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

 تقرير أعضاء مجلس اإلدارة إلى المساهمين 
 2022 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةلفترة ال

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

التي تمت مراجعتها عن تلك   الموحدة  الموجزةالمرحلية    ، مع البيانات المالية2022يونيو    30المنتهية في    أشهر  الستةاإلدارة عن  
 . الفترة

 .م.ع  شلصناعات الحديد  اإلماراتاالستراتيجي مع شركة   االندماج

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

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

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

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

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

 2022 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستة ال خالل المالي األداء

،  2021أكتوبر  6حديد اإلمارات بعد اكتمال عملية دمج األعمال في حققتها شركة  التينتائج ال  علىتضمنت نتائج الفترة المالية 
 دولة اإلمارات العربية المتحدة. فيوهي العملية التي نتج عنها تأسيس أكبر مجموعة للحديد ومواد البناء 

 
مليون خالل نفس     418,1مليون درهم مقارنة بمبلغ  4,612,2  مبلغ  2022  األولى من عام  أشهر  الستةركان خالل  أبلغت إيرادات  

مليون درهم مقارنة    594,4الفترة  خالل  قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء المجموعة  أرباح  غتبل.  2021الفترة من العام  
 . 2021األولى من عام   أشهر الستةمليون درهم خالل  38,8 مبلغب
 

ديد ح. أسهم  اإلمارات  حديدإن ارتفاع معدل الربحية يعكس أداء األرباح المتوقعة والذي كان متصورًا في وقت دمج األعمال مع  
تعافيًا في أداء   أشهر الستةمليون درهم كما شهدت فترة  523,9قيمتها  قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاءبأرباح اإلمارات 

 70,5بلغت    قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاءوحدات عمل المجموعة التقليدية الرئيسية، حيث أسهمت مجتمعة بأرباح  
 .مليون درهم

 العمليات مراجعة 

 اإلمارات  حديد

من إيرادات ما قبل   2022عن فترة الستة أشهر األولى من العام  مليون درهم    4,176,3بلغ إجمالي اإليرادات من حديد اإلمارات  
البالغة  االستحواذ   المجمعة  في    3,837,3غير  المقابلة  الفترة  في  درهم  وبلغ2021العام  مليون  والضرائب الربح    .  الفوائد  قبل 

قبل الربح  مليون درهم مقارنة    523,9  مبلغ  2022عن فترة الستة أشهر األولى من العام  من حديد اإلمارات    الك واإلطفاءواالسته
. ارتبطت المستويات ستحواذقبل اال  2021عام  المليون درهم للفترة المماثلة من    245,9  قدره  الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء

  مع زيادة مستويات الكفاءة. والخارجي،المعززة للربحية بزيادة أسعار المبيعات وهوامش الربح على الصعيدين المحلي  

 ابوق والط األسمنت 

  335,5مقارنة بمبلغ .  2022مليون درهم خالل فترة الستة أشهر األولى من عام    351,6قطاع األسمنت والطابوق    إيراداتبلغت 
قبل الفوائد    أرباح  2022. حقق هذا القطاع خالل الستتتتتتتتتتة أشتتتتتتتتتهر األولى من العام  2021نفس الفترة في العام    خالل درهممليون 

  50,0بلغت   قبل الفوائد والضتتتترائب واالستتتتتهالك واإلطفاء أرباح  مقارنة  درهممليون   72,9بلغت   والضتتتترائب واالستتتتتهالك واإلطفاء
 المبيعاتإلى ارتفاع أستتتتتعار  رئيستتتتتيبشتتتتتكل . تعود هذه الزيادة الملحوظة في الربحية  2021مليون درهم عن نفس الفترة من العام  

 وفره قطاع األسمنت.   الذي
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 )يتبع( العمليات مراجعة 

 األخرى   الشركة أنشطة

( وأنابيب وأكياس البالستيك المقوى بالزجاج  PVCالبولي فينيل كلوريد )  أنابيبتتمثل أعمال المجموعة األخرى في تصنيع وتوزيع  
(GRP  وقد حققت هذه األنشطة مجتمعة إيرادات بلغت ،)مقارنة 2022مليون درهم خالل فترة الستة أشهر األولى من عام    84,2 ،

بلغت    قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء. حققت األعمال أرباحًا  2021مليون درهم خالل نفس الفترة من عام    82,5بمبلغ  
مليون   4,9  بلغت  قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء  أرباحالستة أشهر األولى من العام، مقابل    خالل  درهممليون    5,5

. بينما حققت األعمال ارتفاعًا في أسعار المبيعات إال أن الربحية قد تأثرت سلبًا بتدني 2021درهم خالل نفس الفترة من عام  
أنابيب (، بينما حقق قطاع  GRPمعدالت الطلب، وبشكل خاص الطلب على منتجات قطاع أنابيب البالستيك المقوى بالزجاج ) 

 . 2021( معداًل أفضل مقارنة بنفس الفترة من العام PVC) البولي فينيل كلوريد

 السيولة

مليون درهم(    335,6  : 2021ديسمبر    31)   2022يونيو    30مليون درهم في    674,0  للمجموعة  والمصرفية بلغت األرصدة النقدية  
مليون درهم( حيث مثل ذلك انخفاضًا في   2,623,4  :2021ديسمبر    31)  درهممليون    2,212,5  البنكيةوبلغ إجمالي القروض  

  2021ديسمبر    31بينما كان المعدل في    2022يونيو    30في    % 20,6  بنسبةنسبة الدين مقارنة بحقوق المساهمين في المجموعة  
 . %31,9 نسبة هو

 االستثمارات 

 1,6مليون درهم مقارنة بأرباح بقيمة    0,2  مبلغ  2022من العام    األولىبلغت نسبة األرباح من الشركات الزميلة خالل الستة أشهر  
   .2021مليون درهم خالل نفس الفترة من العام 

 المساهمين ملكية وحقوق  األصول إجمالي

مليار درهم( بينما  12,06  :2021ديستتتتتتتتتمبر    31)  2022يونيو    30مليار درهم كما في    12,17بلغ إجمالي أصتتتتتتتتتول المجموعة  
 .2021ديسمبر  31 في درهممليار  7,18مقارنة بمبلغ  2022يونيو  30مليار درهم في  7,46بلغت حقوق المساهمين 

 اإلدارة مجلسبالنيابة عن 
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 تقرير مراجعة المعلومات المالية المرحلية إلى السادة أعضاء مجلس إدارة
 شركة أركان لمواد البناء )أركان( ش.م.ع

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

ــ "الم مو ة"(    المالية الموجزة الموحدة للربح كر الخسااة  الدخل   ركٍل من الايانات  2022يونيو    30كما في )يشاا إليلا معًا بــــــــ
ــامل  الةايرات في حق ــ رلة  ن  وق الملكية رالةدفقات النقدية  الشـ ــلر المنةلية بتلر الةاا إ. إن إاااة الم مو ة مسـ ــةة ككـ لفةرة السـ

"الةقـاا ر المـالـية   34إ ـداا ذـتا المعلومـات المـاليـة المرحليـة الموجزة الموحـدة ر راــــــــــــــلـا رفقـًا للمميـاا الم ـا ــــــــــــــاي الـدرلي اق  
 ذتا المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة ا ةنااًا إلى مراجعةنا. . إن مس رليةنا ذي إبدا  ا ةنةاج حولالمرحلية"

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

مات المالية المرحلية القيام بإجرا  اال ــةفســااات  بشــسل انيســي من . اةضــمن مراجعة المعلو مدقق ال ســابات المســةقل للمنشــ ة "
ــل   األكخاص المس رلين  ن األموا المالية رالم ا اية  رإاباع إجرا ات ا ليلية رإجرا ات مراجعة كخرى. إن نطاق المراجعة كقــــ

ال امسننا من ال صــول  لى ا ديد حول جمي   جوذر ا من نطاق القيام بالةدقيق رفقًا للمعايير الدرليــــــــــــــــة للةدقيق  ربالةالي  فإنلا
 األموا اللامـة الةي يمسن كن ياينلا الةدقيق. لتا  فإننا ال نادي اكي ادقيق بش نلا.

