
ایبیكس لالستثمار ش.م.ع 
(سابقاً "شركة أسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع") 

البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
٢٠٢٢سبتمبر ٣٠الفترة المنتھیة في 





(سابقاً "شركة أسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع")ایبیكس لالستثمار ش.م.ع

جزءًا من ھذه البیانات المرحلیة الموحدة المختصرة. ٢٠إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

٢

بیان األرباح أو الخسائر المرحلي الموحد المختصر 
٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في ةالمنتھیالتسعة أشھرلفترة 

المنتھیة في  التسعة أشھرفترة فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
٢٠٢١سبتمبر  ٢٠٢٢٣٠سبتمبر ٢٠٢١٣٠سبتمبر  ٢٠٢٢٣٠سبتمبر ٣٠

(غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) 
درھم درھم درھم درھم إیضاحات 

٤٢٠٥٫٠٦٨٫٣٣٣٤٥٫٨٢٤٫٦٣٦٦٤٦٫٠٦٤٫٥٣٠١٢٢٫٧٩٦٫٢٣٤اإلیرادات  
) ١٢٣٫٤٨٦٫٦٩٨() ٤٥٨٫٣٢٨٫٨٧٧() ٤٧٫٨٧٠٫٧٢٩() ١٥٧٫٤٠٩٫٦٣٣(تكلفة المبیعات  

) ٦٩٠٫٤٦٤(١٨٧٫٧٣٥٫٦٥٣) ٢٫٠٤٦٫٠٩٣(٤٧٫٦٥٨٫٧٠٠إجمالي الربح  

) ١١٫٠٩٨٫٤٢٢() ٥٩٫٠٦٣٫٤٨٠() ٣٫١١٨٫٩٨٣() ٢١٫٥٧٧٫١٨٩(المصاریف العمومیة واإلداریة  
٢٫٠٣٩٫٥٠١١٫٢٧٨٫٢٢٨٢٫٦٤٣٫٥٠٨٢٫٥٢٨٫٦٨٩اإلیرادات األخرى 

٢٤٣٫٩٤١٧٩١٫١٦٣- - إیرادات توزیعات األرباح  
جھات مستثمر فیھا محتسبة وفقًا  الحصة من خسارة 

) ١٫٠٣٣٫٤٥١() ٢٫٤٩٢٫٠٧٥() ١٥٣٫٧٥٥() ١٫٦٥٦٫١٦٨(٧لحقوق الملكیة 
صافي الربح من الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة  

٢٣٫٩٢٢٫٥١٠٢٢٫٤٨٤٫٣٩٨٢٥٫٦٠٥٫٧٤٩٢٢٫٣٤٦٫٨٠٦العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  
) ٢٫٠٦٥٫٠٩٣() ١٫٠٤٩٫١٣٤() ٤٧٨٫٢٦٧() ٤٦٢٫٠١٧(٨تكالیف التمویل  

٤٩٫٩٢٥٫٣٣٧١٧٫٩٦٥٫٥٢٨١٥٣٫٦٢٤٫١٦٢١٠٫٧٧٩٫٢٢٨الربح للفترة  

١٩٠٫٠١٤٠٫٠٣٦٠٫٠٥٣٠٫٠٢١العوائد األساسیة للسھم الواحد 



(سابقاً "شركة أسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع")ایبیكس لالستثمار ش.م.ع

جزءًا من ھذه البیانات المرحلیة الموحدة المختصرة. ٢٠إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

٣

بیان الدخل الشامل المرحلي الموحد المختصر 
٢٠٢٢سبتمبر ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

المنتھیة في  التسعة أشھرفترة فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
٢٠٢١سبتمبر  ٢٠٢٢٣٠سبتمبر ٢٠٢١٣٠سبتمبر  ٢٠٢٢٣٠سبتمبر ٣٠

(غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) 
درھم درھم درھم درھم 

٤٩٫٩٢٥٫٣٣٧١٧٫٩٦٥٫٥٢٨١٥٣٫٦٢٤٫١٦٢١٠٫٧٧٩٫٢٢٨الربح للفترة
(الخسارة) الشامل اآلخر: /الدخل  

یتم إعادة تصنیفھا الحقاً إلى األرباح  لن البنود التي 
: أو الخسائر 

في القیمة العالة الستثمارات بالقیمة  ) الزیادة النقص(
١٠٥٫٦٤٤٫٤٣٩) ١٣٫٩٣٦٫٣٦٤(١١٣٫٨٠٦٫٢٦٤) ٩٢٫٣٤٨(العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

