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

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

  الدخل  للربح كر الخسااةالمالية الموجزة الموحدة   الاياناتركٍل من   2021  ساةمار  30كما في )يشاا إليلا معًا بــ "الممموةة"(   
  إاااة الممموةة. إن  يخككـــــــــــلر المنةلية ب ل  الةاا ةســـــــــــعة الة  ةر لف  الةغيرات في حقوق الملكية رالةدفقات النقدية اآلخر الشـــــــــــامل

ــاي الدرلي اق    ــلا رفقًا للملياا المااسـ . "الةقااير المالية المرحلية"  34مســـةرلة ةن إةداا   ل المعلومات المالية المرحلية رةر ـ
 .إن مسةرليةنا  ي إبدا  اسةنةاج حول   ل المعلومات المالية المرحلية اسةنااًا إلى مراجعةنا

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

  بشــ ل اسيســي من االســةفســااات. اةضــمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية الايام برجرا   " للمنشــ ةمدقق الاســابات المســةقل  
ــل  األكخاص المسةرلين ةن األ موا المالية رالمااساية  رإاباع إجرا ات االيلية رإجرا ات مراجعة كخرى. إن نطاق المراجعة كقــــ

جو ريا من نطاق الايام بالةدقيق رفقًا للمعايير الدرليــــــــــــــــة للةدقيق  ربالةالي  فرنلا ال ام ننا من الاوــول ةلى ا  يد حول جمي  
 ا  فرننا ال نادي اكي ادقيق بش نلا.األموا اللامـة الةي يم ن كن ياينلا الةدقيق. ل 

   االسةنةـاج
ــةنااًا إلى مراجعةنا  ل  يةاين لنا ما يدةونا إلى   ب ن المعلومات الماليــــــــــــــــــة المرحلية المرفقة ل  ية  إةداا ا  من جمي    االةةقاااســ

 .34النواحي المو رية  رفقًا للملياا المااساي الدرلي اق  
 

  ايلويت آند اوش )الشرق األرسط(
  
  
  
  

  مامد خميس الةح
  717اق  القيد 

  2021 نوفمار 3
 كبوظاي

  اإلمااات العربية المةادة
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   الموحدالموجز   الخسارة أوالربح  بيان  
 2021 سبتمبر 30المنتهية في   أشهرتسعة ال  لفترة

 

 
 

 
 الثالثة أشهر المنتهية في 

  سبتمبر  30
 التسعة أشهر المنتهية في 

 سبتمبر  30
 2020  2021  2020  2021  إيضاحات  
 الف درهم   ألف درهم  الف درهم   ألف درهم   
 رغم  مم قُّ  )غير مدقق(   رغم  مم قُّ  )غير مدقق(    
          

 581,017  591,157  193,591  173,074   إي ادات  
           ُّ 461,867 ر 511,021) ) ُّ 163,272 ر 144,857) )  سااليف مطاش ة

          
 119,150  80,136  30,319  28,217   إجمالي الربح  

 ُّ 18,877 ر 14,181) ) ُّ 4,956 ر 4,703) )  مناردف  يع اس زدع 
 ُّ 62,967 ر 54,267) ) ُّ 20,692 ر 16,239) )  مناردف عد مية اإداردة 

 1,763  4,075  1,240  894  16 إي ادات اخ ر 
 خأائ  إمخ اض القيدة على  

 م ج دات مالية   
 

 ُّ 9,708 ر 16,913) ) ُّ 1,721 ر 3,731) )
 خأائ  إمخ اض القيدة على  

 م ج دات غم  مالية    
 

( 
 

 ُّ 683 ر 674) ) ُّ 383 ر 523)
ش "ات  رب  /رخأارةُّالينة ف  

 1,774  1,074) ) 507  2,629) ) 6 زمملة 
 ُّ 34,184 ر 26,313) ) ُّ 10,158 ر 7,234) )  سااليف سد دل
           22  24  8  1   إي ادات سد دل

          
           ُّ 3,710 ر (29,187 ) ُّ 5,836 ر ( 5,947 )  خسارة للفترة ال
          

           ُّ 0,002 ر ( 0,017 ) ُّ 0,003 ر ( 0,003 ) 17 العائد األساسي والمخفض للسهم 
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 الموجز الموحد   اآلخر الدخل الشامل   بيان

 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في تسعة لفترة ال
 

  
 الثالثة أشهر المنتهية في 

  سبتمبر  30
 أشهر المنتهية في  تسعة ال

 سبتمبر  30
  2021  2020  2021  2020 
 درهم الف   ألف درهم  الف درهم   ألف درهم  
 رغم  مم قُّ  )غير مدقق(   رغم  مم قُّ  )غير مدقق(   
         
 ُّ 3,710 ر (29,187 ) ُّ 5,836 ر ( 5,947 ) لفترة ل خسارة ال
         

          -  -   -  -   المخل الةامل اآلخ  
         

          ُّ 3,710 ر (29,187 ) ُّ 5,836 ر ( 5,947 ) للفترة   ةمجموع الخسارة الشامل
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 الموحد  الموجز بيان التغيرات في حقوق الملكية 

 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في تسعة لفترة ال
 

  
 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   
             

 1,793,167  ُّ 39,468 ر ُّ 6,596 ر 3,783  85,448  1,750,000  رمم قُّ  2020يناي   1كدا ف  
              ُّ 3,710 ر ُّ 3,710 ر -  -  -  -  لل   ة ةالةامل الخأارةمجد   

             
              1,789,457  ُّ 43,178 ر ُّ 6,596 ر 3,783  85,448  1,750,000  رغم  مم قُّ 2020سء دء   30كدا ف  

             
 1,724,132  ُّ 106,010 ر ُّ 9,089 ر 3,783  85,448  1,750,000  رمم قُّ  2021يناي   1كدا ف  
              ُّ 29,187 ر ُّ 29,187 ر -  -  -  -  لل   ة ةالةامل الخأارةمجد   

             
              1,694,945  ( 135,197 ) (9,089 ) 3,783  85,448  1,750,000  )غير مدقق(  2021سبتمبر  30كما في 
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 الموحد  الموجز  بيان التدفقات النقدية  

 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في تسعة لفترة ال
 

 سبتمبر  30التسعة أشهر المنتهية في     
 2021  إيضاحات  

 ألف درهم
 2020 

 الف درهم 
 رغم  مم قُّ  )غير مدقق(    

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 ُّ 3,710 ر 29,187) )  الخأارة لل   ة 

      سعميالت لر: 
 54,521  53,520  5 مد لاات اآات امعمات اس  الك 

 12,405  11,741  11 إ  ا. حق إس خما. الد ج دات 
 -  1,001   إ  ا. اسعا  إعادة هيكلة  

 -  1,121) )  مكأ  من اس طعاد مد لاات اآات امعمات
 1,236) ر 2,536) )  من  يع خ دة   مكأ 

 9,708  16,913  8 إمخ اض قيدة ميدل على ذمم ممينة سجاردة
 683  674  7 مخنص إمخ اض قيدة مخزامن صاف 
 4,693  4,639   مخنص مكافآت م ا ة الخممة للد ظ من
 ُّ 1,774 ر 1,074  6 حنة الخأارة/ رال ب ُّ من ش "ات زمملة 

