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تقرير

أعضاء مجلس اإلدارة



 

 

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

 تقرير أعضاء مجلس اإلدارة إلى المساهمين 
 2021 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
 

مجلس  بالنيابة عن مجلس إدارة شركة أركان لمواد البناء ش.م.ع )"أركان" أو "الشركة"(، فإنه لمن دواعي سروري أن أقدم لكم تقرير  
 . 2021ديسمبر  31اإلدارة والبيانات المالية الموحدة عن السنة المنتهية في 

 
، استحواذها على كافة األسهم المصدرة لرأس مال شركة اإلمارات لصناعات الحديد ش.م.ع 2021أكتوبر    6استكملت الشركة، في  

مليار سهم عادي جديد   5,1وذلك بإصدار  ساهمين فيه،  وهي أكبر الم   )"حديد اإلمارات"( من الشركة القابضة العامة )"صناعات"(
هذه المعاملة ارتفعت    علىألركان، وبناء    % 100للشركة. واعتباًرا من هذا التاريخ، أصبحت شركة حديد اإلمارات شركة تابعة بنسبة  

 من رأسمالها الُمصدر.  %87,5إلى  %51استثمارات صناعات في شركة أركان من 
 

. وقد اإلماراتخلق أضخم نشاط تجاري لتصنيع وتوزيع مواد البناء في دولة    فيعلى شركة حديد اإلمارات  وقد ساهم االستحواذ  
 جسدت هذه المعاملة توسعا ضخما في حجم الشركة وأحدثت التنوع في نطاق عملياتها. 

 
هو ما تأثرت به شركة و   2021و  2020بآثارها على قطاع اإلنشاءات في دولة اإلمارات خالل عامي    19-ألقت جائحة كوفيد 

أركان، حيث فرضت الجائحة تحديات على السوق المتأثر أساًسا بسبب زيادة المنافسة بصفة خاصة على المنتجات المعتمدة على  
 األسمنت، إضافًة إلى انخفاض عدد المشاريع اإلنشائية في إمارة أبوظبي. 

 
ة لتحقيق أرباح من أنشطة الشركة على األمد الطويل. ومع نهاية في ضوء هذه التحديات، اتخذت الشركة حزمة من التدابير الهام

، استعانت شركة أركان بشركة استشارية متخصصة لتنفيذ برنامج لترشيد التكلفة، وتحقيق الحجم األمثل لعملياتها بما  2020عام  
الشركة. وقد أثمرت هذه الجهود في  يتناسب مع ظروف السوق، وطرح الوسائل التكنولوجية الحديثة لإلنتاج وتحسين نطاق عمليات 

. وقد  2022، ومن المتوقع تحقيق وفر إضافي خالل العام  2021مليون درهم خالل السنة المالية    28في التكلفة بلغ    ترشيدتحقيق  
 . تزامنت تدابير ترشيد التكلفة مع استمرار الشركة في ضمان تحقيق أعلى معايير السالمة، وخدمة العمالء وجودة منتجاتها 

 
أظهرت النتائج الموضحة في البيانات المالية الموحدة األداء المالي لشركة أركان على مدار عام كامل، وكذلك بيانات شركة حديد 

 ، وهي الفترة التالية لالندماج االستراتيجي بين الشركتين. 2021ديسمبر  31إلى  2021أكتوبر  6اإلمارات خالل الفترة من 
 

؛ مع مساهمة  2020مليون درهم عن عام    828,7مليون درهم مقارنة بـ    3,022,2تحقيق المجموعة إيرادات بلغت    2021شهد عام  
 مليون درهم.  2,232,9شركة حديد اإلمارات اعتبارا من تاريخ االستحواذ بقيمة إجمالية بلغت 

 
، من بينها مخصصات انخفاض القيمة 2021مليون درهم عن السنة المالية    744,6بصورة عامة، بلغ صافي خسائر الشركة  

المرتبطة بنشاط تصنيع األسمنت، واستثماراتها في المجاالت غير    واألصول  الشهرةمليون درهم عن    50مليون درهم، و  700بمبلغ  
 المتخصصة.

 



 

 

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

 تقرير أعضاء مجلس اإلدارة إلى المساهمين 
 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 مراجعة العمليات 
 

 الحديد
مليون درهم، وحققت صافي   2,232,9حققت شركة حديد اإلمارات، بصفة منفصلة وخالل الفترة الالحقة لالستحواذ، إيرادات بقيمة  

، والزيادة الملحوظة 2021رغم االنخفاض في أنشطة اإلنشاءات في الدولة حتى الربع الرابع من العام  مليون درهم    51,3أرباح  
في سعر الكهرباء. وقد اتخذت شركة حديد اإلمارات استعداداتها لالستفادة من التعافي المتوقع للسوق في المنطقة والفرص المتوقعة  

 في السوق العالمي للحديد خالل العام القادم.
  

 األسمنت والطوب
. وتخطط الشركة إلى 2020مليون درهم خالل العام    649,0مليون درهم، في مقابل    620,1بلغت إيرادات األسمنت والطوب  

الوصول إلى احتياطيات كافية من الحجر الجيري ارتباطا بحقوق التعدين في محاجر العين، وذلك إلى جانب المواد الخام المتاحة  
األسمنت لثالث سنوات أخرى. وتواصل الشركة تقييم المصادر البديلة للمواد الخام لتغذية عملياتها طويلة األمد. للحفاظ على إنتاج 

ونتيجة للظروف غير الواضحة الراهنة والتي ترتبط بنموذج التشغيل طويل األمد لمصنع الشركة، فقد وضعت الشركة مخصصا 
مليون درهم مقابل  5,2وقبل هذا المخصص، حقق هذا القطاع صافي أرباح بلغ . واألصول بالشهرةمليون درهم يتعلق  700بقيمة 

 . ويعود التحسن في الربحية بصفة أساسية إلى مبادرات ترشيد التكلفة. 2020مليون درهم في العام  14,4خسائر بلغت 
 

 أنشطة أخرى 
(، وأنابيب وأكياس البالستيك المقوى PVCل كلوريد )تتكون األنشطة التجارية األخرى للشركة من تصنيع وتوزيع أنابيب البولي فيني

.  2020مليون درهم خالل العام    179,6مليون درهم مقابل    169,2(. وبصفة إجمالية حققت إيرادات هذه األنشطة  GRPبالزجاج )
. وفي  2020درهم في عام  مليون    20,9مليون درهم خالل العام، مقابل أرباح بلغت    6,5وقد حققت األنشطة التجارية أرباحا بلغت  

الوقت الذي حققت فيه أنشطة الشركة زيادة في الربح المحقق، إاّل أن هذا الربح قد تأثر سلبا بانخفاض الطلب بصفة خاصة على  
 (، وارتفاع تكاليف المواد الخام، ومخصصات تخلف المدينين عن السداد.  PVCالبولي فينيل كلوريد ) قطاع أنابيب

 
 السيولة 

مليون درهم(.   933,0:  2020ديسمبر    31)  2021ديسمبر    31مليون درهم في    2,623,4الي القروض من البنوك  بلغت إجم
:  2020ديسمبر   31) 2021ديسمبر  31مليون درهم في   335,6وإضافة إلى ذلك، بلغ رصيد النقدية وما في حكمها للمجموعة 

 على التوالي.  2020و 2021ديسمبر  31كما في  %50و %32مليون درهم( لتحقق مستويات مديونية  74,0
 

 وحقوق المساهمين   األصولإجمالي 
 

مليار درهم(. فيما بلغت حقوق   3,3:  2020ديسمبر    31)  2021ديسمبر    31مليار درهم في    12,1بلغ إجمالي أصول المجموعة  
 . 2020ديسمبر  31مليار درهم كما في  1,7مقارنة بـ  2021ديسمبر  31مليار درهم كما في  7,2المساهمين 
        

 االستثمارات 
 

. وقد 2020مليون درهم في    0,20مليون درهم بخسارة بلغت    22,7  المرتبطة، بلغت الخسارة من الشركات  2021خالل العام  
 6,2بلغت    بأرباح مليون درهم خالل العام، وهو ما يعكس انخفاضا جوهريا عند مقارنتها    1,2حققت الشركة أرباح نقدية بقيمة  

التجارية المتعلقة باالستثمار؛ وتم  الشهرة  مليون درهم فيما يرتبط ب 50. كما سجلت الشركة انخفاضا بلغ  2020مليون درهم في عام  
 تكوين هذا المخصص إلعادة تقييم التدفقات النقدية الحرة المستقبلية والمقدرة والتي سيتم ضخها عن طريق هذه الشركات. 
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تقرير

مدقق الحسابات
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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 تدقيق البيانات المالية الموحدةتقرير حول  

 الـــرأي
)انأام( ش.م.ع )"الشررر أة"( كاررر أاتاا التاشاة )لشررران ًلياا  اا  بر  لشررر أة انأام لموال البنا قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة  

اك   المالية الموحدة لل بح  اتبيانكأٍن  ن ال،  2021للسرررررمب    31في    "المجموعة"(، كالتي تشرررررمن بيام الم أا المالي الموحد أما
،  الخسررررررانة كالدان الشررررررا ن اتا ، التقي ات في حوول الملتية كالتدفوات النودلة للسررررررنة المنتاية ب ل  التان   اك   الخسررررررانة، ال بح
  لخص للسياسات المحاسبية الاا ة ك الو ات ًلضاحية اا ى. التي تشمن

 
في ناينررا، ًم البيررانررات المرراليررة الموحرردة الم فوررة تةا  ش ررررررررررررررونة عرراللررة،  ن مميي النواحي الجو   ررة، الم أا المررالي الموحررد  

تاية ب ل  التان   كفوا  للماايي  كالائاا المالي الموحد كتدفواتاا النودلة الموحدة للسرنة المن  2021للسرمب     31للمجموعة أما في  
 الدكلية للتوان   المالية.

 الـــــرأي أساس
  سرررراكلية  دقق الحسرررراشاتلود قمنا بتدقيونا كفوا  للماايي  الدكلية للتدقيق. ًم  سرررراكلياتنا شمومك تل  الماايي   وفررررحة في فو ة 

م عن المجموعة كفق  اايي  السلوك الدكلية لمجلس المحاسبين حول تدقيق البيانات المالية الموحدة  ن تو   نا. أما اننا  ستولو 
منبا ًلى منك  ي  تطلبات السررررررررلوك اخاىقي اخا ى في لكلة ال انات الا بية المتحدة   قواعد السررررررررلوك للمحاسرررررررربين المانيين

كلوواعد   قية اخا ى كفوا لا ه المتطلباتالمتالوة بتدقيونا للبيانات المالية الموحدة للمجموعة.   ا، كقد التا نا شمسرررراكلياتنا اخاى
. كناتود شأم بّينات التدقيق الثبوتية التي  السررلوك للمحاسرربين المانيين ال ررالنة عن  جلس الماايي  اخاىقية الدكلية للمحاسرربين

 ح لنا علياا أافية ك ىئمة لتوف  اساسا ل اينا.

 أمور التدقيق الرئيسية
ك تودي نا الماني،  ي اخكث  ا مية في تدقيونا للبيانات المالية الموحدة للسرررررنة الحالية. لود قمنا ًم ا ون التدقيق ال ئيسرررررية شموم

شمناقشرررررررررررة ا ون التدقيق ال ئيسرررررررررررية  ي لجنة التدقيق، كلتناا   تشرررررررررررمن مميي اخ ون التي ت   ناقشرررررررررررتاا  ي لجنة التدقيق. في  
التي حدلنا ا، كقمنا شإلناج  لخص ًم ا ات التدقيق التي ام  نا ا ال رررررررررلحات التالية، قمنا بتوفررررررررريح ا ون التدقيق ال ئيسرررررررررية 

 لماالجة تل  اخ ون.
 

في سرررريال تدقيونا للبيانات المالية الموحدة أون، كفي تتو ن ناينا حولاا، ك  نبدي نالا  نل ررررى ششررررأم   ه  اخ ونت  تناكل   ه 
 اخ ون.

 



 

  
 

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

 

 أمور التدقيق الرئيسية )يتبع(
 تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمور التدقيق الرئيسيةكيف  أمور التدقيق الرئيسية

 القيمة المدرجة للوحدة المنتجة للنقد المتعلقة بأعمال اإلسمنت
 

النود خعمال اخسمنت،   للوحدة المنتجة  المدنمةبلقت القيمة  
المل ل     ان فقبن   القيمة    673,1الناه،    ةانخلاض 

اا ة   المبلغ  لشمن   ا  لن  .   ليوم    114  شمبلغ ليوم 
خعمال   لىست لال  الوابن  المبلغ  ام  اللانة  ق نت  لن  . 

، كبالتالي ت  ا عت اف المدنمةاخسمنت أام اقن  ن قيمته  
 ليوم لن   في بيام   700   بلغشمخ ص انخلاض القيمة  

 . الموحدال بح اك الخسانة 
 
تحديد المبلغ الوابن لىست لال خعمال اخسمنت    اعتب نالود  

حيث ًم اللانة  طالبة بتطبيق احوام   ،كأ   تدقيق نئيسي
تودي ات     ا ة المودنة    ا ةكإم ا   القيمة  ذل   في  شما 

للتدفوات النودلة المستوبلية ك اد ت الخ   الم تبطة باا  
ا   بننمو طو لة اخمن  الك اد ت    19-كتأثي  مائحة أوفيد     كماة نة  اللانة تفال اخعمال المستوبلية. على

 
  6ك  5ت  الف اح عن  ا د  ن التلاصين في اللضاحين  

 ن البيانات المالية الموحدة شما في ذل  تلاصين انخلاض 
 ليوم لن   المسجن في السنة    700البالغ    المحمن  القيمة

 فيما يتالق شأعمال اخسمنت.

 
ا ات التالية اسررررررررررتجاشة خ   التدقيق ال ئيسرررررررررري لود قمنا بتنلي  الم  

 المحدل:
 
تويي  الت ررررمي  كااتبان تنلي  فررررواش  الشرررر أة المتالوة بتحديد  •

 ؛المبلغ الوابن لىست لال خعمال اخسمنت
للشررررررا ة المخ رررررر ررررررة للوحدة    المدنمةتسررررررو ة صررررررافي القيمة  •

 ؛المنتجة للنود في السجىت المحاسبية للمجموعة
شأا ررررررررررررررائي التويي  لدينا لتويي   ادل الخ ررررررررررررر    ا سررررررررررررررتاانة •

الموررراننرررة  ي البيرررانرررات   النمو المطبورررة عن ط  ق  ك ارررد ت 
 ؛المستولة

ا فت افررات ال ئيسررية  ي اللانة، شما     اماة أن افت اض  ن •
التي تسررررررررررررررتنرد ًليارا التردفورات النوردلرة    نرةالمواز في ذلر  توردي ات  

  الضررررررررررررررا  المسررررررررررررررتخرد رة في نمراذج التويي . لار ا الق ض، قمنرا  
شموراننرة توردي ات توقارات التردفق النوردي لللت ات السرررررررررررررراشورة  ي 
النتائج الموابلة اللالية، لتويي   ى  ة ك وثوقية عملية كفررررررري  
  التوقارات كالنة  فيمرا ًذا أرانرت  ر ه قرد اار ت ترأثي  مرائحرة

 في ا عتبان ششون أاف؛ 19 -كوفيد 
  امارة تحليرن حسررررررررررررررراسرررررررررررررريرة اللانة فيمرا يتالق شرالمرداىت  •

ال ئيسررررررررية المسررررررررتخد ة في النموذج المسررررررررتخدم لتحديد المبلغ  
الوابن لىسرررت لال، كأ ل  ًم ا  تحلين الحسررراسرررية الخا  بنا 

 للاوا ن كا فت افات المستخد ة؛
مات المسرررررررتخد ة  ن قبن  الدقة الحسرررررررابية للتويي    اماةًعالة   •

 ك ؛الش أة
  اماة ط  وة توز ي  خ ررررررررررررررص انخلاض القيمة على ف ات  •

 المختللة في اعمال اخسمنت. المومولات
 

بتويي  الف ررررررراحات الوانلة في البيانات المالية الموحدة   الضرررررررا  قمنا 
الررردكليرررة   لتوررران   لالمتالورررة باررر ا اخ    ورررابرررن  تطلبرررات المارررايي  

 المالية.
 
 



 

  
 

 إلى مساهمي   قرير مدقق الحسابات المستقلت
 )يتبع(  شركة أركان لمواد البناء )أركان( ش.م.ع

 

 التدقيق الرئيسية )يتبع(أمور 
 كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمور التدقيق الرئيسية أمور التدقيق الرئيسية

  االندماج مع شركة اإلمارات لصناعات الحديد ش.م.ع
 

)انأام(  السنةاىل   البنا   لموال  انأام  ا أة  اكملت   ،
ا أة   اند اماا  ي  قانوني  ششون  ال انات ش.م.ع 

"(. ت  الف اح عن  الماا لةلل ناعات الحديدلة ش.م.ع )"
ًلضاح   في  الماا لة  المالية   31تلاصين  البيانات  حول 

 الموحدة.
 

  حيث المحاسبة عن الماا لة أأ   تدقيق نئيسي    لود اعتب نا
الدكلية   الماايي   كمه  لام  على  تتناكل  المالية    لتوان   

الخافاة لسيط ة   المنشآتالتحديد  جموعات اخعمال  ن  
اتخاذ ق انات  امة لتحديد    طلوبا   شت أة، كبالتالي، أام  

صلة   ذات  ًلى  الو ات  تالي  سياسة  حاسبية  ناسبة 
 ك وثول باا. 

 
التوان      شماايي الخاصة    المنشوناتنة ت اللانة في احدث  

المطبو اي لندا    ةالمالية  كمماون ة  المتحدة  المملتة  في 
الماا لة،  ما  تح   الم الحكاعتمدت ط  وة تجميي   ساب 

توحيد   ًلى  المنشآت  الى  ك طلوبات  المند جة  ومولات 
 . قبن الد ج المدنمةشقيماا 

 
لود قمنا بتنلي  الم ا ات التالية اسررررررررررتجاشة خ   التدقيق ال ئيسرررررررررري 

 المحدل:
 
 الماا لة؛تويي  الت مي  كااتبان تنلي  الضواش  على  •

 ؛الح ول على ك  اماة الاوول ذات ال لة شالماا لة •

اللانة لتحديد  ا ًذا أانت   المسرتندات الداعمة لموق   اماة  •
 المشت أة؛ ك السيط ةالماا لة تلي بتا  ف  اا لة 

  الدااليين لدينا لتحديدالماودة  تخ ر ري المحاسربة  اسرتخدام •
 ا ًذا أانت ط  وة  حاسرررررررربة ا ند اج  ي ايان السررررررررياسررررررررة 

 .الماا لةساب  تحالمناسك  

 
بتويي  الف ررررررراحات الوانلة في البيانات المالية الموحدة   الضرررررررا  قمنا 

الررردكليرررة   لتوررران   لالمتالورررة باررر ا اخ    ورررابرررن  تطلبرررات المارررايي  
 المالية.

 



 

  
 

 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 التدقيق الرئيسيةأمور 

 انخفاض قيمة ممتلكات وآالت ومعدات شركة اإلمارات لصناعات الحديد ش.م.ع 
 

لممتلترات كال ت ك اردات المجموعرة    المردنمرةبلقرت القيمرة  
 ليوم لن    ن    970,5 تالق  بلغ  ك  ليوم لن  .   239,7
المبلغ ششررررررر أة تاشاة للمجموعة، ك ي اررررررر أة ال انات   ا  

لل ررررررررناعات الحديدلة ش.م.ع. تتمثن اخنشررررررررطة ال ئيسررررررررية 
لشرررر أة ال انات لل ررررناعات الحديدلة ش.م.ع. في تطو   
كتشررقين   ررني صررلك  تتا ن في ً انة ابوإلبي، ال انات 

 الا بية المتحدة.
 

تحديد   حيث ًم  أأ   تدقيق نئيسرررررررررري    اخلود اعتب نا   ا  
المبلغ الورابرن لىسررررررررررررررت لال يتطلرك  ن اللانة تطبيق احورام 
 ا ة كعمن تودي ات مو   ة. كتشررررررررررمن   ه،  ن بين ا ون 
اا ى، الترردفوررات النورردلرة المسررررررررررررررتوبليررة المتوقاررة، ك اررد ت  
ا سررررررتخدام ك ادل الخ رررررر  المطبق. شالفررررررافة ًلى ذل ، 

 لممتلتررات كال ت ك ارردات ارررررررررررررر أررة   المرردنمررةتاتب  القيمررة  
ال انات لل رررررررررررناعات الحديدلة ش.م.ع.  ا ة  ن الناحية 

  التمية شالنسبة للبيانات المالية الموحدة.
 

الموحدة لما د  حولفي البيانات   6ك 4نامي اللضررررررررررراحين  
  ن التلاصين المتالوة با ا اخ  .

 
لود قمنا بتنلي  الم ا ات التالية اسررررررررررتجاشة خ   التدقيق ال ئيسرررررررررري 

 المحدل:
 
الت رررررررررررررمي  كااتبان تنلي  الضرررررررررررررواش  على عملية تحديد تويي    •

 كات ت/ عوس انخلاض قيمة الممتلتات  لررررررررررررررررررررررر   خ ررررررررص
 ؛كالمادات

ًاررر اك  تخ ررر ررري التويي  الداالي لدينا لتويي  نموذج التدفق   •
 ؛النودي ك دى  ى  ة  ادل الخ   المستخدم

اللانة تويي   ا ًذا أام نموذج التدفق النودي ال ي تسرررررررتخد ه  •
لممتلتات كال ت ك ادات   في ا سرررررررررررتخدامسررررررررررراب القيمة  تح 

يتوافق  ي ارررررررررررررر أة ال انات لل ررررررررررررررناعات الحديدلة ش.م.ع  
لتوران   لالمتطلبرات المن ررررررررررررررو  عليارا في المارايي  الردكليرة  

 المالية؛

 اد ت النمو كافت افررررررررررات التدفق النودي ال ئيسررررررررررية     اماة •
 اخا ى المستخد ة في النموذج؛

ال ئيسرررررية المطبوة   حول التودي اتا  تحلين الحسررررراسرررررية  ت  ًم   •
 ن قبن اللانة للتأكد  ن  دى التقيي  في تل  ا فت افررررررررررات 
التي سررررتتوم  طلوبة ششررررون ف لي اك مماعي لتقيي  مو  ي 

 ك ؛في اناواس ا نخلاض في القيمة

  للنموذج. الحسابية الدقة   اماة •

بتويي  الف ررررررراحات الوانلة في البيانات المالية الموحدة   الضرررررررا  قمنا 
المتالورة بار ا اخ    ورابن  تطلبرات المارايي  الدكليرة لعدال التوران   

 المالية.
 



 

  
 

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

 
 معلومات أخرى 

ال ي   ًلى المسا مين ًم  جلس اللانة  و المساكل عن المالو ات اخا ى. تتتوم المالو ات اخا ى  ن تو     جلس اللانة
   ح لنا عليه قبن تان   تو     دقق الحساشات. ًم المالو ات اخا ى   تتضمن البيانات المالية الموحدة كتو    تدقيونا حولاا.

 
 استنتاج ششأناا. اك  ًم ناينا حول البيانات المالية الموحدة   لشمن المالو ات اخا ى، ك  ناب  شأي اون عن تأكيد

 
سبة خعمال تدقيونا للبيانات المالية الموحدة في ا طىع على المالو ات اخا ى، كفي سبين ذل  نووم بتحديد  تتمثن  ساكليتنا شالن

المالو ات التي ح لنا علياا اثنا  اك    ذا أانت   ه المالو ات اخا ى غي   توافوة مو    ا  ي البيانات المالية الموحدةفيما ً
 شط  وة اا ى اناا تتضمن ااطا   مو   ة.  ًذا اتضح اك  قيا نا شأعمال التدقيق،

 
ا ًلى اخعمال التي   ًذا استنتجنا كمول اي ااطا  مو   ة في المالو ات اخا ى، فإنه يتاين علينا الف اح عن ذل ، استنال 

 عنه في   ا الشأم.  قمنا باا فيما يتالق با ه المالو ات اخا ى التي ح لنا علياا قبن تان     ا التو   . ليس لدينا  ا ُنلِ ح 

 البيانات المالية الموحدة   إعدادوالقائمين على الحوكمة في  اإلدارةمسؤوليات 
ًعدال   ه البيانات المالية الموحدة كع فرررررراا ش ررررررونة عاللة كفوا  للماايي  الدكلية للتوان   المالية كطبوا   ًم اللانة  سرررررراكلة عن 

، )كتاديىته(  2015( لسررنة  2للنةام اخسرراسرري للشرر أة كلاحوام السرران ة للوانوم ا تحالي لدكلة ال انات الا بية المتحدة نق  )
البيانات المالية الموحدة ش رررررررونة عاللة    ًعدالفررررررر كن ة لتموناا  ن  نةام ال قاشة الداالية التي تجد ا اللانةكأ ل  عن كفررررررري  

 اطأ.اك  االية  ن ااطا  مو   ة، سوا  أانت ناا ة عن احتيال
 

ًعدال البيانات المالية الموحدة،   تى  كالف رراحة  سررتم ة  سرراكلة عن تويي  قدنة المجموعة على ا سررتم ان أمنشررأ اللانة ًمعند 
اك   ةكام  ناسبا ، عن المسائن المتالوة شا ستم ان ررررررة كاعتمال  برررررررردا ا ستم ان ررررررررررة المحاسبي،  ا ل  تنوي اللانة ت  ية المجموع

 القيام ب ل . ً   يومد لدياا بدين كاقاي اك  كق  عملياتاا،
 

ًعدال التوان   المالية للمجموعة. افالا  ك اتب  الوائمين على الحوأمة  ساكلين عن   على  سان 

 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
ًم غايتنا تتمثن شالح ول على تأكيد  اوول فيما ًذا أانت البيانات المالية الموحدة االية ش ونة عا ة  ن ااطا  مو   ة،  

التأكيد الماوول  و  ستوى عاٍل  ن    ًمعن اطأ، كإصدان تو    المدقق ال ي لشمن ناينا.  اك    سوا  أانت ناا ة عن احتيال
 جمي فيما ًذا أام  ن المتوقي تأثي  ا على اك    شون ف ليعن الخطأ، كتاتب  مو   ة شاك    عن ا حتيال  اخاطا كقد تنشأ  التأكيد، ك  لضمن ام عملية التدقيق التي تّمت كفوا للماايي  الدكلية للتدقيق سوف تتش  لائم ا اي اطأ مو  ي في حال كموله. 

 لة المتخ ة  ن قبن المستخد ين بنا   على   ه البيانات المالية الموحدة.قت الالو انات ا 
 



 

  
 

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

 

 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة )يتبع(
كجا   ن عمليررة الترردقيق كفوررا لماررايي  الترردقيق الرردكليررة، فررإننررا نمررانس التورردي  الماني كنحررافت على الشررررررررررررررر  الماني طوال فت ة  

 التدقيق. أما نووم الضا:
 
عن اطأ، شالت مي  اك    الجو   ة في البيانات المالية الموحدة، سوا  أانت ناا ة عن احتيال  اخاطا بتحديد كتويي   خاط    •

 ًم كالقيام شإم ا ات التدقيق شما ينسج   ي تل  المخاط  كالح ول على اللة تدقيق أافية ك ناسبة توف  اساسا ل اينا.  
ن الخطأ، حيث لشمن ا حتيال التواطا، التاك  ،   خاط  عدم اكتشاف اطأ مو  ي ناتج عن ا حتيال تلول تل  الناتجة ع

   ؛تجاكز نةام ال قاشة الداالياك  الح ف المتامد، سو  التمثين
شا طىع على نةام ال قاشة الداالي ذات ال لة شالتدقيق  ن امن ت مي  ًم ا ات تدقيق  ناسبة حسك الة كف، كلتن   •

   ؛لمجموعةل ليس شق ض ًبدا  ناي حول فاالية ال قاشة الداالية 
 ؛المتالوة باا المادة  ن قبن اللانة  كاللضاحاتبتويي   ى  ة السياسات المحاسبية المتباة ك اوولية التودي ات المحاسبية   •
اليوين  تالوة شأحداثحال كمول  شاستنتاج  دى  ى  ة استخدام اللانة لمبدا ا ستم ان ة المحاسبي، كبنا   على اللة التدقيق التي ت  الح ول علياا، في   • إلررر كف قد تثي  اووأا مو   ة حول قدنة المجموعة على  اك    حالة مو   ة  ن عدم 

ا ستم ان. كفي حال ا ستنتاج بومول حالة مو   ة  ن عدم اليوين، يتومك علينا للت ا نتباه في تو   نا ًلى اللضاحات 
في حال أانت   ه اللضاحات غي  أافية يتومك علينا تادين ناينا.  ذات ال لة الوانلة في البيانات المالية الموحدة، اك،

اك    اخحداث  ا كناتمد في استنتاماتنا على اللة التدقيق التي ت  الح ول علياا حتى تان   تو   نا. ك ي ذل ، قد تالي  
 ؛الة كف المستوبلية ًلى توق  اعمال المجموعة على اساس  بدا ا ستم ان ة

، شما في ذل  اللضاحات، كفيما ًذا أانت  لشا ن للبيانات المالية الموحدة كهيولاا كالبيانات المتضمنة فياابتويي  الا ض ا •
 ؛ ك ذات الاىقة شط  وة تحوق الا ض الاالل كاخحداثالبيانات المالية الموحدة تةا  الامليات 

  لاان المجموعة   انشطة اخعمالاك    ن المنشآتشالح ول على اللة تدقيق أافية ك ناسبة فيما يتالق شالمالو ات المالية   •
لبدا  ال اي حول البيانات المالية الموحدة. ًننا  ساكلوم عن التوميه كالا اف كالقيام شأعمال التدقيق للمجموعة كنتحمن  

 كا ن المساكلية عن ناينا حول التدقيق. 
 

سررررربين المثال   الح ررررر  بنطال كتوقيت كنتائج التدقيق الاا ة، شما نووم شالتواصرررررن  ي الوائمين على الحوأمة فيما يتالق على  
 في ذل  اي الن مو  ي في نةام ال قاشة الداالي يتبين لنا  ن اىل تدقيونا.

 
كما نووم شاطىع الوائمين على الحوأمة ببيام لةا  ا تثالنا لوواعد السرررررررررررلوك الماني المتالوة شا سرررررررررررتوىلية، كالتواصرررررررررررن  اا   

 ذات ال لة  تى أام  ناسبا . يي الاىقات كغي  ا  ن المسائن التي لحتمن ا عتوال اناا قد تاث  تأثي  ا  اوو   على استوىليتنا كإم ا ات الحمالة  شخ و  مم
 

التي أام لاا اخث  اخكب  في تدقيق  اخ ون تل  ن اخ ون التي ت  التوصررررررررن ششررررررررأناا  ي الوائمين على الحوأمة، نووم بتحديد 
في تو   نا حول التدقيق  اخ ونالبيانات المالية الموحدة لللت ة الحالية، كالتي تاد ا ون تدقيق نئيسرررررية. نووم شالف ررررراح عن   ه  

 ا    الف رررررراح عن  يت ا عند ا نو ن في حا ت نالنة للقالة،  اك  الالني عناا،  الف رررررراحاخنةمة لكم  اك   ً  ًذا حال الوانوم 
  اين في تو   نا في حال ت تك على الف اح عنه عواقك سلبية قد تلول المنلاة الاا ة المتحووة  نه.

 



 

  
 

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

 

 خرى األتنظيمية القانونية و المتطلبات الحول  إفصاح

شما  نليد، )كتاديىته( 2015( لسررررررررنة  2عىكة على ذل ، ككفوا  لمتطلبات الوانوم ا تحالي لدكلة ال انات الا بية المتحدة نق  )
 :2021للسمب   31يلي للسنة المنتاية في 

 
 تدقيونا؛اننا قد ح لنا على أافة المالو ات التي ناينا ا ف كن ة خغ اض  •
ًعردال البيرانرات المراليرة الموحردة،  ن مميي موانبارا الجو   رة شمرا يتطرابق  ي اخحورام السرررررررررررررران رة للورانوم ا تحرالي لردكلرة    ت  •

 ؛)كتاديىته( 2015( لسنة 2ال انات الا بية المتحدة نق  )
 قد احتلةت بدفات   حاسبية نةا ية؛ الش أة ام •
 تتوافق  ي الدفات  الحسابية للمجموعة؛ًلى المسا مين  جلس اللانة  المالو ات المالية الوانلة بتو    ام •
حول البيانات المالية الموحدة تلاصرررين اخسرررا  المسرررتثم  باا  ن قبن الشررر أة اىل السرررنة المالية    31يبين اللضررراح نق   •

 ؛2021للسمب   31المنتاية في 
 احات المتالوة شالماا ىت  ي اخط اف ذات الاىقة كاخحوام الفحول البيانات المالية الموحدة،    13اللضاح نق    يبين •

 التي ت  شمومباا ًب ام   ه الماا ىت؛ ك
اىل السررررررررررررنة المالية    انتتبتاي ا   لجالنا ناتود ام الشرررررررررررر أة قد  انتبا نا  ، طبوا  للمالو ات التي توف ت لنا، ل  يللت انه •

(  2اي  خاللات لاحوام السررررران ة للوانوم ا تحالي لدكلة ال انات الا بية المتحدة نق  )  2021للسرررررمب     31المنتاية في  
  31  أا ا المالي أما في اك    ما قد ياث  مو   ا  على انشررررطتااللشرررر أة اخسرررراسرررري  للنةاماك  )كتاديىته(    2015لسررررنة 
 .2021للسمب   

 
المتالق   2017( لسررنة 1فة ًلى ذل ، كأما  و  طلوب شمومك الو ان ال ررالن عن نئيس مااز ابوإلبي للمحاسرربة نق  )شالفررا

ًلى الم ا ات التي ت  القيام باا كالمالو ات المود ة   اسرررررررررتنالابتدقيق البيانات المالية للجاات الخافررررررررراة لل قاشة، نليد  ا يلي، 
لجالنا ناتود ام الشررررررر أة ل  تمتثن،  ن مميي الجوانك الجو   ة، خي  ن احوام الووانين كاخنةمة اي ا   انتبا نا  لنا، ل  يللت 

للسررررررررمب    31البيانات المالية أما في اك  كالتاا ي  التالية حسرررررررربما لووم  ىئما ، كال ي قد ياث  ششررررررررون مو  ي على انشررررررررطتاا
2021:  
 

 ؛ ك2006لسنة  228الو ان الوزاني نق   •
 .اخحوام ذات الاىقة شالووانين كاخنةمة كالتاا ي  المامول باا المنةمة لامليات الش أة •

 
  توش )الش ل اخكس ( يلو ت الندل
  
  
  
  

   حمد اميس التح
  717نق  الويد 

  2022  انس 24
 ابوإلبي

  ال انات الا بية المتحدة
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 12                                                                                                     ش.م.ع)أركان(  شركة أركان لمواد البناء

 الموحدة. المالية البياناتمن هذه ال يتجزأ  جزءاإليضاحات المرفقة تشكل 

 
  الموحد الخسارةأو  الربحبيان 
 2021 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
 2020  2021  إيضاحات  
 ألف درهم  ألف درهم   
      

 828,682  3,022,239  22 إيرادات  
       680,419) ) 2,745,117) ) 23 تكلفة مبيعات

      
 148,263  277,122   إجمالي الربح  
 25,530) ) 51,167) ) 24 وتوزيعمصاريف بيع 

 119,603) ) 162,956) ) 25 مصاريف عمومية وإدارية 
 3,364  7,547  27 إيرادات أخرى 

 197) ) 22,721) ) 7 شركات زميلة  خسارةحصة 
 29,012) ) 750,000) ) 28 على موجودات غير مالية  خسائر إنخفاض القيمة

 29  19  26 إيرادات تمويل 
       43,856) ) 42,476) ) 26 تكاليف تمويل 

      
       ( 66,542 ) 744,632) )  السنة خسارة

      
       ( 0,038 ) (0,245 ) 33 للسهم  ةوالمخفض ةاألساسي الخسارة



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

 الموحدة. المالية البياناتمن هذه ال يتجزأ  جزءاإليضاحات المرفقة تشكل 

 
 الموحد   اآلخر  الدخل الشاملو  الخسارةأو  الربح بيان

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 2020  2021  إيضاح  
 ألف درهم  ألف درهم   
      

 ( 66,542 ) 744,632) )  السنة خسارة
      

      الدخل الشامل اآلخر 
            الخسارة: أو  البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى الربح

       ( 2,493 ) 6,792  18 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين إعادة قياس 
      

       ( 69,035 ) (737,840 )  للسنة  ةالشامل الخسارة مجموع



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

 الموحدة. المالية البياناتمن هذه ال يتجزأ  جزءاإليضاحات المرفقة تشكل 

 
 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 رأس  
 المـال

 إحتياطي  
 قانوني

 احتياطي 
 اندماج 

 إحتياطي  
 رأس المال

 احتياطيات 
 أخرى 

 خسائر  
 متراكمة

 صافي 
 حقوق الملكية 

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

 1,793,167 (39,468) (6,596) 3,783 - 85,448 1,750,000   2020يناير  1كما في 
        

 (66,542) (66,542) - - - - - خسارة السنة
 (2,493) - (2,493) - - - - الخسارة الشاملة األخرى 

                                                                                                                                           
        

 (69,035) (66,542) (2,493) - - - - مجموع الخسارة الشاملة للسنة  
                                                                                                                                           
        

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

 (744,632) (744,632) - - - - - خسارة السنة
 6,792 - 6,792 - - - - افخر الشامل الدخل

                                                                                                                                           
        

 (737,840) (744,632) 6,792 - - - - مجموع الخسارة الشاملة للسنة  
        

 5,100,000 - - - - - 5,100,000 ( 15)إيضاح  عاديةإصدار أسهم 
 االستحواذ على شركة اإلمارات لصناعات  

 ( 31الحديد ش.م.ع )إيضاح   
 
- 

 
- 

 
1,092,817 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,092,817 

                                                                                                                                           
        

 7,179,109 (850,642) (2,297) 3,783 1,092,817 85,448 6,850,000   2021ديسمبر   31كما في 
                                                                                                                                          
        
 



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

 الموحدة. المالية البياناتمن هذه ال يتجزأ  جزءاإليضاحات المرفقة تشكل 

 
 بيان التدفقات النقدية الموحد 

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

  2021 
 ألف درهم

 2020 
 ألف درهم 

     التدفقات النقدية األنشطة التشغيلية 
 66,542) ) 744,632) ) خسارة السنة 
     تعديالت لـ: 

 72,479  158,617  استهالك ممتلكات وآالت ومعدات 
 16,506  33,131  إستخدام الموجوداتإطفاء حق 

 -  177  استهالك استثمار عقاري 
 -  1,054  استهالك موجودات غير ملموسة  

 -  585,620  انخفاض قيمة ممتلكات وآالت ومعدات وحق استخدام الموجودات  
 -  114,380  انخفاض قيمة الشهرة  

 28,821  50,000  خسائر انخفاض القيمة على استثمار في شركة زميلة  
 29,229  27,578  ذمم مدينة تجارية خسائر انخفاض القيمة على 

 6,385  21,120  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المحملة 
 197  22,721  حصة خسارة شركات زميلة 

 29) ) 19) ) إيرادات تمويل 
 43,856  42,476  تكاليف تمويل 

 21  8,262  خسائر انخفاض قيمة مخزون 
     
     

 130,923  320,485  التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركة في رأس المال العامل 
 20,147  557,167  نقص في مخزون 

 53,861  125,993) ) )زيادة(/ نقص في ذمم مدينة تجارية وأخرى  
 261  571  مستحقة من جهات ذات عالقة نقص في مبالغ 

 ( 123,540 ) 81,033  زيادة/ )نقص( في ذمم دائنة تجارية وأخرى 
      541) ) 20) ) نقص في مبالغ مستحقة لجهة ذو عالقة 

     
 81,111  833,243  النقد الناتج من العمليات 

      4,394) ) 10,136) ) مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 
     

 76,717  823,107  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
     

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 
 13,279) ) 67,459) ) دفعات لشراء ممتلكات وآالت ومعدات 
 -  754) ) دفعات لشراء موجودات غير ملموسة  

 29  19  فوائد مستلمة 
      6,200  1,200  أنصبة أرباح مستلمة من شركات زميلة 

     
      7,050) ) 66,994) ) صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 

     التدفقات النقدية األنشطة التمويلية  
 404,844) ) 694,506) ) تسديد قروض  

 394,483  -  عائدات من قروض  
 18,369) ) -  تسديد قرض من جهة ذو عالقة 

 33,981) ) 30,363) ) فوائد مدفوعة 
 ( 4,405 ) 15,299) ) تسديد المبلغ األساسي لمطلوبات عقود اإليجار 

      9,875) ) 12,113) ) مدفوعة على مطلوبات عقود اإليجار فوائد 
     

      ( 76,991 ) 752,281) ) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 
     

 ( 7,324 ) 3,832  صافي الزيادة/ )النقص( في النقد ومرادفات النقد 
 81,286  73,962  نقد في بداية السنة النقد ومرادفات 

      -  257,794  ( 31)إيضاح  اإلمارات لصناعات الحديد ش.م.ع شركة نقد مستحوذ عليه في 
     

      73,962  335,588  ( 12ومرادفات النقد في نهاية السنة )إيضاح  نقد
 

مليون   5,100  مقابل إصـدارش.م.ع   لصـناعات الحديد% من رأس المال المصـدر لشـركة اإلمارات  100  نسـبة  االسـتحواذ على  :جوهريةمعاملة غير نقدية  
(.31و 15 اتفي الشركة )إيضاح عاديسهم 
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  الموحدة المالية بالبياناتإيضاحات تتعلق 

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
  معلومات عامة 1
 

"الشـركة"( كشـركة مسـاهمة عامة في إمارة أبوظبي، دولة اإلمارات العربية  أو   "أركان")ش.م.ع  تم تأسـيس شـركة أركان لمواد البناء  
 .  2006لسنة  228بموجب القرار الوزاري رقم   المتحدة

 
تمت زيادة حصــة الملكية هذه إلى  ؛ من أســهم الشــركة %51  )"الشــركة األم"()صــناعات(   تمتلك الشــركة القابضــة العامة ش.م.ع.

  الحديد % في رأس المال المصــدر لشــركة اإلمارات لصــناعات  100نتيجة بيع حصــتها بنســبة وذلك   2021أكتوبر   6% في  87,5
التنموية  إن الشــركة األم النهائية ألركان هي شــركة أبوظبي    إضــافي.  اعتياديمليار ســهم    5,1إصــدار  مقابل ش.م.ع إلى الشــركة 

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

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

 
ــمن هذه البيانات المالية الموحدة على األداء والمركز ال ــار إليها  تتضــ ــركاتها التابعة )ويشــ ــركة وشــ ـــــ "المجموعة"(    معاً مالي للشــ ــ ــ ـــ ــ ــ بـــ

 باإلضافة إلى حصة المجموعة في الشركات الزميلة.
 

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

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

  2021 2020  
     

  شركة اإلمارات لصناعات
 1 الحديد ش.م.ع  

 إنتاج وبيع منتجات الحديد الطويل - % 100 اإلمارات العربية المتحدة 

 إنتاج وبيع الطابوق اإلسمنتي %100 % 100 اإلمارات العربية المتحدة  مصنع طابوق اإلمارات 
 إنتاج وبيع اإلسمنت المعبأ والسائب  %100 % 100 اإلمارات العربية المتحدة  2مصنع اإلمارات لإلسمنت
 إنتاج وبيع اإلسمنت المعبأ والسائب  %100 % 100 اإلمارات العربية المتحدة  مصنع العين لةسمنت
إنتاج وبيع األنابيب واألكياس   %100 % 100 المتحدة اإلمارات العربية   مجمع مصانع أنابيب

 البالستيكية والورقية 
 
من جهة ذو عالقة، وذلك   2021أكتوبر   6االستحواذ على شركة اإلمارات لصناعات الحديد ش.م.ع )"حديد اإلمارات"( في تم  1

 .(31و 15سهم عادي )إيضاحات    5,100,000,000إصدار  مقابل  
 
  أية عمليات.، وال يوجد لدى مصنع اإلمارات لإلسمنت حالياً 2016تم إيقاف عمليات مصنع اإلمارات لإلسمنت في ديسمبر  2
 

بخالف االستحواذ على حديد اإلمارات المشار إليه أعاله، لم تقم المجموعة بشراء أو االستثمار في أية أسهم خالل السنة المنتهية 
 : ال شيء(.2020)  2021ديسمبر  31في  
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع(  2021ديسمبر  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
 

أو   للفترات الســـنوية التي تبدأ فيتم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية، التي أصـــبحت ســـارية المفعول 
لمعـايير الـدوليـة للتقـارير المـاليـة الجـديـدة والمعـدلـة أي تـأثير  ا  لتطبيقفي هـذه البيـانـات المـاليـة الموحـدة. لم يكن   2021ينـاير    1بعـد 

 .الترتيبات المستقبليةأو  هام على المبالغ المدرجة للسنوات الحالية والسابقة ولكن قد يؤثر على محاسبة المعامالت
 

والمريار المحاســـــــبي   9المريار الدولي للتقارير المالية رقم )تعديالت على  2المرحلة   –إعادة تشـــــــايل مريار ســـــــعر الفائدة 
ية  والمريار الدولي للتقارير المال  4والمريار الدولي للتقارير المالية رقم  7والمريار الدولي للتقارير المالية رقم  39الدولي رقم 

 (16 رقم
 

، وتوضـح أن محاسـبة التحوط لم يتم إيقافها فقط بسـبب إعادة التشـكيلتقدم التعديالت وسـيلة عملية إلجراء التعديالت التي يتطلبها  
والتي تتعرض   إعادة تشكيل إيبورللمستخدمين فهم طبيعة ومدى المخاطر الناش ة عن   تسمح، وتقدم إفصاحات  إعادة تشكيل إيبور

ــافـة إلىتلـك المخـاطر  المجموعـة  وكيف تـدير  لـه المجموعـة   ـــ ـــ ــ ــ إلى معـدالت مرجعيـة   إيبورزمن   االنتقـالفي  المجموعـة  تقـدم    بـاإلضــ
 .االنتقالهذا   المجموعةبديلة، وكيف تدير  

  
 (16على المريار الدولي للتقارير المالية رقم )تعديل  2021يونيو  30بعد  – 19 –باوفيد امتيازات اإليجار ذات العالقة

 
 يعد تعدياًل لعقد اإليجار. 19 –التعديل للمستأجرين إعفاًء من تقييم ما إذا كان امتياز اإليجار ذات العالقة بكوفيد  يقدم

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

 المالية الجديدة والمعدلة المصدرة التالية والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد:  لم تقم المجموعة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير
 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات  

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
    2023يناير   1  عقود التأمين  17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

مبادئ االعتراف بعقود التأمين وقياسها وعرضها    17يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
المالية رقم   للتقارير  الدولي  المعيار  التأمين. يلخص    4واإلفصاح عنها ويحل محل  عقود 

نموذجًا عامًا، يتم تعديله لعقود التأمين مع ميزات    17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
المشاركة المباشرة، يوصف كنهج الرسوم المتغيرة. يتم تبسيط النموذج العام إذا تم استيفاء 
 معايير معينة عن طريق قياس االلتزام بالتغطية المتبقية باستخدام نهج تخصيص األقساط.  

 
يستخدم النموذج العام االفتراضات الحالية لتقدير المبلغ والتوقيت وعدم التأكد من التدفقات  

االعتبار أسعار  ا يأخذ في  اليقين. وهو  تكلفة عدم  ويقيس بشكل صريح  المستقبلية  لنقدية 
 الفائدة في السوق وتأثير خيارات وضمانات حاملي وثائق التأمين. 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة )يتبع( 2
 
   )يتبع( المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد 2/2
 

  الجديدة والمعّدلةالمعايير الدولية للتقارير المالية 
 يسري تطبيقها للفترات  

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

    2023يناير   1  )يتبع(  عقود التأمين 17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
يونيو   الدولي  2020في  المعيار  تعديالت على  الدولية  المحاسبة  معايير  ، أصدر مجلس 

لمعالجة المخاوف وتحديات التنفيذ التي تم تحديدها بعد نشر المعيار   17للتقارير المالية رقم  
رقم   المالية  للتقارير  الدولي  17الدولي  للمعيار  المبدئي  التطبيق  تاريخ  التعديالت  تؤجل   .

)متضمنًا التعديالت( إلى فترات إعداد التقارير السنوية التي تبدأ في   17للتقارير المالية رقم 
. وفي الوقت نفسه، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تمديدًا  2023يناير    1أو بعد  

)تعديالت على المعيار   9لإلعفاء المؤقت من تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
( الذي يمدد تاريخ انتهاء الصالحية المحدد لإلعفاء المؤقت من 4الدولي للتقارير المالية رقم  
إلى    4في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    9قارير المالية رقم  تطبيق المعيار الدولي للت

. يجب تطبيق المعيار الدولي  2023يناير    1فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد  
بأثر رجعي ما لم يكن ذلك غير عملي، وفي هذه الحالة يتم تطبيق    17للتقارير المالية رقم  

 نهج القيمة العادلة.  نهج األثر الرجعي المعدل أو

  

   
  28والمعيار المحاسبي الدولي رقم    10تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 بيع أو المساهمة في األصول بين المستثمر والشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة 
 لم يتم بعد تحديد تاريخ التطبيق 

   
والمعيار المحاسبي الدولي رقم    10المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  تتناول التعديالت على  

الحاالت التي يكون فيها بيع أو المساهمة في األصول بين المستثمر وشركاته الزميلة   28
الخسائر   أو  التعديالت على أن األرباح  التحديد، تنص  المشتركة. على وجه  المشاريع  أو 

شركة تابعة ال تحتوي على نشاط تجاري في معاملة مع   الناتجة عن خسارة السيطرة على
شركة زميلة أو مشروع مشترك يتم المحاسبة عنه باستخدام طريقة حقوق الملكية، يتم االعتراف  
بها في أرباح أو خسائر الشركة األم فقط في حدود مصالح المستثمرين غير ذات الصلة في  

لمثل، فإن األرباح والخسائر الناتجة عن إعادة  تلك الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. وبا 
قياس االستثمارات المحتفظ بها في أي شركة تابعة سابقة )والتي أصبحت شركة زميلة أو  
بها في   يتم االعتراف  الملكية(  باستخدام طريقة حقوق  المحاسبة عنه  يتم  مشروع مشترك، 

لمستثمرين غير ذات الصلة في  أرباح أو خسائر الشركة األم السابقة فقط إلى مدى مصالح ا
الجديدة. المشترك  المشروع  أو  الزميلة  التعديالت من قبل   الشركة  نفاذ  تاريخ  يتم تحديد  لم 

            ُ                              ؛ ومع ذلك، ي سمح بالتطبيق المبكر للتعديالت.مجلس معايير المحاسبة الدولية

  

   
الدولي رقم    تعديالت المحاسبي  المعيار  المالية  1على  البيانات  المتعلقة بتصنيف    عرض 

 المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة 
 2023يناير   1 

   
ــبي الدولي رقم  ــ فقط في عرض المطلوبات كمتداولة   1تؤثر التعديالت على المعيار المحاســ

توقيت االعتراف بأي أصــــل أو التزام  أو غير متداولة في بيان المركز المالي وليس مبلغ أو  
ـــح   ــ ــ ـــاح عنها حول تلك البنود. توضــ ــ ــ ـــروفات أو المعلومات التي تم اإلفصــ ــ ــ أو دخل أو مصــ
ـــــنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة يعتمد على الحقوق القائمة في   التعديالت أن تصــ

ـــــنيف ال يتـأثر بـالتوقعـات حول مـا إذا كـا  ـــ ــ ــ ــأة  نهـايـة فترة التقرير، وتحـدد أن التصــ ـــ ـــ ــ ــ نـت المنشــ
ســتمارس حقها في تأجيل تســوية االلتزام، موضــحًا أن الحقوق قائمة إذا تم االمتثال للمواثيق  
ـــــ "التسوية" لتوضيح أن التسوية تشير إلى التحويل إلى   ــ ــ في نهاية فترة التقرير، وقدم تعريفًا لـــ

خرى. يتم الطرف المقــابــل من النقــد أو أدوات حقوق الملكيــة أو الموجودات أو الخــدمــات األ
 تطبيق التعديالت بأثر رجعي.
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    السنوية التي تبدأ من أو بعد
اندماج األعمال: باإلشارة إلى اإلطار    3تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 المفاهيمي 
 2022يناير   1 

   
بحيث يشـير إلى اإلطار   3تهدف التعديالت إلى تحديث المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ــنة   ــنة    2018المفاهيمي لســ ــيف إلى المعيار الدولي  . كما أنها  1989   ً              بدال  من إطار ســ تضــ
ــبي   3للتقارير المالية رقم  ــبة لاللتزامات التي تقع في نطاق المعيار المحاســـ متطلبات، بالنســـ

لتحديد ما إذا    37، أن يقوم المسـتحوذ بتطبيق المعيار المحاسـبي الدولي رقم 37الدولي رقم 
ــــابقة. بال ــــتحواذ نتيجة ألحداث ســ ــــريبة التي  كان هناك التزام حالي في تاريخ االســ ــــبة للضــ نســ

ــيرات التقارير المالية الدولية رقم  ــير لجنة تفسـ ــمن نطاق تفسـ ــتكون ضـ ــرائب، يقوم   21سـ الضـ
ــيرات التقارير المالية الدولية رقم   ــير لجنة تفســ ــتحوذ بتطبيق تفســ لتحديد ما إذا كان  21المســ

   ً         خيرا ، تضيف  الحدث الملزم الذي ينشأ عنه التزام بدفع الضريبة قد حدث بتاريخ االستحواذ. أ
ــــتحوذ ال يعترف بالموجودات المحتملة المقتناة في عملية  ــ ــــريحا  بأن المســ ــ ً                                                             التعديالت بيانا  صــ       ً             

 اندماج األعمال.
 

تسـري التعديالت على عمليات اندماج األعمال التي يكون تاريخ االسـتحواذ في أو بعد بداية 
 .2022يناير   1الفترة السنوية األولى التي تبدأ في أو بعد 

  

   
ـــــبي الدولي رقم  ــ ــ ـــــات، المطلوبات المحتملة    37تعديالت على المعيار المحاســ ــ ــ ـــــصــ ــ ــ المخصــ

 تكلفة تنفيذ العقد -والموجودات المحتملة المتعلق بالعقود المثقلة باإللتزامات  
 2022يناير   1 

   
بالعقد". يمكن تحدد التعديالت أن "تكلفة الوفاء" بالعقد تشـــــمل "التكاليف التي تتعلق مباشـــــرة 

ــافية للوفاء بهذا العقد )على   ــ ــ ــ ــرة بالعقد إما تكاليف إضــ ــ ــ ــ أن تكون التكاليف التي تتعلق مباشــ
سـبيل المثال العمالة والمواد المباشـرة( أو تخصـيص التكاليف األخرى المرتبطة مباشـرة بتنفيذ  
ـــــتهالك لبند من الممتلكات وافالت   ـــــاريف االســ ـــــيص مصــ ـــــبيل المثال تخصــ العقود )على ســ
ــتوفي  ــ ــ ــتخدمة في تنفيذ العقد(. يتم تطبيق التعديالت على العقود التي لم تســ ــ ــ والمعدات المســ
ــأة   ـــ ــ ــنوي التي تطبق فيها المنشــ ـــ ــ ــأة بعد بجميع التزاماتها في بداية فترة التقرير الســ ـــ ــ بها المنشــ
ــــــأة االعتراف   ــ ــ التعديالت أواًل. ال يتم إعادة بيان المقارنات. وبداًل من ذلك، يجب على المنشــ

ثر التراكمي لتطبيق التعديالت مبدئيًا كتعديل للرصـيد االفتتاحي لةرباح المسـتبقاة أو أي  باأل
 مكون آخر من حقوق الملكية، حسب االقتضاء، في تاريخ التطبيق المبدئي.

  

   
على المعايير الدولية للتقارير المالية التي تتضــمن    2020-2018دورة التحســينات الســنوية 

تطبيق المعيار الدولي للتقارير الماليـة   1التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
ارير  ، المعيــار الــدولي للتقــ األدوات المــاليــة  9، المعيــار الــدولي للتقــارير المــاليــة رقم  ألول مرة

 الزراعة 41والمعيار المحاسبي الدولي رقم عقود اإليجار    16المالية رقم 
 
 

ـــــري التعــديالت على المعــايير    ـــ ــ ــ تســ
 9،  1  أرقـام  الـدوليـة للتقـارير المـاليـة

ـــــبي الــدولي رقم  ـــ ــ ــ والمعيــار المحــاســ
ــارًا من    41 ــاير    1اعتبـ ،  2022ينـ

ــاريخ تطبيق   ــد تـ ــديـ ــد تحـ ولم يتم بعـ
الـــــدولي  المعيـــــار    التعـــــديالت على 

رقم   ــة  ــ ــاليــ ــ المــ ــارير  ــ عقود   16للتقــ
 اإليجار.
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    السنوية التي تبدأ من أو بعد
ــديال ــة رقم  على  تتعـ ــاليـ المـ ــارير  للتقـ ــدولي  ــار الـ ــازات  16  المعيـ ــة   امتيـ ذات العالقـ ــار        اإليجـ

 2021يونيو  30بعد   19 -كوفيد ب
ــدولي    ــ الــ ــار  ــ المعيــ على  ــديالت  ــ تعــ

امتيازات    -  16لتقارير المالية رقم  ل
  19-بكوفيــد  ذات العالقــةاإليجــار  

    2021يونيو  30بعد 
عرض البيانات المالية وبيان الممارسة رقم   1المعيار المحاسبي الدولي رقم    تعديالت على

 اإلفصاح عن السياسات المحاسبية  - 2
 

تتطلب التعديالت أن تفصح المنشأة عن سياساتها المحاسبية الجوهرية، بداًل من سياساتها  
اسة محاسبية  تحديد سي  للمنشأةكيف يمكن    اإلضافية  التعديالتوتوضح  المحاسبية الهامة.  

على   أمثلة  إضافة  يتم  المحتمل  جوهرية.  من  التي  المحاسبية  الحاالت  السياسة  تكون  أن 
إرشادات وأمثلة لشرح   أيضاً مجلس معايير المحاسبة الدولية  لدعم التعديل، وضع و جوهرية. 