الربح من بیع استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل  
٣٫٦٢٠٫١٤٥- ١٥٠٫٢٤١- الشامل اآلخر 

١٠٩٫٢٦٤٫٥٨٤) ١٣٫٩٣٦٫٣٦٤(١١٣٫٩٥٦٫٥٠٥) ٩٢٫٣٤٨() الدخل الشامل اآلخر  الخسارة (إجمالي  

٤٩٫٨٣٢٫٩٨٩١٣١٫٩٢٢٫٠٣٣١٣٩٫٦٨٧٫٧٩٨١٢٠٫٠٤٣٫٨١٢إجمالي الدخل الشامل للفترة 
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(سابقاً "شركة أسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع")ایبیكس لالستثمار ش.م.ع

جزءًا من ھذه البیانات المرحلیة الموحدة المختصرة. ٢٠إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

٥

المرحلي الموحد المختصربیان التغیرات في حقوق المساھمین 
٢٠٢٢سبتمبر ٣٠المنتھیة في التسعة أشھرلفترة 

االحتیاطي االختیاري  االحتیاطي النظامي  احتیاطي الدمج رأس المال 

التغیرات المتراكمة عند  
إعادة تقییم موجودات  

مالیة 
األرباح المحتجزة  

اإلجمالي (الخسائر المتراكمة)  
درھم درھم درھم درھم درھم درھم درھم 

٤٨٠٫٣٧٧٫٠٥٤) ١١٩٫٧٩٠٫٧٩٦() ٥٫١٠٦٫٨١٧(٦٩٫٤١٧٫٩٢٣٣٢٫٧٣٨٫٧٤٤- ٥٠٣٫١١٨٫٠٠٠(مدققة) ٢٠٢١ینایر ١الرصید في 
١٠٫٧٧٩٫٢٢٨١٠٫٧٧٩٫٢٢٨- - - - - الربح للفترة  

١٠٩٫٢٦٤٫٥٨٤- ١٠٩٫٢٦٤٫٥٨٤- - - - إجمالي الخسارة الشاملة األخرى للفترة  
مدرجة استثمارات تحویل احتیاطي القیمة العادلة عند استبعاد

- ١٢٫٣٠٥٫٦١٧) ١٢٫٣٠٥٫٦١٧(- - - - الشامل اآلخر بالقیمة العادلة من خالل الدخل

٦٠٠٫٤٢٠٫٨٦٦) ٩٦٫٧٠٥٫٩٥١(٦٩٫٤١٧٫٩٢٣٣٢٫٧٣٨٫٧٤٤٩١٫٨٥٢٫١٥٠- ٥٠٣٫١١٨٫٠٠٠(غیر مدققة)  ٢٠٢١سبتمبر ٣٠في 

٦٣٤٫٤٥٣٫٤٤٦) ١٠٥٫١٢٣٫٤٦٨(٦٩٫٧١٦٫٠١٨٣٣٫٠٣٦٫٨٣٩١٣٣٫٧٠٦٫٠٥٧- ٥٠٣٫١١٨٫٠٠٠(مدققة)  ٢٠٢٢ینایر ١الرصید في 
٣٫٠٥٠٫٠٧٧٫٤٦٧- - - - - ٣٫٠٥٠٫٠٧٧٫٤٦٧) ١١إصدار رأس مال (إیضاح 

) ١٫٨٠٠٫٩١٠٫١٠٣(- - - - ) ١٫٨٠٠٫٩١٠٫١٠٣(- ) ٣االستحواذ على شركة تابعة (إیضاح 
١٥٣٫٦٢٤٫١٦٢١٥٣٫٦٢٤٫١٦٢- - - - - الربح للفترة  

) ١٣٫٩٣٦٫٣٦٤(- ) ١٣٫٩٣٦٫٣٦٤(- - - - إجمالي الخسارة الشاملة للفترة  

٦٩٫٧١٦٫٠١٨٣٣٫٠٣٦٫٨٣٩١١٩٫٧٦٩٫٦٩٣٤٨٫٥٠٠٫٦٩٤٢٫٠٢٣٫٣٠٨٫٦٠٨) ١٫٨٠٠٫٩١٠٫١٠٣(٣٫٥٥٣٫١٩٥٫٤٦٧(غیر مدققة)  ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في 



(سابقاً "شركة أسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع")ایبیكس لالستثمار ش.م.ع

جزءًا من ھذه البیانات المرحلیة الموحدة المختصرة. ٢٠إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

