة نمثل األجهزة اللبحية لر  شرررررررهًرا  12 بررررررريرة األجل ناللحلدة كعإبد إلجار ملتها 

للجلبعة بللفبعات رلجهزة ال ل.يبتر ال،ررررررعبررررررية  رال.نبد البررررررغيرة من لثاث اللماتد رالهبات م  بالنتررررررشة لهذ  العإبد  تع ر  ا
اإللجار كلبرررررررفات ت،رررررغيلية على ل رررررا  الإترررررط الثاب  على ملم ف رة عإل اإللجار ما لم لمن قنام ل رررررا  من  م آخر لكثر 

 .لة من األ بل اللاجرة  بادتلثيال للنلط الزمنن الذ  ي م فيه ا  هالم اللناف  اال
 

لللفبعات اإللجار ال ن لم ي م دفعها فن تارا  ال.لع  را م خبرررلها با ررر علا)   عإبد اإللجار م.لئًيا بالقيلة الحالية  ال زا)ي م  يا  
 .اإل افن اال  را التعر الضلنن فن عإل اإللجار  إذا تعذر تحليل قذا اللعلل بتهبلة  فود اللجلبعة تت عل)  عر 

 
 اإللجار ما يلن: ال زا)ت،لل ملفبعات اإللجار الللرجة فن  يا  

 
 منها حبافز اإللجار اللت حإة؛ مطررحاً ملفبعات ثاب ة نبلا فن ذلك ملفبعات ثاب ة بالجبقرم   •
التعر فن تارا   لر  معلل  رال ن ي م  يا ها م.لئيًا با  علا) اللاشرلر  ملفبعات اإللجار الل غيرة ال ن تت نل إلى ماشر •

 ال.لع؛
  لاسات القيلة الل شقية؛اللشالغ الل ب   لد يلفعها اللت أجر بلبجد  •
  عر الللار ة لعيار ال،راع إذا كاد اللت أجر على لإين معإبل من ملار ة قذا العيار؛ ر •
 دف  غرامات إسهاع العإل  إذا كاد عإل اإللجار لعمس  يا) اللت أجر بللار ة قذا العيار   •
 

 لبحل فن بنل مندبل فن بياد اللركز اللالن المطلببات عإبد اإللجار ي م عر  
 

نبرا رررررررررررررر عرلا) مطلببرات عإبد اإللجرار الحإرًا من خالل  ارادة القيلرة اللرلرجرة لعمس الدرائرلة على   مطلببرات عإبد اإللجراري م  يرا  
 . راإة الدائلة الدعليةم رمن خالل تعفي  القيلة الللرجة ل عمس ملفبعات اإللجار ال ن تم إجراؤقا

 
 :اإللجار نرإجراع تعليل ملاثل لح  إ  علا) األ ل ذ  البلةم كللا ال زا)تإب) اللجلبعة بوعادة  يا  

 
تغيير قا) فن الررر  التن تؤد  إلی تغيير فن تقيي) ممار ة خلار الشراع  رفن  لر  لد قنام حدثلر  اإليجار ملةتغيرت  •

 . عر الخ ) اللعلل التأجير من خالل خ ) مدفرعات اإليجار اللعللة با تخدا)  ال زا)قذ  الحالة يت) إعادة  لا  
تغيير فن الللفبعات الل ب عة بلبجد  يلة م شقية لر  اللعلللر  تغيرت ملفبعات اإللجار س يجة ال غييرات فن اللاشر •

اإللجار من خالل ملفبعات اإللجار اللعببمة اللعللة با  علا) معلل   ال زا)مضلبسة  رفن قذ  الحاالت ي م إعادة  يا  
ت غير ملفبعات اإللجار س يجة ال غيير فن  عر الدائلة العائم  رفن قذ  الحالة ي م ا  علا)  عر   خبم بلرد تغيير نما لم

 .العبم اللعللم
اإللجار    ال زا)تعليل عإل اإللجار كعإل إلجار مندبل  رفن قذ  الحالة ي م إعادة  يا     اح تابتم تعليل عإل اإللجار رال ي م   •

من خالل ملفبعات اإللجار اللعببمة اللعللة با  علا)  عر العبم اللعلل على ل ا     بناًع على ملة عإل اإللجار اللعّلل
 .تارا  ال عليل الدعلن

 
 .لم تإم اللجلبعة بوجراع ل  من قذ  ال عليالت خالل الد رات اللعرر ة



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

 

 
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع(  3

 اإليجار )يتبع(عقود 

 اللجلبعة كلت أجر ني ش م
ح  إ ررر علا) اللبجبدات على ملم الد رة األ برررر من ملة اإللجار رالعلر اإلس اجن لا رررل ذات العال ة  إذا كاد  ا ررر هالمي م 

لد ت لدة ح  اال  علا)  لعمس لد اللجلبعة ت ب   ملار ة خيار ال،راع  فود  يلة لر  عإل اإللجار ينإل مل ية األ ل األ ا ن
ى ملم العلر اإلس اجن لا ررررل ذات العال ة  ي.لل اال رررر هالم فن تارا  بلع عإل عل ا رررر هالكهاح  اال رررر علا) ذات البررررلة ي م 

 اإللجار 
 

 .ي م عر  ح  إ  علا) اللبجبدات ك.نل مندبل فن بياد اللركز اللالن اللبحل
 

ل    ترراباحل حليل ما إذا كاد ح  إ رر علا) األ ررل  ل اسعدضرر   يل ه را م   36تط.  اللجلبعة الل يار اللحا رر.ن اللرلن ر م  
 ."راللعلات رافالتختائر محلدة فن اسعدا  القيلة كلا قب مب   فن  يا ة  اللل ل ات 

 
اإللجار رح  إ رر علا) األ ررل  ي م اإلع را   ال زا)معلل فن  يا  لر  ال ي م إدراي اإللجارات الل غيرة ال ن ال تع لل على ماشررر

ال،ررر  الذ  ياد  إلى قذ  الللفبعات را م إدراجها فن لر   يها الحلثبالللفبعات ذات البررلة كلبرررر  فن الد رة ال ن لحلث ف
 .العتارةلر  بنل  مبارا  لخرم  فن الرب 

 
لللترررر أجر بعل) فبررررل اللمبسات غير اللاجرة  ربلاًل من ذلك ي م   16كب رررريلة عللية  لتررررل  الل يار اللرلن لل إارار اللالية ر م  

 ل  عإل إلجار رممبسات غير إلجار مرتشطة به ك رتيد راحل  لم تت عل) اللجلبعة قذ  الطراإة العللية  اح تاب

 رأسمالية قيد اإلنجازالعمال األ

لغالات إداراة بال  لدة  سا بررررررًا للة ختررررررائر لر   اللبجبدات  يل اإلس،رررررراع لغر  اإلس اي رال برال رالعلماتلر   ي م إدراي اللل ل ات
القيلة  ت،رر لل ال  لدة على جلي  ال  الي  اللشاشرررة العائلة إلى تبررليم رإس،رراع العإار بلا فن ذلك ت الي    السعدا مع ر  بها 

ا ررر.ية  عنلما تبرررش  اللبردين اللرتشطة  ربالنترررشة لللبجبدات اللاقلة ي م ر رررللة ت الي  اال  را  رفإًا لتررريا رررة اللجلبعة اللح
اللبجبدات جاقزة لال  علا) اللإرر  ي م تحبال األعلال الرل لالية  يل اإلسجا  إلى ال.نل اللالئم  لن مل ل ات رآالت رمعلات  

 را م ا  هالكها رفإًا لتيا ات اللجلبعة  

 زميلةالشركات الفي  ستثماراال

ملار ررة تأثير فعال عليها  للثل ال أثير الدعال الإلرة على الل،رراركة فن   ال،ررركة الزميلة قن تلك اللن،ررأة ال ن تترر طي  اللجلبعة
 التيطرة الل، ركة على قذ  التيا ات لر  الإرارات الل علإة بالتيا ة اللالية رال ،غيلية لل،ركة اللت ثلر بها رليس التيطرة

 
ال.يرراسررات اللرراليررة اللبحررلة بررا رررررررررررررر عررلا)  راإررة حإبا اللل يررة ي م إدراي س ررائة رمبجبدات رمطلببررات ال،ررررررررررررررركررات الزميلررة فن قررذ  

ه رفإًا للل يار اللرلن لل إارار اح ترررابكلح دظ به لل.ي   رفن قذ  الحالة  ي م   ررر ثلاراللحا ررر.ية  با ررر ثناع عنلما ي م تبرررني  اال
  5اللالية ر م 

 
زميلرة م.رلئيرًا فن بيراد اللركز اللرالن اللبحرل برال  لدرة فن ال،ررررررررررررررركرة ال  رررررررررررررر ثلراربنراًع على  راإرة حإبا اللل يرة  ي م االع را  براال

العتررررررررارة راللخل ال،ررررررررامل افخر لل،ررررررررركة الزميلة  عنلما تزال حبررررررررة لر    رتعليلها الحإًا لالع را  بحبررررررررة اللجلبعة فن الرب 
جل رت،ررررررمل اللجلبعة فن ختررررررائر شررررررركة  ميلة عن حبررررررة اللجلبعة فن تلك ال،ررررررركة الزميلة نال ن ت ضررررررلن حإب ًا  بالة األ

فن ال،رررررررركة الزميلةم  ت ب   اللجلبعة عن االع را  بحبررررررر ها فن للة خترررررررائر   اللجلبعة ا ررررررر ثلاربالجبقر جزعًا من  رررررررافن 
لجرت لر   ا ررر لالليةلر  ات  اسبسيةال زامفإط  رررلن النطاا الذ  لمبد فيه لللجلبعة    اإل رررافية  ي م االع را  بالعترررائر إ رررافية

 الزميلة دفعات بالنيابة عن ال،ركة 
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 )يتبع( زميلةالشركات الفي  ستثماراال

فن ال،ررركة الزميلة با رر علا)  راإة حإبا اللل ية بلعًا من ال ارا  الذ  تبررش  فيه اللن،ررأة اللترر ثلر بها   رر ثلاراال اح تررابي م 
على حبررة اللجلبعة فن  ررافن   رر ثلارفن شررركة  ميلة  ي م االع را  بأ   اادة فن ت لدة اال ا رر ثلارشررركة  ميلة  عنل شررراع 

  ي م االع را  بأ   ر ثلاراللتر ثلر بها ك،رهرة رإدراجها فن الل.لغ الللري لال القيلة العادلة للبجبدات رمطلببات محلدة لللن،رأة
  بعل إعادة ال إييم   ررررررر ثلار اادة فن حبرررررررة اللجلبعة فن  رررررررافن القيلة العادلة لللبجبدات راللطلببات اللحلدة على ت لدة اال

    ثلارالعتارة فن ف رة شراع االلر  مشاشرًة فن الرب 
 

ل حليل فيلا إذا كاد من الضررررررر  االع را  بألة ختررررارة السعدا   يلة    36ات الل يار اللحا رررر.ن اللرلن ر م  ي م تط.ي  م طلش
نبلا فن ذلك   ررررررر ثلاراللجلبعة فن ال،رررررررركة الزميلة  عنلما لمبد ذلك  رررررررررراًا  ي م اخ شار إجلالن الل.لغ الللري لال ا ررررررر ثلار

كأ رررل مندبرررل رذلك بلإارسة الل.لغ   اسعدا   يلة اللبجبدات  36ن اللرلن ر م  ال،رررهرةم السعدا  القيلة رفإًا للل يار اللحا ررر.
  ت،رمل  ر ثلارلالالللمن تحبريله بالنترشة لها ن يلة اال ر علا) رالقيلة العادلة سا برًا ت الي  ال.ي  ليهلا لعلىم م  الل.لغ الللري 

  ي م االع را  بأ  عمس لعترارة اسعدا  القيلة قذ  رفإًا  ر ثلارخترارة اسعدا  القيلة اللع ر  بها جزعًا من الل.لغ الللري لال
 الحإًا    ثلار لن النطاا الذ  يزال فيه الل.لغ الللمن تحبيله لال 36للل يار اللحا .ن اللرلن ر م 

 
  عن كبسه شررررررركة  ميلة  رررررر ثلاريه االتإب) اللجلبعة بال ب   عن ا رررررر علا)  راإة حإبا اللل ية بلعًا من ال ارا  الذ  ي ب   ف

عنلما تح دظ اللجلبعة بحبرررة فن ال،رررركة الزميلة  رررابإًا رت بد الحبرررة اللتررر شإاة ل ررراًل ماليًا  تإب) اللجلبعة بقيا  الحبرررة 
القيلرة العرادلرة كقيل هرا العرادلرة عنرل االع را  األرلن كرأ ررررررررررررررل مرالن رفإرًا  اع شراراللترررررررررررررر شإراة برالقيلرة العرادلرة فن ذلرك ال رارا  را م 

  ي م إدراي الدرا بين الل.لغ الللري  رررابإًا لل،رررركة الزميلة العائل إلى الحبررة األدرات اللالية 9ل يار اللرلن لل إارار اللالية ر م  لل
 اح تررررراببال،رررررركة الزميلة  باإل رررررافة لذلك  تإب) اللجلبعة  ا ررررر شعادالعترررررارة من لر    اللتررررر شإاة ر يل ها العادلة عنل تحليل الرب 

اللع ر  به  ررررابإًا فن اللخل ال،ررررامل افخر الل عل  ب لك ال،ررررركة الزميلة على سدس األ ررررا  الذ   ل لمبد ال مًا  إجلالن الل.لغ
اللطلببات ذات البررلة مشاشرررة  ربال الن  لب كاد  رري م إعادة تبررني  لر   اللبجبدات ا رر شعادفيلا لب  ام  تلك ال،ررركة الزميلة ب

 ا رر شعادالعتررارة عنل لر   اللخل ال،ررامل افخر من  .ل تلك ال،ررركة الزميلة إلى الرب  ختررارة مع ر  بها  ررابإًا فنلر  ل  ممتررد
لر   العتررررررررارة من حإبا اللل ية إلى الرب لر  اللطلببات ذات البررررررررلة  تإب) اللجلبعة بوعادة تبررررررررني  اللمترررررررردلر   اللبجبدات

اللجلبعة ب عفي  حبرررة مل ي ها فن شرررركة  ميلة عنلما تإب)   ال،رررركة الزميلة  ا ررر شعادالعترررارة نك عليل إلعادة تبرررني م عنل  
العتررررررررارة الذ  تم لر   رل نها تترررررررر لر فن ا رررررررر علا)  راإة حإبا اللل ية  تإب) اللجلبعة  تإب) اللجلبعة بوعادة تبررررررررني  الرب 

العترارة للمن لد لر   إذا كاد قذا الرب االع را  بها  رابإًا فن اللخل ال،رامل افخر رالل عل  بهذا االسعدا  فن حبرة اللل ية  
عنلما تإب) إحلم من،رآت اللجلبعة    اللطلببات ذات العال ةلر   اللبجبدات ا ر شعادالعترارة عنل  لر    ي م إعادة تبرنيده إلى الرب 

  يت) االعترا  باألربا  رالخ ائر الساتجة من المعامالت م  الشرکة ال ميلة فن البلاسات بال عامل م  شررررررركة  ميلة للم اللجلبعة
 غير المرتب  بالمجمرعة فإط  لن سطاا الحبص فن ال،ركة الزميلة  لللجلبعةاللة اللبحلة الم

 الشهرة
 

 ي م اإلع را  ر يا  بال،هرة م.لئيًا كلا قب م.ين لعال  
 

لة  ال ي م إ داع ال،رررررررهرة رل ن ي م مراجع ها لل أكل من رجبد اسعدا  فن  يل ها على األ ل  رررررررنباًا  لغر  اخ شار اسعدا  القي
ال ن ي ب   لد تتر ديل ي م تب ا  ال،رهرة إلى كل رحلة من رحلات اللجلبعة اللن جة للنإل نلر مجلبعة من البحلات اللن جة للنإلم 

على ف رات لكثر تإاربًا لر  ي م إجراع اخ شار  رررررنب  السعدا  القيلة للبحلات اللن جة للنإل  سلمايمن ال آ ر الناتة عن عللية اال
  إذا كاس  القيلة الإابلة لال ررر رداد للبحلة اللن جة للنإل ل ل من  يل ها الللرجة  ي م تحليل ل،رررير إلى اسعدا   يل هاإذا رجل ما 

خترررررارة اسعدا  القيلة لراًل ل عفي  القيلة الللرجة لل،رررررهرة اللب عة على البحلة ثم على األ ررررربل األخرم للبحلة تنا ررررر.يًا على 
 ن البحلة  ال ي م عمس ختارة اسعدا  القيلة اللع ر  بها لل،هرة فن ف رة الحإة  ل ا  القيلة الللرجة ل ل ل ل ف