وإثبات تطبيق "عملية األهمية النسبية المكونة من أربع خطوات" الموضحة في بيان الممارسة 
 لتقارير المالية. لالدولي   بالمعيار المتعلق 2رقم 

 2023يناير   1 

   
 تعريف التقديرات المحاسبية  - 8تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 
المحاسبية.   التقديرات  بتعريف  المحاسبية  التقديرات  في  التغيير  تعريف  التعديالت  تستبدل 

التقديرات المحاسبية هي "المبالغ النقدية في البيانات المالية  بموجب التعريف الجديد، فإن  
المؤكد". غير  للقياس  تخضع  كانت  التقديرات  ال بتطوير    المنشآتتقوم    التي  إذا  محاسبية 

القياس    السياسات المحاسبية تتطلب أن يتم قياس بنود في البيانات المالية بطريقة تنطوي على
لتغيير في التقدير المحاسبي الناتج عن معلومات جديدة . توضح التعديالت أن اغير المؤكد

 لخطأ.   تصحيحاً  يعتبرأو تطورات جديدة ال 

 2023يناير   1 

   
الضرائب المؤجلة المتعلقة بالموجودات    -  12تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  

 والمطلوبات الناتجة من معاملة واحدة 
 

ال ينطبق على المعامالت التي تنشأ فيها    االعتراف المبدئي  اإلعفاء منأن  التعديالت    توضح
 . مبالغ متساوية للخصم والفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة عند االعتراف المبدئي

 2023يناير   1 

 
 .الموحدة للمجموعةة  من غير المتوقع أن يكون للمعايير والتعديالت الجديدة المذكورة أعاله أي تأثير جوهري على البيانات المالي

 
ال توجد معايير وتعديالت جديدة أخرى تم تطبيقها على المعايير المنشـــــورة أو تفســـــيرات لجنة تفســـــيرات المعايير الدولية والتي من 

 .الموحدة للمجموعةالمتوقع أن يكون لها تأثير هام على البيانات المالية  
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 االلتزامبيان 
ــــارية  تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية   ـــ ــ ــ لدولة اإلمارات العربية    االتحاديللقانون  واألحكام الســ

 .)وتعديالته(  2015لسنة  2رقم   المتحدة

 مبدأ االستمرارية
ـــــنة  ـــــارة للســ ـــــاريف، مدرجة بعد  مليون درهم  744,6بمبلغ تكبدت المجموعة خســ عن  مليون درهم    750,0غير النقدية بمبلغ   المصــ

ـــــائر انخفاض القيمة على الموجودات غير المالية. في  ـــــمبر   31خســ ـــــافي  ،  2021ديســ متداولة  موجوداتكان لدى المجموعة صــ
  18,4ض بمبلغ قر ( و 19مليون درهم من القروض الخارجية )إيضــاح    2,353,5مبلغ  مليون درهم، والتي تضــمنت  343,6بمبلغ 

 (.13إيضاح ) جهة ذو عالقةمن مليون درهم 
  

درهم في    مليون   684,9  البالغةإلى الوضــع النقدي الحالي للمجموعة، فإن األموال المتاحة من التســهيالت غير المســحوبة  اســتناداً 
ــوف تكون من العمليات  الناتجة  تاريخ التقرير والتدفقات النقدية الحرة المتوقعة   ــتحقاقها  جموعة للوفاء بالتزاماتها  كافية للم ســ عند اســ

 على األقل من تاريخ هذه البيانات المالية الموحدة.  شهراً  12لمدة 
 

ـــــتقبليـة للمجموعة، تم إعداد هذه البيـانات المـاليـة  19  -كوفيـد تأثير    عتبـارومع األخذ في االوبالتـالي،   ـــ ــ ــ على التـدفقـات النقـدية المســ
 االستمرارية.الموحدة على أساس مبدأ 

 اإلعدادأساس 

باســــتثناء مخصــــصــــات نهاية الخدمة للموظفين والتي تم قياســــها على    إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخيةتم 
 تعتمد التكلفة التاريخية بشكل عام على القيمة العادلة للبدل المقدم مقابل السلع والخدمات.أساس اكتواري.  

 
ـــــتالمها لبيع أحد الموجودات،إن الق ــ ـــــيتم اســ ــ ـــــمن معامالت  أو  يمة العادلة هي القيمة التي ســ ــ دفعها لتحويل أي من المطلوبات ضــ

ـــــاريخ القياس، بغ  النظر   ــ ــ ـــــوق في تـــ ــ ــ تم تقديره  أو  إذا كان السعر يمكن تحقيقه بطريقة مباشرة  عما منتظمة بين المتعاملين بالســـ
ـــــتخـدام تقنيـة تقييم أخرى. وعنـد تقـدير القيمـة العـادلـة ألي من الموجودات ـــ ــ ــ تلـك    عتبـارين االالمطلوبـات، تـأخـذ المجموعـة بعأو   بـاســ

أو  المطلوبات إذا أخذ المتعاملين في الســـــوق تلك العوامل بالحســـــبان عند تســـــعير الموجوداتأو  العوامل عند تســـــعير الموجودات
 المطلوبات في تاريخ القياس.

 
ــتوى  ــات القيمة العادلة في المســـ ــنيف قياســـ ــافة إلى ذلك، ألغراض إعداد التقارير المالية، يتم تصـــ ــتنادا  إلى   3 أو 2، 1باإلضـــ       ً       اســـ

ــورة   ــ ــ ــ ــات القيمة العادلة يمكن مالحظتها، وأهمية المدخالت لقياس القيمة العادلة بصــ ــ ــ ــ درجة ما إذا كانت هذه المدخالت إلى قياســ
 شاملة، التي تم توضيحها كما يلي:

 
ــتوى   • ــطة لموجودات  -1المســـ ــواق نشـــ ــعار مدرجة )غير معدلة( في أســـ ــأة مطلوبات متماثلة التي يمكأو  مدخالت ألســـ ن للمنشـــ

 تتبعها بتاريخ القياس؛
  إماالمطلوبات،  أو    والتي يمكن مالحظتها للموجودات  1مدخالت من غير األســـــعار المدرجة ضـــــمن المســـــتوى    -2المســـــتوى   •

 بشكل غير مباشر؛ و أو  بشكل مباشر
 المطلوبات.أو  مدخالت غير مالحظة للموجودات -3المستوى  •
 

 عة من قبل المجموعة مبينة أدناه:إن السياسات المحاسبية الهامة المتب
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 أساس التوحيد

للمجموعة والمنشـــآت الخاضـــعة لســـيطرة المجموعة )شـــركتها التابعة(. تتحقق  تشـــتمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية  
 السيطرة عندما تمتلك الشركة:

 
 السلطة على الجهة المستثمر بها؛  •
 تمتلك حقوق لعوائد متغيرة ناتجة من العالقة مع الجهة المستثمر بها؛ وأو  تكون معرضة •
 بها للتأثير على عوائدها.  لها القدرة على استخدام سلطتها على الجهة المستثمر •

 
إلى وجود   الوقائع والظروفتقوم المجموعة بإعادة تقييم فيما إذا كان لديها سيطرة على الجهة المستثمر بها أم ال في حال أشارت  

 تغيرات في واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالث المدرجة أعاله. 
 

عندما يكون لدى المجموعة أقل من غالبية حقوق التصــويت في الجهة المســتثمر بها، فإنها تمتلك الســيطرة على الجهة المســتثمر  
 ة ذات الصلة للجهة المستثمر بها بشكل منفرد. بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها القدرة العملية لتوجيه األنشط

 
ذات الصـلة لتقييم فيما إذا كانت حقوق تصـويت الشـركة في الجهة المسـتثمر  الوقائع والظروف  تأخذ المجموعة في االعتبار جميع 

 بها كافية أم ال لمنحها السيطرة، بما في ذلك:  
 

 زيع أسهم أصحاب األصوات افخرين؛حجم امتالك الشركة لحقوق التصويت بالنظر إلى حجم وتو  •
 حقوق التصويت المحتملة التي تمتلكها الشركة، أو أي من مالكي األصوات افخرين أو أطراف أخرى؛ •
 الحقوق الناش ة من الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و •
نشــــطة ذات الصــــلة في  أية حقائق وظروف إضــــافية تشــــير إلى أن الشــــركة تمتلك، أو ال تمتلك، القدرة الحالية لتوجيه األ •

 الوقت الذي يطلب فيه إصدار قرارات، باإلضافة إلى أنماط التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة.
 

يبدأ توحيد الشـركة التابعة عندما يكون للمجموعة السـيطرة على الشـركة التابعة وينتهي عندما تفقد المجموعة السـيطرة على الشـركة  
 أويتم إدراج إيرادات ومصاريف الشركات التابعة المستحوذة أو المستبعدة خالل السنة في بيان الربح    التابعة. وعلى وجه التحديد،

بدءًا من التاريخ الذي تحصــــل فيه المجموعة على الســــيطرة وحتى التاريخ الذي تفقد  وبيان الدخل الشــــامل الموحد الخســــارة الموحد
 فيه المجموعة السيطرة على الشركة التابعة. 

 
ــيطرة حتى وإن  إن   ــركة وحقوق الملكية غير المســ ــامل افخر تكون عائدًة إلى مالكي الشــ ــارة وكل بند من الدخل الشــ الربح أو الخســ

 نتج عن ذلك عجز في رصيد حقوق الملكية غير المسيطرة. 
 

 لسياسات المحاسبية للمجموعة.  عندما يكون ذلك ضروريًا، يتم إجراء التعديالت على البيانات المالية للشركات التابعة لتتوافق مع ا
 

ــاريف والتـدفقـات النقـديـة المتعلقـة بـالمعـامالت مـا بين   ـــ ـــ ــ ــ يتم حـذف جميع الموجودات والمطلوبـات، حقوق الملكيـة، اإليرادات، المصــ
 شركات المجموعة بالكامل عند توحيدها.

 الشركات التابعة

لسـيطرة المجموعة. تسـيطر المجموعة على الشـركة المسـتثمر بها إذا  تتمثل الشـركات التابعة في الشـركات المسـتثمر بها الخاضـعة  
ــيطرة في حال كان هناك تغيرات في واحد ـــ ــيطرة. تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت لديها ســ ـــ ــتوفي معايير الســ ـــ أو   كانت تســ

ــيطرة أكثر جوهرية وت ــمن ذلك الظروف التي تكون فيها حقوق الســ ــيطرة. ويتضــ ــر الســ ــيطرة المجموعة  أكثر من عناصــ ؤدي إلى ســ
على الشركة المستثمر بها. يتم إدراج البيانات المالية للشركات التابعة في هذه البيانات المالية الموحدة من تاريخ بدء السيطرة إلى  

 .تاريخ توقف تلك السيطرة
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 األعمال اندماج

 االستحواذ محاسبة
 يتم قياس تكلفة.  ســتحواذباســتخدام طريقة اال 3األعمال التي تقع ضــمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية    اندماجتتم محاســبة 

ــتحواذاال ــه  المحولكإجمالي البدل    ســـ ــتحواذبتاريخ اال  بالقيمة العادلة، ويتم قياســـ ــيطرة أي  ومبلغ  ســـ ــركةفي  حصـــــص غير مســـ   الشـــ
ال، تختار المجموعة ما إذا كانت تقوم بقياس الحصــة غير المســيطرة في الشــركة  أعم اندماجالمســتحوذ عليها. بالنســبة لكل عملية 

بالحصـة التناسـبية لصـافي الموجودات المحددة للشـركة المسـتحوذ عليها. يتم تحميل تكاليف  أو   المسـتحوذ عليها إما بالقيمة العادلة
 الخسارة الموحد.أو   المتكبدة في بيان الربح  ستحواذاال
 

للتصنيف المناسب وفقًا للشروط  المقبولةعلى أعمال، تقوم بتقييم الموجودات والمطلوبات المالية    ستحواذتقوم المجموعة باالعندما 
. يشــتمل ذلك فصــل المشــتقات الضــمنية في العقود ســتحواذية والشــروط ذات الصــلة كما في تاريخ االقتصــادالتعاقدية والظروف اال

 وذ عليها.الرئيسية من قبل الشركة المستح 
 

األعمال على مراحل، يتم إعادة قياس حصـة حقوق الملكية المحتفظ بها سـابقًا في الشـركة المسـتحوذ عليها إلى    اندماج  إنجازعند 
 الخسارة الموحد.أو   من خالل بيان الربح  ستحواذبتاريخ اال  القيمة العادلة

 
ــيتم  ــتري ســـ ــتحواذاإلعتراف به بالقيمة العادلة بتاريخ االإن أي بدل طارئ يتم تحويله من قبل المشـــ ــيتم اإلعتراف    .ســـ   بالتغييرات ســـ

  بيان الربح في   إما  9وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم    التزامأو   للبدل الطارئ المصـــنف كأصـــل  القيمة العادلةعلی    الالحقة
إذا تم تصـنيف البدل الطارئ كحقوق ملكية، ال يتم إعادة   الموحد.بيان الدخل الشـامل افخر  كمصـروف في أو  الموحد  الخسـارةأو 

ــــه. ــــابيتم    قياســ ــــمن حقوق الملكية. احتســ ــــوية الالحقة ضــ ــــمن نطاق المعيار    التســ في الحاالت التي ال يقع فيها البدل الطارئ ضــ
 ة للتقارير المالية المناسبة.، يتم قياسه وفًقا للمعايير الدولي9الدولي للتقارير المالية رقم 

 
ــــهرة مبدئيًا بالتكلفة، ب ــ ــــيطرة  ها الزيادة في  اعتبار يتم قياس الشــ ــ إجمالي البدل المحول، والمبلغ المعترف به لحقوق الملكية غير المســ

ـــــتحوذة والمطلوبات المقبولة. في حال، كان البدل أقل من القيم ـــ ــ ــ ـــــافي الموجودات المحددة المســ ـــ ــ ــ ة العادلة  على القيمة العادلة لصــ
 الخسارة كمكسب من شراء صفقة.أو   للموجودات المحددة للشركة التابعة المستحوذ عليها، يتم االعتراف بالفرق في بيان الربح

 
الحقًا لالعتراف المبدئي، يتم قياس الشهرة بالتكلفة ناقصًا أية خسائر متراكمة النخفاض القيمة. لغاية اختبار انخفاض القيمة، يتم 

، على كل وحدة من الوحدات المنتجة للنقد للمجموعة والتي  ســتحواذاألعمال، من تاريخ اال  اندماجشــهرة المســتحوذة ضــمن  توزيع ال
ــــتفيد من  ـــ ــ ــ ــــيص موجودات  عما األعمال بغ  النظر   اندماجمن المتوقع أن تســ ـــ ــ ــ ــــأة  أو   إذا كان يتم تخصــ ـــ ــ ــ مطلوبات أخرى للمنشــ

 المستحوذ عليها لتلك الوحدات.
 

ــــهرة   ــــكل الشــ ــــهرة المرتبطة   جزءعندما تشــ ــــتبعدة، يتم إدراج الشــ ــــمن هذه الوحدة المســ من الوحدة المنتجة للنقد وجزء من العملية ضــ
في   المسـتبعدةالشـهرة  قياسالعملية. يتم  اسـتبعادالخسـارة من أو   بالعملية المسـتبعدة في القيمة المدرجة للعملية عند تحديد المكسـب

 المنتجة للنقد. من الوحدةالمحتفظ به   والجزء النسبية للعملية المستبعدةالقيم   أساسهذه الظروف علی  
 

ـــــبــة األوليــة ال ـــ ــ ــ ، تقوم المجموعــة بــإدراج المبــالغ  نــدمــاجاألعمــال في نهــايــة فترة التقرير عنــد حــدوث اال  نــدمــاجإذا لم تكتمــل المحــاســ
ـــــبـة في البيـانـات المـاليـ  ـــ ــ ــ ة. خالل فترة القيـاس، تقوم المجموعـة بتعـديـل المبـالغ اإلنتقـاليـة  اإلنتقـاليـة للبنود التي لم تكتمـل فيهـا المحـاســ

، التي لو ســتحواذ، لتعكس المعلومات الجديدة التي تم الحصــول عليها حول الوقائع واألوضــاع الظاهرة بتاريخ االســتحواذبتاريخ اال
 كانت معلومة، ألثرت على المبالغ المعترف بها في ذلك التاريخ.

 
ــــاع الظاهرة بتاريخ اال  تنتهي فترة القياس ــــرورية حول الوقائع واألوضــ ــتلم المجموعة المعلومات الضــ ــ ــــتحواذعندما تســ تعلم أن  أو    ســ

 .ستحواذالمعلومات غير قابلة للتحقيق. ومع ذلك، ال يمكن أن تتجاوز فترة القياس سنة واحدة من تاريخ اال
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 األعمال اندماج

 األعمال بين المنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة اندماج
التي تخضـع لسـيطرة مشـتركة للمسـاهم النهائي والتي تفتقر إلى الجوهر التجاري   المنشـآتحصـة في  الاالسـتحواذ على   احتسـابيتم 

ــاهم  ــتند إلى قرار من قبل المسـ ــالحلطريقة تجميع   وفقاً وتسـ ــابقة. بموجب طريقة تجميع   المصـ ــتخدام طريقة القيم السـ ــبية باسـ المحاسـ
دمج األعمال التجارية من التاريخ الذي تم فيه وضــــع كما لو تم  المدمجة  للمنشــــآت، يتم عرض البيانات المالية الموحدة  المصــــالح
  احتســــاب بيان وعرض الفترات الســــابقة. يتم إعادة   األخذ في االعتبارتحت الســــيطرة المشــــتركة ألول مرة، دون   المدمجة المنشــــآت

ــاس القيم   ــجلة    المدرجالموجودات والمطلوبات على أســ ــابقاً المســ ــجالت في    ســ ــتثناء التعديالت االمحولســ ــرورية المتعلقة  ، باســ لضــ
 بتبني السياسات المحاسبية للمجموعة.

 
ــبقت اندماج األعمال،   ــتمر تال يتم إعادة بيان المعلومات المالية للفترات التي سـ ــأة المدمجةداخل   األعمال المحولةسـ كما لو  المنشـ

لسـيطرة المشـتركة لنفس الطرف المسـيطر )أو األطراف(. يتم ترحيل  ل  خاضـعةكانت    المدمجةاألطراف    حيث أنتم تطبيق التجميع 
ــــة بـاألعمـال   ــ ـــ ــ ــ في البيـانـات المـاليـة    وتنعكسكمـا في تـاريخ المعـاملـة   المحولـةتـاريخ مـا قبـل الـدمج للموجودات والمطلوبـات الخـاصــ

 ة.المستلم  للمنشأةالموحدة بعد الدمج 
 

ـــــرة في حقوق الملكيـة و   االندماجات مقـابل هذهوعة  المـدف  المرتبط بهـا يتم االعتراف بتكـاليف المعـاملـة  ـــ ــ ــ أي فرق يتم االعتراف بـ مبـاشــ
 في حقوق الملكية كاحتياطي اندماج.  المستحوذةالموجودات المقابلة  المدفوع وصافي    للبدلبين القيمة العادلة  

 
اهم، والتي تفتقر إلى الجوهر  خاضـعة للسـيطرة المشـتركة للمسـ   إلى أطراف المنشـآتفي    المصـالحمليات اسـتبعادات عيتم احتسـاب  

أي مكســب أو خســارة ناتجة    إدراجدون إعادة بيان الســنوات الســابقة. يتم   االنتقالالتجاري وتســتند إلى قرار من المســاهم في تاريخ  
 عن هذه المعاملة مباشرة في حقوق الملكية.

 
جوهر تجاري باســتخدام طريقة  والتي لها   مســاهمللمشــتركة  اللســيطرة  ل  الخاضــعةمنشــآت الحصــة في  الاالســتحواذ على  احتســاب  يتم 

 محاسبة االستحواذ.

 االعتراف باإليراد 

ـــــمن نطـاق اإلعتراف بـاإليرادات، يتطلـب من المجموعـة تطبيق نموذج من خمس خطوات لتحـديـد  ـــ ــ ــ ـــــبـة للعقود المحـددة ضــ ـــ ــ ــ بـالنســ
تتوقع المجموعة الحصــول عليه من عقد مع العميل  االعتراف باإليرادات، وبأي مبلغ. يتم قياس اإليرادات علی أساس البدل الذي  

ــيطرة على منتج ــ ــ ــ ــيلها بالنيابة عن أطراف أخرى. تعترف المجموعة باإليرادات عندما تقوم بالســ ــ ــ ــ أو  ويستثني المبالغ التي تم تحصــ
 خدمة ما ألحد العمالء.

 
ــة   ــاالعترافتقوم المجموعـ ــاًء على نموذج    بـ ــة مع العمالء بنـ ــإيرادات العقود المبرمـ ــدولي  بـ ــار الـ ــة في المعيـ لخمس خطوات المبينـ

 :15للتقارير المالية رقم 
 

 الخطوة األولى: تحديد العقد )العقود( مع العميل
 .ات قابلة للتنفيذ ويحدد المعايير الخاصة بكل عقد يجب الوفاء بهالتزامأكثر ينشئ حقوًقا و أو  يتم تعريف العقد كاتفاق بين طرفين

 
 ات األداء في العقدالتزامالخطوة الثانية: تحديد 

 .خدمة إلى العميلأو  األداء هو وحدة حساب ووعد في عقد مع عميل لتحويل سلعة  التزام
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 االعتراف باإليراد )يتبع(

 الخطوة الثالثة: تحديد سعر المعاملة
ـــائع ــ ــ ـــول عليه مقابل تحويل البضــ ــ ــ ـــعر المعاملة هو مبلغ البدل الذي تتوقع المجموعة الحصــ ــ ــ الخدمات الموعودة إلى عميل، أو   ســ

 .أطراف أخرى باستثناء المبالغ التي تم تحصيلها بالنيابة عن  
 

 ات األداء في العقدالتزامالخطوة الرابعة: توزيع سعر المعاملة على  
أداء بمبلغ يحدد البدل التي    التزامأداء، ســتقوم المجموعة بتخصــيص ســعر المعاملة إلى كل   التزامبالنســبة للعقد الذي له أكثر من 

 .من األداء  التزامتتوقع المجموعة الحصول عليه مقابل الوفاء بكل 
 

 لتزامالخطوة الخامسة: اإلعتراف باإليرادات عندما )أو متى( تلبي المنشأة أداء اال
 :يير التاليةاألداء وتعترف باإليرادات مع مرور الوقت، إذا تم استيفاء أحد المعا   اتالتزامتلبي المجموعة  

 
 يستلم العميل ويستهلك في نفس الوقت الفوائد المقدمة من خالل أداء المجموعة عندما ومتى تقوم المجموعة بذلك؛ أو •
 تعزيزه؛ أوأو   تعزيز األصل الذي يسيطر عليه العميل عند إنشاء األصلأو  يقوم أداء المجموعة بإنشاء •
ــاذ في الدفع مقابل األداء ال يقوم أداء المجموعة بإنشاء أصل ذات استخدا • ــابــل للنف م بديل للمجموعة وللمجموعة حق ق

 .المنجز حتی تاريخه
 

ــبة ال ــروط المذكورة أعاله، يتم اإلعتراف باإليراد في الوقت الذي يتم فيه لتزامبالنســـ ــتيفاء أي من الشـــ ات األداء التي ال يتم فيها اســـ
 .األداء  التزامالوفاء ب

 
أسـاسـي بتحقيق اإليرادات من المبيعات المنظمة بشـكل مبسـط لمواد البناء، مثل األسـمنت، الطابوق، أكياس  تقوم المجموعة بشـكل  

األســـمنت واألنابيب، والتي تنتقل بها الســـيطرة إلى العميل في نقطة زمنية محددة. يتم تســـجيل اإليرادات بعد خصـــم ضـــريبة القيمة 
 المضافة.

 
ــتنادا إلى المعيار الدولي للتقارير ــتنتجت،  15المالية رقم   اسـ ــب اسـ ــيكون من المناسـ ــكل اإلدارة إلى أنه سـ ــجيلأكثر  بشـ خدمات   تسـ

ـــبة   ها اعتبار بالنقل   ــ ــ ـــرة واإليرادات األخرى. بناًء على ذلك، بالنســ ــ ــ كمدير بدال من وكيل، مما يؤثر على اإليرادات والتكاليف المباشــ
استالمها من قبل العميل )على سبيل المثال، وجهة التسليم على ظهر  لعقود اإليرادات التي يتم فيها نقل البضائع إلى العميل عند

 (، تعتبر الشركة هي المدير الرئيسي في خدمة النقل.السفينة

 معدات الالت و اآلممتلكات و ال

ــاً يتم إدراج الممتلكات وافالت والمعدات بالتكلفة التاريخية،   ــ ــ ــ ــائر انخفاض القيمة المتراكمة، إن    ناقصــ ــ ــ ــ ــتهالك المتراكم وخســ ــ ــ ــ االســ
   األصل.  استحواذتتضمن التكلفة على المصاريف المنسوبة بشكل مباشر إلى   وجدت.

 
ــل ــبما يكون مالئمًا، فقط عندما يكون أو    يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة المدرجة لةصــ ــل حســ ــل منفصــ االعتراف بها كأصــ

ــادمن المحتمل أن ينتج للمجموعة فوائد   ــكل موثوق. يتم اقتصــ ــتقبلية مرتبطة بالبند المعني ويكون باإلمكان قياس التكلفة بشــ ية مســ
 تكبدها فيها. الخسارة في الفترة التي يتمأو   إدراج كافة مصاريف اإلصالح والصيانة األخرى في الربح
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 )يتبع( معدات الالت و اآلممتلكات و ال

بحيث يتم شـــــطب تكلفة الموجودات الثابتة، على فترة أعمارها اإلنتاجية المقّدرة باســـــتخدام طريقة القســـــط  االســـــتهالك احتســـــابيتم 
 الثابت على األسس التالية:

 
 سنوات  
  

 40-4 المباني
 25-2 افالت والمعدات
 6-4 أثاث وتجهيزات 

 7-4 المركبات
 

ـــــتهالكيتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقّدرة والقيم المتبقية وطريقة  ـــــنة، ويتم إدراج أية تغيرات في التقديرات   االســ في نهاية كل ســ
 بأثر مستقبلي.

 
ــائر الناتجة عن بيعأو  يتم تحديد المكاســـــب ــتبعادأو   الخســـ ــافي القيمة   اســـ ــيلة البيع وصـــ ــاس الفرق بين حصـــ الموجودات على أســـ

 الخسارة.أو   المدرجة لتلك الموجودات، ويتم اإلعتراف بها في الربح

 االستثمار العقاري 

ــــب إيرادات اإليجار ولزيادة رأس المال، ولكنإن   ــ ــتثمار العقاري هو عقار محتفظ به لكســ ــ ــ ــــص هاالســ ــ ــــياق   غير مخصــ ــ للبيع في ســ
من قبل  االســـتثمار العقاري  ، أو الســـتخدامه في إنتاج أو توريد الســـلع أو الخدمات أو ألغراض إدارية. تم تقييم ياديةاالعتاألعمال  

االستهالك بالمبلغ المعاد تقييمه ناقصًا االستهالك المتراكم. يتم احتساب   والحقاً   المبدئيمن طرف ثالث عند االعتراف    مهني مقيم
ناء قيمة األرض ذات التملك الحر، باسـتخدام طريقة القسـط الثابت للوصـول به إلى القيمة المتبقية،  باسـتث  ،االسـتثمار العقاري على  

 سنة. 20درهم، على مدى العمر اإلنتاجي المقدر بـ  بـ ال شيء  المفترضة
 

ــتبعاد  ــارة ناتجة عن اســ ــب أو خســ ــتثمار العقاري يتم االعتراف بأي مكســ ــب)  االســ ــافي عا   محتســ ئدات البيع  على أنه الفرق بين صــ
 .الموحد  للبند( في بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل افخر المدرجةوالقيمة  

 عقود اإليجار 

 المجموعة كمستأجر 
ــــل  هو أو تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد   ــ ــــتخدام األصــ ــ يحتوي على عقد إيجار، عند بدء العقد. تعترف المجموعة بحق اســ

ـــــتثناء عقود اإليجار  مطلوبات عقود اإليجار  و  ـــ ــ ــ ـــــتأجر، باســ ـــ ــ ــ المقابلة فيما يتعلق بجميع ترتيبات عقد اإليجار التي يكون فيها المســ
ـــــيرة األجل )المحددة كعقود إيجار مدتها  ـــــهًرا 12قصــ ـــــة القيمة )مثل األجهزة اللوحية  أو  شــ ـــــول منخفضــ أقل( وعقود اإليجار األصــ

ــــية، والب ــــخصــ ــــبة لهذه العقود، تعترف المجموعة بمدفوعات  وأجهزة الكمبيوتر الشــ ــــغيرة من أثاث المكاتب والهواتف(. بالنســ نود الصــ
اإليجار كمصـــــروفات تشـــــغيلية على أســـــاس القســـــط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار ما لم يكن هناك أســـــاس منتظم آخر أكثر  

 .صول المؤجرةية من األقتصادتمثيال للنمط الزمني الذي يتم فيه استهالك المنافع اال
 

عقود اإليجار مبدئًيا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعها في تاريخ البدء، ويتم خصـــمها باســـتخدام    التزاميتم قياس 
 .اإلضافي  االقتراضالسعر الضمني في عقد اإليجار. إذا تعذر تحديد هذا المعدل بسهولة، فإن المجموعة تستخدم سعر 
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 اإليجار )يتبع( عقود 

 المجموعة كمستأجر )يتبع(
 اإليجار ما يلي:  التزامتشمل مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس 

 
 منها حوافز اإليجار المستحقة؛ مطروحاً مدفوعات ثابتة )بما في ذلك مدفوعات ثابتة بالجوهر(،  •
اريخ  السعر في تأو    معدل، والتي يتم قياسها مبدئيًا باستخدام المؤشرأو    مدفوعات اإليجار المتغيرة التي تستند إلى مؤشر •

 البدء؛
 المبالغ المتوقع أن يدفعها المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية؛ •
 سعر الممارسة لخيار الشراء إذا كان المستأجر على يقين معقول من ممارسة هذا الخيار؛ و •
 دفع غرامات إنهاء العقد، إذا كان عقد اإليجار يعكس قيام المستأجر بممارسة هذا الخيار.  •
 

 في بند منفصل في بيان المركز المالي الموحد.ات عقود اإليجار  مطلوبيتم عرض 
 

ـــــتخـدام مطلوبـات عقود اإليجـار  الحقـًا من خالل زيـادة القيمـة المـدرجـة لعكس الفـائـدة على    مطلوبـات عقود اإليجـاريتم قيـاس   ـــ ــ ــ )بـاســ
 .التي تم إجراؤها طريقة الفائدة الفعلية( ومن خالل تخ ي  القيمة المدرجة لتعكس مدفوعات اإليجار  

 
 :اإليجار )وإجراء تعديل مماثل لحق إستخدام األصل ذي الصلة( كلما   التزامتقوم المجموعة بإعادة قياس 

 
تغيير هام في الظروف التي تؤدي إلی تغيير في تقييم ممارسة خيار الشراء، وفي  أو  أن هناك حدثأو  اإليجار  مدةتغيرت  •

 .التأجير من خالل خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام سعر الخصم المعدل التزامهذه الحالة يتم إعادة قياس 
المؤشر • في  التغييرات  نتيجة  اإليجار  مدفوعات  المدفوعات  أو    المعدلأو    تغيرت  في  متبقية  تغيير  قيمة  بموجب  المتوقعة 

اإليجار من خالل مدفوعات اإليجار المخصومة المعدلة باستخدام معدل   التزاممضمونة، وفي هذه الحاالت يتم إعادة قياس  
خصم بدون تغيير )ما لم تتغير مدفوعات اإليجار نتيجة التغيير في سعر الفائدة العائم، وفي هذه الحالة يتم استخدام سعر 

 .معدل(الخصم ال
اإليجار    التزامتعديل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصل، وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس    احتسابتم تعديل عقد اإليجار وال يتم   •

بناًء على مدة عقد اإليجار المعّدل من خالل مدفوعات اإليجار المخصومة المعدلة باستخدام سعر الخصم المعدل على أساس  
 .تاريخ التعديل الفعلي

حق إستخدام الموجودات على مدى الفترة األقصر من مدة اإليجار والعمر اإلنتاجي لةصل ذات العالقة. إذا    استهالكيتم   •
د اإليجار ينقل ملكية األصل األساسي أو أن تكلفة حق االستخدام، يعكس أن المجموعة تتوقع ممارسة خيار الشراء،  كان عق

على مدى العمر اإلنتاجي لةصل ذات العالقة. يبدأ االستهالك في تاريخ    استهالكها فإن قيمة حق االستخدام ذات الصلة يتم  
 بدء عقد اإليجار. 

 
 .وجودات كبند منفصل في بيان المركز المالي الموحديتم عرض حق إستخدام الم

 
أي   احتســابلتحديد ما إذا كان حق إســتخدام األصــل قد انخفضــت قيمته ويتم  36تطبق المجموعة المعيار المحاســبي الدولي رقم 

 ."والمعدات وافالتخسائر محددة في انخفاض القيمة كما هو موضح في سياسة "الممتلكات 
 

يجارات المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشــر أو معدل في قياس التزام اإليجار وحق إســتخدام األصــل. يتم اإلعتراف  ال يتم إدراج اإل
بالمدفوعات ذات الصــلة كمصــروف في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الشــرط الذي يؤدي إلى هذه المدفوعات ويتم إدراجها في  

 .بند "مصاريف أخرى" في الربح أو الخسارة
 
ــمح المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ك ــيلة عملية، يســ ــل المكونات غير المؤجرة، وبداًل من ذلك يتم   16وســ ــتأجر بعدم فصــ للمســ

 أي عقد إيجار ومكونات غير إيجار مرتبطة به كترتيب واحد. لم تستخدم المجموعة هذه الطريقة العملية.  احتساب
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 رأسمالية قيد اإلنجازالعمال األ

ــــاء لغرض اإلنتاج والتوريد والخدماتأو  يتم إدراج الممتلكات ــائر  أو   الموجودات قيد اإلنشــ ــ ــًا أية خســ ــ لغايات إدارية بالتكلفة، ناقصــ
القيمة. تشــتمل التكلفة على جميع التكاليف المباشــرة العائدة إلى تصــميم وإنشــاء العقار بما في ذلك تكاليف    النخفاضمعترف بها 

اســـبية. عندما تصـــبح  الموظفين المرتبطة، وبالنســـبة للموجودات المؤهلة يتم رســـملة تكاليف االقتراض وفقًا لســـياســـة المجموعة المح 
الموجودات جاهزة لالستخدام المقرر، يتم تحويل األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز إلى البند المالئم ضمن ممتلكات وآالت ومعدات،  

 ويتم استهالكها وفقًا لسياسات المجموعة.  

 زميلةالشركات الفي  ستثماراال

ممارســة تأثير فعال عليها. يمثل التأثير الفعال القدرة على المشــاركة في    الشــركة الزميلة هي تلك المنشــأة التي تســتطيع المجموعة
 السيطرة المشتركة على هذه السياسات.أو   القرارات المتعلقة بالسياسة المالية والتشغيلية للشركة المستثمر بها وليس السيطرة

 
ـــــركــات الزميلــة في هــذه البيــانــات المــ  ـــ ــ ــ ـــــتخــدام طريقــة حقوق الملكيــة يتم إدراج نتــائج وموجودات ومطلوبــات الشــ ـــ ــ ــ اليــة الموحــدة بــاســ

ــنيف اال ــتثناء عندما يتم تصـ ــبية، باسـ ــتثمارالمحاسـ ــابكمحتفظ به للبيع، وفي هذه الحالة، يتم   سـ ه وفقًا للمعيار الدولي للتقارير  احتسـ
 .5المالية رقم 

 
ـــــتثمـاربنـاًء على طريقـة حقوق الملكيـة، يتم االعتراف بـاال ـــ ــ ــ ـــــركـة الزميلـة مبـدئيـًا في بيـان المركز المـالي الموحـد بـالتكلفـة    ســ ـــ ــ ــ في الشــ

ــــة المجموعة في الربح ــ ــــة  أو   وتعديلها الحقًا لالعتراف بحصــ ــ ــــركة الزميلة. عندما تزيد حصــ ــ ــــامل افخر للشــ ــ ــــارة والدخل الشــ ــ الخســ
ــمن حق ــ ــركة الزميلة )التي تتضــ ــ ــة المجموعة في تلك الشــ ــ ــركة زميلة عن حصــ ــ ــائر شــ ــ ــكل  المجموعة في خســ ــ وقًا طويلة األجل وتشــ

ـــــافي   ـــــتثماربالجوهر جزءًا من صــ ـــــائر   المجموعة  اســ ـــــتها في أية خســ ـــــركة الزميلة(، تتوقف المجموعة عن االعتراف بحصــ في الشــ
أجرت  أو    اســتدالليةأو   ات قانونيةالتزامفقط ضــمن النطاق الذي يكون فيه للمجموعة    اإلضــافية. يتم االعتراف بالخســائر  إضــافية

 بة عن الشركة الزميلة.دفعات بالنيا 
 

في الشــركة الزميلة باســتخدام طريقة حقوق الملكية بدءًا من التاريخ الذي تصــبح فيه المنشــأة المســتثمر بها   ســتثماراال احتســابيتم 
على حصــة المجموعة في صــافي    ســتثمارفي شــركة زميلة، يتم االعتراف بأي زيادة في تكلفة اال  اســتثمارشــركة زميلة. عند شــراء  

. يتم االعتراف بأي  سـتثماريمة العادلة لموجودات ومطلوبات محددة للمنشـأة المسـتثمر بها كشـهرة وإدراجها في المبلغ المدرج لالالق
ــافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المحددة على تكلفة اال ـــ ــة المجموعة في صــ ـــ ــتثمارزيادة في حصــ ـــ ، بعد إعادة التقييم،  ســ

 .ستثماررة في فترة شراء االالخسا أو   مباشرًة في الربح
 

ــبي الدولي رقم  ــارة النخفاض قيمة   36يتم تطبيق متطلبات المعيار المحاســ ــروري االعتراف بأية خســ لتحديد فيما إذا كان من الضــ
ــتثمار ـــ ــروريًا، يتم اختبار إجمالي المبلغ المدرج لال اســ ـــ ــركة الزميلة. عندما يكون ذلك ضــ ـــ ــتثمارالمجموعة في الشــ ـــ )بما في ذلك   ســ

ــبي الدولي رقم ا ــهرة( النخفاض القيمة وفقًا للمعيار المحاسـ ــل وذلك بمقارنة المبلغ  انخفاض قيمة الموجودات 36لشـ ــل منفصـ كأصـ
. تشـكل سـتثمارالممكن تحصـيله بالنسـبة لها )قيمة االسـتخدام والقيمة العادلة ناقصـًا تكاليف البيع أيهما أعلى( مع المبلغ المدرج لال

. يتم االعتراف بأي عكس لخسارة انخفاض القيمة هذه وفقًا  ستثمارالقيمة المعترف بها جزءًا من المبلغ المدرج لالخسارة انخفاض  
 الحقًا.  ستثمارضمن النطاق الذي يزيد فيه المبلغ الممكن تحصيله لال 36للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
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ــتخدام طريقة حقوق الملكية بدءًا من التاريخ الذي يتوقف ف ــ ــتثماريه االتقوم المجموعة بالتوقف عن اســ ــ ــركة زميلة  ســ ــ . عن كونه شــ
عندما تحتفظ المجموعة بحصــــة في الشــــركة الزميلة ســــابقًا وتكون الحصــــة المســــتبقاة أصــــاًل ماليًا، تقوم المجموعة بقياس الحصــــة  

ـــــتبقـاة بـالقيمـة العـادلـة في ذلـك التـاريخ ويتم   ـــ ــ ــ ـــــل مـالي و   اعتبـارالمســ ـــ ــ ــ فقـًا  القيمـة العـادلـة كقيمتهـا العـادلـة عنـد االعتراف األولي كـأصــ
. يتم إدراج الفرق بين المبلغ المدرج ســـابقًا للشـــركة الزميلة العائد إلى الحصـــة  األدوات المالية 9للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

  احتســـــاب بالشـــــركة الزميلة. باإلضـــــافة لذلك، تقوم المجموعة  اســـــتبعادالخســـــارة من أو   المســـــتبقاة وقيمتها العادلة عند تحديد الربح
إجمالي المبلغ المعترف به ســــابقًا في الدخل الشــــامل افخر المتعلق بتلك الشــــركة الزميلة على نفس األســــاس الذي قد يكون الزمًا 

لتالي، لو كان ســيتم إعادة تصــنيف  المطلوبات ذات الصــلة مباشــرة. وبا أو  الموجودات  اســتبعادفيما لو قامت تلك الشــركة الزميلة ب
 اســتبعادالخســارة عند  أو   خســارة معترف بها ســابقًا في الدخل الشــامل افخر من قبل تلك الشــركة الزميلة إلى الربحأو   أي مكســب
ــــبأو  الموجودات ــ ــــنيف المكســ ــ ــــلة، تقوم المجموعة بإعادة تصــ ــ ــــارة من حقوق الملكية إلى الربحأو   المطلوبات ذات الصــ ــ أو   الخســ

ــنيف( عند ال ــارة )كتعديل إلعادة تصـ ــتبعادخسـ ــركة الزميلة.  اسـ ــركة زميلة   الشـ ــة ملكيتها في شـ عندما تقوم المجموعة بتخ ي  حصـ
ــــنيف الربح ــ ــــتخدام طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة، تقوم المجموعة بإعادة تصــ ــ ــــتمر في اســ ــ ــــارة الذي تم أو   ولكنها تســ ــ الخســ

الخسـارة يمكن أن  أو   إذا كان هذا الربحافخر والمتعلق بهذا االنخفاض في حصـة الملكية. االعتراف بها سـابقًا في الدخل الشـامل 
عندما تقوم إحدى منشـآت المجموعة  .  المطلوبات ذات العالقةأو   الموجودات اسـتبعادالخسـارة عند أو   يتم إعادة تصـنيفه إلى الربح

ــركة زميلة لدى المجموعة ــ والخسائر الناتجة من المعامالت مع الشرکة الزميلة في البيانات  ، يتم االعتراف باألرباح  بالتعامل مع شــ
 غير المرتبط بالمجموعة.فقط ضمن نطاق الحصص في الشركة الزميلة    للمجموعةالمالية الموحدة 

 الشهرة
 

 يتم اإلعتراف وقياس بالشهرة مبدئيًا كما هو مبين أعاله.
 

ـــــنويًا. لغرض اختبار انخفاض القيمة،  ـــــهرة ولكن يتم مراجعتها للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها على األقل ســ ال يتم إطفاء الشــ
التي يتوقع أن تسـتفيد يتم توزيع الشـهرة إلى كل وحدة من وحدات المجموعة المنتجة للنقد )أو مجموعة من الوحدات المنتجة للنقد( 

على فترات أكثر تقاربًا  أو  يتم إجراء اختبار ســـــنوي النخفاض القيمة للوحدات المنتجة للنقد. ندماجلية االمن التآزر الناتج عن عم
ــير إلى انخفاض قيمتها  ــترداد للوحدة المنتجة للنقد أقل من قيمتها المدرجة، يتم تحميل  إذا وجد ما يشـ . إذا كانت القيمة القابلة لالسـ

لقيمة المدرجة للشـــــهرة الموزعة على الوحدة ثم على األصـــــول األخرى للوحدة تناســـــبيًا على  خســـــارة انخفاض القيمة أواًل لتخ ي  ا
 أساس القيمة المدرجة لكل أصل في الوحدة. ال يتم عكس خسارة انخفاض القيمة المعترف بها للشهرة في فترة الحقة. 

 
 .ستبعادالخسارة الناتجة من االأو   يد الربحيتم إدراج المبلغ العائد للشهرة لتحد  ،الوحدة المنتجة للنقد استبعادعند 

 الموجودات غير الملموسة

 الموجودات غير الملموسة المشتراة بشكل منفصل
ــًا اإلطفاء المتراكم   ــل بالتكلفة ناقصـــ ــكل منفصـــ ــراؤها بشـــ ــتخدام محددة التي يتم شـــ ــة بأعمار اســـ يتم إدراج الموجودات غير الملموســـ
وخســـائر انخفاض القيمة المتراكمة. يتم االعتراف باإلطفاء على أســـاس القســـط الثابت على مدى أعمار االســـتخدام التقديرية. ويتم 

ـــــتخدام الت ـــــابقديرية وطريقة اإلطفاء في نهاية كل فترة تقرير مع  مراجعة أعمار االســ ـــــكل   احتســ التأثير ألية تغيرات في التقدير بشــ
مســـــتقبلي. يتم إدراج الموجودات غير الملموســـــة بأعمار اســـــتخدام غير محددة المشـــــتراة بشـــــكل منفصـــــل بالتكلفة ناقصـــــًا خســـــائر  

 انخفاض القيمة المتراكمة.
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 )يتبع( الموجودات غير الملموسة

 األعمال اندماجالموجودات غير الملموسة المشتراة ضمن 
األعمال والمعترف بها بشـكل منفصـل عن الشـهرة مبدئيًا   اندماجيتم االعتراف بالموجودات غير الملموسـة المسـتحوذة عليها ضـمن  

 )والتي تعتبر تكلفتها(.  ستحواذبقيمتها العادلة بتاريخ اال
 

األعمال بالتكلفة ناقصـــــًا اإلطفاء    اندماجالحقًا لالعتراف المبدئي، يتم إدراج الموجودات غير الملموســـــة المســـــتحوذة عليها ضـــــمن 
 المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة على نفس األساس مثل الموجودات غير الملموسة المستحوذة عليها بشكل منفصل.

 الملموسة  إلغاء االعتراف بالموجودات غير
ــة عند اال ـــ ــتبعاديتم إلغاء االعتراف بالموجودات غير الملموســ ـــ ــادعند عدم توقع مزايا أو  ســ ـــ ــتخداماقتصــ ـــ ــتقبلية من االســ ـــ أو   ية مســ

ــتبعاداال ــها كالفرق بين  أو  . يتم االعتراف بالمكاســـــبســـ ــل غير ملموس، التي يتم قياســـ ــائر الناتجة من إلغاء االعتراف بأصـــ الخســـ
 الخسارة عند إلغاء االعتراف باألصل.أو   والقيمة المدرجة لةصل، في الربح  ادستبعصافي تحصيالت اال

   إنخفاض قيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسة باستثناء الشهرة

ـــــة وذلك لتحديد إن كان  ـــ ــ ــ ـــــة وغير الملموســ ـــ ــ ــ تعمل المجموعة بنهاية كل فترة تقرير على مراجعة القيم المدرجة لموجوداتها الملموســ
ــــير إلى ذلك، يتم تقدير القيمة  ــــائر انخفاض القيمة. إذا وجد ما يشــ ــــت إلى خســ ــــير إلى أن هذه الموجودات قد تعرضــ هنالك ما يشــ
ـــــائر إنخفاض القيمة )إن وجدت(. في حال عدم التمكن من تقدير القيمة القابلة   ـــ ــ ــ ـــــل وذلك لتحديد خســ ـــ ــ ــ ـــــترداد لةصــ ـــ ــ ــ القابلة لإلســ

تقدير القيمة القابلة لإلســــترداد للوحدة المنتجة للنقد التي يعود إليها األصــــل نفســــه. عند لإلســــترداد ألصــــل محدد، تقوم المجموعة ب
يتم توزيعها إلى أصـغر أو   إمكانية تحديد أسـس توزيع معقولة وثابتة، يتم توزيع األصـول المشـتركة إلى وحدات منتجة للنقد محددة،

 زيع معقولة وثابتة لها.مجموعة من الوحدات المنتجة للنقد التي يمكن تحديد أسس تو 
 

ــر على    اختباريتم  ــنويًا على األقل وعند وجود مؤشـــ ــتخدام غير محددة النخفاض القيمة ســـ ــة بأعمار اســـ الموجودات غير الملموســـ
 انخفاض قيمة األصل.

 
ــًا تكلفة البيع ـــ ــ ــ ــل ناقصــ ـــ ــ ــ ــترداد هي القيمة العادلة لةصــ ـــ ــ ــ ــتخدام، أيهما أعلى.  أو   إن القيمة القابلة لالســ ـــ ــ ــ عند تقييم قيمة  قيمة االســ

ــريبة الذي يعكس  ــم ما قبل الضـ ــتخدام معدل خصـ ــتقبلية المقدرة إلى قيمها الحالية باسـ ــم التدفقات النقدية المسـ ــتخدام، يتم خصـ االسـ
 تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لةموال والمخاطر الخاصة باألصل التي لم يتم تعديل تقييم التدفقات النقدية المستقبلية لها. 

 
ـــــل )أو الوحدة المنتجة للنقد( بما يقل عن القيمة المدرجة، يتم تخ ي  القيمة   ـــ ــ ــ ـــــترداد ألصــ ـــ ــ ــ في حال تم تقدير القيمة القابلة لالســ

ــــرًة في الربح ــائر االنخفاض مباشــ ــ ــــترداد. يتم االعتراف بخســ ــــل )أو الوحدة المنتجة للنقد( إلى القيمة القابلة لالســ أو   المدرجة لةصــ
 الخسارة.

 
ــل )أو الوحدة المنتجة للنقد( إلى القيمة المعدلة في حالة ا ــائر انخفاض القيمة الحقًا، يتم زيادة القيمة المدرجة لةصــ ــترجاع خســ ســ

ـــــل )أو الوحدة المنتجة للنقد( فيما لو لم يتم  ـــ ــ ــ ـــــترداد، بحيث ال تزيد القيمة المدرجة المعدلة عن القيمة المدرجة لةصــ ـــ ــ ــ القابلة لالســ
أو   اســـــترجاع خســـــائر انخفاض القيمة مباشـــــرًة في الربحب  اإلعترافة في الســـــنوات الســـــابقة. يتم خســـــائر انخفاض القيم  احتســـــاب
 الخسارة.
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 المخزون 

ـــــرة وعندما يكون ذلك مالئمًا، أو   يتم إدراج المخزون بالتكلفة ـــــمل التكلفة المواد المباشــ ـــــافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. تشــ صــ
ـــب التكلفة بطريقة  ــ ــ ـــ ــ ــ ــــ ــعه وموقعه الحاليين. تحتســ ــار المخزون إلى وضـ ــرة والتكاليف األخرى المتكبدة إلحضـ تكاليف العمال المباشـ

 المتوسط المرجح.  
 

ى سعر البيع المقدر، مطروحًا منها جميع التكاليف المقدرة إلتمام تجهيز البضاعة والتكاليف  تمثل صافي القيمة القابلة للتحقق عل
 توزيع.البيع و ال ،تسويقالالمتوقع تكبدها في  

 مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

ــــافية المتوقعة. بموجب هذه الط  التزاميتم تقدير   ــــتخدام طريقة الوحدة اإلضــ ــــات نهاية الخدمة باســ ــــات كل تعويضــ ريقة تعود تعويضــ
 زيادة الراتب المستقبلية.  عتبارمشترك بموجب الخطة لعدد سنوات الخدمة، مع األخذ في اال

 
المبلغ المتوقع دفعه إذا كان لدى   التزاميتم تحميل امتيازات الموظفين قصــيرة األجل عند تقديم الخدمة ذات الصــلة. يتم االعتراف ب

بصـورة    لتزامدفع هذا المبلغ نتيجة لخدمة سـابقة قدمها الموظف ويكون من الممكن تقدير هذا االضـمني لأو    حالي  التزامالمجموعة  
 موثوقة.

 المكافآت وخطط الحوافز طويلة األجل   ()أ
الخســائر على أســاس االســتحقاق. تخضــع االمتيازات  أو   تعترف المجموعة بمطلوبات المكافآت والحوافز طويلة األجل في األرباح

 الخاصة باإلدارة لموافقة مجلس اإلدارة وترتبط بأداء األعمال.
 ةخطة المساهمات المحدد )ب(

لسـنة  2دولة اإلمارات العربية المتحدة المشـمولين في القانون رقم  منيتم إعداد المسـاهمات التقاعدية الشـهرية للموظفين المواطنين  
 . تتم إدارة صندوق التقاعد من قبل حكومة أبوظبي ودائرة المالية ممثلة بصندوق معاشات ومكافآت التقاعد إلمارة أبوظبي.  2000

 )ج( خطة التعويضات المحددة
مة للموظفين بخالف برنامج للمســـاهمات المحددة. تقوم المجموعة حاليًا  يتمثل برنامج التعويضـــات المحددة بتعويضـــات نهاية الخد

ــات نهاية الخدمة للموظفين طبقا لةحكام المطبقة من قانون العمل االتحادي   ــع للتمويل خاص بتعويضــ بتطبيق برنامج غير خاضــ
صــــافي    احتســــابأســــاســــي للموظف. يتم   لدولة اإلمارات العربية المتحدة ويرتكز على فترات الخدمة المتراكمة ومســــتوى آخر راتب

المجموعة المتعلق ببرنامج التعويضــات المحددة من خالل تقدير قيمة التعويضــات المســتقبلية التي اكتســبها الموظفين مقابل    التزام
ـــم أي تكاليف غير معت ــ ــ ـــمها لتحديد قيمتها الحالية. يتم خصــ ــ ــ ـــابقة، والتي يتم خصــ ــ ــ رف بها خدمتهم في الفترة الحالية والفترات الســ

د في تاريخ التقييم لسندات صادرة من شركات بالواليات المتحدة مصنفة على أنها  ــــــ م بالعائــــــ دل الخصــــــ ل معــــــ للخدمة السابقة. يتمث
(AA  ويكون هذا هو الســـوق البديل في حالة عدم وجود ســـوق واســـع النطاق لســـندات صـــادرة من شـــركات بدولة اإلمارات العربية )

 .االكتيارينالمتحدة وفقًا لما يحدده  
 

زات  بصـورة سـنوية بواسـطة اكتواري مؤهل باسـتخدام طريقة الوحدة اإلضـافية المتوقعة. عندما يتم تحسـين امتيا   حتسـابيتم إجراء اال
الخسارة بأقساط متساوية على  أو   الخطة، يتم االعتراف بحصة التعويضات الزائدة الخاصة بالخدمة السابقة للموظفين ضمن الربح

الخسـارة، إلى المدى الذي تصـبح  أو   متوسـط الفترة حتى يتم اسـتحقاق التعويضـات. يتم االعتراف بالمصـروفات مباشـرة ضـمن الربح
ـــــتحقة في ـــــات مســ ـــــات    عنده التعويضــ ـــــائر االكتوارية الناتجة عن خطط التعويضــ ـــــب والخســ الحال. تعترف المجموعة بكافة المكاســ

  المحددة ضــمن الدخل الشــامل افخر في حين يتم االعتراف بكافة المصــروفات المتعلقة بخطط التعويضــات المحددة ضــمن الربح 
 الخسارة.أو 
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 جنبيةاألعمالت ال

 لغرض هذه البيانات المالية الموحدة، يعتبر الدرهم اإلماراتي )الدرهم( هو العملة الوظي ية وعملة العرض للمجموعة.
 

يتم تسـجيل المعامالت بالعمالت بخالف العملة المسـتخدمة وهي الدرهم اإلماراتي )العمالت األجنبية( على أسـاس أسـعار الصـرف  
ـــــاس  ـــ ــ ــ ـــــائدة بتاريخ تلك المعامالت. بنهاية كل فترة تقرير، يتم إعادة تحويل البنود المالية المدرجة بالعمالت األجنبية على أســ ـــ ــ ــ الســ

ــائدة بنهاي ـــ ـــــرف الســ ــعار الصــ ـــ ة فترة التقرير. يتم إعادة تحويل البنود غير المالية بالعمالت األجنبية والتي تظهر بقيمتها العادلة  أســ
على أسـاس أسـعار الصـرف السـائدة عند تحديد القيمة العادلة لها. ال يتم إعادة تحويل البنود غير المالية بالعمالت األجنبية والتي  

 يتم قياسها وفقًا للتكلفة التاريخية.  
 

 الخسارة وقت حدوثها.أو   يتم االعتراف بفروقات تحويل العمالت في الربح

 المخصصات 

ــات عندما يكون على المجموعة أي  ــ ــصــ ــ ــتدالليأو   حالي )قانوني  التزاميتم اإلعتراف بالمخصــ ــ ــابقة والتي  اســ ــ ( ناتج عن أحداث ســ
ــــديد اال ـــ ــ ــ ــــكل موثوق. إن المبلغ المعترف به   لتزامويمكن تقدير مبلغ اال  لتزاميكون من المحتمل أن تكون المجموعة ملزمة لتســ ـــ ــ ــ بشــ

ــص يتم  ــابكمخصــ ــل التوقعات للبدل المطلوب لمقابلة االاحتســ ــب أفضــ   عتبار بعين اال  األخذكما بنهاية فترة التقرير بعد   لتزامه حســ
ـــــتخدام التلتزامالمخاطر واألمور غير المؤكدة المحيطة باال ـــــص باســ ـــــداد اال. عندما يتم قياس المخصــ   لتزام دفقات النقدية المقّدرة لســ

ية المطلوبة لسـداد قتصـادكافة المنافع االأو  الحالي، فإن قيمته المدرجة هي القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية. عندما يكون جزء
م واستعاضة المبلغ المخصص متوقع استردادها من طرف ثالث، فإنه يتم االعتراف بالذمة المدينة كموجودات في حالة كون استال

 مؤكدة ويمكن قياس المبلغ بشكل موثوق. 

 األدوات المالية

 يتم اإلعتراف بالموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح المجموعة طرفا في األحكام التعاقدية لةداة.
 

  ف المعامالت التي تعود مباشــرًة إلى شــراءيتم قياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة. يتم إضــافة تكالي
ــتثناء الموجودات المالية والمطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربحأو  ــ ــ ــــدار موجودات مالية ومطلوبات مالية )باســ ــ أو   إصــ

ــــــارة( ــ ــ ــــــمها من القيمة العادلة للموجودات الماليةأو   الخســ ــ ــ ــــــب، عند االعتراأو    خصــ ــ ــ ف المبدئي. يتم المطلوبات المالية، أيهما أنســ
ـــــرة إلى اقتنـاء موجودات مـاليـة ـــ ــ ــ أو   مطلوبـات مـاليـة بـالقيمـة العـادلـة من خالل الربحأو    االعتراف بتكـاليف المعـاملـة العـائـدة مبـاشــ

 الخسارة الموحد.أو   الخسارة مباشرة في بيان الربح

 تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية

 اإلعتراف المبدئي
 الخسارة.أو   بالقيمة العادلة من خالل الربحأو   المبدئي، يتم تصنيف الموجودات المالية كمقاسة: بالتكلفة المطفأةعند اإلعتراف  

 مالية بالتكلفة المطفأةالموجودات ال
ــاب  ــروط التالية وال يتم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل حسـ ــل المالي بالتكلفة المطفأة إذا تم الوفاء بالشـ أو   الربحيتم قياس األصـ

 الخسارة:
ــول على التدفقات النقدية   • ــمن إطار نموذج األعمال الذي يهدف إلى اإلحتفاظ بالموجودات للحصـــ ــل ضـــ يتم اإلحتفاظ باألصـــ

 التعاقدية؛ و
والفائدة  الشروط التعاقدية للموجودات المالية ينتج عنها تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي هي وحدها دفعات ألصل الدين  •

 على المبلغ الرئيسي القائم.
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 األدوات المالية )يتبع(

 تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية )يتبع(

 الخسارةأو   مالية بالقيمة العادلة من خالل الربحالموجودات ال
عند اإلعتراف المبدئي، يجوز للمجموعة أن تقوم بتحديد أصـــل مالي بشـــكل نهائي والذي يلبي المتطلبات التي يتم قياســـها بالتكلفة  

يخف  بشــــكل كبير عدم التطابق  أو   يقوم بإلغاءإذا كان ذلك الخســــارة،  أو   المطفأة كما تم قياســــها بالقيمة العادلة من خالل الربح
 .في المحاسبة

 
 الخسارة.أو   يتم قياس كافة الموجودات المالية األخرى الحقًا بالقيمة العادلة من خالل الربح

 تقييم نموذج األعمال
مسـتوى المحفظة ألن هذا  تمتقوم منشـآت المجموعة بإجراء تقييم لهدف نموذج األعمال الذي تم بموجبه اإلحتفاظ باألصل المالي  

 :عتباريعکس على نحو أفضل طريقة إدارة األعمال وتقديم المعلومات إلی اإلدارة. تتضمن المعلومات التي أخذها باال
 
ـــاط  تواتر، حجم وتوقيت عمليات تداول   • ــ ــ ـــباب هذه التداوالت وتوقعاتها حول نشــ ــ ــ ـــابقة، أســ ــ ــ الموجودات المالية في الفترات الســ

المعلومات المتعلقة بنشــاط التداول بشــكل منعزل، ولكن كجزء من تقييم    عتبارالتداول المســتقبلي. ومع ذلك، ال يتم األخذ باال
 وكي ية تحقيق التدفقات النقدية؛  شامل لكي ية تحقيق الهدف المعلن للمجموعة إلدارة الموجودات المالية

 ؛ ووإعداد التقارير عنها كيف يتم تقييم أداء المحفظة  •
ـــــمن نموذج األعمال( وکي ية إدارة هـذه  • ـــ ــ ــ المخاطر التي تؤثر علی أداء نموذج األعمال )الموجودات المالية المحتفظ بهـا ضــ

 المخاطر.
 