 34,184  26,313   سااليف سد دل 
 22ُّ ر 24) )  إي ادات سد دل 

            
 109,452  83,007   النقدية التشغيلية قبل الحركة في رأس المال العامل التدفقات 

      الي "ات ف  راس الدال العامل: 
 ُّ 44,839 ر 44,614   م ص/ رزدادةُّ ف  مخزام 

 54,040  39,046   م ص ف  ذمم ممينة سجاردة ااخ ر 
 266  186) )  رزدادةُّ/ م ص ف  مطالغ مأ ي ة من ج ات ذات عال ة  

 ُّ 94,888 ر 70,538) )  م ص ف  ذمم دائنة سجاردة ااخ ر 
 ُّ 242 ر 208   زدادة/ رم صُّ ف  مطالغ مأ ي ة لج ة ذا عال ة

            
 23,789  96,151   النقد الناتج من العمليات 

 ُّ 1,227 ر 3,074) )  الدمف عةمكافآت م ا ة الخممة 
            

 22,562  93,077   صافي النقد من األنشطة التشغيلية 
      

      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 ُّ 10,319 ر 16,968) ) 5 دفعات لدد لاات اآات امعمات 

 -  1,121   عائمات من  يع مد لاات اآات امعمات 
 1,236  2,536   عائمات من  يع خ دة 

 3,400  1,200  6 امنطة اربا  مأ لدة من ش "ات زمملة 
 22  24   فائمة مأ لدة  

            
 5,661) ر 12,087) )  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

      
      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية  

 639,303  586,093  12 عائمات من   اض 
 613,224ُّ ر 648,958) ) 12 سأميم   اض 

 ُّ 26,715 ر 19,173) ) 12 سااليف سد دل ممف عة 
 ُّ 6,354 ر 5,919) ) 11 سأميم الدءلغ األساس  لدعل بات ع  د اإل جار

 ُّ 7,469 ر 7,140) ) 11 معل بات ع  د إ جارف ائم ممف عة على 
 ُّ 18,369 ر -  10 سأميم   ض من ج ة ذا عال ة 

            
 ُّ 32,828 ر 95,097) )  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

            
 ُّ 15,927 ر 14,107) )  صافي النقص في النقد ومرادفات النقد 

 81,286  73,962   الن م ف   ما ة ال   ة الن م ام ادفات 
            
 65,359  59,855  9 نقد ومرادفات النقد في نهاية الفترة ال
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  الموحدة الموجزة  المرحلية  المالية بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 2021 سبتمبر 30المنتهية في   أشهرتسعة ال  لفترة
 
 
  معلومات عامة 1
 

كالةررررررر "ةكُّ "ةررررررر "ة مأررررررراهدة عامة ف  إمارة ا  ظء ن دالة اإلمارات ك اا ار"امكر.ع.ع ع سم سأسررررررريس شررررررر "ة ار"ام لد اد الءنا. 
ركالةرررررر "ة  رصررررررناعاتُّ   ع سد لك الةرررررر "ة ال ابضررررررة العامة .ع.ع ع2006لأررررررنة    228بد ج  ال  ار ال زاري ر م   الع بية الد يمة

 إم الة "ة األ. الن ائية ألر"ام ه  ش "ة ا  ظء  ال ند دة ال ابضة .ع.ع ع من اس م الة "ةع %51 األ.كُّ
 

ف  مجال   ال   سعدل ف  الدةرراردع النررناعية االةرر "ات ال جاردة سرر رداراألمةررعة ال ئيأررية للةرر "ة سةررغمل االد اج ة ااا س ضرردن
 م اد الءنا.ع

 
  30اشررررررررر   الدن  ية ف   أرررررررررعة ل   ة الا  "دا ف   الد جزة الد حمة األدا. االد "ز الدال   الد حلية الدالية الدعل ماتهذه  س ضررررررررردن

 الدجد عةكُّعر اش "اس ا ال ابعة ر ةار إلم ا معا  ك  للة "ة 2021  سء دء 
 

 لة "ات ال ابعة:ا للة "ة ف الدلاية امأطة سيس االنةا  ابلم ال أاألمةعة ال ئيأية   يدا يل 
 

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

  سبتمبر 30  
2021 

د أدء    31
2020 

 

     
 إم اج ابيع العا  ا اإلسدن   % 100 %100 اإلمارات الع بية الد يمة  مننع  ا  ا اإلمارات 

 إم اج ابيع اإلسدن  الدوطأ االأائ  % 100 %100 اإلمارات الع بية الد يمة  1لإلسدن مننع اإلمارات 
 إم اج ابيع اإلسدن  الدوطأ االأائ  % 100 %100 اإلمارات الع بية الد يمة  مننع العمن لألسدن  
ااألكياس الءالس يكية  إم اج ابيع األما م   % 100 %100 اإلمارات الع بية الد يمة  مجدع منامع اما م  

 اال رقية
 
 ن اا ي جم لمر مننع اإلمارات لإلسدن  حاليا  ا ة عدلياتع2016سم إ  اف عدليات مننع اإلمارات لإلسدن  ف  د أدء   1
 

ال نةيديةن اكدل  شرر "ة ار"ام   الد اف اتااسرر ال. جديع    2021اغأررعس   9بعم سنرر د  الدأرراهدمن ف  ا ن  2021اك  ب   5ف   
 .ع.ع  ركحميم اإلماراتكُّن اه  ش "ة شقي ةع لنناعات اليميمبةكل  ام م  اممماج ا مع ش "ة اإلمارات 

 
 
                                                           تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعد لة 2
 

الدياسرررءية الد طعة ف  إعماد هذه الدعل مات الدالية الد حلية الد جزة الد حمة م  اف ة مع سلك الدأررر خممة ف  إعماد  إم الأرررياسرررات  
ن ااإل ضرررررراحات الد ف ة   ان باسرررررر رنا. سعءمق بع   2020 د أرررررردء  31الءيامات الدالية الأررررررن دة للدجد عة للأررررررنة الدن  ية ف  

 الد ع ل ف  ال   ة اليالية "دا ه  م    ادماهع  ةسارد  اصطي اال  الدعايم  الجميمة االدعملةن 
 
 المعايير الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها من قبل المجموعة 2/1
 

ف  ال   ة اليراليرةن  رامر  الدجد عرة   عءمق ال عرميالت ال راليرة على الدعرايم  الرماليرة لل  رارد  الدراليرة النرررررررررررررررادرة من  ءرل مجلس 
ع إم سعءمق هذه 2021يناي     1الية اال   سنرط  فّعالة بةركل إلزام  لل   ة الدياسرءية ال   سءما ف  اا بعم  الدعايم  الدياسرءية الم

ال عرميالت على الدعرايم  الرماليرة لل  رارد  الدراليرة لم  كن ل را اي سرأرم  مرادي على الدطرالغ الدرمرجرة لل   ات اليراليرة الان  رم س ر  
 .ت الدأ  ءلية للدجد عةعلى الدعامالت الدياسءية اا ال  سمطا
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في تسعة لفترة ال
 
 
 )يتبع(                                                           تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعد لة 2
 
 )يتبع( المعايير الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها من قبل المجموعة 2/1
 

 2الد حلة  -إعادة سةكمل مويار سع  ال ائمة
 

ن الدويار 9رسعميالت على الدويار المال  لل  ارد  الدالية ر م    2الد حلة   -س م. ال عميالت ف  إعادة سةرررركمل مويار سررررع  ال ائمة  
االدويرار الرمال  لل  رارد    4ن الدويرار الرمال  لل  رارد  الدراليرة 7ن الدويرار الرمال  لل  رارد  الدراليرة ر م 39الديراسررررررررررررررء  الرمال  ر م  