٦

المرحلي الموحد المختصر بیان التدفقات النقدیة 
٢٠٢٢سبتمبر ٣٠المنتھیة في التسعة أشھرلفترة 

فترة التسعة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢١سبتمبر ٢٠٢٢٣٠سبتمبر ٣٠
درھم درھم

(غیر مدققة) (غیر مدققة) إیضاحات 

األنشطة التشغیلیة
١٥٣٫٦٢٤٫١٦٢١٠٫٧٧٩٫٢٢٨الربح للفترة 

تعدیالت على: 
١٦٫٠٣٤٫٠٢٠١١٫٢٤٢٫٢٦٤استھالك ممتلكات وآالت ومعدات  

)٢٣٫٨١٠(-الربح من بیع ممتلكات وآالت ومعدات  
٩٧٫٤٠٩٢١٥٫٢١٢إطفاء موجودات غیر ملموسة  

-٤٨٫١٣٣إطفاء موجودات حق االستخدام  
ربح القیمة العادلة من إعادة تقییم استثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح 

)٢٢٫٣٤٦٫٨٠٦() ٢٥٫٦٠٥٫٧٤٩(أو الخسائر 
١٫٥١٨٫٢٨٤٢٤٢٫٠٥٨مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 

--صافي خسائر االنخفاض في القیمة على موجودات مالیة  
) ٥٨٦٫٨٧٢(-الربح من بیع استثمار بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

) ٢٠٤٫٢٩١() ٢٤٣٫٩٤١(إیرادات توزیعات األرباح  
٢٫٤٩٢٫٠٧٥١٫٠٣٣٫٤٥١الحصة من خسارة جھات مستثمر فیھا محتسبة وفقًا لحقوق الملكیة 

مخصص (عكس) خسارة االئتمان المتوقعة على الذمم التجاریة المدینة والذمم 
)١٫٨٥٣٫٤٢٩(٢١٫٦٨٣٫٩٥١المدینة األخرى والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة  

١٫٠٤٩٫١٣٤٢٫٠٦٥٫٠٩٣تكالیف التمویل 

١٧٠٫٦٩٧٫٤٧٨٥٦٢٫٠٩٨
تعدیالت على رأس المال العامل: 

٧٫٩٥١٫٤٠٧) ٦٫٣٤٣٫٣٢٣(المخزون  
١٦٤٫٦١٩٫٧٨٥٦٩٧٫٤٩٣الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى  
)٣٣٫٤٩٥٫٦٠٤() ١٠٣٫٨٥١٫٥٤٣(الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى  

-) ١٦٠٫٦٧٨٫٦٢١(المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة  
-١٢٫٢٠١٫٨٠٨المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة  

)١٫٢٤٣٫٥٧٧() ٢٤٠٫٠٨٢(مكافآت نھایة الخدمة للموظفین المدفوعة  

)٢٥٫٥٢٨٫١٨٣(٧٦٫٤٠٥٫٥٠٢صافي النقد من (المستخدم في) األنشطة التشغیلیة  

األنشطة االستثماریة 
)٢٫٠٦٣٫٦٠٣() ٣١٫٠٣٧٫٤٩٤(شراء ممتلكات وآالت ومعدات  

-) ١٫٠٠٠٫٠٠٠(االستثمار في جھات مستثمر فیھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة 
٤٤٧٫٤٨٣٢٣٫٨١٠متحصالت من بیع ممتلكات وآالت ومعدات  

٤٠٫٤٠٠٫٢٩٩-متحصالت من بیع استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   
٩٫٤٤٥٫٨٠٠٦٫٠٧٢٫٢٠٤متحصالت من بیع استثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

)٢١٫٥٦٢٫٨٥٤(-شراء استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
)٥٫١٦٢٫٨٨٥() ١٢٫٨٧١٫٢٤٩(شراء استثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

-٢٥٫٤٢٨٫٧٨٠صافي النقد المستحوذ علیھ لدى شركة تابعة  
٢٤٣٫٩٤١٢٠٤٫٢٩١توزیعات أرباح مستلمة  