 
    شعادالعتارة الناتجة من االلر  ي م إدراي الل.لغ العائل لل،هرة ل حليل الرب   البحلة اللن جة للنإل ا  شعادعنل 
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 الموجودات غير الملموسة

 اللبجبدات غير اللللب ة الل، راة ب،مل مندبل
ي م إدراي اللبجبدات غير اللللب رررررة بأعلار ا ررررر علا) محلدة ال ن ي م شرررررراؤقا ب،رررررمل مندبرررررل بال  لدة سا برررررًا اإل داع الل راكم 
رخترررائر اسعدا  القيلة الل راكلة  ي م االع را  باإل داع على ل رررا  الإترررط الثاب  على ملم لعلار اال ررر علا) ال إليراة  را م 

ال أثير أللة تغيرات فن ال إلير ب،رررررررمل   اح ترررررررابإليراة ر راإة اإل داع فن سهالة كل ف رة تإرار م  مراجعة لعلار اال ررررررر علا) ال 
متررررر إ.لن  ي م إدراي اللبجبدات غير اللللب رررررة بأعلار ا ررررر علا) غير محلدة الل،ررررر راة ب،رررررمل مندبرررررل بال  لدة سا برررررًا خترررررائر 

 اسعدا  القيلة الل راكلة 

 األعلال اسلماي لن  اللبجبدات غير اللللب ة الل، راة 
األعلال راللع ر  بها ب،رمل مندبرل عن ال،رهرة م.لئيًا  اسلمايي م االع را  باللبجبدات غير اللللب رة اللتر حبذة عليها  رلن  

 نرال ن تع .ر ت لد هام    حباذبقيل ها العادلة ب ارا  اال
 

األعلال بال  لدة سا برررررًا اإل داع  اسلمايالحإًا لالع را  الل.لئن  ي م إدراي اللبجبدات غير اللللب رررررة اللتررررر حبذة عليها  رررررلن 
 الل راكم رختائر اسعدا  القيلة الل راكلة على سدس األ ا  مثل اللبجبدات غير اللللب ة اللت حبذة عليها ب،مل مندبل 

 اللللب ة إلغاع االع را  باللبجبدات غير
لر  لة متررررررر إ.لية من اال ررررررر علا)ا  برررررررادعنل عل) تب   مزالا لر   ررررررر شعادي م إلغاع االع را  باللبجبدات غير اللللب رررررررة عنل اال

العترررررائر الناتجة من إلغاع االع را  بأ رررررل غير مللب   ال ن ي م  يا رررررها كالدرا بين لر     ي م االع را  باللما رررررد ررررر شعاداال
 العتارة عنل إلغاع االع را  باأل ل لر  رالقيلة الللرجة لا ل  فن الرب  اد  شع افن تحبيالت اال

   إنخفاض قيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسة باستثناء الشهرة

تعلل اللجلبعة بنهالة كل ف رة تإرار على مراجعة القيم الللرجة للبجبداتها اللللب ررررررررررررررة رغير اللللب ررررررررررررررة رذلك ل حليل إد كاد 
قنالك ما ل،ررررررير إلى لد قذ  اللبجبدات  ل تعر رررررر  إلى ختررررررائر اسعدا  القيلة  إذا رجل ما ل،ررررررير إلى ذلك  ي م تإلير القيلة 
الإابلة لإل رررررررررررررر رداد لا ررررررررررررررل رذلك ل حليل ختررررررررررررررائر إسعدا  القيلة نإد رجلتم  فن حال عل) ال لمن من تإلير القيلة الإابلة 

 إلير القيلة الإابلة لإل رررر رداد للبحلة اللن جة للنإل ال ن لعبد إليها األ ررررل سدترررره  عنل لإل رررر رداد أل ررررل محلد  تإب) اللجلبعة ب
ي م تب اعها إلى ل رغر لر  إمماسية تحليل ل رس تب ا  معإبلة رثاب ة  ي م تب ا  األ ربل الل،ر ركة إلى رحلات من جة للنإل محلدة 

  ا  معإبلة رثاب ة لها مجلبعة من البحلات اللن جة للنإل ال ن للمن تحليل ل س تب 
 

اللبجبدات غير اللللب رررررة بأعلار ا ررررر علا) غير محلدة السعدا  القيلة  رررررنباًا على األ ل رعنل رجبد ماشرررررر على  اخ شاري م 
 اسعدا   يلة األ ل 

 
 يلة اال ررررررررررر علا)  ليهلا لعلى  عنل تإييم  يلة لر  إد القيلة الإابلة لال ررررررررررر رداد قن القيلة العادلة لا رررررررررررل سا برررررررررررًا ت لدة ال.ي 

اال ررر علا)  ي م خبرررم ال لفإات النإللة اللتررر إ.لية اللإلرة إلى  يلها الحالية با ررر علا) معلل خبرررم ما  .ل الضرررراشة الذ  لعمس 
 إات النإللة اللت إ.لية لها  تإييلات التبا الحالية للقيلة الزمنية لامبال راللعا ر العا ة باأل ل ال ن لم ي م تعليل تإييم ال لف

 
فن حرال تم تإرلير القيلرة الإرابلرة لال رررررررررررررر رداد أل ررررررررررررررل نلر البحرلة اللن جرة للنإرلم بلرا لإرل عن القيلرة اللرلرجرة  ي م تعفي  القيلرة 

لر   الرب الللرجة لا ررررررل نلر البحلة اللن جة للنإلم إلى القيلة الإابلة لال رررررر رداد  ي م االع را  بعتررررررائر االسعدا  مشاشرررررررًة فن  
 العتارة 

 
فن حالة ا رررر رجاأ ختررررائر اسعدا  القيلة الحإًا  ي م  اادة القيلة الللرجة لا ررررل نلر البحلة اللن جة للنإلم إلى القيلة اللعللة 

 م الإابلة لال رررررررررررررر رداد  بحيث ال تزال القيلة الللرجة اللعللة عن القيلة الللرجة لا ررررررررررررررل نلر البحلة اللن جة للنإلم فيلا لب لم ي
لر   ا ررررر رجاأ خترررررائر اسعدا  القيلة مشاشررررررًة فن الرب ب اإلع را خترررررائر اسعدا  القيلة فن الترررررنبات الترررررابإة  ي م  اح تررررراب
 العتارة 
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 المخزون 

 رررررررافن القيلة الإابلة لل حإ  ليهلا ل ل  ت،رررررررلل ال  لدة اللباد اللشاشررررررررة رعنلما لمبد ذلك مالئلًا  لر  ي م إدراي اللعزرد بال  لدة
ت الي  العلال اللشاشررررة رال  الي  األخرم الل  .لة إلحضرررار اللعزرد إلى ر رررعه رمب عه الحاليين  تح ترررررررررررررررررررررد ال  لدة بطراإة 

 الل ب ط اللرج   
 

تلثل  رافن القيلة الإابلة لل حإ  على  رعر ال.ي  اللإلر  مطررحًا منها جلي  ال  الي  اللإلرة إلتلا) تجهيز الشضراعة رال  الي  
  ب ا  ال.ي  ر ال   تبا الالل ب   ت .لقا فن 

 
  تارا  ال إرار كلا فنسب  جاقزة  الشضاعةال لن ر ال ن ت بد فيها بت  بد األعلال الرل لالية  يل ال نديذ ل ا ًا 

 مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

تعباضررررررات سهالة العلمة با رررررر علا)  راإة البحلة اإل ررررررافية الل ب عة  بلبجد قذ  الطراإة تعبد تعباضررررررات كل   ال زا)ي م تإلير 
  اادة الراتد اللت إ.لية  ع شارم، رم بلبجد العطة لعلد  نبات العلمة  م  األخذ فن اال

 
الل.لغ الل ب   دفعه إذا كاد للم  ال زا)ي م تحليل ام يا ات اللبردين  برريرة األجل عنل تإللم العلمة ذات البررلة  ي م االع را  ب

ببربرة  ا)ل ز  رلنن للف  قذا الل.لغ س يجة لعلمة  رابإة  لمها اللبر  رامبد من الللمن تإلير قذا االلر   حالن  ال زا)اللجلبعة  
 مبثب ة 

 اللمافآت رخطط الحبافز  بالة األجل  منل
العتررائر على ل ررا  اال رر حإاا  تعضرر  االم يا ات لر  تع ر  اللجلبعة بلطلببات اللمافآت رالحبافز  بالة األجل فن األربا 

 العا ة باإلدارة للبافإة مجلس اإلدارة رترتشط بأداع األعلال 
 ةخطة اللتاقلات اللحلد نبم

لترنة   2درلة اإلمارات العربية الل حلة الل،رلبلين فن الإاسبد ر م  منم إعلاد اللتراقلات ال إاعللة ال،رهراة لللبردين اللبا نين  ي 
 ردائرة اللالية ملثلة ببنلرا معاشات رممافآت ال إاعل إلمارة لببر.ن      ت م إدارة  نلرا ال إاعل من  .ل حمبمة لببر.ن2000

 نيم خطة ال عباضات اللحلدة
ي لثل برسامة ال عباضرررات اللحلدة ب عباضرررات سهالة العلمة لللبردين بعال  برسامة لللتررراقلات اللحلدة  تإب) اللجلبعة حاليًا 

لة العلمة لللبردين  شإا لاحما) اللطشإة من  اسبد العلل االتحاد   ب ط.ي  برسامة غير خا رررر  لل لبال خاص ب عباضررررات سها
 ررررافن   اح تررررابللرلة اإلمارات العربية الل حلة رارت ز على ف رات العلمة الل راكلة رمترررر بم آخر راتد ل ررررا ررررن لللبر   ي م 

لترر إ.لية ال ن اك ترر.ها اللبردين مإابل  اللجلبعة الل عل  ب.رسامة ال عباضررات اللحلدة من خالل تإلير  يلة ال عباضررات ال ال زا)
خلم هم فن الد رة الحالية رالد رات الترررررررررابإة  رال ن ي م خبرررررررررلها ل حليل  يل ها الحالية  ي م خبرررررررررم ل  ت الي  غير مع ر  بها  

دة على لسها ل فن تارا  ال إييم لتنلات  ادرة من شركات بالباللات الل حلة مبنرررررر م بالعائرررررر لل العبرررررر ل معرررررر للعلمة التابإة  ي لث
م رامبد قذا قب التررربا ال.ليل فن حالة عل) رجبد  ررربا را ررر  النطاا لترررنلات  رررادرة من شرررركات بلرلة اإلمارات العربية AAن

  االك يارانالل حلة رفإًا للا لحلد  
 

ببربرة  رنباة ببا رطة اك بار  ماقل با ر علا)  راإة البحلة اإل رافية الل ب عة  عنلما ي م تحترين ام يا ات   ح ترابي م إجراع اال
العتارة بأ تا  م تاراة على لر   العطة  ي م االع را  بحبة ال عباضات الزائلة العا ة بالعلمة التابإة لللبردين  لن الرب 

العترارة  إلى الللم الذ  تبرش  لر   م االع را  باللبرررفات مشاشررة  رلن الرب م ب رط الد رة ح ى ي م ا ر حإاا ال عباضرات  ي 
عنل  ال عباضرررررررات متررررررر حإة فن الحال  تع ر  اللجلبعة بمافة اللما رررررررد رالعترررررررائر االك باراة الناتجة عن خطط ال عباضرررررررات 

 ط ال عباضررات اللحلدة  ررلن الرب اللحلدة  ررلن اللخل ال،ررامل افخر فن حين ي م االع را  بمافة اللبررررفات الل علإة بعط
 العتارة لر 
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 جنبيةاألعمالت ال

 اللرقم اإلماراتن ناللرقمم قب العللة البريفية رعللة العر  لللجلبعة لغر  قذ  ال.ياسات اللالية اللبحلة  لع .ر 
 

ي م تترجيل اللعامالت بالعلالت بعال  العللة اللتر علمة رقن اللرقم اإلماراتن نالعلالت األجن.يةم على ل را  ل رعار البرر  
اللالية الللرجة بالعلالت األجن.ية على ل ررررررررررررررا  التررررررررررررررائلة ب ارا  تلك اللعامالت  بنهالة كل ف رة تإرار  ي م إعادة تحبال ال.نبد  

ل رررررررعار البرررررررر  الترررررررائلة بنهالة ف رة ال إرار  ي م إعادة تحبال ال.نبد غير اللالية بالعلالت األجن.ية رال ن ت هر بقيل ها العادلة 
الية بالعلالت األجن.ية رال ن على ل را  ل رعار البرر  الترائلة عنل تحليل القيلة العادلة لها  ال ي م إعادة تحبال ال.نبد غير الل

 ي م  يا ها رفإًا لل  لدة ال اراعية  
 

 العتارة ر   حلرثها لر  ي م االع را  بدرر ات تحبال العلالت فن الرب 

 المخصصات

م ساتة عن لحلاث  ررررررابإة رال ن ا رررررر لاللنلر  حالن ن اسبسن ال زا)ي م اإلع را  باللعبرررررربررررررات عنلما لمبد على اللجلبعة ل  
ب،رررررررررررررمل مبثبا  إد الل.لغ اللع ر  به  ل زا)رالمن تإلير م.لغ اال ل زا)لمبد من اللح لل لد ت بد اللجلبعة ملزمة ل ترررررررررررررليل اال

 ع شاربعين اال  األخذكلا بنهالة ف رة ال إرار بعل  ل زا)ه حتررررد لفضررررل ال ب عات لل.لل اللطلبب للإابلة االاح تررررابكلعبررررص ي م 
 ل زا)  عنلما ي م  يا  اللعبرررررررص با ررررررر علا) ال لفإات النإللة اللإّلرة لترررررررلاد االل زا)اللحيطة باال اللعا ر راألمبر غير اللاكلة

لة اللطلببة لترلاد   برادكافة اللناف  االلر  الحالن  فود  يل ه الللرجة قن القيلة الحالية ل لك ال لفإات النإللة  عنلما لمبد جزع
ي م االع را  بالذمة الللينة كلبجبدات فن حالة كبد ا  ال) را  عا ة الل.لغ   اللعبص م ب   ا  ردادقا من  ر  ثالث  فوسه

 ماكلة رالمن  يا  الل.لغ ب،مل مبثبا   

 األدوات المالية

 ي م اإلع را  باللبجبدات راللطلببات اللالية عنلما تبش  اللجلبعة  رفا فن األحما) ال عا للة لاداة 
 

  اللالية راللطلببات اللالية م.لئيًا بالقيلة العادلة  ي م إ ررافة ت الي  اللعامالت ال ن تعبد مشاشرررًة إلى شررراعي م  يا  اللبجبدات  
لر   إ ررررررررلار مبجبدات مالية رمطلببات مالية نبا رررررررر ثناع اللبجبدات اللالية راللطلببات اللالية بالقيلة العادلة من خالل الرب لر 

اللطلببات اللالية  ليهلا لستررررررررررررد  عنل االع را  الل.لئن  ي م لر    دلة لللبجبدات اللاليةخبررررررررررررلها من القيلة العالر   العتررررررررررررارةم
لر  مطلببرات مراليرة برالقيلرة العرادلرة من خالل الرب لر  االع را  ب  رالي  اللعراملرة العرائرلة مشراشرررررررررررررررة إلى ا  نراع مبجبدات مراليرة

 العتارة اللبحل لر  العتارة مشاشرة فن بياد الرب 

 جودات والمطلوبات الماليةتصنيف المو 

 اإلع را  الل.لئن
 العتارة لر  بالقيلة العادلة من خالل الرب لر  عنل اإلع را  الل.لئن  ي م تبني  اللبجبدات اللالية كلإا ة: بال  لدة اللطدأة

 لالية بال  لدة اللطدأةاللبجبدات ال
لر   بال،ررررر  ال الية رال ي م تحليلقا بالقيلة العادلة من خالل حتررراب الرب ي م  يا  األ رررل اللالن بال  لدة اللطدأة إذا تم البفاع  

 العتارة:
ي م اإلح دا  باأل رررررل  رررررلن إ ار سلبذي األعلال الذ  يهل  إلى اإلح دا  باللبجبدات للحبررررربل على ال لفإات النإللة  •

 ال عا للة؛ ر
ن تبارا  محلدة رال ن قن رحلقا دفعات أل ل اللين رالدائلة ال،رر  ال عا للة لللبجبدات اللالية ين ة عنها تلفإات سإللة ف •

 على الل.لغ الرئيتن الإائم 
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 األدوات المالية )يتبع(

 تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية )يتبع(

 العتارةلر  لالية بالقيلة العادلة من خالل الرب اللبجبدات ال
الل طلشات ال ن ي م  يا رررها بال  لدة عنل اإلع را  الل.لئن  لجب  لللجلبعة لد تإب) ب حليل ل رررل مالن ب،رررمل سهائن رالذ  يل.ن 