 اال ةنةـاج  
ــة المرحلية الموجزة الموحدة المرفقة ل  ية   ا ـــــــــــةنااًا إلى مراجعةنا  ل  يةاين لنا ما يد ونا إلى اال ةقاا ب ن المعلومات الماليـــــــــــــــــــــــ

 .34 دااذا  من جمي  النواحي ال وذر ة  رفقًا للممياا الم ا اي الدرلي اق  إ 
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 يان المركز المالي الموجز الموحدب

 2022 يونيو 30في كما 
 

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

            الموجودات
      الموجودات غير المتداولة
 7,238,822  7,075,113  5 ممتلكات وآالت ومعدات 

 14,050  14,050   شهرة  
 450,944  436,775  13 حق إستخدام الموجودات

 79,728  81,776  6 استثمار في شركات زميلة 
 13,973  13,618  7 استثمار عقاري  
             4,802  4,457  8 ملموسةموجودات غير 

       7,802,319  7,625,789   مجموع الموجودات غير المتداولة
      الموجودات المتداولة

 2,288,793  2,194,935  9 مخزون 
 1,636,766  1,677,468  10 ذمم مدينة تجارية وأخرى 

 184  1,532  12 جهات ذات عالقة مبالغ مستحقة من 
                   335,588  674,038  11 أرصدة لدى البنوكنقد و 

             4,261,331  4,547,973   مجموع الموجودات المتداولة 
       12,063,650  12,173,762   مجموع الموجودات

            حقوق الملكية والمطلوبات 
      رأس المال واالحتياطيات 

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

 3,783  3,783   إحتياطي رأس المال
 (2,297)  (2,297)   احتياطيات أخرى 

             (850,642)  (570,779)   متراكمةخسائر 
       7,179,109  7,458,972   حقوق الملكية  صافي
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 بيان المركز المالي الموجز الموحد
 )يتبع(   2022 يونيو 30كما في 

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

      المتداولةالمطلوبات غير 
 479,833  481,337  13 مطلوبات عقود اإليجار 

 217,075  221,823   مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
 269,901  202,212  14 بنكيةقروض 

            
 966,809  905,372   المطلوبات غير المتداولةمجموع 

      
      المطلوبات المتداولة 

 2,353,547  2,010,271  14 بنكيةقروض 
 1,514,826  1,763,288  15 ذمم دائنة تجارية وأخرى 

 18,361  18,361  12 عالقة  ذاتقرض من جهة  
 30,998  17,498  13 مطلوبات عقود اإليجار 

            
 3,917,732  3,809,418   مجموع المطلوبات المتداولة

            
 4,884,541  4,714,790   مجموع المطلوبات 

            
 12,063,650  12,173,762   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

      
 

الوضع المالي ونتائج   الجوهرية  النواحي على حد علمنا، إن المعلومات المالية المدرجة في التقرير تعرض وبشكل عادل من جميع
 .التقرير المعروضة فيوللفترات  2022 يونيو 30 كما في للمجموعةاألعمال والتدفقات النقدية 

              
 ستيفن جي بوب الرميثي سعيد غمران   حمد عبدهللا الحمادي 
 الرئيس التنفيذي للشاون المالية  الرئيس التنفيذي عضو مجلس اإلدارة و  رئيس مجلس اإلدارة 
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   الموحدالموجز   الخسارة أوالربح  بيان  
 2022 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة ال  لفترة

 
 يونيو  30الستة أشهر المنتهية في   يونيو  30الثالثة أشهر المنتهية في     
 2021  2022  2021  2022  إيضاحات  
 ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم   
 )غير مدقق(  )غير مدقق(   )غير مدقق(  )غير مدقق(    
          

 418,083  4,612,151  194,546  2,571,634   إيرادات  
           366,315))  (4,100,898)  174,095))  (2,233,148)   تكاليف مباشرة

          
 51,768  511,253  20,451  338,486   إجمالي الربح  

 9,478))  (28,452)  4,790))  (16,214)   مصاريف بيع وتوزيع 
 51,210))  (173,236)  32,987))  (95,448)   مصاريف عمومية وإدارية 

 3,181  507  1,738  (4,316)  18 إيرادات أخرى 
 1,555  2,048  975  2,065  6 حصة الربح من الشركات الزميلة 

 19,079))  (32,916)  9,859))  (17,861)   تكاليف تمويل 
           23  659  11  566   إيرادات تمويل

          
           23,240))  279,863  24,461))  207,278   )خسارة( الفترة ربح/ 

          
           ( 0,013)  0,041  ( 0,014)  0,030  19 العائد األساسي والمخفض للسهم 
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 الموجز الموحد  الدخل الشامل   بيان

 2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال
 
 يونيو  30الستة أشهر المنتهية في   يونيو  30الثالثة أشهر المنتهية في    
  2022  2021  2022  2021 
 ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  
 )غير مدقق(  )غير مدقق(   )غير مدقق(  )غير مدقق(   
         

 ( 23,240)  279,863  ( 24,461)  207,278  )خسارة( الفترة ربح/ 
         

          -   -   -   -   الدخل الشامل اآلخر 
         

          ( 23,240)  279,863  ( 24,461)  207,278  للفترة   ة)الخسارة( الشاملالدخل/ مجموع 
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 الموحد  الموجز بيان التغيرات في حقوق الملكية 

 2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال
 

  
 رأس  
  المـال

 إحتياطي  
  قانوني 

 احتياطي 
  اندماج

 إحتياطي  
  رأس المال 

 احتياطيات 
  أخرى 

 خسائر  
  متراكمة 

 مجموع
 حقوق الملكية 

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

 1,724,132  ( 106,010)  ( 9,089)  3,783  -  85,448  1,750,000  )مدقق(  2021يناير  1كما في 
                ( 23,240)  ( 23,240)  -  -  -  -  -  للفترة ةالشامل الخسارةمجموع 

               
                1,700,892  ( 129,250)  ( 9,089)  3,783  -  85,448  1,750,000  )غير مدقق( 2021يونيو  30كما في 

               
 7,179,109  ( 850,642)  ( 2,297)  3,783  1,092,817  85,448  6,850,000  )مدقق(  2022يناير  1كما في 
                279,863  279,863  -  -  -  -  -  الشامل للفترة الدخلمجموع 

               
                7,458,972  ( 570,779)  (2,297)  3,783  1,092,817  85,448  6,850,000  )غير مدقق( 2022يونيو  30كما في 
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 الموحد  الموجز  بيان التدفقات النقدية  

 2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال
 

 يونيو  30الستة أشهر المنتهية في    
 2022  إيضاحات  

 ألف درهم
 2021 

 ألف درهم 
 )غير مدقق(  )غير مدقق(    

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 23,240))  279,863   الفترة )خسارة( ربح ربح/ 

      تعديالت لت: 
 35,770  265,209  5 استهالك ممتلكات وآالت ومعدات 

 7,751  14,169  13 حق إستخدام الموجودات  استهالك 
 -  2,538  8 إطفاء موجودات غير ملموسة 

 -  355  7 استهالك استثمار عقاري 
 667  -   إطفاء أتعاب إعادة هيكلة  

 (1,181)  -  5 مكسب من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
 2,000))  (316)  18 إيرادات من بيع خردة  

 13,182  6,696  10 إنخفاض قيمة محمل على ذمم مدينة تجارية
 151  1,389  9 ، صافيمخصص إنخفاض قيمة مخزون 

 3,081  11,886   الخدمة للموظفينمخصص مكافآت نهاية 
 1,555))  (2,048)  6 حصة الربح من شركات زميلة