١٧٫٩١١٫٢٦٢) ٩٫٣٤٢٫٧٣٩(صافي النقد (المستخدم في) من األنشطة االستثماریة  

األنشطة التمویلیة
٢٫٩٦٩٫٨٢٧) ٥٫٢١٣٫٩٤٥(صافي الحركة في قروض بنكیة  

)٢٫٠٦٥٫٠٩٣() ١٫٠٤٤٫٣٧١(تكالیف التمویل المدفوعة  

٩٠٤٫٧٣٤) ٦٫٢٥٨٫٣١٦(صافي النقد (المستخدم في) من األنشطة التمویلیة  

)٦٫٧١٢٫١٨٧(٦٠٫٨٠٤٫٤٤٧صافي الزیادة (النقص) في النقد وما یعادلھ 
٦٫٩٠٩٫٨٣٢) ١٠٫٤٢٢٫٩٢٤(النقد وما یعادلھ في بدایة الفترة  

١٠٥٠٫٣٨١٫٥٢٣١٩٧٫٦٤٥النقد وما یعادلھ في نھایة الفترة  



(سابقاً "شركة أسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع")ایبیكس لالستثمار ش.م.ع

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

٧

األنشطة١

(المشار إلیھا فیما یلي باسم "الشركة") ھي "شركة أسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع")إن ایبیكس لالستثمار ش.م.ع (سابقاً 
الصادر  ٤شركة مساھمة عامة تأسست في رأس الخیمة باسم شركة أسمنت رأس الخیمة ش.م.ع بموجب المرسوم األمیري رقم 

المتحدة في   . بدأت الشركة إنتاجھا التجاري في أبریل  ١٩٩٥عن صاحب السمو حاكم إمارة رأس الخیمة، االمارات العربیة 
، عدلت اسمھا التجاري إلى شركة أسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع. وعالوة على ذلك، في شھر  ٢٠٢١وخالل  ٢٠٠٠
، تم تعدیل االسم التجاري للشركة إلى ایبیكس لالستثمار ش.م.ع. إن الشركة مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق  ٢٠٢٢مارس  
. المالیة

تتضمن ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة نتائج العملیات والمركز المالي للشركة وشركاتھا التابعة (یشار إلیھا  
األسمنت  منتجات  وتجارة  الھیدرولیكي،  واألسمنت  الكلنكر  تصنیع  للمجموعة  الرئیسیة  األنشطة  تشمل  "المجموعة").  بـ  معاً 

لمؤسسات الصناعیة والتجاریة والزراعیة وتأسیسھا وإدارتھا، وتموین المواد الغذائیة، وعقود تموین  بالجملة، واالستثمار في ا 
األطعمة الجاھزة (تحضیر الوجبات)، وإدارة المعسكرات وأماكن إقامة العمال، وخدمات إدارة المرافق، وخدمات حقول ومرافق  

مظالت، وتفصیل أجنحة الخیام وتنظیم الحفالت والفعالیات وتقدیم أعمال النفط والغاز البریة والبحریة، وبیع وتأجیر الخیام وال
التصمیم الداخلي. 

وشركة شیمیرا ٢٠٢١خالل   سي")  اتش  ("آي  ذ.م.م  القابضة  كابیتال  اتش سي  آي  شركة  من  عرضاً  الشركة  مساھمو  ، قبل 
٪  ١٠٠بیكس")، لالستحواذ على حصة ملكیة بنسبة  لالستثمار ذ.م.م ("شیمیرا")، وھما مساھمو شركة إیبیكس القابضة ذ.م.م ("إی

قدره  إجمالي  أساسي  بمبلغ  منھا  لكل  واحد  درھم  تبلغ  اسمیة  بقیمة  التحویل  إلزامیة  سندات  إصدار  مقابل  إیبیكس،  في 
١٧. تم تحویل السندات القابلة للتحویل إلى أسھم عادیة في  وشیمیراآي اتش سيدرھم من الشركة لشركة  ٣٫٠٥٠٫٠٧٧٫٤٦٧

في  ٢٠٢٢فبرایر   للمعاملة  التنظیمیة  الموافقات  على  الحصول  تم  إلى  ٢٠٢٢مارس  ١.  الشركة  مال  رأس  زاد  وبالتالي،   ،
أصحاب أغلبیة  آي اتش سي وشیمیرا شركتي درھم اعتبارًا من ذلك التاریخ. نتیجة لھذه المعاملة، أصبحت ٣٫٥٥٣٫١٩٥٫٤٦٧

األسھم في المجموعة.