لعد  ب،رررمل ك.ير عل) ال طاب  لر  إذا كاد ذلك لإب) بولغاعالعترررارة  لر    اللطدأة كلا تم  يا رررها بالقيلة العادلة من خالل الرب 
  فن اللحا شة

 
 العتارة لر  ي م  يا  كافة اللبجبدات اللالية األخرم الحإًا بالقيلة العادلة من خالل الرب 

 إييم سلبذي األعلالت
متر بم اللحد ة ألد قذا  تمتقر) من،رآت المجمرعة بوجراع تقيي) لهل  سمرذي األعمال الذ  تم بلبجشه اإلح دا  باأل ل المالن  

 :ع شارل ک  على سحب لف ل  راإة إدارة األعمال رتقدي) الم لرمات إلی اإلدارة  ت ضلن اللعلبمات ال ن لخذقا باال
 
رتب ي  علليات تلارل اللبجبدات اللالية فن الد رات التررررررررررابإة  ل ررررررررررشاب قذ  ال لارالت رتب عاتها حبل س،ررررررررررا  تباتر  حجم   •

اللعلبمات الل علإة بن،ررا  ال لارل ب،ررمل منعزل  رل ن كجزع من تإييم   ع شارال لارل اللترر إ.لن  رم  ذلك  ال ي م األخذ باال
 رة اللبجبدات اللالية ركيفية تحإي  ال لفإات النإللة؛شامل ل يفية تحإي  الهل  اللعلن لللجلبعة إلدا

 ؛ ررإعلاد ال إارار عنهاكي  ي م تإييم لداع اللحد ة  •
المخا ر التن تؤثر علی لداع سمرذي األعمال نالمرجردات الماللة اللح دظ بهرا  ررررررررررررررلن سمرذي األعمالم رکلفلة إدارة قرذ   •

 المخا ر 
 

 اللح دظ بها للل اجرة رال ن ي م تإييم لدائها على ل ررا  القيلة العادلة بالقيلة العادلة من خالل الرب ي م  يا  اللبجبدات اللالية  
العترررررارة  رذلك ألسها غير مح دظ بها ل حبررررريل ال لفإات النإللة ال عا للة  كلا ال ي م اإلح دا  بها ل حبررررريل ال لفإات النإللة لر 

 ال عا للة ربي  اللبجبدات اللالية 

 م ال لفإات النإللة ال عا للة ال ن قن ملفبعات ل ل اللين رالدائلةتإيي
 ألغرا  قذا ال إييم  ي م تعرا   األ ل  بأسه قب القيلة العادلة لا ل اللالن عنل االع را  الل.لئن 

 
 اللرتشطة بالل.لغ األ لن الإائم  ئ لادي م تعرا   الدائلة  ك.لل للقيلة الزمنية للنإبد رمعا ر اال

 
عنل تإييم ما إذا كاس  ال لفإات النإللة ال عا للة قن فإط ملفبعات األ رررررررل رالدائلة على الل.لغ األ رررررررلن الإائم  تأخذ اللجلبعة 

لر   ال،رر  ال عا للة لاداة  را،لل ذلك تإييم ما إذا كاد األ ل اللالن ي ضلن على ف رة تعا للة للمن لد تغير الب   ع شارباال
 نإللة ال عا للة بحيث ال تت بفن قذا ال،ر  م.لغ ال لفإات ال

 اللطلببات اللالية
العتررارة  يت) ت سي  االلت ا) المالن لر    بالقيمة العادلة مد خالل الرب لر  يت) ت سي  الم لربات الماللة كلإا ررة بال  لدة اللطدأة

ت) تحليلقا عسد لر   کمحتف  للل اجرة  إذا كاس  م،ررررررر إةالعترررررررارة عنلما يت) تبرررررررنيدها لر   کمدرجة بالقيمة العادلة مد خالل الرب 
 تبني  اللطلببات اللالية كلح دظ بها للل اجرة إذا تم ت .لقا لغر  إعادة ال،راع فن اللت إ.ل الإراد  ي م .االعترا  المبدئن
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 الموجودات والمطلوبات المالية )يتبع(تصنيف 

 اللطلببات اللالية ني ش م
 العتارة عنل االع را  الل.لئن إذا تم البفاع بال،رر  ال الية: لر    ل ي م تبني  اللطلببات اللالية بالقيلة العادلة من خالل الرب 

 
لر  اللعاملة ال ن  ل تن،ررررررررررررأ عن  يا  اللطلبباتلإلل ببرررررررررررربرة جبقراة من عل) تباف   لر  إذا كاد ال بررررررررررررني  لإب) بحذ  ▪

 العتائر الذ   ل تن،أ خالفًا لذلك؛لر  االع را  باللما د
 
إذا كاس  اللطلببات ت،ررررمل جزعًا من مجلبعة مطلببات مالية  ال ن ي م إدارتها رتإييم لدائها على ل ررررا  القيلة العادلة رفإًا  ▪

 رإدارة اللعا ر اللع للة؛  ةال  راتيجي
 
 اللالن ي ضلن لداة م، إة م لاخلة لح اي إلى تتجيله ب،مل مندبل  ل زا)إذا كاد اال ▪
 

العترارة ر رافن اللما رد رالعترائر  باإل رافة إلى للة مبرارا  لر   الية بالقيلة العادلة من خالل الرب ي م  يا  اللطلببات الل
 العتارة اللبحل      لر  فبائل  رتم اإلع را  بها فن بياد الرب 

 القياس الالحق والمكاسب والخسائر
 لالية بال  لدة اللطدأةاللبجبدات ال

الحإًا بال  لدة اللطدأة با ررررررررر علا)  راإة الدائلة الدعلية  ي م تعفي  ال  لدة اللطدأة بعترررررررررائر إسعدا  ي م  يا  قذ  اللبجبدات  
القيلة  ي م اإلع را  بويرادات الدبائل رمما ررررررد رختررررررائر  ررررررر  العلالت األجن.ية راسعدا  القيلة فن بياد اللخل اللبحل  ي م 

 فن بياد اللخل اللبحل ختارة عنل إلغاع اإلع را  لر  اإلع را  بأ  ممتد

 العتارةلر  لالية بالقيلة العادلة من خالل الرب اللبجبدات ال
إيرادات لر   ي م  يا  قذ  اللبجبدات الحإًا بالقيلة العادلة  ي م اإلع را  ببرررررررررافن اللما رررررررررد رالعترررررررررائر  بلا فن ذلك للة فبائل

 العتارة اللبحل لر  لسبشة لربا  فن بياد الرب 

 العتارةلر  بالقيلة العادلة من خالل الرب لالية اللطلببات ال
 ي م  يا  قذ  اللطلببات الحإًا بالقيلة العادلة را م اإلع را  ببافن اللما د رالعتائر فن بياد اللخل ال،امل اللبحل  

 لالية بال  لدة اللطدأةاللطلببات ال
الل.لئن  ي م  يا  اللطلببات اللذكبرة لعال   لالع را ًا ت ضررررررلن ب،ررررررمل رئيتررررررن الإرر  رالذمم اللائنة ال جاراة راألخرم  الحإ

العترررارة عنلما ي م  لر    فيلا بعل بال  لدة اللطدأة با ررر علا)  راإة الدائلة الدعلية  ي م اإلع را  باللما رررد رالعترررائر فن بياد الرب 
 اللطلببات ركذلك من خالل عللية إ داع  راإة الدائلة الدعلية  ا  شعاد

 
ال  الي  ال ن ت،ررررمل جزًعا ال لر  رالر ررررب)  رررر حباذعالرة على االلر   ل  خبررررم ع شارال  لدة اللطدأة بعل األخذ باال باح ترررراي م 

 العتارة اللبحل لر  ي جزل من معلل الدائلة الدعلن  ي م إدراي إ داع معلل الدائلة الدعلن ك  الي  تلبال فن بياد الرب 
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 إعادة التصنيف

 اللبجبدات اللالية
إذا رفإط إذا تغير قررل  سمرذي األعمال إلدارة قررذ  المرجردات الماللة   تقر) المجمرعة فق  بوعادة ت سي  المرجردات الماللة

رمن الل ب   لد ت بد قررذ  ال غييرات سررادرة للغررالررة ألد قررذ  ال غييرات لجررد لد ت بد قررامررة لعلليررات اللجلبعررة رالمن إثشرراتهررا  
 لا را  العارجية 

 اللطلببات اللالية
 االع را  الل.لئن  إد إعادة ال بني  الالحإة غير متلب  بها تحلد اللجلبعة تبني  اللطلببات اللالية عنل 

 تعديالت على الموجودات المالية والمطلوبات المالية

 اللبجبدات اللالية
إذا تم تعليل شرررررر  ل ررررل مالن  تإب) اللجلبعة ب إييم ما إذا كاس  ال لفإات النإللة لا ررررل اللعلل مع لدة ب،ررررمل جبقر   إذا 

إللة مع لدة ب،ررررررررمل جبقر   فود الحإبا ال عا للة لل لفإات النإللة من األ ررررررررل اللالن األ ررررررررلن تع .ر من هية كاس  ال لفإات الن
 .البالحية  رفن قذ  الحالة  ي م إلغاع اإلع را  باأل ل اللالن األ لن را م اإلع را  باأل ل اللالن الجليل بالقيلة العادلة

 
إذا لم ت ن ال رلفإرات النإرللرة لا رررررررررررررررل اللعرلل اللرلرجرة برال  لدرة اللطدرأة مع لدرة اخ الفرًا جبقرارًا  فرود ال عرليرل ال ين ة عنره إلغراع 

 راالع را إجلالن القيلة الللرجة لا رررررررل اللالن   اح تررررررراباالع را  باأل رررررررل اللالن  رفن قذ  الحالة  تإب) اللجلبعة بوعادة  
 .العتارة اللبحللر  ختارة تعليل بياد الرب لر  ل إجلالن القيلة الللرجة كلمتدبالل.لغ الناتة عن تعلي

 اللطلببات اللالية
 ال زا)ي م اإلع را  بعنلقا ب،ررررررررررمل جبقر   تع ل  اللعلل   ل زا)اللالن  ركاس  ال لفإات النإللة لال ل زا)إذا تم تعليل شرررررررررررر  اال

 ل زا)اللالن اللطدأة راال  ل زا)اللالن الجليل الإائم على ال،ررر  اللعللة بالقيلة العادلة  ي م اإلع را  بالدرا بين القيلة الللرجة لال
 العتارة اللبحل لر  اللالن الجليل م  ال،رر  اللعللة فن بياد الرب 

 إلغاء اإلعتراف
 اللبجبدات اللالية

 جزع من مجلبعة ل بل مالية ملاثلةم:لر  باأل ل اللالن نلر  حين ينط.  ذلك جزع من األ ل اللالني م إلغاع اإلع را  
 
 لل لفإات النإللة من األ ل؛ لر ال  ال) الحية الحإبا ال عا للة  اس هاععنل  •
يل ال لفإات النإللة ب ترررررررررررل  ل زا)ت حلل االلر   ال لفإات النإللة من األ رررررررررررل ا ررررررررررر ال)عنلما تإب) اللجلبعة ب حبال حإب ها فن   •

 لر  اللت للة بال امل درد ل  تأخير مللب  إلى  ر  آخر بلبجد ترتيد  تلرار الللفبعات ؛
إما  يامها بال حبال رب،ررررررمل جبقر  كافة  رعنل نلم  يا) اللجلبعة ب حبال حإب ها ال رررررر ال) ال لفإات النإللة من األ ررررررلعنل   •

اإلح دا  ب،رررمل جبقر  بمافة معا ر رمناف  اللل ية  رل نها  ام  لر  نبم لم تإم بال حباللر    معا ر رمناف  مل ية األ رررل
 ب حبال ح  التيطرة على األ ل 

 
اإلح دا  بها من  .ل لر   ل ن ي م إس،ررررررررررررراؤقاي م اإلع را  بألة حبرررررررررررررة فن اللبجبدات اللالية اللحبلة اللاقلة إللغاع اإلع را  را

 .مندبل ال زا)لر  اللجلبعة كأ ل
 

تإب) اللجلبعرة بروبرا) معرامالت تإب) بلبج.هرا ب حبارل اللبجبدات اللع ر  بهرا فن بيراد اللركز اللرالن العراص بهرا  رل نهرا تح دظ  
 .باللبجبدات اللحبلة  اإلع راال ي م إلغاع جزع منها  فن قذ  الحاالت  لر  إما بمافة معا ر رمناف  اللل ية اللحبلة
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 إلغاء اإلعتراف )يتبع(

 اللالية ني ش ماللبجبدات 
 راالح دا اإلح دا  ب،ررررمل جبقر  بجلي  معا ر رمناف  مل ية األ ررررل اللالن  لر  فن اللعامالت ال ن لم تإم اللجلبعة بال حبال

ب،ررمل جبقر  بالترريطرة على األ ررل  تترر لر اللجلبعة اإلع را  باأل ررل إلى حل م،ررارك ها اللترر لرة  ال ن ي م تحليلقا بللم 
 تعر ها لل غيرات فن  يلة األ ل اللحبل 

 القيا  بال  لدة اللطدأة
العتررررارة لر   دة اللطدأة فن بياد الرب ختررررارة عنل إلغاع اإلع را  باللبجبدات اللالية اللإا ررررة بال  للر   ي م اإلع را  بأ  ممتررررد

 .اللبحل

 اللطلببات اللالية
  الحي ها  اس هاعلر  إلغائهالر  ات ال عا للةل زاماال ا  يداعاللالن عنلما ي م  ل زا)تإب) اللجلبعة بولغاع االع را  باال

 إنخفاض قيمة الموجودات المالية
م  سلبذي  39سلبذي  العتررررررررارة الل  .لة  بلبجد الل يار اللحا رررررررر.ن اللرلن ر م   9لترررررررر .لل الل يار اللرلن لل إارار اللالية ر م  

الل ب عة  ئ لادلة على خترررررارة اال  بررررراد  اللتررررر إ.لية  ي طلد تإييم كيفية تأثير ال غيرات فن العبامل االخترررررارة االئ لاد الل ب عة 
 رج  الل االح لالالل ب عة على ل ا   ئ لادحمم قا)  ي م تحليل ختارة اال

 
الل ب عة على األدرات اللالية ال الية ال ن لم ي م  يا ررررها بالقيلة العادلة  ئ لادبلعبرررربررررات ختررررائر اال باالع را تإب) اللجلبعة  
 العتارة:لر  من خالل الرب 

 
 ال،امل افخر؛ ربالقيلة العادلة من خالل اللخل لر  مبجبدات مالية مإا ة رقن لدرات اللين الللرجة بال  لدة اللطدأة •
 عإبد الضلاد اللالن البادرة  •
 

 اللشتط حتد ما ترا  منا شًا لر  تإب) اللجلبعة بقيا  معببات العتائر إما با  علا) النهة العا)
 

شرهرًا با ر ثناع ما إذا كاس     12خالل ف رة   خترائر االئ لاد الل ب عةرفإًا للنهة العا)  ي م  يا  معبربرات العترارة بل.لغ لعادل  
منذ ال.لالة  فن مثل قذ  الحاالت  تإب) اللجلبعة بقيا  معببات العتارة بل.لغ لعادل  ئ لادقنام  اادة قامة فن معا ر اال

 الل ب عة ملم الحياة  ئ لادختارة اال
 

 .ائر االئ لاد الل ب عة على ملم العلر الزمننختبلبجد النهة اللشتط  ي م  يا  معببات العتارة دائلا بل.لغ لعادل 
 

ساتجة عن  ختررررائر ائ لاد م ب عة على ملم العلر الزمنن: إد قذ  العتررررائر قن ختررررائر ائ لاد م ب عة على ملم العلر الزمنن
فن معرا ر  جلي  لحرلاث ال عل  عن الترررررررررررررررلاد اللح للرة على مرلم الحيراة الل ب عرة لاداة اللراليرة  إذا كراسر  قنرام  ارادة قرامرة

 .بلبجد النهة اللشتطلر  ئ لاداال
 

ساتجة عن لحلاث ال عل   خترررائر االئ لاد الل ب عةعترررائر قن جزع من  ال: إد قذ  شرررهراً   12ية م ب عة خالل ف رة ائ لاسخترررائر 
ل ب   لاداة ا ل من شررررررهرًا بعل تارا  ال إرار نلر ف ر  ل بررررررر إذا كاد العلر ال  12عن التررررررلاد على األداة اللالية الل ب عة خالل  

 شهرام  12
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  خسائر االئتمان المتوقعةقياس 
 :  ي م  يا ها كلا يلنئ لادالل ب عة قن تإلير مرج  لعتائر اال ئ لادختائر اال