ُّ اسرملة عدلية لل عميالت ال   ي علء ا إعادة ال ةركملن اس  ري  ام مياسرطة ال ي   ا ي م إ  اف ا ف ر م يجة إعادة 16الدالية ر م  
الذي  إيء رن اإدخال اإلفنررررراحات ال   سأرررررد  للدأررررر خمممن ب  م  ءيعة اممر الدخا   الناسجة عن إعادة سةررررركمل إيء رسةررررركمل 

يء رز إلى معمات م جوية إس ع ض له الدنةرررررأة ا"يدية إدارة الدنةرررررأة ل لك الدخا   باإل رررررافة إلى س م. الدنةرررررأة ف  ال ي ل من 
  ميلةن ا"يف سمي  الدنةأة هذا ال ي لع

 
الت "ام  سرررررررررررررراردة للد ة  باسرررررررررررررر رنرا. مدرا ذ"  اعالهن ا س جم ا ة معرايم  هامة اخ ر من الدعرايم  الماليرة لل  رارد  الدراليرة اا سعرمي

 ع2021يناي   1األالى للأنة الدالية ال    مات ف  اا بعم 
 
والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد ولم يتم اعتمادها    قيد اإلصدارالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة   2/2

 بشكل مبكر 
 

اال   لم  ين   بةررررررررررررركل مطك  ال   سم إصرررررررررررررمارهالية الجميمة االدعملة ال الية    عءمق الدعايم  المالية لل  ارد  الدا  الدجد عةلم س م 
 م عم سعءي  ا بعم:

 
 1ر أررررررر ي سعءي ه من  1سعميالت على الدويار المال  لل  ارد  الدالية ر م  –سنرررررررنيف الدعل بات "د ماالة اا غم  م ماالة   •

ع س مف ال عميالت إلى سعزدز ااسأرررررراا ف  سعءمق الد علطات من خالل مأرررررراعمة الةرررررر "ات على سيميم ما إذا 2023ُّيناي   
   ل ا ساردخ سأرررررررررر دة غم  م "م "د ماالة رمأرررررررررر ي ة اا  ي دل ام سا م كام  ج  سنررررررررررنيف المي م االدعل بات األخ ر ال

 مأ ي ة الأماد خالل سنة ااحمةُّ اا غم  م ماالة ف   يام الد "ز الدال ؛
 

 1ر أررررررر ي سعءي ه من  3سعميالت على الدويار المال  لل  ارد  الدالية ر م  –سعميالت على الد اجع ح ل اإل ار الد اهيد    •
دام   3 رمف ال عرميالت إلى سيرميرج م جع  رم م لإل رار الد راهيد  ف  الدويرار الرمال  لل  رارد  الدراليرة ر م  ع س2022ُّينراي   

 سغمم  ها. ف  م علطات الدويار؛
 

ر أرررررر ي  16سعميالت على الدويار الدياسررررررء  المال  ر م  –عائمات  ءل ااسرررررر خما. الد نرررررر د  –مد لاات اآات امعمات   •
دنع ال عميالت ام سخنرررم من سال ة اي  نم من  ن د الدد لاات ااآلات االدعمات اي عائمات ع س2022ُّيناي     1سعءي ه من 

من  يع األصرررررررررررررناف الدن جة ارنا. إحضرررررررررررررار ذلك األصرررررررررررررل إلى الد  ع االيالة الالزمة له ليك م  ادر ا على العدل بالع د ة 
هذه الءن دن اسال ة إم اج سلك الءن دن ف  ال ب  اا الد نررررررررررر دة من  ءل اإلدارةع ابما  من ذلكن سع  ف الدنةرررررررررررأة بعائمات  يع 

 الخأارة؛  
 

يناي   1ر أررررررر ي سعءي ه من   37سعميالت على الدويار الدياسرررررررء  المال  ر م   –سال ة سن مذ الع م   –ع  د مر لة باإلل زامات   •
ع مكع  دكن ام سا م ال االيف ال    ع سيمد ال عميالت ام كسال ة ال فا.ك بالع م سةررردل كال االيف ال   س علق مطاشررر ة بال2022ُّ

س علق مطاشر ة بالع م إما سااليف إ را ية لل فا.   ذا الع م رعلى سرءمل الدرال العدالة االد اد الدطاشر ةُّ اا سخنريص ال االيف 
لءنم من الدد لاات االدنةرررررآت    ااسررررر  الكاألخ ر الد سطعة مطاشررررر ة   ن مذ الع  د رعلى سرررررءمل الدرال سخنررررريص منررررراردف 

 لدعمات الدأ خممة ف  سن مذ الع مُّ؛ اا
 

ع ي عل  الدويار المال  لل  ارد  2023ُّيناي     1: ع  د ال أممن ر أرررررررررررر ي سعءي ه من 17الدويار المال  لل  ارد  الدالية ر م   •
االع ض لجديع ام ي م قيراس معل برات ال رأممن برالقيدرة اليراليرة لل فرا. براإلل زامرات اد ف  م جرا  اكر  س حمرما  للقيراس   17الدراليرة 

ع  د ال أممنع سم سنرررررررديم هذه الد علطات ل ي مق همف  ائم على مءما مياسرررررررء  م أرررررررق لع  د ال أممنع  يل الدويار المال   
 ؛ 2023يناي   1ع  د ال أممن "دا ف   4ميل الدويار المال  لل  ارد  الدالية ر م  17لل  ارد  الدالية ر م 
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 )يتبع(                                                           تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعد لة 2
 
والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد ولم يتم اعتمادها    قيد اإلصدارالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة   2/2

 )يتبع(بشكل مبكر 
 
اسرر ردارات  28الءيامات الدالية الد حمة االدويار الدياسررء  المال  ر م   10سعميالت على الدويار المال  لل  ارد  الدالية ر م   •

الد عل ة بدعالجة  يع اا الدأاهدة ف  األص ل  من الدأ رد  االة "ات الزمملة   2011ُّمملة امةاردع مة  "ة رف  ش "ات ز 
 اا الدةاردع الدة  "ةع رسم سأجمل ساردخ ال عءمق إلى اجل غم  مأدىع ا يزال ال عءمق مأد   بهُّع

 
ع  سةرردل 2022ُّيناي     1ر أرر ي سعءي  ا من   لل  ارد  الداليةعلى الدعايم  المالية    2020-2018دارة ال يأررمنات الأررن دة  •

: سعءمق الدويار المال  لل  ارد  الدالية للد ة 1دارة ال يأرررررررررمنات الأرررررررررن دة سعميالت على الدويار المال  لل  ارد  الدالية ر م  
يناي   1الية ر أررررررررر ي سعءي ه من األداات الد 9ُّن الدويار المال  لل  ارد  الدالية  2022يناي   1األالى ر أررررررررر ي سعءي ه من  

ع  د اإل جار رلم ي م بعم سيميم ساردخ ال عءمقُّ االدويار الدياسرررء  المال     16ُّن الدويار المال  لل  ارد  الدالية ر م  2022
 ُّع2022يناي   1الزراعة ر أ ي سعءي ه من  41ر م 

 
االدويار المال  لل  ارد  الدالية  يام   1الدياسررء  المال  ر م ال عميالت على الدويار   -اإلفنررا  عن الأررياسررات الدياسررءية  •

س عل  ال عميالت ام س نرر  الدنةررأة عن سررياسرراس ا الدياسررءية الج ه دةن    ُّع2023يناي     1ر أرر ي سعءي ه من   2الددارسررة 
لدياسرءية الج ه دةع ي م  ما  من سرياسراس ا الدياسرءية ال امةع س  ر  ال عميالت األخ ر "يف  دكن للدنةرأة سيميم الأرياسرة ا