، استحوذت شركة تموین إلدارة الشركات ذ.م.م، وھي شركة تابعة مملوكة بالكامل لغذاء القابضة ش.م.خ، ٢٠٢٢أبریل  ١في  
. آي اتش سيفي الشركة من ٪٥١٫٥على حصة مساھمة بنسبة 

من قبل مجلس ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠مجموعة للفترة المنتھیة في  تم اعتماد إصدار البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة لل
. ٢٠٢٢أكتوبر ٢٤اإلدارة بتاریخ 
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

٨

أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة ٢

أساس اإلعداد٢٫١

"التقاریر المالیة المرحلیة". ٣٤للمجموعة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم  تم إعداد البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  

أساس القیاس 
لمبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء الموجودات المالیة التي یتم قیاسھا تم إعداد البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة وفقاً 

بالقیمة العادلة.

رض العملة الوظیفیة وعملة الع
تم عرض ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة بالدرھم اإلماراتي (درھم)، وھو العملة الوظیفیة للبیئة االقتصادیة 

األساسیة التي تعمل فیھا الشركة. 

أساس التوحید ٢٫٢

المالیة للشركة وشركاتھا التابعة. الموحدة المختصرة للمجموعة من المعلومات المرحلیة تتكون البیانات المالیة 

یتم تحقیق السیطرة عندما یكون للمجموعة:

 ،سیطرة على الجھة المستثمر فیھا
التعرض، أو الحقوق، في العوائد المتفاوتة من مشاركتھا مع الجھة المستثمر فیھا، و
 .المقدرة على استخدام سیطرتھا للتأثیر على عوائدھا

تقییم ما إذا كانت تسیطر على جھة مستثمر فیھا في حال أشارت الحقائق والظروف إلى وجود تغیرات في  تقوم المجموعة بإعادة  
. واحد أو أكثر من عناصر السیطرة الثالث المدرجة أعاله

عندما یكون للمجموعة أقل من غالبیة حقوق التصویت في الجھة المستثمر فیھا، یكون لھا سیطرة على الجھة المستثمر فیھا عندما  
. فیھا من جانب واحدتكون حقوق التصویت كافیة لمنح القدرة العملیة على توجیھ األنشطة ذات الصلة للجھة المستثمر 

لحقائق والظروف ذات الصلة عند تقییم فیما إذا كانت حقوق تصویت المجموعة في الجھة تأخذ المجموعة في االعتبار كافة ا 
المستثمر فیھا كافیة لمنحھا السیطرة، بما في ذلك:  

 الترتیب (الترتیبات) التعاقدیة مع حاملي األصوات اآلخرین في الجھة المستثمر فیھا؛
الحقوق الناشئة عن الترتیبات التعاقدیة األخرى؛ و
 قوق تصویت المجموعة وحقوق التصویت المحتملة.ح
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

٩

أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٢

یبدأ توحید شركة تابعة عندما تحصل المجموعة على السیطرة على الشركة التابعة ویتوقف عندما تفقد المجموعة السیطرة على  
الشركة التابعة. وبشكل خاص، یتم إدراج إیرادات ومصاریف الشركة التابعة المستحوذ علیھا أو المستبعدة خالل الفترة في بیان  

یخ الذي تحصل فیھ المجموعة على السیطرة إلى التاریخ الذي تتوقف فیھ المجموعة عن السیطرة الدخل الشامل الموحد من التار
على الشركة التابعة. 

یعود  حقوق الملكیة غیر المسیطرة.  مالكي المجموعة وإلى  اآلخر إلى  مكونات الدخل الشامل  وكافة  أو الخسارة  ینسب الربح 
عة إلى مالكي المجموعة وإلى الحقوق غیر المسیطرة حتى لو أدى ذلك إلى عجز في  إجمالي بیان الدخل الشامل للشركات التاب

رصید حقوق الملكیة غیر المسیطرة.  

عند الضرورة، یتم إجراء تعدیالت على البیانات المالیة للشركات التابعة بھدف جعل سیاساتھا المحاسبیة متوافقة مع السیاسات 
واإلیرادات والمصاریف والتدفقات النقدیة یتم استبعاد  المحاسبیة للمجموعة.   وحقوق المساھمین  كافة الموجودات والمطلوبات 

المتعلقة بالمعامالت بین أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحید. 