 
ية غير منعدضرررررررررررررة: كالقيلة الحالية لجلي  حاالت العجز النإل  نل  الدرا بين ال لفإات ائ لاسمبجبدات مالية ذات  يلة  •

 ر م؛ا  المهاالنإللة اللت حإة لللجلبعة رفإًا للعإل رال لفإات النإللة ال ن ت ب   اللجلبعة 
ية منعدضة: كالدرا بين إجلالن القيلة الللرجة رالقيلة الحالية لل لفإات النإللة اللت إ.لية ائ لاسمبجبدات مالية ذات  يلة   •

 اللإلرة 

 تعرا  ال عل  عن التلاد 
ية إلى لد اللاخلية حيث ت،رررررررير الع.رة ال اراع ئ لادتع .ر اللجلبعة ما يلن كحلث لل عل  عن الترررررررلاد ألقلا  إدارة معا ر اال

 :ال ن تت بفن لحل اللعايير ال الية ال للمن ا  ردادقا علبًمااللبجبدات اللالية 
 

 عنلما لمبد قنام إخالل للعهبد اللالية من  .ل اللإ ر ؛ لر •
ي م الحبررربل عليها من مبرررادر خارجية إلى لسه من غير اللح لل لر   عنلما ت،رررير اللعلبمات ال ن ي م تطبارقا داخلًيا •

ل   ررررررررررلاسات تح دظ بها   ع شارلإب) اللإ ر  ب تررررررررررليل مليبسي ه  بلا فن ذلك اللجلبعة  بال امل نبلرد األخذ بااللد  
 اللجلبعةم 

 
 365 جار  األ ررل اللالن لكثر من  يبغ  الن ر عن ال حليل الترراب   تع .ر اللجلبعة لد ال عل  عن التررلاد  ل حلث عنلما 

  عل  عن التلاد قب لكثر مالعمة لل آخرمات معإبلة ر ابلة لللعم لد م يار يبًما  ما لم لمن للم اللجلبعة معلب 

 عكس إنخفاض القيمة
إذا اسعد  م.لغ خترررررارة اسعدا  القيلة فن ف رة الحإة  رالمن لد يرتشط االسعدا  ب،رررررمل مب ررررربعن بحلث ر   بعل تترررررجيل  

 باال رررر ردادمن خالل تعفي  حترررراب معبررررص اسعدا   يلة الإر  رفًإا لذلك  ي م اإلع را   اال رررر رداداسعدا  القيلة  ي م 
 العتارة اللبحل لر  فن بياد الرب 

 شطبال
جزع منهام إلى الحل الذ  ال لمبد قنام اح لال را عن ال  رداد   لر   طد إجلالن القيلة الللرجة أل ل مالن نإما بال املي م ش

مبررررررادر دخل للمن اد تبلل تلفإات سإللة كافية لر   رت بد قذ  قن الحالة عنلما تإرر اللجلبعة لد اللإ ر  ليس للله ل رررررربل
لك  للمن لد تعضررررر  اللبجبدات اللالية الل،رررررطببة ألس،رررررطة اإلسداذ من لجل االم ثال لترررررلاد اللشالغ العا رررررعة لل،رررررطد  رم  ذ

 إلجراعات ا  رداد اللجلبعة لللشالغ اللت حإة 
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 أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد  4
 

   ام  إدارة اللجلبعة باتعاذ لحما)  رتإليرات  راف را رات معينة 3خالل تط.ي  التريا رات اللحا ر.ية راللب رحة فن اإللضرا   
راعية رعبامل لخرم تع .ر  ليتررررر  جلية الب رررررب  من مبرررررادر لخرم  تع لل ال إليرات راالف را رررررات اللرتشطة بها على الع.رة ال ا

  إد الن ائة الدعلية  ل تع ل  عن قذ  ال إليراتذات عال ة  
 

فن ال إليرات اللحا .ية فن الد رة ال ن ي م فيها إعادة  االخ ال ي م تتجيل ب،مل مت لر    راالف را اتي م مراجعة قذ  ال إليرات 
فن حرالرة كبد ال عرليالت لر  مراجعرة قرذ  ال إرليرات رذلرك فن حرالرة لد ال عرليالت النراتجرة عن إعرادة ال إييم تاثر على تلرك الد رة 

  تم تلعيص األحما) يلها فن تلك الد راتالناتجة عن إعادة مراجعة ال إليرات تاثر فن ف رة اللراجعة رالد رات اللتررر إ.لية في م تترررج
 لدسا   اإلدارة رال إليرات الحتا ة ال ن اتعذتها

 الحساسة في تطبيق السياسات المحاسبية  األحكام

  رال ن  ام  اإلدارة باتعاذقا خالل عللية تط.ي  نلس ر لدسا م الحترررررررررررا رررررررررررة  علا تلك ال ن ت ضرررررررررررلن تإليرات األحما)فيلا يلن  
 اللبحلة  رال ن لها ال أثير األك.ر على اللشالغ اللع ر  بها فن ال.ياسات اللالية لللجلبعة .ية التيا ات اللحا

 مخصص ترميم وتجديد مصنع اإلسمنت

اللعبرررربررررات راالل زامات الطارئة    37األحما) اللنبرررربص عليها فن الل يار اللحا رررر.ن اللرلن ر م   ع شارلخذت اإلدارة فن اال
  فيلا ي عل  بلعبرررررص ترميم رتجليل مبرررررن  اإل رررررلن   ر ررت اإلدارة لد ت الي  ال رميم  ررررر  بد  رررررئيلة الطارئةراللبجبدات  

 بأ  معبص  باالع را ربال الن لم تإم 

 19 -كوفيد 

م كبباع بتررررر.د اك ،رررررا  19 –نكبفيل فيرر  كبررسا لد  رررررال رررررة جليلة من لعلن  من لة البرررررحة العاللية    2020فن مار  
اإلمارات العربية الل حلة  فر رررررر  الحمبمة   درلة  الح باع تد،ررررررن اللر  فنن ال عر  رالعلرم فن جلي  لسحاع العالم   الزاادة ف

 على حركة األشعاص رالشضائ  بلا فن ذلك إغالا كل من الرحالت اللاخلية رالعارجية من رإلى ال.الد   يبداً 
 

 ن.ا بها رال يزال تطبرقا غير معرر  ح ى تارا  إ رررررلار ال.ياسات  لأتن تد،رررررن اللر  م  عبا د ب،رررررراة را  برررررادلة ال للمن ال
 للغالة ال أثير على لس،طة رعلليات اللجلبعة غير ماكل  يشإىلل طبر الترا  للب     راً   س اللبحلة اللالية

 
الإاسبسية  ت ب    ر  رال زامات التررررررررررريبلةعلى عللياتها را ررررررررررر لراراة لعلالها    19  -كبفيل ب إييم تأثير  ب،رررررررررررمل من  متإب) اللجلبعة  

 بت.د تعفي  بع  الإيبد ال ن كاس  مدرر ة فن بلالة البباع  اإلس،اعاتفن  طاأ  اس عا" مت لراللجلبعة 
 

االع را  بلعبرررص لعلى فن لدم تأثير قذا ال د،رررن إلى  اادة فن خترررارة االئ لاد الل ب عة كلا قب مب ررر  لعال  ملا لدم إلى  
اسعدا  فن ال ن.ا بال لفإات النإللة اللتررررررر إ.لية من العلليات عنل تإييم اسعدا   يلة ال،رررررررهرة  للضررررررراً   كاد قنام الترررررررنة الحالية

 ل ياد  عن كثد ر   19  -كبفيل اللجلبعة مرا شة تأثير    رررررررب  تبا رررررررل   م3م راال ررررررر لراراة نراج  إلضرررررررا  6نراج  إلضرررررررا  
 فن الد رات اللت إ.لية  اسعدا  القيلةر/ لر إغالا آخر إلى معببات إ افية ر/ لر  اللطبل الب  ا  لرار 

 
كلا  ام  اللجلبعة بودخال تلابير شرراملة ا رر شا ية للعالجة رتعفي  الل،ررمالت ال ،ررغيلية راللالية الرئيتررية الناشررئة عن الب رر  

يليرة ال ن تم تحرليرلقرا رتنديرذ العرليرل من اإلجراعات ال ن تضررررررررررررررلن الحرالن  كلرا  رامر  برودارة العرليرل من مجراالت اللعرا ر ال ،ررررررررررررررغ
 ا  لراراة العلليات 
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 أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد )يتبع(  4

 المصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد

إد االف را رات الرئيترية الل علإة باللتر إ.ل راللبرادر الرئيترية األخرم لل إلير غير اللاكل كلا فن سهالة ف رة ال إرار رال ن تحلل 
ى القيم الللرجة لللبجبدات راللطلببات خالل الترررررررنة اللالية الإادمة ي م منا ،ررررررر ها معا ر مهلة  ل تتررررررر.د تعليالت جبقراة عل

 لدسا :

 والممتلكات واآلالت والمعداتانخفاض قيمة الشهرة 

لبحلات اللن جة للنإل ال ن تم ل  اال رررررررررر علا)فن  ل حليل ما إذا كاس  ال،ررررررررررهرة  ل تعر رررررررررر  السعدا  القيلة  ي طلد تإلير القيلة 
ر رررر    منتإلير ال لفإات النإللة اللترررر إ.لية  عنل  اللجلبعة ي طلد من   اال رررر علا) فنالقيلة   ح تررررابلها  ال تعبرررريص ال،ررررهرة

 اف را ات محلدة لها  بلا فن ذلك تب عات اإلدارة للا يلن:
 معلالت النلب  بالة األجل لل لفإات النإللة؛ •
 تب ي  رحجم اللبررفات الرل لالية اللت إ.لية؛ ر •
 اخ يار معلالت العبم ال ن تعمس اللعا ر ذات البلة    •

 
  إد ال غير فن االف را رررات حبل ال.ياسات اللالية اللبحلة  6فن إلضرررا  ر م   االف را رررات الرئيترررية اللتررر علمةتم اإلفبرررا  عن  

    القيلة  يلة ال،هرةمراللبجبدات األخرم نإذا تجار  م.لغ إسعدا  يلة ال،هرةفن اسعدا  ين   عنه الرئيتية رال ب عات  ل 

 ات في الشركات الزميلةستثمار إنخفاض قيمة اال

اتها فن ال،ررركات الزميلة ل حليل إد كاد قنالك ما ل،ررير إلى اسعدا  فن  يل ها  إد ا رر ثلار تإب) اإلدارة ببرربرة من  لة بلراجعة 
السعدا  فن  يل ها لتررر لز) من اإلدارة لد تإب) ب إييم ملم ات فن الل،رررارا  الل،ررر ركة  ل تعر ررر   ررر ثلار تحليل ما إذا كاس  اال

رح ى اللتررررر إ.ل     ررررر حباذربحية اللن،رررررأة اللتررررر ثلر بها  متررررر بم التررررريبلة ر لرتها على إس اي تلفإات سإللة ت،رررررغيلية من تارا  اال
لر   كلبررررررررررررر  فن بياد الرب  ثلار ررررررررررر اللن بر  ي م االع را  بالدرا بين القيلة الإابلة لال ررررررررررر رداد اللإلرة رالقيلة الللرجة لال

: ال شررررررررررررررنع درقمم على 2019مليبد درقم ن 28,8 يلررة بل.لغ اسعدررا   تإررللمبنرراًع على تإييم اإلدارة  تم العترررررررررررررررارة اللبحررل  
 ا  ثلاراتها فن ال،ركات الزميلة 

 إنخفاض قيمة المخزون 

 حإ   يت) ت سي  بسرد المخ رد علی ل ا  حركاتها م إاد)  ي م تإلير  رررررررافن القيلة الإابلة لللر   عنلما لبرررررررش  اللعزرد  للم
بنتررررررررررررررررد مع لدررة لقيلررة كررل فئررة على حررلة  ا الم تقبلن المتر    ربالتالن يت) االعترا ھخالل ال سة  رحررال هررا المادلة را تخدام

كلعبرررررررص لللعزرد الذ  تعر  السعدا  القيلة   ام  اإلدارة بلراجعة  ط  الغيار راللباد اال ررررررر هالكية ال ن ت طلد فحص 
دلترررل.ر  31فعلن مشاشرررر ل ل بنل من بنبد اللعزرد ل إييم ملم ال إاد) رإمماسية اال ررر علا)  بلغ معبرررص اللعزرد الل إاد) فن 

 مليبد درقمم  54,9: 2019مليبد درقم ن 54,9م.لغ  2020

 احتساب مخصص خسارة االئتمان المتوقعة

معلبمات متررررر إ.لية معإبلة ر ابلة لللعم  تتررررر نل إلى اف را رررررات للحركة   اللجلبعة يا  خترررررارة االئ لاد الل ب عة  تتررررر عل) عنل  
  اللت إ.لية للع ل  اللحركات اال  بادلة ركي    اثر قذ  العبامل على بعضهلا الشع  

 
 إد العتررررررررارة الل  .لة عنل ال عل  عن التررررررررلاد قن تإلير للعتررررررررارة الناتجة من ال عل  عن التررررررررلاد  لع لل ذلك على الدرا بين
ال رلفإرات النإرللرة ال عرا رللرة اللترررررررررررررر حإرة رال رلفإرات ال ن ي ب   اللإر  ا رررررررررررررر المهرا  م  األخرذ فن االع شرار ال رلفإرات النإرللرة من 

ت،ررررمل اح لالية ال عل  عن التررررلاد ملخالت رئيتررررية فن  يا  ختررررارة االئ لاد الل ب عة  إد ال حتررررينات االئ لاسية اللضررررلبسة   
تإلير الح لالية ال عل  عن التررررررلاد ع.ر ف رة  منية معينة  ل،ررررررلل اح ترررررراب ال.ياسات ال اراعية  اح لالية ال عل  عن التررررررلاد قب

لذمم الللينة ال جاراة كلا فن الزمنن لخترررائر االئ لاد الل ب عة على ملم العلر إد   .راالف را رررات رتب عات ال رر  اللتررر إ.لية
 مليبد درقمم  101,6: 2019مليبد درقم ن 130,8بلغ   2020دلتل.ر  31
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 ممتلكات وآالت ومعدات 5

  
 أرض 

  ومباني
 آالت 

  ومعدات
 أثاث

  مركبات  وتجهيزات
 أعمال رأسمالية 

   التنفيذقيد 
 

 المجموع
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

             التكلفة
 3,533,290  16,360  28,544  91,194  2,615,664  781,528  2019يناير  1

 16,820  3,177  -  751  12,684  208  إ افات
              م 381 ن -  -  -  م 381 ن -  اتا  شعاد

             
 3,549,729  19,537  28,544  91,945  2,627,967  781,736  2020يناير  1

 13,279  96  59  695  12,174  255  إ افات
 -  م 2,384 ن -  -  2,361  23  مر للة 

             
             

              3,563,008  17,249  28,603  92,640  2,642,502  782,014   2020ديسمبر  31
             المتراكم االستهالك

 1,558,047  664  27,001  65,429  1,119,392  345,561  2019يناير  1
 72,665  -  668  2,880  57,368  11,749  محلل للتنة
              م 281 ن -  -  -  م 281 ن -  ا  شعادات 

             
 1,630,431  664  27,669  68,309  1,176,479  357,310  2020يناير  1

              72,479  -  273  3,580  57,094  11,532  محلل للتنة
             

              1,702,910  664  27,942  71,889  1,233,573  368,842   2020ديسمبر  31
             القيمة المدرجة

              1,860,098  16,585  661  20,751  1,408,929  413,172   2020ديسمبر  31
             
              1,919,298  18,873  875  23,636  1,451,488  424,426   2019دلتل.ر  31
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 وآالت ومعدات )يتبع(ممتلكات  5
 

مليبد درقمم لضررلاد   1,523:  2019مليبد درقم ن  1,553  تم اإلح دا  بلل ل ات ت.لغ  يل ها الللرجة  2020دلتررل.ر   31فن  
 م 17 رر  بن ية نإلضا  

 
   هالماال رررررررررر مليبد درقمم ي عل  بإط  الغيار  تم تب ا   25,2:  2019مليبد درقم ن  25,1ت،رررررررررر لل افالت راللعلات على م.لغ 

 العتارة اللبحل كلا يلن:لر  اللحلل فن بياد الرب 
 

2019  2020   
   ألف درهم  لل  درقم 

     
 م 21ت الي  مشاشرة نإلضا    66,034  66,159
 م 22مبارا  بي  رتب ا  نإلضا    1,517  1,099
      م 23مبارا  علبمية رإداراة نإلضا    4,928  5,407

     
72,665  72,479        

 
 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

 
مليبد درقمم   16,2:  2019مليبد درقم ن  16,2  ت عل  األعلال الرل ررررررلالية  يل ال نديذ ال ن ت.لغ  يل ها 2020دلتررررررل.ر   31فن  