 19,079  32,916   تكاليف تمويل 
 23))  (659)   إيرادات تمويل 

            
 51,682  611,998   التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركة في رأس المال العامل 

      العامل: الحركات في رأس المال  
 61,153  92,469  9 نقص في مخزون 

 20,076  (47,398)  10 نقص في ذمم مدينة تجارية وأخرى )زيادة(/ 
 240))  (1,348)  12 زيادة في مستحق من جهات ذات عالقة

 ( 58,599)  248,462  15 في ذمم دائنة تجارية وأخرى  (نقصزيادة/ )
 158  -   عالقة  اتذزيادة في مستحق لجهة 

            
 74,230  904,183   النقد الناتج من العمليات 

 1,902))  (7,138)   مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة
            

 72,328  897,045   من األنشطة التشغيليةالناتج صافي النقد 
      

      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 11,964))  (101,500)  5 دفعات لممتلكات وآالت ومعدات 
 -  (2,193)  8 دفعات لموجودات غير ملموسة 

 1,181  -  8 عائدات من بيع ممتلكات وآالت ومعدات 
 2,000  316  18 عائدات من بيع خردة 

 1,200  -   زميلة أنصبة أرباح مستلمة من شركات 
 23  659   إيرادات فوائد

            
 (7,560)    (102,718)   صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

      
      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية  

 365,795  1,647,589  14 عائدات من قروض 
 429,567))  (2,058,554)  14 تسديد قروض 

 14,256))  (22,680)  14 تكاليف تمويل مدفوعة
 (1,597)  (10,126)  13 تسديد المبلغ األساسي لمطلوبات عقود اإليجار

 (1,421)  (12,106)  13 فوائد مدفوعة على مطلوبات عقود اإليجار
            

 ( 81,046)  ( 455,877)   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
            

 ( 16,278)  338,450   في النقد ومرادفات النقد  (النقصالزيادة/ )صافي 
 73,962  335,588  11 النقد ومرادفات النقد في بداية الفترة 

            
 57,684  674,038  11 نقد ومرادفات النقد في نهاية الفترة ال
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  الموحدة الموجزة  المرحلية  المالية بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 2022 يونيو  30المنتهية في   أشهر ستة ال  لفترة
 
 
  معلومات عامة 1
 

"الشتركة"( كشتركة مستاهمة عامة في إمارة أبوظبي، دولة اإلمارات العربية أو  )"أركان"تم تأستيس شتركة أركان لمواد البناء ش.م.ع 
  . 2006لسنة  228المتحدة بموجب القرار الوزاري رقم 

 
تمت زيادة حصتتة الملكية هذه إلى  ؛  من أستتهم الشتتركة  %51تمتلك الشتتركة القابضتتة العامة ش.م.ع. )صتتناعات( )"الشتتركة األم"( 

  الحديد% في رأس المال المصتتدر لشتتركة اإلمارات لصتتناعات  100نتيجة بيع حصتتتها بنستتبة وذلك    2021أكتوبر    6% في  87,5
إن الشتتتركة األم النهائية ألركان هي شتتتركة أبوظبي التنموية   إضتتتافي.  عاديمليار ستتتهم  5,1إصتتتدار  مقابل ش.م.ع إلى الشتتتركة  

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

، اختتارت الشتتتتتتتتتتتتتتركتة دمج اإليرادات والمصتتتتتتتتتتتتتتروفتات والموجودات  البيتانتات المتاليتة الموحتدة 10للمعيتار التدولي للتقتارير المتاليتة   وفقتاً 
، في البيانات المالية  2021أكتوبر    6من تاريخ إتمام عملية االستتتتتحواذ،   والمطلوبات لشتتتتركة اإلمارات لصتتتتناعات الحديد ش.م.ع

 الموحدة.
 

في المشتتاريع الصتتناعية والشتتركات التجارية التي تعمل في مجال   ستتتثمارتتضتتمن األنشتتطة الرئيستتية للشتتركة تشتتغيل والمتاجرة واال
 مواد البناء.

 
جموعة"(  الموحدة على األداء والمركز المالي للشركة وشركاتها التابعة )ويشار إليها معًا بت "المالموجزة  تتضمن هذه البيانات المالية  

 باإلضافة إلى حصة المجموعة في الشركات الزميلة.
 

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

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

 يونيو  30  
2022 

 ديسمبر   31
2021 

 

     
  شركة اإلمارات لصناعات

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

 إنتاج وبيع الطابوق اإلسمنتي % 100 %100 اإلمارات العربية المتحدة  مصنع طابوق اإلمارات 
 إنتاج وبيع اإلسمنت المعبأ والسائب  % 100 %100 اإلمارات العربية المتحدة  2اإلمارات لإلسمنتمصنع 

 إنتاج وبيع اإلسمنت المعبأ والسائب  % 100 %100 اإلمارات العربية المتحدة  مصنع العين لألسمنت 
األنابيب واألكياس إنتاج وبيع  % 100 %100 اإلمارات العربية المتحدة  مجمع مصانع أنابيب 

 البالستيكية والورقية 
 
عالقة،  ذات  من جهة   2021أكتوبر  6االستتتتتتتحواذ على شتتتتتتركة اإلمارات لصتتتتتتناعات الحديد ش.م.ع )"حديد اإلمارات"( في  تم  1

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

 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال
 
 
 الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلةتطبيق المعايير  2
 
 من قبل المجموعةالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها    2/1
 

في الفترة الحتاليتة، قتامتت المجموعتة بتطبيق التعتديالت التتاليتة على المعتايير التدوليتة للتقتارير المتاليتة الصتتتتتتتتتتتتتتتادرة من قبتل مجلس 
الة بشتكل إلزامي للفترة المحاستبية التي تبدأ في أو بعد المعايي . إن تطبيق هذه 2022يناير   1ر المحاستبية الدولية والتي تصتبح فعل

التعتديالت على المعتايير التدوليتة للتقتارير المتاليتة لم يكن لهتا أي تتأثير متادي على المبتالغ المتدرجتة للفترات الحتاليتة ولكن قتد تاثر 
 .بية أو الترتيبات المستقبلية للمجموعةعلى المعامالت المحاس

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

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

 
تنص التعديالت على أنه عند تقييم ما إذا كان العقد مثقل باإللتزامات أو يحقق خستتارة، يجب على المنشتتأة أن تدرج التكاليف 

التكاليف اإلضتتتافية )مثل تكاليف العمالة المباشتتترة والمواد(   التي تتعلق مباشتتترة بعقد لتقديم الستتتلع أو الخدمات وتشتتتمل كٍل من
وتخصتتتتيص التكاليف المتعلقة مباشتتتترة بأنشتتتتطة العقد )مثل استتتتتهالك المعدات المستتتتتخدمة للوفاء بالعقد، وكذلك تكاليف إدارة  

مباشتتتتتتتتتتترة بالعقد ما لم تكن قابلة للتحميل التي ال تتعلق  التكاليف العمومية واإلدارية   يتم استتتتتتتتتتتتبعادالعقود واإلشتتتتتتتتتتتراف عليها(.  
 صراحة على الطرف المقابل بموجب العقد.

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

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

 
األعمال" لتجنب إصدار مكاسب  اندماج" 3تضيف التعديالت استثناًء إلى مبدأ االعتراف بالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

"اليوم الثاني" تنشتتأ عن المطلوبات والمطلوبات المحتملة التي ستتتكون ضتتمن نطاق المعيار المحاستتبي   أو خستتائر محتملة في
المخصتصتات والمطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة أو تفستير لجنة تفستيرات التقارير المالية الدولية رقم   37الدولي رقم  

ناء من المنشتتتآت تطبيق المعايير الواردة في المعيار المحاستتتبي : الضتتترائب، إذا تم تكبدها بشتتتكل منفصتتتل. يتطلب االستتتتث21
، على التوالي، بداًل من اإلطار المفاهيمي، لتحديد ما 21أو تفستتير لجنة تفستتيرات التقارير المالية الدولية رقم    37الدولي رقم  

 إذا كان االلتزام الحالي قائم في تاريخ االستحواذ.
 