السیطرة على  یتم احتساب التغییر في حصة ملكیة شركة تابعة، دون فقدان السیطرة، كمعاملة حقوق ملكیة. عندما تفقد المجموعة  
) بین  كالفرق  احتسابھا  ویتم  الخسائر  أو  ضمن األرباح  أو الخسائر  إدراج األرباح  یتم  تابعة،  العادلة ١شركة  إجمالي القیمة   (

) القیمة الدفتریة السابقة لموجودات ومطلوبات الشركة التابعة وأٍي ٢لالعتبار المستلم والقیمة العادلة ألیة حصة محتفظ بھا؛ و (
ق غیر المسیطرة. یتم احتساب كافة المبالغ المدرجة سابقاً ضمن الدخل الشامل اآلخر والمتعلقة بتلك الشركة التابعة كما  من الحقو

لو أن المجموعة قامت باستبعاد موجودات أو مطلوبات الشركة التابعة ذات الصلة بشكل مباشر (یتم إعادة تصنیفھا إلى األرباح  
فئة أخرى ضمن حقوق الملكیة كما ھو محدد/مسموح بھ في المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  أو الخسائر أو یتم تحویلھا إلى

دلة  القابلة للتطبیق). یتم اعتبار القیمة العادلة ألي استثمار محتفظ بھ في الشركة التابعة سابقاً في تاریخ فقدان السیطرة كالقیمة العا 
، كما ھو مناسب، والتكلفة عند اإلدراج ٩ة بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  عند اإلدراج المبدئي للمحاسبة الالحق

المبدئي لالستثمار في الشركة الزمیلة أو شركة االئتالف. 

ھي كما یلي:  ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠إن تفاصیل الشركات التابعة كما في 

األنشطة الرئیسیة بلد التأسیس والتشغیلاسم الشركة التابعة 
نسبة حصة الملكیة وحقوق  

التصویت المحتفظ بھا 
٢٠٢٢٢٠٢١

-٪ ١٠٠شركة استثماریة  اإلمارات العربیة المتحدة  إیبیكس القابضة ذ.م.م  

تصنیع الكلنكر واألسمنت  اإلمارات العربیة المتحدة  شركة أسمنت رأس الخیمة ذ.م.م 
الھیدرولیكي، وتجارة منتجات  

األسمنت بالجملة 

١٠٠٪ ١٠٠٪

-٪ ١٠٠تموین األغذیة اإلمارات العربیة المتحدة إیبیكس الوطنیة لخدمات التموین ذ.م.م 

-٪ ١٠٠بیع وتأجیر الخیام  اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م –شركة الخیام المركزیة 

-٪ ١٠٠خدمات إدارة المنشآت اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م- إلدارة المنشآت آر آر 

-٪ ١٠٠أعمال تنفیذ التصمیم الداخلي  اإلمارات العربیة المتحدة ملكیة فردیة ذ.م.م –بدوار للتصمیم الداخلي 



(سابقاً "شركة أسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع")ایبیكس لالستثمار ش.م.ع

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

١٠

الھامة (تتمة) أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة ٢

أساس التوحید (تتمة) ٢٫٢

األنشطة الرئیسیة بلد التأسیس والتشغیلاسم الشركة التابعة 
نسبة حصة الملكیة وحقوق  

التصویت المحتفظ بھا 
٢٠٢٢٢٠٢١

االستثمار في المشاریع وتأسیسھا  اإلمارات العربیة المتحدة إیبیكس الوطنیة لالستثمار ذ.م.م 
وإدارتھا 

١٠٠ ٪-

ملكیة  –سبورت سیرفیسیز كیترینج كومباني 
فردیة ذ.م.م  

-٪ ١٠٠خدمات تنظیف المباني اإلمارات العربیة المتحدة 

خدمات إدارة الشركات والمؤسسات  اإلمارات العربیة المتحدة (**) (*) إیبیكس إلدارة الشركات ذ.م.م 
الخاصة 

٤٠ ٪-

ملكیة فردیة  –إیبیكس لإلنشاء والتطویر 
(*) ذ.م.م

-٪ ١٠٠التطویر واإلنشاء العقاري اإلمارات العربیة المتحدة 

ملكیة فردیة  – إیبیكس بادل سبورت ذ.م.م 
(*) ش.م.خ 

-٪ ١٠٠نادي تنس اإلمارات العربیة المتحدة 

ملكیة  – الوطنیة للخدمات اللوجستیة إیبیكس 
(*) فردیة ذ.م.م 

الشحن والتخلیص البري والبحري  اإلمارات العربیة المتحدة 
والجوي  

١٠٠ ٪-

-٪ ٥١االستثمار في المشاریع التجاریة  اإلمارات العربیة المتحدة (*) إیبیكس یو إل لالستثمار ذ.م.م 

ملكیة  –ریفا مارین للخدمات البحریة العامة 
(*) فردیة ذ.م.م 

إصالح وصیانة الماكینات  اإلمارات العربیة المتحدة 
والمعدات البحریة 

١٠٠ ٪-

(*) إن ھذه الشركات ھي شركات خاملة وغیر عاملة. 
(**) شركة تابعة موحدة على أساس السیطرة الفعلیة. 

السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات التغیرات في ٢٫٣

إن السیاسات المحاسبیة المطبقة عند إعداد البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة متوافقة مع تلك المطبقة من قبل المجموعة 
، باستثناء تطبیق المعاییر والتفسیرات والتعدیالت ٢٠٢١دیسمبر  ٣١كما في وللسنة المنتھیة في  الموحدةعند إعداد البیانات المالیة

. لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معیار أو تفسیر أو تعدیل آخر صادر ولم  ٢٠٢٢ینایر  ١الجدیدة والتالیة الفعالة كما في  
یصبح فعال بعد.

 الشركة التابعة  -اعتماد المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للمرة األولى ١لمالیة رقم المعیار الدولي إلعداد التقاریر ا
كمطبق للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للمرة األولى 

 مطلوبات  ٪" المتعلق باستبعاد ال١٠الرسوم في اختبار "الـ  –األدوات المالیة ٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة
المالیة 
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

١١

أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٢

التغیرات في السیاسات المحاسبیة واإلفصاحات (تتمة) ٢٫٣

 الضریبة على قیاسات القیمة العادلة -الزراعة ٤١معیار المحاسبة الدولي رقم
 تكالیف إتمام العقد  -العقود الُمكِلفة -٣٧تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم
 اإلشارة إلى اإلطار المفاھیمي  -٣تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم
 المتحصالت قبل االستخدام المقصود الممتلكات واآلالت والمعدات: -١٦تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم

لم یكن لھذه التعدیالت أي تأثیر جوھري على البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة للمجموعة. لدى المجموعة النیة في  
استخدام الوسائل العملیة في الفترات المستقبلیة إذا أصبحت قابلة للتطبیق. 

المعاییر الصادرة ولكنھا غیر فعالة بعد –التغیرات المستقبلیة في السیاسات المحاسبیة  ٢٫٤

المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة 
إن المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة التي تم إصدارھا ولكنھا لم تدخل بعد حیز التنفیذ حتى تاریخ إصدار البیانات المالیة 

الموح  الجدیدة  المرحلیة  والتفسیرات  ھذه المعاییر  تطبیق  في  المجموعة النیة  لدى  أدناه.  عنھا  مفصح  للمجموعة  المختصرة  دة 
والمعدلة، في حال إمكانیة التطبیق، عندما تصبح ساریة المفعول. 

 عقود التأمین؛  ١٧المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم
تصنیف المطلوبات كمتداولة أو غیر متداولة؛١م تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رق :
 تعریف التقدیرات المحاسبیة؛ و٨تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم :
  اإلفصاح عن  ٢وبیان ممارسة المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة رقم  ١تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم :

السیاسات المحاسبیة.

قع المجموعة أن یكون لتطبیق ھذه المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة تأثیر مادي على بیاناتھا المالیة المرحلیة الموحدة  ال تتو
المختصرة. 

األحكام والتقدیرات المحاسبیة الھامة ٢٫٥

من اإلدارة وضع األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر على  المختصرة  الموحدة  المرحلیة  یتطلب إعداد البیانات المالیة  
تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف. قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه 

التقدیرات.
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

١٢

أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٢

(تتمة) لتقدیرات المحاسبیة الھامةاألحكام وا٢٫٥

األحكام
السیاسات المحاسبیة للمجموعة، قامت اإلدارة بوضع األحكام التالیة، والتي لھا التأثیر الجوھري األكبر على  أثناء عملیة تطبیق

: المرحلیة الموحدة المختصرةالمبالغ المدرجة في البیانات المالیة 

١٥ي إلعداد التقاریر المالیة تحدید ما إذا كانت االتفاقیات غیر الموقعة (الشفویة) تستوفي تعریف العقد بموجب المعیار الدول
أو دوائرھا أو أطرافھا ذات العالقة، على أساس الشروط المتفق علیھا شفھیاً (بما في ذلك  یتم تنفیذ بعض مشاریع حكومة أبوظبي

تقدیرات التكلفة اإلجمالیة للمشروع والجداول الزمنیة) بما یتماشى مع ممارسات األعمال التاریخیة للمجموعة. قررت اإلدارة أن  
لعقد مع العمیل" بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  مثل ھذه االتفاقیات الشفویة غیر الموقعة تستوفي تعریف "ا