 فن مبن  العين لا لن   حالياُ  ا لن ر الذ  ي م بناؤقال تعزان بل لة
 
 
 الشهرة 6
 

 فيلا يلن إجلالن القيلة الللرجة لل،هرة اللعببة الخ شار اسعدا  القيلة ل ل رحلة من جة للنإل:
 

2019  2020   
   ألف درهم  لل  درقم 

     
 اإل لن   114,380  114,380
      الطاببا   14,050  14,050

     
128,430  128,430        

 
ا ل  خترررائر اسعدا  فن القيلة الل راكلة إد رجلت  رال ن ي م تحليلها على الرب ي م  العترررارة  لر    إرهار ال،رررهرة بال  لدة سا برررً

التغيرات فن لر  إذا کاست األحداثعلى ف رات لكثر تإراربرًا لر  ي م إجراع اخ شرار  ررررررررررررررنب  السعدرا  القيلرة للبحرلات اللن جرة للنإرل
 الللرجة يمة الق إسعدا الررر  تشير إلی 

 
  ر ررت لد بهرااألعمال اال تراتيجن الخاص  لهيمرلرفإًا  لل،ررررررررررررررهرة   امت المجمرعة بتقيي) القيمة الإابلة لال ترداد خالل ال سة
لنإل لللجلبعة حيث ي م ل اللن جةلبحلات  على اال،ررررررهرة  تب ا   لغر  اخ شار اسعدا  القيلة  ي م القيلة مسخف ة  ال،ررررررهرة غير

 فنعلى  يل ها   رالطاببا مرا شة ال،ررهرة ألغرا  اإلدارة اللاخلية  تترر نل اللشالغ الإابلة لال رر رداد للبحلات اللن جة للنإل لا ررلن  
  دادت بد ل ل من اللشالغ الإابلة لال  ر  هابأسل ل من البحلات  الللرجةاال  علا) ال ن تحلدقا اإلدارة  تم تحليل القيلة 
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 الشهرة )يتبع( 6
 

 القيلة اللترررررررر علمة رالذ  لترررررررر عل) ال لفإات النإللة اح تررررررررابعلى   لنإل بناعً ل اللن جةلبحلة  ل لإل رررررررر ردادي م تحليل القيلة الإابلة  
ال لفإات النإللة   إداللالية اللع للة من  .ل ملراع ال،رررررررررررركة رال ن تغطن ف رة خلس  رررررررررررنبات   اللبا ساتعلى ل رررررررررررا    الل ب عة
 ال الية:على ل ا  االف را ات الرئيتية قن   نبات لعلسالل ب عة على ل ا  الع.رة التابإة رخطة العلل الل ب عة 

 
2019  2020   

%  %   
     

      معلل العبم   6,2  6,4
     

      معلل النلب النهائن  1,5  1,5
 

تلثل القيم اللعبررررربرررررة لالف را رررررات الرئيترررررية فن تإييم اإلدارة لللاشررررررات اللتررررر إ.لية فن  طاأ مباد ال.ناع رترت ز على اللبارد 
 العارجية راللاخلية 

 
رقب م  ٪1,5:  2019ن٪  1,5ال لفإات النإللة إلى ما بعل ف رة العلس  رنبات با ر علا) معلل سلب  رنب  ثاب  ي.لغ   ا ر عالصتم 

تم خبررم ال لفإات النإللة اللترر إ.لية با رر علا)   العربية الل حلة اإلماراتدرلة     بررادم ب ررط معلل النلب  بال األجل الل ب   ال
ال لفإات النإللة عل) رجبد تغيير جبقر  فن علليات  تد ر    ٪م6,4:  2019٪ ن6,2اللال بنتررشة م ب ررط ال  لدة اللرج  لرل  

فن االف را رررررات الرئيترررررية ال ن تغيير مح لل ب،رررررمل معإبل ع إل لعضررررراع مجلس إدارة اللجلبعة لد ل  لالبحلات اللن جة للنإل   
إجلالن الل.لغ الإابل لال ررررررر رداد للبحلة الل.لغ    الللرجةلن القيلة تجار  إجلاياد  إلى  لن     لتررررررر نل إليها الل.لغ الإابل لال ررررررر رداد

  اللن جة للنإل
 

بناًع على العبامل اللذكبرة لعال   فاد القيلة الإابلة لال رررررر رداد للبحلات اللن جة للنإل لك.ر من القيم الللرجة  ملا ل،ررررررير إلى لد 
 القيلة فن سهالة ف رة ال إرار  السعدا ال،هرة لم ت عر  

 تحليل الحساسية
الرئيتررررية اللترررر علمة ل حليل   االف را رررراتإسعدا  القيلة بناًع على ال غيير فن  اخ يار ام  اللجلبعة بوجراع تحليل لحتررررا ررررية  

القيلة الإابلة لإل رر رداد ل ل مجلبعة من البحلات اللن جة للنإل ال ن تم تعبرريص ال،ررهرة لها  تع إل اإلدارة لد ل  تغيير مح لل 
ن االف را ات الرئيتية ال ن تع لل عليها القيلة الإابلة لإل  رداد من  األ لن   ر  الطاببا  لن ين ة عنه تجار  إجلالن معإبل ف

 القيلة الللرجة إجلالن الإابلة لال  رداد للبحلات اللبللة للنإل ذات البلة 
 

الضررررررراشة راال رررررر هالم راإل داع من شررررررأسه لد لعد  ٪ مإابل مبا سة األربا   .ل ا  طاأ الدبائل ر 15إد اسعدا  األداع بنتررررررشة 
٪ من 2د الزاادة فن معلل العبرررررررم بنترررررررشة رباللثل  فو  األ رررررررلن   ر  الطاببا   رل ن ال ين ة عنه اسعدا  فن القيلة  ارتداأ

   األ لن   ر  الطاببا   رل ن ال ين ة عنه اسعدا  فن القيلة ارتداأ لعد شأسه لد 
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 في شركات زميلة استثمار 7
 

 فيلا يلن تدا يل كٍل من ال،ركات الزميلة لللجلبعة فن سهالة ف رة ال إرار:
 

 األنشطة الرئيسية  اسم الشركة الزميلة 

حقوق الملكية وحقوق نسبة 
التصويت المحتفظ بها من قبل  

 المجموعة 
 بلد التأسيس  

 وبلد العمل الرئيسي 
  2020 2019  
     

اإلمارات العربية  ٪40 % 40 ام الم رإدارة ال،إ  الدنل ية  فيجن لل،إ  الدنل ية ذ ) ) 
 الل حلة

     
رالللمبرات العا ة  لعلال ال جهيزات  دلمب فيجين ذ ) ) 

 بالعإارات رام الم رإدارة ال،إ  الدنل ية
اإلمارات العربية  40٪ % 40

 الل حلة
     

   مبن  فيجن لاثاث رالللمبر 
 ذ ) )   

لعلال النجارة اللنزلية راألثاث راألعلال 
 الع،.ية األخرم 

اإلمارات العربية  40٪ % 40
 الل حلة

     
اإلمارات العربية  ٪40 % 40 فن الل،ررعات العإاراة   ثلاراال فيجن العإاراة ذ ) )  دلمب

 الل حلة
     

 فيجن لن س لل،إ  
 الدنل ية ذ ) )  

اإلمارات العربية  ٪40 % 40 ال،إ  الدنل ية الداخرة 
 الل حلة

 
جلي  ال،رررررررررررركات الزميلة اللذكبرة لعال  با ررررررررررر علا)  راإة حإبا اللل ية فن قذ  ال.ياسات اللالية اللبحلة كلا قب  اح ترررررررررررابي م 

  3مب   فن التيا ات اللحا .ية لللجلبعة فن إلضا  ر م 
 

 فن شركات  ميلة:   ثلارفيلا يلن الحركة فن اال
2019  2020   

   ألف درهم  لل  درقم 
     

 يناير 1كلا فن   188,867  192,365
 ال،ركات الزميلة   نختارةم/ رب حبة فن  ) 197)  3,702
 مت للة خالل التنة  لربا لسبشة  ) 6,200) ن م 7,200

      اسعدا   يلة خالل التنة *  ) 28,821)  -
     

      ديسمبر 31كما في   153,649  188,867
 

لل  درقمم   3,200:  2019لل  درقم ن  2,400لل  درقمم     4,000:  2019لل  درقم ن  1,000بل.لغ لربا    لسبرررشةتم ا ررر ال) 
فيجن لل،رررررررإ  الدنل ية ر   مبرررررررن  فيجن لاثاث رالللمبر ذ ) ) ر   دلمب فيجين ذ ) ) : ال شرررررررنعم من 2019لل  درقم ن  2,800ر

الللرجة فن   غاللشال تلثل  ال ن  لللجلبعة  الللرجةتتررررررررباة القيلة   لعال األخرم   الللعبررررررررةاللعلبمات  تلثل  على ال بالن   ذ ) ) 
من قذ  اللشالغ  على الرغم من  اللن،ررررررررررأة  رليس حبررررررررررة  ةل إارار اللالية لل،ررررررررررركات الزميلللللعايير اللرلية   رفإاً   ال.ياسات اللالية

 لحا .ية تعليلها ل عمس تعليالت القيلة العادلة عنل اال  حباذ لر مباعمة التيا ة ال
 

 اسبسن ل ب ا   رافن  مبردنتعيين ر فيجن لل،رإ  الدنل ية ذ ) )  تبرفيةمجلس إدارة مجلبعة فيجن    رر  2020سبفل.ر   4* فن 
لال ررر ثلار إلى   الللرجةالقيلة ل عفي  القيلة   باسعدا   تم االع را   ربال الن  اللطلبباتل ررربل اللتررراقلين بعل تترررباة جلي  

  2021يبسيب  30  من الل ب   االس هاع من إجراعات ال بفية بحلبل  الإابلة لل ل ي افن القيلة 
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فن مترربدة ال.ياسات اللالية لل،ررركات الزميلة ال ن تم إعلادقا رفًإا فيلا يلن ملعص باللعلبمات اللالية فيلا ي عل  بمل من ال،ررركات الزميلة فن اللجلبعة  تلثل اللعلبمات اللالية اللبجزة لدسا  اللشالغ  
 لللعايير اللرلية لل إارار اللالية:

 
  أخرى   المجموع

 فيجن للشقق 
  الفندقية ذ.م.م.

 مصنع فيجن لألثاث
  والديكور ذ.م.م.

 ديكو 
   فيجن ذ.م.م.

2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020  2019  2020   
   ألف درهم  لل  درقم  ألف درهم  لل  درقم  ألف درهم  لل  درقم  ألف درهم  لل  درقم  ألف درهم  لل  درقم

                     
 مجلبأ اللبجبدات  250,105  228,207  58,167  60,313  8,193  17,326  3,585  3,585  320,050  315,332
                      مجلبأ اللطلببات  124,356  97,757  28,828  27,053  3,510  5,311  14,133  14,133  170,827  150,156

                     
  افن اللبجبدات  125,849  130,450  29,339  33,260  4,683  12,015 ) ( 10,548 ن م 10,548  149,223  165,176

                     
                     

70,306  63,909  -  -  4,822  1,873  13,304  11,736  52,196  50,300  
حبة اللجلبعة فن  افن 

 اللبجبدات
   حباذال،هرة عنل اال  79,883  79,883  9,857  9,857  28,821  28,821  -  -  118,561  118,561

                      اسعدا   يلة ال،هرة  -  -  -  - ) ( 28,821  -  -  - ) ( 28,821  -
                     

 القيلة الللرجة  130,183  132,079  21,593  23,161  1,873  33,643  -  - ) ( 28,821  188,867
                     
                     

 اإليرادات  207,525  143,786  52,215  58,382  7,306  7,801  -  -  267,046  209,969
                     
                     

                      التنة رب  /نختارةم  ) ( 3,040  2,960  2,922  6,516 ) ( 374 ن م 219  -  - ) ( 492  9,258
                     

 ) ( 1,215  1,184  1,168  2,606 ) ( 150 ن م 88  -  - ) ( 197  3,702
 نختارةم/ حبة اللجلبعة فن 

                      ٪40التنة بنتشة رب    
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2019  2020   
   ألف درهم  لل  درقم 

 حصة غير معترف بها من خسائر شركة زميلة     
     
      حبة غير مع ر  بها من ختارة شركة  ميلة للتنة   -  -
     

      حبة م راكلة لعتارة شركة  ميلة  6,133  6,133
 

فيجن العإاراة ذ ) )  رفيجن لن س لل،ررررررررإ   االع را  بحبرررررررر ها فن العتررررررررائر من شررررررررركاتها ال ابعة دلمبعن  تب د  اللجلبعة  
  ل لبال ختائر إ افية تإلير  لر   اسبسن ال زا)الدنل ية ذ ) )  حيث لد اللجلبعة ليس لليها ل  

 
 
 مخزون  8

2019  2020   
   ألف درهم  لل  درقم 

     
 مباد خا)   123,563  115,927
 لعلال  يل اإلسجا    142,291  171,208
 بضائ  تامة البن   44,908  45,778

       ط  غيار رمباد مت هل ة  140,998  138,994
     

471,907  451,760   
      ينزل: معبص إسعدا   يلة اللعزرد الل إاد)  ) (54,942 ن م 54,921

     
416,986  396,818        

 
 الل إاد) قن كلا يلن: اللعزرد  إسعدا   يلة إد الحركة فن معبص

2019  2020   
        ألف درهم  لل  درقم 
 يناير 1كلا فن   54,921  55,759
 اللعمب  للتنة ) 170) ن م 1,156
           إسعدا  القيلة خالل للتنة   191  318

      ديسمبر 31كما في   54,942  54,921
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 مدينة تجارية وأخرى ذمم  9

2019  2020   
        ألف درهم  لل  درقم 

 ملينبد تجارابد   522,771  566,416
           ينزل: معبص ختارة ) 130,789) ن م 101,560
464,856  391,982   
 مبارا  ملفبعة مإلماً   19,574  29,297
 دفعات مإلمة للبردين  1,127  1,497
           ملينة لخرم ذمم   41  164

495,814  412,724        
 

   الضررررررررررررررلاد اللإل)األعلاليبما بناًع على  طاأ   365العلمات اللإلمة قب لر   على م.يعات الشضررررررررررررررائ  ئ لادإد معلل ف رة اال
 الإائلة ن للعليل  ال ي م تحليل فبائل على الذمم الللينة ال جاراة ئ لاسرالب   اال

 
  را م خترررررائر االئ لاد الل ب عةبقيا  معبرررررص إسعدا  القيلة للذمم الللينة ال جاراة بل.لغ لترررررار   يلة دائلًا تإب) اللجلبعة  

عن التررررلاد   ال عل على الذمم الللينة ال جاراة با رررر علا) مبرررردبفة معبررررص تترررر نل إلى تجربة  ختررررائر االئ لاد الل ب عةتإلير 
لة العامة   برررررررررررررراديل لللركز اللالن الحالن للللين  معللة رف  العبامل العا ررررررررررررررة بالللينين رال رر  االالتررررررررررررررابإة للللين رتحل

 رامر  اللجلبعة  لللجراالت ال ن لعلرل فيهرا اللرلينبد رتإييم كرل من االتجرا  الحرالن ركرذلرك تب عرات األر رررررررررررررراأ فن ترارا  ال إرار 
بناًع على الع.رة الترابإة ال ن ت،رير  يب)  365مم الللينة ال ن تجار ت ٪ مإابل كافة الذ100بلعبرص للعترارة بنترشة  باالع را 

 إلى لد قذ  الذمم الللينة ال للمن ا  ردادقا ب،مل عا) 
 

تإب) اللجلبعة ب،رررررررطد الذمم الللينة ال جاراة عنلما ت بد قنام معلبمات ت،رررررررير إلى لد الللين يباجه  رررررررعببات مالية شرررررررليلة 
دخل فن إجراعات لر     بررررررررررفيةعنلما لمبد الللين  ل ر رررررررررر   يل ال  رررررررررر رداد  على  رررررررررر.يل اللثال رليس قنام اح لال را عن لإل

 ال تعض  ل  من الذمم الللينة ال جاراة ال ن تم شط.ها ألس،طة اإلسداذ  اإلفال   ليهلا ل .  
 