ا إرشرررادات اامرلة  إ رررافة امرلة على م ى  ي دل ام سا م الأرررياسرررة الدياسرررءية ج ه دةع لمعم ال عميلن ا رررع الدجلس ا ضررر 
الخاص بالدويار   2لةرررررر   اإرطات سعءمق كعدلية األهدية النأررررررءية الدك مة من اربع خع اتك الد  ررررررية ف   يام الددارسررررررة 

 يةعالمال  لل  ارد  الدال
 

سأرر ءمل   ُّع2023يناي    1ر أرر ي سعءي ه من    8سعميالت على الدويار الدياسررء  المال  ر م   -سع دف ال  مي ات الدياسررءية   •
ال عميالت سع دف ال غمم  ف  ال  مي ات الدياسرررررررررررررءية   ع دف ال  مي ات الدياسرررررررررررررءيةع بد ج  ال ع دف الجميمن فإم ال  مي ات 

الءيامات الدالية ال   سخضررررررررع لعم. ال أكم من القياسكع س  . الدنةررررررررآت   ع د  ال  مي ات  الدياسررررررررءية ه  كالدطالغ الن م ة ف 
الدياسررءية إذا "ام  الأررياسررات الدياسررءية س عل  قياس  ن د ف  الءيامات الدالية بع د ة سنع ي على عم. ال أكم من القياسع  

ا لخعأعس    ال عميالت ام ال غمم  ف  ال  مي  الدياسء  الناسج عن معل م  ات جميمة اا سع رات جميمة ا  عم سنييي 
 
المال  ر م  الدويار الدياسرررء سعميالت على   -عن معاملة ااحمة    االدعل بات الناسجة بالد ج داتالضررر دطة الد جلة الد عل ة  •

عن   االدعل بات الناسجة بالد ج داتع ال غمم  ال ئيأر  ف  الضر دطة الد جلة الد عل ة 2023ُّيناي     1  أر ي سعءي ه منر  12
لالع  اف الدننررررر ص عليه   الدءمئ ُّ ه  إع ا. من اإلع ا. 12ر م  المال    الدويار الدياسرررررء معاملة ااحمة رسعميالت على  

ا ينعءق اإلع را. من  لرذلركن ع اف را  12/24 ر م  الرمال  االدويرار الديراسررررررررررررررء ر ُّ   12/15الرمال    الدويرار الديراسررررررررررررررء ف  
الدعامالت ال   سنةررأ فم ا مطالغ م أرراادة من ال  اا الد   ة ال ا لة للخنررم االخا ررعة للضرر دطة عنم على   الدءمئ ااع  اف 
  عا 12/22 الدويار الدياسء  المال من  حميرا  ف  ال   ة الدمرجة  ا ضا  ع اهذا م    الدءمئ ااع  اف 

 
ءي  ا ف  الءيامات الدالية الد حمة للدجد عة "دا ف  اا س   ع اإلدارة ام هذه الدعايم  الجميمة اال  أررررررررررررم ات اال عميالت سررررررررررررم م سع

عنمما ي م سعءي  ان اام سعءمق هذه الدعايم  الجميمة اال عميالتن  م ا  ك م ل ا سأرم ا  ج ه دا  على الءمررررررررررررررررررررررررررررامات الدالية الد جزة 
 عالدءمئ الد حمة للدجد عة ف  ف ر ة ال عءمق 

 
خ ر ي م سعءي  ا على الدعايم  الدنةرر رة اا س أررم ات صررادرة عن لجنة س أررم ات الدعايم   ا س جم هناك معايم  اسعميالت جميمة ا

 المالية لل  ارد  الدالية امن الد   ع ام  ك م ل ا سأرم  ها. على الدعل مات الدالية الد جزة الد حمة للدجد عةع
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 ملخص بأهم السياسات المحاسبية  3

 االلتزامبيان  

اس  ق مع  كال  ارد  الدالية الد حليةك  34سم إعماد هذه الءيامات الدالية الد جزة الد حمة  نا.  على الدويار الدياسررررررررررررررء  المال  ر م 
اإلمرارات الع بيرة الد يرمةن اا س ضرررررررررررررردن جديع الدعل مرات الالزمرة للءيرامرات الدراليرة ف  دالرة    مةدرةاأل  الد علطرات الد عل رة   را من

  31مع الءيامات الدالية الد حمة الدم  ة للدجد عة للأرررررررررررررنة الدن  ية ف    جنطا  إلى جن الد حمة الأرررررررررررررن دة الااملة ادنطغ  ام س  ا  
ا سع ء  بالضر ارة م شر  على    2021  سرء دء   30ن  ية ف   اشر   الد أرعة  م الن ائج ل   ة الفإع باإل رافة لذلكن  2020د أردء  

ن خاصرة بأرء  ااممماج مع حميم اإلمارات رإ ضرا  2021د أردء     31الن ائج ال    دكن س  ع ا للأرنة الدالية ال   سر ن    ف  
 ُّ االذي س ف ي م اح أابه ف  ال بع األخم  من الأنةع1

 اإلعدادأساس 

العدلة الدأررررررررررر خممة للدجد عة اد م س  د  جديع  باع طارهاالد جزة الد حمة  مرهم اإلمارات رالمرهمُّ ل م سم ع ض الءيامات الدالية 
 ذلكع  اشم  إلى غم القيم إلى ا    الف رالف درهمُّ إا إذا 

 
 ع ة اف ا  لدءما ال ال ة ال اردخيةالد جزة الد حم الد حلية الدالية الدعل ماتل م سم إعماد هذه 

 
س  افق الأررررررررياسررررررررات الدياسررررررررءية الدعط ة من  ءل الدجد عة ف  هذه الءيامات الدالية الد حلية الد جزة الد حمة مع سلك ال اردة ف  

ن باسرررررر رنا. سعءمق الدعايم  اال عميالت الجميمة 2020د أرررررردء   31الءيامات الدالية الأررررررن دة الد حمة الدم  ة للأررررررنة الدن  ية ف  
 ع2021يناي   1من  اع طارا  

 االستمراريةمبدأ 

باإل افة إلى  ع  2022د أدء    17ح ى   الأماد  ل أجمل  1 ال  ض ألجل  م    ن ا  م  الدجد عة اس اقية سعميل مع ةخالل ال    
  168,25  اال    لغ إلى ال  رررررع الن مي اليال  للدجد عةن فإم األم ال الد احة من ال أررررر مالت غم  الدأررررري بة   اسررررر نادا  ذلكن  
"ا ية للدجد عة لل فا. بال زاماس ا  سررررر ف سا م من العدليات الناسجة  درهم ف  ساردخ ال   د  اال مف ات الن م ة الي ة الد   عة  ملم م 

 أل ل من ساردخ هذه الءيامات الدالية الد حمةع ش  ا  على ا 12عنم اس ي ا  ا لدمة 
 

ام اد الءنا. ف  دالة    ليميملكُّ إلى إمةرررررررررررررا. اكء  شررررررررررررر "ة الدممجةاحميم اإلمارات ركالدجد عة    شررررررررررررر "ة ار"ام من   ااممماجادر  
اعلى  ف  دالرة اإلمرارات الع بيرة الد يرمة    اسرررررررررررررر  اسيجيرة   درة اف ص ااعرمة ل ي مق الدزدرم من الند اإلمرارات الع بيرة الد يرمة مع  