  تقييم أدائها على أســاس القيمة العادلة بالقيمة العادلة من خالل الربح  يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة والتي يتم
ــيل التدفقات النقدية  أو  ــيل التدفقات النقدية التعاقدية، كما ال يتم اإلحتفاظ بها لتحصـــ ــارة، وذلك ألنها غير محتفظ بها لتحصـــ الخســـ

 التعاقدية وبيع الموجودات المالية.

 لتي هي مدفوعات أصل الدين والفائدةتقييم التدفقات النقدية التعاقدية ا
 ألغراض هذا التقييم، يتم تعريف "األصل" بأنه هو القيمة العادلة لةصل المالي عند االعتراف المبدئي.

 
 المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم.  ئتمانيتم تعريف "الفائدة" كبدل للقيمة الزمنية للنقود ومخاطر اال

 
ــــلي القائم، تأخذ المجموعة  عند تقييم ما إذا كانت التدفقا  ــ ــــل والفائدة على المبلغ األصــ ــ ت النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات األصــ

أو   الشروط التعاقدية لةداة. ويشمل ذلك تقييم ما إذا كان األصل المالي يتضمن على فترة تعاقدية يمكن أن تغير الوقت  عتبارباال
 هذا الشرط.  مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال تستوفي

 المطلوبات المالية
الخســارة. يتم تصنيف االلتزام المالي  أو   بالقيمة العادلة من خالل الربحأو   يتم تصنيف المطلوبات المالية كمقاســة بالتكلفة المطفأة

ـــــتقةأو   کمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح ـــــنيفها کمحت ظ للمتاجرة، إذا كانت مشــ ـــــارة عندما يتم تصــ تحديدها عند تم أو   الخســ
 تصنيف المطلوبات المالية كمحتفظ بها للمتاجرة إذا تم تكبدها لغرض إعادة الشراء في المستقبل القريب. يتم  .االعتراف المبدئي
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 األدوات المالية )يتبع(

 تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية )يتبع(

 المطلوبات المالية )يتبع(
 الخسارة عند االعتراف المبدئي إذا تم الوفاء بالشروط التالية:  أو   قد يتم تصنيف المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح

 
ــــــنيف يقوم بحذف ▪ ــ ــ ــــــأ عن قياس المطلوباتأو  إذا كان التصــ ــ ــ ــــــورة جوهرية من عدم توافق المعاملة التي قد تنشــ ــ ــ أو    يقلل بصــ

 الخسائر الذي قد تنشأ خالفًا لذلك؛أو  االعتراف بالمكاسب
 
إذا كانت المطلوبات تشــــكل جزءًا من مجموعة مطلوبات مالية، التي يتم إدارتها وتقييم أدائها على أســــاس القيمة العادلة وفقًا  ▪

 وإدارة المخاطر المعتمدة؛   ةالستراتيجي
 
 المالي يتضمن أداة مشتقة متداخلة يحتاج إلى تسجيله بشكل منفصل.  لتزامإذا كان اال ▪
 

الخسـارة وصـافي المكاسـب والخسـائر، باإلضـافة إلى أية مصـاريف  أو   الية بالقيمة العادلة من خالل الربحيتم قياس المطلوبات الم
 الخسارة الموحد.     أو   فوائد، وتم اإلعتراف بها في بيان الربح

 القياس الالحق والمااسب والخسائر
 مالية بالتكلفة المطفأةالموجودات ال

ـــــائر إنخفاض  يتم قياس هذه الموجودات  ــ ـــــتخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم تخ ي  التكلفة المطفأة بخســ ــ الحقًا بالتكلفة المطفأة باســ
ــــرف العمالت األجنبية وانخفاض القيمة في بيان الدخل الموحد. يتم  ــــائر صــ ــــب وخســ القيمة. يتم اإلعتراف بإيرادات الفوائد ومكاســ

 في بيان الدخل الموحد.خسارة عند إلغاء اإلعتراف  أو  اإلعتراف بأي مكسب

 الخسارةأو   مالية بالقيمة العادلة من خالل الربحالموجودات ال
ــائر، بما في ذلك أية فوائد ـــ ــ ـــــب والخســ ــ ــافي المكاســ ـــ ــ إيرادات  أو   يتم قياس هذه الموجودات الحقًا بالقيمة العادلة. يتم اإلعتراف بصــ

 الخسارة الموحد.أو   أنصبة أرباح في بيان الربح

 الخسارةأو   بالقيمة العادلة من خالل الربحمالية  المطلوبات  ال
 يتم قياس هذه المطلوبات الحقًا بالقيمة العادلة ويتم اإلعتراف بصافي المكاسب والخسائر في بيان الدخل الشامل الموحد.  

 مالية بالتكلفة المطفأةالمطلوبات  ال
ــي القروض والذمم الدائنة التجارية واألخرى. الحق ــ ــكل رئيســ ــ ــمن بشــ ــ المبدئي، يتم قياس المطلوبات المذكورة أعاله    لالعترافًا  تتضــ

الخســـارة عندما يتم أو   فيما بعد بالتكلفة المطفأة باســـتخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم اإلعتراف بالمكاســـب والخســـائر في بيان الربح
 المطلوبات وكذلك من خالل عملية إطفاء طريقة الفائدة الفعلية. استبعاد

 
ــابيتم  ــم  عتبارالتكلفة المطفأة بعد األخذ باال احتســ ــتحواذعالوة على االأو    أي خصــ ــوم  ســ ــكل جزًءا ال أو  والرســ التكاليف التي تشــ

 الخسارة الموحد.أو   يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. يتم إدراج إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل في بيان الربح
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 إعادة التصنيف

 الموجودات المالية
نموذج األعمال إلدارة هــذه الموجودات المالية.  تقوم المجموعة فقط بإعادة تصنيف الموجودات المالية إذا وفقط إذا تغير هــدف  

ــاتهــا   ــات المجموعــة ويمكن إثب ــة ألن هــذه التغييرات يجــب أن تكون هــامــة لعملي ــادرة للغــاي ومن المتوقع أن تكون هــذه التغييرات ن
 لةطراف الخارجية.

 المطلوبات المالية
 ادة التصنيف الالحقة غير مسموح بها.تحدد المجموعة تصنيف المطلوبات المالية عند االعتراف المبدئي. إن إع

 تعديالت على الموجودات المالية والمطلوبات المالية

 الموجودات المالية
ــكل جوهري. إذا   ــل المعدل مختلفة بشــ ــل مالي، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية لةصــ ــروط أصــ إذا تم تعديل شــ

ــــكل جوهري، ــ ــــلي تعتبر منتهية  كانت التدفقات النقدية مختلفة بشــ ــ ــــل المالي األصــ ــ فإن الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من األصــ
 .الصالحية. وفي هذه الحالة، يتم إلغاء اإلعتراف باألصل المالي األصلي ويتم اإلعتراف باألصل المالي الجديد بالقيمة العادلة

 
ــــل المعـدل المـدرجـة بـالتكلفـة المطفـأة مختلفـة اختالفـًا جوهريـًا، فـإن التعـديـل ال ينتج عنـه إلغـاء   ــ ـــ ــ ــ إذا لم تكن التـدفقـات النقـديـة لةصــ

ـــــل المالي. وفي هذه الحالة، تقوم المجموعة بإعادة   ـــــاباالعتراف باألصــ ـــــل المالي   احتســ   واالعتراف إجمالي القيمة المدرجة لةصــ
 .الخسارة الموحدأو   خسارة تعديل بيان الربحأو  ل إجمالي القيمة المدرجة كمكسببالمبلغ الناتج عن تعدي

 المطلوبات المالية
ــروط اال ــ ــ ــ ــكل جوهري،  تختلف  المعدل   لتزامالمالي، وكانت التدفقات النقدية لال  لتزامإذا تم تعديل شــ ــ ــ ــ   التزام يتم اإلعتراف بعندها بشــ

  لتزام المالي المطفأة واال  لتزاميمة العادلة. يتم اإلعتراف بالفرق بين القيمة المدرجة لالالمالي الجديد القائم على الشـروط المعدلة بالق
 الخسارة الموحد.أو   المالي الجديد مع الشروط المعدلة في بيان الربح

 إلغاء اإلعتراف
 الموجودات المالية

 جزء من مجموعة أصول مالية مماثلة(:أو   المالييتم إلغاء اإلعتراف باألصل المالي )أو، حين ينطبق ذلك جزء من األصل  
 
 للتدفقات النقدية من األصل؛ أو الستالمصالحية الحقوق التعاقدية    انتهاءعند  •
ــتالمعندما تقوم المجموعة بتحويل حقوقها في  • ـــ ــ ــ ــل  اســ ـــ ــ ــ ــديد التدفقات النقدية   لتزامتتحمل االأو   التدفقات النقدية من األصــ ـــ ــ ــ بتســ

 أو   خير ملموس إلى طرف آخر بموجب ترتيب "تمرير المدفوعات"؛المستلمة بالكامل دون أي تأ 
ــلعند  • ــ ــتالم التدفقات النقدية من األصــ ــ ــكل جوهري كافة  وعند )أ( قيام المجموعة بتحويل حقوقها الســ ــ إما قيامها بالتحويل وبشــ

ومنافع الملكية، ولكنها قامت اإلحتفاظ بشــكل جوهري بكافة مخاطر  أو   )ب( لم تقم بالتحويلأو   مخاطر ومنافع ملكية األصــل
 بتحويل حق السيطرة على األصل.

 
ــاؤها  ــ ـــ ــ ــ ــة في الموجودات المالية المحولة المؤهلة إللغاء اإلعتراف والتي يتم إنشــ ــ ـــ ــ ــ اإلحتفاظ بها من قبل  أو  يتم اإلعتراف بأية حصــ

 .منفصل  التزامأو  المجموعة كأصل
 

لموجودات المعترف بهـا في بيـان المركز المـالي الخـاص بهـا، ولكنهـا تحتفظ  تقوم المجموعـة بـإبرام معـامالت تقوم بموجبهـا بتحويـل ا
 .بالموجودات المحولة  فاإلعتراجزء منها. في هذه الحاالت، ال يتم إلغاء أو   إما بكافة مخاطر ومنافع الملكية المحولة
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  واالحتفاظ اإلحتفاظ بشــــكل جوهري بجميع مخاطر ومنافع ملكية األصــــل المالي  أو   في المعامالت التي لم تقم المجموعة بالتحويل

بشــكل جوهري بالســيطرة على األصــل، تســتمر المجموعة اإلعتراف باألصــل إلى حد مشــاركتها المســتمرة، التي يتم تحديدها بمدى 
 تعرضها للتغيرات في قيمة األصل المحول.

 القياس بالتكلفة المطفأة
الخســــارة  أو   خســــارة عند إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية المقاســــة بالتكلفة المطفأة في بيان الربحأو   مكســــب  يتم اإلعتراف بأي

 .الموحد

 المطلوبات المالية
 صالحيتها.  انتهاءأو   إلغائها أو   ات التعاقديةلتزاماال  استيفاءالمالي عندما يتم   لتزامتقوم المجموعة بإلغاء االعتراف باال

 ة الموجودات الماليةإنخفاض قيم
ــــتبدل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ــ ــــبي الدولي رقم  9يســ ــ ــــارة المتكبدة" بموجب المعيار المحاســ ــ مع نموذج   39نموذج "الخســ

المتوقعة    ئتمانية على خســـــارة االقتصـــــاد" المســـــتقبلية. يتطلب تقييم كي ية تأثير التغيرات في العوامل االخســـــارة االئتمان المتوقعة"
 المرجح.  االحتمالالمتوقعة على أساس   ئتمانحكم هام. يتم تحديد خسارة اال

 
المتوقعة على األدوات المالية التالية التي لم يتم قياســــها بالقيمة العادلة    ئتمانبمخصــــصــــات خســــائر اال  باالعترافتقوم المجموعة  
 الخسارة:أو   من خالل الربح

 
 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل افخر؛ وأو   أدوات الدين المدرجة بالتكلفة المطفأةموجودات مالية مقاسة وهي  •
 عقود الضمان المالي الصادرة. •
 

                         ً  المبسط حسب ما تراه مناسبا .أو   تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسائر إما باستخدام النهج العام
 

   ً                       شـهرا  باسـتثناء ما إذا كانت   12خالل فترة    خسـائر االئتمان المتوقعة   ً                                                   وفقا  للنهج العام، يتم قياس مخصـصـات الخسـارة بمبلغ يعادل 
منذ البداية. في مثل هذه الحاالت، تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسارة بمبلغ يعادل    ئتمانهناك زيادة هامة في مخاطر اال

 مدى الحياة. المتوقعة  ئتمانخسارة اال
 

 .خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر الزمنيبموجب النهج المبسط، يتم قياس مخصصات الخسارة دائما بمبلغ يعادل  
 

ناتجة عن    خســــائر ائتمان متوقعة على مدى العمر الزمني: إن هذه الخســــائر هي خســــائر ائتمان متوقعة على مدى العمر الزمني
ــــداد المحتملـة على مـدى الحيـاة المتوقعـة لةداة المـاليـة، إذا كـانـت هنـاك زيـادة هـامـة في مخـاطر  جميع أحـداث التخلف عن ال ــ ـــ ــ ــ ســ

 .بموجب النهج المبسطأو   ئتماناال
 

ــائر   ــهرا   12ية متوقعة خالل فترة  ائتمانخسـ ــائر هي جزء من ال: إن هذه     ً شـ ــائر االئتمان المتوقعةخسـ ناتجة عن أحداث التخلف    خسـ
ــداد على األداة ا ــ ــر إذا كان العمر المتوقع لةداة اقل من   12لمالية المتوقعة خالل عن الســ ــ ــهرا  بعد تاريخ التقرير )أو فتره أقصــ ــ    ً                                                                     شــ

 شهرا(. 12
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   خسائر االئتمان المتوقعةقياس 
 :. يتم قياسها كما يليئتمانالمتوقعة هي تقدير مرجح لخسائر اال  ئتمانخسائر اال

 
ــــة: كالقيمة الحالية لجميع حاالت العجز النقدي )أي الفرق بين التدفقات  ائتمانموجودات مالية ذات قيمة   • ـــ ــ ــ ية غير منخفضــ

 (؛ واستالمها                              ً                                               النقدية المستحقة للمجموعة وفقا  للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة  
للتدفقات النقدية المستقبلية   ية منخفضة: كالفرق بين إجمالي القيمة المدرجة والقيمة الحاليةائتمانموجودات مالية ذات قيمة   •

 المقدرة.

 تعريف التخلف عن السداد 
ــداد ألهداف إدارة مخاطر اال ـــ ــير الخبرة التاريخية إلى أن    ئتمانتعتبر المجموعة ما يلي كحدث للتخلف عن الســ ـــ الداخلية حيث تشــ

 :التي تستوفي أحد المعايير التالية ال يمكن استردادها عموًما الموجودات المالية  
 

 عندما يكون هناك إخالل للعهود المالية من قبل المقترض؛ أو •
ــير المعلومات التي يتم تطويرها داخلًيا  • ــادر خارجية إلى أنه من غير المحتمل  أو   عندما تشـ ــول عليها من مصـ يتم الحصـ

ــديد مديونيته، بما في ذلك المجموعة، بالكامل )بدون األخذ باال ــ ــ ــ ــمانات ت  عتبارأن يقوم المقترض بتســ ــ ــ ــ حتفظ بها أي ضــ
 المجموعة(.

 
  365تجاوز األصــل المالي أكثر من يبغ  النظر عن التحليل الســابق، تعتبر المجموعة أن التخلف عن الســداد قد حدث عندما  

 تخلف عن السداد هو أكثر مالءمة.لل  آخر  ً                                                                 يوم ا، ما لم يكن لدى المجموعة معلومات معقولة وقابلة للدعم أن معيار  

 القيمة عاس إنخفاض 
ــجيل  ــوعي بحدث وقع بعد تســـ ــكل موضـــ ــارة انخفاض القيمة في فترة الحقة، ويمكن أن يرتبط االنخفاض بشـــ إذا انخف  مبلغ خســـ

ــتردادانخفاض القيمة، يتم  ــاب مخصــــص انخفاض قيمة القرض وفق ا لذلك. يتم اإلعتراف   االســ ــترداد                                           ً                      من خالل تخ ي  حســ  باالســ
 الخسارة الموحد.أو   في بيان الربح

 بشطال
جزء منها( إلى الحد الذي ال يكون هناك احتمال واقعي السترداده. أو   يتم شطب إجمالي القيمة المدرجة ألصل مالي )إما بالكامل

ــول ــ ــادر دخل يمكن ان تولد تدفقات نقدية كافية أو   وتكون هذه هي الحالة عندما تقرر المجموعة أن المقترض ليس لديه أصــ ــ مصــ
. ومع ذلك، يمكن أن تخضـــــع الموجودات المالية المشـــــطوبة ألنشـــــطة اإلنفاذ من أجل االمتثال  لســـــداد المبالغ الخاضـــــعة للشـــــطب

 إلجراءات استرداد المجموعة للمبالغ المستحقة.
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 أحاام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد  4
 

، قامت إدارة المجموعة باتخاذ أحكام، وتقديرات، وافتراضـات معينة 3خالل تطبيق السـياسـات المحاسـبية والموضـحة في اإليضـاح  
ريخية وعوامل أخرى تعتبر  ليســـــت جلية الوضـــــوح من مصـــــادر أخرى. تعتمد التقديرات واالفتراضـــــات المرتبطة بها على الخبرة التا 

 .إن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديراتذات عالقة. 
 

في التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها إعادة    االختالفيتم تسجيل  بشكل مستمر.    واالفتراضاتيتم مراجعة هذه التقديرات  
في حـالـة كون التعـديالت أو   مراجعـة هـذه التقـديرات وذلـك في حـالـة أن التعـديالت النـاتجـة عن إعـادة التقييم تؤثر على تلـك الفترة،

ــج  ــتقبلية فيتم تسـ . تم تلخيص األحكام  يلها في تلك الفتراتالناتجة عن إعادة مراجعة التقديرات تؤثر في فترة المراجعة والفترات المسـ
 أدناه.  اإلدارة  والتقديرات الحساسة التي اتخذتها 

 الحساسة في تطبيق السياسات المحاسبية  األحاام

ــمن تقديرات  األحكامفيما يلي   ـــ ــ ــ ــة، عدا تلك التي تتضــ ـــ ــ ــ ــاســ ـــ ــ ــ ، والتي قامت اإلدارة باتخاذها خالل عملية تطبيق  )أنظر أدناه( الحســ
 الموحدة.  والتي لها التأثير األكبر على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية  للمجموعةسبية  السياسات المحا 

 اندماج األعمال 

تجميع معاملة الســيطرة المشــتركة باســتخدام طريقة االســتحواذ أو طريقة   احتســابلتحديد ما إذا كان ينبغي   يتطلب الحكم الجوهري 
أو   تجميع المصــالح، هناك خيار ســياســة متاح لإلدارة الختيار إما المعمول بها . بموجب إرشــادات الممارســة المحاســبية  المصــالح

ــــتحواذ لمعامالت  ــ ــــبة االســ ــ ــــيطرةمحاســ ــ ــــتركة.   الســ ــ ــــوف يتمالمشــ ــ وهر والحقائق والظروف المحددة  تحديد االختيار من خالل الج  ســ
 المحيطة بكل مجموعة أعمال معينة تحت سيطرة مشتركة.

 
ــــلة بمعامالت الوب ــ ــــيطرةالنظر في الظروف المحددة ذات الصــ ــ ــــتركة المختلفة  ســ ــ أعمال مختلفة    قد يؤدي ذلك إلى اندماجات  ،المشــ

، حيث تشــير الحقائق والظروف المحددة  للتقريريتم احتســابها بشــكل مختلف من قبل الشــركة المصــدرة    ،ســيطرة مشــتركةل خاضــعة
 إلى أن المعامالت ليست متشابهة في طبيعتها وتستدعي معاملة مختلفة.

 
مشـــــتركة والتي وجهت اإلدارة إلى اســـــتنتاج أن  الســـــيطرة التحت    أركان وحديد اإلماراتالعوامل ذات الصـــــلة بدمج أعمال    فيما يلي
 :لمعامالتايعكس بشكل أفضل جوهر    المصالحتجميع 

 
ــيط وإعادة هيكلة  إلجراء عملية  المعاملةتم تنفيذ  ▪ ــ ـــ ــ ــ ــتمر،  يةداخل  تبســ ــ ـــ ــ ــ ــوف تســ ــ ـــ ــ ــ إدارة كلتا المجموعتين الفرعيتين في   وســ

 المستقبل وتشغيلهما بشكل منفصل كما كان الحال قبل معاملة السيطرة المشتركة؛
(، من أجل تنظيم  شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.عالمساهم الرئيسي النهائي )أي   من قبل مدفوعة المعاملةكانت  ▪

 بشكل أفضل؛ وة و ببساطفي المجموعتين الفرعيتين    ا استثماراته
ــــية لةعمال   أوجه تآزرلتحقيق أي   المعاملةلم يتم تنفيذ   ▪ ــ ــاســ ــ ــ محدد بين المجموعتين الفرعيتين، بالنظر إلى الطبيعة األســ

 التجارية في إطار معاملة السيطرة المشتركة.
 

ــــالح   ً                                        بناء  على ما ورد أعاله، قررت اإلدارة أن تجميع  ــ ــــتخدمي البيانات المالية    المصــ ــ ــــاهمين ومســ ــ هو العرض األكثر مالءمة للمســ
الموحدة، لتعكس هذه المعاملة.
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 )يتبع(طبيق السياسات المحاسبية الحساسة في ت األحاام

 مخصص ترميم وتجديد مصنع اإلسمنت 

ــبي الدولي رقم   عتبارأخذت اإلدارة في اال ــات وااللتزامات الطارئة  " 37األحكام المنصــــوص عليها في المعيار المحاســ المخصــــصــ
ــ يلة  والموجودات الطارئة ــتكون ضـــ ــمنت. وقررت اإلدارة أن تكاليف الترميم ســـ ــنع اإلســـ " فيما يتعلق بمخصـــــص ترميم وتجديد مصـــ

 بأي مخصص.  باالعترافوبالتالي لم تقم 

 19 -كوفيد 

بســـــبب  باعتبارها وباء(  19  –)كوفيد  فيروس كورونا ســـــالســـــة جديدة من  عنأعلنت منظمة الصـــــحة العالمية    ،2020في مارس 
ــاف الزيادة في التعرض والعدوى في جميع أنحاء العالم.   ــي المرض فياكتشــ ــت  دولة  الحتواء تفشــ اإلمارات العربية المتحدة، فرضــ

 على حركة األشخاص والبضائع بما في ذلك إغالق كل من الرحالت الداخلية والخارجية من وإلى البالد.  قيوداً الحكومة 
 

ة واقتصـــــادية ال يمكن التنبؤ بها وال يزال تطورها غير معروف حتى تاريخ إصـــــدار البيانات  يأتي تفشـــــي المرض مع عواقب بشـــــري
 للغاية.التأثير على أنشطة وعمليات المجموعة غير مؤكد   يبقىللتطور السريع للوضع،   راً . نظالموحدة  المالية

 
ــكل منتظمتقوم المجموعة   ـــ ــ ــ ــتمرارية  19 -كوفيد بتقييم تأثير   بشــ ـــ ــ ــ ــيولةأعمالها   على عملياتها واســ ـــ ــ ــ القانونية. تتوقع و  والتزامات الســ

 بسبب تخ يف بع  القيود التي كانت مفروضة في بداية الوباء. اإلنشاءاتفي قطاع   انتعاش مستمرالمجموعة  
 

ــح أعاله مما أدى إلى االعتراف بمخصـــــص أعلى في    الوباءأدى تأثير هذا  ــارة االئتمان المتوقعة كما هو موضـــ إلى زيادة في خســـ
ـــــاً . كان هناك  نة الحاليةالســـــــ  ـــــهرة    أيضــ ـــــتقبلية من العمليات عند تقييم انخفاض قيمة الشــ انخفاض في التنبؤ بالتدفقات النقدية المســ

عن كثب  19  -كوفيد المجموعة مراقبة تأثير    سـوف تواصـل .(3االسـتمرارية )راجع إيضـاح  مبدأ  ( و 14و  6، 5إيضـاحات  )راجع 
 في الفترات المستقبلية. انخفاض القيمةو إغالق آخر إلى مخصصات إضافية و/ أو و/ أ الوضع المطولاستمرار  قد يؤدي و 
 

كما قامت المجموعة بإدخال تدابير شــاملة اســتباقية لمعالجة وتخ يف المشــكالت التشــغيلية والمالية الرئيســية الناشــ ة عن الوضــع  
ـــــغيليـة التي تم ـــ ــ ــ ـــــمن   الحـالي، كمـا قـامـت بـإدارة العـديـد من مجـاالت المخـاطر التشــ ـــ ــ ــ تحـديـدهـا وتنفيـذ العـديـد من اإلجراءات التي تضــ

 استمرارية العمليات.

 المصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد 

إن االفتراضـات الرئيسـية المتعلقة بالمسـتقبل والمصـادر الرئيسـية األخرى للتقدير غير المؤكد كما في نهاية فترة التقرير والتي تحمل  
ــبب   ـــ ــتها  مخاطر مهمة قد تســ ـــ ــنة المالية القادمة يتم مناقشــ ـــ تعديالت جوهرية على القيم المدرجة للموجودات والمطلوبات خالل الســ

 أدناه:

 والموجودات غير الملموسة والممتلكات واآلالت والمعدات انخفاض قيمة الشهرة 

ــــت النخفاض القيمة، يتطلب تقدير القيمة في  ــ ــ ــهرة قد تعرضــ ــ ــ ــ ــتخداملتحديد ما إذا كانت الشــ ــ ــ ــ لوحدات المنتجة للنقد التي تم ل  االســ
، يتطلب من المجموعة عند تقدير التدفقات النقدية المســــتقبلية من وضــــع االســــتخدامالقيمة في    حتســــابتخصــــيص الشــــهرة لها. ال

 افتراضات محددة لها، بما في ذلك توقعات اإلدارة لما يلي:
 

 معدالت النمو طويلة األجل للتدفقات النقدية؛  •
 المصروفات الرأسمالية المستقبلية؛ وتوقيت وحجم  •
 اختيار معدالت الخصم التي تعكس المخاطر ذات الصلة.  •
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 )يتبع(  المصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد

 والممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة )يتبع(انخفاض قيمة الشهرة 

 اإلسمنت 
ـــــتخراجهــا من محجرهــا    الكميــاتقــامــت اإلدارة بتقييم   ـــ ــ ــ ـــــير   المملوك لهــا المتبقيــة من الحجر الجيري التي يمكن اســ ـــ ــ ــ في العين. تشــ

ــاس مقبول  ـــ ــ ــ ــتمر، على أســ ـــ ــ ــ ، لمدة عامين آخرين وبعد ذلك لن يعود تجارياً التقديرات إلى أن عمليات التعدين الحالية يمكن أن تســ
ــلة  ــتخراج الموادمواصـــ ــادياً لحجر الجيري  من االخام   اســـ ــتدعم مخزونات الحجر الجيري والكلنكر الموجودة حاليا  و .  مجديًا اقتصـــ ســـ

ـــــتنفاد هذه المخزونات،   ــ ـــــنوات أخرى. بعد اســ ــ ـــــمنت بكميات حالية لمدة ثالث ســ ــ ـــــتمرار التعدين لمدة عامين آخرين إنتاج األســ ــ واســ
 العين. سيتعين على الشركة الحصول على المواد الخام من الحجر الجيري من مزود بديل ونقلها إلى مصنع أسمنت

 
ــــجيل انخفاض   ــتقبلية لةعمال، بناًء على نموذج األعمال المعدل هذا، وتم تســ ــ القيمة في  قامت اإلدارة بتقييم التدفقات النقدية المســ

 (.30و 6و  5)اإليضاحات   ذات العالقةممتلكات وافالت والمعدات الو  الموجودات  حق استخدامو على الشهرة المخصصة،  

 الحديد
ــم    19-ونتيجة لجائحة كوفيد ـــ ــادية، تأثر الطلب على منتجات قســ ـــ ــواقه   الحديدالحالية، وغيرها من العوامل االقتصــ ـــ في كل من أســ

ــلبا في كل من عامي   ــ ــ ــــأن 2021و  2020اإلقليمية والدولية ســ ــ ــــغيل. ونتيجة لذلك، تم اتخاذ قرارات بشــ ــ ــــانع  وقف تشــ ــ بع  مصــ
ــان  2020المجموعة في  ـــ ــع في  وخف  حجم اإلنتاج في مصــ ـــ ــتمر هذا الوضــ ـــ ــغيل 2021ع أخرى. اســ ـــ ، على الرغم من إعادة تشــ
 . السعةقدرات أقل من على مستويات ولكن تم تشغيلها  ،خالل السنة والتي كان قد تم وقف تشغيلها  بع  المصانع

 
ــتخدامحق قامت اإلدارة بتقييم انخفاض قيمة الممتلكات وافالت والمعدات و  ــنة المن الموجودات  اســ ــمبر  31تهية في  خالل الســ ديســ

 الموجوداتبع  لمخصـــــص انخفاض جزئي  تكوين  و  بالكامل للمرافق التي تم وقف تشـــــغيلها مما أدى إلى انخفاض قيمة    2020
، ونتيجة السـتمرار حالة عدم 2021ديسـمبر    31(. تمت مراجعة خسـائر انخفاض القيمة هذه في 30و 6، 5األخرى )إيضـاحات  

إضــــافية ، يجب االحتفاظ    خســــائر انخفاض قيمة  ضــــرورة لتكوينإلى أنه في حين لم تكن هناك   جاالســــتنتا اليقين في الســــوق، تم 
 بخسائر انخفاض القيمة على النحو المحدد في السنة السابقة بالكامل.

 
 6و  5وتم توضـيح االفتراضـات الرئيسـية المسـتخدمة في اإليضـاحات    إمكانية اسـترداد أعمال الطابوق ، قامت اإلدارة بتقييم  بالمثل

تؤدي التغييرات في االفتراضــات والتوقعات الرئيســية إلى اســتنتاجات مختلفة حول    ويمكن أنالبيانات المالية الموحدة.    حول  14و  
  (.العكوساتأو ت )المخصصا  همقدار هذو ( العكوساتمخصصات انخفاض القيمة )أو   ان هناك ضرورة إلىما إذا ك

 ات في الشركات الزميلةستثمار إنخفاض قيمة اال

اتها في الشــركات الزميلة لتحديد إن كان هنالك ما يشــير إلى انخفاض في قيمتها. إن  اســتثمار تقوم اإلدارة بصــورة منتظمة بمراجعة 
ــتثمار تحديد ما إذا كانت اال ــت النخفاض في قيمتها سـ ــتركة قد تعرضـ ــاريع المشـ ــتلزم من اإلدارة أن تقوم بتقييم مدى   ات في المشـ يسـ

وحتى المســـــتقبل    ســـــتحواذربحية المنشـــــأة المســـــتثمر بها، مســـــتوى الســـــيولة وقدرتها على إنتاج تدفقات نقدية تشـــــغيلية من تاريخ اال
ــترداد المقدرة والقيمة المدرجة لال ـــ ــ ــ ــتثمارالمنظور. يتم االعتراف بالفرق بين القيمة القابلة لالســ ـــ ــ ــ ـــــروف في بيان الربح  ســ ــ ــ أو   كمصــ

درهم(  مليون    28,8:  2020مليون درهم ) 50قيمة بمبلغ انخفاض   تكوين مخصـــــصبناًء على تقييم اإلدارة، تم الخســـــارة الموحد. 
 .(7)إيضاح   على استثماراتها في الشركات الزميلة

 
ول ما إذا كانت مخصـــــصـــــات انخفاض القيمة قد تؤدي التغييرات في االفتراضـــــات والتوقعات الرئيســـــية إلى اســـــتنتاجات مختلفة ح 

 هذه المخصصات. مقدارمطلوبة و 
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 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 أحاام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد )يتبع(  4

 )يتبع(  المصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد

 إنخفاض قيمة المخزون 

ــبح المخزون قديم ـــ ــافي القيمة القابلة للتحقق. يتم تصنيف بنود المخزون علی أساس حركاتها  أو    عندما يصــ ـــ متقادم، يتم تقدير صــ
ــة على حــدة ھالمادية واستخدامخالل السنة، وحــالتهــا   ــة لقيمــة كــل ف  ــب مختلف ــ ــ ـــ ــ ــ يتم االعتراف بنســ ا المستقبلي المتوقع، وبالتالي 

ـــــتهالكية التي تتطلب فحص   ـــــص للمخزون الذي تعرض النخفاض القيمة. قامت اإلدارة بمراجعة قطع الغيار والمواد االســ كمخصــ
ديســـمبر   31كانية االســـتخدام. بلغ مخصـــص المخزون المتقادم في فعلي مباشـــر لكل بند من بنود المخزون لتقييم مدى التقادم وإم

ــكل جزء  51,0، منها مليون درهم(  54,9:  2020مليون درهم )  114,2مبلغ   2021 ــافي الموجودات التي   مليون درهم تشـ من صـ
 .(31عليها من حديد اإلمارات )إيضاح    االستحواذتم 

 احتساب مخصص خسارة االئتمان المتوقعة

معلومات مســـــتقبلية معقولة وقابلة للدعم، تســـــتند إلى افتراضـــــات للحركة    المجموعةقياس خســـــارة االئتمان المتوقعة، تســـــتخدم عند 
إن الخسارة المتكبدة عند التخلف عن   المستقبلية لمختلف المحركات االقتصادية وكيف ستؤثر هذه العوامل على بعضهما البع .

ــارة الناتجة م ــ ــ ــ ــداد هي تقدير للخســ ــ ــ ــ ــتحقة  الســ ــ ــ ــ ــداد. يعتمد ذلك على الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المســ ــ ــ ــ ن التخلف عن الســ
ـــــمونة.   ـــــينات االئتمانية المضــ ـــــتالمها، مع األخذ في االعتبار التدفقات النقدية من التحســ ـــــكل والتدفقات التي يتوقع المقرض اســ تشــ

ــــارة االئتما  ــ ــــية في قياس خســ ــ ــــداد مدخالت رئيســ ــ ــــداد هو تقدير  احتمالية التخلف عن الســ ــ ن المتوقعة. إن احتمالية التخلف عن الســ
  .الحتمالية التخلف عن السداد عبر فترة زمنية معينة، يشمل احتساب البيانات التاريخية واالفتراضات وتوقعات الظروف المستقبلية

ـــــائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر  إن   ــ ـــــمبر  31لذمم المدينة التجارية كما في  الزمني لخســ ــ مليون    234,4بلغت   2021  ديســ
ـــــافي الموجودات التي تم   76,1، منها مليون درهم(  130,8:  2020درهم ) ـــــكل جزء من صــ ـــــتحواذ  مليون درهم تشــ عليها من االســ

 .(31حديد اإلمارات )إيضاح  
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 ممتلكات وآالت ومعدات  5

  
وتحسينات على أرض 

  ومباني المأجور 
 آالت 

  ومعدات 
 أثاث

  مركبات   وتجهيزات
 أعمال رأسمالية 

    التنفيذقيد 
 

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

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

 13,279  96  59  695  12,174  255  إضافات 
 -  (2,384 ) -  -  2,361  23  استبعادات 

                          
 3,563,008  17,249  28,603  92,640  2,642,502  782,014  2021يناير  1

 12,158,055  3,524  129,577  102,539  10,726,974  1,195,441  ( 31االستحواذ على حديد اإلمارات )إيضاح 
 67,459  9,185  932  1,774  53,971  1,597  إضافات  
 -  247) ) -  -  247  -  تحويالت 

 80,877) ) -  -  -  80,877) ) -  إعادة تصنيف المخزون  
                           11,975) ) -  -  -  8,387) ) -  استبعادات 

 15,695,670  29,711  159,112  196,953  13,334,430  1,979,052   2021ديسمبر  31
             

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

 72,479  -  273  3,580  57,094  11,532  محمل للسنة 
                          
 1,702,910  664  27,942  71,889  1,233,573  368,842  2021يناير  1

 6,066,153  -  112,378  92,854  5,527,681  333,240  ( 31االستحواذ على حديد اإلمارات )إيضاح 
 158,617  -  2,586  4,591  132,198  19,242  محمل للسنة 

 541,143  -  -  -  471,208  69,935  ( 6انخفاض القيمة )إيضاح 
                           11,975) ) -  3,588) ) -  8,387) ) -  استبعادات 

 8,456,848  664  139,318  169,334  7,356,273  791,259   2021ديسمبر  31
             

             القيمة المدرجة 
              7,238,822  29,047  16,206  27,619  5,978,157  1,187,793   2021ديسمبر  31
             

              1,860,098  16,585  661  20,751  1,408,929  413,172    2020ديسمبر  31
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 وآالت ومعدات )يتبع(ممتلكات  5
 

ـــــمبر  31في   ـــــمان    1,553:  2020مليون درهم )  930، تم اإلحتفاظ بممتلكات تبلغ قيمتها المدرجة 2021ديســ مليون درهم( لضــ
 (.19قروض بنكية )إيضاح  

 
 مليون درهم( يتعلق بقطع الغيار.    25,1: 2020مليون درهم )  70,0تشتمل افالت والمعدات على مبلغ 

 
 ة قيد التنفيذأعمال رأسمالي

 
ــــمبر  31في   ــــمالية قيد التنفيذ التي تبلغ قيمتها  2021ديســ مليون درهم(    16,2:  2020مليون درهم )  24,3، تتعلق األعمال الرأســ

 .باإلضافة إلى ترقيات مختلفة لمصانع حديد اإلمارات في مصنع العين لةسمنت  حالياُ   ا كلنكر الذي يتم بناؤهال  تخزين بمظلة
 
 
 وانخفاض القيمة شهرة 6
 

 فيما يلي إجمالي القيمة المدرجة للشهرة المخصصة الختبار انخفاض القيمة لكل وحدة منتجة للنقد:
 

2020  2021   
   ألف درهم  ألف درهم

     
 إسمنت   -  114,380

      طابوق   14,050  14,050
     

128,430  14,050        
 

 أو األكياس.  جي آر بيأو أنابيب   بي في سيأو أنابيب    الحديدألعمال   الشهرةلم يتم تخصيص  
 

الخســـارة.  أو   أي خســـائر انخفاض في القيمة المتراكمة إن وجدت، والتي يتم تحميلها على الربح  ناقصـــاً يتم إظهار الشـــهرة بالتكلفة  
ـــــنوي النخفـاض القيمـة للوحـدات المنتجـة للنقـد ـــ ــ ــ التغيرات في  أو    إذا کانت األحداثعلى فترات أكثر تقـاربـًا  أو    يتم إجراء اختبـار ســ

 المدرجة.القيمة   إنخفاضالظروف تشير إلی  
 

ــنة، قا  ــترداد خالل السـ ــهرة لمت المجموعة بتقييم المبالغ القابلة لالسـ ــهرة   وفقاً لشـ ــتراتيجي وقررت أن الشـ   المتعلقة لهيكل أعمالها اإلسـ
 لم تنخف  قيمته.  المتعلق بالطابوق بأعمال األسمنت قد انخفضت قيمتها وأن الرصيد  

 
ــهرة على وحدات توليد النقد للمج  ــ ـــ ــ ــ ــهرة ألغراض اإلدارة  لغرض اختبار انخفاض القيمة، يتم توزيع الشــ ــ ـــ ــ ــ موعة حيث يتم مراقبة الشــ

إلى قيمتها قيد االســـتخدام التي تحددها اإلدارة.    والطابوق الداخلية. اســـتندت المبالغ القابلة لالســـترداد لوحدات توليد النقد لةســـمنت  
المخصـصـة لةسـمنت على أنها أعلى من قيمتها القابلة لالسـترداد وتم تحميل مخصـص انخفاض القيمة؛  المدرجةتم تحديد القيمة  

 ، تم تحديد أن القيمة المدرجة كانت أقل من قيمتها القابلة لالسترداد.طابوق بالنسبة لل
 

ــترداد للوحدة المنتجة للنقد بناًء على   ــ ــ ــابيتم تحديد القيمة القابلة لإلســ ــ ــ ــتخدم التدفقات النقدية    احتســ ــ ــ ــتخدمة والذي يســ ــ ــ القيمة المســ
ــنوات. إن التدفقات النقدية   ـــ ــ ــ ــركة والتي تغطي فترة خمس ســ ـــ ــ ــ ــاس الموازنات المالية المعتمدة من قبل مدراء الشــ ـــ ــ ــ المتوقعة على أســ

 المبينة أدناه.السابقة وخطة العمل المتوقعة لخمس سنوات هي على أساس االفتراضات الرئيسية   المتوقعة على أساس الخبرة
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 )يتبع(شهرة وانخفاض القيمة  6
 

 اإلسمنت قسم  
 

  للطابوق وبالنســــبة لوحدة توليد النقد  المدرجةتم تحديد المبلغ القابل لالســــترداد لوحدة توليد النقد لةســــمنت على أنه أقل من القيمة 
ــــترداد أكبر من القيمة المدرجة؛  ــــهرة المرتبطة بها   وفقاً فإن المبلغ القابل لالســ ــــت قيمة الشــ ــــمنت، فقد انخفضــ ــــبة لةســ  ،لذلك، بالنســ

 .تم االستنتاج أن الشهرة المرتبطة بها لم تنخف  قيمتها كما في نهاية فترة التقريرفقد   وق للطابوبالنسبة  
 

خســـــائر    أيضـــــاً باإلضـــــافة إلى خســـــارة انخفاض القيمة الكاملة مقابل رصـــــيد الشـــــهرة المرتبط بإدارة أعمال األســـــمنت، فقد ســـــجلت  
. باختصــار، ســجلت اإلدارة مخصــصــات  الموجودات  اســتخدام وحقانخفاض قيمة مقابل الممتلكات وافالت والمعدات ذات الصــلة  

التي تتألف منها وحدة  الموجودات، بناًء على مقارنة المبلغ القابل لالســترداد مقابل  2021ديســمبر  31انخفاض القيمة التالية في  
 توليد النقد لةسمنت:

 
2021     

     ألف درهم
     

 شهرة      114,380
 ( 5ممتلكات وآالت ومعدات )إيضاح     541,143

      ( 14حق استخدام الموجودات )إيضاح     44,477
     

700,000          
 

 الحديدقسم  
 

ــم 19  -لجائحة كوفيد نتيجة   ـــ ــ ــ ــادية أخرى، تأثر الطلب على منتجات قســ ـــ ــ ــ ــواق اإلقليمية    الحديد، وعوامل اقتصــ ـــ ــ ــ في كل من األســ
بع  مصــــانع المجموعة وخف  أحجام    لوقف تشــــغيل. ونتيجة لذلك، تم اتخاذ قرارات  2021و  2020في كل من   ســــلباً والدولية  

ــانع األخرى اإلنتــاج في   ــ ــ ـــ ــ ــ ـــــتخــداموح ض قيمــة الممتلكــات وافالت والمعــدات  لــذلــك، قــامــت اإلدارة بتقييم انخفــا   وفقــاً .  المصــ ـــ ــ ــ  ق اســ
 .الموجودات

 
باسـتخدام منهجيات القيمة قيد االسـتخدام؛ سـجل   2020ديسـمبر    31في   المرافقأعادت اإلدارة تقييم المبالغ القابلة لالسـترداد لهذه  

( باإلضـــــافة إلى خســـــارة  30و   4  اتمليون درهم خســـــارة انخفاض قيمة ممتلكات وآالت ومعدات )إيضـــــاح   1,078,5 مبلغ القســـــم
في    (. تم إجراء هذا التقييم أيضـــاً 6)إيضـــاح   العالقةذات  موجوداتال مليون درهم على حق اســـتخدام 55,4 بمبلغانخفاض القيمة  

حاالت  الاإلدارة إلى أنه لم تكن هناك حاجة إلى مزيد من خســائر انخفاض القيمة وأنه في ســياق ، واســتنتجت  2021ديســمبر   31
 بالكامل.  2020المستمرة التي تواجهها الشركة، يجب االحتفاظ بخسائر انخفاض القيمة كما تم تحديدها في   المؤكدةغير  
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 تحليل الحساسية
 

ــتخدمة لتحديد المبالغ القابلة   ــية المسـ ــات الرئيسـ ــية اختبارات انخفاض القيمة للتغيرات في االفتراضـ ــاسـ أجرت المجموعة تحلياًل لحسـ
ــترداد لكل وحدة  ــكل معقول في  لل منتجةلالســ ــتند إليها  نقد. تعتقد اإلدارة أن أي تغييرات محتملة بشــ ــية التي تســ ــات الرئيســ االفتراضــ

ـــــترداد ل ـــــمنت    فيلنقد  ل  المنتجةوحدات لالمبالغ القابلة لالســ ـــــأنها   والحديد  والطابوق األســ ـــــيرأن تقوم  من شــ الفروق في إجمالي   بتفســ
ـــــة من تعديالت انخفاض القيمة  ـــــتخلصــ ـــــتنتاجات المســ ـــــترداد وبالتالي االســ ـــــات  يتم تلخيص ا .المدرجةالمبالغ القابلة لالســ الفتراضــ

 :كما يليالرئيسية التي استخدمتها اإلدارة  
 

   اإلسمنت    الطابوق   الحديد
       

 المتوقعة المبيعات السنوية أحجام   طن متري مليون    3,7    )وحدات(   706  طن متري مليون    3,5
 المطبق معدل الخصم   % 10  % 10  % 10

  معدل النمو  % 2,5  % 1,5  -
 

 .ساعة  /فلس للكيلوواط 20المفترضة على قسم الحديد هي الكهربائية  : التعرفة مالحظة
 

 اإلسمنت 
 

المبيعات المفترضـة   األرباح قبل خصـم الفوائد والضـرائب واإلطفاء واالسـتهالك% مقابل  10يعتبر انخفاض األداء بنسـبة  ▪
ـــــبـة حـديثـاً الخبرة    أمرًا ممكنـًا بنـاء على ـــ ــ ــ )ويمكن أن يكون نـاتجـًا عن عـدد من العوامـل بمـا في ذلـك انخفـاض حجم    المكتســ

ــعار أو زيادة التعرفة الكهربائية( ــ ــيؤدي إلى زيادة    ،المبيعات، انخفاض األســ ــ ــاريفوســ ــ   98,8 بمبلغانخفاض القيمة  مصــ
 مليون درهم.

 رهم.مليون د  60,4 بمبلغ% إلى زيادة مصاريف انخفاض القيمة 1,5سيؤدي معدل النمو بنسبة  ▪
 مليون درهم. 80,9 بمبلغانخفاض القيمة    مصاريف% في معدل الخصم المطبق ستؤدي إلى زيادة  1كل زيادة بنسبة  ▪

 
 الطابوق 

 
ولكن لن    للطابوق ســـيؤدي التغيير العكســـي في االفتراضـــات الرئيســـية ضـــمن نطاق معقول إلى تقليل االرتفاع في وحدة توليد النقد  

 يؤدي إلى انخفاض القيمة.
 

 الحديد
 

  المتوســط المرجح لتكلفة رأس المال % في 1تتعلق الحســاســية الرئيســية بمعدل الخصــم المطبق، ويالحظ أن زيادة بنســبة   ▪
 بمبلغانخفاض إضـافية    مصـاريف  تحميل%، من شـأنها أن تؤدي إلى تخ ي  هام  االرتفاع مقابل  11رض، إلى  المفت

 مليون درهم.  811
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 فيما يلي تفاصيل كل  من الشركات الزميلة للمجموعة في نهاية فترة التقرير:
 

 األنشطة الرئيسية اسم الشركة الزميلة

نسبة حقوق الملكية وحقوق  
التصويت المحتفظ بها من قبل  

 المجموعة 
 بلد التأسيس  

 وبلد العمل الرئيسي 
  2021 2020  
     

اإلمارات العربية   %40 %40 امتالك وإدارة الشقق الفندقية الفندقية ذ.م.م. فيجن للشقق 
 المتحدة 

     
أعمال التجهيزات والديكورات الخاصة   ديكو فيجين ذ.م.م. 

 بالعقارات وامتالك وإدارة الشقق الفندقية 
اإلمارات العربية   40% 40%

 المتحدة 
     

    مصنع فيجن لةثاث والديكور  
 ذ.م.م.   

أعمال النجارة المنزلية واألثاث واألعمال  
 الخشبية األخرى 

اإلمارات العربية   40% 40%
 المتحدة 

     
اإلمارات العربية   %40 %40 في المشروعات العقارية  ستثمار اال ديكو فيجن العقارية ذ.م.م. 

 المتحدة 
     

 فيجن لنكس للشقق 
 الفندقية ذ.م.م.  

اإلمارات العربية   %40 %40 الشقق الفندقية الفاخرة 
 المتحدة 

 
ـــــابيتم  ــ ــ ـــــتخدام طريقة حقوق الملكية في هذه البيانات المالية الموحدة كما هو    احتســ ــ ــ ـــــركات الزميلة المذكورة أعاله باســ ــ ــ جميع الشــ

 .3موضح في السياسات المحاسبية للمجموعة في إيضاح رقم 
 

 في شركات زميلة:  ستثمارفيما يلي الحركة في اال
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درهم
     

 يناير  1كما في   153,649  188,867
 الشركات الزميلة  خسارةحصة في   ) 22,721) ) 197)

 مستلمة خالل السنة  أرباحأنصبة  ) 1,200) ) 6,200)
      ( 28انخفاض قيمة خالل السنة )إيضاح  ) 50,000) ) 28,821)

     
      ديسمبر  31كما في   79,728  153,649

 
و ال ألف درهم(    2,400:  2020ألف درهم )  1,200ألف درهم(،    1,000: 2020درهم )ال شـيء   بمبلغأرباح    أنصـبةتم اسـتالم 

فيجن للشـــــقق الفندقية و   مصـــــنع فيجن لةثاث والديكور ذ.م.م.و   ديكو فيجين ذ.م.م.( من الف درهم  2,800:  2020درهم )  شـــــيء
ــــةالمعلومات   تمثل، على التوالي.  ذ.م.م. ــ ــــوية القيمة  أعالهاألخرى    الملخصــ ــ المدرجة في    غالمبال تمثل  التي  للمجموعة المدرجةتســ

ــركات الزميللللمعايير الدولية    وفقاً   البيانات المالية ــ ــ ــ ــة ةلتقارير المالية للشــ ــ ــ ــ ــأة، وليس حصــ ــ ــ ــ من هذه المبالغ، على الرغم من  المنشــ
 تعديلها لتعكس تعديالت القيمة العادلة عند االستحواذ أو مواءمة السياسة المحاسبية.
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عن وجود عجز مقابل    ســابقاً   أظهرتالزميلة التي   في الشــركات  في ســياق االســتثمارات :2021ديسـمبر   31السـنة المنتهية في 
بيانات الربحية المتوقعة كما أعدتها اإلدارة ووافق عليها أعضــاء مجلس    تعديلاإلدارة  ميزانياتها الســنوية المتوقعة وتوقعاتها، قررت  

، تم تحديد أن القيمة الحالية للتدفقات النقدية المســــتقبلية المتوقعة من االســــتثمارات  هذا التخ يفالزميلة. بناًء على  إدارة الشــــركات 
ـــــط  ـــــومة بمتوســ ـــــبة  المرجح  المال  رأس تكلفة)مخصــ ـــــص  تكوين تم  عليه، وبناءً   الحالية؛ المدرجة قيمتها   من  أقل( %10 بنســ   مخصــ

 المسجلة. المدرجة  القيم مقابل درهم مليون  50 بمبلغ قيمة  انخفاض
 

وتعيين  ذ.م.م  فيجن للشـقق الفندقية  تصـ ية  فيجن جروب، قرر مديرو  2020نوفمبر   4: في 2020ديسـمبر  31السـنة المنتهية في  
القيمة لتخ ي     بانخفاضمصـف  قانوني لتوزيع صـافي أصـول المسـاهمين بعد تسـوية جميع االلتزامات. وبناًء عليه، تم االعتراف  

 .2022. من المتوقع االنتهاء من إجراءات التص ية في  القابلة للتحقيقلالستثمار إلى صافي القيمة  المدرجةقيمة ال
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  وفقاً في مســودة البيانات المالية للشــركات الزميلة التي تم إعدادها فيما يلي ملخص بالمعلومات المالية فيما يتعلق بكل من الشــركات الزميلة في المجموعة. تمثل المعلومات المالية الموجزة أدناه المبالغ  
 للمعايير الدولية للتقارير المالية:

 
  أخرى   المجموع 

 فيجن للشقق  
  الفندقية ذ.م.م. 

 مصنع فيجن لألثاث 
  والدياور ذ.م.م. 

 دياو  
   فيجن ذ.م.م. 

2020  2021  2020  2021  2020  2021  2020  2021  2020  2021   
   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم 

                     
 مجموع الموجودات   183,913  250,105  65,179  58,167  6,044  8,193  3,585  3,585  258,721  320,050
 مجموع المطلوبات   118,823  124,356  34,398  28,828  1,944  3,510  14,133  14,133  169,298  170,827

                     
                     

                      صافي الموجودات   65,090  125,849  30,781  29,339  4,100  4,683 ) 10,548) ) (10,548  89,423  149,223
                     

63,909  39,988  -  -  1,873  1,640  11,736  12,312  50,300  26,036  
حصة المجموعة في صافي 

 الموجودات 
 الشهرة عند االستحواذ  79,883  79,883  9,857  9,857  28,821  28,821  -  -  118,561  118,561

                      انخفاض قيمة الشهرة  ) 44,579)  - ) 5,421)  - ) 28,821) ) (28,821  -  - ) 78,821) ) (28,821
                     

                      القيمة المدرجة   61,340  130,183  16,748  21,593  1,640  1,873  -  -  79,728 ) (28,821
                     

 اإليرادات   216,681  207,525  57,492  52,215  694  7,306  -  -  274,867  267,046
                     
                     

                      )خسارة(/ ربح السنة  ) 60,661) ) (3,040  4,442  2,922 ) 583) ) (374  -  - ) 56,802) ) (492
                     

197) ( (22,721 ( -  -  150) ( (233 ( 1,168  1,776  1,215) ( (24,264 ( 
 حصة المجموعة في خسارة  

 %40السنة بنسبة   
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2020  2021   
   ألف درهم  ألف درهم

 بها من خسائر شركة زميلة حصة غير معترف     
     
      حصة غير معترف بها من خسارة شركة زميلة للسنة  -  -
     

      حصة متراكمة لخسارة شركة زميلة  7,538  7,538
 

ــقق  عن  توقفت المجموعة   ــ ــ ــركاتها التابعة ديكو فيجن العقارية ذ.م.م. وفيجن لنكس للشــ ــ ــ ــائر من شــ ــ ــ ــتها في الخســ ــ ــ االعتراف بحصــ
 .لتمويل خسائر إضافية  تقديري أو   قانوني  التزامالفندقية ذ.م.م. حيث أن المجموعة ليس لديها أي  

 
 
 استثمار عقاري  8
 

 المجموع  آالت وماائن مباني  أرض 
درهمألف  ألف درهم ألف درهم   ألف درهم 

     التكلفة  
 - - - - 2021يناير  1في 

 18,175 4,175 10,000 4,000 ( 31استحواذ حديد اإلمارات )إيضاح  
                                                                                                                                                 

     االستهالك المتراكم  
 - - - - 2021يناير  1في 

 4,025 1,150 2,875 - ( 31استحواذ حديد اإلمارات )إيضاح  
 177 52 125 - استهالك

                                                                         
     

 4,202 1,202 3,000 - 2021ديسمبر  31في 
                                                                                                                                                 

     صافي القيمة المدرجة 
 13,973 2,973 7,000 4,000 2021ديسمبر  31في 

                                                                                                                                                 
     

 - - - - 2020ديسمبر  31في 
                                                                                                                                                 

 
تكون من أراضي ومباني ومعدات ذات ملكية حرة. تم تأجير العقار  يلمعالجة وتوزيع حديد التسليح،    مرفقاً   االستثمار العقاري يمثل 

،  المبدئيةخمس ســنوات، وعند انتهاء هذه الفترة   لمدةعقد إيجار إصــالح كامل ترتيب بموجب   2016ديســمبر   4رف ثالث منذ لط
يمكن تمديد عقد اإليجار على أســاس ســنوي بناًء على اتفاق كل من الشــركة والمســتأجر. أشــار تقييم التأمين الذي تم إجراؤه خالل  

ألف درهم.  24,077إلى أن قيمة االستبدال )نفس الموقع والحالة لةصول الحالية( تبلغ   2018ديسمبر  31السنة المنتهية في  
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 موجودات غير ملموسة 9
 

بيوتر، وال ســيما أنظمة تخطيط موارد المؤســســات القائمة على  غير الملموســة اســتثمار المجموعة في برامج الكم الموجوداتتشــمل 
 نظام ساب.

2020  2021   
   ألف درهم  ألف درهم

 التكلفة      
 يناير   1كما في   -  -
 ( 31استحواذ حديد اإلمارات )إيضاح    39,443  -
      إضافات   754  -
     
      ديسمبر   31كما في   40,197  -
 اإلطفاء المتراكم       
 يناير   1كما في   -  -
 ( 31استحواذ حديد اإلمارات )إيضاح    34,341  -
      محمل للسنة  1,054  -
     
      ديسمبر   31كما في   35,395  -
 صافي القيمة المدرجة     
      ديسمبر   31كما في   4,802  -

 
 

 مخزون  10
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درهم
     

 بضائع تامة الصنع  725,552  44,908
 منتجات شبه مصنعة: قضبان الصلب والحديد المخف  مباشرة    487,148  142,291
 مواد خام   500,375  123,563

 بضائع في الترانزيت   159,725  -
      قطع غيار ومواد مستهلكة  530,214  140,998

     
451,760  2,403,014   

      ينزل: مخصص إنخفاض قيمة المخزون   ) 114,221) ) ( 54,942
     

396,818  2,288,793        
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 )يتبع(مخزون  10
 

 المتقادم هي كما يلي: المخزون  إنخفاض قيمة إن الحركة في مخصص
 

2020  2021   
        ألف درهم  ألف درهم
 يناير  1كما في   54,942  54,921

 ( 31استحواذ حديد اإلمارات )إيضاح    51,017  -
 للسنة مبالغ معكوسة   - ) 170)
           إنخفاض القيمة خالل للسنة   8,262  191

      ديسمبر  31كما في   114,221  54,942
 
 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى  11
2020  2021   

        ألف درهم  ألف درهم
 جزء غير متداول     
 (31إيضاح   –)استحواذ حديد اإلمارات    مدينون تجاريون   84,745  -

- 
 

84,745) ( 
  –خسائر ائتمان متوقعة )استحواذ حديد اإلمارات  ينزل: مخصص 

           (31إيضاح    
-  -             
 جزء متداول     

 مدينون تجاريون   1,329,695  522,771
           ينزل: مخصص خسارة ) 149,697) ) 130,789)
391,982  1,179,998   

 مصاريف مدفوعة مقدماً   31,953  19,574
 دفعات مقدمة لموردين  144,241  1,127

        1,636,766  412,724           ذمم مدينة أخرى   280,574  41
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 ذمم مدينة تجارية وأخرى )يتبع( 11
 

ـــــائعاالعتيـاديـة    ئتمـانإن معـدل فترة اال ـــ ــ ــ ،  األعمـال        ً            يومـا بنـاء  على قطـاع    120 -  60الخـدمـات المقـدمـة هو  أو   على مبيعـات البضــ
 ي للعميل. ال يتم تحميل فوائد على الذمم المدينة التجارية القائمة.ئتمانوالوضع اال الضمان المقدم

 
ً  دائما  تقوم المجموعة   . ويتم خســـــائر االئتمان المتوقعةبقياس مخصـــــص إنخفاض القيمة للذمم المدينة التجارية بمبلغ يســـــاوي قيمة      

عن الســــداد   التخلفعلى الذمم المدينة التجارية باســــتخدام مصــــفوفة مخصــــص تســــتند إلى تجربة   خســــائر االئتمان المتوقعةتقدير  
ـــــابقة للمدين وتحليل للمركز المالي الحالي للمدين، ـــ ــ ــ ـــــة بالمدينين والظروف اال  الســ ـــ ــ ــ ـــــادمعدلة وفق العوامل الخاصــ ـــ ــ ــ ية العامة قتصــ

ـــــاع في تـاريخ التقرير. ـــ ــ ــ قـامـت المجموعـة    للمجـاالت التي يعمـل فيهـا المـدينون وتقييم كـل من االتجـاه الحـالي وكـذلـك توقعـات األوضــ
   ً                               بناء  على الخبرة السـابقة التي تشـير  يوم  365% مقابل كافة الذمم المدينة التي تجاوزت  100بمخصـص للخسـارة بنسـبة   باالعتراف

 إلى أن هذه الذمم المدينة ال يمكن استردادها بشكل عام.
 