  اتدا ياتية  .ل  .بل ل  ئ لاسية جيلة  ي م تإييم الجبدة االائ لاساللجلبعة  رررررررريا ررررررررة ال عامل فإط م  ل را  لليهم مإلرة  اع للت
من الرذمم  ٪5,3 مليبد درقم 27,5كلرا فن ترارا  ال إرار  للثرل م.لغ بقيلرة بي  الشضرررررررررررررررائ  من ل   ر  مإرابرل  لر  للعرلمرات

: عليرل 2019مترررررررررررررر ح  من عليرل راحرل ن من الرذمم اللرلينرة ال جرارارةم ٪4,8مليبد درقم للثرل  27,2:  2019اللرلينرة ال جرارارة ن
لكثر لر   ٪2,5ية  ال يبجل علالع آخررد للثلبد ائ لراسبتررررررررررررررلعرة جيرلة رللله جلارة  قذا العليرل ي ل  راحلم  تع .ر اللجلبعة لد  

 الذمم الللينة من إجلالن ر يل 
 

بناًع على مبررررررردبفة  ممرتشطة بن يةال ن ال تبجل لها  رررررررلاسات ن ال جاراةيب ررررررر  الجلرل ال الن تدا ررررررريل معا ر الذمم الللينة 
ية التررررابإة لللجلبعة ُت هر لسلا  ختررررارة مع لدة ب،ررررمل قا) ئ لاس  بلا لد تجربة العتررررارة االاللعبرررربررررات العا ررررة باللجلبعة

بين مع ل   اعلة كذلك  ليز ت  الل أخرة التررررررررلاداال رررررررر حإاا   فود معبررررررررص العتررررررررارة بناًع على حالة  عللع ل   طاعات العلال
 العلالع لللجلبعة 
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 ذمم مدينة تجارية وأخرى )يتبع( 9

 اإل لن  رالطاببا 
  2020ديسمبر  31
 عدد األيام التي تجاوزت فترة إستحقاقها  –الذمم المدينة التجارية   

 
لم تتجاوز فترة 

 365- 120 120-91 90-61 60-31 30أقل من  إستحقاقها 
أكثر من  

 المجموع  365
 درهم ألف  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
         

الل ب ط اللرج  للعلالت  
  % 100 % 40,06 % 11,81 % 8,05 % 4,94 % 3,79 % 1,03 العتارة

ال عر  لل عل  عن 
 238,625 85,815 23,567 4,049 7,568 8,361 17,218 92,047 التلاد 

         
 ختارة االئ لاد الل ب عة

 98,357 85,815 9,441 478 609 413 653 948 على ملم الحياة
         
 

  نبات التابإة  العلسعلى ملم  ئ لادإلى الع.رة الدعلية لعتارة اال ختارة االئ لاد الل ب عةتت نل معلالت 

 األسابيد راألكيا 
  2020ديسمبر  31
 إستحقاقها عدد األيام التي تجاوزت فترة  –الذمم المدينة التجارية   

 
لم تتجاوز فترة 

 365- 120 120-91 90-61 60-31 30أقل من  إستحقاقها 
أكثر من  

 المجموع  365
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
         

الل ب ط اللرج  للعلالت  
  % 100 % 35,37 % 8,09 % 6,12 % 4,94 % 4,21 % 1,38 العتارة

ال عر  لل عل  عن 
 98,369 26,380 11,750 2,917 6,307 9,402 8,311 33,302 التلاد 

         
 ختارة االئ لاد الل ب عة

 32,432 26,380 4,156 236 386 464 350 460 على ملم الحياة
         
 

  ةالتابإ األرب   نباتعلى ملم  ئ لادإلى الع.رة الدعلية لعتارة اال ختارة االئ لاد الل ب عةتت نل معلالت 
 

 ي.ين الجلرل ال الن الحركة فن معبص العتارة:
2019  2020   

   ألف درهم  لل  درقم 
     

 يناير  1الر يل كلا فن    101,560  84,489
       افن إعادة  يا  معبص العتارة  29,229  17,071

     
      ديسمبر 31الرصيد كما في   130,789  101,560
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 نقد ومرادفات النقد 10
2019  2020   

        ألف درهم  لل  درقم 
 البنلرا سإل فن   109  98

           حتابات جاراةفن سإل للم ال.نبم   73,853  81,188
81,286  73,962        

 
 

 جهات ذات عالقة  11
 

تإب) اللجلبعة من خالل اللتررررررررررررار االع ياد  لاعلال بوبرا) معامالت  رفإا ل،رررررررررررررر  رلحما) م د  عليها رال ن ي م تنديذقا رفإًا 
اإلفبررا  :  24لفراد لخرم كلا تم تعرادها فن الل يار اللحا رر.ن اللرلن ر م لر   ل،رررر  تجاراة م د  عليها  م  ما ررتررات لعلال

  ت لثل الجهات ذات العال ة فن اللتراقلين  لعضراع مجلس اإلدارة  مبردن اإلدارة الرئيتريين راللن،رآت عن الجهات ذات العال ة
  ال أثير الها) على الإرارات اللالية رال ،غيلية ب،أسهالر  ال حممال ن لليهم الإلرة على 

 
الل يار اخ ارت اللجلبعة ا رررر علا) اإلعداع بلبجد  ٪ من ل ررررهم ال،ررررركة الإائلة 51تل لك حمبمة لببر.ن ب،ررررمل غير مشاشررررر 

ة الإائلة ذات البرررررلة م  الحمبمية ذات البرررررلة ب،رررررأد اإلفبرررررا  عن اللعامالت راألر رررررل لللن،رررررآت  24اللحا ررررر.ن اللرلن ر م  
ال ن تل ل ها رتتررررررريطر عليها  تلثل   راللن،رررررررآتالحمبمية ذات البرررررررلة اللللبكة لحمبمة لببر.ن بعال  ال،رررررررركة األ)   اللن،رررررررآت

ال ن تتررريطر عليها ب،رررمل  لر   األخرم العا رررعة لتررريطرة حمبمة لببر.ن راللن،رررآتاللعامالت الهامة لل،رررركة م  حمبمة لببر.ن 
ملفبعات اإللجار رملفبعات الدبائل على بع     قن جزع ك.ير من ت لد ها اللشاشررررررررررررررة قا) أثر بها ب،رررررررررررررمل ال ن تلر   م،ررررررررررررر رم
 .الإرر 

  
  ن   رر  رلر رلة سإللة للم ال.نبم العا رعة للتريطرة الل،ر ركة لحمبمة لببر.2020دلترل.ر   31  فن  للضراً للم اللجلبعة  

 إلى شركة تب ا  مللبكة لحمبمة لببر.ن   رمشالغ مت حإة اللف لحمبمة ل إلى ال.لللات ال ابعةاللت حإة م  ر  ات ال أجيرال زام
 

الل.رمة فن  رياا العلل االع ياد  على ل رس تجاراة   تن،رأ األر رلة م  قذ  الجهات ذات العال ة علبمًا من اللعامالت ال جاراة
 بح ة  ت  بد األر لة م  الجهات ذات العال ة كلا قن ملرجة فن بياد اللركز اللالن اللبحل ملا يلن:

 
2019  2020   

   ألف درهم  لل  درقم 
 من جهات ذات عالقة ةمستحقمبالغ     

 شقيإة  شركة –شركة اإلمارات لبناعات الحليل " ) أ    552  983
 شركة  ميلة   –شركة اإلس،اعات ال. ررلية الب نية   170  -

      لخرم   33  33
     

1,016  755        
 عالقة ذومبالغ مستحقة لجهة     

 ال،ركة الإابضة العامة " ) أ  ن ناعاتم  -  561
 شركة  ميلة  –شركة اإلمارات لبناعات الحليل " ) أ    20  -
          

561  20        
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 2020ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
 
 

 جهات ذات عالقة )يتبع(  11
2019  2020   

   ألف درهم  لل  درقم 
 الشركة األم   –قرض من جهة ذات عالقة     
 غير م لارلة   -  -

      م لارلة  18,361  36,730
     

36,730  18,361        
 

مليبد درقمم من   146,9مليبد درالر لمرامن نبلا لعادل   40بالحبرررررربل على  ر  بقيلة   2011 ام  اللجلبعة خالل  ررررررنة 
   ام  اللجلبعة بوعادة 2016سبفل.ر   30بدائلة رفإًا لللعلالت التررررررررررائلة فن الترررررررررربا  رب ارا  ن  ر  مترررررررررراقم م  ررررررررررناعات 

دلترررررل.ر  31ال دار  ب،رررررأد شررررررر  الإر  م  ال،رررررركة األ)  كاد اال ررررر حإاا األ رررررلن للإر  متررررر ح  اللف  دفعة راحلة فن  
 2016من دلتررررررل.ر  اع شاراً  ةسبرررررر   ررررررنبا  ررررررنبات  4ي م  ررررررلاد  على ملم   على لد  تل  إعادة  يملة الإر   الحإاً    2016

  كجزع من اتدا ية ال عليل التررنةدرقمم فن    18,369درالر لمرامن ن مليبد   5راحلل فائلة بأ ررعار الترربا التررائلة  تم  ررلاد م.لغ 
م  لن تإب) اللجلبعة بترررررلاد ل  ل رررررل لر فائلة بلبجد  ر  32ر  3نراج  اإللضررررراحين  1الل.رمة م  مإر رررررن الإر  ألجل  

   2022دلتل.ر  17لتاقم ح ى ال
 

 :التنةجهات ذات عال ة خالل م   الهامة اللعامالت فيلا يلن
2019  2020   

   ألف درهم  لل  درقم 
     

      فائلة على  ر  من ال،ركة األ)   907  2,122
     

 " ) أ شركة اإلمارات لبناعات الحليل   -عال ة   ذرم.يعات إلى جهة   2,565  3,172
 شركة اإلمارات لبناعات الحليل " ) أ   - عال ة  ذرمن جهة  م، راات  299  362

-  
 

      شركة اإلس،اعات ال. ررلية الب نية -م.يعات إلى جهة ذر عال ة    53
     
 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين:    

 مزالا  بيرة األجل -  8,251  8,390
      تعباضات ما بعل ال إاعل -  577  677

     
9,067  8,828        

     
      م 27 لاسات مالية مإلمة إلى شركات  ميلة نإلضا    77,211  104,568
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 جهات ذات عالقة )يتبع(  11

 شروط وأحكام المعامالت مع الجهات ذات العالقة
ال سة غير  سهرالةاألر دة الإائمة فن  إد     االع يرادلةي م إجراع الل.يعرات رالعرلمات من الجهرات ذات العال ة بأ ررررررررررررررعرار الترررررررررررررربا 

متررررررر للة عن لر   ت ن قنام ل   رررررررلاسات مإلمة  سإلاً  تتررررررربا هاعال ة رات)   ذات جهةبدرد فائدة با تثساع القر  مد   م مرسة
ل   ب تررررررجيل اللجلبعة تإم  لم  2020دلتررررررل.ر   31اللن هية فن    للتررررررنةاللائنة العا ررررررة بأ  جهة ذات عال ةلر   الذمم الللينة

: ال شررررررررنعم  ي م إجراع قذا ال إييم فن كل 2019ذات عال ة ن جهاتنة الل علإة باللشالغ اللترررررررر حإة من اسعدا  فن الذمم الللي
لم ي م تإللم  رر     رالترررربا الذ  لعلل فيه الطر  ذر البررررلة  ذات العال ة  للجهةاللالن    درا ررررة الب رررر  ررررنة مالية من خالل 

  2019ر 2020دلتل.ر  31ألعضاع مجلس اإلدارة للتنة اللن هية فن 
 
 

  عقود اإليجار  12
  اللجلبعة كلت أجر

  تت أجر اللجلبعة العليل من اللبجبدات بلا فن ذلك األرا ن راللعلات رالتيارات  فيلا يلن ملة تأجير اللبجبدات:
    نبات 

 30- 15 لر  رحإبا لر  
 3-2 معلات
 3-2  يارات

 
 المبالغ المعترف بها في بيان المركز المالي

 
 ات اللجلبعة مضلبسة بلبجد ح  اللاجر فن اللبجبدات اللاجرة للثل قذ  اإللجارات ال زامإد 

 

 سيارات معدات أرض 
 

 حقوق األرض*

 مجموع حق 
إستخدام 

 الموجودات
 تالتزامامجموع 

 عقود اإليجار
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

       التكلفة
 2020 يناير 1كلا فن 

 154,329 249,679 93,776 1,840 1,283 152,780 م31نإلضا  
 62 62 - 62 - - إ افات
 (146) (138) - (138) - - اتا  شعاد

 - (16,506) (8,461) (1,093) (885) (6,067) مبارا  إ داع
 9,875 - - - - - مبارا  الدبائل

        (14,280) - - - - - تتليلات
       

        149,840 233,097 85,315 671 398 146,713 2020 ديسمبر 31كما في 
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 عقود اإليجار )يتبع(  12
 

  يارات معلات لر  
 

 حإبا األر *

 مجلبأ ح  
إ  علا) 

 اللبجبدات
 تال زامامجلبأ 

 عإبد اإللجار
 لل  درقم لل  درقم لل  درقم لل  درقم لل  درقم لل  درقم 

       ال  لدة
 169,364 267,575 102,237 4,064 2,452 158,822 2019 يناير 1كلا فن 
 92 92 - 92 - - إ افات
 (1,062) (1,045) - م552ن  م493ن  - اتا  شعاد

 - (16,943) (8,461) م1,764ن  م676ن  (6,042) مبارا  إ داع
 10,440 - - - - - مبارا  الدبائل

        (24,505) - - - - - تتليلات
       

        154,329 249,679 93,776 1,840 1,283 152,780 2019 دلتل.ر 31كلا فن 
 

  تم تترررجيل حإبا  2006فن   ناأل رررلن  الطاببا * كجزع من عللية تعبررريص  رررعر ال،رررراع الل علإة باال ررر حباذ على مبررراس  
 مبجبداتمليبد درقم تلثل الح  فن ا ررررررر علا)    211,5 بل.لغ منا رررررررشةاألر  ال ن ت عل  بح  ا ررررررر علا) لر  معينة ب،ررررررررر  

  تم عر  الحإبا  رررررررررلن   16  الل يار اللرلن لل إارار اللالية ر م  عاًما  عنل تط.ي  30معينة  ي م إ داع األ رررررررررل على ملم 
 م 31ل بل ح  اال  علا) نراج  إلضا  

 
 الخسارةأو  المبالغ المعترف بها في بيان الربح

2019  2020   
   ألف درهـم  لل  درقرم

     
 إ داع ) 16,506) ن م 16,944
      م24ر 19ت الي  تلبال نإلضا   ) 9,875) ن م 10,440

     
       ) (26,381 ن م 27,384

 
 

 رأس المال  13
 

 درقم للتهم الباحل  1مليبد  هم عاد  مبر  به رمبلر رملفبأ بال امل بقيلة إ لية ت.لغ  1,750ي أل  رل  اللال من 
 

 درقم للتهم الباحل رال ن تم إ لارقا مإابل متاقلة عينية  1مليبد  هم بقيلة ا لية ت.لغ  892,5ي ضلن رل  اللال 
 
 

 إحتياطي قانوني 14
 

 ٪10  ي طلد من ال،رررركة تحبال م.لغ لعادل 2015م لترررنة  2للرلة اإلمارات العربية الل حلة ر م ن االتحاد رفإًا ألحما) الإاسبد 
 اللبرلر رالللفبأ بال امل  من رل  اللال  ٪50 االح يا نالإاسبسن  ح ى ي.لغ ر ريل  االح يا نمن األربا  الترنباة إلى حتراب 

   إد قذا االح يا ن غير  ابل لل ب ا  لللجلبعة
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   احتياطيات 15

 إح يا ن رل  اللال
مليبد  رررررررررهم تم   857,50ي لثل اح يا ن رل  اللال فن الل حبرررررررررالت الزائلة ال ن تم تحبررررررررريلها مإابل ت لدة الطر  العا) لعلد  

 درقم ل ل  هم بعل خبم اللبارا  الدعلية  0,025ببا    2006إ لارقا خالل 

 إح يا ن آخر
الل راكلة اللترررررجلة س يجة إعادة  يا  معبررررربرررررات ممافأة سهالة العلمة لللبردين العترررررارة  لر  افخر اللمترررررد االح يا نللثل 

 الناتجة عن تعليالت الع.رة نآثار الدررا بين االف را ات االك باراة التابإة رما حلث بالدعلم 
 
 

 مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين 16
 

اللجلبعة فيلا ي عل  ب عباضررررررررررات ال إاعل  ررررررررررلن بياد اللركز اللالن اللبحل بالقيلة الحالية لل عباضررررررررررات   ال زا)ي م االع را  ب
 فن سهالة ف رة ال إرار بلا فن ذلك ل  تعليالت على ت الي  العلمة التابإة  إد خطة ال عباضات اللحلدة غير ملبلة  ةاللحلد

 
 الل ب ط اللرج م: ل ا ا  ال إرار ذات البلة نمدب  عنها على فيلا يلن االف را ات االك باراة الرئيتية فن تار 

 
2019  2020   

   ألف درهـم  لل  درقرم
     
 المبالغ المعترف بها في بيان المركز المالي الموحد    

 يناير 1الر يل فن   44,544  37,967
 الدائلةمت لدة العلمة الحالية نم ضلنة ت لدة   6,385  6,643
 تعباضات ملفبعة ) 4,394) ن م 2,633
      ختارة على إعادة القيا   2,493  2,567