 جمم  دكن ا من  رررررع  الدجد عة س د ع لدجد عة الدممجةع اسررررر عزز النررررر  ة "رم ا  من سن   منرررررادر إي ادات اع  النرررررعمم المال 
 ن  اس سررريخ المار ال دادي للةررر "ات النرررناعية الديلية ف  إرسرررا. دعائم ا  نررراد ا   نجميمة سجاردةال  سرررع االند ن اخلق ف ص 

 عمأ ما. ام ن  
 

على ال رمف رات الن رم رة الدأرررررررررررررر  ءليرة للدجد عرةن سم إعرماد هرذه الءيرامرات الدراليرة   19  -" فمرم  امع األخرذ ف  ااع طرار سرأرم   ابرال رال ن 
 الد حمة على اساس مءما ااس د اردةع

 
  

 األحكام الحساسة والمصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد 4
 

 األحكام والتقدير غير المؤكدالتغيرات في 
 

الد جزة الد حمة م  اف ة مع سلك الدأررررر خممة ف  الد حلية  إم األحكا. اال  مي ات ال امة الدأررررر خممة ف  إعماد هذه الءيامات الدالية  
 ع2020د أدء   31إعماد الءيامات الدالية الأن دة الد حمة للدجد عة للأنة الدن  ية ف  
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 ممتلكات وآالت ومعدات 5
 

الف درهم   16,968م ج دات   ال ة  لغ    باسرر ي اذن  ام  الدجد عة  2021  سررء دء   30اشرر   الدن  ية ف   أررعة خالل ف  ة ال
الف درهمُّع سم رهن منرنع األسردن  م ا ل   ض سم الينر ل عليه من احم الءن ك بغ ض  نا.    10,319:  2020  سرء دء   30ر

الف    1,121اسرر طعاد م ج دات بنرراف  قيدة ممرجة سءلغ ا شرر . درهم خالل ال   ة مع صرراف  عائمات الءيع بدءلغ  سم الدنررنعع  
 : ا ش . درهمُّع 2020درهم ر

 
 الف درهمُّع 54,521: 2020 سء دء  30الف درهم ر 53,520خالل ال   ة الديدل   س  الك لغ اا

 
 
 استثمار في شركات زميلة 6
 

 إم الي "ة ف  ااس ردارات ف  ش "ات زمملة ه  "دا يل :
 د أدء  31

2020 
 سبتمبر 30 

2021 
  

   )غير مدقق(   رمم قُّ
   ألف درهم  الف درهم 

     
 ال   ة/ الأنةال صمم ف   ما ة   153,649  188,867

 لل   ة/ الأنة الة "ات الزمملة خأارةالينة ف   ) 1,074) ر 197)
 دأ لدة خالل ال   ة/ الأنةال األربا امنطة  ) 1,200) ر 6,200)

      امخ اض القيدة خالل ال   ة/ الأنة  - ر 28,821)
     

      ال   ة/ الأنةال صمم ف  م ا ة   151,375  153,649
 
 
 مخزون  7

 د أدء  31
2020 

 سبتمبر 30 
2021 

  

   )غير مدقق(   رمم قُّ
   ألف درهم  الف درهم 

     
 م اد خا.   100,832  123,563
 ال ن مذاعدال  مم   115,865  142,291

 بضائع سامة الننع  52,010  44,908
      مأ  لاة عع غيار ام اد   138,439  140,998

     
451,760  407,146   
      ينزل: مخنص إمخ اض قيدة الدخزام  ) 55,616) ر 54,942)

     
396,818  351,530        
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14  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في تسعة لفترة ال
 
 
 )يتبع(مخزون  7
 

 ه  "دا يل : الدخزام  امخ اض قيدة إم الي "ة ف  مخنص
 د أدء  31

2020 
 سبتمبر 30 

2021 
  

   ( مدقق)غير   ُّمم قر
        ألف درهم  الف درهم 
 ال صمم ف   ما ة ال   ة/ الأنة  54,942  54,921

 الدعك س لل   ة/ الأنة  - ر 170)
           امخ اض القيدة لل   ة/ الأنة   674  191

      ال صمم ف  م ا ة ال   ة/ الأنة  55,616  54,942
 
 
 ذمم مدينة تجارية وأخرى  8

 د أدء  31
2020 

 سبتمبر 30 
2021 

  

   )غير مدقق(   رمم قُّ
        ألف درهم  الف درهم 

 ممين م سجارد م   481,174  522,771
           مخنص خأارة :ينزل ) 147,702) ر 130,789)
391,982  333,472   

 مناردف ممف عة م مما    21,344  19,574
 دفعات م ممة لد ردين  1,861  1,127

           ذمم ممينة اخ ر   88  41
412,724  356,765        

 
 إم الي "ة ف  مخنص إمخ اض القيدة ه  "دا يل :

 د أدء  31
2020 

 سبتمبر 30 
2021 

  

   )غير مدقق(   رمم قُّ
        ألف درهم  الف درهم 

 يناي  1ال صمم "دا ف     130,789  101,560
           صاف  إعادة قياس مخنص خأارة   16,913  29,229

      ال صمم ف  م ا ة ال   ة/ الأنة  147,702  130,789
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15  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في تسعة لفترة ال
 
 
 النقد ومرادفات النقد 9

 د أدء  31
2020 

 سبتمبر 30 
2021 

  

   ( مدقق)غير   ُّمم قر
        ألف درهم  الف درهم 

 م م ف  الننماا   170  109
           حأابات جاردةف  م م لمر الءن ك   59,685  73,853
73,962  59,855        

 
 

 جهات ذات عالقة  10
 

سج ي الدجد عة خالل الدأرررررار ااع يادي لألعدال معامالت بةررررر ا  ااحكا. م  ق علم ا مع شررررر "ات اا منةرررررآت اا اف اد اال    
ع  اإلفنا  عن الج ات ذات العال ة :  24سنمرج سي  سع دف ج ات ذات عال ة "دا سم سع د  ا ف  الدويار الدياسء  المال  ر م  

منن اعضرررررا. مجلس اإلدارةن م ظ   اإلدارة ال ئيأرررررممن االدنةرررررآت ال   لمي م ال مرة على  س درل الج ات ذات العال ة ف  الدأررررراهد
 ال يكم اا ال أرم  ال ا. على ال  ارات الدالية اال ةغملية بةأم اع 

 
اخ ارت الدجد عة اسرررر خما. اإلع ا. بد ج  الدويار  % من اسرررر م الةرررر "ة ال ائدةع51سد لك حك مة ا  ظء  بةرررركل غم  مطاشرررر   

ذات  الدنةررررآتاليك مية ذات النررررلة بةررررأم اإلفنررررا  عن الدعامالت ااألرصررررمة ال ائدة مع  للدنةررررآت  24ياسررررء  المال  ر م  الد
ال   سد لا ا اسأررريع  علم اع سدرل الدعامالت ال امة  االدنةرررآتاليك مية الددل "ة ليك مة ا  ظء  بخالف الةررر "ة األ. بالنرررلة  

األخ ر الخا ررررعة لأرررريع ة حك مة ا  ظء  اا ال   سأرررريع  علم ا بةرررركل مةرررر  ك اا ال    االدنةررررآتللةرررر "ة مع حك مة ا  ظء  
 .ممف عات اإل جار اممف عات ال  ائم على بع  ال  اض  نجز. "ءم  من سال   ا الدطاش ة ها.س أر    ا بةكل  