ـــــديدة   ـــــعوبات مالية شــ ـــــير إلى أن المدين يواجه صــ ـــــطب الذمم المدينة التجارية عندما تكون هناك معلومات تشــ تقوم المجموعة بشــ
ـــبيل المثال، ــ ــ ـــترداد، على ســ ــ ــ ـــع قيد ال  عندما   وليس هناك احتمال واقعي لإلســ ــ ــ ـــ يةيكون المدين قد وضــ ــ ــ دخل في إجراءات  أو   تصــ

 ال تخضع أي من الذمم المدينة التجارية التي تم شطبها ألنشطة اإلنفاذ. اإلفالس، أيهما أسبق.
 

ــــة التعامل فقط مع أطراف لديهم مقدرة  اعتمدت ــ ــياســ ــ ــ   اتفاقيات ية قبل قبول أي  ئتمانية جيدة. يتم تقييم الجودة االائتمانالمجموعة ســ
من الذمم المدينة   %34  مليون درهم  487كما في تاريخ التقرير، يمثل مبلغ بقيمة بيع البضــائع من أي طرف مقابل. أو   للخدمات

ــتحق من   من الذمم المدينة التجارية(  %5,3مليون درهم يمثل    27,5:  2020التجارية ) ــة عمالءمســ : عميل واحد(.  2020) خمســ
أكثر  أو   %2,5ية. ال يوجد عمالء آخرون يمثلون ائتمانجدارة   مبسمعة جيدة ولديه ون يتمتع هؤالء العمالءهذا  تعتبر المجموعة أن  

 من إجمالي رصيد الذمم المدينة.
 

ــيل مخاطر الذمم المدينة  ـــ ــح الجدول التالي تفاصــ ـــ ــمانات )  التجاريةيوضــ ـــ ــفوفة   (مرتبطة بنكيةالتي ال توجد لها ضــ ـــ بناًء على مصــ
                    ُ                                 ية الســــابقة للمجموعة ت ظهر أنماط خســــارة مختلفة بشــــكل هام ئتمان. بما أن تجربة الخســــارة االالمخصــــصــــات الخاصــــة بالمجموعة

ــــارة بناء  على حالة  لمختلف قطاعات العمالء ــ ــــص الخســ ــ ــــتحقاق                        ً            ، فإن مخصــ ــ ــــداداالســ ــ بين مختلف قاعدة  كذلك ميز ت  المتأخرة الســ
 العمالء للمجموعة.

 اإلسمنت والطابوق 
  2021ديسمبر    31
 عدد األيام التي تجاوزت فترة إستحقاقها  – الذمم المدينة التجارية   

 
لم تتجاوز فترة 

 إستحقاقها 
 30أقل من  

 يوما  
31-60 
 يوما  

61-90 
 يوما  

91-120 
 يوما  

120-365 
 يوما  

أكثر من 
 المجموع يوما    365

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

المتوسط المرجح لمعدالت 
  % 100,00 %29,91 %10,40 %7,22 %4,87 %3,91 %1,11 الخسارة

التعرض للتخلف عن 
 339,140 139,283 19,410 6,464 8,702 17,691 28,920 118,670 السداد

         
خسارة االئتمان المتوقعة 

 149,696 139,283 5,806 672 628 861 1,132 1,341 العمر الزمني على  
         

 
 سنوات السابقة. الخمسعلى مدى   ئتمانإلى الخبرة الفعلية لخسارة اال خسارة االئتمان المتوقعةتستند معدالت 
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 ذمم مدينة تجارية وأخرى )يتبع( 11

 الحديد
  الحديد مخصـصـات مناسـبة، لم يكن لدى قسـم   يقابلها بصـرف النظر عن بع  أرصـدة الذمم المدينة القائمة منذ فترة طويلة، والتي  

؛ بشـــــكل أســـــاســـــي، تتم جميع عمليات التداول الحالية  في الفترة األخيرةفي الذمم المدينة التجارية    ســـــداد جوهريةأي حاالت تخلف  
ــاء خطابات اعتماد ــاس إنشـ ــيل مخاطر   على أسـ ــح الجدول التالي تفاصـ ــال المواد. يوضـ غير قابلة لإللغاء من قبل العميل قبل إرسـ

   :الحديدالذمم المدينة التجارية لقسم 
 

 
 60تصل حتى 

 يوما  
61 –  180  
 يوما  

181 – 365  
 يوما  

 أكثر من  
 المجموع  سنة

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
      2021ديسمبر  31

 % 9 % 98 % 0,0 % 0,0 % 0,0 المتوسط المرجح لمعدالت الخسارة 
 915,914 86,220 786 108,754 720,154 التعرض للتخلف عن السداد 

      

 العمر الزمني  مدى خسارة االئتمان المتوقعة على
 

- 
 

- 
 

- 
 

(84,745) 
 

(84,745) 
      
 

 الخسارة:يبين الجدول التالي الحركة في مخصص 
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درهم
     

 يناير   1الرصيد كما في    130,789  101,560
 ( 31استحواذ حديد اإلمارات )إيضاح    160,151  -

 صافي إعادة قياس مخصص الخسارة   27,578  29,229
      شطب ديون معدومة  ) 84,076)  -
     

      ديسمبر  31الرصيد كما في   234,442  130,789
 
 

 نقد ومرادفات النقد 12
2020  2021   

        ألف درهم  ألف درهم
 نقد في الصندوق   386  109

           حسابات جاريةفي نقد لدى البنوك    335,202  73,853
73,962  335,588        
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 جهات ذات عالقة  13
 

ــــــروط وأحكام متفق عليها والتي   ــ ــ ــــــار االعتيادي لةعمال بإبرام معامالت، وفقا لشــ ــ ــ يتم تنفيذها وفقًا  تقوم المجموعة من خالل المســ
اإلفصــاح  : 24أفراد أخرى كما تم تعريفها في المعيار المحاســبي الدولي رقم أو    لشــروط تجارية متفق عليها، مع مؤســســات أعمال

. تتمثل الجهات ذات العالقة في المسـاهمين، أعضـاء مجلس اإلدارة، موظفي اإلدارة الرئيسـيين والمنشـآت عن الجهات ذات العالقة
 .التأثير الهام على القرارات المالية والتشغيلية بشأنها أو   القدرة على التحكم التي لديهم

 
اختارت المجموعة اسـتخدام اإلعفاء   من أسـهم الشـركة القائمة.  (%51  :2020)  %87,5 تمتلك حكومة أبوظبي بشـكل غير مباشـر

الحكومية ذات الصــلة بشــأن اإلفصــاح عن المعامالت واألرصــدة القائمة ذات  للمنشــآت  24المعيار المحاســبي الدولي رقم بموجب  
التي تمتلكها وتســيطر عليها.   والمنشــآتالحكومية ذات الصــلة المملوكة لحكومة أبوظبي بخالف الشــركة األم    المنشــآتالصــلة مع  

التي تســــيطر عليها  أو    حكومة أبوظبياألخرى الخاضــــعة لســــيطرة   والمنشــــآتالمعامالت الهامة للشــــركة مع حكومة أبوظبي  تمثل 
ــترك ــكل مشـ ــكل أو   بشـ ــرة هامالتي تتأثر بها بشـ مدفوعات اإليجار ومدفوعات الفوائد على بع    ،هي جزء كبير من تكلفتها المباشـ

 .القروض
  

،  يلحكومة أبوظب، قروض وأرصــدة نقدية لدى البنوك الخاضــعة للســيطرة المشــتركة  2021ديســمبر    31، في  أيضــاً لدى المجموعة  
 إلى شركة توزيع مملوكة لحكومة أبوظبي". ومبالغ مستحقة الدفعلحكومة  ل إلى البلديات التابعةالمستحقة مع و   ات التأجيرالتزام

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

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

2020  2021   
   ألف درهم  ألف درهم

 من جهات ذات عالقة ةمستحقمبالغ     
 شقيقة  شركة –شركة اإلمارات لصناعات الحديد ش.م.ع.   -  552
   شقيقةشركة   –شركة اإلنشاءات البترولية الوطنية   151  170

      أخرى   33  33
     

755  184        
 عالقة  ذو مبالغ مستحقة لجهة     

      شقيقةشركة   –شركة اإلمارات لصناعات الحديد ش.م.ع.   -  20
     
 الشركة األم –قرض من جهة ذات عالقة     

      متداولة  18,361  18,361
 

ــــلت المجموعة على قرض بمبلغ 2011خالل   ـــ ــ ــ ــــناعات    146,9مليون دوالر أمريكي )ما يعادل   40، حصــ ـــ ــ ــ مليون درهم( من صــ
  30"( بفائدة بأســعار الســوق الســائدة. قامت المجموعة بإعادة التفاوض بشــأن شــروط القرض مع الشــركة األم في المســاهم)"قرض 
 .2016نوفمبر  

 
، تمت إعادة هيكلة القرض على  الحقاً .  2016ديسـمبر    31كان تاريخ االسـتحقاق األصـلي للقرض دفعة واحدة مسـتحقة الدفع في 

 وتحمل فائدة بأسعار السوق السائدة.  2016، تبدأ من ديسمبر ةنصف سنويعلى أقساط  أن يتم سداده على مدى أربع سنوات، 
 

ــداد مبلغ   ــنة المنتهية في    18,369دوالر أمريكي )ما يعادل مليون   5تم ســ ــمبر  31مليون درهم( في الســ . وكجزء من 2020ديســ
في الســـــنة الســـــابقة، لن تقوم المجموعة بســـــداد أي أصـــــل أو الفائدة بموجب  1اتفاقية التعديل المبرمة مع مقرضـــــي القرض ألجل  

 .2022ديسمبر  17قرض المساهم حتى  
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 جهات ذات عالقة )يتبع(  13
 

 :السنةجهات ذات عالقة خالل مع  الهامة المعامالت  فيما يلي
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درهم
     

      على قرض من الشركة األمفائدة   415  907
     

2,565  2,191  
   شركة اإلمارات لصناعات الحديد ش.م.ع -عالقة  ذومبيعات إلى جهة 

 )ما قبل االستحواذ( 

299  73  
 شركة اإلمارات لصناعات الحديد ش.م.ع -عالقة  ذومن جهة  مشتريات

 )ما قبل االستحواذ( 
      شركة اإلنشاءات البترولية الوطنية  -عالقة مبيعات إلى جهة ذو   5,070  53
     
 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين:     

 مزايا قصيرة األجل  -  9,458  8,251
      تعويضات ما بعد التقاعد  -  1,008  577

     
8,828  10,466        

     
      ( 27ضمانات مالية مقدمة إلى شركات زميلة )إيضاح   61,600  77,211

 شروط وأحاام المعامالت مع الجهات ذات العالقة
ـــــوق  ـــ ــ ــ ـــــعار الســ ـــ ــ ــ . إن األرصدة القائمة في نهاية السنة غير  االعتياديةيتم إجراء المبيعات والخدمات من الجهات ذات العالقة بأســ

ـــــويتها   ـــــمانات مقدمةنقداً مضمونة، بدون فائدة باستثناء القرض من جهة ذات عالقة ويتم تســ ـــــتلمة عن  أو   . تكن هناك أي ضــ مســ
 الدائنة الخاصة بأي جهة ذات عالقة. أو  الذمم المدينة

 
ــــنة المنتهية في   ــــمبر  31في الســ ــــجل المجموعة أي2021ديســ ــــات انخفاض قيمة مقابل الذمم المدينة المتعلقة    ، لم تســ ــــصــ مخصــ
دراســة الوضــع : ال شــيء(. يتم إجراء هذا التقييم في كل ســنة مالية من خالل  2020ذات العالقة )  الجهاتبالمبالغ المســتحقة من 

 .الطرف ذو الصلةالعالقة والسوق الذي يعمل فيه  للجهة ذو  المالي
 

 .2020أو   2021ديسمبر   31إلدارة في السنة المنتهية في لم يتم تقديم قروض ألعضاء مجلس ا
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 عقود اإليجار  14
 

  المجموعة كمستأجر
 األراضي والمعدات والسيارات. فيما يلي مدة تأجير الموجودات:تستأجر المجموعة العديد من الموجودات بما في ذلك 

 
   سنوات 

 30-15 أرض وحقوق أرض 
 3-2 معدات 
 3-2 سيارات

 
 المبالغ المعترف بها في بيان المركز المالي

 
 ات المجموعة مضمونة بموجب حق المؤجر في الموجودات المؤجرة لمثل هذه اإليجارات.التزامإن  

 

 سيارات  معدات  أرض 
 

 حقوق األرض* 

 مجموع حق  
إستخدام 

 الموجودات
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

      القيمة المدرجة 
 233,097 85,315 671 398 146,713 2021 يناير 1كما في 

 295,455 - 1 - 295,454 ( ** 31استحواذ حديد اإلمارات )إيضاح 
 (12,179) - - - (12,179) قياس استبعادات/ إعادة 

 (20,952) (8,461) (597) (398) (11,496) مصاريف إطفاء 
 (44,477) - - - (44,477) انخفاض القيمة 

      
      

 450,944 76,854 75 - 374,015 2021 ديسمبر 31كما في 
      
 

 سيارات  معدات  أرض 
 

 حقوق األرض*

 مجموع حق 
إستخدام 

 الموجودات 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

      القيمة المدرجة 
 249,679 93,776 1,840 1,283 152,780 2020يناير  1كما في 
 62 - 62 - - إضافات 

 (138) - (138) - - استبعادات 
 (16,506) (8,461) (1,093) (885) (6,067) مصاريف إطفاء 

      
      

 233,097 85,315 671 398 146,713 2020ديسمبر  31كما في 
      
 

ــانع  ــتحواذ على مصـ ــراء المتعلقة باالسـ ــعر الشـ ــيص سـ ــمنت  الطابوق * كجزء من عملية تخصـ ــجيل حقوق  2006في    ياألسـ ، تم تسـ
ــروط   ـــ ــتخدام أرض معينة بشــ ـــ ــبةاألرض التي تتعلق بحق اســ ـــ ــتخدام   211,5 بمبلغ مناســ ـــ  موجوداتمليون درهم تمثل الحق في اســ

حق  ، تم عرض الحقوق ضـمن 16. عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم عاماً  30معينة. يتم إطفاء األصـل على مدى 
 .استخدام الموجودات
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 ** تتضمن صافي القيمة المستحوذ عليها من حديد اإلمارات:
 

2021     
     ألف درهـم

     
 تكلفة     407,442
 مخصص انخفاض القيمة    ) 55,400)
      إطفاء   ) 56,587)

     
      القيمة المدرجة بتاريخ االستحواذ    295,455

 
 الخسارةأو  المبالغ المعترف بها في بيان الربح

2020  2021   
   ألف درهـم  ألف درهـم

     
 إطفاء ) 20,952) ) 16,506)

 (6انخفاض القيمة )إيضاح   ) 44,477)  -
      (26و  21ات  تكاليف تمويل )إيضاح  ) 12,113) ) 9,875)

     
26,381 ) ( 77,542) (       

 
 

 رأس المال  15
 

ســهم عادي مصــرح به ومصــدر ومدفوع بالكامل بقيمة إســمية تبلغ  (مليون   1,750:  2020مليون )  6,850 يتألف رأس المال من
 درهم للسهم الواحد. 1
 

اســتحواذ  مقابل    2021ديســمبر    31في الســنة المنتهية في  مليون درهم  5,100مليون ســهم بقيمة اســمية تبلغ    5,100تم إصــدار  
 (.31صناعات )إيضاح  على كامل رأس المال المصدر لشركة اإلمارات لصناعات الحديد ش.م.ع من 

 
عيني في   بدل  مقابل مليون ســهم أخرى، والتي تم إصــدارها   892,5غير نقدي كان باإلضــافة إلى   ببدلهذا اإلصــدار من األســهم 

 السنوات السابقة.
 
 

 إحتياطي قانوني 16
 

ــنة  2لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )  االتحاديوفقًا ألحكام القانون   ــركة تحويل مبلغ ه()وتعديالت  2015( لســ ، يتطلب من الشــ
ــاب   %10يعادل  ــ ــنوية إلى حســ ــ ــيد   االحتياطيمن األرباح الســ ــ ــدر    من رأس المال  %50  االحتياطيالقانوني، حتى يبلغ رصــ ــ المصــ

 . إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.للمجموعة  والمدفوع بالكامل
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  احتياطيات  17

اســتحواذ على حديد اإلمارات  مقابل  يمثل احتياطي االندماج الفرق بين القيمة االســمية لةســهم العادية المصــدرة احتياطي اندماج:  
 (.31في الشركة )إيضاح    المستحوذ عليها  الموجوداتوصافي قيمة 

ـــــيلهـا مقـابـل تكلفـة الطرح العـام لعـدد    :إحتيـاطي رأس المـال ـــ ــ ــ ـــــالت الزائـدة التي تم تحصــ ـــ ــ ــ يتمثـل احتيـاطي رأس المـال في المتحصــ
 بعد خصم المصاريف الفعلية.درهم لكل سهم   0,025بواقع   2006تم إصدارها خالل   مليون سهم  857,50

ـــــب  االحتياطييمثل  :  إحتياطي آخر ـــــات مكافأة نهاية أو   افخر المكســ ـــــصــ ـــــجلة نتيجة إعادة قياس مخصــ ـــــارة المتراكمة المســ الخســ
 الخدمة للموظفين الناتجة عن تعديالت الخبرة )آثار الفروق بين االفتراضات االكتوارية السابقة وما حدث بالفعل(.

 
 

 تعويضات نهاية الخدمة للموظفينمخصص  18
 

ــات    التزاميتم االعتراف ب ــ ــ ــ ــمن بيان المركز المالي الموحد بالقيمة الحالية للتعويضــ ــ ــ ــ ــات التقاعد ضــ ــ ــ ــ المجموعة فيما يتعلق بتعويضــ
 لة.في نهاية فترة التقرير بما في ذلك أي تعديالت على تكاليف الخدمة السابقة. إن خطة التعويضات المحددة غير ممو   ةالمحدد

 
 المتوسط المرجح(: أساسفيما يلي االفتراضات االكتوارية الرئيسية في تاريخ التقرير ذات الصلة )مفصح عنها على  

 
2020  2021   

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

 يناير 1الرصيد في    49,028  44,544
 (31استحواذ حديد اإلمارات )إيضاح    163,855  -

 تكلفة الخدمة الحالية )متضمنة تكلفة الفائدة(  21,120  6,385
 تعويضاتتسديدات  ) 10,13) ) 4,394)
           على إعادة القياس (/ مكسبخسارة) ) 6,792)  2,493

      ديسمبر 31الرصيد في    217,075  49,028
     
 الخسارة الموحدأو  المبالغ المعترف بها في بيان الربح    

 تكلفة الخدمة الحالية  18,824  5,103
           مصاريف الفائدة  2,296  1,282
6,385  21,120        

     
 الموحدالمبالغ المعترف بها في بيان الدخل الشامل     

      خسارة نتيجة التعديالت التاريخية)مكسب(/  ) (6,792  2,493
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 مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين )يتبع( 18
 

 االكتوارية الجوهريةاالفتراضات 
2020  2021   

     
      معدل الخصم   2,7%  % 2,2

     
      معدل زيادة الراتب   5%  % 5
     
      المعدل الطوعي  – معدل دوران العمالة  % 5  % 5

 
   الزيادة   النقص 

   ألف درهم  ألف درهم
 تحليل الحساسية:     
     
    2021 

      %( 0,5معدل الخصم )تغير بنسبة  -مخصص   208,543  226,324
     

      %( 0,5الرواتب المستقبلية )تغير بنسبة  -مخصص   226,255  208,435
     
    2020 

      %( 0,5معدل الخصم )تغير بنسبة  -مخصص   46,523  51,760
     

      %( 0,5المستقبلية )تغير بنسبة الرواتب  -مخصص   51,671  46,576
 
 

 بنكيةقروض  19
 

 يتم تسديد القروض البنكية كما يلي:
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درهم
 غير متداول     

           بعد سنة   269,901  403,678
 متداول     

           خالل سنة  2,353,547  529,327
933,005  2,623,448        
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 )يتبع( بنكية قروض 19
 

 فيما يلي تفاصيل القروض البنكية:
 

     2021 ديسمبر  31    2020ديسمبر  31
    متداول   غير متداول   المجموع   متداول  غير متداول  المجموع 

  تاريخ اإلستحقاق   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم 
 الشركة              

 1قرض ألجل  2024  266,667        268,667       535,334        133,200        400,800  534,000
 2قرض ألجل  2023  1,644           1,234          2,878           1,644  2,878  4,522

105,000  -  105,000        110,000  -       110,000  2020 
قرض قصير  

 1األجل 

132,100  -  132,100        118,683  -       118,683  2020 
قرض قصير  

 2األجل 

100,000  -  100,000         70,827  -        70,827  2020 
قرض قصير  

 3األجل 

49,800  -  49,800         10,000  -        10,000  2020 
قرض قصير  

 4األجل 

7,583  -  7,583                -               -  -  2020 
قرض قصير  

 5األجل 
              
 حديد اإلمارات              
 قرض ألجل  2022  183,625  -  183,625  -  -  -

-  -  -  1,592,101  -  1,592,101  2022 
تسهيالت رأس  
               المال العامل 

              
933,005  403,678  529,327  2,623,448  269,901  2,353,547                  

 
 الشركة 

 
ـــنوات بمبلغ   10هو قرض ألجل لمدة  1إن القرض ألجل   ــ ــ ـــنة    1,200ســ ــ ــ ـــول عليه في ســ ــ ــ من قبل    2014مليون درهم تم الحصــ

سنوات علی أقساط نصف   9المجموعة لتمويل بناء مصنع األسمنت الجديد التابع للمجموعة. يتم تسديد القرض ألجل علی مدى 
ــــاس  2016سنويـة تبـدأ من مارس  ــ ـــ ــ ــ ــــافـة إلى هـام .  إيبور. يحمل القرض فائدة متغيرة علی على أســ ــ ـــ ــ ــ ل  القرض ألجـ إن   بـاإلضــ

ــمون بموجودات بقيمة  ــ ــ ــ ــاح    1,553:  2020مليون درهم )  930مدرجة بمبلغ مضــ ــ ــ ــ ،  2020لنهاية    الحقاً  (.5مليون درهم( )إيضــ
 .2022ديسمبر   17سداد حتى   تأجيلللحصول على   1المجموعة اتفاقية مع مقرضي القرض ألجل  أبرمت 

 
ــول على قرض ألجل   ـــ ــ ــ ــديد يتم  .للمجموعةمليون درهم من بنك تجاري لتمويل تكلفة المكتب الجديد    14,8بمبلغ  2تم الحصــ ـــ ــ ــ  تســ

ــدة متغيرة  2014قسط ربع سنوي متساوي من نوفمبر    36القرض على   ــائ ـــــهر   ويحمــل معــدل ف ـــ ــ ــ ــة أشــ بمعــدل إيبور لفترة ثالث
 .  %3,0باإلضافة  

 
ــير األجل   ــول على قرض قصـ ــهيل 1تم الحصـ ــالمي لتمويل رأس المال العامل للمجموعة.    150 يبلغ بتسـ مليون درهم من بنك إسـ

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

ــير األجل   ــول على قرض قصـ ــركة  150 بمبلغ 2تم الحصـ ــداد مليون درهم من بنك إســـالمي لتمويل رأس المال العامل للشـ . يتم سـ
 .%1,5بمعدل إيبور لفترة ثالثة أشهر باإلضافة   ويحمل معدل فائدة متغير يوم  180القرض خالل 

 
مليون درهم من بنك تجاري لتمويل رأس المال العامل للمجموعة. يتم  100  يبلغبتسـهيل  3تم الحصـول على قرض قصـير األجل  

 .%1,5عدل إيبور لفترة ثالثة أشهر باإلضافة  بم ويحمل معدل فائدة متغير يوم  180سداد القرض خالل  
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 قروض )يتبع( 19
 

 الشركة )يتبع(
 

ــير األجل   ــول على قرض قصـ ــهيل  4تم الحصـ يتم مليون درهم من بنك تجاري لتمويل رأس المال العامل للمجموعة.   50 يبلغبتسـ
 .%1,5بمعدل إيبور لفترة ثالثة أشهر باإلضافة   ويحمل معدل فائدة متغير يوم 90القرض خالل  سداد 

 
ــير األجل   ــول على قرض قصـ ــهيلب 5تم الحصـ يتم مليون درهم من بنك تجاري لتمويل رأس المال العامل للمجموعة.   25 يبلغ تسـ

 .%1,5بمعدل إيبور لفترة ثالثة أشهر باإلضافة   ويحمل معدل فائدة متغير يوم 90القرض خالل  سداد 
 

 حديد اإلمارات 
 

مليون درهم(    1,469مليون دوالر أمريكي ) 400 ارة عن مرابحة ســـلع بمبلغعب  ، وهو2018س القرض ألجل في نوفمبر  يتأســـ تم 
ســعر ليبور. تســتحق الدفعات على أســاس القســط الثابت كل ســتة    على%  0,85لمدة أربع ســنوات ومعدل ربح بنســبة  مع فترة ســداد  

ويخضــــع لضــــمان   مضــــمون غير   التســــهيلمليون درهم(.    183,63مليون دوالر أمريكي ) 50كل دفعة ســــداد بمبلغ  بلغتأشــــهر، و 
 محدودة من صناعات فيما يتعلق بتوافر الغاز والكهرباء.

 
ــــتريات بع  المواد الخام وقطع الغيا  ــــهيالت المقدمة من قبل بنكين محليين لتمويل مشــ ــــدة رأس المال العامل بالتســ ر.  تتعلق أرصــ

 سعر ليبور.  على%  0,65 -  %0,60تستحق هذه التسهيالت خالل سنة واحدة وتحمل معدالت فائدة فعلية من 
 

 التغييرات من التدفقات النقدية التمويلية المتعلقة بالقروض
2020  2021   

   ألف درهـم  ألف درهـم
     

 الرصيد في بداية السنة  933,005  943,366
     
 (31استحواذ حديد اإلمارات )إيضاح    2,384,949  -

 تسديد قروض ألجل ) 185,269) ) 134,844)
 تسديد قروض قصيرة األجل ) 1,776,786) ) 270,000)
 من قروض قصيرة األجل  عائدات  1,272,680  394,483
 فوائد مدفوعة ) 31,944) ) 33,981)

           الدائنةرسوم إعادة الهيكلة   1,334  
           مجموع التغيرات من التدفقات النقدية التمويلية  1,664,964 ) ( 44,342

 ذات عالقة التزامتغييرات أخرى/     
 فوائد  مصاريف  35,110  43,856
      تغيرات في مستحقات ) 9,631) ) 9,875)

     
      المتعلق بالتغييرات األخرى   لتزاممجموع اال  25,479  33,981

     
      الرصيد في نهاية السنة  2,623,448  933,005
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 ذمم دائنة تجارية وأخرى  20
2020  2021   

   ألف درهـم  ألف درهـم
     

 ذمم دائنة تجارية  1,177,315  289,531
 مستحقات  268,117  68,109

 ضريبة القيمة المضافة الدائنة  13,286  979
 فوائد مستحقة الدفع  2,918  2,433

           ذمم دائنة أخرى   53,190  24,095
385,147  1,514,826        

 
بوضـــــع ســـــياســـــات    ً                 يوما . تقوم المجموعة  90 -  60هو من خدمات  البضـــــائع و ال على مشـــــترياتالخاصـــــة    ئتمانإن معدل فترة اال

ــديد جميع اال ــ لم يتم تحميل أي فوائد   المتفق عليها.  ئتمانات خالل فترة االلتزامإلدارة المخاطر المالية بهدف التأكد من أنه يتم تســ
 على الذمم الدائنة التجارية واألخرى.

 
ــــتحق إلى بلدية مدينة العين بمبلغ  ــ ــ ــــمل الذمم الدائنة التجارية مبلغ مســ ــ ــ ومبلغ   مليون درهم(  17,2:  2020)  مليون درهم  11,4تشــ

مليون درهم ( لشركة    6,9:  2020مليون درهم ) 2,1أبوظبي للتوزيع ومبلغ   لشركةمليون درهم(   0,2:  2020مليون درهم )  60,2
 .  مليون درهم( لشركة بترول أبوظبي الوطنية  159,7: 2020مليون درهم )  217,9العين للتوزيع ومبلغ 

 
 

 مطلوبات عقود اإليجار 21
2020  2021   

   ألف درهـم  ألف درهـم
     

 يناير  1كما في   149,840  154,329
 (31استحواذ حديد اإلمارات )إيضاح    376,291  -

 إضافات خالل السنة  -  61
 استبعادات/ إعادة قياس خالل السنة ) 13,234) ) 145)

 (26السنة )إيضاح  خالل متراكمة فائدة    12,113  9,875
           تسديدات خالل السنة ) 14,179) ) 14,280)
      ديسمبر 31كما في   510,831  149,840
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 مطلوبات عقود اإليجار )يتبع( 21
 

2020  2021   
   ألف درهـم  ألف درهـم

     
 تحليالت اإلستحقاق    

 سنة واحدة  خالل  30,998  3,658
 بين سنة وخمس سنوات  67,471  20,186

           أكثر من خمس سنوات  412,362  125,996
149,840  510,831        

 
ـــــيولة   ــ ـــــمن وظيفة مطلوبات عقود اإليجار  ات اإليجار. تتم مراقبة  التزامفيما يتعلق ب هامةال تواجه المجموعة مخاطر ســ ــ   خزينة ضــ

 .المجموعة
 
 

 إيرادات  22
 

ــائع والخدمات عند نقطة زمنية في خطوط اإلنتاج التالية.   ــتمد المجموعة إيراداتها من العقود المبرمة مع العمالء لتحويل البضـــ تســـ
 8يتماشـــــى ذلك مع معلومات اإليرادات التي تم اإلفصـــــاح عنها لكل قطاع تم التقرير عنه بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية  

  (.30  )إيضاح  قطاعات التشغيل
 

2020  2021   
   ألف درهـم  ألف درهـم

     
 المعترف بها في نقطة زمنية  تصنيف اإليرادات    
 حديد  2,232,938  -

 وطابوق  إسمنت  572,678  593,273
 أنابيب وأخرى    165,568  175,156

           إيرادات نقل   51,055  60,253
828,682  3,022,239        
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 تكلفة مبيعات  23
2020  2021   

   ألف درهـم  ألف درهـم
     

 مواد خام مستهلكة  1,627,076  299,803
 لوازم المرافق    441,156  149,646

 نفقات استهالك وصيانة    237,460  -
 ذات صلة   رواتب ومزايا   186,750  64,033
 (5مصاريف استهالك وإطفاء )إيضاح    163,629  66,034
 مصاريف نقل  34,382  53,414
      مصاريف أخرى   54,664  47,489

     
680,419  2,745,117        

 
 

 مصاريف بيع وتوزيع 24
2020  2021   

   ألف درهـم  ألف درهـم
     

 رواتب ومصاريف ذات صلة  23,573  17,957
 (5)إيضاح  ممتلكات وآالت ومعدات استهالك  1,912  1,517
           مصاريف أخرى   25,682  6,056

25,530  51,167        
 
 

 مصاريف عمومية وإدارية 25
2020  2021   

   ألف درهـم  ألف درهـم
     

 رواتب ومصاريف ذات صلة  81,150  59,772
 مخصص انخفاض قيمة موجودات مالية   27,578  29,229

 (5)إيضاح  ممتلكات وآالت ومعدات استهالك  15,259  4,928
           مصاريف أخرى   38,969  25,674

119,603  162,956        
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 إيرادات وتكاليف التمويل 26
2020  2021   

   ألف درهـم  ألف درهـم
     
 إيرادات تمويل    

      إيرادات فائدة من ودائع بنكية  19  29
     
 تكاليف تمويل    

 قروضمصاريف فائدة على    30,363  33,981
           (21)إيضاح    مطلوبات عقود اإليجارعلى    فائدة  12,113  9,875

43,856  42,476        
 
 

 إيرادات أخرى  27
2020  2021   

   ألف درهـم  ألف درهـم
     

 بيع خردة أصول مصنع اإلمارات لةسمنت  -  3,236
 متحصالت من مطالبات تأمين  3,858  -

           أخرى   3,689  128
3,364  7,547        

 
 

 على موجودات غير مالية إنخفاض القيمة خسائر 28
2020  2021   

   ألف درهـم  ألف درهـم
     

 (7شركة زميلة )إيضاح خسارة إنخفاض قيمة   50,000  28,821
 (6خسارة انخفاض قيمة على شهرة )إيضاح    114,380  -
 (5قيمة على أرض ومباني )إيضاح  خسارة انخفاض    69,935  -
 (5خسارة انخفاض قيمة ممتلكات وآالت ومعدات )إيضاح   471,208  -
           (14خسارة انخفاض قيمة على حق استخدام الموجودات )إيضاح    44,477  -

28,821  750,000        
     
 (23محمل إلى تكلفة مبيعات )إيضاح     

 (9)إيضاح   خسارة إنخفاض قيمة مخزون   8,262  191
 (25محمل إلى مصاريف عمومية وإدارية )إيضاح     

      (11مخصص النخفاض قيمة على موجودات مالية )إيضاح    27,578  29,229
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 ات التزامو  طارئةمطلوبات  29
2020  2021   

   ألف درهـم  ألف درهـم
     

      مستندية واعتماداتضمانات بنكية   224,386  24,896
     

      ات رأسمالية التزام   12,355  9,612
     

      مقدمة إلى شركات زميلة التزامضمانات   61,600  77,211
 

 من خالل المسار االعتيادي لةعمال. أعاله  المستندية  واالعتمادات  ضمانات االلتزامتم إصدار  
 
 

 قطاعية  تقارير 30
 

ـــــتراتيجية للمجموعة. تقدم وحدات  ثالثلدى المجموعة   ــ ــ ـــــية، كما هو مبين أدناه، والتي تمثل وحدات األعمال االســ ــ ــ قطاعات رئيســ
ــــويق  ــــتراتيجيات تســ ــــل حيث أنها تتطلب تكنولوجيا وإســ ــــكل منفصــ ــــتراتيجية منتجات وخدمات مختلفة ويتم إدارتها بشــ األعمال اإلســ

اخلية لكل وحدة من وحدات األعمال االســــتراتيجية وذلك بصــــورة ربع ســــنوية  مختلفة. يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة تقارير اإلدارة الد
 على األقل.

 
ــابق كانت المجموعة تدار   ــ ــ ــمنفي الســ ــ ــ ــتحواذ على حديد اإلمارات، تم  خمس ضــ ــ ــ قطاعات يتم إعداد التقارير عنها. لكن بعد االســ

وحيد عدد من وحدات األعمال األصــغر ألغراض  ترشــيد ذلك إلى ثالثة أقســام. وهذا يعكس حجم شــركة حديد اإلمارات، حيث تم ت
 الرقابة اإلدارية.

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

 
 تصنيع وتوزيع منتجات الحديد الطويلة؛ –قطاع الحديد   •
 و  ؛الطابوق  ، يتضمن إنتاج وبيع األسمنتوالطابوق  األسمنت  قطاع •
   .واألكياس فينيل كلوريد  -بوليزجاج البولستر المقوي، أنابيب    يتضمن إنتاج وبيع أنابيب –  أخرى  •

 
ـــــتنـادا. يتم قيـاس األداء  التي يتم إعـداد تقـارير عنهـا قطـاعـات  المـدرج أدنـاه المعلومـات المتعلقـة بنتـائج كـل قطـاع من  ـــ ــ ــ إلى أربـاح    اســ

ـــــتخدم  ـــ ــ ــ القطاع، كما تم إدراجه في تقارير اإلدارة الداخلية التي يتم مراجعتها من قبل الرئيس التنفيذي ومجلس إدارة المجموعة. تســ
ــة ببع  القطـاعـات  ئأربـاح القطـاع لقيـاس األداء، حيـث ترى اإلدارة أن هـذه المعلومـات هي األكثر مال ـــ ـــ ــ ــ مـة لتقييم النتـائج الخـاصــ

 أخرى التي تعمل ضمن هذه الصناعات. بمنشآت قياساً 



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

 

 
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع(  2021ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
 
 

 قطاعية )يتبع(  تقارير 30
 

  أنابيب وأخرى    حذوفات  المجموعة
  اإلسمنت

   الحديد   الطابوق و 
   ألف درهم   ألف درهم   درهم ألف   ألف درهم   ألف درهم 

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في           
            إيرادات من عمالء خارجيين  2,232,938  620,128  169,173  -  3,022,239

           
            إيرادات بين القطاعات  -  27,449  6,946 ) ( 34,395  -
           
 توقيت اإلعتراف باإليرادات          

 عند نقطة زمنية محددة  2,232,938  620,128  169,173  -  3,022,239
            على مدى فترة زمنية  -  -  -  -  -
           

            مصاريف فائدة  7,366  34,991  119  -  42,476
           

            وإطفاء  استهالك  88,587  72,658  14,089  -  175,334
           

            خسائر إنخفاض القيمة  8,670  709,758  59,150  -  777,578
           

            بها محتسبة وفقًا لحقوق الملكية شركات مستثمر خسارةالحصة في   -  - ) ( 22,721  - ) ( 22,721
           

            )خسارة( السنةربح/   51,301 ) ( 694,760 ) ( 101,173  - ) ( 744,632
           

            مجموع الموجودات  9,764,650  1,860,666  438,334  -  12,063,650
           

            مجموع المطلوبات ) ( 3,520,535 ) ( 1,284,961 ) ( 79,045  - ) ( 4,884,541
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 تقارير قطاعية )يتبع(  30
 

  أنابيب وأخرى    حذوفات  المجموعة
اإلسمنت 

   الحديد   الطابوق و 
   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم 

 2020ديسمبر  31للسنة المنتهية في           
            إيرادات من عمالء خارجيين  -  649,034  179,034  -  828,682

           
            إيرادات بين القطاعات  -  30,036  30,036 ) (39,982  -
           
 توقيت اإلعتراف باإليرادات          

 عند نقطة زمنية محددة  -  649,034  179,648  -  828,682
            على مدى فترة زمنية  -  -  -  -  -
           

            مصاريف فائدة  -  43,638  218  -  43,856
           

            وإطفاء  استهالك  -  74,706  14,279  -  88,985
           

            خسائر إنخفاض القيمة  -  21,220  37,021  -  58,241
           

            بها محتسبة وفقًا لحقوق الملكية شركات مستثمر خسارةالحصة في   -  - ) (197  - ) (197
           

            )خسارة( السنةربح/   - ) (14,415 ) (52,127  - ) (66,542
           

            مجموع الموجودات  -  4,983,350 ) (1,723,817  -  3,259,533
           

            مجموع المطلوبات  -  2,127,234 ) (591,833  -  1,535,401
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  استحواذ حديد اإلمارات  31
 

%  100 نســــبة  مليون ســــهم عادي في الشــــركة فيما يتعلق باالســــتحواذ على  5,100تم االنتهاء من إصــــدار    ،2021أكتوبر   6في  
 المساهم المسيطر في الشركة، صناعات. قبل الشراء منعملية  تمت  ؛مال المصدر لشركة حديد اإلماراتمن رأس ال

 
األعمال حيث تم دمج األعمال بين الشـــــركات الخاضـــــعة لســـــيطرة    اندماج 3لتقارير المالية رقم للم تطبق الشـــــركة المعيار الدولي  

ــتبعادها من نطاق المعايير الدولية  ــتركة، وبالتالي تم اســـ ــتحواذ بموجب لمشـــ ــركة تأثير االســـ ــبت الشـــ لتقارير المالية المذكورة. احتســـ
ــالحطريقة "تجميع  ــابقة بأثر رجعي. ال يتم االحتفاظ باألرباحالمصـ ــبة السـ ــتالم  " وتم تطبيق المحاسـ ــاح عن الفرق  سـ بقاة ويتم اإلفصـ

 في حقوق الملكية كاحتياطيات اندماج.  المستحوذ عليها  الموجوداتالمدفوع وصافي    للبدلبين القيمة العادلة  
 

ـــــركـة توحيـد الـدخـل    10للمعيـار الـدولي للتقـارير المـاليـة    اً وفقـ  ـــ ــ ــ ــــاريفالبيـانـات المـاليـة الموحـدة، اختـارت الشــ ــ ـــ ــ ــ والموجودات    والمصــ
 ت للشركات المذكورة أعاله من تاريخ إتمام عملية االستحواذ في البيانات المالية الموحدة.والمطلوبا 

 
 واحتياطي االندماج الناتج عن االستحواذ على النحو التالي:  المستحوذ عليها موجودات يتم تلخيص صافي ال

 
  2021 
 ألف درهم  
   

 6,091,902  ممتلكات وآالت ومعدات )صافي( 
 295,455  استخدام الموجودات )صافي( حق 

 14,150  استثمار عقاري )صافي( 
 5,102  موجودات غير ملموسة )صافي( 

 2,376,527  ألف درهم( 51,017مخزون )صافي مخصصات بمبلغ 
 1,125,627 ألف درهم *( 160,151ذمم مدينة تجارية وأخرى )صافي مخصصات بمبلغ 

 257,794  نقد وأرصدة لدى البنوك  
 (376,290)  مطلوبات عقود اإليجار  

 (163,855)  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  
 (1,048,646)  ذمم دائنة تجارية وأخرى  

 (2,384,949)  قروض بنكية 
                      
   

 6,192,817    مستحوذ عليها صافي قيمة موجودات 
 (5,100,000)  القيمة اإلسمية لألسهم العادية المصدرة  

                      
   

 1,092,817  احتياطي اندماج 
                       
 

ـــــص الديون المعدومة  ـــ ــ ــ ـــــتحوذ عليها * من مخصــ ـــ ــ ــ ـــــركة حديد اإلمارات ب  المســ ـــ ــ ــ ألف درهم، تم تحرير مبلغ   160,151 مبلغفي شــ
.(11شطب األرصدة المدينة ذات الصلة )إيضاح  ألف درهم عند   84,076
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 )يتبع(  2021ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
 
 

 األدوات المالية  32

 إدارة رأس المال 

في األعمال بينما تقوم بالحصـول على العائد األعلى للمسـاهمين.   االسـتمرارتقوم المجموعة بإدارة رأسـمالها للتأكد بأنها قادرة على  
  حالياً تقوم المجموعة  نســـب معينة بخصـــوص إدارة مخاطر رأس المال.  أو   ال يوجد لدى المجموعة هدف محدد لتكوين رأس المال

ــهيال ــركة حديد اإلماراتبتقييم القرض ألجل وتسـ ــتحواذ على شـ ــمل هذه المراجعة تطوير  وف ســـ  ؛ت رأس المال العامل بعد االسـ تشـ
لجمع األموال في المسـتقبل من  وسـوف تتيح المرونةالمسـتهدفة، بما يتماشـى مع الشـركات النظيرة للمجموعة،   الرافعة الماليةنسـب  

 عمليات المجموعة.في  أجل التوسع 

 أهداف إدارة المخاطر المالية 

، مخاطر الســــيولة، مخاطر العمالت األجنبية  ئتمانمخاطر اال –إن المجموعة معرضــــة للمخاطر التالية المتعلقة باألدوات المالية  
 اللم تطبق المجموعة سياسات رسمية إلدارة هذه المخاطر ولكنها تقوم بمراجعة حدود المخاطر بصورة مستمرة. ومخاطر السعر.  

في أوراق مالية، بما في ذلك األدوات المالية المشـــتقة لغايات    ســـتثمارالمتاجرة باألدوات المالية، االأو  تقوم المجموعة بالدخول في
 إلدارة المخاطر.أو   المضاربة

 ئتمانمخاطر اال 

اتهــا التعــاقــديــة ممــا يؤدي إلى تكبــد التزامــ الجهــة المتعــاقــد معهــا بــالوفــاء بــ   التزامفي الخطر النــاتج من عــدم   ئتمــانتتمثــل مخــاطر اال
 المجموعة خسائر مالية. 

 
هي الذمم المدينة التجارية واألخرى وأرصـدة لدى البنوك ونقد   ئتمانإن النواحي األسـاسـية التي تتعرض المجموعة فيها لمخاطر اال

 )الموجودات السائلة(.  
 

ــيا  ــ ــفات لقد اتبعت المجموعة ســ ــ ــة قوامها التعامل فقط مع أطراف مقابلة لديها صــ ــ ــارة  ائتمانســ ــ ية جيدة بهدف تخ يف مخاطر الخســ
ــيطرة على مخاطر اال ـــ ــ ــات    ئتمانالمالية الناتجة من تخلف الطرف المقابل. تحاول المجموعة الســ ـــ ــ من خالل مراقبة جميع التعرضــ

ية لهذه األطراف المقابلة التي  ئتمانذات عالقة، وتقييم القدرات االية، والحد من المعامالت مع أطراف مقابلة محددة ليســـت  ئتماناال
 ليست ذات عالقة بشكل مستمر.

 
في أعمـال تجـاريـة في نفس أو   ينتج عنـدمـا يعمـل عـدد من األطراف المقـابلـة في نفس األعمـال التجـاريـة  ئتمـانإن تركيز مخـاطر اال

اتهم التعاقدية  التزامية مما يؤدي إلى أن تتأثر قدرتهم في تلبية قتصــادالعندما يكون لديهم نفس الخصــائص اأو   النطاق الجغرافي،
  المجموعة يبين نسبة حساسية أداء   ئتمانغيرها. إن تركيز مخاطر االأو  السياسيةأو   يةقتصادبشكل مماثل عند تغير الظروف اال

ل حول تركيز أرصــــدة الذمم المدينة التجارية  موقع جغرافي. تم اإلفصــــاح عن تفاصــــيأو  تجاه التطورات المؤثرة في صــــناعة معينة
ــاح   ــ ــبب المالءة اال  ئتمان. تعتقد اإلدارة بأن تركيز مخاطر اال11في إيضــ ــ ــتقرار المالي لعمالئها ئتمانمنخف  بســ ــ ية العالية واالســ

 التجاريين.
 

ات حيث أن هذه البنوك هي من لتزاممنخفضة للتخلف عن اال  ائتمانعلى أنها تحتوي على مخاطر    لدى البنوك  تم تقييم األرصدة
  . ــتوًى عال  ــية التي تعمل في اإلمارات العربية المتحدة والتي يقوم البنك المركزي بمراقبتها على مســ ــمان الذمم البنوك الرئيســ يتم ضــ

مليون درهم(،   205:  2020ون درهم )ملي  1,027المدينة التجارية بموجب ضمانات بنكية وخطابات اعتماد تبلغ قيمتها اإلجمالية  
إن األرصـــــدة لدى البنوك غير مؤمنة بأي ضـــــمان.  مليون درهم(.   136:  2020مليون درهم ) 164وشـــــيكات مؤجلة الدفع بمبلغ 

ـــــبـة للموجودات المـاليـة في نهـاية فترة التقرير في حال    ئتمـانأن يمثـل الحـد األعلى للتعرض لمخـاطر اال إن أكثر مبلغ يمكن ـــ ــ ــ بالنســ
 اته يساوي تقريبًا قيمتها المدرجة.التزامتخلف الطرف المقابل عن أداء 
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 ع(األدوات المالية )يتب 32

 مخاطر السيولة

ـــــيولـة هي المخـاطر التي تكمن في عـدم مقـدرة المجموعـة على الوفـاء بـ  ـــ ــ ــ اتهـا التمويليـة. يلخص الجـدول أدنـاه  التزامـ إن مخـاطر الســ
التعاقدية للمطلوبات المالية بناًء    االســــتحقاقاتتواريخ اإلســــتحقاق للمطلوبات المالية غير المشــــتقة للمجموعة. لقد تم تحديد تواريخ  

ــتحقاق التعاقدي.   ــمان  تتم على الفترة المتبقية في نهاية كل فترة تقرير إلى تاريخ اإلسـ ــتحقاق من قبل اإلدارة لضـ مراقبة تواريخ اإلسـ
لى أساس ترتيبات السداد  المحافظة على السيولة الكافية. إن تواريخ إستحقاق المطلوبات المالية غير المشتقة بنهاية فترة التقرير ع

 كما يلي:هي التعاقدية  
 

  سنوات  5أكثر من    المجموع 
 من سنة  

 أقل من سنة  سنوات  5إلى 
 

 
   ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم  

        2021 
 أدوات مالية ال تخضع لفائدة   1,246,709  -  -  1,246,709

3,152,640  412,362  337,372  2,402,906  
 أدوات مالية ذات معدالت فائدة  

                     متغيرة  
4,399,349  412,362  337,372  3,649,615            

        2020 
 تخضع لفائدة أدوات مالية ال   385,167  -  -  385,167

1,020,318  -  448,830  571,488  
 أدوات مالية ذات معدالت فائدة  

                   *  متغيرة  
1,405,485  -  448,830  956,655            

 
  مســـــتحق تعاقدي الرصـــــيد بالكامل باعتباره    إدراج، تم 1لخرق أحد التعهدات المرتبطة بالقرض ألجل    نظراً * في الســـــنة الســـــابقة، 

  17للحصـــــول على تأجيل ســـــداد حتى    1أبرمت المجموعة اتفاقية تعديل مع القرض ألجل ،  ةالحالي الســـــنةواحد. في    ســـــنةخالل  
 (.19و 3)راجع إيضاح    2022ديسمبر 

 مخاطر العمالت األجنبية

الدوالر األمريکي، حيث أن درهم اإلمارات العربية المتحدة مربوط أو   معامالت المجموعة هي بصــورة رئيســية بالدرهم اإلماراتيإن  
 به، وبالتالي ال تتعرض المجموعة ألية مخاطر بعمالت أجنبية.
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 األدوات المالية )يتبع( 32

 مخاطر سعر الفائدة

ــعار الفائدة على اإليرادات المالية أو تكاليف التمويل للمجموعة.   ــعار الفائدة من احتمال أن تؤثر التغيرات في أسـ ــأ مخاطر أسـ تنشـ
ـــــعـار فائدة ثابتـة وعائمـة، والتي تم إدراجهـا في   ـــ ــ ــ ـــــعـار الفـائدة على القروض البنكيـة التي تحمـل أســ ـــ ــ ــ تتعرض المجموعة لمخـاطر أســ

 .19اإليضاح  

 معدالت الفوائدتحليل حساسية 
لقد تم تحديد تحليل الحســاســية أدناه بناًء على التعرضــات لمعدالت الفوائد المتغيرة التي تنشــأ بشــكل رئيســي من القروض البنكية،  

 بافتراض أن المبلغ المطلوب بنهاية فترة التقرير قد كان قائم طوال السنة.
 

ـــــاس  100لو كـانـت معـدالت الفوائـد أعلى/ أقـل بمعـدل   ـــ ــ ــ ارتفع ربح المجموعـة   /النخف مع إبقـاء جميع المتغيرات ثـابتـة،   نقطـة أســ
 مليون درهم(.   9,3بمبلغ  ارتفع  /انخف : 2020مليون درهم )  14,1بمبلغ   2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 القيمة العادلة لألدوات المالية

 والمطلوبات المالية تقارب قيمتها المدرجة.تعتير إدارة المجموعة أن القيمة العادلة للموجودات المالية  
 
 

  لسهملاألساسي والمخفض  العائد 33
 

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

  2021  2020 
     

      (66,542 ) (744,632 ) إلى حاملي أسهم ملكية الشركة األم )ألف درهم(   ةالعائد الخسارة
     

      1,750,000  3,035,479  المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة )آالف األسهم(
     

      (0,038 ) (0,245 ) العائد للسهم الواحد )درهم(
 

 تخ يضها، وبالتالي فإن العائد المخف  للسهم يساوي العائد األساسي للسهم.ال يوجد لدى المجموعة أسهم محتمل 
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   أحدات الحقة 34
 

يناير   2، وسـيدخل حيز التنفيذ في 2021سـبتمبر   20التجارية في  بشـأن الشـركات   2021لسـنة   32صـدر القانون االتحادي رقم 
بشأن الشركات التجارية، )وتعديالته(. إن الشركة بصدد مراجعة   2015لسنة  2ليحل بالكامل محل القانون االتحادي رقم   2022

 ت حيز التنفيذ.األحكام الجديدة وسوف تطبق متطلباتها في موعد ال يتجاوز سنة واحدة من تاريخ دخول التعديال
 
 

  المالية الموحدة بيانات ال اعتماد 35
 

 .2022مارس   24اإلدارة بتاريخ    مجلس  المالية الموحدة من قبل  بياناتتم اعتماد وإجازة إصدار ال
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&%! «��ÁʨؔƆʺǽ�ʧƔʚƅ§�ʧʽʺƍŕʶʺƅŕǼ�Áŕʽŗ���ř ʛؗʷƅ§�¿ŕƈ�³£±�ʧƈ�ʛʲƄ£�Ã£��!
&%! ¬�Ɠž�řʽؔƆʺƅ§�ʦʳʴƅ�ÆŕƂžÃ�ʧʽʺƍŕʶʺƅ§�ŶȄ²ʨś�řʽſʽȞǼ�Áŕʽŗ������ʛʰʺʶǽ¯������Șžʛʺƅ§�¿Ãʙʳƅ§�ʖʶţ!
&3! �ʧȄʛʺʲʱʶʺƅ§�ªŕƁƜŷ�ȌǼ§ʨŲ�ÁōʷǼ�ŕƍ°ŕʵś§�ʦś�Ɠʱƅ§�ª§¡§ʛŠƙŕǼ�Áŕʽŗ��!
&3! �Àŕŷ�¿ƜŦ�ƋʙƂŸʻʺƅ§�řʽƈʨʺŸƅ§�řʽŸʺʳƅ§�Ɠž�ŕƎŲʛŷ�ʦś�Ɠʱƅ§�řŰŕʵƅ§�ª§±§ʛƂƅŕǼ�Áŕʽŗ��®������ŕƎƊōʷǼ�©ʚʵʱʺƅ§�ª§¡§ʛŠƙ§Ã!
&&! ¯©±§¯ƙ§�ʝƆʳƈ�ªŕŷŕʺʱŠ§�±ʛƂƈ��!
&'! °���¿ƜŦ�ř ʛؗʷƅ§�ʗž¯ŕŰ�Ɠʱƅ§�řƈŕƎƅ§�ªŕţŕʸžƙ§Ã�řȄʛƍʨʳƅ§�«§ʙţƗŕǼ�ƓƆʽʸſś�Áŕʽŗ����!
&"! �Àŕŷ�¿ƜŦ�ř ʛؗʷƅ§�ŕƎŗ�ʗƈŕƁ�Ɠʱƅ§�ªŕƂſʸƅŕǼ�Áŕʽŗ��±������ȑÃŕʶś�Ɠʱƅ§Ã�ř ʛؗʷƅ§�¿ŕƈ�³£±�ʧƈ�ʛʲƄ£�Ã£��!

&"!
�À§ʨŷƗ§�řǽŕƎʻŗ�ř ʛؗʷƅ§�Ɠž�ʧʽʡʨʱƅ§�řʰʶƊ�Áŕʽŗ��²���������������¿ŕʳƈ�Ɠž�řƆƈŕŸƅ§�ªŕ ʛؗʷƆƅ�řʰʶʻƅŕǼ�¿ŕʺŸƅ§�ʙŸʰʱʶǽ�

�ªƛÃŕƂʺƅ§!
&"! �ÀŕŸƅ§�¿ƜŦ�ŕƍʛȄʨʢś�ȑ±ŕŠ�Ã£�ř ʛؗʷƅ§�ŕƎŗ�ʗƈŕƁ�Ɠʱƅ§�řȄ±ŕؔʱŗƛ§�ª§±¯ŕʰʺƅ§Ã�ŶȄ±ŕʷʺƅŕǼ�Áŕʽŗ��³����!

!

³

�ŗʸőœſ¾Â¦ʗʱƃ¦! �ŗʸőœſ¾Â¦ʗʱƃ¦

�¿ÃʙŠ���ʛʷƆƅ�řʽƅŕʺƅ§�½§±Ãƛ§�Ɠž�ʦƎœŕʻŗ£Ã�ʦƎŠ§Ã²£Ã�©±§¯ƙ§�ʝƆʳƈ�¡ŕʹŷ£�ªƜƈŕŸśÃ�řʽؔƆʺǼ�Áŕʽŗ�Àŕŷ�¿ƜŦ�řؗ����!�!

�¿ÃʙŠ��©±§¯ƙ§�ʝƆʳƈ�¡ŕʹŷ£!�!

�¿ÃʙŠ���Ɠž�©ʙƂŸʻʺƅ§�©±§¯ƙ§�ʝƆʳƈ�ªŕŷŕʺʱŠ§�¯ʙŷ����!��!

�¿ÃʙŠ���řƁƜŸƅ§�ª§°�¼§ʛʡƗ§�Ŷƈ�ªƜƈŕŸʱƅ§�ȈʽŰŕſʱŗ�Áŕʽŗ����!��!

�¿ÃʙŠ���Àŕŷ�Ɠž�ʧʽƔʚʽſʻʱƅ§�ʧʽſʣʨʺƅ§�±ŕʰؗ�¡ŕʺŬōǼ�ƓƆʽʸſś�Áŕʽŗ������!��!

�¿ÃʙŠ���¿ƜŦ�ʧʽƔʚʽſʻʱƅ§�¡§±ʙʺƅ§�ʖś§Ã±�¹ʨʺʳƈ343%!��!

�¿ÃʙŠ���ƓŠ±ŕʵƅ§�ȘƁʙʺƅ§!��!

�¿ÃʙŠ��±ʨʹʴƅ§Ã�ʛʡŕʵʺƅ§Ã�ȘʽƁʙʱƅ§�řʻʳƅ�ªŕŷŕʺʱŠ§�ťȄ±§ʨś!��!

�¿ÃʙŠ���±ʨʹʴƅ§Ã�ªŋžŕȞʺƅ§Ã�ªŕʴʽŮʛʱƅ§�řʻʳƅ�ªŕŷŕʺʱŠ§�¯ŕƂŸƊ§�ťȄ±ŕś!��!

�¿ÃʙŠ����ª§±ŕʺʲʱŬƛ§�řʻʳƅ�ªŕŷŕʺʱŠ§�¯ŕƂŸƊ§�ťȄ±ŕś!��!

�¿ÃʙŠ����¿ƜŦ�ř ʛؗʷƅ§�ʦƎŬ�ʛŸʶǼ�Áŕʽŗ��������ŕÆȄʛƎŮ!��!



!
!

%!

�¿ÃʙŠ�����Ɠž�ŕʺؗ�ř ʛؗʷƅ§�Ɠʺƍŕʶƈ�řʽؔƆƈ�ŶȄ²ʨʱŗ�Áŕʽŗ����ʛʰʺʶǽ¯343%!��!