 16تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  -لعائدات قبل االستخدام المقصود معدات: االالت و اآلممتلكات و ال •
يمنع التعتديتل على المنشتتتتتتتتتتتتتتتآت أن تخصتتتتتتتتتتتتتتم من تكلفتة أي بنتد من بنود الممتلكتات واآلالت والمعتدات، أي عتائتدات من بيع 

ا على العمل بالطريقة المقصتتتتودة من األصتتتتناف المنتجة أثناء إحضتتتتار ذلك األصتتتتل إلى الموقع والحالة الالزمة له ليكون قادرً 
 قبل اإلدارة. وبداًل من ذلك، تعترف المنشأة بعائدات بيع هذه البنود، وتكاليف إنتاج تلك البنود، في الربح أو الخسارة.

 
ق المعيتار شتتتتتتتتتتتتتتركتة تتابعتة تقوم بتطبي-تطبيق المعتايير التدوليتة للتقتارير المتاليتة ألول مرة   1المعيتار التدولي للتقتارير المتاليتة رقم  •

 ألول مرة
لقياس فروق    1)أ( في المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   16يستتتتتتتتتتتتتتمح التعديل للشتتتتتتتتتتتتتتركة التابعة التي تختار تطبيق الفقرة د 

التحويل المتراكمة باستتخدام القيم المدرجة في البيانات المالية الموحدة للشتركة األم، على أستاس تاريخ انتقال الشتركة األم إلى 
ايير التدوليتة للتقتارير المتاليتة، إذا لم يتم إجراء تعتديالت على إجراءات التوحيتد وتتأثيرات انتدمتاج األعمتال التي استتتتتتتتتتتتتتتحوذت المعت

ا على الشتتتركة الزميلة أو المشتتتروع المشتتتترك الذي  الشتتتركة األم من خاللها على الشتتتركة التابعة. يتم تطبيق هذا التعديل أيضتتتً
 .1المعيار الدولي للتقارير المالية  )أ( في 16يختار تطبيق الفقرة د 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال
 
 
 )يتبع( تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2
 
 )يتبع( من قبل المجموعةالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها    2/1
 
  %" إللغاء االعتراف بالمطلوبات المالية10الرسوم في اختبار " -األدوات المالية 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •

تقييم ما إذا كانت شتتتتتروط االلتزام المالي الجديد أو المعدل تختلف اختالفا يوضتتتتتح التعديل الرستتتتتوم التي تدرجها المنشتتتتتأة عند 
جوهريًا عن شتتتروط االلتزام المالي األصتتتلي. تشتتتمل هذه الرستتتوم فقط تلك المدفوعة أو المستتتتلمة بين المقترض والمقرض، بما 

ر. ال يوجد تعديل مماثل مقترح للمعيار في ذلك الرستوم المدفوعة أو المستتلمة من قبل المقترض أو المقرض بالنيابة عن اآلخ
 األدوات المالية: االعتراف والقياس. 39المحاسبي الدولي رقم 

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

تستتتتتتتتبعد المنشتتتتتتتآت التدفقات النقدية بأن   41في المعيار المحاستتتتتتتبي الدولي رقم   22يزيل التعديل المتطلبات الواردة في الفقرة  
 .41للضرائب عند قياس القيمة العادلة للموجودات ضمن نطاق المعيار المحاسبي الدولي رقم 

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

: تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية 1المعيار الدولي للتقارير المالية رقم    تشتتتتمل دورة التحستتتتينات الستتتتنوية تعديالت على
 1األدوات المالية )يستتتتتتتتتتري تطبيقه من   9(، المعيار الدولي للتقارير المالية  2022يناير    1للمرة األولى )يستتتتتتتتتتري تطبيقه من 

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

 
باستتتتتتتتتثناء مما ذكر أعاله، ال توجد أية معايير هامة أخرى من المعايير الدولية للتقارير المالية أو تعديالت كانت ستتتتتتتتارية المفعول 

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

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

 لتي لم يحن موعد تطبيقها بعد:بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة التالية وا المجموعةلم تقم 
 
يناير  1)يستتتتتتتري تطبيقه من  1تعديالت على معيار المحاستتتتتتتبة الدولي رقم  –تصتتتتتتتنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة   •

. تهدف التعديالت إلى تعزيز االتستتتتتتتاق في تطبيق المتطلبات من خالل مستتتتتتتاعدة الشتتتتتتتركات على تحديد ما إذا كان (2023
والمطلوبات األخرى التي لها تاريخ تستتتتوية غير ماكد كمتداولة )مستتتتتحقة أو يحتمل أن تكون مستتتتتحقة يجب تصتتتتنيف الديون  

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

استتتتثمارات  28الدولي رقم البيانات المالية الموحدة والمعيار المحاستتتبي   10تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   •
المتعلقة بمعالجة بيع أو المساهمة في األصول بين المستثمر والشركات الزميلة   (2011في شركات زميلة ومشاريع مشتركة )

 أو المشاريع المشتركة. )تم تأجيل تاريخ التطبيق إلى أجل غير مسمى. ال يزال التطبيق مسموح به(.
 
المتعلق  2وبيان الممارستتتتتتة رقم    1التعديالت على المعيار المحاستتتتتتبي الدولي رقم    -اإلفصتتتتتتاح عن الستتتتتتياستتتتتتات المحاستتتتتتبية  •

. تتطلب التعديالت أن تفصتتتتتح المنشتتتتتأة عن ستتتتتياستتتتتاتها (2023يناير    1بالمعيار الدولي للتقارير المالية )يستتتتتري تطبيقه من 
خرى كيف يمكن للمنشتتتتأة تحديد الستتتتياستتتتة  المحاستتتتبية الجوهرية، بداًل من ستتتتياستتتتاتها المحاستتتتبية الهامة. توضتتتتح التعديالت األ

المحاستتتبية الجوهرية. تم إضتتتافة أمثلة على متى يحتمل أن تكون الستتتياستتتة المحاستتتبية جوهرية. لدعم التعديل، وضتتتع مجلس 
ا إرشتتتتتتادات وأمثلة لشتتتتتترح وإثبات تطبيق "عملية األهمية النستتتتتتبية المكونة من أربع خطوات" الموضتتتتتتحة في بيان  اإلدارة أيضتتتتتتً

 المتعلق بالمعيار الدولي للتقارير المالية. 2رسة المما
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13  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

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

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

. تستتتبدل (2023يناير   1)يستتري تطبيقه من    8تعديالت على المعيار المحاستتبي الدولي رقم   -تعريف التقديرات المحاستتبية   •
التعديالت تعريف التغيير في التقديرات المحاستتتتتتتتتتتتتبية بتعريف التقديرات المحاستتتتتتتتتتتتتبية. بموجب التعريف الجديد، فإن التقديرات 
المحاستتتتتتتتبية هي "المبالغ النقدية في البيانات المالية التي تخضتتتتتتتتع لعدم التأكد من القياس". تقوم المنشتتتتتتتتآت بتطوير التقديرات 

حاستتبية تتطلب قياس بنود في البيانات المالية بطريقة تنطوي على عدم التأكد من القياس.  المحاستتبية إذا كانت الستتياستتات الم
 توضح التعديالت أن التغيير في التقدير المحاسبي الناتج عن معلومات جديدة أو تطورات جديدة ال يعد تصحيًحا لخطأ.