 
ن  ن   اض اارصررمة م م ة لمر الءن ك الخا ررعة للأرريع ة الدةرر  "ة ليك مة ا  ظء2021  سررء دء   30ن ف   ا ضررا  مر الدجد عة  ل

إلى شرررررررررر "ة س زدع مدل "ة ليك مة   امطالغ مأرررررررررر ي ة المفعليك مة  ل معل بات ع  د اإل جار مع االدأرررررررررر ي ة إلى الءلم ات ال ابعة
 ا  ظء كع

 
ذات العال ة عد ما  من الدعامالت ال جاردة الدء مة ف  سرياا العدل ااع يادي على اسرس سجاردة سنةرأ األرصرمة مع هذه الج ات 

 بي ةع س ا م األرصمة مع الج ات ذات العال ة "دا ه  ممرجة ف   يام الد "ز الدال  الد حم مدا يل :
 

 د أدء  31
2020 

 سبتمبر 30 
2021 

  

   )غير مدقق(   رمم قُّ
   درهمألف   الف درهم 

 مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة    
 شقي ة ش "ة –.ع.ع  اإلمارات لنناعات اليميم ش "ة   757  552
 شقي ة  ش "ة –ش "ة اإلمةا.ات الء  الية ال  نية   151  170

      اخ ر   33  33
     

755  941        
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16  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في تسعة لفترة ال
 
 

 جهات ذات عالقة )يتبع(  10
 

 د أدء  31
2020 

 سبتمبر 30 
2021 

  

   ( مدقق)غير   ُّمم قر
   ألف درهم  الف درهم 

 عالقة جهة ذولمبالغ مستحقة     
      شقي ة ش "ة –.ع.ع  اإلمارات لنناعات اليميم ش "ة   228  20
     
 الشركة األم  –قرض من جهة ذو عالقة     

       م ماال – الة "ة ال ابضة العامة .ع.ع ع رصناعاتُّ  18,361  18,361
 

 عال ة خالل ال   ة: يدا يل  الدعامالت ال امة مع ج ات ذات 
 

   سبتمبر  30التسعة أشهر المنتهية في 
2020  2021   

   )غير مدقق(   رغم  مم قُّ 
   ألف درهم  الف درهم 

     
      فائمة على   ض من الة "ة األ.   315  824

     
      األ.   ض من الة "ة  سأميم  -  18,369

     

1,850  2,128  
  .ع.ع اإلمارات لنناعات اليميم  ش "ة  -عال ة   ذامءيعات إلى ج ة 

      شقي ة  ش "ة –  
     

319  315  
  .ع.ع اإلمارات لنناعات اليميم ش "ة   - مة  دات من ج ة ذا عال ة 

      شقي ة  ش "ة -  
     
 مكافآت الدمي دن ال ئيأممن    

 األجلمزا ا  نم ة  -  5,477  5,896
      ما بعم ال  ظيف  مزا ا -  582  580

     
6,476  6,059        
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17  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في تسعة لفترة ال
 
 

  اإليجارعقود   11
 

 ات الدجد عة مضد مة بد ج  حق الد ج  ف  الد ج دات الد ج ة لدرل هذه اإل جاراتعال زامإم 
 

 حق إستخدام الموجودات
 د أدء   31

2020 
 سبتمبر 30 

2021 
  

   )غير مدقق(   رمم قُّ
   ألف درهـم  الف درهرم

     
 يناي  1كدا ف    233,097  249,679

 إ افات  -  62
 اس طعادات  - ر ُّ 138

 مناردف مع أة خالل ال   ة/ الأنة ) ( 11,741 ر ُّ 16,506
     
     

233,097  221,356        
 

 اإليجار مطلوبات عقود
 د أدء   31

2020 
 سبتمبر 30 

2021 
  

   )غير مدقق(   رمم قُّ
   ألف درهـم  الف درهرم

     
 يناي  1كدا ف    149,840  154,329

 إ افات  -  61
 اس طعادات  - ر ُّ 145

 مناردف فائمة  7,140  9,875
      ممف عات ) 13,059) ر ُّ 14,280

     
149,840  143,921        

 
 د أدء   31

2020 
 سبتمبر 30 

2021 
  

   )غير مدقق(   رمم قُّ
   ألف درهـم  الف درهرم

     
 متداول    

      خالل سنة  2,435  3,658
     
 متداولغير     

      بعم سنة  141,486  146,182
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18  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في تسعة لفترة ال
 
 

 قروض  12
 

 يل :ي م سأميم ال  اض الءناية "دا 
 د أدء  31

2020 
 سبتمبر 30 

2021 
  

   ( مدقق)غير   ُّمم قر
   ألف درهم  الف درهم 

 غير متداول    
      بعم سنة  536,980  403,678

     
 متداول    

      خالل سنة   334,495  529,327
 

  يدا يل  س اصمل ال  اض الءناية:
 

    )غير مدقق(  2021 سبتمبر 30قائمة في   رمم قُّ  2020د أدء   31 ائدة ف  
    متداول  غير متداول  المجموع  م ماال  غم  م ماال  الدجد   

  تاريخ اإلستحقاق  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   الف درهم  الف درهم  الف درهم
              

 1  ض ألجل  2024  -  535,335  535,335  133,200        400,800  534,000     
 2  ض ألجل  2023  1,644  1,645  3,289  1,644  2,878  4,522

 1  ض  نم  األجل  2020  100,000  -  100,000  105,000  -  105,000
 2  ض  نم  األجل  2020  130,189  -  130,189  132,100  -  132,100
 3  ض  نم  األجل  2020  79,644  -  79,644  100,000  -  100,000

 4  ض  نم  األجل  2020  20,000  -  20,000  49,800  -  49,800
 5  ض  نم  األجل  2020  3,018  -  3,018  7,583  -  7,583

        -      
              

933,005  403,678  529,327  871,475  536,980  334,495    
              

 
من  ءل   2014ملم م درهم سم الينررررررررر ل عليه ف  سرررررررررنة   1,200سرررررررررن ات بدءلغ    10ه    ض ألجل لدمة   1إم ال  ض ألجل 

سماات علی ا أا  منف  9الدجد عة ل د دل  نا. مننع األسدن  الجميم ال ابع للدجد عةع ي م سأميم القرض ألجل علی مدر  
د م ال  ض ألجل مضرررررررإم   يء ر باإل رررررررافة إلى هام عإع يحمل القرض فائدة مسغيرة علی اسررررررراس  2016سمادة سءما مم مارس 

 ملم م درهمُّع 1,553: 2020ملم م درهم ر 1,526ممرجة بدءلغ  بد ج دات بقيدة  
 

ع ابال ال ن 2022د أردء     17أرماد ح ى ال ل أجمل  1ن ا  م  الدجد عة اس اقية مع م   ر  ال  ض ألجل 2021مارس    10ف   
 سم ع ض ال صمم بالاامل "دعل بات غم  م ماالة ف  ال   ة الياليةع

 
ي م سررررررررررررررماد    عللدجد عةملم م درهم من  نك سجاري ل د دل سال ة الدك   الجميم    14,8بدءلغ    2ى   ض ألجل سم الينرررررررررررررر ل عل

 ديدل ال  ض معمل فائمة م غم ةعا ع 2014 اع طارا  من م فدء قسط ربع سموي مسساوي  36 ال  ض على
 

  عللدجد عة ل د دل راس الدال العامل  ملم م درهم من  نك إسرررالم    150ءلغ  أررر مل ي  1سم الينررر ل على   ض  نرررم  األجل  
 اديدل معمل فائمة م غم ةع ي ما   180ال  ض خالل ي م سماد 