�¿ÃʙŠ�����ÁʨؔƆʺǽ�ʧƔʚƅ§�ʧʽʺƍŕʶʺƅŕǼ�Áŕʽŗ�ř ʛؗʷƅ§�¿ŕƈ�³£±�ʧƈ�ʛʲƄ£�Ã£��!��!

�¿ÃʙŠ����Ɠž�řʽؔƆʺƅ§�ʦʳʴƅ�ÌŕƂžÃ�ʧʽʺƍŕʶʺƅ§�ŶȄ²ʨś�řʽſʽȞǼ�Áŕʽŗ����ʛʰʺʶǽ¯343%!��!

�¿ÃʙŠ���©±§¯ƙ§�ʝƆʳƈ�ªŕŷŕʺʱŠ§�±ʛƂƈ!��!

�¿ÃʙŠ������Ɠž�ʧʽʡʨʱƅ§�řʰʶƊ�����Ã������Ã����!��!

�¿ÃʙŠ���ô��řŷʨʺʳʺƅ§�ŕƎŗ�ÀʨƂś�Ɠʱƅ§�ª§±¯ŕʰʺƅ§Ã�ŶȄ±ŕʷʺƅ§�ʠŸʰƅ�řƆʲƈ£!��!

�ŗʸőœſŗʻʲʻŰʦʯƃ¦�¿ʦŪʙƃ¦!
�řŷʨʺʳʺƅ§�ŕƎŗ�ÀʨƂś�Ɠʱƅ§�ª§±¯ŕʰʺƅ§Ã�ŶȄ±ŕʷʺƅ§�ʠŸʰƅ�řƆʲƈ£

�ŗʸőœſŗʻʲʻŰʦʯƃ¦�¿ʦŪʙƃ¦

�ƓʴʽŲʨś�ʦŬ±���Ɠž�ř ʛؗʷƆƅ�Ɠſʽʣʨƅ§�ȈȞʽƎƅ§�������ʧʽƔʚʽſʻʱƅ§�¡§±ʙʺƅ§!��!

��!مع عدد التداول لكل شھر  ����تغیر سعر سھم أركان (أعلى وأدنى) شھریًا خالل  �رسم توضیحي !

�ƓʴʽŲʨś�ʦŬ±�!�¿ƜŦ�Áŕ ±ؗ£�ʦƎŬ£�ªƛÃ§ʙś�ʦʳţÃ�řʺʽƁ����!��!

�ƓʴʽŲʨś�ʦŬ±���ř ʛؗʷƅ§�ƌƅ�Ɠʺʱʻś�ȑʚƅ§�¹ŕʢƂƅ§Ã�ÀŕŸƅ§�½ʨʶƅ§�ʛŮʕƈ�Ŷƈ�Áŕ ±ؗ£�ʦƎʶƅ�Á±ŕƂʺƅ§�¡§¯ƗŕǼ�Áŕʽŗ!��!

�ƓʴʽŲʨś�ʦŬ±���Ɠž�ŕʺؗ�ʧʽʺƍŕʶʺƅ§�řʽؔƆƈ�ŶȄ²ʨʱŗ�Áŕʽŗ����ʛʰʺʶǽ¯343%!��!

!��!نسبة األسھم المملوكة من رأس المال  �رسم توضیحي 

!
�ϲΤϴοϮΗ�Ϣγέ

!
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1� �¿œŵ�¾ƚŤ�©œ ʙؕʵƃ¦�ŗʸ ʦؕš�¿œʢƈ�¾œʸؒʯŪƙ�œƋ¯œʳř¦�ʤř�Ƒʯƃ¦�©¦ ¦ʙŞƗœǺ�Àœʻŕ������œƌƀʻʮʠř�ŗʻŽʻ Âؕ�    

�Ã�ŶŲÃ�Ɠž�ÆŕŬʨʺƆƈÃ�Æ§ʛʽʰؗ�Æ§²ŕʳƊ§�ř ʛؗʷƅ§�ʗƂƂţ��ªŕƎʳƅ§�ªŕʰƆʢʱƈ�Ŷƈ�Șž§ʨʱȄÃ�ʧʽʺƍŕʶʺƅ§�ªŕŸƆʢś�Ŷƈ�ƑŮŕʺʱƔ�řʺؗʨţ�ÀŕʤƊÃ�şƈŕƊʛŗ�ʝʽŬōś

ʥƅʚŗ�řʽʻŸʺƅ§�řʽƈʨȞʴƅ§������ƌʽƆŷ�ʧʽƆƂʱʶʺƅ§�ŕƎʶƆʳƈ�¡ŕʹŷ£�¼ʛʷǽ�ʘʽţ ʝƆʳʺƅ§�ŶƆʢʱȄÃ����½§±ÃƗ§�řʯʽƍ�ªŕʰƆʢʱƈÃ�ʧʽƊ§ʨƂǼ�ř ʛؗʷƅ§�À§ʜʱƅ§�ÁŕʺŲ�Ƒƅ¥

��ʥƅ°Ã�ȐʛŦƗ§�řʽƈʨȞʴƅ§�ªŕʯʽƎƅ§Ã�řʽƅŕʺƅ§�½§±ÃƘƅ�Ɠʰʣʨŗ£�½ʨŬÃ�ŶƆʶƅ§Ã�řʽƅŕʺƅ§��¿ƜŦ�ʧƈ����Șʽʰʢś��ÀŕʤƊ��Ɔƅ��řʺؗʨʴ��ªŕ ʛؗʷƅ§�řʺؗʨţ�Ȉʽƅ¯�Ŷƈ�Șž§ʨʱƔ

��řƈŕŸƅ§�řʺƍŕʶʺƅ§��ʧƈ�ʙʺʱŸʺƅ§��ȈʰƁ��ŶƆʶƅ§Ã�řʽƅŕʺƅ§�½§±ÃƗ§�řʯʽƍƔ�ȑʚƅ§Ã§�ʧʽʰʛʽƔŕŸʺƅ§Ã�ʙŷ§ʨƂƅ����¡Ȑ¯ŕʰʺƅ§Ã��ŕƎʺƍ£�ʧƈÃ��ř ʛؗʷƆƅ�řʺʤʻʺƅ§���řƅ¡ŕʶʺƅ§

�Ã��řƅ§ʙŸƅ§Ã��řʽžŕſʷƅ§��Ɠž�ŕʸžƙ§Ã��ʧʽʺƍŕʶʺƅ§�řŬ±ŕʺƈƅƓʱƅ§�ªŕƈʨƆŸʺƅ§�ƑƆŷ�¿ʨʸʴƅ§�Ɠž�ʦƎƁʨƂʴ�����řȄ±ŕʺʲʱŬƛ§�ʦƎś§±§ʛƁ�ƑƆŷ�ʛŝʕś��řʽƅÃʕʶʺƅ§Ã

Ţƅŕʸʺƅ§�¨ŕʴŰ£�ƓƁŕǼ�Ƌŕʳś���ÃȄʧʺʹʱ��ʨʴƅ§�ÀŕʤƊؗʺ�§ʨƁ�ř�ŕʸžƚƅ�ʙŷ�ř ʛؗʷƅ§�ʗƈŕƁ��Ţƅŕʸʺƅ§�¶±ŕŸś�ªƛŕţ�Ŷƈ�ȈƈŕŸʱƅ§Ã�Àŕŷ�¿ƜŦ������

��řƆƈŕŮ�řŸŠ§ʛʺǼřʺʤƊƗ����řʺؗʨʴƅ§ʦƁ±�řʯʽƎƅ§�©±§¯¥�ʝƆʳƈ�ʝʽœ±�±§ʛƁ�Ɠž�¡ŕŠ�ŕƈ�Ŷƈ�řƂʰʢʺƅ§�řʺؗʨʴƅ§�Ɠž�ªŕƁÃʛſƅ§Ã�ʟƁ§ʨʻƅ§�ŢŲʨʱʶʱƅ�������

��řʻʶƅ�À�±���������ÁōʷǼ��¯ŕʺʱŷ¥Ȉʽƅ¯��řʺؗʨţ��ªŕ ʛؗʷƅ§��řʺƍŕʶʺƅ§��řƈŕŸƅ§��ŬŕǼ�ʗƈŕƁÃ�ʨƆƅ�ªŕƁÃʛſƅ§�ȈƔʙŸśÃ�ʟƁ§ʨʻƅ§�¿ŕʺؔʱ��À¡§ʨʱƔ�ÀŕʤƊ�Ƒƅ¥�¿ʨŰ

�ʨʴƅ§�ʛʽƔŕŸƈ�Ŷƈ��©ʙʺʱŸʺƅ§�řʺؗ�

�Ã�ʦƍ£�ʧƈ�Ȉʺʷś�ŕƎʲƔʙʴś�Ã£�ŕƎƆƔʙŸśÃ�ŕƎʱŸŠ§ʛƈ�©¯ŕŷ¥�ʦś�Ɠʱƅ§� ʨ̄ʻʰƅ§ 

∗ �©±§¯ƙ§�ʝƆʳƈ�ʛŬ�ʧʽƈ§�řſʽʣÃ�«§ʙʴʱŬ§ 

∗ �ʛʡŕʵʺƆƅ�řƆƂʱʶƈ�©±§¯§�¡ŕʷƊ§ 

∗ ��ʘƔʙʴś�řʴœƜƅ§řʽʺʽʤʻʱƅ§���©±§¯ƙ§�ʝƆʳʺƅ 

∗ Ɯƅ§�ʘƔʙʴś�ªŋžŕȞʺƅ§Ã�ªŕʴʽŮʛʱƅ§�řʻʳƆƅ�řʺʽʤʻʱƅ§�řʴœ 

∗ �ʘƔʙʴśřʽʺʽʤʻʱƅ§�řʴœƜƅ§�ȘʽƁʙʱƅ§�řʻʳƆƅ�ʛʡŕʵʺƅ§Ã� 

∗ ʴœƜƅ§�ʘƔʙʴśƙ§Ã�ƓƆŦ§ʙƅ§�ȘʽƁʙʱƆƅ�řʽʺʽʤʻʱƅ§�ř�¿ŕʲʱƈ 

∗ ��ř ʛؗʷƆƅ�¿ŕʲʱƈƙ§�±ŕʡ¥�¯ŕʺʱŷ§Ã�ʛȄʨʢś 

∗ ��řʽžŕſʷƅ§Ã�ŕʸžƙ§�řŬŕʽŬ�ʘƔʙʴś�

∗ řƁƜŸƅ§�ʦʽʤʻś�ªŕŬŕʽŬ�ʘƔʙʴś��Ţƅŕʸʺƅ§�¨ŕʴŰ£�Ŷƈ 

∗ �ʘƔʙʴś�ʧȄʛʺʲʱʶʺƅ§�ªŕƁƜŷ�ȌǼ§ʨŲÃ�ªŕŬŕʽŬ�

∗ �ʘƔʙʴś��ŕȃ±Ɨ§�ŶȄ²ʨś�řŬŕʽŬ�

�Ã�řƅ¡ŕʶʺƅ§�ȌǼ§ʨŲ�ʧƈ�ŕƎƆŗŕƂǽ�ŕʺǼ�řƅ§ʙŸƅ§Ã�řʽžŕſʷƅ§�ʙŷ§ʨƁ�ƓŬʛʱƅ�©ʙʽŮʛƅ§�©±§¯ƙ§�ȘʽƂʴś�Ƒƅ¥�ř ʛؗʷƅ§�©±§¯¥�ʨʰʸś��Ȉʹž£�Ƒƅ¥�Æ§¯ŕʻʱŬ§�ř ʛؗʷƅ§�©±§¯ƙ

ʛʽƔŕŸʺƅ§�ƑƅȂÃ�řʽʺƅŕŸƅ§�ªŕŬ±ŕʺʺƅ§��¯ŕʰʺƅ§Ã�řʽʶʽœʛƅ§¡ȑ����¿ŕÌŸž�±ŕʡ¥�ʛʽžʨś�Ɠž�ʟʵƆʱś�Ɠʱƅ§Ã�ªŕ ʛؗʷƅ§�©±§¯ƙ�řʺʤʻʺƅ§�ʙŷ§ʨƂƅŕǼ �řŰŕʵƅ§�řʽƅÃʙƅ§

��ªŕ ʛؗʷƅ§�řʺؗʨʴƅȑʚƅ§Ã���ʧʽƆƈŕŸƅ§Ã�ȈʺŸƅ§�ŢƅŕʸƈÃ�ʧʽʺƍŕʶʺƆƅ�řǽŕʺʴƅ§�ȘʽƂʴś�ƌƊōŮ�ʧƈ 
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2� �ÀœʻŕǺ�Â�ŗʻؒƄʸ�¿œŶƃ¦�¾ƚŤ�ŗ ʙؕʵƄƃ�ŗʻƃœʸƃ¦�¼¦°Âƕ¦�Ƒż�ʤƋ£œʹŕ¢Â�ʤƌŞ¦Â±¢Â� °̈¦®Ɨ¦�ʛƄʱƆ� œʷŵ¢�©ƚƆœŶř2021�� 
�

ʷǼ�ƋŕʹʱƂʺǼ�©±¯ŕʸƅ§�ª§±§ʛƂƅ§Ã�řʺʤƊƗ§Ã�ÁʨƊŕƂƅ§�ÀŕȞţōǼ�ÁʨƈʜʱƆƈ�©±§¯ƙ§�ʝƆʳƈ�¡ŕʹŷ£�ŶʽʺŠ�Á¥řʽƅŕʺƅ§�½§±ÃƗ§�Ɠž�ʦƎśƜƈŕŸś�Áō��
�
�Æ¡ŕʻȃÃ����Ɠž�¡ŕŠ�ŕƈ�ƑƆŷʙȄʛʰƅ§��ƓƊÃʛʱؔƅƙ§����ʧƈ�ŕʻʽƅ§� ±̄§ʨƅ§�½ʨŬ��řʽƅŕʺƅ§�½§±ÃƘƅ�Ɠʰʣʨŗ£  Ɠž��22 ����ʛƔ§ʛʰž��������ƌʽž�ŢŲʨƔ�ȑʚƅ§Ã��Æŕʽʡ�Șžʛƈ�

ƅ§�ÀŕŸƅ§�¿ƜŦ�ř ʛؗʷƆƅ�řʽƅŕʺƅ§�½§±ÃƗ§�Ɠž�ªƜƈŕŸʱ����� 

�����بیان بملكیة وتعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وأزواجھم وأبنائھم في االوراق المالیة للشركة خالل عام  � جدول

¿ �ʤŪƗ¦ �ŗǺ¦ʙƀƃ¦�ŗƄŮ��ʔʶʹʸƃ¦ ��Ƒż�œʸؕ�ŗؕʦƄʸʸƃ¦�ʤƌŪƕ¦

���������� 

�Ŵʻʮƃ¦�ŗʻƄʸŵ�ƑƃœʸŞ¤ � ¦ʙʵƃ¦�ŗʻƄʸŵ�ƑƃœʸŞ¤ 

��
��ǲʙʰŷ�ʙʺʴƈ�ȈʽƎŬ�ʙʺţ£

�ȑʛʽƎʺƅ§�
�©±§¯¥�ʝƆʳƈ�ʨʹŷ 40,154�25,000�65,000�

��
�ʙʺţ§�ʞȄÃ±¯�ȆʽŬ�ƌſʽƆŦ

Ɠʰʱؔƅ§�
©±§¯¥�ʝƆʳƈ�ʨʹŷ�����������������

���ȑʜʺƂƅ§�ʙʽŸŬ�ÁŕſƆŦ��©±§¯¥�ʝƆʳƈ�ʨʹŷ�����7,562,355�7,562,355�

��
��ʙʰŷ�ʙʺʴƈ�ǲ�ʙʰŷ�řʺʡŕž

ʦʽƎſƅ§�ǲ�

�©±§¯¥�ʝƆʳƈ�ʨʹŷ�1,500�
��������

�ťȄ±ŕś�Ƒʱţ�©±§¯¥�ʝƆʳƈ�ʨʹŷ�����ȈȄʛŗ§������
�ťȄ±ŕś�Ƒʱţ�©±§¯¥�ʝƆʳƈ�ʨʹŷ���ʛʰʺžʨƊ������

���ʧƈ�©ʛʱſƅ§�¿ƜŦ�©±§¯¥�ʝƆʳƈ�ʨʹŷ����ȈȄʛŗ§�������Ƒƅ¥��ʛʰʺžʨƊ����� 

�
�
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3� °̈¦®Ɨ¦�ʛƄʱƆ�ȆʻȜʵř�
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¡ŕʻʰƅ§�¯§ʨʺƅ 
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• �ř ʛؗŮ �©±§¯¥ �ʝƆʳƈ �ʨʹŷ

¬Ãʛŗ 
�
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•  
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�ƅ�ƓȃʛŸƅ§ʖƆʸƅ§Ã�ʙƔʙʴƆ�� 

�
�
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13 
�řʻŬ�

• ʛʽʱʶŠŕƈ �ʛʡŕʵʺƅ§ �©±§¯¥ �Ɠž
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• ª§±ŕʺʲʱŬƛ§�©ʛœ§¯�ʝʽœ± �Ɠž
��¿ŕʱʽŗŕؗ�ŕſƅ§�ř ʛؗŮ�
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20��
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Ɔƅ�řʽʺʻʱADG� �
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•  

• ʨʹŷ ʝƆʳƈ ©±§¯¥ řʯʽƍ 
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Ƒƃœƌʹʸƃ¦�

�ȆƀʯʴƆ�ʦʷŵ 
ȏʘʻŽʹř�ʙʻŹ�

����
�řʻŬ�

• ��ʙʺʱŸƈ�ƓƊʨƊŕƁ�ʖŬŕʴƈ 
 

• ��ƓȞȄʛƈƗ§ �ʙƎŸʺƅŕǼ �Æ§ʨʹŷ
��ʧʽʽƊʨƊŕƂƅ§�ʧʽʰŬŕʴʺƆƅ�

• ��ʧƈ������ȈȄʛŗ¥������
Ƒƅ¥����ʛʰʺžʨƊ�������

• ��©±§¯¥�ʝƆʳƈ�Ɠž�ȘŗŕŬ�ʨʹŷ�ř ʛؗŮ
�¡ŕʻʰƅ§�¯§ʨʺƅ�Áŕ ±ؗ£ 

 
• � �ʨʹŷ� �ʝƆʳƈ� �©±§¯¥��ř ʛؗŮ �Ɠž

¨ŕؗÃ¯ �ř ʛؗŮÃNTS�

• ��½ÃʙʻŰ�Ɠž�ȘʽƁʙś�řʻʳƅ�ʨʹŷ
��řſʽƆŦ 

• ��řŸƈŕŠ �Ɠž �ȘʽƁʙś �řʻʳƅ �ʨʹŷ
�ʙƔ§²�
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À�
��ʔʴš�ÅƚƆœؕ�ʤŪƙ¦

�ʙŽʴƃ¦�±¦ʦŞ�
��ʙʻŹ�ȏʘʻŽʹř���ŗʭŽƃ¦
��ȆƀʯʴƆ��ȏʘʻŽʹř�

�©¦ʙʮʳƃ¦��©ƚƋʓʸƃ¦�
�ʦʷŶؕ�œƋœʷſ�Ƒʯƃ¦�¨ʗʸƃ¦

� °̈¦®¤�ʛƄʱƆ�Ƒż��ŗ ʙؕʵƃ¦
Ɗƃ�§œʳʯƈ¦�¾Â¢�ţȂ°œř�ʥƆ�

�©œ ʙؕŬ�ŗǻ¢�Ƒż�ʤƌʮŮœʹƆÂ�ʤƌřœȂʦʷŵ
�ȎʙŤ¢�ŗʸƋœʴƆ�

��Â¢�ŗʻŕœſ°�Ŵſ¦ʦƆ�ŗǻ¢�Ƒż�ʤƌʮŮœʹƆ
�ȎʙŤ¢�ŗƆœƋ�ŗȂ°œʱř�Â¢�ŗʻƆʦȜš�

�©¦ʙʮʳƃ¦Â�©ƚƋʓʸƃ¦�

�� 
�ʗʸʲƆ�ȆʻƌŪ�ʗʸš¢
�ȏʙʻƌʸƃ¦�ǰʗʮŵ� 

�ȆƀʯʴƆ�ʦʷŵ�
ȏʘʻŽʹř�ʙʻŹ 

����
řʻŬ� 

• ��ʛʽʱʶŠŕʺƅ§ô����ŕʶƅʨś �řŸƈŕŠ
�©ʙʴʱʺƅ§�ªŕǽƛʨƅ§�Ɠž 

�
• � �³ʨȄ±ʨƅŕȞʰƅ§ô� ���řŸƈŕʳǼ

ʧʽŸƅ§�Ɠž�ª±ŕƈƛ§. 

• ��ʧƈ������ȈȄʛŗ¥������
�Ƒƅ¥����ȈȄʛŗ§�����

• ��ř ʛؗŮ �©±§¯¥ �ʝƆʳƈ �Ɠž �ʨʹŷ
��Àʨʽʻʺƅƛ§�ʖʴʶƅ�řƆȄʨʢƅ§ 

 
• ��ʨʹŷ��ȘŗŕŬ��Ɠž��©±§¯¥�ʝƆʳƈ�ř ʛؗŮ

�¡ŕʻʰƅ§�¯§ʨʺƅ�Áŕ ±ؗ£�

��

�� 
��²œʮŵ�ƑƄŵ�ʗʸʲƆ

ʤʻƌŽƃ¦� 
�ȆƀʯʴƆ�ʦʷŵ 
ȏʘʻŽʹř�ʙʻŹ 

����
Ŭ�řʻ • �¿ŕʺŷƗ§�©±§¯¥�ʛʽʱʶŠŕƈ 

• ��ʧƈ������ȈȄʛŗ¥������
�Ƒƅ¥���ʛʰʺžʨƊ���� 

• ��ʨʹŷ��ȘŗŕŬ��Ɠž��©±§¯¥�ʝƆʳƈ�ř ʛؗŮ
¡ŕʻʰƅ§�¯§ʨʺƅ�Áŕ ±ؗ£ 

• �Ɠʰʣʨŗ£�řƂʢʻʺƅ�ƓʺʽƆƁƙ§�ʛƔʙʺƅ§
� �ªŕ ʛؗʷƅ§ �©±§¯¥ �Ɠžô� ��ʥʻŗ

�ŶƁʨƈ� �ƓƈƜŬƙ§ �Ɠʰʣʨŗ§
��ƓƈʨȞţ 

• ��©±§¯¥�ʝƆʳƈ�ʨʹŷô���řŷʨʺʳƈ
�ŶƁʨƈ��ʦʽƎſƅ§�ȑ±ŕʳś 

�� 
��ŗŽʻƄŤ�ʗʻʮŵ�ŗʹƆ¡
Ƒŕœŵʚƃ¦�ʗʸš¢�

�ȆƀʯʴƆ�ʦʷŵ 
ȏʘʻŽʹř�ʙʻŹ 

����
ʻŬ�ř�

• �¿ŕʺŷƗ§�©±§¯¥�Ɠž�³ʨȄ±ʨƅŕȞǼ
��řʽƅŕʺƅ§�ÀʨƆŸƅ§�ʟʸʵś��

• ��ʧƈ������ȈȄʛŗ¥������
�Ƒƅ¥����ȈȄʛŗ§�����

• ��ʨʹŷ��ȘŗŕŬ��Ɠž��©±§¯¥�ʝƆʳƈ�ř ʛؗŮ
¡ŕʻʰƅ§�¯§ʨʺƅ�Áŕ ±ؗ£�

• ʛƔʙƈ����řʽʳś§ʛʱŬƛ§�ŶȄ±ŕʷʺƅ§�¿Ã£
� �ƑžƓʰʣʨŗ£ �ř ʛؗŮ� ��řȄʨʺʻʱƅ§��

řʹǼŕƂƅ§.�
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�ʤƌʮȂ°ʗřÂ�ʤƌƆœƌʸǺ� °̈¦®ƙ¦�ʛƄʱƆ� œʷŵ¢�ʃȂʙŶř 
�

��ªŕžŕȞʺƅ§Ã�ªŕʴʽŮʛʱƅ§�řʻʳƅ�ʗŸŲÃ�ʝƆʳʺƅŕǼ�ŕʲƔʙţ�ʧʽʻʽŸʺƆƅ�ª§¡§ʛŠ§����ŕʺǼ�ŕƎʺʽʺʸśÃ�ŕƎʸʽʸʵś�ʦʱƔ�Ɠʱƅ§Ã�©±§¯ƛ§�ʝƆʳƈ�ȑ±ŕʷʱʶƈ�Ã£�¡ŕʹŷ£�ʧƈ�¡§ʨŬ�ŕʲƔʙţ�ʧʽʻʽʺƅ§�Ŷʽʺʳƅ�řʽſȄʛŸś�řʶƆŠ�ŕƎʰŠʨʺǼ�ʙƂŸś
�ʦƎśŕʰŠ§Ã�¡§¯£�Ɠž�ʦƍʙŷŕʶś�Ɠʱƅ§�ȐʛŦƗ§�ªŕŷʨŲʨʺƅ§�ʧƈ�ʥƅ°�ʛʽŻÃ�ŕƎƅŕʺŷ£Ã�ř ʛؗʷƅ§�Ɠž�ȈʺŸƅ§�řʯʽŗ�ʦƎſȄʛŸʱƅ�ʦƎʰŬŕʻƔ�

�

À�
��ʔʴš�ÅƚƆœؕ�ʤŪƙ¦

�ʙŽʴƃ¦�±¦ʦŞ�
��ʙʻŹ�ȏʘʻŽʹř���ŗʭŽƃ¦
��ȆƀʯʴƆ��ȏʘʻŽʹř�

�©¦ʙʮʳƃ¦��©ƚƋʓʸƃ¦�
�ʦʷŶؕ�œƋœʷſ�Ƒʯƃ¦�¨ʗʸƃ¦

� °̈¦®¤�ʛƄʱƆ�Ƒż��ŗ ʙؕʵƃ¦
Ɗƃ�§œʳʯƈ¦�¾Â¢�ţȂ°œř�ʥƆ�

�©œ ʙؕŬ�ŗǻ¢�Ƒż�ʤƌʮŮœʹƆÂ�ʤƌřœȂʦʷŵ
�ȎʙŤ¢�ŗʸƋœʴƆ�

��Â¢�ŗʻŕœſ°�Ŵſ¦ʦƆ�ŗǻ¢�Ƒż�ʤƌʮŮœʹƆ
�ȎʙŤ¢�ŗƆœƋ�ŗȂ°œʱř�Â¢�ŗʻƆʦȜš�

�©¦ʙʮʳƃ¦Â�©ƚƋʓʸƃ¦�

�� 
��ȄʻŪ�ƊŽʻƄŤ
�ʗʸš¦�ʜȂÂ°®

Ƒʮʯؒƃ¦�

�ȆƀʯʴƆ�ʦʷŵ 
ȏʘʻŽʹř�ʙʻŹ 

�����
�řʻŬ�• ¿ŕʺŷ§�©±§¯¥�³ʨȄ±ʨƅŕȞǼ�

• ��ʧƈ������ȈȄʛŗ¥������
�Ƒƅ¥��ʛʰʺžʨƊ������

• � �©±§¯¥ �ʝƆʳƈ �Ɠž �ʨʹŷ�ƌʰŝʨƅ§
�ʧʽƈōʱƆƅ 

• ��ʨʹŷ��Ɠž�ȘŗŕŬ��©±§¯¥�ʝƆʳƈ�ř ʛؗŮ
�¯§ʨʺƅ�Áŕ ±ؗ£�¡ŕʻʰƅ§�

��
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§���¿œŶƃ� °̈¦®Ɨ¦�ʛƄʱƆ�Ƒż�Ƒőœʴʹƃ¦�ʙʶʹŶƃ¦�Ȇʻʰʸř�ŗʮʴƈ2021���

�©±§¯ƙ§�ʝƆʳʺʽž�Ɠœŕʶʻƅ§�ʛʸʻŸƅ§�Ȉʽʲʺś�řʰʶƊ�ʗżƆŗ��� 

©���°̈¦®Ɨ¦�ʛƄʱƆ� œʷŵ¢�©ŉżœȜƆ���

��©¯ŕʺƅ§�Ƒƅ¥�§¯ŕʻʱŬ§�©±§¯ƙ§�ʝƆʳƈ�¡ŕʹŷ£�ªŋžŕȞƈ�¯ʙʴś.8������ƑƆŷ�ʟʻś�Ɠʱƅ§�ř ʛؗʷƆƅ�ƓŬŕŬƗ§�Àŕʤʻƅ§�ʧƈ��¡ŕʹŷ£Ã�ʝʽœ±�©ōžŕȞƈ�Áʨؔʱś
��²Ãŕʳʱś�ƛ�Á§�ƑƆŷ�Ɠžŕʸƅ§�Ţȃʛƅ§�ʧƈ�řȄʨʯƈ�řʰʶƊ�ʧƈ�ʝƆʳʺƅ§���ʅȄ±ŕʸƈ�ř ʛؗʷƅ§�Ŷžʙś�Á§�²ʨʳǽ�ŕʺؗ��řʽƅŕʺƅ§�řʻʶƆƅ�ŕȃ±ƛ§�ʥƆś�ʧƈ��

žŕȞƈ�Ã£�ÆŕǼŕŸś£�Ã£�řʻʳƅ�ȑ£�Ɠž�ȈʺŸǽ�ʨʹŸƅ§�ʥƅ°�Áŕؗ�§°¥�ƌœŕʹŷ£�ʧƈ�ʨʹŷ� ÌȑƗ�ʝƆʳʺƅ§�Ƌ±ʛƂǽ�ȑʚƅ§�±ʙƂƅŕǼ�ÆŕȄʛƎŮ�Æŕʰśʛƈ�Ã£�řʽžŕŲ¥�©ō
�¼ʛŰ�²ʨʳǽ�ƛÃ��ř ʛؗʷƅ§�©±§¯¥�ʝƆʳƈ�Ɠž�ʨʹŸؗ�řǽ¯ŕŸƅ§�ƌśŕʰŠ§Ã�½ʨž�ř ʛؗʷƅ§�řƈʙʵƅ�řʽžŕŲ¥�¿ŕʺŷōǼ�ÀʨƂǽ�Ã£�řŰŕŦ�Æ§ ʨ̄ƎŠ�¿ʚʰƔ�Ã£

�±ʨʹţ�ªƛʙȃÃ�¨ŕŸś£��ʨʹŷ�Ã§�ʝʽœʛƅʝƆʳʺƅ§�ªŕŷŕʺʱŠ§�ʧŷ�©±§¯ƙ§�ʝƆʳƈ�ʙƁÃ��řȄʨʻʶƅ§�řʽƈʨʺŸƅ§�řʽŸʺʳƅ§�ªʙʺʱŷ¥���©ʙƂŸʻʺƅ§��ťȄ±ŕʱŗ
������ȈȄʛŗ§������Ÿś£�¼ʛŰŕ��¨��ʝƆʳʺƆƅ��ÁŕʳƆƅ§�±ʨʹţ�ªƛʙȃÃ��ƓƆŦ§ʙƅ§�ÀŕʤʻƆƅ�ÆŕƂžÃ��źƆʰʺǼ2,227,178�����ŕʻʺʹʱƈ��Ɠś§±ŕƈ¥�ʦƍ±¯��

�řʰȄʛŲ�řžŕʹʺƅ§�řʺʽƂƅ§���
�

ʶƆƅ�řʰʶʻƅŕȃÃ�Ɠž�řʽƎʱʻʺƅ§�řʻ����ʛʰʺʶǽ¯������Ɠž�±ʛƂʺƅ§�ƌŷŕʺʱŠ§�Ɠž�©±§¯ƙ§�ʝƆʳƈ�ÀʨƂʽŬ����³±ŕƈ�������ʛʱƂʺƅ§�źƆʰʺƅ§�ʙƔʙʴʱŗ
Ƅ��¨ŕŸśōʺƅ��ƌʻŷ�řƂʲʰʻʺƅ§�ÁŕʳƆƅ§Ã�©±§¯ƛ§�ʝƆʳ�Ã§��¹ŕʺʱŠ§�Ɠž�ʧʽʺƍŕʶʺƅ§�řƂž§ʨʺƅ�ƌŲʛŷ�ʦʱʽŬ�ȑʚƅ�Ÿʺʳƅ§�řʽƈʨʺŸƅ§�řʽ���ȑʨʻʶƅ§Ã��ʘƔʙʴś�ʦʱŬÃ��

�ʛȄʛƂʱƅ§�ÆŕƂţƛʥƅʚƅ�ÇŕƂžÃ�� 

ª���ŗʻƃœʸƃ¦�ŗʹʴƃ¦�¾ƚŤ�©ʗƀŵ�Ƒʯƃ¦� °̈¦®Ɨ¦�ʛƄʱƆ�©œŵœʸʯŞ¦�®ʗŵ�������Ƒʶʳʵƃ¦�°ʦʷʲƃ¦�©¦ʙƆ�®ʗŵÂ��œƋ®œƀŶƈ¦�ţȂ°¦ʦř�Àœʻŕ�ŴƆ

�ŗƃœؕʦƃœǺ�ʥȂʙŰœʲƃ¦� œʷŵƕ¦�Àœʻŕ�ŴƆ� œʷŵƕ¦�Ŵʻʸʱƃ 
�¿ÃʙŠ���Ɠž�©ʙƂŸʻʺƅ§�©±§¯ƙ§�ʝƆʳƈ�ªŕŷŕʺʱŠ§�¯ʙŷ���� 

¿ ƙ¦�ţȂ°œř¸œʸʯŞ  �®ʗŵ�°ʦʷʲƃ¦  
��°ʦʷʲƃ¦�®ʗŵ

ŗƃœؕʦƃœǺ 
ʥʻʮőœźƃ¦� œʷŵƕ¦� œʸŪ¢ 

��28�ʛƔŕʻƔ���������
��11�³±ŕƈ����������
������ȈȄʛŗ£���������
�������ʨƔŕƈ��������
�������ʨƔŕƈ���������
��23��ʨʽƊʨƔ������ 
�����ʝʢʶŻ§�7�����
�����ʛʰʺʱʰŬ���������©¯ŕŸŬ�ʦʽƎſƅ§�³ŕʰŷ�ƓƆŷ�ʙʺʴƈ��
�����ʛȃʨʱƄ§������ȑʜʺƂƅ§�ʙʺʴƈ�ʙʽŸŬ�ÁŕſƆŦ��©¯ŕŸŬ 
������ʛʰʺžʨƊ������
11����ʛʰʺžʨƊ����  

  * �ʝƆʳʺƅ§�ȈʰƁ�ʧƈ�¿ʨʰƂƅ§Ã�©±§¯ƙ§�ʝƆʳƈ�ʨʹŷ�¨ŕʽŻ�¨ŕʰŬ£�ʧƈ�ȘƂʴʱƅ§�ʦś 
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«����©¦°¦ʙſ�®ʗŵ�ʛƄʱƆƙ¦� °̈¦®�©°ʗŮ�Ƒʯƃ¦�ʙȂʙʸʯƃœǺ�¾ƚŤƃ¦ŗʹʴ�ŗʻƃœʸƃ¦������œƋ®œƀŶƈ¦�ţȂ°¦ʦř�Àœʻŕ�ŴƆ��� 

�ʙŠʨƔ�ƛ 

¬���¿œƌƆ�ÀœʻŕŗǻʘʻŽʹʯƃ¦� °̈¦®Ɨ¦�Â¢�ʛƄʱʸƃ¦� œʷŵ¢�ʗš¢�œƌŕ�¿œſ�Ƒʯƃ¦� °̈¦®Ɨ¦�ʛƄʱƆ�©œŮœʶʯŤ¦Â���¿œŵ�¾ƚŤ�������ʞȂʦŽř�ƏƄŵ� Å œʹŕ

��Ƒƃœʯƃ¦�¾Âʗʱƃ¦�ʔʴš�ʞȂʦŽʯƃ¦�ŗʻšƚŮÂ�¨ʗƆ�ʗƒʗʲř�ŴƆ�ʛƄʱʸƃ¦�ʥƆ�

 

À §¶ʨſʺƅ§�ʟʵʷƅ§�ʦŬ��ʠȄʨſʱƅ§�řʽţƜŰ��ʠȄʨſʱƅ§�©ʙƈ 

�ÀŕŸƅ§�¿ƜŦ�ŕƎʹȄʨſś�ʦś�ªŕŰŕʸʱŦ§�Ã£�ÀŕƎƈ�ȑ£�ʙŠʨƔƛ2021���řǽ¯ŕʽʱŷƛ§�¿ŕʺŷƘƅ�ʠȄʨſʱƅ§�řʽţƜŰ�¼ƜʵǼ�

����ȆƆœŶʯƃ¦� ʦ̧ƈÂ�ŗſƚŶƃ¦�ŗŶʻʮʟ�ŠʻŰʦř�ŴƆ��Šƃœʶʸƃ¦�§œʲŮ¢��ŗſƚŶƃ¦�©¦¯�»¦ʙʟƕ¦�ŴƆ�ʕʸř�Ƒʯƃ¦�©ƚƆœŶʯƃ¦�ȆʻŮœŽʯŕ�Àœʻŕ�
 

�¿ÃʙŠ���řƁƜŸƅ§�ª§°�¼§ʛʡƗ§�Ŷƈ�ªƜƈŕŸʱƅ§�ȈʽŰŕſʱŗ�Áŕʽŗ���� 

¿��ŗſƚŶƃ¦�Â¯�»ʙʠƃœǺ�Àœʻŕ��ŗſƚŶƃ¦�ŗŶʻʮʟ�ŠʻŰʦř��ȆƆœŶʯƃ¦� ʦ̧ƈ�ȆƆœŶʯƃ¦�ŗʸʻſ�

1�ř ʛؗŮ�Ɠʰʣʨŗ£�ªŕƈʙʵƆƅ��řȄʛʴʰƅ§��řƂʽƂŮ�ř ʛؗŮ�ÀʨŬ±�ʧʴʷƅ§�©¯ŕŷ¥�����������

2�
ř ʛؗʷƅ§�řʽʻʡʨƅ§�ʧʽƈōʱƆƅ�Ɠʴʸƅ§�´�À�¹��

�ÁŕʺŲ���
�řƂʽƂŮ�ř ʛؗŮ�ÀʨŬ±�ʧʽƈōʱƅ§�Ɠʴʸƅ§�����������

3�
¹�À�´�řƁŕʢƆƅ�řʽʻʡʨƅ§�Ɠʰʣʨŗ£�ř ʛؗŮ�

�ř ʛؗŮ�Ɠʰʣʨŗ£�ŶȄ²ʨʱƆƅ�ř ʛؗŮÃ�ʧʽŸƅ§�ŶȄ²ʨʱƆƅ��
�řƂʽƂŮ�ř ʛؗŮ�

�Ȇʽƅŕؔś�¡§ʛŮ�À§ʙʵʱŬ§Ã
�řƁŕʢƅ§ô�¡ŕȃʛƎؔƅ§�

������������

� 
ʜƊÃ² ±̈ʨƄ���řŸǼŕʱƅ§�řŷʨʺʳʺƅ�ŒƊ§ʨƈ��

Ɠʰʣʨŗ£ 
�řƂʽƂŮ�ř ʛؗŮ�¡§ʛŮ���²ŕŻ��ƓŸʽʰʡ�21,513,631�

� ř ʛؗŮ�ŒƊ§ʨƈ�Ɠʰʣʨŗ£�´�À�¹���řƂʽƂŮ�ř ʛؗŮ�
ÀʨŬ±�ʅȄ±ŕʸƈÃ���ªŕƈʙŦ

�¡ŕʻʽʺƅ§�
�����������

4 
�½ʨŬ�Ɠʰʣʨŗ£�½§±ÃƘƅ�řʽƅŕʺƅ§�´�À�¹�

�ADX��
�řƂʽƂŮ�ř ʛؗŮ�

ÀʨŬ±��½ʨŬ�Ɠʰʣʨŗ£�½§±ÃƘƅ�
řʽƅŕʺƅ§�

��������

5 ªŕŷŕʻŰ����řǽʚŻ£��řƂʽƂŮ�ř ʛؗŮ��¡§ʛŮƋŕʽƈ�ƅ�̈ ʛʷƆ���������

6 ř ʛؗŮ�Ɠʰʣʨŗ£�ÀƜŷƚƅ�´�À�¹���řƂʽƂŮ�ř ʛؗŮ��ªŕƊƜŷƙ§�������
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®��ƑŽʻʡʦƃ¦�ȆȜʻƌƃ¦��ŗ ʙؕʵƄƃ�
 

�ƑʲʻŰʦř�ʤŪ°���ŗ ʙؕʵƄƃ�ƑŽʻʡʦƃ¦�ȆȜʻƌƃ¦�Ƒż������ʥʻƒʘʻŽʹʯƃ¦� ¦°ʗʸƃ¦ ���
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¯����ʤƌʹʻʻŶř�ţȂ°¦ʦřÂ�ʤƌŽőœʡÂÂ�ŗ ʙؕʵƃ¦�Ƒż�ʥʻƒʘʻŽʹʯƃ¦�ʥʻŽʡʦʸƃ¦�°œʮؕ� œʸŪŋǺ�ƑƄʻʶŽř�Àœʻŕ�
�¿ÃʙŠ��ʧʽƔʚʽſʻʱƅ§�ʧʽſʣʨʺƅ§�±ŕʰؗ�¡ŕʺŬōǼ�ƓƆʽʸſś�Áŕʽŗ���Àŕŷ�Ɠž��������

©ʛʰʵƅ§�ª§ʨʻŬ �½ŕʴʱƅƛ§�ťȄ±ŕś �̄Ɯʽʺƅ§�ťȄ±ŕś �řʽʶʻʳƅ§ �řſʽʣʨƅ§ ʟʸʵʱƅ§ ʦŬƛ§ �ʦƁʛƅ§ 

20 ����ʛƔŕʻƔ����� ����ʛƔŕʻƔ����� Ɠś§±ŕƈ¥�
ȑʚʽſʻʱƅ§�ʝʽœʛƅ§ �ʝʽœʛƅ§Ã�Áŕ ±ؗ£�řŷʨʺʳʺƅ
�ř ʛؗʷƅ�ȑʚʽſʻʱƅ§ƅ�ª§±ŕƈƙ§�ʙƔʙʴ�

�řʽœŕȃʛƎؔƅ§�řŬʙʻƎƅ§�Ɠž�³ʨȄʛƅŕȞǼ� Ɠʲʽƈʛƅ§�Á§ʛʺŻ�ʙʽŸŬ� 1�

30 ���ʨƔŕƈ������ ��ʨʽƊʨƔ������ Ɠś§±ŕƈ¥� �ř ʛؗʷƅ�řǼŕƊƙŕǼ�ȑʚʽſʻʱƅ§�Ɠʶʽœʛƅ§�Áŕ ±ؗ£�
© ʨ̄ʳƅ§�©±§¯¥�Ɠž�ʛʽʱʶŠŕƈ�

�ªŕʽƊÃʛʱؔƅ¥�řŬʙʻƍ�³ʨȄ±ʨƅŕȞǼ�
ʙŬ£�ʙʺʴƈ�ʛȄʜŸƅ§ʙʰŷ � 2�

18� ���ʨʽƊʨƔ����� ����ʛƔŕʻƔ����� Ɠś§±ŕƈ¥�
�ʛƅ§� �ȑʚʽſʻʱƅ§ �ʝʽœ��¯§ʙƈƛ§ �řƆʶƆʶƅ

�Ȍʽʢʵʱƅ§Ã���ª§±ŕƈƙ§�ʙƔʙţ�
��ʛȄʨʢʱƅ§ �Ɠž �ʛʽʱʶŠŕƈ

�Ɠʳʽś§ʛʱŬƛ§�
�ƓƆŷ �ÁŕſƆŦ �ʙʽŸŬ

�ȑʛžŕżƅ§�
��

22� ���ȈȄʛŗ§����� ����ʛʰʺžʨƊ����� Ɠś§±ŕƈ¥�
§�ʛƅ§ȑʚʽſʻʱƅ§ �ʝʽœ� ��řȄʛʷʰƅ§ � ±̄§ʨʺƆƅ

�ªŕƈʙʵƅ§Ã���ª§±ŕƈƙ§�ʙƔʙţ�
�©±§¯¥ �Ɠž �ȑʚʽſʻś �ʛʽʱʶŠŕƈ

�¿ŕʺŷƗ§�
�ȑʛʡŕʵƅ§�ʙʺʴƈ�ʦŬŕŠ� ��

40� ���ʛʰʺʱʰŬ����� ����ʛƔŕʻƔ����� �ƓƊ ±̄£�
�řʽʻƂʱƅ§ �ªŕƈʙʵƆƅ �ȑʚʽſʻʱƅ§ �ʝʽœʛƅ§

Ȅ±ŕʷʺƅ§Ã�Ŷ���ª§±ŕƈƙ§�ʙƔʙţ�
�řʽœŕʽʺʽؔƅ§�ƌŬ±ʙʻƎƅ§�Ɠž�ʛʽʱʶŠŕƈ� �ƌŷŕʷŸŮ�ʦʽƆŬ�Áŕʶţ� ��

40� ���³±ŕƈ���� ����ʨʽƅʨƔ����� �ƓƊŕʢȄʛŗ�
��ÁÃʕʷƆƅ�ȑʚʽſʻʱƅ§�ʝʽœʛƅ§��řʽƅŕʺƅ§�����ʙƔʙţ

�ª§±ŕƈƙ§�
��ªŕŬ§±¯ �ÀʨƆŷ �Ɠž �³ʨȄʛƅŕȞǼ

�¿ŕʺŷƗ§ 
�̈ ʨŗ�ÁʨŠ�ʧſʽʱŬ� � 
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©ʛʰʵƅ§�ª§ʨʻŬ �½ŕʴʱƅƛ§�ťȄ±ŕś �̄Ɯʽʺƅ§�ťȄ±ŕś �řʽʶʻʳƅ§ �řſʽʣʨƅ§ ʟʸʵʱƅ§ ʦŬƛ§ �ʦƁʛƅ§ 

29� ���ʨʽƅʨƔ���� ���ʨʽƊʨƔ����� ȑʙʻƍ�
ʝʽœ±� �ȑʚʽſʻʱƅ§� �ƆƅªŕʽƆʺŸ� ��� ���ʙƔʙţ

�ª§±ŕƈƙ§�
¿ŕʺŷƛ§�©±§¯¥�Ɠž�ʛʽʱʶŠŕƈ 

��¨ʨƊ§ �ÁŕŝŕƊ§±ŕؔƊŕŮ
�ʛƔŕƊ�

� 

�� ���ȈȄʛŗ¥����� ��ʛȃʨʱƄ£����� �ŕʽƂȄʛž¥�¨ʨʻŠ� Ɠƅŕʺƅ§�ȑʚʽſʻʱƅ§�ʝʽœʛƅ§���Áŕ ±ؗ§� �ƓƊʨƊŕƁ�ʖŬŕʴƈ� ʨ̄ƈ£�Ȉʸʽž� � 

�� ���ʨʽƊʨƔ������ ���ʛƔŕʻƔ����� Ɠś§±ŕƈ¥�
� �ʝʽœʛƅ§ �ʖœŕƊô� ��ÁÃʕŮÃ �ȘȄʨʶʱƅ§

ʧʽſʣʨʺƅ§���Áŕ ±ؗ§�
��ªŕƁƜŷÃ �ȘȄʨʶś �³ʨȄ±ʨƅŕȞǼ

�řƈŕŷ�
�Ɠƈ²ŕʺƅ§�ʜȄʜŸƅ§ʙʰŷ� � 

�� �
�����ʛʰʺžʨƊ

�����
����³±ŕƈ����� �ƓƊ ±̄£� ʛƔʙƈ �©±§¯¥�ȘʽƁʙʱƅ§ƆŦ§ʙƅ§�Ɠ�¿ŕʲʱƈƛ§Ã� �řʰŬŕʴƈ�³ʨȄ±ʨƅŕȞǼ� ©ʨƆţ�ʨŗ£�ʙʽʺʴƅ§ʙʰŷ� �� 

��� ����ʛƔŕʻƔ����� ����ʛʰʺʶǽ¯����� Ɠś§±ŕƈ¥� �ʗʻʺŬƛ§�Ŷʻʸƈ�Àŕŷ�ʛƔʙƈ���Áŕ ±ؗ§� �Á§ʛʽʡ�řŬʙʻƍ�³ʨȄ±ʨƅŕȞǼ� �ȑʛƍŕʤƅ§�ʙʽŸŬ� 1� 

��� ����ʨƔŕƈ����� ����³±ŕƈ����� ʙʻƎƅ§� ʛƔʙƈ �Ŷʻʸƈ�Àŕŷ�½ʨŗŕʢƅ§���Áŕ ±ؗ§� ȘȄʨʶʱƅ§�Ɠž�ʛʽʱʶŠŕƈ� �±ŕƈʨؗ�ʞʽśŕŬ� 1� 

��� ���ȈȄʛŗ§������ ����ʛʰʺʶǽ¯����� Ɠś§±ŕƈ¥� ʛƔʙƈ �ʖʽŗŕƊ£�Ŷʻʸƈ�Àŕŷ���Áŕ ±ؗ§� �řŬʙʻƍ�³ʨȄ±ʨƅŕȞǼ� �ȈʽƆŦ�ʙʺţ£�ǲʙʰŷ� 12 
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�¿ÃʙŠ���¿ƜŦ�ʧʽƔʚʽſʻʱƅ§�¡§±ʙʺƅ§�ʖś§Ã±�¹ʨʺʳƈ2021 

�ʤŪƙ¦��ʔʶʹʸƃ¦��ʥʻʻŶʯƃ¦�ţȂ°œř�

�ʔř¦Âʙƃ¦� ʦ̧ʸʱƆ
�©ƙʗʮƃ¦Â

��¿œŶƃ�ŗŵʦżʗʸƃ¦�
������
��ʤƋ°®��

�©ŉżœȜʸƃ¦� ʦ̧ʸʱƆ
��¿œŶƃ�ŗŵʦżʗʸƃ¦

������
��ʤƋ°®��

�ȎʙŤ¢�©ŉżœȜƆ�ȏ¢
¿œŶƄƃ�ŗʻʹʻŵ�ŗǻʗƀƈ 

2021���Ȗʲʯʴř�Â¢
�ÅƚʮƀʯʴƆ�

��ʙʽŸŬ�Á§ʛʺŻ�ʙʽŸŬ
�Ɠʲʽƈʛƅ§�ʦƅŕŬ 

��řŷʨʺʳʺƅ�ȑʚʽſʻʱƅ§�ʝʽœʛƅ§
�ȑʚʽſʻʱƅ§�ʝʽœʛƅ§Ã�Áŕ ±ؗ£ř ʛؗʷƅ�

ƅ�ª§±ŕƈƙ§�ʙƔʙʴ 
�-- 703,200 �����ینایر���

�ʙŠʨƔ�ƛ 

ʙŬ£�ʜȄʜŸƅ§ʙʰŷ�
�ř ʛؗʷƅ�řǼŕƊƙŕǼ�ȑʚʽſʻʱƅ§�ʝʽœʛƅ§

�Áŕ ±ؗ£�
����ʨƔŕƈ�����2,075,890 533,088�

ʨ̈ŗ�ÁʨŠ�ʧſʽʱŬ�
�ÁÃʕʷƆƅ�ȑʚʽſʻʱƅ§�ʝʽœʛƅ§řʽƅŕʺƅ§��

��ª§±ŕƈƙ§�ʙƔʙţ���
����مارس ��  502,680 --�

��ƓƆŷ�ÁŕſƆŦ�ʙʽŸŬ
�ȑʛžŕżƅ�

�ʛƅ§�ȑʚʽſʻʱƅ§�ʝʽœ�¯§ʙƈƛ§�řƆʶƆʶƅ

�Ȍʽʢʵʱƅ§Ã���ª§±ŕƈƙ§�ʙƔʙţ�
�-- ������388,200یونیو��

ƌŷŕʷŸŮ�ʦʽƆŬ�Áŕʶţ�

�ªŕƈʙʵƆƅ�ȑʚʽſʻʱƅ§�ʝʽœʛƅ§

Ȅ±ŕʷʺƅ§Ã�řʽʻƂʱƅ§Ŷ�����ʙƔʙţ
�ª§±ŕƈƙ§�

�-- �����450,000سبتمبر ��

�� ʨ̈Ɗ§�ÁŕŝŕƊ§±ŕؔƊŕŮ
�ʛƔŕƊ�

ʝʽœ±�ȑʚʽſʻʱƅ§�ƆƅªŕʽƆʺŸ����
�ª§±ŕƈƙ§�ʙƔʙţ�

�-- �����270,000یولیو ��

�ȑʛʡŕʵƅ§�ʙʺʴƈ�ʦŬŕŠ�
§�ʛƅ§ȑʚʽſʻʱƅ§�ʝʽœ��řȄʛʷʰƅ§� ±̄§ʨʺƆƅ

ªŕƈʙʵƅ§Ã����ª§±ŕƈƙ§�ʙƔʙţ�
�-- �����365,400ابریل ��

�̄ʨƈ£�Ȉʸʽž�
ȑʚʽſʻʱƅ§�Ɠƅŕʺƅ§�ʝʽœʛƅ§�ô��

�Áŕ ±ؗ§�
����ȈȄʛŗ¥�������������� 480,498�

�Ɠƈ²ŕʺƅ§�ʜȄʜŸƅ§ʙʰŷ�
�ʝʽœʛƅ§�ʖœŕƊô���ȘȄʨʶʱƅ§

řȄʛʷʰƅ§� ±̄§ʨʺƅ§Ã���Áŕ ±ؗ§�
����ʨʽƊʨƔ���� 1,248,371 254,592�

��ȆŬʨƔ�ʙʽʺʴƅ§�ʙʰŷ
�©ʨƆţʨŗ£�

�ʝʽœʛƅ§�ʖœŕƊô���ƓƆŦ§ʙƅ§�ȘʽƁʙʱƅ§
��¿ŕʲʱƈƙ§Ã�

�����ʛʰʺžʨƊ�����978,841 -- 

�ȑʛƍŕʤƅ§�ʙʽŸŬ�
ʗʻʺŬƛ§�Ŷʻʸƈ�ÀŕŷʛƔʙƈ�ô�

�Áŕ ±ؗ§�
����ʛƔŕʻƔ�����1,237,700 --�

�±ŕƈʨؗ�ʞʽśŕŬ 
�½ʨŗŕʢƅ§�Ŷʻʸƈ�ÀŕŷʛƔʙƈ�ô��

�Áŕ ±ؗ§�
����ʨƔŕƈ�����1,075,176 33,500�

�ȈʽƆŦ�ǲʙʰŷ�
ʖʽŗŕƊƗ§�ŶƊŕʸƈ�ÀŕŷʛƔʙƈ�ô��

�Áŕ ±ؗ§�
���ȈȄʛŗ§������1,362,593 189,000�

 ����دیسمبر  ��ولغایة  ����اكتوبر  �اإلندماج في مجموع الرواتب لإلدارة التنفیذیة لحدید اإلمارات من تاریخ  * 
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4� �ƑŞ°œʳƃ¦�©œǺœʴʲƃ¦�ȖſʗƆ�
¢����ƑŞ°œʳƃ¦�©œǺœʴʲƃ¦�ȖſʗƆ�ʥŵ�¨ʘʮƈ³ʦř�ʗƈ¡�ʕȂʦƄƒ®��Deloitte & Touche��

�

�� ʨ́ś�ʙƊ¢�ʗȄʨƆƔ¯�ô���ƓƂƁʙƈ�Ŷȃ±£�ʛʰƄ£�ʧƈ�©ʙţ§ÃÃ��ʦƅŕŸƅ§�Ɠž�řʽʻƎʺƅ§�ªŕƈʙʵƅ§�ªŕ ʛؗŮ�ʛʰƄ£�ʧƈ�©ʙţ§Ã�Ɠƍ�ȌŬÃƗ§�½ʛʷƅ§

��ŕƍʛƂƈ�ŶƂǽ��²ʛȃʨؗ�³ÃŕƍʛśÃÃ�ʝǽ§ʛŗ�ř ʛؗŮÃ�źƊʨȄÃ�ʗʶƊʛƔ¥�ř ʛؗŮÃ��ƓŠ�À£�Ɠŗ�Ɠؗ�ř ʛؗŮ�Ŷƈ�ʖʻŠ�Ƒƅ¥�ŕÆhʻŠ��ªŕǼŕʶţ

��ʧƈ� ±̈ŕƂǽ�ŕƈ�ŕƎʽž��©ʙʴʱʺƅ§�řؔƆʺʺƅ§�Ɠž�ƓʺƅŕŸƅ§���������ƜʺŸƆƅ�ÀʙƂś��Ȇʣʨƈ���ȘʽƁʙʱƅ§�ªŕƈʙŦ�¡�Ãʖœ§ʛʹƅ§�ªŕƈʙʵƅ§Ã��

�ʛʡŕʵʺƅ§�©±§¯ȂÃ�ʙƔʙʴʱƅ�řȄ±ŕʷʱŬƛ§���
�

�

�ƅ§�ȈƈŕŸś�©ʙƈ��ƓŠ±ŕʵƅ§�ȘƁʙʺƅ§�Ŷƈ�ř ʛؗʷʨ́ś�ʙƊ¢�ʗȄʨƆƔ¯�����ř ʛؗʷƅ§�ʗʻʽŷ��³ʦř�ʗƈ¡�ʕȂʦƄƒ®��Ɠž�ªŕǼŕʶʴƆƅ�ÆŕʽŠ±ŕŦ�ÆŕƂƁʙƈ

��ťȄ±ŕś15��³±ŕƈ������ȑ£�Ÿƈ�ȈƈŕŸʱƅ§�ʦś�řʻʶƅ�ƓƊŕʲƅ§�Ŷȃʛƅ§�ʧƈ�ƌ�������

�ʦƅǽ�� ʨ́ś�ʙƊ¢�ʗȄʨƆƔ¯��ƓŠ±ŕʵƅ§�ªŕǼŕʶʴƅ§�ȘƁʙƈ�ÀʙƂ�ȑ§ƈʙŦ�ªŕ�ʖƊŕŠ�Ƒƅ¥�ȐʛŦ£ř ʛؗʷƅ§�ªŕǼŕʶʴƅ�ƌƂʽƁʙś�� 

§���Àœʻŕ�§œŶřƕ¦��Ȅʻƃœؒʯƃ¦Â�ŗŮœʳƃ¦�ȖʻſʗʯƃœǺ�Â¢�©œƆʗʳƃ¦��Ƒʯƃ¦�œƌƆʗſ�ȖſʗƆ�©œǺœʴʲƃ¦��ƑŞ°œʳƃ¦��ʣƃ¯Â�ʔʴš�¾Âʗʱƃ¦�

Ƒƃœʯƃ¦��
��¿ÃʙŠ���ƓŠ±ŕʵƅ§�ȘƁʙʺƅ§�

* ��źƆʰƈ�şƈʙƅ§�řʽƆʺŷ�ȈʰƁ�Áŕ ±ؗƛ�ȘʽƁʙʱƅ§�¨ŕŸś£�ƓƅŕʺŠ¥����������Ɠś§±ŕƈ¥�ʦƍ±¯�

ȘʽƁʙʱƅ§�ʖʱȞƈ�ʦŬ§��� ʨ́ś�ʙƊ¢�ʗȄʨƆƔ �̄ř ʛؗŮ�������ƓƆś§ʨƂƅ§�©¯ŕʰŷ��ʙʽʶƅ§�
�ȘƁʙʺؗ�ŕƍŕʹƁ�Ɠʱƅ§�ª§ʨʻʶƅ§�¯ʙŷ�ř ʛؗʷƆƅ�ƓŠ±ŕŦ�ªŕǼŕʶţ�Ŷȃ±§�ª§ʨʻŬ 