 
تعديالت على المعيار المحاستتتبي الدولي رقم   -معاملة واحدة  الضتتتريبة الماجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناتجة عن   •

(. إن التغيير الرئيستتتي في الضتتتريبة الماجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناتجة 2023يناير  1)يستتتري تطبيقه من   12
عتراف المنصتتتتتتتتتوص ( هو إعفاء من اإلعفاء األولي لال12عن معاملة واحدة )تعديالت على المعيار المحاستتتتتتتتتبي الدولي رقم  

. بناًء على ذلك، ال ينطبق 12.24)ب( والمعيار المحاستتتتتتتتتتتبي الدولي رقم    12.15عليه في المعيار المحاستتتتتتتتتتتبي الدولي رقم 
اإلعفاء من االعتراف األولي على المعامالت التي تنشتتتتتأ فيها مبالغ متستتتتتاوية من الفروق الماقتة القابلة للخصتتتتتم والخاضتتتتتعة  

 أ. 12.22ولي. وهذا موضح أيًضا في الفقرة الُمدرجة حديًثا للمعيار المحاسبي الدولي رقم للضريبة عند االعتراف األ
 
. يتطلب المعيار الدولي للتقارير (2023يناير    1: عقود التأمين )يستتتتتتتتتتتتتري تطبيقه من 17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   •

وفتاء بتاإللتزامتات ويوفر نهجتًا أكثر توحيتدًا للقيتاس والعرض لجميع أن يتم قيتاس مطلوبتات التتأمين بتالقيمتة الحتاليتة لل 17المتاليتة  
عقود التأمين. تم تصتتتتتتتميم هذه المتطلبات لتحقيق هدف قائم على مبدأ محاستتتتتتتبي متستتتتتتتق لعقود التأمين. يحل المعيار الدولي  

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

عنتدمتا تكون قتابلتة   للمجموعتةتتوقع اإلدارة أنته ستتتتتتتتتتتتتتيتم تطبيق هتذه المعتايير والتفستتتتتتتتتتتتتتيرات والتعتديالت الجتديتدة في البيتانتات المتاليتة  
في   للمجموعتةللتطبيق، ومن غير المتوقع أن يكون لتطبيق هتذه المعتايير الجتديتدة والتعتديالت أي تتأثير هتام على البيتانتات المتاليتة 

 التطبيق األولي.  فترة
 

ال توجد هناك معايير وتعديالت جديدة أخرى يتم تطبيقها على المعايير المنشتتورة أو تفستتيرات صتتادرة عن لجنة تفستتيرات المعايير  
 .للمجموعة الموحده الموجزة الدولية للتقارير المالية ومن المتوقع أن يكون لها تأثير هام على المعلومات المالية

 
 
 
 
 



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

 

14  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال
 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية  3

 االلتزامبيان  

وتتفق مع  "التقتارير المتاليتة المرحليتة"  34تم إعداد هذه البيتانات المتاليتة الموجزة الموحدة بنتاًء على المعيتار المحتاستتتتتتتتتتتتتتبي الدولي رقم  
اإلمتارات العربيتة المتحتدة، وال تتضتتتتتتتتتتتتتتمن جميع المعلومتات الالزمتة للبيتانتات المتاليتة في دولتة    نظمتةاأل  المتطلبتات المتعلقتة بهتا من

  31مع البيانات المالية الموحدة المدققة للمجموعة للستتتتتتتتتتتتتنة المنتهية في   جنبًا إلى جنبة الكاملة وينبغي أن تقرأ  الموحدة الستتتتتتتتتتتتتنوي
ال تعتبر بالضتتتترورة ماشتتتتر على    2022  يونيو  30أشتتتتهر المنتهية في    ستتتتتةن النتائج لفترة الفإ. باإلضتتتتافة لذلك،  2021ديستتتتمبر 

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

 اإلعدادأساس 

العملة المستتتتتتتتتتتتخدمة للمجموعة ويتم تقريب جميع  باعتبارهالقد تم عرض البيانات المالية الموجزة الموحدة بدرهم اإلمارات )الدرهم( 
 ذلك.  أشير إلى غيرالقيم إلى أقرب ألف )ألف درهم( إال إذا 

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

 
تتوافق الستتتتتتتتياستتتتتتتتات المحاستتتتتتتتبية المطبقة من قبل المجموعة في هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مع تلك الواردة في 

، باستتتتتتتثناء تطبيق المعايير والتعديالت الجديدة 2021ديستتتتتتمبر  31البيانات المالية الستتتتتتنوية الموحدة المدققة للستتتتتتنة المنتهية في 
 .2022يناير  1من  اعتباراً 

 االستمراريةمبدأ 

مليون درهم   911,4إلى الوضتتتتع النقدي الحالي للمجموعة، واألموال المتاحة من التستتتتهيالت غير المستتتتحوبة والتي بلغت  استتتتتناداً 
 عند استتحقاقهاللمجموعة للوفاء بالتزاماتها كافية  ستوف تكون من العمليات،   الناتجةفي تاريخ التقرير والتدفق النقدي الحر المتوقع 

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

على التدفقات النقدية المستقبلية للمجموعة، فقد تم إعداد هذه البيانات المالية    19  -كوفيد ، ومع األخذ في االعتبار تأثير  وبالتالي
 الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية. ة الموجزةالمرحلي

 
  
 األح ام الحساسة والمصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد 4
 

 التغيرات في األح ام والتقدير غير المؤكد
 

الموجزة الموحدة متوافقة مع تلك المستتتتتتخدمة في المرحلية  إن األحكام والتقديرات الهامة المستتتتتتخدمة في إعداد هذه البيانات المالية  
 .2021ديسمبر  31إعداد البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 
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15  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال
 
 
 ممتلكات وآالت ومعدات 5
 

ألف درهم   101,500موجودات بتكلفة بلغت   باستتتتتتحواذ، قامت المجموعة  2022  يونيو  30أشتتتتتهر المنتهية في   ستتتتتتةخالل فترة ال
 ألف درهم(.  11,964: 2021 يونيو 30)
 

مقابل قرض تم مليون درهم،   962  البالغة  بصتتتتتتتتتتتافي القيمة المدرجة  ألستتتتتتتتتتتمنتل  ممتلكات وآالت ومعدات مصتتتتتتتتتتتنع العينتم رهن 
 .(14ح )إيضا بناء المصنعلالبنوك  مجموعة منالحصول عليه من 

 
صتتتتتتافي قيمة مدرجة تبلغ ال شتتتتتتيء درهم مع صتتتتتتافي  ب اتاستتتتتتتبعاد:  2021يو  يون  30خالل الفترة )موجودات أي استتتتتتتبعاد لم يتم  

 . (درهم ألف 1,181 عائدات البيع بمبلغ
 

 ألف درهم(. 35,770: 2021 يونيو 30ألف درهم ) 265,209خالل الفترة المحمل   ستهالكبلغ اال
 
 
 استثمار في شركات زميلة 6
 

 إن الحركة في االستثمار في شركات زميلة هي كما يلي:
 ديسمبر 31

2021 
 يونيو  30 

2022 
  

   )غير مدقق(   )مدقق(
   ألف درهم  ألف درهم 

     
 الرصيد في بداية الفترة/ السنة  79,728  153,649
 للفترة/ السنة الشركات الزميلة (خسارة)  /ربحصة ح  2,048  (22,721)
 مستلمة خالل الفترة/ السنة  أرباحأنصبة   -  (1,200)

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

      الرصيد في نهاية الفترة/ السنة  81,776  79,728
 
 
 استثمار عقاري  7
 

  30)  2022  يونيو  30أشهر المنتهية في    ستةللمجموعة في فترة ال  لالستثمارات العقاريةلم يتم إجراء عمليات استحواذ أو استبعاد 
 : ال شيء(.2021 يونيو 30ألف درهم ) 355لفترة لالمحمل  هالكستاال: ال شيء(. بلغ 2021  يونيو

 
 