     
      دلتل.ر 31الر يل فن   49,028  44,544

     
 الخسارة الموحدأو  المبالغ المعترف بها في بيان الربح    

 ت لدة العلمة الحالية  5,103  5,129
      مبارا  الدائلة  1,282  1,514

     
6,643  6,385        

     
 المبالغ المعترف بها في بيان الدخل الشامل الموحد    

      ختارة س يجة ال عليالت ال اراعية  2,493  2,567



 47                                                                                                  ش.م.ع.)أركان(  لمواد البناءشركة أركان 

 

 
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 
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 مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين )يتبع( 16
 

 االفتراضات االكتوارية الجوهرية
2019  2020   

     
      معلل العبم   2,2%  ٪ 3,1
     
      معلل  اادة الراتد  5%  ٪ 5
     
      اللعلل الطبعن  – معلل درراد العلالة   5%  ٪ 5

 
   الزيادة  النقص

   ألف درهم  ألف درهم
 تحليل الحساسية:    
     
    2020 

      ٪م 0,5معلل العبم نتغير بنتشة  -معبص   46,523  51,760
     

      ٪م0,5الرراتد اللت إ.لية نتغير بنتشة  -معبص   51,671  46,576
     
    2019 

      ٪م 0,5معلل العبم نتغير بنتشة  -معبص   42,410  46,844
     

      ٪م0,5الرراتد اللت إ.لية نتغير بنتشة  -معبص   46,789  42,437
 
 

 قروض  17
 

 ي م تتليل الإرر  ال.ن ية كلا يلن:
2019  2020   

   ألف درهم  لل  درقم 
 غير متداول    

           بعل  نة  403,678  4,522
 متداول    

           خالل  نة   529,327  938,844
943,366  933,005        
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 قروض )يتبع( 17
 

 تدا يل الإرر  ال.ن ية:فيلا يلن 
 

     2020 ديسمبر 31    2019دلتل.ر  31
    متداول  غير متداول  المجموع  م لارل  غير م لارل  اللجلبأ

  تاريخ اإلستحقاق  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  لل  درقم  لل  درقم  لل  درقم
              

 1 ر  ألجل  2024  133,200        400,800  534,000  667,200  -  667,200
 2 ر  ألجل  2023  1,644  2,878  4,522  1,644  4,522  6,166

90,000  -  90,000  105,000  -  105,000  2020 
 ر   بير 

 1األجل 

90,000  -  90,000  132,100  -  132,100  2020 
 ر   بير 

 2األجل 

90,000  -  90,000  100,000  -  100,000  2020 
 ر   بير 

 3األجل 

-  -  -  49,800  -  49,800  2020 
 ر   بير 

 4األجل 

-  -  -  7,583  -  7,583  2020 
 ر   بير 

 5األجل 
              
              

943,366  4,522  938,844  933,005  403,678  529,327    
              

 
من  .ل   2014مليبد درقم تم الحبررررررررربل عليه فن  رررررررررنة   1,200 رررررررررنبات بل.لغ   10قب  ر  ألجل لللة   1إد الإر  ألجل 

 سرات علی ل تا  سب   9اللجلبعة ل لبال بناع مبن  األ لن  الجليل ال اب  لللجلبعة  ي م تتليل القر  ألجل علی مدم  
ل الإر  ألجر إد  براإل رررررررررررررررافرة إلى قرام   إي.بر  يحمل القر  فائدة متغيرة علی على ل رررررررررررررررا  2016 سرارة ت.رلل مد مار  

لنهالة التررررررنة   الحإاً م   5مليبد درقمم نإلضررررررا     1,523:  2019مليبد درقم ن  1,553ملرجة بل.لغ مضررررررلبد بلبجبدات بقيلة 
إدراي   ربال الن  تم 2022دلترررل.ر   17 رررلاد ح ى  تأجيلللحبررربل على    1لبرم  اللجلبعة اتدا ية م  مإر رررن الإر  ألجل 

 31لل  درقم كلطلببات م لارلة فن   18,361لل  درقم ر  529,327اال  را  الشالغ لل  درقم من ر رررررررررررررريل   133,200 م.لغ
  2022دلتل.ر  17تلفإات سإللة خارجة ح ى  ياد  ذلك إلىالل ب   لد غير   من 2020دلتل.ر 

 
 تتررررررررليل  مي  لللجلبعةمليبد درقم من بنك تجار  ل لبال ت لدة اللم د الجليل    14,80بل.لغ   2تم الحبرررررررربل على  ر  ألجل 

   راحلل معلل فائلة م غيرة 2014  ط رب   سوي مت اوي من سوفمبر  36القرض على 
 

مليبد درقم من بنك إ رررالمن ل لبال رل  اللال العامل لللجلبعة    150 ي.لغ ب ترررهيل 1تم الحبررربل على  ر   برررير األجل  
 راحلل معلل فائلة م غير  يب) 180ي م  لاد الإر  خالل 

 
مليبد درقم من بنك إ رررالمن ل لبال رل  اللال العامل لل،رررركة  ي م  رررلاد   150 بل.لغ 2تم الحبررربل على  ر   برررير األجل  

 راحلل معلل فائلة م غير  يب) 180الإر  خالل 
 

مليبد درقم من بنك تجار  ل لبال رل  اللال العامل لللجلبعة  ي م    100 ي.لغب ترهيل   3تم الحبربل على  ر   برير األجل 
 لل فائلة م غير راحلل مع يب) 180 لاد الإر  خالل 

 
ي م  مليبد درقم من بنك تجار  ل لبال رل  اللال العامل لللجلبعة     50 ي.لغب ترررهيل   4تم الحبررربل على  ر   برررير األجل 

 احلل معلل فائلة م غير ر  يب) 90الإر  خالل  لاد 
 

ي م  لال العامل لللجلبعة   مليبد درقم من بنك تجار  ل لبال رل  ال  25 ي.لغ  ترررهيلب  5تم الحبررربل على  ر   برررير األجل 
 ر احلل معلل فائلة م غير  يب) 90الإر  خالل  لاد 
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 قروض )يتبع( 17
 

 بالقروضالتغييرات من التدفقات النقدية التمويلية المتعلقة 
2019  2020   

   ألف درهـم  لل  درقرم
     

 الر يل فن بلالة التنة  943,366  848,274
     

 تتليل  رر  ألجل ) 134,844) ن م 134,845
 تتليل  رر   بيرة األجل ) 270,000)  م 40,063

 من  رر   بيرة األجل عائلات  394,483  270,000
      فبائل ملفبعة ) 33,981) ن م 47,007

     
      مجلبأ ال غيرات من ال لفإات النإللة ال لبالية ) (44,342  48,085

     
 ذات عالقة التزامتغييرات أخرى/     

 فبائل مبارا   43,856  57,447
      تغيرات فن مت حإات ) 9,875) ن م 10,440

     
      الل عل  بال غييرات األخرم  ل زا)مجلبأ اال  33,981  47,007

     
      الرصيد في نهاية السنة  933,005  943,366

 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  18
2019  2020   

   ألف درهـم  لل  درقرم
     

 ذمم دائنة تجاراة  289,531  414,329
 مت حإات  68,109  56,556
  راشة القيلة اللضافة اللائنة  979  1,298
 فبائل مت حإة اللف   2,433  3,267

      ذمم دائنة لخرم   24,095  33,229
     

508,679  385,147        
 

إلدارة بب ررررر   ررررريا رررررات يبمًا  تإب) اللجلبعة  150  -  90قب من علمات  الشضرررررائ  ر الالعا رررررة ب،رررررراع  ئ لادإد معلل ف رة اال
لم ي م تحليل ل  فبائل على  الل د  عليها  ئ لادات خالل ف رة االل زاماللعا ر اللالية بهل  ال أكل من لسه ي م تتررررررررررليل جلي  اال

 الذمم اللائنة ال جاراة راألخرم 
 

رم.لغ  مليبد درقمم  22,9:  2019ن مليبد درقم  17,2ت،ررررررررررلل الذمم اللائنة ال جاراة م.لغ مترررررررررر ح  إلى بلللة ملينة العين بل.لغ 
   لدسبم ل،ركةمليبد درقمم  275,7: 2019مليبد درقم ن 159,7
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 2020ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
 
 

 مطلوبات عقود اإليجار 19
2019  2020   

   ألف درهـم  لل  درقرم
     

 يناير 1كلا فن   154,329  169,365
 إ افات خالل التنة  61  92

 ا  شعادات خالل التنة ) 145) ن م 1,063
 م24ر 12التنة نإلضاحات خالل م راكلة فائلة   9,875  10,440
      تتليلات خالل التنة ) 14,280) ن م 24,505

     
      ديسمبر 31كما في   149,840  154,329

 
2019  2020   

   ألف درهـم  لل  درقرم
     
 تحليالت اإل  حإاا    

  نة راحلة خالل  3,658  4,337
 بين  نة رخلس  نبات  20,186  20,532

      لكثر من خلس  نبات  125,996  129,460
     

154,329  149,840        
 

 رررررررررلن رريدة خزاسة مطلببات عإبد اإللجار ات اإللجار  ت م مرا شة ال زامفيلا ي عل  ب  قامةال تباجه اللجلبعة معا ر  ررررررررريبلة 
 .اللجلبعة

 
 

 إيرادات 20
 

تتررررر لل اللجلبعة إيراداتها من العإبد الل.رمة م  العلالع ل حبال الشضرررررائ  رالعلمات عنل سإطة  منية فن خطب  اإلس اي ال الية  
 8ي لاشرررررى ذلك م  معلبمات اإليرادات ال ن تم اإلفبرررررا  عنها ل ل  طاأ تم ال إرار عنه بلبجد الل يار اللرلن لل إارار اللالية  

  م 28نإلضا   يل طاعات ال ،غ
2019  2020   

   ألف درهـم  لل  درقرم
     
 تبني  اإليرادات    

 ل لن   415,713  511,937
  اببا   177,560  197,443
 إس اي ربي  لسابيد ببلن  82,053  45,590
 بي  لسابيد  جاي ال.بلت ر اللإبم   76,275  73,149
 لكيا   16,828  15,035
      إيرادات سإل   60,253  59,282

     
902,436  828,682        



 51                                                                                                  ش.م.ع.)أركان(  لمواد البناءشركة أركان 

 

 
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 2020ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
 
 

 تكاليف مباشرة 21
2019  2020   

   ألف درهـم  لل  درقرم
     

 مباد خا) مت هل ة  299,803  309,251
 ر بد ركهرباع  149,646  181,099
 رراتد رمزالا  64,033  65,296
 مل ل ات رآالت رمعلات ا  هالم  66,034  66,159
 مبارا  سإل  53,414  58,532
      مبارا  لخرم   47,489  19,064

     
699,401  680,419        

 
 

 مصاريف بيع وتوزيع 22
2019  2020   

   ألف درهـم  لل  درقرم
     

 رراتد رمبارا  ذات  لة  17,957  21,447
 مل ل ات رآالت رمعلات ا  هالم  1,517  1,099
      مبارا  لخرم   6,056  3,280

     
25,826  25,530        

 
 

 وإداريةمصاريف عمومية  23
2019  2020   

   ألف درهـم  لل  درقرم
     

 رراتد رمبارا  ذات  لة  59,772  61,986
 مل ل ات رآالت رمعلات ا  هالم  4,928  5,407

      مبارا  لخرم   25,674  21,581
     

88,974  90,374        
 



 52                                                                                                  ش.م.ع.)أركان(  لمواد البناءشركة أركان 

 

 
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 2020ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
 
 

 إيرادات وتكاليف التمويل 24
2019  2020   

   ألف درهـم  لل  درقرم
     
 إيرادات تلبال    

      إيرادات فائلة من ردائ  بن ية  29  56
     
 ت الي  تلبال    

  رر مبارا  فائلة على  ) 33,981) ن م 47,007
      م19ر  12نإلضا   مطلببات عإبد اإللجارفبائل م راكلة على  ) 9,875) ن م 10,440

     
       ) (43,856 ن م 57,447

 
 

 إيرادات أخرى  25
2019  2020   

   ألف درهـم  لل  درقرم
     

  *خردة ل بل مبن  اإلمارات لا لن بي    3,236  10,267
 م حبالت من مطالشات تأمين  -  18,345

      لخرم   128  240
     

28,852  3,364        
 
عللية  ر    خالل   ام  اإلدارة  2019فن  ررررنة   لر د  اللجلبعة علليات مبررررن  اإلمارات لا ررررلن   2016فن دلتررررل.ر *

نبلا فن ذلك  رراشة القيلة  درقممليبد   50 ت.لغ بقيلة إجلاليةل ربل مبرن  اإلمارات لا رلن  لعردة  باخ يار م،ر ٍر عطاعات  
  ال إرارتارا   كلا فنمن الل،ررر ر  نبا ررر ثناع  رررراشة القيلة اللضرررافةم    درقممليبد   35,34 ا ررر لل  اللجلبعة م.لغاللضرررافةم   

تم تترررررجيل الل.لغ على ذلك    من الل،ررررر ر   بناعً اللتررررر لم  للل.لغ   اللإابلة  العردة  ر ل لتا  للل،ررررر ر  إمماسية الب ررررربل إلى ل ررررربل
ها باألداع الل عل  بالل.لغ اللترررر لم   رررر إب) اللجلبعة ال زاملترررر لم من الل،رررر ر  كويرادات لخرم حيث لد اللجلبعة  ل ا رررر بف  ال

 الل.لغ الل شإن من الل، ر   تحبيلعنلما ي م  العردةفيلا ي عل  باأل نا  الل شقية من ر بل الل، ر  إمماسية ب بفير 
 
 

 على موجودات غير مالية إنخفاض القيمة خسائر 26
2019  2020   

   ألف درهـم  لل  درقرم
     
 م7شركة  ميلة نإلضا  ختارة إسعدا   يلة   28,821  -

      م8نإلضا   ختارة إسعدا   يلة معزرد   191  318
     

318  29,012        
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 2020ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
 
 

 ات التزامو  طارئةمطلوبات  27
2019  2020   

   ألف درهـم  لل  درقرم
     

      مت نللة راع لادات لاسات بن ية   24,896  8,531
     

      ات رل لاليةال زام  9,612  13,306
     

      مإلمة إلى شركات  ميلة ال زا) لاسات   77,211  104,568
 

 من خالل اللتار االع ياد  لاعلال  لعال  اللت نللة راالع لادات  لاسات االل زا)تم إ لار 
 
 

 قطاعية تقارير 28
 

 طاعات رئيتررررررية  كلا قب م.ين لدسا   رال ن تلثل رحلات األعلال اال رررررر راتيجية لللجلبعة  تإل) رحلات  للم اللجلبعة خلتررررررة
األعلال اإل رررررر راتيجية من جات رخلمات مع لدة را م إدارتها ب،ررررررمل مندبررررررل حيث لسها ت طلد ت نبلبجيا رإ رررررر راتيجيات تترررررربا   

اخلية ل ل رحلة من رحلات األعلال اال ررر راتيجية رذلك ببررربرة رب   رررنباة  مع لدة  لإب) مجلس اإلدارة بلراجعة تإارار اإلدارة الل
 على األ ل 

 
 :ال ن ي م إعلاد تإارار عنها فيلا يلن ملعص يب   العلليات داخل كل  طاأ من  طاعات اللجلبعة

 
 ؛األ لن   ي ضلن إس اي ربي  األ لن   طاأ •
 ؛الطاببا  ي ضلن إس اي رتب ا  الطاببا   طاأ •
إس اي ربي   ر فينيل كلبرال   -ببلن ي ضررررررررلن إس اي ربي  لسابيد – سابيداأللسابيد  جاي ال.بليترررررررر ر اللإبم ر طاأ   طاأ •

  جاي ال.بلت ر اللإبم؛ لسابيد
 ية كيا  البر األاألكيا   ي ضلن إس اي ربي    طاأ •

 
إلى لربرا   ا رررررررررررررر نرادا  ي م  يرا  األداع ال ن ي م إعرلاد تإرارار عنهراإطراعرات المرلري لدسرا  اللعلبمرات الل علإرة بن رائة كرل  طراأ من 

الإطراأ  كلرا تم إدراجه فن تإرارار اإلدارة اللاخليرة ال ن ي م مراجع هرا من  .رل الرئيس ال نديرذ  رمجلس إدارة اللجلبعة  تترررررررررررررر عرل) 
لرة ل إييم الن رائة العرا ررررررررررررررة بشع  الإطراعرات ئاألداع  حيرث ترم اإلدارة لد قرذ  اللعلبمرات قن األكثر مال لربرا  الإطراأ لقيرا 