�ř ʛؗʷƅ§�ªŕǼŕʶţ�ȘʽƁʙś�Ɠž�ʥȄʛʷƅ§�ȘƁʙʺƅ§�ŕƍŕʹƁ�Ɠʱƅ§�ª§ʨʻʶƅ§�¯ʙŷ�©ʙţ§Ã�řʻŬ�
*ȘʽƁʙʱƅ§�¨ŕŸś£�ƓƅŕʺŠ¥��ŕʽʰƆƅ�řŸŠ§ʛƈÃ��řʽƆţʛʺƅ§��řʽƅŕʺƅ§�ªŕƊÀŕŸƅ��řȄʨʻʶƅ§Ã�

������ª§±ŕƈƛ§�ʙƔʙţÃ�Áŕ ±ؗƗ�
 737,000�Ɠś§±ŕƈ¥�ʦƍ±¯ 

��řʽƅŕʺƅ§�ªŕƊŕʽʰƆƅ�ȘʽƁʙʱƅ§�¼ƜʵǼ�ȐʛŦƗ§�řŰŕʵƅ§�ªŕƈʙʵƅ§�ȆʽƅŕؔśÃ�¨ŕŸś£
�ÀŕŸƅ������ʦƍ±¯���

 200,000�Ɠś§±ŕƈ¥�ʦƍ±¯�

�ȐʛŦƗ§�řƈʙƂʺƅ§�ªŕƈʙʵƅ§�řŸʽʰʡÃ�ȈʽŰŕſś ª§±ŕƈƛ§�ʙƔʙţÃ�Áŕ ±ؗƗ�ʤƊ�řʽƅŕŸž�Ȑʙƈ�ʧŷ�ʛȄʛƂś��řʽƆŦ§ʙƅ§�řǼŕƁʛƅ§�ʦ�¯§ʙŷƙ
��řʽƅŕʺƅ§ �ªŕƊŕʽʰƅ§��Ɠʰʣʨŗ£ �²ŕƎŠ �ªŕʰƆʢʱʺƅ �ŕƂžÃ
��řſƆؔʱŗ�řʰŬŕʴʺƆƅ200,000���Ɠś§±ŕƈ¥�ʦƍ±¯�

��ȘƁʙƈ�ʛʽŻ�ʛŦ£�ƓŠ±ŕŦ�ªŕǼŕʶţ�ȘƁʙƈ�ÀŕƁ�Ɠʱƅ§�ȐʛŦƗ§�ªŕƈʙʵƅŕǼ�Áŕʽŗ
¿ƜŦ�ŕ»ƎʺǽʙƂʱŗ �ř ʛؗʷƅ§ �ªŕ»ŗŕʶţ 2021 � ʨ̄ŠÃ�Àʙŷ�¿ŕţ�ƓžÃ��ʙŠÃ�Á¥�

�Æřţ§ʛŰ�ʥƅ°�ʛؗ°�ʦʱƔ�ʛŦ¢�ƓŠ±ŕŦ�ȘƁʙƈ�
��ʙ»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»ŠʨƔƛ�
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©��¿œŶƄƃ�ŗȂʦʹʴƃ¦�Â�ŗʻƄšʙʸƃ¦�ŗʻƃœʸƃ¦�ʤő¦ʦƀƃ¦�Ƒż�œƌʹʻʸʷʯŕ�ŗ ʙؕʵƃ¦�©œǺœʴš�ȖſʗƆ�¿œſ�Ƒʯƃ¦�©œʢŽʲʯƃ¦�ŠŰʦƒ�Àœʻŕ������

��Åŗš¦ʙŮ�ʣƃ¯�ʙؕ¯�ʤʯƒ�À¢�ʔʱǻ�©œʢŽʲř�ȏ¢�®ʦŞÂ�¿ʗŵ�¾œš�ƑżÂ�

� �ÀŕŸƅ�¿ÃƗ§�Ŷȃʛƅ§������řʽƆţʛʺƅ§�řʽƅŕʺƅ§�ʦœ§ʨƂƅ§�ʧŷ�ř ʛؗʷƅ§�ªŕǼŕʶţ�ȘƁʙƈ�ʛȄʛƂʱŗ�řÆ̒ É̋ʹʱƈ�ªŕʤſʴś�ʙŠʨśƛ��
Àŕŷ�ʧƈ�¿ÃƗ§�Ŷȃʛƅ§�ʧŷ�Áŕ ±ؗ£�ř ʛؗʷƅ����� 

� ÀŕŸƅ�ƓƊŕʲƅ§�Ŷȃʛƅ§����Ǽŕʶţ�ȘƁʙƈ�ʛȄʛƂʱŗ�řÆ̒ É̋ʹʱƈ�ªŕʤſʴś�ʙŠʨśƛ���řʽƆţʛʺƅ§�řʽƅŕʺƅ§�ʦœ§ʨƂƅ§�ʧŷ�ř ʛؗʷƅ§�ªŕ
Àŕŷ�ʧƈ�ƓƊŕʲƅ§�Ŷȃʛƅ§�ʧŷ�Áŕ ±ؗ£�ř ʛؗʷƅ������� 

� ÀŕŸƅ�ʘƅŕʲƅ§�Ŷȃʛƅ§������řʽƆţʛʺƅ§�řʽƅŕʺƅ§�ʦœ§ʨƂƅ§�ʧŷ�ř ʛؗʷƅ§�ªŕǼŕʶţ�ȘƁʙƈ�ʛȄʛƂʱŗ�řÆ̒ É̋ʹʱƈ�ªŕʤſʴś�ʙŠʨśƛ��
Àŕŷ�ʧƈ�ʘƅŕʲƅ§�Ŷȃʛƅ§�ʧŷ�Áŕ ±ؗ£�ř ʛؗʷƅ�������

� ÀŕŸƅ�ȑʨʻʶƅ§�ʛȄʛƂʱƅ§�����ʦʱƔ�ʦƅ��ŕŷ�ʧŷ�ȑʨʻʶƅ§�ř ʛؗʷƅ§�ªŕǼŕʶţ�ȘƁʙƈ�ʛȄʛƂś�±§ʙŰ¥�ʙŸǼ��À������ 

5� Ȗʻſʗʯƃ¦�ŗʹʱƃ���ʙʟœʳʸƃ¦Â�
 

�����ʛƂǽ�ʜȄʜŸƅ§�ʙʰŷ��©¯ŕŸŬ��ǲʙʰŷ���ȑʛŠŕƎƅ§�������ȘʽƁʙʱƅ§�řʻʳƅ�ʝʽœ±��ʛʡŕʵʺƅ§Ã��ʧŷÃ�ř ʛؗʷƅ§�Ɠž�řʻʳƆƅ§�ÀŕʤƊ�ʧŷ�ƌʱʽƅÃʕʶʺǼ
ƎƆʺŷ�řʽƅƕ�ƌʱŸŠ§ʛƈŕ��ƎʱʽƅŕŸž�ʧƈ�ʙƄōʱƅ§Ã�ŕ���Àŕŷ�¿ƜŦ�������©¯ŕŷ¥�ʦśƓž�ʧʽśʛƈ�řʻʳƆƅ§�ȈʽȞʷś22 �£�ȈȄʛŗ������ƓžÃ���

ʛʰʺžʨƊ�������ÃȘʽƁʙʱƅ§�řʻʳƅ�Ȇƅōʱś����ŕʽƅŕţ�ʛʡŕʵʺƅ§Ã��ʧƈřŝƜŝ����ʦƍ¤ŕʺŬ£�řʽƅŕʱƅ§�¡ŕʹŷ£��ʦƎŸʽʺŠ�ʛʽŻÃ�ʧʽƆƂʱʶƈ�¡ŕʹŷ£
œʛȃÃ�ʧʽƔʚʽſʻʱƅ§�Æŕʹǽ£�ȑʚʽſʻś�ʛʽŻ�ȈƂʱʶƈ�ʨʹŷ�řŬŕ�� 

1� �©¯ŕŸŬ���ȑʛŠŕƎƅ§�ǲʙʰŷ�ʜȄʜŸƅ§�ʙʰŷ��řʻʳƆƅ§�ʝʽœ±� 
2� �ǲ�ʙʰŷ�řʺʡŕž��©¯ŕŸŬʦʽƎſƅ§�����ʨʹŷ 
3� ��©¯ŕŸŬ�ʛƔ¯ŕƁ�ȈʽʰƊ�����ʨʹŷ 

ŕʺƆŷ�Á§�řʻʳƅ�ȘʽƁʙʱƅ§�Ƒʱƅ§�ʦś�©¯ŕŷ§�ŕƎƆʽȞʷś�Ƒž� 8ʛʰʺžʨƊ����� �ʦƅ�ʦƂś�ʙƂŸǼ�Ȑ£�ªŕŷŕʺʱŠ§�Ƒʱţ�řǽŕƎƊ�ÀŕŸƅ§�� 
¨� ȘʽƁʙʱƅ§�řʻʳƅ�ªŕŸʺʱŠ§�¯ʙŷ�ʛʡŕʵʺƅ§Ã��¿ƜŦ������ 

�ʛʡŕʵʺƅ§Ã�ȘʽƁʙʱƅ§�řʻʳƅ�ªʙƂŷ6���ªŕŷŕʺʱŠ§�Àŕŷ�¿ƜŦ���� 
�¿ÃʙŠ���ȘʽƁʙʱƅ§�řʻʳƅ�ªŕŷŕʺʱŠ§�ťȄ±§ʨś�ʛʡŕʵʺƅ§Ã�±ʨʹʴƅ§Ã 

řʻʳƆƅ�ʝʽœ±���ʨƔŕƈ�ʧƈ������ʛȃʨʱƄ£�řǽŕżƅÃ�����
�ʝʽœ±��ƅƆřʻʳ��ȈȄʛŗ¥�řǽŕżƅ������ʨƔŕƈ�ʧƈ�řʻʳƆƅ§�Ɠžʨʹŷ�ʦŝ�ʧƈÃ������ʛȃʨʱƄ§�řǽŕżƅÃ������ 

�ʤŪƙ¦�
�ŗʹʱƄƃ¦�¸œʸʯŞ¦�ţȂ°¦ʦř�¿œŵ�¾ƚŤ�����

�©¦ʙƆ�®ʗŵ
�°ʦʷʲƃ¦�

����
��ʙƒœʹƒ�

����
��ʙƒ¦ʙʮż�

��
ʦƒœƆ�

����
�ʦʻƈʦƒ�

����
�ʛʠʴŹ¢�

��
�ʙʮʸżʦƈ�

*�ÀœŽƄŤ�ȏʚʸƀƃ¦�ʗʻŶŪ���� ��� 9 9 9�9�����

**��ʛʻʲƈ�ʔƃœʟ�©ʦʳʮƆ
Ƒƃœƌʹʸƃ¦�

9 9 9 9 ����9 ��6�

ʤʻƌŽƃ¦�²œʮŵ�ƑƄŵ�ʗʸʲƆ�  9 9 9�9���6�
Ƒŕœŵʚƃ¦�ʗʻʮŵ�ŗʹƆ¡�9 9 ��� ��� ������������
�ŗƄʵƃ¦�ʥʴš�ŗƆœŪ¢�9 9 ��� ��� ������������
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�
ª� �ȘʽƁʙʱƅ§�řʻʳƆŗ�ȋŕʻƔ�ʛʡŕʵʺƅ§Ã��řʽƅŕʱƅ§�ªŕŰŕʸʱŦƛ§ 

1� �ƌʱʽƅŕŸž�Áŕʺʹƅ�ªƜƔʙŸś�ʧƈ�Ƌ§ʛś�ŕƈ�§ʛʱƁ§Ã�ŕƎśŕʽŰʨśÃ�ŕƎśŕʤţƜʺǼ�¨ʨʱȞƈ�ʛȄʛƂś�ŶŲÃÃ�řʽƆŦ§ʙƅ§�řǼŕƁʛƅ§�ȈȞʽƍ�řŬ§±¯ 

2� �ʛȄ±ŕƂś�řŬ§±¯�ȘʽƁʙʱƅ§ƙ§�ʚʽſʻś�řŸʰʱƈÃ�ƓƆŦ§ʙƅ§�ŕƎʽž�© ±̄§ʨƅ§�ªŕʤţƜʺƆƅ�řʽʴʽʴʸʱƅ§�ª§¡§ʛŠ� 

3� ��řʺʤƊƗ§�ʥƆś�řʽƅŕŸž�ʧƈ�ʙƄōʱƅ§Ã�ř ʛؗʷƅ§�Ɠž�ʛʡŕʵʺƅ§�©±§¯ȂÃ�ƓƆŦ§ʙƅ§�ȘʽƁʙʱƅ§�řʺʤƊ£�ʦʽʽƂśÃ�řŸŠ§ʛƈ 

4� §�ȌǼ§ʨʹƅ§�ŶŲÃÃ��ƌǼŕŸś£�ʙƔʙʴśÃ�ƌƅʜŷÃ�ªŕǼŕʶʴƅ§�ȘƁʙƈ�ʧʽʽŸʱŗ�ȘƆŸʱƔ�ŕʺʽž�©±§¯ƙ§�ʝƆʳʺƅ�ªŕţ§ʛʱƁƛ§�ʦǽʙƂś��ʧʺʹś�Ɠʱƅ

��¿ƜƂʱŬƛ§�§ʚƍ�řȄ±§ʛʺʱŬ§Ã�ƌƅƜƂʱŬ§ 

5� �§ʛʱƁ§Ã�ƌƅ�ȐʛŦ£�¿ŕʺŷ£�řǽ£�¯ŕʻŬ¥�Ɠž�ȑ£ʛƅ§�¡§ʙŗȂÃ�ƌʽƆŷ�ŕƎśŕʤţƜƈ�¡§ʙŗȂÃ�ªŕǼŕʶʴƅ§�ȘƁʙƈ�Ŷƈ�řŸŠ§ʛʺƅ§�½ŕʢƊ�řŬ§±¯

�¿ŕʺŷƗ§�Ƌʚƍ�ʧŷ�ƌǼŕŸś£ 

6� ��Ã�ŕƍʛȄ±ŕƂśÃ�ř ʛؗʷƆƅ�řʽƅŕʺƅ§�ªŕƊŕʽʰƅ§�řƈƜŬ�řʰƁ§ʛƈʙʰʺƅ§�řʽƅŕʺƅ§�ʦœ§ʨƂƅ§�¹Ãʛʷƈ�řŬ§±¯�©±§¯ƙ§�ʝƆʳƈ�ƑƆŷ�ŕƎŲʛŷ�ȈʰƁ�řʽœ�

���řƂž§ʨʺƆƅ 

7� ��řƆʺʱʴʺƅ§�ªŕſƅŕʵʺƅ§�ʧŷ�ºƜŗƙ§�ʧƈ�ř ʛؗʷƅ§�Ɠſʣʨƈ�ʧȞʺś�Ɠʱƅ§�ȌǼ§ʨʹƅ§�ŶŲÃ 

8� ƅ§Ã�ȑ£ʛƅ§�¡§ʙŗȂÃ�řŸʰʱʺƅ§�řʽʰŬŕʴʺƅ§�ªŕŬŕʽʶƅ§�řŬ§±¯�ŕƎƊōŮ�Ɠž�©±§¯ƙ§�ʝƆʳƈ�Ȑʙƅ�řʽŰʨʱ 

9� �±ŕʢŦȂÃ�řŸŠ§ʛʺƅ§Ã�řʰŬŕʴʺƅ§�¿ŕʳƈ�Ɠž�řʽƅÃʙƅ§�ª§±ʨʢʱƅ§�řŬ§±¯��ř ʛؗʷƆƅ�ÆŕʰŬŕʻƈ�řʻʳƆƅ§�Ƌ§ʛś�ŕʺǼ�©±§¯ƙ§�ʝƆʳƈ 

10� �Ɠž�ʦś�ŕƈ�řŸǼŕʱƈÃ�ªŕʤſʴśÃ�ªŕʤţƜƈ�ʧƈ�ƌǼ� ±̄Ã�ŕʺʽž�ƌʱʷƁŕʻƈÃ��řʽƅŕʺƅ§�ʦœ§ʨƂƅ§�ÁōʷǼ�ªŕǼŕʶʴƅ§�ȘƁʙƈ�ʛȄʛƂś�řŬ§±¯

ªŕǼŕʶʴƅ§�ȘƁʙƈÃ�ř ʛؗʷƅ§�©±§¯¥�ʧʽŗ�ʛʤʻƅ§�ªŕƎŠÃ�Ɠž�ªŕžƜʵƅ§�Ȉţ�ƑƆŷ�ȈʺŸƅ§Ã�ŕƎƊōŮ ʙŠÃ�Á£�  

11� ŝ�Ȉؗ�ȑ±Ã¯�ʛȄʛƂś�¯§ʙŷ¥�řʻʳƆƅ§�¿ŕʺŷ£�şœŕʱƊ�ʧŷ�ʛƎŮ£�řŝƜ�ʛʡŕʵʺƅ§Ã�ȘʽƁʙʱƅ§�©±§¯¥�ř ʛؗʷƅ§�©±§¯¥�ʝƆʳƈ�ƑƆŷ�ƌŲʛŷÃ 

12� ʙƔʙʴś �řʤžŕʴʺƅ§Ã ƑƆŷ �Ȑʨʱʶƈ ¿ʨʰƂƈ �ʧƈ ʛʡŕʵʺƅ§ Ɠʱƅ§ ʧȞʺǽ �ŕƎƎŠ§ʨś�Á£ �ř ʛؗʷƅ§ ʙƄōʱƅ§Ã ʧƈ Àʙŷ ²Ãŕʳś ř ʛؗʷƅ§ 

§ʚƍ �Ȑʨʱʶʺƅ§. 

13�  ¼§ʛŮƙ§ ƑƆŷ ±ŕʡ¥ ©±§¯¥ ʛʡŕʵʺƅ§ ř ʛؗʷƅŕǼ ʦʽʽƂśÃ řʽƅŕŸž ±ŕʡ¥ ʙƔʙʴś�ªŕʽƅ¢Ã řʰƁ§ʛƈÃ ʛʡŕʵʺƅ§ Ɠʱƅ§ ¯ʙƎś ř ʛؗʷƅ§ 

¼ʨƁʨƆƅ ƑƆŷ ªƛŕʳƈ řʺœƜʺƅ§�Àʙŷ řǽŕſؔƅ§Ã ŕƎʽž. 

14� �ʥƅ°�Ɠž�ŕʺǼ�ŕƎśŕʽƅÃʕʶƈÃ�řʻʳƆƅ§�±Ãʙŗ�řƂƆŸʱʺƅ§�Ȉœŕʶʺƅ§�ʧʺʹʱƔ�©±§¯ƙ§�ʝƆʳƈ�Ƒƅ¥�ʛȄʛƂś�ʦǽʙƂś�

� ��řʻʳƆƅ§�¡ŕʹŷ£�ªŕƈʨƆŸƈ�Ŷƈ�Æŕʺʳʶʻƈ�ƓŠ±ŕʵƅ§�ȘƁʙʺƅ§�ʛȄʛƂś�Áŕؗ�Á¥�ʦʽʽƂś�ʧʽʺƍŕʶʺƅ§�ªŕŠŕʽʱţƛ�ÆŕʽžŕؗÃ�ʦƎʱžʛŸƈÃ�
� �ƓŠ±ŕʵƅ§�ȘƁʙʺƅ§�ʛȄʛƂś�ʦŷ¯�Ɠž�©±§¯ƙ§�ªŕʽƆʺŷ�ʦʽʽƂś�
� �ƓŠ±ŕʵƅ§�ȘƁʙʺƅ§�ʧʽʽŸśÃ�±ŕʽʱŦ§�ª§¡§ʛŠ¥ 
� �ƌƅʜŷ�Ã£�ȘƁʙʺƅ§�ʧʽʽŸś�µʨʸʵǼ�ªŕʽŰʨʱƅ§ 
� ��ƑƆŷ�řʤžŕʴʺƅ§ �Ƒƅ¥ �řʻʯʺʢƈ�ȘʽƁʙʱƅ§ �řʻʳƅ�ʗƊŕؗ �ÁȂÃ�ʦƎʱʽƅƜƂʱŬ§Ã�ʧʽʽŠ±ŕʵƅ§ �ʧʽƂƁʙʺƅ§ �¡§¯£ �ʦʽʽƂś��§ʚƍ�řʽƅƜƂʱŬ§

��ȘʽƁʙʱƅŕǼ�ȘƆŸʱś�ƛ�ªŕƈʙŦ�ʦǽʙƂś�Ƒƅ¥�ʛʤʻƅŕǼ�²ŕƎʳƅ§ 
� �¡§¯£�ʦʽʽƂś�ʛʡŕʵʺƅ§�©±§¯ȂÃ�¿ŕʲʱƈƛ§Ã�ȘʽƁʙʱƅ§�©±§¯¥�ƎʱʽŷʨŲʨƈÃŕ� 
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6� �©ŉżœȜʸƃ¦Â�©œʲʻŬʙʯƃ¦�ŗʹʱƃ�
 

�ʛƂǽ�©¯ŕŸŬ�ȑʛƍŕʤƅ§�ʙʽʰŷ�ʦƅŕŬ�¿ŕʺŠ�³ʙʻƎʺƅ���řʻʳƅ�ʝʽœ±ªŕʴʽŮʛʱƅ§�ªŋžŕȞʺƅ§Ã��Ɠž�řʻʳƆƅ§�ÀŕʤƊ�ʧŷ�ƌʱʽƅÃʕʶʺǼ . أ 

ƎƆʺŷ�řʽƅƕ�ƌʱŸŠ§ʛƈ�ʧŷÃ�ř ʛؗʷƅ§ŕ�ƎʱʽƅŕŸž�ʧƈ�ʙƄōʱƅ§Ãŕ� 
�§�Àŕŷ�¿ƜŦ�����ž�ʧʽśʛƈ�řʻʳƆƅ§�ȈʽȞʷś�©¯ŕŷ¥�ʦśƓ�ȈȄʛŗ§�������ƓžÃ���ʛʰʺžʨƊ�������Ãřʻʳƅ�Ȇƅōʱś ªŕʴʽŮʛʱƅ .ب

ªŋžŕȞʺƅ§Ã�ŕʽƅŕţ��ʦƍ¤ŕʺŬ£�řʽƅŕʱƅ§�¡ŕʹŷ£�řŝƜŝ�ʧƈ�ʦƎŸʽʺŠ�ʛʽŻÃ�ʧʽƆƂʱʶƈ�¡ŕʹŷ£ŷ�řŬŕœʛȃÃ�ʧʽƔʚʽſʻʱƅ§��ʛʽŻ�ȈƂʱʶƈ�ʨʹ

�Æŕʹǽ£�ȑʚʽſʻś���� 
1� ��³ʙʻƎʺƅ§�©¯ŕŸŬ�ȑʛƍŕʤƅ§�ʦƅŕŬ�¿ŕʺŠô���ªŋžŕȞʺƅ§Ã�ªŕʴʽŮʛʱƅ§�řʻʳƅ�ʝʽœ± 
2� ©¯ŕŸŬ���ƓŷÃ±ʜʺƅ§�ʙʺʴƈ�ǲʙʰŷ�ʛž�ô��ʨʹŷ��ªŋžŕȞʺƅ§Ã�ªŕʴʽŮʛʱƅ§�řʻʳƅ 
3� ���©¯ŕŸŬ�±¯ŕƁ�ȈʽʰƊ���ªŋžŕȞʺƅ§Ã�ªŕʴʽŮʛʱƅ§�řʻʳƅ�ʨʹŷ 

ª� �ªŋžŕȞʺƅ§Ã�ªŕʴʽŮʛʱƅ§�řʻʳƅ�ªʙƂŷ6��ªŕŷŕʺʱŠ§�Àŕŷ�¿ƜŦ���� 

�¿ÃʙŠ��ŷŕʺʱŠ§�¯ŕƂŸƊ§�ťȄ±ŕśªŕ���±ʨʹʴƅ§Ã�ªŋžŕȞʺƅ§Ã�ªŕʴʽŮʛʱƅ§�řʻʳƅ�

 

 ����عضو مجلس إدارة ورئیس للجنة الترشیحات والمكافآت لغایة ابریل *
 ����ولغایة أكتوبر  ����عضو مجلس إدارة ورئیس لجنة الترشیحات والمكافآت من مایو **

 ولغایة اآلن.   ����*** عضو مجلس إدارة ورئیس لجنة الترشیحات والمكافآت من نوفمبر 

ƃ¦�ƑƄƒ�œʸʻżƌʸ©ŉżœȜʸƃ¦Â�©œʲʻŬʙʯƃ¦�ŗʹʲƄƃ�ŗʻʴʻőʙƃ¦�¿œ�� 

� �ʧʽƆƈŕŸƅ§Ã�ř ʛؗʷƅ§�©±§¯¥�ʝƆʳƈ�¡ŕʹŷōǼ�řŰŕʵƅ§�ʖś§Ãʛƅ§Ã�ʜž§ʨʴƅ§Ã�ŕǽ§ʜʺƅ§Ã�ªŋžŕȞʺƅ§�ŢʻʺǼ�řŰŕʵƅ§�řŬŕʽʶƅ§�¯§ʙŷ¥
��ŕƎʽž��ŕʽƆŸƅ§�řǽʚʽſʻʱƅ§�©±§¯ƚƅ�řţʨʻʺʺƅ§�ŕǽ§ʜʺƅ§Ã�ªŋžŕȞʺƅ§�Á£�ʧƈ�ȘƂʴʱś�Á£�řʻʳƆƅ§�ƑƆŷÃ��ȑʨʻŬ�ȈȞʷǼ�ŕƎʱŸŠ§ʛƈÃ

�ř ʛؗʷƅ§�¡§¯£Ã�ʖŬŕʻʱśÃ�řƅʨƂŸƈ�ř ʛؗʷƆƅ 
� �ʦƍ±ŕʽʱŦ§�ʝŬ£Ã�ʧʽſʣʨʺƅ§Ã�ŕʽƆŸƅ§�řǽʚʽſʻʱƅ§�©±§¯ƙ§�Ȑʨʱʶƈ�ƑƆŷ�ª§¡ŕſؔƅ§�ʧƈ�ř ʛؗʷƅ§�ªŕŠŕʽʱţ§�ʙƔʙʴś�� 

� ʺƅŕǼ�řŰŕʵƅ§�řŬŕʽʶƅ§�¯§ʙŷ¥��ȑʨʻŬ�ȈȞʷǼ�ŕƎʱŸŠ§ʛƈÃ��ŕƎƂʽʰʢś�řʰƁ§ʛƈÃ�ř ʛؗʷƅ§�Ɠž�ʖȄ±ʙʱƅ§Ã�řȄʛʷʰƅ§� ±̄§ʨ�

� �ʤƊƗ§Ã�ʧʽƊ§ʨƂƅ§Ã�ȘſʱƔ�ŕʺǼ�©±§¯ƙ§�ʝƆʳƈ�řȄʨʹŸƅ�ŢʽŮʛʱƅŕǼ�řŰŕʵƅ§�ª§¡§ʛŠƙ§�řŸǼŕʱƈÃ�ʦʽʤʻśŕƎŗ�¿ʨʺŸʺƅ§�řʺ�� 

� ��ʛʺʱʶƈ�ȈȞʷǼ�ʧʽʽƆƂʱʶʺƅ§�¡ŕʹŷƗ§�řʽƅƜƂʱŬ§�ʧƈ�ʙƄōʱƅ§ 

�ŗʹʱƄƃ¦�¸œʸʯŞ¦�ţȂ°¦ʦř��ŗʹŪ�Ƒż������

�ʦʷŶƃ¦�ʤŪ¦�25�ʙƒ¦ʙʮż����ȆȂʙŕ¦����ʦʻƈʦƒ����ʙȁʦʯƂ¦����ʙȁʦʯƂ¦�21��ʙʮʸżʦƈ��®ʗŵ°ʦʷʲƃ¦�

�ȏʙʻƌʸƃ¦�ȆʻƌŪ�ʗʸš¢�9�9������������ 2/2 
ƑʰʻƆʙƃ¦�À¦ʙʸŹ�ʗʻŶŪ�9 9������������ 2/2�
�Ƒʮʯؒƃ¦�ȄʻŪ�ŗŽʻƄŤ�9 9�9�9������ 5/4�

�ȏ°ʦʶʹʸƃ¦�ʗʻŶŪ�ƑƄƒʘƋ�½°œʮƆ��� �� 9 9 9 �� 3/3 
½°œʮƆ ʗʻʮŵ �ʛʻʸŤ �ȏʙƋœʢƃ¦��� �� 9 9 9 �� 3/3 

�ȏʙƋœʢƃ¦�ʗʻʮŵ�ʤƃœŪ�¾œʸŞ��� �� �� �� �� 9 1/1 
�°®œſ�Ȇʻʮƈ��� �� �� �� �� 9 1/1 

�ƑŵÂ°ʚʸƃ¦�ʗʸʲƆ�ǰʗʮŵ�¬ʙż��� �� �� �� �� 9 1/1 



 
 

 

24 
 

7� ��©¦°œʸʰʯŪƙ¦�ŗʹʱƃ�
ŕŸŬ�ʛƂǽ°®œſ�Ȇʻʮƈ�����ª§±ŕʺʲʱŬƛ§�řʻʳƅ�ʝʽœ±ƎƆʺŷ�řʽƅƕ�ƌʱŸŠ§ʛƈ�ʧŷÃ�ř¯©��� . أ ʛؗʷƅ§�Ɠž�řʻʳƆƅ§�ÀŕʤƊ�ʧŷ�ƌʱʽƅÃʕʶʺǼŕ�

ƎʱʽƅŕŸž�ʧƈ�ʙƄōʱƅ§Ã��ŕ 

�� . بřʻʳƆƅ§�¡ŕʹŷ£Ã�ʝʽœ± 

1. ����©¯ŕŸŬ�±¯ŕƁ�ȈʽʰƊ�   � ��ʝʽœʛƅ§ 

2. ���©¯ŕŸŬ�ȐʛŠŕƎƅ§�ʜȄʜŸƅ§�ʙʰŷ����ʨʹŷ 

3. ��©¯ŕŸŬʛž�ǲʙʰŷ�ʙʺʴƈ�ƓŷÃ±ʜʺƅ§� ��ʨʹŷ 

ª� ʙƂŷ§�ª�řʻʳƅ���Àŕŷ�¿ƜŦ�ªŕŷŕʺʱŠ§�������

�¿ÃʙŠ����ťȄ±ŕśŷŕʺʱŠ§�¯ŕƂŸƊ§ªŕ��řʻʳƅ�ª§±ŕʺʲʱŬƛ§�

�¦�ʦʷŶƃ¦�ʤŪ م
ΦϳέϭΗ�ωΎϣΗΟ�ΔϧΟϠϟ�ϲϓ�Δϧγ�������
 دیسمبر �� دیسمبر ��

 9 9 نبل قادر  �

 9 9 عبد العزیز الھاجرى   �

� �ƓŷÃ±ʜʺƅ§�ʙʺʴƈ�ǲʙʰŷ�ʛž 9 9 

«� ƎƈÀŕ��řʻʳƆƅ§�

��ƑƆŷ�ŕƎʱʽŰʨś�Ŷž±Ã�ŕƎʺʽʽƂśÃ�řţʛʱƂʺƅ§�ª§±ŕʺʲʱŬƛ§�Ɠž�ʛʤʻƆƅ�©±§¯ƙ§�ʝƆʳƈ�ȈʰƁ�ʧƈ�ŕƎʻʽʽŸś�ʦś�Ã�ʝƆʳʺƅ§ȋŕʻȄ��řʻʳƆŗ��
řŸŠ§ʛƈ�ª§±ŕʺʲʱŬƛ§�¯ŕʺʱŷ§Ã�ŕƈ�ƓƆƔ�ȈʰƁ��ȈʰƁ�ʧƈ�ƌʽƆŷ�řƂž§ʨʺƅ§ʝƆʳƈ�©±§¯ƙ§��

� řʽʳʽś§ʛʱŬ¥�ř ʛؗʷƅ§�řʢŦÃ�ȈʺŸƅ§�řʢŬʨʱƈ�řƆȄʨʡÃ�Ȑʙʺƅ§�ŕʺǼ�Ɠž�ʥƅ°�řʢŦ�ȈʺŸƅ§�©ʙʺƅ���ª§ʨʻŬ 
� řʢʵƅ§�řȄʨʻʶƅ§�řʽƊ§ʜʽʺƅ§Ã�ªƜƔʙŸʱƅ§Ã�Ɠʱƅ§�£ʛʢś�ŕƎʽƆŷ��ŕʺǼ�Ɠž�ʥƅ°�ªŕŲ§ʛʱžƛ§�� 
� ªŕŬ§±¯��ȐÃʙŠ�ŶȄ±ŕʷʺƅ§�ªŕʽƊ§ʜʽʺƅ§Ã� 
� ª§ʛʽʽżʱƅ§�Ɠž�ȈȞʽƍ�³£±�¿ŕʺƅ§���ªƜʽƎʶʱƅ§�ªŕƊŕʺʹƅ§Ã�řʽؔʻʰƅ§���řʽƊŕʺʱœƛ§��©ʙƔ§ʜʱʺƅ§�ʖʴŬÃ�ªƜʽƎʶʱƅ§��řʽžʛʸʺƅ§��

��řʽƊŕʺʱœƛ§��ªŕƊŕʺʹƅ§Ã��ÁʨƔ Ã̄�řƈʙʵƅ§�� 
� ʠȄʨſʱƅ§�Ɠžʛʸʺƅ§��ŕʺǼ�Ɠž�ʥƅ°��ÁʨŸƁʨʺƅ§�ʧƈ��ʥʻʰƅ§�� Ã̄ʙʴƅ§Ã�ªŕǼŕʢŦÃ��¯ŕʺʱŷƛ§�ªŕƊŕʺʹƅ§Ã�� 
� ��řŸŠ§ʛƈªƛʨؗʨśÃʛŗ�±ŕʺʲʱŬƛ§��±ŕʺʲʱŬƛ§�Ɠž��½ʨƂţ�řʽؔƆʺƅ§�Ã£�ª§Ã¯£��ʧƔʙƅ§��ªŕƂʱʷʺƅ§�ªŕ ʛؗʷƅ§��řƂʽƂʷƅ§��ȘƔ¯ŕʻŰ�

±ŕʺʲʱŬƛ§�řȄ±ŕƂŸƅ§�řƅÃ§ʙʱʺƅ§�ŕƍʛʽŻÃ�� 
� Ţʱž�½ƜŻȂÃ�ªŕǼŕʶʴƅ§�řʽžʛʸʺƅ§�ŶʽƁʨśÃ�ȐʙƂʻƅ§�ʙʴƅ§Ã�¾ʨʻʰƅ§ 

8� �ŗʹʱƃƃ¦��ʥʻŶƄʠʸƃ¦�´œʳŬƕ¦�©ƚƆœŶř�ƏƄŵ�»¦ʙŬƗ¦Â�ŗŶǺœʯʸ 
£�� � ʨ̄ƈ£�Ȉʸʽž��ʙʽʶƅ§�ʛƂǽ���ʧʽŸƆʢʺƅ§�µŕʵŮƗ§�ªƜƈŕŸś�ƑƆŷ�¼§ʛŮƙ§Ã�řŸǼŕʱʺƅ§�řʻʳƅ�ʝʽœ±�ÀŕʤƊ�ʧŷ�ƌʱʽƅÃʕʶʺǼ

ƎƆʺŷ�řʽƅƕ�ƌʱŸŠ§ʛƈ�ʧŷÃ�ř ʛؗʷƅ§�Ɠž�řʻʳƆƅ§ŕ��ʙƄōʱƅ§ÃƎʱʽƅŕŸž�ʧƈŕ�� 
¨� ��ʧʽʽƅŕʱƅ§�¡ŕʹŷƗ§�ʦʹśÃ� ʨ̄ƈ£�Ȉʸʽž�ʙʽʶƅ§�ȑʚʽſʻʱƅ§�Ɠƅŕʺƅ§�ʝʽœʛƅ§��řʻʳƆƅ§�³£ʛʱƔ�

1� �řȄʛʷʰƅ§� ±̄§ʨʺƅ§Ã�ȘȄʨʶʱƆƅ�ʝʽœʛƅ§�ʖœŕƊô���Ɠƈ²ŕʺƅ§�ʜȄʜŸƅ§ʙʰŷ�ʙʽʶƅ§ 
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2� �ªŕƈʨƆŸʺƅ§�řʺʤƊ£�Ɠƅŕƈ�ʛƔʙƈô��ȈʽŷŕʺŬ§�Ƌ¯ŕʺţ�ʙʽʶƅ§ 
ª� ��řʻʳƆƅ§�řŬŕʽŬ�½ŕ»»ʢƊ�

��ªƜƈŕŸś�řžŕؗ�řŬŕʽʶƅ§�Ɠʢżś�Ɠʱƅ§�ªŕ ʛؗʷƅ§Ã�ʦƎśƜœŕŷ�¯§ʛž£Ã�ř ʛؗʷƅ§�ƓſʣʨƈÃ�ƓƅÃʕʶƈÃ�¡§±ʙʺǼ�řŰŕʵƅ§�řʽƅŕʺƅ§�½§±ÃƗ§
ʛŮŕʰƈ�ʛʽŻ�Ã£�ʛŮŕʰƈ�ȈȞʷǼ�ʦƎś±§¯¥�ʗʴś�Áʨؔś���ʧʽŸƆʢʺƅ§��£���ʧƔʚƅ§�µŕʵŮƗ§�Ȉؗ�řʺœŕƁ��ʦʽʽƂʱƅ§�ʙŸȃÃ�¡ŕʹŷƗ§�±ʙŰ

��řʻʳƆƅ§�ŕƎŗ�ʗƈŕƁ�Ɠʱƅ§�ªŕʽƅÃʕʶʺƅ§�ʧƈÃ�ʧʽŸƆʢƈ�µŕʵŮ£�ʦƎƊ£�ƑƆŷ�ʦƍʙƔʙʴś�ʦś�
o £���Ã�Æ§ʛƎ»»»»»Ů�ʛ»»»»»ʷŷ�Ɠʻŝ§�Ȉؗ�ŕƎʽƆŷ�ȘƔʙ»»»»»ʸʱƅ§Ã�ŕƎʱŸŠ§ʛƈ�ʦʱś�ʧʽŸƆʢʺƅ§�řʺœŕƁ�Á£�ʧƈ�ʙƄōʱƅ§�ʧʽƂʴʱƆʺƅ§��ʖƆʢƅ§�ʙʻŷ�Ã

¯ʙʳƅ§��ʧʽ ±ؗŕʱƅ§���
o £�ª±ʛƁ��řʻʴƆƅ§��řŸŠ§ʛʺǼ�řʻʳƆƅ§�ʗƈŕƁÃ�ʥƅʚƅ�řŠŕʴƅ§�Ɠŷʙʱ»»»»»ʶś�ŕƈʙʻŷ�Ã£�řʻ»»»»»ʶƅ§�Ɠž�©ʙţ§Ã�©ʛƈ�ŕƎŷŕʺʱŠ§�¯ŕƂŸƊ§�ʦʱƔ�Á

�Á£�ƑƆŷ�ŶƆʢƈ�Ȉؔƅ�ªƜƈŕŸʱƅ§�řžŕƄśʛƈ�ƌʱŸŠ§ʛƈ�ʦʱƔʛƎŮ£�řʱŬ�Ȉؗ�©ʛʱž�ȑ£�ÀŕŸƅ§�Ɠž�ʧʽ� 
o �¡§ʛŠ¥�ʧƈ�ÁʨŸƆʢʺƅ§�ŶʽʺŠ�Ŷʻʱʺǽ�Á£�ř ʛؗ»»»»ʷƅ§�ʖƆʢś��řƂʰʢʺƅ§�řʽƅŕʺƅ§�½§±ÃƗ§�ʧʽƊ§ʨƁÃ�ř»»»»Ŭŕʽ»»»»ʶƅŕǼ�À§ʜʱƅƛ§�ʧƈ�ȘƂʴʱƅ§

�Ɠž��ř ʛؗʷƅ§�ʦƎŬ£�Ŷʽŗ�Ã£�¡§ʛŮ�Ȉʺʷś�ªƜƈŕŸś©¯ʙʴʺƅ§�¯ʙʺƅ§����řʽƅŕʺƅ§�½§±ÃƘƅ�Ɠʰʣʨŗ£�½ʨŬ�ƌʻƆŸǽ�ŕƈ�ʖʶţ 

9� �¿œʢƈ���ŗʻƄŤ¦ʗƃ¦�ŗǺœſʙƃ¦ 

¢����ƊʯʻƃœŶż�ʥƆ�ʗƂŋʯƃ¦Â�ƊƄʸŵ�ŗʻƃƓ�ƊʯŶŞ¦ʙƆ�ʥŵÂ�ŗ ʙؕʵƃ¦�Ƒż�ŗʻƄŤ¦ʗƃ¦�ŗǺœſʙƃ¦�¿œʢƈ�ʥŵ�ƊʯʻƃÂʓʴʸǺ�ʛƄʱʸƃ¦�ʥƆ�°¦ʙſ¤�

ƙ§�ʝƆʳƈ�©±ʙƁ�Áŕʺʹƅ�ř ʛؗʷƅŕǼ�řʽƆŦ§ʙƅ§�řǼŕƁʛƅ§�ÀŕʤƊ�¼ʙƎƔ�ÀŕƎŬƙ§Ã�ř ʛؗʷƅ§�¿ŕʺŷ£�¼§ʙƍ£�ȘʽƂʴś�ƑƆŷ�ř ʛؗʷƅ§�©±§¯ȂÃ�©±§¯
��ťʽŬʛś �ÁŕʺŲ�ƑƆŷ�ř ʛؗʷƅŕǼ �řʽƆŦ§ʙƅ§§ �řǼŕƁʛƅ§ �řƈʨʤʻƈ �ȈʺŸś �ʘʽţ��ř ʛؗʷƅ§ �¿ʨŰ£Ã�ʧʽʺƍŕʶʺƅ§ �ª§±ŕʺʲʱŬ§ �řǽŕʺţ�Ɠž

����¨ʨƆʢʺƅ§�ƌŠʨƅ§�ƑƆŷ�ŕƎŗ�À§ʜʱƅƙ§Ã�ŕƎʱŸǼŕʱƈÃ�ª§¡§ʛŠƙ§Ã�ªŕŬŕʽʶƅ§�ȘʽŝʨśÃ��řʽƆŦ§ʙƅ§�řǼŕƁʛƅ§�ȌǼ§ʨŲ�

ʦʱś��ƅ�ʦʺʸƈ�Àŕʤʻƅ§�§ʚƍ�ÁōǼ�±§ʛƁƙ§�Ŷƈ��ŕƎʱʽƅŕŸžÃ�ŕƎʱƔŕſؗ�ʧʺʹǽ�ȈȞʷǼ�ŕƎś§¡§ʛŠȂÃ�ř ʛؗʷƅ§�ªŕŬŕʽŬ�ʘƔʙʴśÃ�řŬ§±¯Ɔ�ʙʴ
��ʧƈ�ÆŕƂƆʢƈ�ʝʽƅÃ�ÆƛʨƂŸƈ�ÆŕƊŕʺŲ�ʧƈʕƔ�ƓƅŕʱƅŕȃÃ�ÆŕʽœŕƎƊ�ŕƎʽƆŷ�¡ŕʹƂƅ§�ʝʽƅÃ�¿ŕʺŷƗ§�¼§ʙƍ£�ȘʽƂʴś�Ɠž�Ȉʷſƅ§�ʛʡŕʵƈ�ʧƈ

ŕʺؗ��řʺʽʶʳƅ§�ʛœŕʶʵƅ§�Ã£�řʽƅŕʺƅ§�ªŕƊŕʽʰƅ§�ōʢŦ���ʙƔʙʴś�ȈŰ§ʨʱƈ�ȈȞʷȃÃ�ŕƎʰŠʨʺǼ�ʦʱƔ�řʽʺŬ±�ª§¡§ʛŠ¥�ř ʛؗʷƅ§�ʗŸŲÃ
�ŕƎƅ�Ȉʺʱʴʺƅ§�ʛŝƗ§�ʛƔʙƂśÃ�ř ʛؗʷƅ§�ŕƎƎŠ§ʨś�Ɠʱƅ§�řʽʶʽœʛƅ§�ʛʡŕʵʺƅ§�©±§¯ȂÃ�

°̈¦®Ɨ¦�ʛƄʱƆ�ʙƀǻ���ƊʯʻƃœŶżÂ�ƊʯŶŞ¦ʙƆ�ʥŵÂ�ŗ ʙؕʵƃ¦�Ƒż�ƊʯʻƃƚƀʯŪœȁÂ�ŗʻƄŤ¦ʗƃ¦�ŗǺœſʙƃ¦�¿œʢƈ�ʥŵ�ƊʯʻƃÂʓʴʸǺ 

§��Ȃ°œřÂ�ƊřƚƋʓƆÂ� °̈¦®Ɨ¦�ʙƒʗƆ�ʤŪ¦�ʥʻʻŶʯƃ¦�ţ�� 

��ȘʽƁʙʱƅ§�řʻʳƅ�ȈʰƁ�ʧƈ�©ʨƆţʨŗ£�ȆŬʨƔ�ʙʽʺʴƅ§ʙʰŷ�ʙʽʶƅ§�ʧʽŷ��ʛʡŕʵʺƅ§Ã��ř ʛؗʷƅ§�Ɠž��ʝʽœʛƆƅ�ʖœŕƊ�����©±§¯ƙ�Æ§ʛƔʙƈ�ȘʽƁʙʱƅ§
��ƓƆŦ§ʙƅ§��ťȄ±ŕʱŗ�¿ŕʲʱƈƙ§Ã������ʛʰʺžʨƊ���������ʙƂŸʻʺƅ§�ƌŷŕʺʱŠ§�Ɠž�ř ʛؗʷƅ§�©±§¯¥�ʝƆʳƈ�ȈʰƁ�ʧƈ�ƌʻʽʽŸś�¯ŕʺʱŷ§�ʦś�ʙƁÃ
�ťȄ±ŕʱŗ����ʛƔ§ʛʰž���������

�
�
�
�
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�
��ŗʻʸƄŶƃ¦�©ƚƋʓʸƃ¦�

• Ɔŷ�ȈŰŕţƑ��řʽƆƍƗ§�Áŕʺŷ�řŸƈŕŠ�ʧƈ�řʰŬŕʴƈ�³ʨȄ±ʨƅŕȞǼ���Á ±̄Ɨ§�

• ʧƈ �ʧʽʽƊʨƊŕƂƅ§ �ʧʽʰŬŕʴʺƅ§ �řƅŕƈ² �ƑƆŷ �ȈŰŕţ�řʯʽƎƅ§���ʧʽʽƊʨƊŕƂƅ§ �ʧʽʰŬŕʴʺƆƅ �řʽȞȄʛƈƗ��řʽȞȄʛƈƗ§ �©ʙʴʱʺƅ§ �ªŕǽƛʨƅŕǼ
�CPA��

• �ʧʽʽƆŦ§ʙƅ§�ʧʽƂƁʙʺƅ§�řʽʽŸʺŠ�Ɠž�ʨʹŷ�řʽʺƅŕŸƅ§�USA��ô���ʦƁ±�©ʙʴʱʺƅ§�řʽȃʛŸƅ§�ª§±ŕƈƙ§�řƅÃ¯�Ɠž��������� 
• ��ʙʺʱŸƈ�ƓƆŦ§¯�ȘƁʙƈ�©¯ŕƎŮ�ƑƆŷ�ȈŰŕţCertified Internal Auditor��ʧʽʽƆŦ§ʙƅ§�ʧʽƂƁʙʺƅ§�ʙƎŸƈ�ʧŷ�©±¯ŕʸƅ§��
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  السنة خالل الشركة  تتعرض ولم الدولة في بھا المعمول واللوائح والقرارات  القوانین بجمیع تلتزم   ع.م.ش البناء لمواد أركان شركة إن

 . أخرى  تنظیمیة جھة  أیة أو  والسلع المالیة األوراق  ھیئة قبل من سواء قیود أو  عقوبات ألیة ���� المالیة
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�Áŕʽŗ�ƓƆƔ�ŕʺʽž�Àŕŷ�¿ƜŦ�ř ʛؗʷƅ§�ŕƎŗ�ʗʺƁ�Ɠʱƅ§�řʽʻʽŸƅ§Ã�řǽʙƂʻƅ§�ªŕʺƍŕʶʺƅŕǼ�������

�
• �Ã�ř ʛؗʷƅ§�ʗƈŕƁ�ÁÃŕŸʱƅŕȃ��Ŷƈ��©±§²Ã��řʽƆŦ§ʙƅ§����řǽŕŷʛŗ�řȄ±Ãʛʺƅ§�«¯§ʨʴƅ§�ʧƈ�ʙʴƆƅ�ʙŷŕŬ�řʽŸʺŠÃřʽƅŕŸž��Ȉʽȃʨʽƅ§��Ɠʰƍʚƅ§��ʦȄʛؔʱƅ��

��ʧƈ�ʧʽʶʺŦ±ŕʰؗ��ʧʶƅ§��ʧƔʚƅ§����ʨƆʺŷ�Ɠž��řʽʺʻś��ŕƊ¯Ɯŗ����řʰŬŕʻʺǼ�ʥƅ°ÃʙʽŸƅ§��Ɠʻʡʨƅ§��ʧʽʶʺʵƅ§����řƅÃʙƆƅ�Æ§ʛƔʙƂś���ʦƎʱʺƍŕʶʺƅ��
ʦƍ±Ã Ã̄��Ɠž�Ŷʺʱʳʺƅ§��řżƅŕʰƅ§�řǽʙƂʻƅ§�řʺƍŕʶʺƅ§�¿ƜŦ�ʧƈ��������ʦś�ŕʺؗ��Ɠś§±ŕƈ¥�ʦƍ±¯ʦȄʛؔś����£©ʛŬ��řŠŕʱʴƈ��ʦŷʙؗ�
µŕŦ�ƋʚƎŗ�řʰŬŕʻʺƅ§�řʽʻʡʨƅ§� ʨ̄ƎʳƆƅ�Æŕʺŷ¯��Ɠʱƅ§�¼ʙƎś�Ƒƅ¥�ʛʽžʨś�ÀŕʤƊ�Ȉƈŕؔʱƈ�ʧʺʹǽ��©ŕʽţ�řʺȄʛؗ�±ŕʰؔƅ�ʧʶƅ§� 

 
• Ɣʙţ�ř ʛؗŮ�ʗƈŕƁ�ŕʺƄ���řʽƅŕʱƅ§�ª§±¯ŕʰʺƅŕǼ�ª§±ŕƈƙ§�ʙ 

o Ǽ�ÁÃŕŸʱƅŕ��Ŷƈ��řʽŸʺŠ��řǽŕŷ±��ƑŲʛƈ��Áŕʡʛʶƅ§���řʺţ±���ƅʦʽʤʻʱ��ªŕʽƅŕŸž��ʦŷʙƅ��ƑŲʛƈ��Áŕʡʛʶƅ§��Ɠž��řƅÃ¯��ª§±ŕƈƙ§�
řʽȃʛŸƅ§�©ʙʴʱʺƅ§��ʘʽţřʺƍŕʶʺƅ§�ʗżƆŗ�řǽʙƂʻƅ§���������ʦƍ±¯�ś§±ŕƈ¥�Ɠ 

o �Ã��¿ƜŦ�ʧƈ�ÁÃŕŸʱƅ§��Ŷƈ��řʽŸʺŠ��řƁ±ŕʷƅ§��řȄʛʽʵƅ§���řʽʺƅŕŸƅ§����ʦśŶȄ²ʨś��ȆƆʱʵƈ���©ʜƎŠƗ§��řʽƅʜʻʺƅ§��ƑƆŷ��ʛŬƗ§��řŠŕʱʴʺƅ§��
�řʺƍŕʶʺƅ§�řʺʽƁ�ʗżƆŗ�ʘʽţřǽʙƂʻƅ§���������ʦƍ±¯�Ɠś§±ŕƈ¥� 

o ʗƈŕƁ�ŕʺƄ��ř ʛؗʷƅ§����ŕƍ±ʙƁ�řǽʙƂƊ�řʺƍŕʶƈ�ʦǽʙƂʱŗ��������ʦƍ±¯��Ɠś§±ŕƈ¥��řƆʺʴƅ§�Ţƅŕʸƅ���ƑŲʛƈ�řʳƅŕŸʺǼ�řŰŕʵƅ§
��Á§ʨƅƗ§�Ƒʺŷ 

o �ÃʗƈŕƁ��ř ʛؗʷƅ§��ʦʽʤʻʱŗ��řʽʶƈ£��řʽœŕʺʻʽŬ��¿ŕʺŸƅ��Ŷʻʸʺƅ§��Ɠž��ʦʽʵƈ����Ţſʸʺƅ§řʽƅŕŸſƅ§�Ƌʚƍ�řʺʽƁ�ʗżƆŗ�ʘʽţ���������
��Ɠś§±ŕƈ¥�ʦƍ±¯ 

o ʗƈŕƁ��ř ʛؗʷƅ§���ÁÃŕŸʱƅŕǼ��Ŷƈ��§ʨƔ¥��ʛʱƆʽŮ��±§ Ã̄��ÀŕʱƔƗ§���řŸǼŕʱƅ§���Ƒƅ§���¿ƜƎƅ§��ʛʺţƗ§��¨ŕʴʢŰƛ��¿ŕſʡƗ§��¡ŕʹƂƅ��ÀʨƔ��Ŷʱʺƈ�
ȈŦ§¯�ƍŕʶʺƅ§�ʗżǼ�Ɠţ�Ɠʰʣʨŗ£�²±°§ʛŗ�ʛƊ±§Ã�ʦƅŕŷřʺ��řǽʙƂʻƅ§������ʦƍ±¯�Ɠś§±ŕƈ¥���
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¢���ŗʻƃœʸƃ¦�ŗʹʴƃ¦�¾ƚŤ�ʙƌŬ�Ȇؕ�ŗǻœƌƈ�Ƒż��¼ƚŹƗ¦�ʙŶŪÂ�ʙŶŪ�Əƈ®¢Â�ʙŶŪ�ƏƄŵ¢��¼ʦʴƃ¦�Ƒż�ŗ ʙؕʵƃ¦�ʤƌŪ�ʙŶʴǺ�Àœʻŕ

�¿œŶƄƃ�������
�¿ÃʙŠ����¿ƜŦ�ř ʛؗʷƅ§�ʦƎŬ�ʛŸʶǼ�Áŕʽŗ���������ŕÆȄʛƎŮ�
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�ʙŶŪ
ƙ¦ʯż�¬œʯ!

�ʙŶŪ
¼ƚŹƗ¦�

�ʙŶŪ�ƏƄŵ¢� �ʙŶŪ�Əƈ®¢�
�ŗʸʻƀƃ¦�

ʤʱš!�©ƙÂ¦ʗʯƃ¦� �©ƙÂ¦ʗʯƃ¦�®ʗŵ� �ʙƌʵƃ¦�
��Ƒř¦°œƆƗ¦�ʤƋ°ʗƃœǺ��

47554! 475""! 47(4$! 4754%! %(6$%36%""! 336(#%6%33! &(4! �ʙƒœʹƒ!
475#(! 47$55! 4755(! 47$34! (63%"65($! %%6%$46#45! 3##! �ʙƒ¦ʙʮż!
47$'4! 47$&&! 47544! 47#(#! "6#5(6(%5! $63(%6$##! %5%! �²°œƆ!
47$5&! 475%'! 47554! 47$'4! &&6#346$''! '%6'3$64%$! $#4! �ȆȂʙŕ¤!

47$(%! %7354! %7'$4! 47$5(! &&46$(56%'#! 35"6#$%6%"(! 36$'3! �ʦƒœƆ!
%7354! %7&44! %7'&4! %7%54! &'56"$"6%3'! 3#%6&3(6&'$! &6"4$! �ʦʻƈʦƒ!
%7&44! %7334! %7'44! %73%4! %"36($"6#45! %%#63##6('#! %6533! �ʦʻƃʦƒ!
%7334! %7$(4! %75'4! %7%54! "%$633%6%#"! &'56'(46#('! #64$$! ʛʠʴŹ¢!
%7$54! %7"'4! %7$54! %7'(4! %$'644%6'&&! %4#63&"63'$! 36"'"! �ʙʮʸʯʮŪ!
%7"34! %7#44! %7$&4! %7''4! &%56%5'6&($! %('6''"6$4#! '6&&'! �ʙȁʦʯƂ¢!
%7#44! %7"44! %7#"4! %7&(4! &4#6&#"6'&"! %($6'#%6($'! '6%''! �ʙʮʸżʦƈ!
%7"44! %7'34! %7"(4! %73#4! %4$64&#65(&! $%6'($644#! %6('4! �ʙʮʸʴǻ®!
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)درھم(أعلى سعر  )درھم(أدنى سعر عدد التداوالت 
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§���Àœ °ؕ¢�ʤƌʴƃ�À°œƀʸƃ¦� ¦®ƕœǺ�Àœʻŕ�ȏʘƃ¦�¸œʠƀƃ¦�ʙŬʓƆÂ�¿œŶƃ¦�¼ʦʴƃ¦�ʙŬʓƆ�ŴƆŗ ʙؕʵƃ¦�Ɗʻƃ¤�Ƒʸʯʹř�
ʤŪ°��ƑʲʻŰʦř�!¾ƚŤ�Àœ °ؕ¢�ʤƌŪ¢�©ƙÂ¦ʗř�ʤʱšÂ�ŗʸʻſ��������
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�ƑʲʻŰʦř�ʤŪ°����ŗ ʙؕʵƃ¦�Ɗƃ�Ƒʸʯʹř�ȏʘƃ¦�¸œʠƀƃ¦Â�¿œŶƃ¦�¼ʦʴƃ¦�ʙŬʓƆ�ŴƆ�Àœ °ؕ¢�ʤƌʴƃ�À°œƀʸƃ¦� ¦®ƕœǺ�Àœʻŕ�
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Ω Η � ϡΟΣϭ�Δϣ ϳ ϗΩ Η � ϡΟΣϭ�Δϣ ϳ ϗ Ω Η � ϡΟΣϭ�Δϣ ϳ ϗ�ϝϼΧ�ϥΎϛέ  � ϡϬγ �Εϻϭ�ϝϼΧ�ϥΎϛέ  � ϡϬγ �Εϻϭ����

القیمة
)بالدرھم اإلماراتي(

حجم التداوالت 
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©���Ƒż�œʸؕ�ʥʻʸƋœʴʸƃ¦�ŗʻؒƄƆ�ŴȂ±ʦʯŕ�Àœʻŕ����ʙʮʸʴǻ®"#"$���ƑʱʻƄŤ��ƑƄʲƆ��Ƒƃœʯƃ¦�ʦʲʹƃ¦�ƏƄŵ�ŗŽʹʶƆ��©œƆʦȜš��©œ ʙؕŬ��®¦ʙż¢�

ʹŞ¢Â��ƑȁʙŵƑʮ�
�¿ÃʙŠ����Ɠž�ŕʺؗ�ř ʛؗʷƅ§�Ɠʺƍŕʶƈ�řʽؔƆƈ�ŶȄ²ʨʱŗ�Áŕʽŗ����ʛʰʺʶǽ¯343%�

��Ȅʻʹʶř

�ʤƋœʴʸƃ¦!

�ŗؕʦƄʸʸƃ¦�ʤƌŪƕ¦�ŗʮʴƈ!

®¦ʙż¢!�©œ ʙؕŬ!ŗƆʦȜš!ʦ̧ʸʱʸƃ¦!

ƑƄʲƆ!"#$%!&#'%!((#)%!**#&%!

Ƒȁʙŵ!$#&%!$#$%!�!$#&%!

�ƑʮʹŞ¢!$#'%!$#'% �!$#+%!