 موجودات غير ملموسة  8
 

ألف    2,193ملموستتتتتة بتكلفة  موجودات غير، استتتتتتحوذت المجموعة على  2022  يونيو  30أشتتتتتهر المنتهية في    ستتتتتتةخالل فترة ال
 : ال شيء(.2021 يونيو 30ألف درهم ) 2,538لفترة ل: ال شيء(. بلغ اإلطفاء المحمل 2021 يونيو 30درهم )
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال
 
 
 مخزون  9

 ديسمبر 31
2021 

 يونيو  30 
2022 

  

   )غير مدقق(   )مدقق(
   ألف درهم  ألف درهم 

     
 ومنتجات ثانوية  بضائع تامة الصنع  793,988  725,552
 منتجات شبه مصنعة: قضبان الصلب والحديد المخفض مباشرة    313,609  487,148
 مواد خام   253,462  500,375
 بضائع في الطريق  389,046  159,725
      قطع غيار ومواد مستهلكة   560,440  530,214

     
2,403,014  2,310,545   

      ينزل: مخصص إنخفاض قيمة المخزون    ( 115,610)  114,221))
     

2,288,793  2,194,935        
 

 المخزون هي كما يلي: انخفاض قيمة إن الحركة في مخصص
 

 ديسمبر 31
2021 

 يونيو  30 
2022 

  

   )غير مدقق(   )مدقق(
        ألف درهم  ألف درهم 
 الرصيد في بداية الفترة/ السنة  114,221  54,942
 استحواذ حديد اإلمارات   -  51,017
           لسنةللفترة/ اإنخفاض القيمة خالل   1,389  8,262

      الرصيد في نهاية الفترة/ السنة  115,610  114,221
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال
 
 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى  10
 ديسمبر 31

2021 
 يونيو  30 

2022 
  

   )غير مدقق(   )مدقق(
   ألف درهم  ألف درهم 

 الجزء الغير متداول    
 ذمم مدينة تجارية   84,745  84,745

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

 ذمم مدينة تجارية   1,600,239  1,329,695
           مخصص خسارة :ينزل  (156,393)  (149,697)
1,179,998  1,443,846   

 مصاريف مدفوعة مقدماً   18,489  31,953
 دفعات مقدمة لموردين  128,679  144,241
           ذمم مدينة أخرى   86,454  280,574

1,636,766  1,677,468        
 

 الخسارة:يوضح الجدول التالي الحركة في مخصص 
 ديسمبر 31

2021 
 يونيو  30 

2022 
  

   )غير مدقق(   )مدقق(
        ألف درهم  ألف درهم 

 يناير 1الرصيد كما في    234,442  130,789
 استحواذ حديد اإلمارات   -  160,151
 صافي إعادة قياس مخصص الخسارة   6,696  27,578

           شطب ديون معدومة   -  (84,076)
      الرصيد في نهاية الفترة/ السنة  241,138  234,442
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 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال
 
 

 البنوكنقد وأرصدة لدى   11
 يونيو  30

2021 
 ديسمبر 31 

2021 
 يونيو  30 

2022 
  

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

 نقد في الصندوق   477  386  115
               حسابات جاريةفي نقد لدى البنوك   673,561  335,202  57,569
        نقد وأرصدة لدى البنوك   674,038  335,588  57,684

 
 

 جهات ذات عالقة  12
 

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

ين، أعضتتتتتاء مجلس اإلدارة، موظفي اإلدارة الرئيستتتتتيين والمنشتتتتتآت التي لديهم القدرة على  تتمثل الجهات ذات العالقة في المستتتتتاهم
 التحكم أو التأثير الهام على القرارات المالية والتشغيلية بشأنها. 

 
اختارت المجموعة   من أستتتتهم الشتتتتركة القائمة. (%87,5  :2021ديستتتتمبر   31) %87,5تمتلك حكومة أبوظبي بشتتتتكل غير مباشتتتتر

الحكومية ذات الصتتتتتتلة بشتتتتتتأن اإلفصتتتتتتاح عن المعامالت  للمنشتتتتتتآت  24استتتتتتتخدام اإلعفاء بموجب المعيار المحاستتتتتتبي الدولي رقم 
التي تمتلكها  والمنشتتتتتتآتالحكومية المملوكة لحكومة أبوظبي بخالف الشتتتتتتركة األم بذات الصتتتتتتلة   المنشتتتتتتآتواألرصتتتتتتدة القائمة مع 

األخرى الخاضتتعة لستتيطرة حكومة أبوظبي أو التي  والمنشتتآتامالت الهامة للشتتركة مع حكومة أبوظبي  وتستتيطر عليها. تمثل المع
مدفوعات اإليجار ومدفوعات الفوائد    ،جزء كبير من تكلفتها المباشتتتتترة  هامتستتتتتيطر عليها بشتتتتتكل مشتتتتتترك أو التي تتأثر بها بشتتتتتكل  

 .على بعض القروض
 

، يقروض وأرصتتتتدة نقدية لدى البنوك الخاضتتتتعة للستتتتيطرة المشتتتتتركة لحكومة أبوظب  ،2022  يونيو  30، في  أيضتتتتاً لدى المجموعة  
إلى شتتتتتتتتتتركة توزيع مملوكة لحكومة   ومبالغ مستتتتتتتتتتتحقة الدفعلحكومة  ل مطلوبات عقود اإليجار مع والمستتتتتتتتتتتحقة إلى البلديات التابعة

 أبوظبي".
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 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال
 
 

 جهات ذات عالقة )يتبع(  12
 

تجارية تنشتأ األرصتدة مع هذه الجهات ذات العالقة عمومًا من المعامالت التجارية المبرمة في ستياق العمل االعتيادي على أستس 
 بحتة. تتكون األرصدة مع الجهات ذات العالقة كما هي مدرجة في بيان المركز المالي الموحد مما يلي:

 
 ديسمبر 31

2021 
 يونيو  30 

2022 
  

   )غير مدقق(   )مدقق(
   ألف درهم  ألف درهم 

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

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

184  1,532        
     
 الشركة األم   –عالقة  اتذقرض من جهة     

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

 فيما يلي المعامالت الهامة مع جهات ذات عالقة خالل الفترة:
 

   يونيو 30الستة أشهر المنتهية في 
2020  2021   

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

     
      فائدة على قرض من الشركة األم   307  215

     

1,474  -  
 ش.م.ع لصناعات الحديداإلمارات  -عالقة   اتذمبيعات إلى جهة 

      شقيقة شركة –  
     

180  -  
  : عالقة جهات ذاتمن  مشتريات

 ، منشأة شقيقة ش.م.ع لصناعات الحديد اإلمارات  -
      أغذية ش.م.ع، منشأة شقيقة مجموعة  -  336  -
     
 الرئيسيينمكافآت المديرين     

 مزايا قصيرة األجل -  13,462  3,631
      تعويضات ما بعد التوظيف  -  726  362

     
3,993  14,188        
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 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال
 
 

  عقود اإليجار 13
 

 ات المجموعة مضمونة بموجب حق الماجر في الموجودات الماجرة لمثل هذه اإليجارات.التزامإن 
 

 حق إستخدام الموجودات
 ديسمبر  31

2021 
 يونيو  30 

2022 
  

   )غير مدقق(   )مدقق(
   ألف درهـم  ألف درهتم

     
 يناير 1كما في   450,944  233,097
 استحواذ على حديد اإلمارات   -  295,455
 إعادة قياس  /استبعادات  -  (12,179)
 مصاريف مطفأة خالل الفترة/ السنة  (14,169)  (20,952)
 انخفاض قيمة   -  (44,477)

     
     

      الرصيد في نهاية الفترة/ السنة  436,775  450,944
 

 اإليجار مطلوبات عقود
 ديسمبر  31

2021 
 يونيو  30 

2022 
  

   )غير مدقق(   )مدقق(
   ألف درهـم  ألف درهتم

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

 مصاريف فائدة  10,236  12,113
      مدفوعات  (22,232)  (14,179)