 
ي م    عللدجد عةملم م درهم من  نك سجاري ل د دل راس الدال العامل   150لغ يء    أر مل  2سم الينر ل على   ض  نرم  األجل 

 ي ما  اديدل معمل فائمة م غم ةع 180ال  ض خالل  سماد
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19  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في تسعة لفترة ال
 
 

 قروض  )يتبع( 12
 

  سمادي م    عللدجد عةل د دل راس الدال العامل  إسالم ملم م درهم من  نك    100بدءلغ    3سم الين ل على   ض  نم  األجل  
 اديدل معمل فائمة م غم ةعي ما   180ال  ض خالل 

 
ي م    عللدجد عةملم م درهم من  نك سجاري ل د دل راس الدال العامل   50  أررر مل يءلغ   4سم الينررر ل على   ض  نرررم  األجل 

 اديدل معمل فائمة م غم ةعي ما   90ال  ض خالل  سماد
 

ي م    عللدجد عةملم م درهم من  نك سجاري ل د دل راس الدال العامل   25  أررر مل يءلغ   5سم الينررر ل على   ض  نرررم  األجل 
 ل فائمة م غم ةعاديدل معمي ما   90ال  ض خالل  سماد

 
 إم هذه ال  اض ال نم ة األجل ه  سأ مالت   اض م جمدةع

 
 التغييرات من التدفقات النقدية التمويلية المتعلقة بالقروض

 د أدء  31
2020 

 سبتمبر 30 
2021 

  

   ألف درهـم  الف درهرم
   )غير مدقق(  رمم قُّ

     
 الأنة ال   ة/ ال صمم ف   ما ة  933,005  943,366

     
 سأميم   اض ألجل ) 1,233) ر 134,844)
 سأميم   اض  نم ة األجل ) 647,725) ر 270,000)
 م ينالت من   اض  نم ة األجل  586,093  394,483
 ممف عة فائمة ) 19,173) ر 33,981)

      اسعا  إعادة هيكلة مأ ي ة   1,335  -
     

 مجد   ال غم ات من ال مف ات الن م ة ال د دلية ) 80,703) ر ُّ 44,342
     
     
 تغييرات أخرى/ التزام ذات عالقة    

 فائمةمناردف    26,313  43,856
      سغم ات ف  مأ ي ات ) 7,140) ر 9,875)

     
      الد علق بال غمم ات األخ ر مجد   اال زا.   19,173  33,981

     
      السنةالفترة/  الرصيد في نهاية   871,475  933,005
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في تسعة لفترة ال
 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  13
 د أدء  31

2020 
 سبتمبر 30 

2021 
  

   ( مدقق)غير   ُّمم قر
   ألف درهـم  الف درهرم

     
 سجاردة دائنةذمم   233,182  289,531

 مأ ي ات  57,783  68,109
   دطة القيدة الدضافة المائنة  1,425  979

 ف ائم مأ ي ة المفع  2,522  2,433
      ذمم دائنة اخ ر   19,363  24,095

     
385,147  314,275        

 
 

 والتزامات طارئةمطلوبات   14
 د أدء  31

2020 
 سبتمبر 30 

2021 
  

   )غير مدقق(   رمم قُّ
   ألف درهـم  الف درهرم

     
      مأ نم ة ااع دادات دامات  ناية    44,027  24,896

     
      ال زامات راسدالية   5,512  9,612

     
       دامات مالية م ممة إلى ش "ات زمملة  77,211  77,211

 
 الدأ نم ة اعاله من خالل الدأار ااع يادي لألعدالع اااع داداتسم إصمار الضدامات الءناية 

 



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

 

21  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في تسعة لفترة ال
 
 

 قطاعية تقارير 15
 

س م. احمات لدجد عةع  لاحمات األعدال ااسررررررررر  اسيجية   سدرلادماهن اال     مءمنن "دا ه   عاعات رئيأرررررررررية خدس  لمر الدجد عة
  سان ل جيا اإسرررررر  اسيجيات سأرررررر دق س عل    حمج ام ابةرررررركل من نررررررل  مخ ل ة اد م إدارس اسرررررر  اسيجية من جات اخممات األعدال اإل

  ة ربع سرررن د  اذلك بنررر رةااسررر  اسيجية    األعدالمن احمات  احمةلال     . مجلس اإلدارة بد اجعة س ارد  اإلدارة الماخلية  مخ ل ةع 
 على األ لع

 
  يدا يل  ملخص ي    العدليات داخل "ل  عا  من  عاعات الدجد عة ال   ي م إعماد س ارد  عن ا:

 
  عا  األسدن ن ي ضدن إم اج ابيع األسدن ؛ •

  عا  العا  ان ي ضدن إم اج اس زدع العا  ا؛ •

 فمنمل "ل ردم االذي  ةدل إم اج ابيع األما م ؛ – عا  اما م    ل   •

 االذي  ةدل اما م  اإلم اج االءيع؛ ا الء ليأ   الد  ر  عا  اما م  زجاج  •

  عا  األكياسن ي ضدن إم اج ابيع األكياس ال رقيةع •
 

إلى اربرا   اسرررررررررررررر نراداع ي م قيراس األدا.  رارد  عن را عرا  من ال عراعرات ال   ي م إعرماد سالدعل مرات الد عل رة  ن رائج "رل  مرمرج ادمراه
أرررررررررررررر خرم. سع  امجلس إدارة الدجد عةال ن مرذي  ي م م اجع  را من  ءرل ال ئيسالماخليرة ال    ال عرا ن "درا سم إدراجه ف  س رارد  اإلدارة 

 عراعرات  الخراصررررررررررررررة  طع  الن رائج  ال  ميم  لدرة  ئاإلدارة ام هرذه الدعل مرات ه  األكر  مالحمرج س ر    نلقيراس األدا.  اربرا  ال عرا 
 ال   سعدل  دن هذه النناعاتع قياسا  بدنةآت اخ ر 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في تسعة لفترة ال
 
 

 قطاعية )يتبع( تقارير 15
 

 :()غير مدقق 2021 سبتمبر 30المنتهية في   للفترة
 

  مصنع األكياس   غير موزعة  حذوفات   المجموعة 
    مصنع أنابيب 

  بي في سي
مصنع أنابيب  

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

                 
                  إي ادات من عدال. خارجممن  333,381  131,746  57,492  58,094  10,444  -  -  591,157

                 
                  إي ادات  من ال عاعات  21,417  -  -  -  5,035  - ) 26,452)  -
                 
 باإلي اداتس  م  اإلع  اف                 

                  ف  زمن ميمد  333,381  131,746  57,492  58,094  10,444  -  -  591,157
                 

                  سااليف سد دل  25,025  1,171  10  -  -  107  -  26,313
                 

                  اس  الك اإ  ا.  41,922  12,711  4,278  1,575  152  4,623  -  65,261
                 

                  ش "ات زمملة خأارةالينة ف    -  -  -  -  - ) 1,074)  - ) 1,074)
                 

                  رخأارةُّ ال   ةرب /    1,043 ) 3,534)  10,071 ) 8,883)  524 ) 28,408)  - ) 29,187)
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في تسعة لفترة ال
 
 

 تقارير قطاعية )يتبع( 15
 

 )غير مدقق(: 2021 سبتمبر 30في  كما
 

  األكياس مصنع   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

                 
                  مجد   الد ج دات  4,768,157  357,283  99,819  158,752  37,784  1,526,800 ) (3,854,797  3,093,798