ʦ̧ʸʱʸƃ¦!"#,%!&#+%!((#)%!'$$%!

!

�ƑʲʻŰʦř�ʤŪ°����Ƒż�œʸؕ�ʥʻʸƋœʴʸƃ¦�ŗʻؒƄƆ�ŴȂ±ʦʯŕ�Àœʻŕ����ʙʮʸʴǻ®"#"$!
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محلي عربي أجنبي

**/

+.%/ +.#/

�ϲϓ�Ύϣϛ�ϥϳϣϫΎγϣϟ�ΔϳϛϠϣ�ϊϳίϭΗΑ�ϥΎϳΑ�ϲϓ�Ύϣϛ�ϥϳϣϫΎγϣϟ�ΔϳϛϠϣ�ϊϳίϭΗΑ�ϥΎϳΑ������έΑϣγϳΩέΑϣγϳΩ#+#"

أفراد شركات حكومة

(.&/ %.#/

)).$/

�ϲϓ�Ύϣϛ�ϥϳϣϫΎγϣϟ�ΔϳϛϠϣ�ϊϳίϭΗΑ�ϥΎϳΑ�ϲϓ�Ύϣϛ�ϥϳϣϫΎγϣϟ�ΔϳϛϠϣ�ϊϳίϭΗΑ�ϥΎϳΑ������έΑϣγϳΩέΑϣγϳΩ#+#"
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ª��ؒƄʸǻ�ʥƒʘƃ¦�ʥʻʸƋœʴʸƃœǺ�Àœʻŕ�Àʦ�ŗ ʙؕʵƃ¦�¾œƆ�²¢°�ʥƆ�ʙʰƂ¢�Â¢�����Ƒż�œʸؕ����ʙʮʸʴǻ®�����
�¿ÃʙŠ���ŗ�ʧƔʚƅ§�ʧʽʺƍŕʶʺƅŕǼ�Áŕʽ�ÁʨؔƆʺǽ�ř ʛؗʷƅ§�¿ŕƈ�³£±�ʧƈ�ʛʲƄ£�Ã£��!

�أسھم مودعة/شھادات أسھم غیر قابلة للتداول!النسبة المملوكة !اسم المساھم 

 .للتداول قابلة غیر أسھم شھادات %)&#")!!العامھ القابضھ الشركھ

�

«���ŕ�Ƒż�ŗʻؒƄʸƃ¦�ʤʱʲƃ�ÅœƀżÂ�ʥʻʸƋœʴʸƃ¦�ŴȂ±ʦř�ŗʻŽʻȜǺ�Àœʻ����ʙʮʸʴǻ®"#"$���Ƒƃœʯƃ¦�¾Âʗʱƃ¦�ʔʴš�
!

�¿ÃʙŠ����Ɠž�řʽؔƆʺƅ§�ʦʳʴƅ�ÌŕƂžÃ�ʧʽʺƍŕʶʺƅ§�ŶȄ²ʨś�řʽſʽȞǼ�Áŕʽŗ����ʛʰʺʶǽ¯343%!

À���ʤƌŪ��ʤƌŪƕ¦�ŗʻؒƄƆ��ʥʻʸƋœʴʸƃ¦�®ʗŵ��ŗ ʦؕƄʸʸƃ¦�ʤƌŪƕ¦�®ʗŵ�
�ʤƌŪƕ¦�ŗʮʴƈ��²¢°�ʥƆ�ŗ ʦؕƄʸʸƃ¦

�¾œʸƃ¦�
���ʧƈ�ȈƁ£�������79,919!166,104,560!2.42%!

���ʧƈ��������ʧƈ�ȈƁ£�Ƒƅ¥��������441!66,311,595!0.97%!

���ʧƈ����������ʧƈ�ȈƁ£�Ƒƅ¥
����������

95!116,969,620!1.71%!

���ʧƈ�ʛʲƄ£����������'"!6,500,614,225!94.90%!

�¹ʨ»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»ʺʳʺƅ§�80,507 80,472!6,850,000,000!
�

ϡγέ�ϲΣϳοϭΗ�������ϝΎϣϟ�αέ�ϥϣ�ΔϛϭϠϣϣϟ�ϡϬγϷ�ΔΑγϧ!
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¾œʸ ƃ ¦ �²¢°�ʥƆ�ŗؕʦƄʸʸƃ ¦ �ʤƌŪƕ¦�ŗʮʴƈ

�ʧƈ�ȈƁ£������ �ʧƈ�������ʧƈ�ȈƁ£�Ƒƅ¥������� �ʧƈ��������ʧƈ�ȈƁ£�Ƒƅ¥��������� �ʧƈ�ʛʲƄ£���������
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¬��¦�ʤř�Ƒʯƃ¦�©¦ ¦ʙŞƗœǺ�Àœʻŕ¯œʳř�ʥȂʙʸʰʯʴʸƃ¦�©œſƚŵ�ȊǺ¦ʦŰ�ÀŋʵǺ�œƋ�� 
• �©œſƚŵ�¾ÂʓʴƆ�ʤŪ¦ƊŶƆ�ȆŮ¦ʦʯƃ¦�©œƈœʻȁÂ�ʥȂʙʸʰʯʴʸƃ¦� 

�ʙʽʶƅ§ƓʺƆţ�ȈʽŷŕʺŬ§�Ƌ¯ŕʺţ��Ɠƅŕʱƅŕؗ�ƌŸƈ�ȈŰ§ʨʱƅ§�ªŕƊŕʽȃÃ�ʧȄʛʺʲʱʶʺƅ§�ªŕƁƜŷ�¿Ãʕʶƈ�ʨƍ�
��ƓƊÃʛʱؔƅƙ§�Ȉʽʺǽƙ§H.Ismail@arkan.ae�

���ʛŮŕʰʺƅ§��ʖʱȞʺƅ§�Ȇśŕƍ�ʦƁ±02 40 60 607����ȈƔŕȃʨʺƅ§�ʦƁ±��54 427 6884� 
• ƅ§�ªŕƁƜŷ�řʴſʸƅ�ƓƊÃʛʱؔƅƙ§�ȌǼ§ʛ��ř ʛؗʷƆƅ�ƓƊÃʛʱؔƅƙ§�ŶƁʨʺƅ§�ƑƆŷ�ʧȄʛʺʲʱʶʺƅ§ 

�� �ȌǼ§ʛƅ§ �ƑƆŷ �ř»»»»» ʛؗ»»»»»»»»»»»»»»ʷƅŕ»»»»»Ǽ �µŕ»»»»»ʵƅ§ �ƓƊÃʛʱؔƅƙ§ �ŶƁʨʺƅ§ �ƑƆŷ�ʧȄʛʺʲʱ»»»»»»»»»»»»»»ʶʺƅ§ �ªŕ»»»»»ƁƜŸƅ�ř»»»»»»»»»»»»»»»»»»»Űŕ»»»»»Ŧ �ř»»»»»ʴſ»»»»»»»»»»»»»»Ű�¡ŕ»»»»»»»»»»»»»»»»»»»ʷƊ¥ �ʦś
relations-http://arkan.ae/investor��ƈ�Ƒ»»»»»»ŮŕʺʱƔ�ŕʺǼ�ʦœ§¯�ȈȞ»»»»»»ʷǼ�ƌʱƊŕʽ»»»»»»ŰÃ�ƌʲƔʙʴś�ʦʱȄÃ��Ȉʺ»»»»»»ʷǽ�Ã�řʽƅÃʙƅ§�ʛʽƔŕŸʺƅ§�Ŷ

�řʽƅŕʺƅ§�şœŕʱʻƅŕǼ�řƂƆŸʱʺƅ§�ʛȄ±ŕƂʱƅ§�řžŕؗ�ʛʽžʨś��ƓƊÃʛʱؔƅ¥�ʙȄʛȃÃ�Ȇśŕƍ�ʦƁ±�ʧƈ�ʧȄʛʺʲʱ»»»»ʶʺƅ§�ªŕƁƜŷ�ʦ»»»»ʶƂǼ�¿ŕ»»»»ʸśƛ§�Ȉœŕ»»»»ŬÃÃ�ªŕƊŕʽŗ
Ȉʺ»»»»ʷśÃ�řʽƅŕʺƅ§�řʻ»»»»ʶƅ§�ªŕƊŕʽŗ��©±ʨ»»»»ʷʻʺƅ§�Ã£�Ȇʽ»»»»Ů±ƗŕǼ�řƆʳ»»»»ʶʺƅ§�¡§ʨ»»»»Ŭ����ʛ»»»»ŲŕʴƈÃ��řʽƅŕʺƅ§�şœŕʱʻƅ§�ªŕƊŕʽŗ�ʛ»»»»ʷƊ�ťȄ±§ʨś��ªŕŷŕʺʱŠ§
�řƈŕƍ�ȐʛŦ£�«§ʙţ£�ȑ£Ã��řȄʨʻʶƅ§�řʺؗʨʴƅ§�ʛȄ±ŕƂśÃ�řʽƈʨʺŸƅ§�ªŕʽŸʺʳƅ§ 
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1� �Ɠž�ȑʨʻ»»ʶƅ§�řʽƈʨʺŸƅ§�řʽŸʺʳƅ§�¹ŕʺʱŠ£�ř ʛؗ»»ʷƅ§�ªʙƂŷ������ȈȄʛŗ§������ƅ§�ƌʽž�Șž§Ã�ȑʚƅ§Ã�ʨ»»Ű�Ɠž�řʽƅŕʱƅ§�±ʨƈƛ§�ƑƆŷ�Áʨʺƍŕ»»ʶʺ�©±
�µŕŦ�±§ʛƁ�

• ��¯§ʨʺƅ§�Ȉ»Ɣʙ»Ÿś�ƑƆŷ�ř»Ƃžʨʺƅ§������������������������������������������������������������������
������ŕƎŸƁʨƈ�ƑƆŷÃ�řʽƅŕʺƅ§�½§±ÃƘƅ�Ɠʰʣʨŗ£�½ʨ»»»Ŭ�Ɠž�ř ʛؗ»»»ʷƅ§�řʴſ»»»Ű�ƑƆŷ�©±ʨ»»»ʷʻʺƅ§�řżʽ»»»ʸƅŕǼ�ř ʛؗ»»»ʷƆƅ�Ɠ»»»Ŭŕ»»»ŬƗ§�Àŕʤʻƅ§�ʧƈ

�ƓƊÃʛʱؔƅƙ§ 
 

• �ř ʛؗ»»»»»»»ʷƅ§�©±§¯¥�ʝƆʳƈ�ʠȄʨſśô��ʥƅʚŗ�©±§¯ƛ§�ʝƆʳƈ�ƌ»»»»»»»Ųʨſǽ�ʟʵ»»»»»»»Ů�ȑ£Ãô���ʧƔ ʛ̄ſʻƈÃ�ʧʽŸʺʱʳƈ��ʦ»»»»»»»ŬŕǼ�±§ʛƁ�ȑ£�°ŕʵśƛ
��řʽƈʨʺŸƅ§�řʽŸʺʳƅ§�ŕƍʚʵʱś�Ɠʱƅ§Ã�ƋƜŷ§�ř»»»»»Űŕʵƅ§Ã�řǽ¯ŕŸƅ§�ª§±§ʛƂƅ§�ʧƈ�ȑ£�ʚʽſʻʱƅ�ÆŕȄ±Ãʛ»»»»»Ų�ÁʨȞǽ�ʙƁ�¡§ʛŠ¥�ȑōǼ�ÀŕʽƂƅ§Ã�ř ʛؗ»»»»»ʷƅ§

řǽ§�ƑƆŷ�řƂž§ʨʺƅ§�ʥƅ°�Ɠž�ŕʺǼ�¹ŕʺʱŠƛ§�§ʚƍ�Ɠž����Ɠ»Ŭŕ»ŬƗ§�Àŕʤʻƅ§�ƑƆŷ�řţʛʱƂʺƅ§�ªƜƔʙŸʱƆƅ�ª§ʛʽʽżś�ƋƜŷ£�ŕƎʽƅ§�±ŕ»ʷʺƅ§��Ɠʱƅ§Ã
�ƓŬŕŬƗ§�Àŕʤʻƅ§�ʧƈ�řʵʶƊ�ƑƆŷ�ȘƔʙʸʱƅ§Ã�¯§ʙŷ¥�ª§¡§ʛŠ¥�ŕƎʽŷʙʱʶś�Ɠʱƅ§�Ã§�ȐʛŦƛ§�řʽʺʽʤʻʱƅ§�ªŕƎʳƅ§�Ã§� Æ�řʯʽƎƅ§�ŕƎʰƆʢś�ʙƁ

§�©±ŕ»»Ůƛ§Ã�Ɠ»»Ŭŕ»»ŬƗ§�Àŕʤʻƅ§�řƈʙƂƈ�ʥƅ°�Ɠž�ŕʺǼ�ªƜƔʙŸʱƅ§�řžŕؔƅ�Ɯƈŕ»»Ů�ř ʛؗ»»ʷƆƅ��ȈƔʙŸʱŗ�ř ʛؗ»»ʷƆƅ�řʽƈʨʺŸƅ§�ªŕʽŸʺʳƅ§�ª§±§ʛƁ�Ƒƅ
ƓŬŕŬƛ§�Àŕʤʻƅ§.  
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2� ��ŕʺƄ�ªʙƂŷ�ʗƈŕƁ�Ɠž�ř ʛؗ»»»»»ʷƅ§���ʝʢ»»»»»ʶŻ£�������řʽƈʨʺŸƅ§�řʽŸʺʳƆƅ�¹ŕʺʱŠ§�Ɠž�řʽƅŕʱƅ§�±ʨƈƛ§�ƑƆŷ�Áʨʺƍŕ»»»»»ʶʺƅ§�ƌʽž�Șž§Ã�ȑʚƅ§Ã
�µŕŦ�±§ʛƁ�©±ʨŰ�

�
• �ʨʺƅ§§��ř»»»»ʸʻƈ�ƑƆŷ�±ʨ»»»»ʷʻʺƅ§�ʧʽʺƍŕ»»»»ʶʺƅ§�¨ŕʢŦ�Ɠž�Ţ»»»»Ųʨƈ�ʨƍ�ŕʺƄ��řƂſ»»»»ʸƅ§�ƑƆŷ�řƂž�ƑƆŷÃ�řʽƅŕʺƅ§�½§±ÃƘƅ�Ɠʰʣʨŗ£�½ʨ»»»»Ŭ

�Ɠž�ř ʛؗʷƆƅ�ƓƊÃʛʱؔƅƙ§�ŶƁʨʺƅ§����ʨʽƅʨƔ�������
�

• �Ƌ±ʙƁ�Ɠ»Ŭŕ»Ŭ£�źƆʰʺǼ�ȈȄʨʴʱƆƅ�řʽƈ§ʜƅ¥�ª§ʙʻ»Ŭ�±§ʙ»ŰŐǼ�ř ʛؗ»ʷƅ§�ÀŕʽƁ�ƑƆŷ�řƂž§ʨʺƅ§����������������ř ʛؗ»ʷƅ§�Ƒƅ¥�Ɠś§±ŕƈ¥�ʦƍ±¯
�ř ʛؗ»»»»ʷƅ§�ƑƆŷ�ʧʽŸʱƔ�ȑʚƅ§�¡§ʛ»»»»Ů�ʛŸ»»»»Ŭ�Ƌ±ŕʰʱŷŕǼ��ªŕŷŕʻ»»»»Ű��¹�À�´�řƈŕŸƅ§�ř»»»»ʹǼŕƂƅ§�ª§±ŕƈƙ§�ř ʛؗ»»»»Ů�ƑƆŷ�°§ʨʴʱ»»»»ŬƜƅ�ƌŸž¯
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��Ƒƅ¥�ȈȄʨʴʱƅ§�řʽƈ§ʜƅ§�ª§ʙʻ»ʶƅ§�Ƌʚƍ�ȈȄʨʴś�ʦʱƔ�ʘʽʴǼ��°§ʨʴʱ»Ŭƙ§�řʽƆʺŷ��¹�À�´�ʙƔʙʴƅ§�ªŕŷŕʻ»ʸƅ����������������ʦƎ»Ŭ
��Ƒƅ¥�±ʙ»ʸʺƅ§�¿ŕʺƅ§�³§±�©¯ŕȄ²Ã��ř ʛؗ»ʷƅ§�Ɠž�©ʙƔʙŠ����������������ʛŸ»Ŭ�ÁʨȞȄÃ�ª§ʙʻ»ʶƅ§�Ƌʚƍ�ȈȄʨʴś�ʙʻŷ�Ɠś§±ŕƈ¥�ʦƍ±¯

ª§ʙʻ»»»»ʶƆƅ�ȈȄʨʴʱƅ§����ʦƎ»»»»Ŭ�Ƒƅ¥�ȈȄʨʴʱƅ§�řʽƈ§ʜƅ§������³ŕ»»»»Ŭ£�ƑƆŷ�ƋʙƔʙʴś�ʦś�ȑʚƅ§Ã�Áŕ ±ؗ£�Ɠž�ʙƔʙŠ�ȑ¯ŕŷ�ʦƎ»»»»Ŭ�Ȉؔƅ�ʦƍ±¯��
£�©±§¯¥�ʝƆʳƈ�ÀŕƁ�ȑʚƅ§�ʦʽʽƂʱƅ§Ã�řʽƅŕʺƅ§Ã�řʽʻſƅ§�ªŕ»»»»Ŭ§±ʙƅ§�ŶʽʺŠ��ŕƎʱŸŠ§ʛʺǼ�Áŕ ±ؗ�Ɠž�Ţ»»»»Ųʨƈ�ʨƍ�ŕʺؗÃŕ»»»»ʶʺƅ§�¨ŕʢŦ�Ɠž��ʧʽʺƍ

�±ʨʷʻʺƅ§ƙ§�ŶƁʨʺƅ§�ƑƆŷÃ�řʽƅŕʺƅ§�½§±ÃƘƅ�Ɠʰʣʨŗ£�½ʨŬ�řʸʻƈ�ƑƆŷ�Ɠž�ř ʛؗʷƆƅ�ƓƊÃʛʱؔƅ����ʨʽƅʨƔ������
 

• ª§±§ʛƂƅ§�ƑƆŷ�řƂž§ʨʺƅ§ �řƂſ»»»»ʸƅ§�ʧŷ�řʳśŕʻƅ§��ȈƔʙŸśÃ�¿ŕʺƅ§�³§±�©¯ŕȄ²�ʧƈ�ř ʛؗ»»»»ʷƆƅ�Ɠ»»»»Ŭŕ»»»»ŬƗ§�Àŕʤʻƅ§�ƑƆŷ�řƂţƜƅ§�ªƜƔʙŸʱƅ§Ã
�©¯ŕʺƅ§�������řʽƅŕʺƅ§�½§±ÃƘƅ�Ɠʰʣʨŗ£�½ʨŬ�ŶƁʨƈÃ�ř ʛؗʷƅ§�řʴſŰ�ƑƆŷ�©±ʨʷʻʺƅ§�řżʽʸƅŕǼ�ʧʽʰƈ�ʨƍ�ŕʺؗ�ƓŬŕŬƗ§�Àŕʤʻƅ§�ʧƈ 
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• �ʦ»»»»ŬŕǼ�±§ʛƁ�ȑ£�°ŕʵśŕǼ��©±§¯ƙ§�ʝƆʳƈ�ƌ»»»»Ųʨſǽ�ʟʵ»»»»Ů�ȑ§�Ã£��ř ʛؗ»»»»ʷƅ§�©±§¯¥�ʝƆʳƈ�ʠȄʨſś�ʙƁ�¡§ʛŠ§�ȑōǼ�ÀŕʽƂƅ§�Ã£�ř ʛؗ»»»»ʷƅ§
ʨƍ�ŕʺؗÃ�ƋƜŷ£�©±ʨؗʚʺƅ§�ª§±§ʛƂƅ§�ʧƈ�ȑ§�ʚʽſʻʱƅ�ÆŕȄ±Ãʛ»»»»Ų�ÁʨȞǽ��½ʨ»»»»Ŭ�ŶƁʨƈÃ�ř ʛؗ»»»»ʷƅ§�řʴſ»»»»Ű�ƑƆŷ�©±ʨ»»»»ʷʻʺƅ§�řżʽ»»»»ʸƅŕǼ�ʧʽʰƈ

����řʽƅŕʺƅ§�½§±ÃƘƅ�Ɠʰʣʨŗ£�

®��� °̈¦®Ɨ¦�ʛƄʱƆ�©œŵœʸʯŞ¦�°ʙƀƆ�
�¿ÃʙŠ����©±§¯ƙ§�ʝƆʳƈ�ªŕŷŕʺʱŠ§�±ʛƂƈ 

�ʤŪ¤°̈¦®Ɨ¦�ʛƄʱƆ�©œŵœʸʯŞ¤�°ʙƀƆ�ʝȞʽƅ£��ȑ²ŕŻ�ô��©±§¯ƙ§�ʝƆʳƈ�±ʛƂƈ�¿ŕʺŷōǼ�ʦœŕƁ 
ƊʹʻŶř�ţȂ°œř�8 ��ʛʰʺžʨƊ�����

�Ɗř¦ʙʮŤÂ�ƊřƚƋʓƆ�Ȉʸţ�ʝȞʽƅ£�ƑƆŷ�ʛʽʱʶŠŕƈ�Ɠž��ÁʨƊŕƂƅ§��ȑ±ŕʳʱƅ§�ƓƅÃʙƅ§�Àŕŷ������ʧƈ�ŕʶƊʛž���

�¿œŶƃ¦�¾ƚŤ�ƊƄʸŵ�¿œƌƆ�Àœʻŕ�

• �ʝƆʳƈ�ªŕŷŕʺʱŠ§�¿ŕʺŷ£�¿ÃʙŠ�§ʛʱƁ§��ªŕŷŕʺʱŠ§�řʢ»»ʷƊ£�Ȉʽʳ»»ʶśÃ�ʦʽʤʻśÃ��©±§¯ƙ§
�řʽŷʛſƅ§�ÁŕʳƆƅ§Ã�ʝƆʳʺƅ§ 

• �řƂƆŸʱʺƅ§�Ȉœŕ»»»»»»»»ʶʺƅ§�Áō»»»»»»»»ʷǼ�©±§¯ƙ§�ʝƆʳƈ�ʝʽœʛƅ�řʽʻƎʺƅ§Ã�řʺʽƆ»»»»»»»»ʶƅ§�©±ʨ»»»»»»»»ʷʺƅ§�ʦǽʙƂś
�ªŕ ʛؗʷƅ§�řʺؗʨʴǼ 

• ��Áŕʺ»Ų¨ŕ»y Ɗ�ȘƂʴś��©±§¯ƙ§�ʝƆʳƈ�Ã�ƌƅ�řŸǼŕʱƅ§�ÁŕʳƆƅ§Ã�²ʨśȄŶ��řʢʰśʛʺƅ§�ª§ʙʻʱ»ʁ ʺƅ§
�ʖŬŕʻʺƅ§�ʗƁʨƅ§�Ɠž 

• �ÁŕʺŲ�ʝƆʳʺƅ§�řʢʷƊōǼ�řƂƆŸʱʺƅ§�řʽʱʶŠʨƆƅ§�ªŕʰʽśʛʱƅ§�Ŷʽʺʳƅ�řƅŕŸſƅ§�©±§¯ƙ§ 
• »»»»»»»»»»»»»»Ųř»ƂʽƁ¯�ªƜʳ»»»»»»»»»»»»»»Ŭ�Ȏſţ�Áŕ»̋��Ã��¿ŕ»ʲʱƈƛ§�Ɠž�ƌ»ś§±§ʛƁÃ�ʝƆʳʺƅ§�ª§¡§ʛŠƙ�ř»ƅŕ»Ÿž

�řʽƊʨƊŕƂƅ§�ªŕʰƆʢʱʺƆƅ 
• ���ªŕŷŕʺʱŠ§�ŶʽʺŠ�ʛŲŕʴƈ�ȈʳŬ©±§¯ƙ§�ʝƆʳƈ���ª§¡§ʛŠƙ§�ŶʽʺŠ�Á£�ʧƈ�ʙƄōʱƅ§�Ŷƈ

ʖŠ§ʨƅ§�ʨʴʻƅ§�ƑƆŷ�ŕƎʱʤţƜƈ�ʗʺś�ʙƁ§��Ȉʽʳ»»»»ʶś�ʧƈ�ʙƄōʱƅ��Ã���¹ŕʺʱŠƛ§�ÁŕȞƈÃ�ʗƁ
��¹ŕʺʱŠƛ§�Ɠž�ʧʽƆʲʺʺƅ§�Ã£�ʧȄʛ»»»»Ųŕʴƅ§�¡ŕʺ»»»»Ŭ£Ã�Ã�ʛ»»»»ʹʴƈ�Ȉؔƅ�ȍŕſʱţƛ§Ã�ȘƔʙ»»»»ʸʱƅ§

�řʽƆŰƗ§�řʵʶʻƅŕǼ�ƓžʛƂʺƅ§�Ɠʶʽœʛƅ§� 
• �řʺؗʨʴƅŕǼ�řƂƆŸʱʺƅ§�ªŕƈʨƆŸʺƅ§Ã�ȑʨʻʶƅ§�ʛȄʛƂʱƅ§�ʛʷƊ�Șʽʶʻś 
• ŕʴƅ§�řʽŸȄʛʷʱƅ§�ªŕʰƆʢʱʺƅŕǼ�Àŕś�¹Ɯʡ§�ƑƆŷ�ʧʽƔʚʽſʻʱƅ§Ã�ʝƆʳʺƅ§�¡ŕƂǼ¥�©ʙƔʙʳƅ§Ã�řʽƅ 
• �ŕƎƅ�¿ŕʲʱƈƛ§�řʰƁ§ʛƈÃ�ªŕʽƁƜŦƗ§�řƊÃʙƈ�ƑƆŷ�ƓŰʨƅ§�±Ãʙŗ�ÀŕʽƂƅ§�
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• �ʛʽʹʴʱƅ§ƛ�¹ŕʺʱŠ�řʽƈʨʺŸƅ§�ªŕʽŸʺʳƅ§Ȅʨʻʶƅ§�ř� 
• ��ʧʽŗ�ʝƆʳʺƅ§�ªŕʰƆʡ�Șʽ»»»»»»»»»»»»»ʶʻśÃ�ŶʰʱśÃ���ªŕʰƆʢƅ§Ã�±§ʛƂƅ§��ʝƆʳʺƅ§�ÁÃʕ»»»»»»»»»»»»»Ů�řŸǼŕʱƈ

�©±§¯ƙ§Ã�ʝƆʳʺƅ§�
• �©ʚſʻʺƅ§�ÀŕƎʺƅ§�Ŷʽʺʳƅ�řƈ±ŕŰ�řȄʛŬ�ƑƆŷ�ȍŕſʴƅ§�
• Ǽ�ÀŕʽƂƅ§��Ã£�ř ʛؗ»»»»»»»»ʷƆƅ�Ɠ»»»»»»»»Ŭŕ»»»»»»»»ŬƗ§�Àŕʤʻƅ§�Ã£�ÁʨƊŕƂƅ§�ŕƎʰƆʢʱƔ�ʙƁ�Ɠʱƅ§�ªŕʰŠ§ʨƅ§�Ŷʽʺʳ

©±§¯ƙ§�ʝƆʳƈ�ȈʰƁ�ʧƈ�ʛŦƕ�ʗƁÃ�ʧƈ�ƌʽƅ¥�ʙʻʶś�ʙƁ�Ɠʱƅ§�Ã£�řʽƆŦ§ʙƅ§�Ţœ§ʨƆƅ§��

 

�Àœʻŕ��ƑƄʻʶŽř¦�ª¦ʗšƕœǺŗȂʙƋʦʱƃ�ŗƆœƌƃ¦�©œšœʶżƗ¦Â���¾ƚŤ�ŗ .ذ ʙؕʵƃ¦�ʕż®œŮ�Ƒʯƃ¦���� . 
�

��ΓέΩϹ�αϠΟϣ�ϲϓ�ΕέϳϐΗϟ�
�

��Àŕŷ�Ɠž������ƅ§�©±§¯§�ʝƆʳƈ�ȈʽȞʷś�©¯ŕŷ¥�ʦśÁŕ ±ؗ£��¡ŕʻʰƅ§�¯§ʨʺƅ�Áŕ ±ؗ£�ř ʛؗʷ�����ʧʽśʛƈ��ƑƅÃƗ§��ťȄ±ŕʱŗ�©ʙƂŸʻʺƅ§�řʽƈʨʺŸƅ§�řʽŸʺʳƅ§�¿ƜŦ22���ȈȄʛŗ§
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���ªƛŕʳʺƅ§�ƑʱŮ�

�Δϛέη�ϰϠϋ�ΫϭΣΗγϹ��ΕέΎϣϹ�ΩϳΩΣ���ω�ϡ�ε�ΩϳΩΣϠϟ�ΕέΎϣϹ�� 
�

��Ɠž�����ʝʢʶŻ£��������Áŕ ±ؗ£�ř ʛؗŮ�ʗʻƆŷ£ƗŕǼ�ŕƎʽʺƍŕʶƈ�řƂž§ʨƈ�ʧŷƙ§�¿ŕʺŷƗ§�şƈ¯�ʛʱƂƈ�ƑƆŷ�řʽʰƆŻ��ř ʛؗŮÃ��Áŕ ±ؗ£��Ɠʱ ʛؗŮ�ʧʽŗ�Ɠʳʽś§ʛʱŬ
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§ʛƎŮ�Ɠž��ªŕŷŕʻŰ��ƌʱƈʙƁ�ȑʚƅ§�¶ʛŸƅ���ʨƔŕƈ�����Ɣʙţ�ř ʛؗŮ�řʽؔƆƈ�ȈȄʨʴśƑƆŷ��Áŕ ±ؗ£��Ƒƅ¥�ª§±ŕƈƙ§�ʙ���ªŕŷŕʻŰ�Ţƅŕʸƅ��Áŕ ±ؗ£��±ʙʸś�Á£

��Ƒƅ¥�ƓœŕƂƆśÃ�Ɠƈ§ʜƅ¥�ȈȞʷǼ�ª§ʙʻʶƅ§�ȈȄʨʴś�ʦś��řƂſʸƅ§�½ƜŻ¥�ʙʻŷÃ��ȈȄʨʴʱƆƅ�řƆŗŕƁ�ª§ʙʻŬ�ȈŗŕƂʺƅ§�Ɠž������ʛŸʶǼ�Áŕ ±ؗ£�Ɠž�ȑ¯ŕŷ�ʦƎŬ�±ŕʽƆƈ��

��ʙʻŷ�ʗŗŕŝ���������ťȄ±ŕʱŗ�řƂſʸƅ§�¿ŕʺؔʱŬ§�ʙŸȃÃ��ʙţ§ʨƅ§�ʦƎʶƆƅ�Ɠś§±ŕƈ¥�ʦƍ±¯�����ʛȃʨʱƄ§��������řʰʶƊ�ʥƆʱʺś�ªŕŷŕʻŰ�ʗʴʰŰ£������ʧƈ��

��Áŕ ±ؗ£�ř ʛؗʷƅ�©±ʙʸʺƅ§�ʦƎŬƗ§�ƓƅŕʺŠ¥�

�±ŕƈƙ§�ʙƔʙţ�Ã��Áŕ ±ؗ£��Ɠʱ ʛؗŮ�ʧʽŗ�¿ŕʺŷƗ§�ʙʽţʨś�¿ŕʺؔʱŬ§�ȈʲʺȄÃ�̄§ʨƈÃ�ʙƔʙʴƆƅ�şʱʻƈ�ʛʰƄ£�¡ŕʷƊ¥��ª§��ʱƅ§Ã�¡ŕʻʰƅ§��řƅÃ¯�Ɠž�ʙʽʽʷª§±ŕƈƙ§����ªŕƊŕȞƈŐȃÃ

©ʙţʨʺƅ§�řŷʨʺʳʺƆƅ�ÁʨȞʽŬÃ��ʦƅŕŸƅ§Ã�ª§±ŕƈƙ§�řƅÃ¯�Ɠž�ʨʺʻƅ§�ʧƈ�ʙȄʜʺƅ§�ȘʽƂʴʱƅ�©ʙŷ§ÃÃ�řȄʨƁ����À§ʙʱʶʺƅ§�ȑ¯ŕʸʱƁƙ§�ʨʺʻƅ§�¼§ʙƍ£�ʦŷ¯�Ɠž�ŕƈŕƍ�§±Ã¯

ʽţƈƙ§�ʙƔʙţ�ř ʛؗŮ�ʙŸś�ʘŕ�Šʨƅʨʻؔʱƅ§�ª§±ŕؔʱŗƛ§�«ʙţ£�ʙʺʱŸśÃ�Ɠŷŕʻʸƅ§�¹ŕʢƂƅ§�Ɠž�Æ§ʙœ§±�Æŕʰŷƛ�ª§±��řƈ§ʙʱŬƙ§Ã�©¡ŕſؔƅ§Ã�Ŷʽʻʸʱƅ§�ªƛŕʳƈ�Ɠž�řʽ�

�
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�
ΔϳΫϳϔϧΗϟ�ΓέΩϹ�ϲϓ�ΕέϳϳϐΗϟ��

�

��ťȄ±ŕʱŗ������ʛʰʺžʨƊ 2021�ʝƆʳƈ�Ɠž�Æ§ʨʹŷÃ�řŷʨʺʳʺƆƅ�Æŕǽʚʽſʻś�Æŕʶʽœ±�Ɠʲʽƈʛƅ§�ʦƅŕŬ�Á§ʛʺŻ�ʙʽŸŬ�³ʙʻƎʺƅ§�©¯ŕŸŬ�ʧʽʽŸś�ʛƁʨʺƅ§�©±§¯ƙ§�ʝƆʳƈ�±ʛƁ

���ŕƎś±§¯¥�

 % أو أكثر من رأس مال الشركة:�والتي تساوي   ����بیان بالصفقات التي قامت بھا الشركة خالل عام .ر
 

 ال یوجد 

 

(یستبعد العمال بالنسبة للشركات العاملة في   2021 ,2020 ,2019بیان نسبة التوطین في الشركة بنھایة األعوام   .ز
 مجال المقاوالت). 

 

 ����و ����و ����نسبة التوطین في  - ��جدول  

 

 

 

 

 .����بیان بالمشاریع والمبادرات االبتكاریة التي قامت بھا الشركة أو جاري تطویرھا خالل العام  .س

�
ƅ§�ʙŠʨƔ��©±§¯ƙ§�ʝƆʳƈ�ȈʰƁ�ʧƈ�ŕƎʱŬ§±¯�ʦʱƔ�Ã£�ʚʽſʻʱƅ§�ʙʽƁ�ª§±¯ŕʰʺƅ§�ʧƈ�ʙƔʙŸ��řŷʨʺʳʺƅ§�Ɠž��Ɠʱƅ§Ã��Ȇʽʹś�Á£�ŕƎƊōŮ�ʧƈƑƅ¥���řʽʴȃʛƅ§

�Ã§�ʦŝ�ʧƈÃ�řʽƊʨȃʛؔƅ§�ªŕŝŕŸʰƊƙ§�ȈʽƆƂś�Ɠž�ʦƍŕʶś��ª§±¯ŕʰʺƅ§Ã�ŶȄ±ŕʷʺƅ§�Ƌʚƍ�ʠŸʰƅ�řƆʲƈ£�ƓƆƔ�ƓžÃ��řƈ§ʙʱŬƙ§Ã�řʯʽʰƅ§�ʧʽʶʴś�Ɠž�ʦƍŕʶʺƅ�
 

 أمثلة لبعض المشاریع والمبادرات التي تقوم بھا المجموعة   – ��جدول 
 

�̈°®œʮʸƃ¦ ʙʻśŋʯƃ¦�ŗʭż ȄŮʦƃ¦ �œǻ¦ʚʸƃ¦ �ŗƃœʲƃ¦ 

�¼ʦʲʴƆ�ʖʮŤ��Àʙż��
ʙƌʶƃ¦�ȆƆœŶؕ� ƚʟ��
©¦°ʦȜʸƃ�ʗʻʴƂ¢��
ʗƒʗʲƃ¦ 

¿ʨʸʴƅ§��
ƑƆŷ�¯§ʨʺƅ§��
�Àŕʵƅ§ 

�ÃȈʽƆƂś�
řſƆؔʱƅ§�

ȑ ʕ̄Ɣ�À§ʙʵʱŬ§��½ʨʴʶƈ�ʘʰŦ��Áʛž�ʛƎʸƅ§�
ȈƈŕŸƄ��¡Ɯʡ��ª§±ʨȞʺƅ��ʙʽʶƄ£��ʙƔʙʴƅ§���Ƒƅ¥��
ʠſŦ��ʛŮʕƈ���½ŕʸʱƅƛ§��ʠżǼ��ʛʤʻƅ§��ʧŷ�
ȌʽƆʵƅ§�ōʷʻʺƅ§Ã� 

řƊÃʛʺƅ§��ȘȄʛſƅ��Ȉʺŷ��řƆʶƆŬ��ʙȄ±ʨʱƅ§��ʧƈ��ʘʽţ�
±ŕʽʱŦ§��ȑ ±̄ʨƈ��ª§±ʨȞƈ��ʙʽʶƄ£��ʙƔʙʴƅ§����ŶʱʺʱƔ��
�½ʨʴʶƈ��ʘʰŦ��Á§ʛž£��ʛƎʸƅ§��ŕ Ǽ ǽ£���ŕǽ§ʜʺǼ��
řʽžŕŲ¥��řƆŗŕƁ��³ŕʽƂƆƅ��Ȉʲƈ��©¯ŕȄ²���řʽŠŕʱƊƙ§��
±§ʙƂʺǼ�����ʧʡ�řŷŕŬ���ƑƆŷ��ȈƁƗ§����¹ŕſś±§Ã�
řŠ±¯�©±§ʛţ��Ȉʽżʷʱƅ§�©¯ŕȄ²Ã�řʰʶƊ�ÁʙŸʺƅ§�� 

ʙʽƁ�
ʚʽſʻʱƅ§ 

ŗʹʴƃ¦ ʥʻʟʦʯƃ¦�ŗʮʴƈ�
ʹͲͳͻ 7.9% 
ʹͲʹͲ 7.7% 
ʹͲʹͳ 19% 
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�̈°®œʮʸƃ¦ ʙʻśŋʯƃ¦�ŗʭż ȄŮʦƃ¦ �œǻ¦ʚʸƃ¦ �ŗƃœʲƃ¦ 
¨®œŵ¤�ʙȂÂʗř�ƉœʻƆ�

»ʙʶƃ¦ 
©¯ŕſʱŬƛ§��

ʧƈ�ªŕǽŕſʻƅ§� 
�ÃȈʽƆƂś�

řſƆؔʱƅ§ 

ʖʽ ʛؗś��©ʙţÃ��řʳƅŕŸƈ��©¯ŕŷƙ��À§ʙʵʱŬ§���Ƌŕʽƈ��
�¼ʛʸƅ§��©ʙƅʨʱʺƅ§��ʧƈ��ŶƊŕʸƈ��¿§ʜʱŦƛ§�
ʛŮŕʰʺƅ§��Ɠž��ªŕʽƆʺŸƅ§��řʽƆʽżʷʱƅ§��Ã£���ŕʽƂŬ��
Șʡŕʻʺƅ§��¡§ʛʹʵƅ§���ʧȞʺǽ��Á£��Ȉʺʷś���©ʛؔſƅ§��
ŕ Ǽ ǽ£��Ƌŕʽʺƅ§��řʽʱȄʜƅ§��ʧƈ��ª§ʙţÃ��řƆž±ʙƅ§�
ƋŕʽƈÃ�¼ʛʸƅ§�Ɠʴʸƅ§�ŕ Ǽ ǽ£ 

©¯ŕſʱŬƛ§�ʧƈ�ªŕǽŕſʻƅ§�ȈʽƆƂśÃ�řſƆؔś�ʟƆʵʱƅ§�
�ŕƎʻƈ 

ʙʽƁ�
ʚʽſʻʱƅ§ 

ʗʻƃʦř�ŗſœʠƃ¦��
ŗʻőœȁʙƌؒƃ¦���ʥƆ��

°œʳʮƃ¦�ʗƃʦʯʸƃ¦�Ƒż��
ŴƈœʶƆ�¾¦ʚʯŤƙ¦��
ʙŬœʮʸƃ¦ 

©¡ŕſƄ�řƁŕʢƅ§�� 
řƁŕʡ��řſʽʤƊ�

ʖʽ ʛؗś�ªŕʻʽȃ±ʨś��řȄ±ŕʵǼ�©¯ŕſʱŬƜƅ�ʧƈ��
±ŕʵʰƅ§�ʙƅʨʱʺƅ§�Ɠž�ŶƊŕʸƈ�¿§ʜʱŦƛ§�
ʛŮŕʰʺƅ§�ʙʽƅʨʱƅ�řƁŕʢƅ§�řʽœŕȃʛƎؔƅ§�� 

ȈʽƆƂś�¾ƜƎʱŬ§�řƁŕʢƅ§�ʙʽƅʨśÃ�řƁŕʡ��řſʽʤƊ ʙʽƁ�
ʚʽſʻʱƅ§ 

¨®œȂ±��ʥʲŬ�©œŶȁʙƆ��
ʔƄʶƃ¦�ŗʹŤœʴƃ¦�Ƒż��
¨ʗšÂ�ŗƄż°ʗƃ¦����
ŗʮʴʹŕ�Ȇʶř�Əƃ¤��
���� 

©¡ŕſƄ��řƁŕʢƅ§ ŶŲÃ�řʢŦ�řȄʛƎŮ�ʧʴʷƅ�ªŕŸȃʛƈ��
ʖƆʸƅ§�řʻŦŕʶƅ§�ʧƈ��©ʙţÃ�ʖʸƅ§�
ʛʺʱʶʺƅ§���Ƒƅ¥�©ʙţÃ�řƆž±ʙƅ§����Æƛʙŗ�ʧƈ��
ŶŲÃ�ȌʢŦ�ŕʺƆؗ��ʗʴʻŬ�řŰʛſƅ§�� 

ʙʴƅ§�ʧƈ�¾ƜƎʱŬ§�²ŕżƅ§�ƓŸʽʰʢƅ§�Ɠž�ª§ʙţÃ��
řƆž±ʙƅ§���řʰʶʻŗ����Øʧƈ�¿ƜŦ�Àʙŷ�řŠŕʴƅ§��
©¯ŕŷƙ�ʧʽʵʶś��ªŕŸȃʛƈ�ʖƆʸƅ§�řʻŦŕʶƅ§�

řƊʨʴʷʺƅ§�©ʙţʨƆƅ� 

ʙʽƁ�
ʚʽſʻʱƅ§ 

ŗʻʹƀř���ʥƀš�ʙʸʻƃʦʮƃ¦��
�©¦°œʟƗ¦�ŗŶʠƀʸƃ¦���

Ƒż�ŴʹʶƆ�ʙƌŮ��
ʗƒʗʲƃ¦��Åƙʗŕ��ʥƆ��ʥƀš��
�Àʦȁʙؒƃ¦ 

řʯʽʰƅ§��
řƈ§ʙʱŬƛ§Ã 

À§ʙʵʱŬ§��ª§±ŕʡƙ§��řŸʢƂʺƅ§��ȈƔʙʰؗ���ÁʨȃʛؔƆƅ��
Ɠž��řʽƆʺŷ���Áʛž��³ʨƂƅ§��ƓœŕȃʛƎؔƅ§��ʧƈ���¿ƜŦ��

řʽʻƂś�ʧƂţ�ʛʺʽƅʨʰƅ§� 

ʙʴƅ§�ʧƈ�řʺʸʰƅ§��řʽƊʨȃʛؔƅ§ ʙʽƁ�
ʚʽſʻʱƅ§ 

�ʖʮŤ�¿¦ʗʳʯŪ¦
�ʗƒʗʲƃ¦�

�ȆƆؗ�ʠſŦ
�¬ŕʱƊƙ§�

�¯§ʨʺƅ§ �ʧŷ �ȈƔʙʰؗ �ʙƔʙʴƅ§ �ʘʰŦ �À§ʙʵʱŬ§
�řʽʻʺŬƗ§�¯§ʨʺƅ§�¬ŕʱƊ£�Ɠž�Àŕʵƅ§�

řʽʴȃʛƅ§�©¯ŕȄ²Ã�Ȇʽƅŕؔʱƅ§�ʠſŦ��ʦś
²ŕʳƊƙ§�

��«œʯƈƙ¦�ȊŤ�ȆƒʗŶř
��ŗƈʦʸƃ¦�ŴʹʶƆ�Ƒż

��ŗżœʱƃ¦�

�¿ʙŸƈ�©¯ŕȄ²
�¬ŕʱƊƙ§�

�Ȉƈʛƅ§ �řʽʺؗ �©¯ŕȄʜŗ �¬ŕʱƊƗ§ �ȌŦ �ȈƔʙŸś
��ȎƍŕǼ�ȑʛʽʳƅ§�ʛʳʴƅ§�ʧƈ�ƛʙŗ�řƈʙʵʱʶʺƅ§

ʧʺʲƅ§�

��Ȇʽƅŕؔʱƅ§�ʠſŦÃ�¬ŕʱƊƙ§�¿ʙŸƈ�©¯ŕȄ²�ʙʽƁ�
ʚʽſʻʱƅ§�

�
�
�
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�ƑƄŮƕ¦�ŗ ʙؕʵƃ¦�ʤʯŤ�

!

 ------------------------------------------ 

�©¯ŕŸŬ?�ȑ¯ŕʺʴƅ§�¡ŕžʛʷƅ§�ʙʺʴƈ�ǲʙʰŷ�ʙʺţ� !

�©±§¯ƛ§�ʝƆʳƈ�ʝʽœ±!

!

 ------------------------------------------ 

�©¯ŕŸŬ?�ʜȄʜŸƅ§ʙʰŷ�ǲʙʰŷ�ȈʽŷŕʺŬ§�ʙʺʴƈ��ȑʛŠŕƎƅ§���!

ʝʽœ±�řʻʳƅ�ȘʽƁʙʱƅ§�ʛʡŕʵʺƅ§Ã�

!

 ------------------------------------------ 

�©¯ŕŸŬ?��ȑʛƍŕʤƅ§�ʙʽʰŷ�ʦƅŕŬ�¿ŕʺŠ�!

ªŋžŕȞʺƅ§Ã�ªŕʴʽŮʛʱƅ§�řʻʳƅ�ʝʽœ±���

!

 ------------------------------------------ 

ʨŗ£�ȆŬʨƔ�ʙʽʺʴƅ§ʙʰŷ�©ʨƆţ�!

©±§¯¥�ʛƔʙƈ�ȘʽƁʙʱƅ§�ƓƆŦ§ʙƅ§!¿ŕʲʱƈƛ§Ã�Áŕ ±ؗƗ���

------------------------------------------
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تقرير الجوانب البيئية

واالجتماعية



شــركــة أركـــــــان لمـــــــواد
البنـــــاء )أركــــان( ش.م.ع

نعمل مًعا نحو
مستقبل ُمستدام

تقرير الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة لعام 2021



تقرير الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة لعام 2021 - أركان

3
يا ت ال دو

ا التقرير و  4لمحة 

ا التقرير 4ن

ة ع التقرير لعام 2021 5لمحا عا

ي ي الت الة  الر 6ر

جموعة أركان و  7لمحة 

ا عة ل ركا التا 10ال

10ا نقوم 

جموعة أركان ة ل  ا ت 14اال

ة ا ت ع اال بي  14ت

بية مية ال ة ا و حة و حا الم 15ا أ

ار مة ا ة أن 16يا

حية يا ر ية وعم 17ئولية ا

ركا يمة ل 18الحوكمة ال

ا ار 18ج 

ا ة  ا و الم ال واع ال 19ونة 

ا ع ية  ا ة ور 21حة و

ا ا  ر ال 21أ الما ال

مي و والت 22الت

ية ة الم 23ال

ا البيئ 25ا

ة ا ت ال 26ا

ا ير الم 26ت

28ار الميا

ا ا 28ار ال

29 الجوار

ي 29التو

مار المجتمع 30اال

ا المالية و و ل و أ ر  31حتو 



تقرير الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة لعام 2021 - أركان

4
ر الت ا ة ل

اعا  ا  الق ا أ التركي ع    2021 البيئية واالجتماعية والحوكمة لعام  ر تقرير الجوانب  جموعة أركان  ر  ت
ع  ا التقرير  ن ا  ع ية  ية  عم ا ية الركا ا ا انة وال ة وا ا ة وتج ك  ال جوانب ال ية ل ي الر

ة ا التجا يا ا وعم ت و جمي أن قيقية  ير   ل تو

ما  ا المالية  و و ل و أ ا ع الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة ل ا ا ا ر ا التقرير   توا  و
ة  ا ت ا الم ور ر ال ا يا  توا  تو ا الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة ال 31 الت  تما  
ة  ا ت مية الم ا الت ير وأ تقا ر العالمية ل ا ير الم قا لمعا ا و ا أ ت تح الم ا و ور ول ل واالتحا ال
ر ك   ا وت  ا ا أعمال مار ر الت تو  ر العم ا ل أ رنا  ق أ ما أ  ي ل المتح و
ة  و  2030 و  أ ار  ة  ا ت اال ة  وال المتح  ل  العالم  ا  االت ا  ية   والو العالمية  ر  ا

2021 ية  الو ا  ا ا

ر الت ا

نا  الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة لعام 2021 ا  التقرير أ

وكة لمجموعة أركان  عة المم ركا التا ل ال كور  التقرير  يانا الم ير جمي ال ت
ركة  و و ا ا ل ا م و ا ا و العي ل ا ركة  ا م  والت ت

كيا جاجية وا ليا ال ا تر المقو  ولي ي وال ي و ال ول ك يب  أنا

ل كر   ا ل  ق  ية المتح  ا العر ا ولة ا ا   يا  التقرير عم

ل كر   ا ل  ا  ا ر ا ة ال عم حة  و ا التقرير  ة   ق جمي القي ال

مية لعام  ا ال ا يانا ل ا  ا  عام 2021  ا ركة  ا ا   ان
ن  ل  ا ول ا ركة  ا م  مية لعام 2020 ال ت ق جمي البيانا ال  2021

ية  ي ا الر ا مي الم ت ا  م ق  ل  قارنة و  ل أ  ير  ا ال ت ا  ا
ل ما   ي ا  ا ركة  ا ل

ي تقرير الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة  ارج لت ر  ي  م تع ترنا ع لق ا
اجعة  ا التقرير و حتو  ي  ا لت مان  ية  ا عم ق أجر ل  لعام 2021 و 

ا ا ركة  ا ا الج   اج تما  ان ما  بية  مية ال ة ا و

رج التوا ع  جموعة أركان  ة ل  ا ت ا التقرير واال و  ا  ا ت ة ا
ماعي ما  ي  البيانا التالية ال

ا و مة المع ال  أن ر 

السنة

الكيانات

البلدان

القيم
النقدية

بيانات
قابلة 

للمقارنة

تدقيق 
خارجي

جهة
االتصال
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االندماج مع شركة 
حديد اإلمارات - مصنع 
متكامل للصلب وكيان 
رائد في القطاع على 
المستوى اإلقليمي 2,881

العدد اإلجمالي
للموظفين

33%
تمثيل اإلناث في مقاعد 

138%
 زيادة نسبة التوطين في 

إجمالي القوى العاملة

29%
التشكيل النسائي في 

مجلس إدارتنا الجديد

 48,857,630
جيجا جول  
من استهالك الغاز 

الطبيعي

صفر
الوفيات في القوى 

العاملة لدينا

100%
االمتثال لمدونة قواعد 

السلوك من قبل
الموردين

12,166,287
درهم إماراتي

االستثمار من أجل 
التخفيف من مخاطر 

المناخ 

100%
االمتثال لمدونة قواعد 
السلوك من قبل القوى 

العاملة

 348,000
درهم إماراتي

االستثمار في المبادرات 
المجتمعية

لمحات عامة عن التقرير لعام 2021
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ي الت ي الر سالة

لمجموعة  العام  ا  ل البيئية واالجتماعية والحوكمة  الجوانب  تقرير  تق  ن  ع
ركة   و أركان  جموعة  ي  التا  ا  االن ا   ا ت ل  و  أركان 
ا  وا ال ب و ية المتح ل ا العر ا ولة ا ركة   ر  ا أك ن ا  ا ا
ولة  عي  ع  مو  ال لتحقي  ة  و انا  و عا  يج  ا ت قت  موجب 

العالم عي  وال المتح  ية  العر ا  ا ا

مة  ة  ر ا كان  ا ول  الو  التح يئي  ي  لق واج العال عا
ا  ل تركة  وا  ة  نحو  ا  ورت و ا  ت يا عا  ا  ا و ا  ا أ ا  ا ي 
ار  ة و ا ت و اال ا  ا ال ج ة ولق كان ن ا ت ة اال وا ر ع  ا عال 
و  و حة  الجا تر  ا  أ ت  ا  ال ا  نجا ر  عما  ا ة  ا تم وا ر  ا الم

ا   و عالية الجو لعم ا و تجا و ا أع  تق  تو ل  و  ا الحالية  الو يا ي عم اع تع
عة تو ير  ة   أ أ

ا  ع ا  ا ر قا  و والحوكمة  واالجتماعية  البيئية  جوانب  ل ا  قيا  31 ا   ا أ ع  ا  ك التقرير  ا  يا  و 
ة  و ية  ا ل  ا  ا ت وا وال  المالية  ا  و ا يئة  حة  ال موجب  المالية  ا  و ل و  أ و  ة  ا ال ير  التقا

ب القر تق  الم لي   ن  ا  و نم  ما  ا  ا توا  جمي  أن  ن  ا  يانا

ا  عام 2021  تا ل ا ا يا   م وجو أ و ا  ع ة التمي  أعمال موا ر  ر أ ون  و ا  وال  أن
ا وع  ة والمور   القيمة ل ا   القو العا ة  ا و ال واع ال ونة  ة %100 لم ا  واال
ا  ا  ي ن نا لتو و ا ج ون وكر ر الة ال اع   م بيع ل ا ال ت ال ا ا ا ع  ق ع عي البيئ  ال

ر أنحا المجموعة  التحو ع

ا  ت مو اال ية التحتية وال ر ال و ا  أج ت تجا تمي  تق  ما  ي ا و ا نجا أعمال ا  أ ي و ن  ن 
تعم   ما  ي ل  ولة ول ركا الم ا ال ي و العم ا وت ر  ون  الق ت ا  ن أ   
تمت  ا و ع ا  و ا   ي و ا  ا لم ا  م جوا الت  ار ال تم ا ت  ا ن ن ا  ا نجا ور  
ت  جمي    ا ل ا ور وتحقي  الت ون  ت ة ونح  ال مية  جموعة أركان  ة ل  العا ة القو 

ة  حة وال ا ال ا ج ير عالية  عا

ة  ا ال ا  يا ة ال ا ا ون  ية لتق ا ي الركي ا و ع ا  يم و ا الت جوانب اال م التقي  و
ا  أ ونجر  ا  ة  ا ال ا  ا و  أركان  جموعة  ا  ية  ي الت ار  وا البيئية  والقواني  ان  ن ا قو  و 
ولة  نا الم و ا وج ا ما ة   ا ولو ا ا ع التال  تمام و جاال اال ر لتح  ا ار الم ة  و يما  تق
عالة ل العم  ة وال و عة ال و المتا ة و  و الواج ة  الج ت ا الم مية و وا لجان ر أ ك ا ا ا ق ل

ا  ت المجاال ال ا وا يا ا نرك ع  ن

"إنني أتطلع إلى هذه الرحلة الجديدة لتوسيع التزامات االستدامة لدينا واستكشاف فرص أكبر بكثير لبلوغ غد 
أفضل مدعم بصمودنا. فنحن في فترة تنطوي على العمل، وفي الواقع، لدينا استعداد تام لمواصلة تقديم خططنا 

اإلستراتيجية لتنفيذ اإلجراءات القائمة على تأثيرات قوية."

ي الر �ا يد س د ال ال
ا ا اإل ديد ة ر ل ي الت ي والر ا ة ج ل ي الت ي الر
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ا ة ج ة ل

و الت  ر الت ا مة   ا ي  الم ور ر ا ل ا ور  أ ت ة  ل  ا  ا ت جموعة أركان  2005 ا ت 
م التمي  ا وا ونق ة ع ن ا ت ا و ركة  ا اليوم نم  نا أن ع ة 2030 و و لتحقي  ة أ و ا  ا ت
ع لتحقي  ل   ال ا ونقوم  جا ال ية   ا يمية ا ية وا ا المح ج ي ل ا والت وا ال ي   ت

ما ي ل تجا ال  ية  و و ا   جو و يمة لعم أ 

ا   تجا وال م الم ا المالية تق و و ل و أ رجة   عة  و ة  مة عا ا ركة  ا  ح ا أ ت ا م 
ة  ة القا مو و الت ركة أ ا وتع  عة العالمية ال ركا الم يجية  ال ا ت اكة ا ي وال و جر  

اعا ركة  ي    الت مة  ا والقا ي ة ع ر ا والم ة ل ركة المال  ال

ركة   ا   اج يمية  ان قا الت م جمي الموا ت قة وا ا القانون  ال ت ا ع اال ر 2021 أع و أكتو
ولية  ية وال وا المح و ا اعا وت ركة  ة    ة القا مو و الت ركة أ ا   ا ج ا والت تع أ ا ا

حية  ا ي ال وا ة وال قي ا ال ج ي وا ان ا و الت ل  ما   ية  ا تجا ال الم

و  ون  الو م ا الم ي تم  ول الت  ا لمجموعة أركان وتم المر ا ا ا  ا عا كبي و قة  ر  ال وتو
مو  ا التو وال تي ل انة جي  وأ المجموعة  ت ية المتح و ا العر ا ولة ا و عام   ب   ت  ل 

و ام والمت ت ا الو الم ت يا اال يعة  ية   عة المح ركا الم مان أن ال ر عم ج و و 

تر المقو  ولي يب ال ي وأنا ي و ال ول ك يب  تا أنا ة و انية والمونة الجا ر ا ال ت ال عة ل وتع المجموعة الوا
ة  وعا الم ع الم ا   ا ا   ب ر م وال ا ا ت ل ا ة  ا ا كيا  جاجية وا ليا ال ا
قيا  ر وأ بي  وال المتح  ية  العر ا  ا ا ولة  عم   ع  نع  ال  ق  وال التحتية  ية  وال ا  ال ا   

ا ية لعم ا يا أ ل ك ار  اعت ا  و ال لعم ية والت و م الجو والمو الو ونح ن

ون  عا أركان  جموعة  ل  ح  العالم  ا  ال ا  ة   ا ت الم و  الح ع  ب  وال ر  الم مو  ال و   
ا  ار ل ت و اال ة وت  ا ال وا  ال ام  ر  االلت ت يا الم يا والتق اعة  العم ار وال الم ع التح 

يمية والعالمية ية وا ا الو مة  ا ا يا  الم ي ا ر و ي  تجا والت ر الم و ة  ت المتم

لتحقي  ا  ل ا  أ  م  وتق وعة  ت ا  ا م تح  الت  ة  الم ة  العا ا  و ت  ونمونا  ا  نجا ية  ا ن  و
يا    مو  تي ل ال ة العم الت  قا لة و ا العا ا   التعو ي و ي  تم ا ن   ن ا و ت
ا  كبير  ل  تيجة ل و و مية  ا أ ي و ة  ا ونول  تم وا والم بية وال ا الت و جموعة  ال
ا  ا ال ار  ا   اركة  م ا ل ي رنة لمو ا عم  ي ت و  ي ون ال ر  و ع  ر ل الم ا  ا ا  

ا  ق ا ا و يا م عم ر  و الت عا  ا  ا و

ير  ا ا ية المتح و  االن ا العر ا ولة ا ي   ا والت تجا ال ي  جموعة أركان  ت ت  و
ا  ركا ل  ا والت   ا ا ركة   ة ج و  ا ا  ل ا  جموعت ركا  ن   2021 الم  عام 

يب ركة أنا و و ا ا ل ا م و ا عة و  العي ل التا

اإلستراتيجية  وأهدافنا  ورسالتنا  رؤيتنا  تقارب  في  اإلمارات  حديد  شركة  مع  لدمجنا  الرئيسية  النتائج  إحدى  وتتمثل 
جماعي. بشكل  لدينا  االستدامة  مسارات  لتعزيز  والمؤسسية 
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الدوافع
اإلست�ا�يجية

الرسالةال�ؤية

الدوافع اإلستراتيجية - األمانة 
والنزاهة والشغف واإلبداع 
والجودة واالبتكار والعمل 

الجماعي

أن نكون شركة ُمصّنعة للصلب 
وفقا 

ألعلى مستوى عالمي من 
الجودة لل

منتجات والخدمات والحلول 
لعمالئنا ونعزز العوائد

المكتسبة لمساهمينا، ونصبح
شركة رائدة في مواد البناء
في دولة اإلمارات العربية

المتحدة ودول مجلس التعاون
الخليجي.