     
      الرصيد في نهاية الفترة/ السنة  498,835  510,831

 
 ديسمبر  31

2021 
 يونيو  30 

2022 
  

   )غير مدقق(   )مدقق(
   درهـمألف   ألف درهتم

     
 متداول    

      خالل سنة  17,498  30,998
     
 متداولغير     

      بعد سنة  481,337  479,833
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 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال
 
 

  قروض بنكية 14
 

 يتم تسديد القروض البنكية كما يلي:
 ديسمبر 31

2021 
 يونيو  30 

2022 
  

   ( مدقق)غير   (مدقق)
   ألف درهم  ألف درهم 

 متداولغير     
      بعد سنة  202,212  269,901

     
 متداول    

      خالل سنة   2,010,271  2,353,547
 

 فيما يلي تفاصيل القروض البنكية:
 

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

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

 1قرض ألجل  2024  333,535  201,801  535,336  266,667        268,667       535,334      
 2قرض ألجل  2023  1,644  411  2,055  1,644           1,234          2,878         
 1قرض قصير األجل  2022  95,000  -  95,000  110,000       -  110,000      
 2قرض قصير األجل  2022  87,832  -  87,832  118,683       -  118,683      
 3قرض قصير األجل  2022  84,350  -  84,350  70,827        -  70,827       
 4قرض قصير األجل  2022  27,000  -  27,000  10,000        -  10,000       

              
 حديد اإلمارات              

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

1,592,101  
 
-  

 
1,592,101  

 
1,380,910  -  

 
تسهيالت رأس المال   2022  1,380,910

 العامل 
              
              

2,623,448  269,901  2,353,547  2,212,483  202,212  2,010,271    
              

 
  أركان

 
من قبل   2014مليون درهم تم الحصتتتتتتتتتول عليه في ستتتتتتتتتنة   1,200ستتتتتتتتتنوات بمبلغ    10هو قرض ألجل لمدة   1القرض ألجل إن  

سنوات یلم أقستتاط نصتتف سنوية   9للمجموعة. يتم تستتديد الضرض ألجل یلم مدى   إستتمنت العينالمجموعة لتمويل بناء مصتتنع 
القرض ألجتل إن   .%2,6  بتاإلضتتتتتتتتتتتتتتتافتة إلى هتامش  إيبور. يحمل الضرض فائدة متغيرة یلم على أستتتتتتتتتتتتتتتاس  2016تبتدأ من مارس  

لنهاية  الحقاً  (.5مليون درهم( )إيضتتتتتاح    975:  2021ديستتتتتمبر    31مليون درهم )  962مدرجة بمبلغ مضتتتتتمون بموجودات بقيمة  
 .2022ديسمبر  17سداد حتى ال تأجيلللحصول على  1المجموعة اتفاقية مع مقرضي القرض ألجل أبرمت ، 2020

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

زائتد ويحمتل معتدل فتائتدة متغيرة بمعتدل إيبور لفترة ثالثتة أشتتتتتتتتتتتتتتهر   2014قسط ربع سنوي متساوي من نوفمبر    36الضرض على 
3,0% . 

 
مليون درهم من بنك إستتتالمي لتمويل رأس المال العامل للمجموعة.    150 يبلغ  بتستتتهيل 1تم الحصتتتول على قرض قصتتتير األجل  

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



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

 

22  
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 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال
 
 

 )يتبع( قروض بنكية 14
 

 أركان )يتبع(
 

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

 
وعة. يتم  مليون درهم من بنك تجاري لتمويل رأس المال العامل للمجم  100 يبلغبتستهيل    3تم الحصتول على قرض قصتير األجل 

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

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

 
 حديد اإلمارات

 
مليون درهم(   1,469مليون دوالر أمريكي )  400  عبارة عن مرابحة ستتتلع بمبلغ ، وهو2018س القرض ألجل في نوفمبر يتأستتتتم 

. تستتتحق الدفعات أمريكيدوالر  ليبورستتعر   علىأشتتهر    3مدى   على%  0,85لمدة أربع ستتنوات ومعدل ربح بنستتبة  مع فترة ستتداد  
 التستتهيلمليون درهم(.   183,63مليون دوالر أمريكي )  50كل دفعة ستتداد مبلغ   تبلغعلى أستتاس القستتط الثابت كل ستتتة أشتتهر، و 

تمت تستتتوية القرض ألجل بشتتتكل كامل  ويخضتتتع لضتتتمان محدود من صتتتناعات فيما يتعلق بتوافر الغاز والكهرباء.  مضتتتمون غير 
 .2022يونيو  30في   خالل الفترة المنتهية

 
لتمويل مشتتتتتتريات بعض المواد الخام وقطع الغيار.   تجاريينتتعلق أرصتتتتتدة رأس المال العامل بالتستتتتتهيالت المقدمة من قبل بنكين  

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

 
 المتعلقة بالقروض التغييرات من التدفقات النقدية التمويلية

 ديسمبر 31
2021 

 يونيو  30 
2022 

  

   ألف درهـم  ألف درهتم 
        )غير مدقق(  )مدقق(

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

 استحواذ حديد اإلمارات   -  2,384,949
 تسديد قروض ألجل  (1,874,107)  (185,269)

 تسديد قروض قصيرة األجل  (184,447)  (1,776,786)
 من قروض قصيرة األجل عائدات  1,647,589  1,272,680
 فوائد مدفوعة  (22,680)  (31,944)

           الدائنةرسوم إعادة الهيكلة   -  1,334
      التمويليةمجموع التغيرات من التدفقات النقدية   (433,645)  1,664,964

 عالقة وذ التزامتغييرات أخرى/     
 فوائد  مصاريف  32,916  35,110
           تغيرات في مستحقات  (10,236)  (9,631)
           المتعلق بالتغييرات األخرى  لتزاممجموع اال  22,680  25,479

      السنةالفترة/  الرصيد في نهاية   2,212,483  2,623,448
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 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال
 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  15
 ديسمبر 31

2021 
 يونيو  30 

2022 
  

   ( مدقق)غير   (مدقق)
   ألف درهـم  ألف درهتم

     
 تجارية دائنةذمم   1,475,339  1,177,315

 مستحقات  180,483  268,117
 ضريبة القيمة المضافة الدائنة  18,056  13,286
 فوائد مستحقة الدفع  9,240  2,918

      ذمم دائنة أخرى   80,170  53,190
     

1,514,826  1,763,288        
 
 

 والتزامات طارئةمطلوبات   16
 ديسمبر 31

2021 
 يونيو  30 

2022 
  

   )غير مدقق(   )مدقق(
   ألف درهـم  ألف درهتم

     
      مستندية ضمانات بنكية واعتمادات  574,195  224,386

     
      رأسمالية التزامات   2,561  12,355

     
      ضمانات مالية مقدمة إلى شركات زميلة  49,400  61,600

 
 المستندية أعاله من خالل المسار االعتيادي لألعمال. واالعتماداتتم إصدار الضمانات البنكية 
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 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال
 
 

 قطاعية  تقارير 17
 

قطاعات رئيستتتتتتتتتتتية، كما هو مبين أدناه، والتي تمثل وحدات األعمال االستتتتتتتتتتتتراتيجية للمجموعة. تقدم وحدات  ثالثلدى المجموعة  
األعمال اإلستتتتتتتراتيجية منتجات وخدمات مختلفة ويتم إدارتها بشتتتتتتكل منفصتتتتتتل حيث أنها تتطلب تكنولوجيا وإستتتتتتتراتيجيات تستتتتتتويق  

اخلية لكل وحدة من وحدات األعمال االستتتتراتيجية وذلك بصتتتورة ربع ستتتنوية  مختلفة. يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة تقارير اإلدارة الد
 على األقل.