 بلن،آت لخرم ال ن تعلل  لن قذ  البناعات   يا اً 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 2020ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
 
 

 قطاعية )يتبع( تقارير 28
 

 2020 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

  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 

                 
                  من علالع خارجيينإيرادات   447,122  201,912  84,601  78,219  16,828  -  -  828,682

                 
                  إيرادات بين الإطاعات  30,036  -  -  -  6,389  - ) (36,425  -
                 
 اإلع را  باإليراداتتب ي                  

 عنل سإطة  منية محلدة  447,122  201,912  84,601  78,219  16,828  -  -  828,682
                  على ملم ف رة  منية  -  -  -  -  -  -  -  -
                 

                  مبارا  فائلة  41,993  1,645  33  -  -  185  -  43,856
                 

                  رإ داع ا  هالم  56,361  18,345  5,747  2,127  222  6,183  -  88,985
                 

                  ختائر إسعدا  القيلة  3,301  17,919  3,000  3,500  1,700  28,821  -  58,241
                 

197) ( -  197) ( -  -  -  -  -  
  شركات مت ثلر ختارةالحبة فن 

                  بها مح تشة رفإًا لحإبا اللل ية  
                 

                  التنة رب  /نختارةم ) (7,585 ) (6,830  20,019  2,293 ) (1,394 ) (73,045  - ) (66,542
                 

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

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



 55                                                                                                        ش.م.ع.)أركان(  لمواد البناءشركة أركان 

 

 
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 2020ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
 
 

 تقارير قطاعية )يتبع( 28
 

 2019دلتل.ر  31اللن هية فن  للتنة
  مبن  األكيا   غير مب عة   حذرفات   اللجلبعة 

 مبن  لسابيد 
  بن فن  ن 

مبن  لسابيد 
   األ لن    الطاببا   جن آر بن 

   درقم لل    لل  درقم   لل  درقم   لل  درقم   لل  درقم   لل  درقم   لل  درقم   لل  درقم 
                 

                  إيرادات من علالع خارجيين  543,472  222,369  46,989  74,571  15,035  -  -  902,436
                 
                  إيرادات بين الإطاعات  29,083  -  -  -  5,431  - ن م34,514  -
                 
 تب ي  اإلع را  باإليرادات                

 عنل سإطة  منية محلدة  543,472  222,369  46,989  74,571  15,035  -  -  902,436
                  على ملم ف رة  منية  -  -  -  -  -  -  -  -
                 

                  مبارا  فائلة  55,137  1,612  -  -  -  698  -  57,447
                 

                  رإ داع ا  هالم  57,695  17,685  5,895  1,927  223  6,184  -  89,609
                 

                  ختائر إسعدا  القيلة  7,336  9,016  627  208  202  -  -  17,389
                 

3,702  -  3,702  -  -  -  -  -  
  شركات مت ثلر رب الحبة فن 

                  بها مح تشة رفإًا لحإبا اللل ية  
                 

                  رب / نختارةم التنة  72,913  7,545  2,376  4,163 ن م1,960 ن م39,028  -  46,009
                 

                  مجلبأ اللبجبدات  4,326,414  424,310  91,215  151,589  42,084  1,520,352 ن م3,074,588  3,481,376
                 

                  مجلبأ اللطلببات  1,654,705  240,358  19,955  30,297  74,472  2,710,832 ن م3,042,410  1,688,209
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 2020ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
 
 

 األدوات المالية  29

 إدارة رأس المال 

  لللتراقلينفن األعلال بينلا تإب) بالحبربل على العائل األعلى   اال ر لرارتإب) اللجلبعة بودارة رل رلالها لل أكل بأسها  ادرة على  
ستررررررررررررد معينة بعبرررررررررررربص إدارة معا ر رل  اللال  إد إ رررررررررررر راتيجية لر   ال يبجل للم اللجلبعة قل  محلد ل  بان رل  اللال

 اللجلبعة بإي  بلرد تغيير عن التنة التابإة   

 أهداف إدارة المخاطر المالية 

  معا ر الترررريبلة  معا ر العلالت األجن.ية ئ لادمعا ر اال –إد اللجلبعة معر ررررة لللعا ر ال الية الل علإة باألدرات اللالية 
ال لم تط.  اللجلبعة  ريا رات ر رلية إلدارة قذ  اللعا ر رل نها تإب) بلراجعة حلرد اللعا ر ببربرة متر لرة   رمعا ر الترعر 

فن لرراا مالية  بلا فن ذلك األدرات اللالية الل،ررر إة لغالات   ررر ثلارالل اجرة باألدرات اللالية  االلر   تإب) اللجلبعة باللخبل فن
 إلدارة اللعا ر لر  اللضاربة

 ئتماناال مخاطر

اتهررا ال عررا رللرة ملررا ياد  إلى ت .ررل  ال زامرر الجهررة الل عررا رل معهررا برالبفراع برر  ال زا)فن العطر النرراتة من عرل)  ئ لررادت لثررل معررا ر اال
 اللجلبعة ختائر مالية  

 
قن الذمم الللينة ال جاراة راألخرم رلر رلة للم ال.نبم رسإل  ئ لادإد النباحن األ را رية ال ن ت عر  اللجلبعة فيها للعا ر اال

 ناللبجبدات التائلةم  
 

ية جيلة بهل  تعفي  معا ر العتررررررارة ائ لاسلإل اتشع  اللجلبعة  رررررريا ررررررة  بامها ال عامل فإط م  ل را  مإابلة لليها  رررررردات 
من خالل مرا شة جلي  ال عر رررررررررات  ئ لادمعا ر اال اللالية الناتجة من تعل  الطر  اللإابل  تحارل اللجلبعة التررررررررريطرة على

ية لهذ  األ را  اللإابلة ال ن ئ لاسية  رالحل من اللعامالت م  ل را  مإابلة محلدة ليتررر  ذات عال ة  رتإييم الإلرات االئ لاساال
 ليت  ذات عال ة ب،مل مت لر 

 
فن لعلرال تجرارارة فن سدس لر  ين ة عنرلمرا لعلرل عرلد من األ را  اللإرابلرة فن سدس األعلرال ال جرارارة ئ لرادإد تركيز معرا ر اال

اتهم ال عا للة ال زاملة ملا ياد  إلى لد ت أثر  لرتهم فن تل.ية   برررادعنلما لمبد لليهم سدس العبرررائص االلر   النطاا الجغرافن 
 اللجلبعةي.ين ستشة حتا ية لداع   ئ لادغيرقا  إد تركيز معا ر االلر    يةالتيالر    لة  بادب،مل ملاثل عنل تغير ال رر  اال

مب   جغرافن  تم اإلفبررررا  عن تدا رررريل حبل تركيز لر ررررلة الذمم الللينة ال جاراة لر  تجا  ال طبرات اللاثرة فن  ررررناعة معينة
ية العالية راال رررررر إرار اللالن لعلالئها  ئ لاسمنعد  بترررررر.د اللالعة اال ئ لاد  تع إل اإلدارة بأد تركيز معا ر اال10فن إلضررررررا  

 ال جاراين 
 

ات حيث لد قذ  ال.نبم قن من ل زاممنعدضة لل عل  عن اال ائ لادعلى لسها تح ب  على معا ر  للم ال.نبم  تم تإييم األر لة
ي م  ررررلاد الذمم ال.نبم الرئيتررررية ال ن تعلل فن اإلمارات العربية الل حلة رال ن لإب) ال.نك اللركز  بلرا . ها على مترررر بًم عاٍل   

مم  مليبد درق  189:  2019مليبد درقم ن  205الللينة ال جاراة بلبجد  رررررررررلاسات بن ية رخطابات اع لاد ت.لغ  يل ها اإلجلالية 
إد األر رررررلة للم ال.نبم غير مامنة بأ   رررررلاد  مليبد درقمم     222:  2019مليبد درقم ن  136رشررررريمات ماجلة اللف  بل.لغ 

برالنتررررررررررررررشرة لللبجبدات اللراليرة فن سهرالرة ف رة ال إرار فن حرال  ئ لرادلد للثرل الحرل األعلى لل عر  للعرا ر اال إد لكثر م.لغ للمن
 اته لتار  تإراشًا  يل ها الللرجة زامال تعل  الطر  اللإابل عن لداع 



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

 

 
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع( 2020ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
 
 

 األدوات المالية )يتبع( 29

 السيولةمخاطر 

اتهرا ال لباليرة  يلعص الجرلرل لدسرا  ال زامر إد معرا ر الترررررررررررررريبلرة قن اللعرا ر ال ن ت لن فن عرل) مإرلرة اللجلبعرة على البفراع بر 
ال عا للة لللطلببات اللالية بناًع  اال رررر حإا اتتبارا  اإل رررر حإاا لللطلببات اللالية غير الل،رررر إة لللجلبعة  لإل تم تحليل تبارا  

مرا شة تبارا  اإل ررر حإاا من  .ل اإلدارة لضرررلاد ت م ل شقية فن سهالة كل ف رة تإرار إلى تارا  اإل ررر حإاا ال عا ل    على الد رة ال
اللحاف ة على التريبلة ال افية  إد تبارا  إ ر حإاا اللطلببات اللالية غير الل،ر إة بنهالة ف رة ال إرار على ل را  ترتيشات الترلاد 

 كلا يلن:قن ال عا للة 
 

  سنوات  5أكثر من   مجموع ال
 من سنة 

 أقل من سنة   سنوات  5إلى 
 

 
   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم 

        2020 
 لدرات مالية ال تعض  لدائلة  385,167  -   -   385,167

1,020,318   -  448,830  571,488  
لدرات مالية ذات معلالت فائلة  

                   ** م غيرة
1,405,485   -  448,830  956,655            

        2019 
 لدرات مالية ال تعض  لدائلة  509,240  -  -  509,240

1,078,011  -  72,674  1,005,337  
لدرات مالية ذات معلالت فائلة  

                   م غيرة
1,587,251  -  72,674  1,514,577            

 
 متررررر ح  تعا ل الر ررررريل بال امل باع شار   إدراي  تم 1لعرا لحل ال عهلات اللرتشطة بالإر  ألجل   س راً * فن الترررررنة الترررررابإة   

  2020دلتل.ر  31للتنة اللن هية فن  ال عهل  حبل  اإلدارة على تنا ل عن خرا سدس ةالحالي التنةراحل  فن   نةخالل 
 

 17 ررررررررلاد ح ى  تأجيلللحبرررررررربل على    1اللجلبعة اتدا ية تعليل م  مإر ررررررررن الإر  ألجل  لبرم لنهالة التررررررررنة    الحإاً **  
كجزع  الللرجةال لفإات النإللة العارجة   مليبد درقم من  151,6 م.لغ م  ربال الن  فود32ر  3نراج  اإللضراحين   2022دلترل.ر 

  2022دلتل.ر  17مليبد درقم اللت ح  فن ل ل من  نة راحلة لن تحلث ح ى  571,5 الشالغ ر يلالمن 

 مخاطر العمالت األجنبية

حلة مربب   الدرالر األمراکن  حيث لد درقم اإلمارات العربية الل لر   إد معامالت المجمرعة قن ببرربرة رئيتررية باللرقم اإلماراتن
 به  ربالتالن ال ت عر  المجمرعة أللة مخا ر ب مالت لجسبلة 
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 األدوات المالية )يتبع( 29

 مخاطر سعر الفائدة

اح لال لد تاثر ال غيرات فن ل رررعار الدائلة على اإليرادات اللالية لر ت الي  ال لبال لللجلبعة   تن،رررأ معا ر ل رررعار الدائلة من 
ت عر  اللجلبعرة للعرا ر ل ررررررررررررررعرار الدرائرلة على الإرر  ال.ن يرة ال ن تحلرل ل ررررررررررررررعرار فرائرلة ثراب رة رعرائلرة  رال ن تم إدراجهرا فن 

  17اإللضا  

 تحليل حتا ية معلالت الدبائل
تحليل الحتررا ررية لدسا  بناًع على ال عر ررات للعلالت الدبائل الل غيرة ال ن تن،ررأ ب،ررمل رئيتررن من الإرر  ال.ن ية  لإل تم تحليل 

 باف را  لد الل.لغ اللطلبب بنهالة ف رة ال إرار  ل كاد  ائم  بال التنة 
 

ارتد  رب  اللجلبعة  /السعد  رة  سإطرة ل ررررررررررررررا  م  إبإراع جلي  الل غيرات ثراب  100لب كراسر  معرلالت الدبائرل لعلى/ ل رل بلعرلل 
 مليبد درقمم   9,4بل.لغ  ارتد  /اسعد : 2019مليبد درقم ن 9,3بل.لغ  2020دلتل.ر  31للتنة اللن هية فن 

 القيمة العادلة لألدوات المالية

 الللرجة تع ير إدارة اللجلبعة لد القيلة العادلة لللبجبدات اللالية راللطلببات اللالية تإارب  يل ها 
 
 

  لسهملاألساسي والمخفض  العائد 30
 

 العائل األ ا ن للتهم: اح تابلعمس الجلرل ال الن الرب  ربياسات األ هم اللت علمة فن عللية 
 

  2020  2019 
     
      46,009  (66,542 ) الرب  العائل إلى حاملن ل هم مل ية ال،ركة األ) نلل  درقمم العتارةم/ ن

     
      1,750,000  1,750,000  الل ب ط اللرج  لعلد األ هم اللبلرة نآال  األ همم

     
      0,026  (0,038 ) العائل للتهم الباحل ندرقمم 

 
 مح لل تعفيضها  ربال الن فود العائل اللعد  للتهم لتار  العائل األ ا ن للتهم ال يبجل للم اللجلبعة ل هم 
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  أرقام المقارنة 31
 

ل  باف  م  م طلشات الل يار  اللبجبدات  غير اللللب رة األخرم فن الترنة الترابإة إلى ح  ا ر علا) اللبجبداتتم إعادة تبرني  
  تم عر  ختررارة اسعدا   يلة اللبجبدات اللالية فن التررنة التررابإة ك.نل مندبررل عإبد اإللجار  16ل إارار اللالية ر م  لاللرلن  

إلعادة  ال يبجل   عر  ال.ياسات اللالية  1ر م  ل  باف  م  م طلشات م يار اللحا ررررررررررشة اللرلن  اللبحل  فن بياد الرب  لر العتررررررررررارة 
  لم ي م عر  بياد اللركز اللالن كلا فن بلالة ل رب ف رة ربال النال برررررررني  ل  تأثير على الن يجة اإلجلالية للترررررررنة الترررررررابإة  

 مإارسة 
 

 تصنيفه معاد  إعادة التصنيف  كما تم بيانه سابقا   
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

  اللركز اللالن اللبحلبياد 
 2019دلتل.ر  31فن  كلا

   

    
 249,679 93,776 155,903 ح  ا  علا) اللبجبدات  

 - (93,776) 93,776 مبجبدات غير مللب ة لخرم  
    

   اللبحل العتارة راللخل ال،امل افخرلر  بياد الرب 
 2019دلتل.ر  31للتنة اللن هية فن 

   

    
 (17,071) (17,071) - ختائر اسعدا  القيلة على اللبجبدات اللالية  

 (318) 17,071 (17,389) ختائر اسعدا  القيلة  
 
 

  أحدات الحقة 32
 
  كجزع من اتدا ية ال عليل  لن تإب) اللجلبعة 1اللجلبعة اتدا ية تعليل م  مإر رن الإر  ألجل  لبرم    2021مار   9  فن

بتررررلاد ل  جزع من  ر  اللترررراقم  .ل قذا  للضرررراً   رلن تإب) اللجلبعة  2022دلتررررل.ر   17بتررررلاد ل  ملفبعات لل تررررهيل ح ى 
دلتررررررررل.ر  31لات اللالية ح ى بعل التررررررررنة اللالية اللن هية فن  اخ شار اللجلبعة لل حإ  من ام ثالها لل عه  للضرررررررراً ال ارا   لن ي م 

2022  
 

ب،ررررررأد   2015لتررررررنة   2ب،ررررررأد تعليل بع  لحما) الإاسبد االتحاد  ر م   2020لتررررررنة    26 ررررررلر اللر ررررررب) بإاسبد اتحاد  ر م 
ل،ررررركة تط.ي  رتعليل   ي بجد على ا2021يناير   2من  اع شاراً   رالخل حيز ال نديذ 2020 رررر. ل.ر   27ال،ررررركات ال جاراة فن  

 فن مبعل ل با   نة راحلة من تارا  سداذ قذا اللر ب) بإاسبد  نبإلر ما ت بد  ابلة لل ط.ي م لر اعها بلا ي باف  م  لحمامه
 
 

   المالية الموحدة بياناتال اعتماد 33
 

  2021مار   11اإلدارة ب ارا   مجلس اللالية اللبحلة من  .ل .ياساتتم اع لاد رإجا ة إ لار ال