                 
                  مجد   الدعل بات  2,077,067  184,725  32,886  64,161  84,757  2,844,645 ) (3,889,388  1,398,853
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في تسعة لفترة ال
 
 

 تقارير قطاعية )يتبع( 15
 

 (:مدقق)غير  2020 سبتمبر 30المنتهية في   للفترة
 

  مننع األكياس  غم  م زعة  حذافات   الدجد عة
 مننع اما م  

     ف  س 
مننع اما م  

   األسدن    العا  ا   ج  آر   
                    الف درهم   الف درهم   الف درهم   الف درهم   الف درهم   الف درهم   الف درهم   الف درهم 

                  إي ادات من عدال. خارجممن  299,320  145,619  63,568  59,621  12,889  -  -  581,017
                 
                  إي ادات  من ال عاعات  21,849  -  -  -  4,890  - ر ُّ 26,739  -
                 
 س  م  اإلع  اف باإلي ادات                

                  ف  زمن ميمد  299,320  145,619  63,568  59,621  12,889  -  -  581,017
                 

                  سااليف سد دل  32,742  1,238  26  -  -  178  -  34,184
                 

                  اإ  ا. اس  الك  42,466  14,128  4,211  1,600  167  4,354  -  66,926
                 

                  زمملةش "ات ف   ال ب حنة   -  -  -  -  -  1,774  -  1,774
                 

                  رب / رخأارةُّ ال   ة  4,072  1,989  15,369  2,933  49 ر ُّ 28,122  - ر ُّ 3,710
                 

                  الد ج داتمجد     4,530,412  409,029  101,819  172,110  42,580  1,554,945 ر ُّ 3,423,537  3,387,358
                 

                  مجد   الدعل بات  1,836,579  224,228  27,028  54,146  82,396  2,791,093 ر ُّ 3,417,569  1,597,901
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في تسعة لفترة ال
 
 

 تقارير قطاعية )يتبع( 15
 

 )مدقق(: 2020ديسمبر  31في  كما
 

  مننع األكياس  غم  م زعة   حذافات   الدجد عة 
 مننع اما م  

     ف  س  
مننع اما م  

   األسدن    العا  ا   ج  آر    
   الف درهم   الف درهم   الف درهم   الف درهم   الف درهم   الف درهم   الف درهم   الف درهم 

                 
                  مجد   الد ج دات  4,582,874  400,476  100,515  160,152  40,755  1,503,329 ر 3,528,568ُّ  3,259,533

                 
                  مجد   الدعل بات  1,901,770  225,464  28,214  45,875  83,628  2,783,875 ر 3,533,425ُّ  1,535,401
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في تسعة لفترة ال
 
 

  إيرادات أخرى  16
 

 الثالثة أشهر المنتهية في   
 سبتمبر 30

 التسعة أشهر المنتهية في  
 سبتمبر 30

  2021  2020  2021  2020 
 الف درهم  درهمألف   الف درهم  درهمألف   
 رغم  مم قُّ  )غير مدقق(  رغم  مم قُّ  )غير مدقق(  
         

 1,713  2,536  1,236  536  عائمات من  يع م اد خ دة 
 -  1,121  -  60) ) مكأ  من مءيعات مد لاات امعمات

                   50  418  4  418  اخ ر 
  894  1,240  4,075  1,763          

 
 

  لسهملالعائد األساسي والمخفض  17
 

 العائم األساس  للأ م: اح أا ابيامات األس م الدأ خممة ف  عدلية الخأارة  عكس الجمال ال ال  
 

 الثالثة أشهر المنتهية في   
 سبتمبر 30

 التسعة أشهر المنتهية في  
 سبتمبر 30

  2021  2020  2021  2020 
 الف درهم  درهمألف   الف درهم  درهمألف   
 رغم  مم قُّ  )غير مدقق(  رغم  مم قُّ  )غير مدقق(  
         

          3,710ُّ ر (29,187 ) 5,836ُّ ر (5,947 ) ل   ة رالف درهمُّ ل الخأارة
         

الد  سر الد ج  لعمد األس م الدنمرة 
          1,750,00  1,750,000  1,750,000  1,750,000  رآاف األس مُّ

         
          0,002ُّ ر (0,017 ) 0,003ُّ ر (0,003 ) العائم للأ م ال احم ردرهمُّ 

 
ن ابال ال ن فإم العائم الدخ   2020  سررء دء   30اا   2021  سررء دء   30لم سنررمر الدجد عة ا ة ااراا مالية مخ ضررة "دا ف   

 لأ معللأ م ه  م أه العائم األساس  ل
 
 

 نتائج موسمية 18
 

  30اشررررر   الدن  ية ف   أرررررعة لم ي م سأرررررجمل ا ة إي ادات ذات  ءيعة م سررررردية ف   يام ال ب  اا الخأرررررارة الد جز الد حم ل   ة ال
 ع19 –ن باس رنا. ال  لطات الناسجة عن " فمم 2020ا 2021  سء دء 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع(   2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في تسعة لفترة ال
 
 

  معلومات المقارنة 19
 

ف  من نرل "ءنم على الد ج دات الدالية اخأرائ  امخ اض القيدة على الد ج دات غم  الدالية سم ع ض خأرائ  امخ اض القيدة 
الءيامات الدالية الد حلية الد جزة الد حمة ف    ع  ررررر ا سم  لم  افق مع ع ض ال   ة الياليةع  الد جز الد حم يام ال ب  اا الخأرررررارة 

 عخأائ  امخ اض القيدة  دن 2020 سء دء  30ف  
 
 

  أحداث الحقة  20
 

ال نةيديةن اكدل  شرر "ة ار"ام   الد اف اتااسرر ال. جديع    2021اغأررعس   9بعم سنرر د  الدأرراهدمن ف  ا ن  2021اك  ب   4ف   
 .ع.ع ع لنناعات اليميمبةكل  ام م  اممماج ا مع ش "ة اإلمارات 

 
من   ار"امف   .ع.ع اإلمارات لنرررررناعات اليميم    لةررررر "ةالخاص بدأررررراهدة راس الدال الدنرررررمر بالاامل   الءملسلءية  سررررر ف ي م

األداة ال ا لة  كرهم رد  4,069,800,000يءلغ  بدءلغ إجدال    صررررررناعاتبإصررررررمار اداات إلزامية  ا لة لل ي دل إلى    ار"امخالل قيا.  
مال  درهم لال سررررر م ف  راس  1  سءلغ إسرررررديةعاد ة بقيدة    اسررررر م  5,100,000,000 ا لة لل ي دل إلى    سررررر ا م ُّن اال    كلل ي دل
درهم لال   0,798ُّع يءلغ الأرررع  الذي سررر  ي ل عنمه األداة ال ا لة لل ي دل إلى اسررر م ار"ام الجميمة  كاسررر م ار"ام الجميمةكار"ام ر

 مجلس إدارة ار"ام   ا.يع المراسررررررررررات الدالية اال نية اال  ميم الذي سرررررررررر م عادي جميم ف  ار"ام االذي سم سيميمه على اسرررررررررراس جد
 ار"ام ممرجة ف  س ا ا  ظء  لألاراا الداليةع  س ف سط ىع سم م سي دل األداة ال ا لة لل ي دل إلى اس م ار"ام الجميمةع  بد اجع ه
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 ع2021م فدء   3اإلدارة   اردخ مجلس الدالية الد حلية الد جزة الد حمة من  ءل  الءياماتسم اع داد اإجازة إصمار 