 
قطاعات يتم إعداد التقارير عنها. لكن بعد االستتتتتتتتتحواذ على حديد اإلمارات، تم  خمس ضتتتتتتتتمنفي الستتتتتتتتابق كانت المجموعة تدار  

وحيد عدد من وحدات األعمال األصتتغر ألغراض ترشتتيد ذلك إلى ثالثة أقستتام. وهذا يعكس حجم شتتركة حديد اإلمارات، حيث تم ت
 الرقابة اإلدارية.

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

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

 
إلى أربتاح  استتتتتتتتتتتتتتتنتادامتدرج أدنتاه المعلومتات المتعلقتة بنتتائج كتل قطتاع من القطتاعتات التي يتم إعتداد تقتارير عنهتا. يتم قيتاس األداء 

قارير اإلدارة الداخليتة التي يتم مراجعتهتا من قبتل الرئيس التنفيتذي ومجلس إدارة المجموعة. تستتتتتتتتتتتتتتتختدم القطتاع، كمتا تم إدراجه في ت
أربتاح القطتاع لقيتاس األداء، حيتث ترى اإلدارة أن هتذه المعلومتات هي األكثر مالئمتة لتقييم النتتائج الختاصتتتتتتتتتتتتتتة ببعض القطتاعتات 

 قياسًا بمنشآت أخرى التي تعمل ضمن هذه الصناعات.
 
 



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

 

25  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال
 
 

 قطاعية )يتبع(  تقارير 17
   حديد  طابوق إسمنت و   أنابيب وأخرى    حذوفات   المجموعة 
   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم 

 )غير مدقق(: 2022 يونيو 30للفترة المنتهية في           
            إيرادات من عمالء خارجيين  4,176,328  351,648  84,175  -  4,612,151

           
            إيرادات بين القطاعات  -  -  4,170  (4,170)  -
           
 توقيت اإلعتراف باإليرادات          

            في زمن محدد  4,176,328  351,648  84,175  -  4,612,151
           

            مصاريف فائدة  14,965  17,903  48  -  32,916
           

            استهالك وإطفاء  249,863  25,672  6,736  -  282,271
           

            استثمارات محتسبة وفقًا لحقوق الملكية ربححصة   -  -  2,048  -  2,048
           

            ربح/)خسارة( للفترة   259,761  29,247  (9,145)  -  279,863
           
 )غير مدقق( 2022يونيو  30كما في           

            مجموع الموجودات  9,862,965  1,818,952  491,845  -  12,173,762
           

            مجموع المطلوبات  ( 3,359,087)  (1,256,037)  (99,666)  -  4,714,790
 
 



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

 

26  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال
 
 

 تقارير قطاعية )يتبع(  17
 

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

 )غير مدقق(: 2021 يونيو 30للفترة المنتهية في           
            إيرادات من عمالء خارجيين  -  335,545  82,538  -  418,083

           
            إيرادات بين القطاعات  -  -  3,593  (3,593)  -
           
 توقيت اإلعتراف باإليرادات          

            في زمن محدد  -  335,545  82,538  -  418,083
           

            مصاريف فائدة   -  18,995  84  -  19,079
           

            استهالك وإطفاء  -  36,405  7,116  -  43,521
           

            محتسبة وفقًا لحقوق الملكية استثمارات ربححصة   -  -  1,555  -  1,555
           
            لفترةل خسارة  -  (4,890)  (18,350)  -  (23,240)
 (:مدقق) 2021 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة          

            مجموع الموجودات  9,764,649  1,860,666  438,334  -  12,063,650
           
            مجموع المطلوبات  (3,520,532)  (1,284,961)  (79,045)  -  (4,884,541)
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27  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال
 
 

  أخرى إيرادات  18
   يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةال

2021  2022   
   )غير مدقق(   )غير مدقق( 

   ألف درهم  ألف درهم 
     

 عائدات من بيع خردوات   316  2,000
 مكسب بيع ممتلكات وآالت ومعدات   -  1,181

      أخرى   191  -
     

3,181  507        
 
 

 العائد األساسي والمخفض للسهم  19
 

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

 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في   يونيو 30الثالثة أشهر المنتهية في   
  2022  2021  2022  2021 
 مدقق()غير   )غير مدقق(  )غير مدقق(  )غير مدقق(   
         

          (23,240)  279,863  (24,461)  207,278  )خسارة( الفترة )ألف درهم( ربح/ 
         

المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرة 
  )آالف األسهم(

 
6,850,000  1,750,000  

 
6,850,000  1,750,000          

         
          (0,013)  0,041  (0,014)  0,030  العائد للسهم الواحد )درهم( 

 
، وبالتالي، فإن العائد المخفض 2021  يونيو  30أو   2022  يونيو  30لم تصتتتتتتتتتتتتدر المجموعة أية أوراق مالية مخفضتتتتتتتتتتتتة كما في 

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

 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال
 
 

  إعادة تصنيف أرقام المقارنة 20
 

 مصتتتاريف  إلى  المالية  وغير  المالية الموجودات قيمة  انخفاض  بخستتتائر  المتعلقة المقارنة  أرقام تصتتتنيف إعادة تم  الحالية،  الفترة  في
وفقًا  الحالية الفترة  عرض  مع  لتتوافق  الموحد الموجز  الخستتتتتتتتارة أو  الربح بيان في  التوالي،  على  مباشتتتتتتتترة، وتكاليف  وإدارية عمومية

التصتتتتتتتتتتنيف هذه    دةعاليس إل  .للمجموعة  الملكية  وحقوق   الربح  على  تأثير  أي  له يوجد ال  حيث  إعداد التقارير للمجموعةلمتطلبات  
  تأثير على الربح وحقوق الملكية للمجموعة. أية
 

 
 

 والصراع بين روسيا وأوكرانيا نتائج موسمية 21
 

 يونيو 30أشتهر المنتهية في  ستتةالخستارة الموجز الموحد لفترة اللم يتم تستجيل أية إيرادات ذات طبيعة موستمية في بيان الربح أو 
 .2021و 2022

 
الحصتتتول على كميات  كان يتملم يكن للصتتتراع الحالي بين روستتتيا وأوكرانيا تأثير مادي على ستتتلستتتلة التوريد للمجموعة؛ في حين  

بعض المواد االستتهالكية، فقد تم إنشتاء خطوط إمداد بديلة لتحل محل هذه   إلى جانب، من روستيا، ستابقاً معينة من الحديد الخام،  
 أن المجموعة ليس لديها عمالء مهمين في منطقة رابطة الدول المستقلة. ويشار إلىالمواد. 

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

 
 

  المالية المرحلية الموجزة الموحدة  البيانات اعتماد 22
 

 .2022أغسطس  1اإلدارة بتاريخ مجلس أعضاء المالية المرحلية الموجزة الموحدة من قبل  البياناتتم اعتماد وإجازة إصدار 

 معاد
 تصنيفه 

 إعادة  
 تصنيف

 كما تم بيانه 
 سابقا  

  

   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم
       

  
  

  
لفترة الستة  الخسارة الموجز الموحد أوبيان الربح 

 2021يونيو  30أشهر المنتهية في 
 تكاليف مباشرة   (366,164)  (151)  ( 366,315)

 إجمالي الربح   51,919  (151)  51,768
 خسائر إنخفاض القيمة على موجودات غير مالية   (151)  151  -
 مصاريف عمومية وإدارية   (38,028)  (13,182)  ( 51,210)
 خسائر إنخفاض القيمة على موجودات مالية  (13,182)  13,182  -
       

  
  

  
بيان الربح أو الخسارة الموجز الموحد لفترة الثالثة 

 2021يونيو  30أشهر المنتهية في 
 تكاليف مباشرة   (174,265)  170  ( 174,095)

 إجمالي الربح   20,281  170  20,451
 القيمة على موجودات غير مالية خسائر إنخفاض   170  (170)  -
 مصاريف عمومية وإدارية   (23,357)  (9,630)  ( 32,987)
 خسائر إنخفاض القيمة على موجودات مالية  (9,630)  9,630  -