ومواد  صلب  منتجات  تطوير   -
وُمدرة  الجودة  عالية  بناء 
البناء  قطاعات  في  لألرباح 
الصناعي. والقطاع  والتصنيع 

عمل  ممارسات  على  الحفاظ   -
في  للبيئة  وصديقة  آمنة 

عملياتنا. جميع 

للمجتمع  عمل  فرص  خلق   -
العاملة  القوى  وإلهام 
أساس  على  للتميز  لدينا 
االجتماعية  المسؤولية 
البشرية. الموارد  وإمكانات 

- المساهمة في تصنيع وتنويع 
اقتصاد دولة اإلمارات العربية 
مع  يتماشى  وبما  المتحدة 
إلمارة  االقتصادية  الرؤية 

.2030 أبوظبي 
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ية س وال اإلست�ا�يجية دا ا

ا الج
الية ال

ال

يا ال
ية الدا

وال الت

ة وال ة ي ال
ة وال

ار تم ا ا  يا ا عم ة الم وك ي الت ا  تح ت ا

ت  قة  ر نق  ت  أ  مان  عار    ا ا  و و  ال ور  الت ي  تح
المالية لة  ا م ل وت  ية  ا ال

ا الر ية و و ة ال ي الح تح

ية و ا   الجو والمو تجا يمة  ي  تح

ا  ت ا العم واال التركي ع ر

ا عما ل يا ا ا عم ي ك ا لتح مت ي  ا لت ول نا وأ وار ام  ت ي ا تع
ية  ا ال مو  ال ر  ا  ت ا ا    ول أ ية  و و ا  و يانة  ال التمي   تحقي 

ارجية وال
ر  و لت الجو  عال  ب  ت ير  وتو ي  تو كا    ي   التو ية  عم ع  ن

ولة ة  يا ب  ا ل  ي  ا ا ا حي  المر
يا ي المبيعا والعم ي ت تح
ي والمال ا الت ع ا ي  تع

ح وعالية  يئة عم  ا  ا  ا  ت ا واال ر و ا وت ا ا ال تق ع جا ال ن
ا ا

ا يا ية  عم ير ا ا ع أع المعا ح ركا ل وكمة ال بي  ت

تاجية  ي ا ا لتع ا ة وال ا القو العا ر  و ت

ة  ار والمعر ت ية   اال ا ر الت ا الق ا ل يا ر عم ا ع ا الق مار بي أ  ت

ا جتمع ية المتح و ا العر ا ولة ا ا  ت ا  ا مت ا ا 

ة ا التجا ت ي و ع تح

ة عالية الجو ا ت يا  تجا وعم ير  ا البيئية   تو يا ير عم ي  ت التق

ة  حة وال ال ام  االلت

ونية ر ار ال ي ا تق
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ا ل ة التا ا ر ال

شركة حديد اإلمارات
ر  ية المتح وتعت ا العر ا ولة ا ح   ة ل ا ت ا عام 1998 و أو   ا ركة  ا لق ت 
ة لتق  ا ت ا واال ي وال ر  الت ت يا الم يم ن أ التق تو ا ا ع الم ا  الق ا كيانا 
ع  م  ت ا عالم ون ح ع  عة ل ركة  ون  ع جا ل و عالية الجو كما ن ا و تجا و
ر  ك ا ا وعا ال ع  ا   ا  ب ال ام ال ت ار وت ا ت ر ال ل جا  ت ن تجا و ة والم ير ال عا

ا  ير ا و ير  ا االتحا وج ة وأ ي ر  ل  ما   ية المتح  ا العر ا ولة ا ا   تمي

مصنع العين لألسمنت
وكة لمجموعة أركان   ام  المحاجر المم ح ع الموا ال و وال  ار أ ي   ا الو نح الم المت
ل  ا والحجر الجير عال الجو  ب  أ المع ل ج ا  ية ج ا ال ر ة  عمان وت  العي والمحاجر التجا
مة  ا القا ا العمي أو الموا وا ب  ا تع  ا  ال م عالية الجو و تجا ا ت و م ر ا تا ال
ت  م ر ا يون   ال وال   م  تاجية لم العي ل ة ا ا و و ك عام ت ال ع الم
 OHSASو ISO 14001 ا  ا ع  ا  ا  ل التا  م  ل العي  ن   م و ا يون    وال   و

 ISO 50001و ISO 9001 18001  و

مصنع اإلمارات للطابوق
ولة  ا   ا ال ع  ة ل انية والمونة الجا ر ا ال عة  كت ال جموعة وا ي  ت و  ا ا ل ا قوم  ا
ار  تم ا م لمجموعة أركان ع الم  اعا ا ركة  ا  عام 1979 كج   ن م  ية المتح  ا العر ا ا
ا تق  عة  و أر ا ا ل ا ر  ا ة و ا ال ولية  ا ال تو الموا تجا عالية الجو ت ع تق 
ة   أل كت  235 قتي  الم تا  انية  ك ر ال ت  ال ان  لم جمالية  تاجية ا ا ة  ا ال و والعي وت  أ  
و والعي  ة أ ة ك   يج  الم ل ا ت و  ا   ة  ا ة ال المونة الجا تواج  ما  ي اليوم 

بير  العي جام ال ا ا ة  ي أج الر المعما ت ت و

شركة أنابيب
ا   ا ت ي  ا ي و ال ول ك يب  نا ية المتح  ا العر ا ولة ا و  ت يب  ركة أنا  عام 1974 تقوم 
يب  نا ي ا م ت عما لي ا ا ي ن ر و عام 1996 ت تو تحا ال ا  ر وترك ح والر والت ر ال ال
يب  نا وعة  ا ن الم ة الو ي ية و ي ر ال تحا ال ل  ة  ا ا تري  ل  ر   ق جاجية  ليا ال ا المقوا 
يانة وتق  ن ل ا والح ا ت و العمر اال ولة التركيب و ر  ح الت تو تحا ال جاجية و ليا ال ا المقوا 
كيا الت  جموعة أركان ل ا  يب أ ركة أنا و وت  اعية  أ ا ال ا  الم يب ل نا تا ا ا  جمي 
ا  عة ل يب التا ركة أنا ر  قيا وتعت ر ي و  وا ال اع  أ ام ال ت ية ل تي ية وال كيا الور ت ا

OHSAS 18001 ل -  و ISO 14001 وك ا  ة ع  ا

ا

الصلب
ان  حية و ا ي ال وا ة وال قي ا ال ج ان ا وا ي و ي  الت ب ع ت تجا ال ا   ر و 
ة  قي ا ال ج عة  ا جموعة وا ت  ح ن يا  ا  التق ك ت ا  ا ا  وان ي  الم لوا و الت ا
ما   اعا  جموعة  الق م  نا  تواج عم ع جو و حية  ا ي ال وا ي وال ان ا و الت و
ا  ر ا وأ و قيا وأو ر و وأ ا  جمي أنحا ال ا و ر  40  ل أك ر  الت ق ونقوم  ا وال ة وال ا ل ال

اليا ت يا وأ مالية و ال
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حديد االخت�ال المباشر 

مرافق الدرفلة )حديد التسليح، 
وحديد التسليح في الملفات، 

وقضبان األسالك، واألج�اء الثقيلة( 

مرافق تصنيع الصلب )أغطية القضبان 
واأللواح واألعمدة( 

3,658,282

2,477,264

3,021,449
2021 ا ا تا

ة ت ال ا ا

األسمنت
ب  ا م العا الم ل جانب ا وعة  ا العم المت ت بية  ية لت ي عة أنوا ر م عال الجو  أر  ا
ر   ا ام   ت ب ل ا م الم ا  ا ون أ ت ح  ا  ا الت ا ت ا وا ا ال لمع أ
ت  م ر ا ت ال ل ن ل  ة  ا ا حر و يا ال ل  تا وك ر ة عالية  ا أو ال ة الت تحتو ع ن التر
ي  ة وتح ا ال ي  القو وتق ا  ل يما  ة ال  ر ال و  الم ا  لمت قا  يع و ت ا  أ م  ال  ال  ل  وك

انة ر ي جماليا ال ا وتع ق ال بيقا ال ي  ت ية الت ا

1,474,075

186,347

161,907

2,796,665

100,028

األسمنت البورتالندي العادي 

الخبث

األسمنت المقاوم للكب��تات

الكلنكر األسمنتي

أسمنت بورتالند الحجر الجيري 
2021 ا ا تا

ة ت ال ا ا
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منتجات الطابوق والمونة الجافة 

ة  ا ت ان اال ان والج ال والم ي  ت م   ت و العا الم ا انية  ال ر ال تجا  ا  الم جموعت او  ت
ة  المونة الجا ا م  وعة وت ت ا  ا ألوان وأ ت ا  ي الح ور لت ة المت ل أج الر المعما وال  و
ا  ا قوم  ا ل  ل  ة  ا ا ا  ت المت بية  ة ولونا لت ر  120 ترك ك ا  تجا جموعة  ا  ة  ا ال
ية  ال ا  ا ت ل ة  ت الم لوان  وا ا  الترك ا  ان  ر ال الر  أج  عة   وا جموعة  ي  ت و  ا ل

ة  التحم والتجا

65,219,605

171,627

212,713

الطابوق والكتل

المونة الجافة 

التعشيق وأجهزة الرصف 
2021 ا ا تا

ة ت ال ا ا

األنابيب
ر  ر المرك والت تعت ال و  جاجية الم ليا ال ا تر المقو  ولي يب ال ي أنا ت يب  ركة أنا ا ل  تقوم 
ر  حر وال يا ال ا  ا الميا و ا ا   ك تقري ت ة ل يب المعر نا ا ا ا ت ال لجمي ا ة   ا
ا  أ نقوم  ك  ت ل ا  ت قاو و ا  ت و و بير  ال ا  تحم ب  ة  ا ال اعية  ال ا  ا وال لمونة  ونق ر  والت ح  ال
قا  ة و انا الحاو ل ال جاجية وك ليا ال ا تر المقو  ولي وعة  ال ية الم ي تحا ال ر وال تحا ال ي  ت
ار  ا الميا ال يب ال ل و أنا مة  ن ة  ا ا  ة  ا ي ال ي و ال ول ك يب  ن أنا ا العم  لمت

ا وا ال ا و وا االت ة و و ير الم ا  ا ت قا الحري واال يب  ح وأنا ر ال يب ال وأنا

األكياس
ا   وا ال ي  الب لت م  ال ت ية والت ت تي كيا ال ان وا تع الج ا  ون  و ك ت نح 

ة ية الجا يميا م والموا ال ة وا م والج والمونة الجا ا
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8,330

5,484

12,971

46

36

14

25,514

2021 ا ا تا
ة ت ال ا ا

أنابيب مصنوعة من البوليستر 
المقوى باأللياف الزجاجية 

األكياس الورقية )*عدد األكياس 
باآلالف(

أنابيب بولي كلور�د الفينيل 

البولي بروبيلين

البولي إيثلين المنخفض الكثافة 

ترك�بات البوليستر المقوى باأللياف 
الزجاجية 

األكياس البالستيكية 
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ا ة ج لد ة ستدا ا

ة  ر ا الح ل الم ر  يار   ي   ت م أن  انية  العال  ال ا  ال ا المتح أن  عا  ر تو ت
ا  ا كبي ا  تح ة و ر ا الح ان العال  الم عي 68%   ع أن  المتو أن  ما  و عام 2050  ح

ن  ر الم و ت ر الت ترت  ا ت الع لم

ن  ا ع التوا ان والح تياجا ال ع ا ية التحتية ل مة ال ي  أن ت ة ل ر ا الح ا  الم ب المت ن ال و
ركا  جموعة أركان  أن  جوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة وت  عالة ل يجية  ا ت ب و  ت بيعة   ال
ر  ة ع ا ت مي اال ت ون  ت ح  ل  ة ل مو ا الت ر الم    التح ت ي  ا والت وا ال ي  ت
نا  و ي ج لتع ا  يا ية  عم تحو ا  ا ج ا و يا ر  عم ت يا  تق ت  ع  ا  أ ج  ا ون ا و  ا  أعمال

ا العالمية ة تحقي ا ا و و ال ة  أ ا ت وعة والم ة والمت ا مية ال ية لتحقي الت ا ال

ة ستدا ا ي

ة لعال  ر ا جو يا الت تج أولو تما  التو ما  ا  و ة الت ن ا ت ة اال ما ر ت ا جموعة أركان  م  ت ت
ا  ت أ ل  ل  ة  ا ا ية و ي ية والعالمية الر ر الو ا  ا ت ة أن موا ل نقوم  مو ل ونة وال الم ت 
ة  و ة الم الم و ة و تو ير و ة  ا ت ا اال ة لتح أ ا الما وعا و يا  ر   ر  ا ا مي ع ت

ا

أهداف التنمية المستدامة لألمم المتحدة:
ا العالمية   ا المتح   ا ا ا  ة أ و ة المع ا ت مية الم ا الت ت ت أ
ر و ع  عة ع ة ال ا ت مية الم ا الت ج أ عم كما  عو عالمية ل ا  ار اعت عام 2015 
ي  ن  جب أن تحق التوا مية  ر كما أن الت جاال أ تا   ر ع ال ي ا  جا  أن العم  
جموعة  م  ت ي ت ا والت موا ال ة  و ركة  ا  ت ة والبيئية و ا ت ة االجتماعية واال ا ت اال
رنة  ية تحتية  ا  ن ل  ر  ة ال  ا ت مية الم ا الت ال ر 9  أ ا  أركان  

ار ت ي اال ام وتح ت ا والم ي ال ي الت وتع

االتفاق العالمي لألمم المتحدة:
ا  يا  الم يجيا والعم ا ت ة ا ركا لموا عو ل ا العالم ل المتح   االت
ا  ا تع  الت  ا  ا ج ا ا  وا ا  ال حة  ا و والبيئة  والعم  ان  ن ا لحقو  العالمية 
يا  المتح   ل  العالم  ا  االت ي  ير  والت العم  ع  ج  ر  ع و  المجتمعية 
ة  ا ت الم ركا  ل العالمية  التحركا  و  ركا  ال ة  ا ت ا جوانب  جمي  ر  ع ير  الت ير 

لي ع  ن ال  العال  ل  حة  الم حا  وأ

المبادرة العالمية للتقارير:
ر العالمية  ا مة الم تم  ا  ي ا العالمية ل ع الت و  الممار ا الم ا  كون ان
ا  ا والبيئة وا ت يمية ع اال الت ا  ي ت ل ية  ا ال تو   أع  ير  تق  تقا ل
ية والحوار  ا عي   ال ام ت ت ت تق  ا ع  و ير ت تقا ر العالمية ل ا كما تع الم
ا ع  ا ت ر ا ك ة ا ا ت ا ع اال ير ا عا ا ع  توا ل ا ا  ا ت ا وا ي و الت تو  الم

ير ا الت ا ل ير  تقا ر العالمية ل ا تج الم ا وا  العال  ن

رؤية اإلمارات الوطنية 2021:
العال  و   ال أ  ي  المتح   ية  العر ا  ا ا ولة  لجع   2021 ا  ا ا ة  ار   
ما  ة  ال و ا ت ة اال ة ل عج ا  و ة ج و ل الح ق  تحا  ي ال ل و اليو ح
ل  ت  الت  ج  ل ية  ا ا الركا  ة   ال ون  ت ة و ا ت الم مية  الت ا  أ تما  

ة ا ت ية تحتية  يئة و مان 
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الرؤية االقتصادية إلمارة أبوظبي 2030

ة  ا ت قاع اال عا ل ا  ت ل تحقي تحو ا و 2030  ار أ ة  ا ت ة اال ت ال
ا  ا  و  أ م أ ت جمي وت مة ل ا ا  ا العالم وتحقي  عي الت ار وت ل
ة  ا ت ا اال ولو ة ا و عام 2030 وتح ال ح ة عالية  ا يمة  و  و و ت ام و ت ا  ت ا

و ة أ و ة لح ال العاج

الخطة الرئيسية لهيئة األوراق المالية والسلع لألسواق المستدامة:
وا  ل ية  ي ر ة  المتح  ية  العر ا  ا ا ولة  وال   المالية  ا  و ا يئة  ع  و
ل   ية  ي الر ة  ال وت  ونة  ا و ا تق ا ر  أك ال  ام  ن مة   ا م ل ة  ا ت الم
ة والتحو نحو  ا ت ع اال و   حة  ال حا الم وار أ ة وأ ا ت مية اال الوع 

عالة ال ة  ا ت الم ا  الممار

ية ال ية ا فة و ة ال ا �ا
ي  عا   تياجا وتو مان  ا ا ل حة ل حا الم ة  أ ا ا ال قو ع الع جموعة أركان  تعتم 
ة   ن ور  اركة  الم نحو  ا  ع تركة  الم القيمة  ي   تع ع  ب  الم نا  تركي أن  وال   ية  ا ا ا  أعمال
الوكاال  ا   وال المح  والمجتم  والمور  مي  ا والم والعم  ي  المو ون  م ال  حة  الم حا  أ
جموعة  ي  تركة  بية الم مية ال ة ا و ي  تح ا العام  ا  م م و ع ا ا يمية وو ا الت ية والج و الح

ة ر ا الجو وعا و ا والمتقار تجا  ا ال ج ا ن تق ا ال ا ركة  ا أركان و

ل  ما   ة  ر الجو وعا  المو لتح  ا  ا ا ركة   ع  ت ال  وا  أر  ون   الم ال  تما  و
ح  م ال بية و مية ال ي ا ية ال لمجموعة أركان لتق ي ا الر ي  الم اركة والتحق والتح التح والم
وعا  تر والمو ا الم ج ة ن يا ي  ا التح ا  م ل ة و  ار والموا ر والت ا ي ا والقيا المعيار وت

نا و أ و  ة كما  و م الم ة  ر الجو
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ا اإل ة سياسة

ة ول  ا ت مة  ا و ع  ا والت  ا ركة  ا ار الممي ل مة ا ة أن يا جموعة أركان ك  ب  تر
ة  وال حة  وال والبيئة  الجو  ع  ية  ا  ا االلت ر  وتعت اليوم  رنا  ع المرنة   عما  ا ار  ا  ا الت م  ت ال 
يج  ا ت ا التوج  ع  م  ت ا  ن ة  يا ال ل  ة  و ال اجعة  الم و   ة  المعر ار  و ار  ت واال ة  ا ت واال

ا ة أعمال أ  أن تج ا ال  التال  ت ج ة و ر انا الجو ا ا  ة   يا ا تع  ال ت ل

ة  جماع يا ا التالية ل ا تو المجموعة لقيا االلت ا ال ع  جموعة أركان ع توجي  ج  ت

ا ي تر  ر الت ن ا ا ا والمت ير المعمو  قواني والمعا ا ل اال  1

ا العم ي ر ا العم وتع ت بية  ت  2

ة  ا ت ان والجوانب االجتماعية واال ن قو ا ة و حة وال اجمة ع البيئة وال ر ال ا ار الم تح و  3
ا ي يما  اع  الت جوانب  ع  والتعر 

ا البيئة والممت ر  لحا ال ر و ا أو  ة ا ا   4

ة  ا ا ع ال ا والح عا عا  االن ا   المعالجة والتح ال ا ا و تجا ا و ت ير أن ي ت تق  5
ا ا و    الم والتو  والموار 

ركا وكمة ال ية و عما ا ة وا ا ت و واال و الحوا و الت ا لم و ي أ الممار تع  6

ة ا ال ا ا وال ا ة والم ي ل المعر ك  أن المو ة والت ا ير الموار الم تو  7

ر ر و ا ا و ت حة و  حا الم ا أ  8

ا ة لمجتمع ا ت مية االجتماعية واال مة  الت ا الم  9

ة ا ت ية والم ار ا ت ار اال ا  ا ع  عما  ا  جمي ا ي ا تع  10

ا  ي ت ن  مان التوا ة و ر المعر مة ع تق ة القا قا ر ال ة و ار المعر ام  ام ن ت عا ال و تو  11
ا ت ما و ة  المعر

ا ي ا ار لتع تم ا ا  ار ل مة ا ي أن ا وتح اجعت ا و ت ا ا و ا و أ  12

تمة ا الم ا ل ت ا ة و ا الم ة  يا ا ع  ال  13

ا  ا ا و تجا ام  تق  ل ا ا  ع ا و ي التمي  أعمال ل تع ا  ار ا والقي  ن  ا وت  االلت
ا حة ل حا الم ة   جمي أ ا ت ية و قة أ ر
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ا  ال 8  أ
ة  ا ت مية الم الت

ا  ال 9  أ
ة ا ت مية الم الت

ا  ال 12  أ
ة ا ت مية الم الت

ا  ال 16  أ
ة ا ت مية الم الت

ية التحتية  ر ال و ت  
ة البيئية ا ت واال

ا عام  ام  ن  
 وعا

عر  ا  ت ا  
ا

ية  يئة و  
ة ا ت تحتية

عما  نمو ا  
و وال

ية ي ا الت ال  

عما  ة ا ا ن  
يا  وا

ا واال

تجا  ار الم ت ا  
ولوجيا  والت

ا وا

ا  ق وال ال  
تية وج ال

ا ة ا ار   

ة  ار الع  
ة والتواج  التجا

و  ال

مة   ا الم  
ر ا ا ال ت اال

ة  ار الع  
ة والتواج  التجا

و  ال

ا ا  تا و  

ايا ال
ة الج

ؤية ا
ية ال ا ا اإل

2021

ال�ؤية
ا إل ية ا ت ا

2030

ية الت دا
ة تدا ال

ية يا و ية ولية
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ا ر ل ة ي ال ة ال

يمية  ا الت وكمة ال  المت ام  ا ن ن مة   ا  نجا جموعة أركان  قق  ير  وا ا ع  ال
يا  ت  ولية   و ع ا والم ر  ة  قا ا  ا ل مي ا عا  ل تحقي ت ا  ب   أ ح

تمان  ية والواجب اال وليا الم ركا والم قا لحوكمة ال ا ا  عيا جموعة أركان 

ا  تما  المت ما  ا  بي الممار ي وت ا    ام الحوكمة  جموعة أركان ع ن ار  ج  ر  و
المتح  ل  العالم  ا  االت ا  ر   ا العالمية  ا  والتوجي وال  المالية  ا  و ا يئة  ا  عت و الت 
ية  ا ا وال ن لة وا ا جموعة أركان  الم ركا ل  تم أ جوانب الحوكمة ال ة  ا ت مية الم ا الت وأ

حة  حا الم مي وأ ا ولية تجا جمي الم والم

ا ا ج

ح  ا  ا  جمي جوانب أعمال ا ة وترتيب أولو ا ت يا  تح اال ا أ ا  و ار  ا ل  ار وك ا ج   
عما  ار ا مان نمو وا ا ل ت قة كبير   عر  ا ن ا تجع ار ا لمج  وعة وال ا المت ال ن  ن 

ركة  يج   ا ت ا ا اج وا   ان ية لم   ا  اجتما الجمعية العمو ار ج  ا  ا أع ت ت ا
ي  ي ير  ي و تق ا  تة أع ل   ت ار ج  ج  جموعة أركان  ق عي  ا  عام 2021  ا  ا
ا  ي ن ر عم ج وتو ار   ج ا ي  ي  ت ي الج مولية  و وال ا الت ا  ون أ ت ح 

قة والعال رنا  الم أ

ا اإل ج ا د 20202021ال

مة  ا ا ال عا 77ع ا

ا اإل ج ف ي الج ي 20202021الت

ار ج ا كور   و ال %71%86الت

ار ج ا ا   و ال %29%14الت

جموعة  ي  ا  ية  عام 2021 كج  االن جموعة أركان الج  اجتما الجمعية العمو ار  ج  ي  ت تع
ا ا ركة  ا أركان و

ار ج ا ي  ا الحما - ر ر حم ال ا  م ع ي   عا ال  1

ار ج ا ي  ب ر ر - نا ا ال ال ال عبي  عا  الم جما   2

مجموعة  ي ل ي الت ي - الر ال الر عي  ان  م عي  عا    3

وا اجر - ع حم ال ماعي  ي ع ا  الع ي  ع عا ال  4

وا ي - ع ر ع ا ال حم  مة ع ا  ا ي   عا ال  5

وا وع - ع حم ع الم ي   ع ا  عا ال  6

وا ر - ع ا ي  نبي  عا ال  7



تقرير الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة لعام 2021 - أركان

19
ا ا ج

ا اإل ج ا لية 20202021است

ون تق ا  %86%100أع

ي تق ير  ا  %14%0أع

ا  ان و   ار  ا ج  م  ة و ا وا ة  التجا يا  العم ع جمي  أركان  لمجموعة  ي  الت ي  الر ر 
المع المتو  قارنة  ي  ي الت ة أجر الر ر عام 2021 كان ن ي  أوا ي الت ا ال   ا ركة  ا

وام كا  ا  و 

جا ال د ا ف ي الج ي 2020الت

كور  ي ال %67الت

ا  ي ال %33الت

ا ة ا ال ال ال د ا ة دو

واع  ونة  ن  التال  ا و ركت ة  مة و ا   ا والت ا   الت ي و ي  تم جموعة أركان  ن  
ة  ا و الم ون ية ل ا ا ا  ي المت جم  يا  لي  ا و رك حركا  ا ت  ة  ا ال و الم  ال
ونة  م ام  قت ع االلت وا كي  ار لت ا وا نمو اال ي وتق  التو ي  و جمي المو ت ت عما و ا
ا  ي و م  ت والت  ا  كم القيمة  ة  ر  ع عا  ا   أ ونة  الم وتمت   الم   و  ال واع 

ا ال ق  عي و ا ا وال ال ي والمقاولي   ارج تي وال الم

جيع ع التعبير ع  ت ت ا   ا والتعبير ع اركة ا م ت  ان عم  م و  ا  ت ي و ا تجا  ج تج ن و
واني العم  م  ا والت ت وا المعمو  ير وال معا ح نم ل ار  تحي  ا ير  ع  ق  او وتو ت
ان العم  و ا   ت ال ا ال  ا ال تيا وأ   أ و واال حة الر ا ية   المح

ا  ل

ل  ا وك ة ل ك  أن القو العا ت جموعة أركان  ح ل  عما وا  ة ا ا ل ن ية  ا نا ال و ال  ج
ا  ة  ا ا ال ا ج ا وا وتوكوال اال ا ل  وا ل ة  ا عما ال ا ا حة  جمي و حا الم أ

ة حة وال ام الجو والبيئة وال ا  ن ار المت ام ا و ن ركة  ة ال يا  •
و واع ال ونة   •

و المور واع  ونة   •
ا ا ا ج ا و ت يا ل  ما   ة  ر لي الموار ال  •

واع ا ونة  ة  يا  •
تيا حة اال ا ة  يا  •

ا ال ة ا ع الم يا  •
لي المو  •

ب وا ا ال و ي وك ا عقو المو ا ج  •
و ور والتح  الو ا الح يا  •
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ي  ي والتر ا المو ير  تو  •

ما لية ا ع الت  •
ا و ة وأ المع ر ال  •

وا  قواني والقواع وال ا ل اال  •
ة ا العا م والع ع ا  •

ام ال وااللت ار الم ت  •
ة يا عما و ال ا ا ا التعا    •

ركة و ال ة أ ما  •
ا ر وال وان ال ترن والع ون وا ت ل ر ا ام ال ت ا  •

حة التحر ا  •
حة حا الم وليا أ  •
ونة ا الم ال ا ع   •

لقد صادق %100 من القوى العاملة والموردين لدينا رسمًيا 
على امتثالهم لمدونة قواعد السلوك ومدونة قواعد سلوك 

الموردين، على التوالي في عام 2021. 
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ا ية فا و ة وس ة

ا  ال 3  أ
ة ا ت مية الم الت

ا  ال 4  أ
ة ا ت مية الم الت

ا  ال 5  أ
ة  ا ت مية الم الت

ا  ال 8  أ
ة ا ت مية الم الت

ا  ال 10  أ
ة ا ت مية الم الت

مية الموار   
ة ر االجتماعية وال

ة ا ت مية اال الت  

حية عالمية  ة  رعا  
تو الم

يم   ام تع ن  
ول رجة ا ال

ة حة وال ال  

ا  ي و ت  
مية  ي و المو

ا ا الم

  القيمة 
ية ة المح ا ت اال

ان  ن قو ا  
والتعو العا

ي التو  

ايا ال
ة الج

ؤية ا
ية ال ا ا اإل

2021

ال�ؤية
ا إل ية ا ت ا

2030

ية الت دا
ة تدا ال

عم  ا ل ي و ي  قو تج ع  ح ن جموعة أركان  ا  ت ام  ال ال  ت ان العم القا ع اال تما 
ر  مية ال  ر أ ك ر ا ا الع ا ول ة ل ال ح  ة  جر نق ان لي  ن قو ا ن  ا  او أو عق ون أ 

ا  ي و ا   ت ا ع أ

بير  ير ال ت الت ا  ان  العم كما أن ن قو ا ة  يا ا  ا ا اللت اوا ك ا والم ن ة وا ا ر ال ح نق
نا  ك  تقي ت ل ا  ل ة  ال ة  او ال جر  ت  ا  ل ا  واع  ونة  ن  التال  ركة و م أن نحقق ك ال 
ا   ي و ع  يو ل ور  ا  ال ار عم ا ع الم جمي و  اوا ل ة والم ا ير ال ا  تو ا ا الت

ة وا التوا المتا ر جمي  واع ا ع ونة  اكا لم ت ا ع أ ا

اجعا  ة ونواكب أ  ر موار ال ة ل يئة االتحا ا ال عت ا الت و يا ا وال ا قانون العم ا ة  ا م  ت ح ن
ل  ة  ا ا ا  ا ل ع  ال و ا المتعا  ية ع جمي  ا ار ال ق و وا و وا  ع  ال
ي  مية تع عا أ ا   ر أ و ا الج ون ة والبيئة لجمي  حة وال ن ال يا  ا توجي ي ا نجر ت أن
ة  ا التعا يا ا م جمي ا ا وت جتمعا ا و ركا ا و ور م  ا والت ت ة  ا ا ال ة ا ان   ن قو ا
التال  ة  أعمال و ة الواج ا بي الع ا ت تي ل ا  ان و ن قو ا ة  ممار ا  ور ام  ل واع ا  ونة 

ا ة القيمة ل ر   ا أك ي ا ت ا  م ل

ا ا ال ر ال ا ال

ع جا لتحقي التمي  ل ن ا ل ي ة ع ا والمحا ر و ة وت ب المم ا أ الموا تق ا جموعة أركان  م  ت ت
وعة  ت ة و اع ت ة  و عا ا ع  ا والح ل  ا ن  ا كما أن ي مو ا  ت ر واال و ي والت ر التو و 
ونا  و ا  ي عر  ة  ا يئة  ا ونحا ع  ي ع المجتمعا الت نعم  ما  ار  ت ع اال ار الج و ي ا لتع
ع  أركان  جموعة  اع  لم ح  ر  كع نعم  التال  و ة  ا ال مت  ا لتق  جي  والت ر  والتق ام  ت اال

ية والعالمية ا الو مة  ا ا الم
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الحيا  ع  ي  الت ية  وت ا  ال ال  ي  ت ل ية  ي الر ا  ا الم ع  و  الح كا  وام  ي  العا ا  ي لمو ح  و
حا  ا العالية وأ ا و الم ي  ا ي اال ع المو ا  ت ل اال ا  الحاجة  جموعة أركان أ ر  والعج وت
ير  قا  ا ي أو التحر الج أو أ  قا  التم ا  ت ا ال  ع  التقاع العا كما أن ا  ل  بير  تاجية ال ا
حمية  ر  ئة أ ة أو أ  عا ون أو ا القو أو ال أو الج أو ا ا العمر أو الع أو ال ر ع أ انونية أ
و  واع ال ونة  ة   ت و  ر  ر ع ا جي  الع ت ت ية المتح و ا العر ا ولة ا انون  موجب  انونا 

ا  ي ية لمو جا ة و يئة عم  ير  ا والت ت  كبير لتو ل

عة  تا ر ونوا  أ الما ال ار  نا   ا ا وأ ة  ا ة ال القو العا قة  تع ي  ا نا ت تعر البيانا الوار أ
يانا عام 2021  ت   ا و ي و لة لجمي  ا عا ئة وتعو ا ت ر  ير  ا  أج تو ا الت نواج ا والتح تق
ي  يب   ركة أنا و و ا ا ل ا م و ا ا و العي ل ا ركة  ا عة  ر عة ا ا التا ركا ل

ي ل المقارنة ع  عا ير  البيانا  ل ال ت ق ول ير  عة ال ا ركا التا م ال يانا 2020 ت أن 

ة ا ال ال ا 20202021ل

ة 9542,881جمال القو العا

20202021ا

وام ج ون  %0%0و

يون ا ت %20قاولون  ا

ي ال ا و 20202021د

وام كا ون  %6و

وام ج ون  %0%0و

يون ا ت %0قاولون  ا

ي والت الت

ة و  ت انا  ا و قا يا و ة الت ت   ا وعة وال ة المت جموعة أركان ع القو العا نعتم  
ي  ل تع اوا ن  م الم الح  ع ي وال 10  ي الج اوا  الم ا ع ال 5  و التركي  
قة  ال ن  ع ا  ا و ار لجع  تم ا ا  يجيت ا ت ة و ر ار الموار ال ور  ت ل  مو ل تما وال ا ع اال ان عم 
ا  تق ا ا ا ج ن  ل  و ع  م التحي  أ نو ع مة ع ع ة القا مو والتمي   المعا ي ل والتم
ة  الت ة  قة و ت جية و لة و قة عا ر ب  ا الموا تق ار عم ال ا و ا تع و توجي ل ب  الموا
ن 18  ن ل العم  و الح ا و ا  ج ح ا ب كما  ا ا  الو الم ة ل تياجا القو العا بية ا مان ت ل
ا والحقو  ن الم ولية  مة العم ال ن  ع ا  ور ا  بي ا ت ا  ون أ ت ا ونح  ا لم عمالة ا عا

ا عمالة ا تع  يما  ا  و المور ل واع  ونة  ا   ي و ع ية  العم الم ا ا

م  ية وتق ا عا والر ركة ل ر ال ا  ا تح  ة  ا أ ال ي الم ة تم لج ا  عة ل ا التا ا ركة  ا وتمت 
ا  الرجا  ا  ن او و ت ر   ول ع ال م  ا وت مو ع ل ة ال ج ال
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ة ا ال ال ة ا ال ساسية ا ا يا 20202021ال

ي ال ا
96%96%

%4%4ا

تد ال ت
94%96%

%4%6ا

س ت ال ت ال
84%93%

%7%16ا

د ت ال ت ال
100%93%

%7%0ا

ي ي الت ت
84%100%

%0%16ا

ي ج ل ا 20202021ة

نا تو تعو ا ل  كور  تو تعو ال

ية ال ة ال

ا  و ي   العا ي  المو ة  ا و ا  ل ة  العا القو  ن  ا  ال وا  ة   ت أن كمجموعة  ت  نح 
ا  و ال ا  تو و وا  ال جو  ي  لتق مة  ت يئية  ة  ا نجر  ل  ول ة  وال حة  ال ر  ا لم ي  عر ة  و
و  ا وع ت م ا ع ال  ار الم جمال كمية ال ير   عا ام  ت ا ية  ة الم ا - وال يما  الج ار  وال
ية  ا ت ير ا ا ة ت يا ا  م ل يا   ر  جمي العم ب  أ  م الت ع جموعة أركان  ام  ن الت ل  ع 

ا  ارت و ر  ا الم تح  مان  ل ة  ار و

ة  يا ية    حة الم ة وال ار ال ام  يرISO 9001  وISO14001  و OHSAS 18001 ل معا ون  ت ح 
ا  ا ر ا ا ب  ب كا و الوع لتج ا ت ج ة  ا ار المت مة ا ة أن يا ل  ة والبيئة وك حة وال ال
و  ي و ي والمو ر والم ار  ل عة  التا ة  ت الم ة  وال حة  ال لجان  م  ية وت الم ا  وا والحوا 

ان العم ة   حة وال ن ال ا  ا و ا ت او الجمي وا او وعر  العم 

حة  ة وال ار ال ام  موجب ن ا  ا ا ب اللت ا ة الم  الو الم ق اجعا ال يما والم ا التق مح ل و 
و  ار أ ية   الم حة  ة وال ال يا  تو ع  ال  المح  ا  تق ت  ا و ال تح  و  أ ية   الم

اعة مية ال تب  م ة  ا ال

في عام 2021، لم يكن لدينا أي حالة وفاة، مما يشير إلى 
تطبيق إجراءات صارمة لالمتثال والسالمة لدى مجموعة أركان.
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ة وال ة ال ي 20202021ا

اعة  و ل 1,000,000  ر ل ا الم ا ار ا ع ت
عم 

ية ع  ا ل ب  ا ت عا و ار  ام  ا ن ن ام  ل ر  نا  رجة أ عة الم ة البيئية ال حة وال ا ال تع 
ي المو ة 

ي ار التو تم ا ال ر ر  عت يئيا  ولة  ة و حية و قة  ر العم   1

ة والبيئة حة وال وا ال ا و ا وا ا جب  جمي ا م و  2

ة والبيئة حة وال ا ال لة ع أ ا م ولة وت ل ة  ي ار الت ا  3

عما ر نجا ا و جو ة  التمي  ال  4

ة والبيئة حة وال ا لتحقي التمي  ال و ا  ي أ ي وت اركة جمي المو تع   5

ور ا   حيح ة والبيئة وت حة وال ر ال ا اجعة  جب   6

ة والبيئة حة وال ا ال ولة  ن و الم ما  الج ا  ا المو ج ة  حة وال تع ال  7
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ا  ال 6  أ
ة ا ت مية الم الت

ا  ال 7  أ
ة ا ت مية الم الت

ا  ال 12  أ
ة ا ت مية الم الت

ا  ال 13  أ
ة ا ت مية الم الت

ية التحتية  ر ال و ت  
ة البيئية ا ت واال

ية تحتية  يئة و  
ة ا ت

ة  ا ار ال  
ا عا و االن

ر  ار الميا وال  
ح ال

ا ا ار ال  

ا  ا ا  عا ان  
يئة ال

مة   ا الم  
ر ا ا ال ت اال

ايا ال
ة الج

ؤية ا
ية ال ا ا اإل

2021

ال�ؤية
ا إل ية ا ت ا

2030

ية الت دا
ة تدا ال

ي ال �ا اإل

جموعة أركان  ن  يئية  ا  ة تح واج تم   ر  ر أك ا ة و  وجو  ا ت ل ركة  اال ا  ت
ركة  ا وك ا و ا يا يجية الم  عم ا ت ا ا ي و الت يئة   ا ال ا ا ال عا مية  ان ر أ ت
ة  ور ن ار  ن ح  ي  ي ال و  ول ك م و ب وا ي ال ر ة   ا ا و ال وا  ا   عة 
يا  ا والتق بي أ الممار تا   ت ا ا  اعية وك ا ال ت ن ي  جاال التح ا  ت عالة  ا و
و البيولوج  ا ع الت الح ر  ون  الق ت التال نح  ا و مي عم ا   ولية وا ر تق الم ت الم

ي ار الميا   ا و ا ي ال ة تق ي أن عقو و بيعية   ت الموار ال ا وا ل

ا  ا ج لي  ة والبيئة و حة وال ار ال ام  ة والبيئة ون حة وال ة ال يا ام  ة وااللت ة الواج ا م الع كما ت
البيئ  رنا  أ ي  تق ة  ا المت ار  ا مة  أن ة  يا و ة  وال حة  وال والبيئة  الجو  ام  ن ة  يا و ية  القيا ي  الت
جوانب البيئية  ولية ل اجعة ا ي الم الت ا تو  ا ركة  ا ي ل يئة الت ار  ة  ن  ل  ل  ة  ا ا و
ي  وتح ة  ا م ل ة  ار ال ا  يت عم و   ة  ا الم ا  ت ي  و ار  ا ي   ت ل ركة  ل ة  ر الجو ة  ا ت واال
واني  أ  ا  ت ا قة  المتع ا  اال م  ع لحاال  ة  ر الية  ا  ا ع  ا  ا ق  العم  ا  عا ير  وت البيانا 
ISO50001و ر   و ير ا عا موجب  ار البيئية  مة ا ن ا  ال ا عوم  ر  ا ا يئية و مة  وأن

و يئة البيئة  أ ر   ا اعية ال ي الم ال ا وت

جموعة أركان عة الت تم  ر عة ا ا التا ركا ا البيئية لعام 2021 ل ي قا ا ع جمي  و ت ا

ب تا ال يا  ية جمي عم ا ت ا ركة  ا  •

م  تا ا يا  ية جمي عم م ت •  العي ل

ة و وأج الر والمونة الجا ا تا ال يا  ية ك عم و ت ا ا ل ا •  ا

جاجية  ال ليا  ا يب المقوا  نا ي وا ي ال و  ول ك وعة   يب الم نا ا تا  ية جمي  ت يب  أنا ركة   •
كيا وا
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ا  ا م و ا ق  العي ل م  يانا 2020 ت ن  ي  مقارنة  ي 2020 و2021 ل يانا العا وال ت 

يب ركة أنا و و ا ل

ة ا ال است

ة ا ال 20202021است

ا  ي وال وال جيجا جو - ال ة  ا ر ل ا ت الم اال
بيع ال

10,554,27049,499,140

ا ت ا الم ر جيجا جو - ال ة  ا ر ل ا ير الم ت  961,0249,441,554اال

ة ا ال 11,515,29458,940,694.38ال

20202021

تا اإل يجا ة ا ال افة ال

بيع  ا ال ر ال عت بيع و ا ال ت ال ا ع 48,857,630 جيجا جو  ا ة ل ا تم  ال  عام 2021 ا
م  ت ر وت ور ا و ا ية تجا أنوا الو ا رت الت ب  ة  ا ت ة المتج الم ا ل ال تحو  ب ل ن و ا

ة ا التجا يا ة المتج  عم ا بيع ل ال ا ال ا االعتما ع ال ا  جموعة أركان تما

ة ا 2021ال

ي ال

ال

بيع ا ال ال

ا ر ال

ا ال ير

ة الدفي ا ا ا ا 20202021ا

ا  ر    ا يئة الم ا ال ا ا  عا ا 1 الن  ال
ون ر ي ال ان أك

594,3282,788,729

ر    ا الم ير  يئة  ال ا  ا ا  عا الن  2 ا  ال
ون ر ال ي  أك ان  ا 

250,7342,463,343

ة الدفي ا ا ا ا ا 845,0625,252,073ال
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ية  و يئة الح ا ال ا ر ا ع  عا  عا االن ا  ة   ا ر ل ا ت الم يا اال ا 1  جمي عم ا ال عا ر ان ت  •

يئة  ال ا  ا ل ية  الو الجر  لقوا   2006 لعام  ا  الم ير  ت ية  المع ولية  ال

ر ع الوكالة  ا ال  ة  ا عا ال عا االن ون  ي ت ا   ت ة الم ا ت ال يا ا ا 2  جمي عم ا ال عا ر ان ت  •
ي ا ال   ة  ا ال ا  ر ال يانا  لقاع  ة  ا ل ولية  ال

20202021

تا اإل ر ال يد ا اف ج ا ا ا 806افة

الة  نحو  ية  ا ال نا  و أركان وكج  ج لمجموعة  ة  ا ت اال ن  ا   ر ا جو ج ا   الم ر  ا ي   الت
ا  يا ر عم ا ع عا ة واالن ا ال قة  ية المتع ي ا الر ا ا ة  ا ار عم لم ا  ا ركة  ا ت  ون  ر ال
مية  الو العر  ة  ة نوو ح ة و أو  وو ة ال ا اكة ل ة  ح ا  ن مة   ا ا وت الم و
 S ئة  ي  ال ا  الت Q و ئة  عا 60%   ا  ير 160 أل  أ  ة  تو ا ر   ر ن ا  ا كبي ج
ة   وو ة ال ا ا ل ا ة ا اكة   ا   ا ركة  ا ة و  ا المح ن ا   ا ت الت ت ا
ة  ا ا ال ح ا  ير العالمية ل ركة  المعا ال تا  مان الجو وا يا  مان توا عم اكة ل ة  ح و   

ة  وو ال

ة  ا ام الم تا ركام ال ون ة و انو تجا ال ي الم عالجة ال لتق ار و الة ال ار   و  ي ال ع تق و
ر  و ح والت ار  ال تم ا ون  ر ية ونح  ي ة الر ن ا  ا ر ع الم ا ا ال عا ا لر االن عا ن تمر ل الم
ير  ا  ما ية التحتية تم اال ة وال ا التجا ت أن ا   الت يا  ن عم ا و م قة ل ا  ي  ا و ت ال

جموعة أركان  كبير ا  ي ار  ر الت ت ا الم

ر  ا ي   ية التالية  أج الت ي ا الر ما اال ا  م التا ل ام  العي ل و عا 2020 و2021 
ا الم

ير الت دجا يةال ال
ال

ر ال ال
ا� ا اإل الد

ر 1 وعة  ال قا الم ال
ت م ا

ري  وا ع  ي جو ال تح
ت  م ر ا ي ال ب ت تج

ة تو ا الم ا  ال

ا2 ح ق المقاوم ل ا ب الر ا ال

ب  ا ال ام  ت ا
ا  ح ق المقاوم ل ا الر
ي  ام الح لتق ر ل كم
بيعية ام الموار ال ت ا

حا3 ا  ال
ال   حا  ام  ال ت ا

ي االعتما ع  ام الح لتق
بيع ر ال الم

ا� ا اإل الد ا ا س ا 12,166,287ال
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يا ال ا

ون  ت ح  وار الميا  ا   ا كبي ب  ت ا  ا   ر الميا وكون ت  قة  نا   ل تواج ا  ا ت ا
ميا   ا ل ا ت ي ا ل تق ا ون  ة  ا ا ال عما والم ا ا ر جمي و ان ع ر ا ت  ع اال  
ا  ا الح ا ت الميا و ن ا ا  التوعية  ار أ ية تحتية لمعالجة الميا ون عا و ار  بي ن   ت

يا الر ع 

ر  الت ب  ق ل  2021 ا لعام  يانا ا ع  ت  ا والت  ل عة  التا ا  ا ا ركة   ل تم  ل  ة  ا ا و
ي التق جيا  م  ا  ا ن ل البيئية  ار  ا ة  ية و ي الت البيئية  ار  ا ة  البيئ و ر  ا ي  وتق البيئ 

يا ال 20202021ا

م3 ر  ة ا ا ة أو ال ا الميا العا ة أو  ا الميا ال   393,021731,438ا

م3 ا  ا ت ا أو المعا ا ر و 3030ج الميا المعا ت

ية  ا كج  عم ا ركة  ا ا و  عة ل ركة تا ر  ة أك ا ل  ت الميا  عام 2021  ا  ا ترج ال
ا  يا توا  ركة  وار الميا  ال ام  ت ا  ا ع ا ال أن ال  ا  ا كبي ا ع ر ا  ي أن  ال  

ر ا ر  و ت ا  ا ار ال رك  و و ح  أ ر ال يا ال ا  ا   ر جر ت الت 

ايا ال ا

ا نرك  كبير ع  عة ل ركا التا ر جمي ال التال ع ر و ا ا ال ت مة  اال ا م عا ل و ا  ا ا ن ك ت ا ن 
ا نقوم  ا ي ال ة تجا تق ة الواج ا واجب الع ا  ل الو ة  ا ا ة  انو تجا ال ا والم ا ام ال ت عا ا ار و

ا   تاج ر   ا ال ا ا ة لجمي ن ار ة  ا م ا  أ

ت ا ا ا ار ال ا   ا ال ت ع أن م  ت

ركة   ر البيئ ل ي ا ية   تق ي ا الر ا ا ي  ا وتق ا ة وال انو تجا ال ار الم ة  ا ت   
ا ا ركة  ا يا  ار العم ة  ا و ا ا

م ا  العي ل تا ل ية ا ر  عم ر أ ئة  ا ا ال ا ر جمي االن و عا ت  

و  ا ا ل ا و  ا ا تا ال ام  ا كموا  ا ت عا ا و التال و ا انية وال ر ا ال ا ا ح ن ت   
ا يت انة  عم ر ر %25  ال و عا ت ا   ت تا نجح

تا  ية ا ر  عم ي الم ي و ال ول ك وا  ي     ي و ال ول ك ا  ا ر ن و عا ت ي  تح  
يب أنا ركة 

ا  ا ل ي ر ت ا المق ا ا  ال مار - أ  ا  ا ركة  ا ا ل ا ة عم  ال م  وت
ا  أ بية  لت المتول  ا  ا ال ر  وتق تح  ا  ل  ل  ي  و  أ ار  ية   المح يمية  الت ا  مت ل
ا  ا ا ع الق ب ال ير الت اركت وتو ي و ا وع المو ا  ة أ م  ال ت ال  ك عام و

ر ا ي الم ة تق جي  ل ت ة  ا ا البيئية 
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ا الج

ري  ا لقيا ال ت ا تام وا تع جموعة أركان ع ا ية ونح   ا ولية أ ا المح   جتمع ية  ا ن ر
ي  القو  ي التو ة ع تع ور ن ي نعم  ام و  ا ال ان ا  جي ر أن المجتم المح وعم ا نعت  أج
ة  و و ية و ا ة عم ا ا  م أ ا ك نق جتمع ر  القي   ع  الق ا ن ن ا  ية ل ا ة المت العا

ا وا ال ا  ة   ا ت ركة  ا ك ور لعم تياجا المت بية اال لت

ي الت

و 2030 الت تحم   ار أ ة  ا ت ة اال ا 2021 وال ا ة ا و  ا ل و جموعة أركان ج ر  ت
ر  ال ة  تا ة  ولو ا نع  عا  ر   ا ا  او  ولت مو  ل ي  ر ي كمجا  ا ا ا ي  الموا ار  ا ا  يا
تياجا  ا ت  الت  او  الت ا  و ب  التعا ي  ت نا    و ج ي  وتع المتح  ية  العر ا  ا ا ولة  لموا 
ب ال  ب عم لت ا ت ج ا  ا نقوم أ ا عار و ا  ر ل ح  ي    ي وت ا المح ي و

ي مان التو جي الج ع  ر ي وال ا ا ا

ي 20202021الت

ة جمال القو العا ي   ة الموا %19%8ن

%138 زيادة في التوطين في القوى العاملة لدى مجموعة 
أركان.

ا  ال 8  أ
ة ا ت مية الم الت

ا  ال 11  أ
ة ا ت مية الم الت

ة ا ت مية اال الت  

الموار االجتماعية   
ة ر وال

يم   ام تع ن  
ول رجة ا ال

تما و  جتم   
ة و ا ع ال الح

عر  ا  ت ا  
ا

  القيمة 
ية ة المح ا ت اال

اركة  الم  
المجتمعية

ا العم  ع  
ا ور

ا ة ا ار   

ايا ال
ة الج

ؤية ا
ية ال ا ا اإل

2021

ال�ؤية
ا إل ية ا ت ا

2030

ية الت دا
ة تدا ال
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ا  ا ا ا ا ا  ع ة  و ية الم ا ي ع الركا ا مو الو رنا ال ة   ا ا ال ا ركة  ا ر  ا ترك 
ة  ة الج ان ج ال ر ر ل و رنا الت ا ال ر  و ية المتح  ا العر ا ولة ا اع   ا ال لقيا الق

ا ا ا ع الم ب عم و  ية   ت

جت ال ا س ا

 - ي كو ونا  ة كو م  أ و و أ ا تق م ع  ا   قت مية المجتم   ة و ل  ن 
ة  و ل ة أ و ا  ت ن ر  ا أ و  ون  عا ن ة   ا ال عا  ر  ا ا لم عم ا تق  تمر وا الم
ية  ا تياجا ا ية واال ا يمية وال بية والتع ا ال ا ير ا ع  أج تو ا ال ة  المجتم و  عي ئا ال ال

ا المحتاجي  ل

ركا  ل االجتماعية  ولية  م ل يج  ا ت اال ار  ا م  ية  ي ر ركا  ر  ا  عم ا  ا ا ركة   ولق  
ة  ير نا ال و تجاو ج ما  ا  جتمع مار   اال ح ن  حة والمجتم  ي والبيئة وال اركة المجتمعية التع والم
مية ل  كا ا ا ا  الم ة  تعاون ن ور أ  ا ت ا و ا ا  م ة ا الت  و ا  ي ل الت ت  و
ا  ي ن ت ع تو اع ل لم ما أ  ي ة  ا ال حا ل ا و ي ار ت تم ا م  يمية الحالية ونق جوا التع ال

ية عالية الجو ا  ا م جا   التح  يم   تع

و  ة المجتم وكان عام 2020  ركة   ا ال ا ا    ا ر  مرنا 160,000   عام 2019 ا
ا   ا ر  ل 567,140  ا المجتمعية  كبير  ا ا ا الت ا  م ق  حة  ار الجا ب  و  ير الم الو 

ركة  ا ال ا   

ة  ي المق مة الو ا ا   الم ا مية المجتم والم ا   ا ر  مرنا 348,000   عام 2021 ا
ركة ا ال ا ا     ا ركة  ا   

ا  جتمع ة   ولو ا ا  ا  ا الق ع  ل ا  انا ار  ر   ا والت التعاون  أوج  جا  ة  ت أركان  جموعة  وتع 
ر أك ا  ي ت ا 
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الية ال ا و ل س ر ت

ة رال رال ا ت ل ية ال ال ا ال ير ا
ة ا ال

ية الت دا
ة تدا ال
ة ا ال

و ة ال
ا

E

N

V

I

R

O

N

M

E

N

T

يئة ا ال ا ا  عا ير - E1 305 ان تقا ر العالمية ل ا الم
ا 2016 عا 26االن

ا عا ة االن ا ير - E2 305 ك تقا ر العالمية ل ا الم
ا 2016 عا 27االن

ة ا ام ال ت ير - E3 302 ا تقا ر العالمية ل ا الم
ة 2016 ا 26ال

ة ا ة ال ا ير - E4 302 ك تقا ر العالمية ل ا الم
ة 2016 ا 26ال

ة ا E5  ال
ير - 302  تقا ر العالمية ل ا الم

ة ا ال
2016

26

ام الميا ت ير - E6 303 ا تقا ر العالمية ل ا الم
ة 2018 ا ا ال ا 28الميا وال

يا البيئية ير - E7  103 العم تقا ر العالمية ل ا الم
ار 2016 ن ا

19 و  25
مة  ة أن يا

ة  ا ار المت ا
ل  ا  ا ج ل

ا  ال ب  ا ج
ISO ير لمعا

ة البيئية ا ار الر  E8 102 - ير تقا ر العالمية ل ا الم
ة 2016 ا عا ا

اجعة  ت 
ا  ا يا

يرنا   عا و
ور

ة البيئية  ا ج الر  E9 102 - ير تقا ر العالمية ل ا الم
ة 2016 ا عا ا

ا  ر الم ا ي   26 و E1027 الت
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ة رال رال ا ت ل ية ال ال ا ال ير ا
ة ا ال

ية الت دا
ة تدا ال
ة ا ال

و ة ال
ا

S

O

C

I

A

L

ي ي الت ة أجر الر S1 ن
ير - 102  تقا ر العالمية ل ا الم

ة 2016 ا عا ا
19

ي ج جور ل ة ا S2 ن
ير - 405  تقا ر العالمية ل ا الم

ر 2016 ا ال و وت الت
23

ي ان المو و ع   S3
ير - 401  تقا ر العالمية ل ا الم

ي 2016 التو
22

ي ي الج و  S4 الت
ير - 102  تقا ر العالمية ل ا الم

ة 2016 ا عا ا
23

تي ة العما الم S5 ن
ير  405  تقا ر العالمية ل ا  الم

ر 016 ا ال و وت الت
22

ي م التم S6 ع
ير - 102  تقا ر العالمية ل ا الم

ة 2016 ا عا ا
22

ا ا ع ا  S7
ير - 103 ن  تقا ر العالمية ل ا الم

ار 2016 ا
24

ة العالمية حة وال S8 ال
ير - 403  تقا ر العالمية ل ا الم
ية 2018 ة الم حة وال ال

19 و 23

ر ا والعم الج S9 عم ا
ير - 103 ن  تقا ر العالمية ل ا الم

ار 2016 ا
22

ان ن قو ا  S10
ير - 103 ن  تقا ر العالمية ل ا الم

ار 2016 ا
16 و 21

ي  ة الموا ن ي  S11 التو
ة جمال القو العا  

29

مار المجتمع S12 اال
ير - 413  تقا ر العالمية ل ا  الم

ية 2016 المجتمعا المح
30



تقرير الجوانب البيئية واالجتماعية والحوكمة لعام 2021 - أركان

33

ة رال يةال ال ال ا ال ير ا
ة ا ال ر ا ت ل

ية الت دا
ة تدا ال
ة ا ال

و ة ال
ا

G

O

V

E

R

N

A

N

C

E

ار ج ا و   G1
ير - 405  تقا ر العالمية ل ا الم

ر 2016 ا ال و وت الت
18

لية المج تق G219 ا

جر القا ع الحوا  وجG3 ا ال 

و  واع  ونة   G4
المور

 19

ا يا و ال G519 ا

ية البيانا  و  G6

ا  اال البي  ا  ل
ة البيانا  ة لحما حة العا ل

ية  ا العر ا ولة ا  
ا  ن ل  المتح و 

ية  يئة الو ير ال معا م  ت ن
ولة  ون   ت ل ل ا

ية المتح  ا العر ا ا
ا  عيا م 188  ت والت 

يا  أ

ة ا ت G7 ا ع اال

ا العام تقرير  ر  ن
الجوانب البيئية واالجتماعية 

ما  والحوكمة 2021 
و  ا  ا تما  

ا المالية و و ل أ

ا  ا ا مار  G8

تما تقرير الجوانب  نع 
البيئية واالجتماعية 

ا العام   والحوكمة 
ا المالية  و يئة ا ا  ا ر

ا ع  ا وال و31 
الجوانب البيئية واالجتماعية 
و  و أ والحوكمة ل

ا المالية والت  و ل
ير  قا لمعا ا و ت تح
ير  تقا ر العالمية ل ا الم

ة  ا ت مية الم ا الت وأ
ة  ا ت ير اال ر تقا وت ن
قا  ا و ة  ا قة ال ا ال
ر العالمية  ا ير الم لمعا

ير تقا ل

ارج ي  G9 ت
ير - 102  تقا ر العالمية ل ا الم

ة 2016 ا عا ا

ت التحق  تقريرنا   ل 
ير  ي  ال  نمو ت

ية  ا  عم ارك ا  ول
ا مان 