. تعتبر اإلدارة أن مثل ھذه االتفاقیات الشفویة غیر الموقعة تستوفي تعریف "العقد مع العمیل" بموجب المعیار الدولي إلعداد  ١٥
ألساسیة للعقد وأیة شروط قانونیة أخرى، على  باعتبار أن المجموعة والعمیل یتفقان على العناصر ا١٥التقاریر المالیة رقم  

الرغم من أن مسائل التفاصیل تُترك لالتفاق علیھا في وقت الحق، ویعتبر العقد ملزماً حتى في حالة عدم وجود اتفاقیة بشأن ھذه 
یة المتحدة وبموجب حكم  من القانون المدني لدولة اإلمارات العرب١٣٢المسألة بالتفصیل. وباإلضافة إلى ذلك، بموجب المادة رقم  

أو  ١٩٩٧یولیو  ٢٢بتاریخ  ٤٢من السنة القضائیة  ١٣٤المحكمة اإلداریة العلیا في القضیة رقم   ، یمكن أن یكون العقد شفھیاً 
.كتابیاً، كما یمكن أن ینتج العقد عن أفعال ُتظھر وجود موافقة متبادلة بین األطراف المعنیة

التقدیرات غیر المؤكدة 
تراضات الرئیسیة المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئیسیة األخرى للتقدیرات غیر المؤكدة في تاریخ بیان المركز المالي  إن االف

الموحد، والتي تتضمن مخاطر جوھریة قد تتسبب في تعدیالت مادیة على القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل السنة 
المالیة القادمة تمت مناقشتھا أدناه:

األعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة للممتلكات والمعدات
تعتمد األعمار اإلنتاجیة والقیم المتبقیة للممتلكات والمعدات على أحكام اإلدارة حول النمط التاریخي لألعمار اإلنتاجیة والمعاییر  

لمعیار المحاسبة العامة في القطاع. قامت اإلدارة بمراجعة القیم المتبقیة واألعمار   وفقاً  اإلنتاجیة المقدرة للممتلكات والمعدات 
"الممتلكات واآلالت والمعدات" وقررت أن ھذه التوقعات ال تختلف بشكل جوھري عن التقدیرات السابقة. ١٦الدولي رقم 

االنخفاض في قیمة الممتلكات والمعدات
یمة بناًء على تقییم ما إذا كانت مؤشرات االنخفاض في القیمة موجودة في  یتم تقییم الممتلكات والمعدات لتحدید االنخفاض في الق 

تاریخ بیان المركز المالي الموحد. لم تقم اإلدارة في السنة الحالیة بتكوین مخصص ألیة مبالغ لبنود الممتلكات والمعدات التي 
نخفاض في القیمة. وبناًء علیھ، ال یلزم وجود یحتمل تعرضھا لالنخفاض في القیمة حیث لم تحدد اإلدارة أیة مؤشرات على اال

مخصص لالنخفاض في قیمة الممتلكات والمعدات.
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

١٣

أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٢

(تتمة) األحكام والتقدیرات المحاسبیة الھامة٢٫٥

التقدیرات غیر المؤكدة (تتمة) 
دمج األعمال 

بالنسبة االستحواذ على أعمال تخصیص سعر الشراء لمختلف موجودات ومطلوبات األعمال المستحوذ علیھا.تتطلب محاسبة  
یتطلب  لمعظم الموجودات والمطلوبات، یتم تخصیص سعر الشراء عن طریق إدراج األصل أو االلتزام بالقیمة العادلة المقدرة.

ما یتضمن استخدام  تحدید القیمة العادلة للموجودات المستحوذ علیھا والمط لوبات المفترضة وضع حكم من قبل اإلدارة وغالباً 
تقدیرات وافتراضات جوھریة، بما في ذلك االفتراضات المتعلقة بالتدفقات النقدیة المستقبلیة الداخلة والخارجة ومعدالت الخصم  

كافة المع.  واألعمار اإلنتاجیة للموجودات ومضاعفات السوق لومات المتاحة من أجل إجراء عملیات تستخدم إدارة المجموعة 
تحدید القیم العادلة.  

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم التجاریة المدینة والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة
جب نموذج خسارة  تقوم المجموعة بتقییم االنخفاض في قیمة موجوداتھا المالیة بناًء على نموذج خسارة االئتمان المتوقعة. بمو

االئتمان المتوقعة، تقوم المجموعة باحتساب خسائر االئتمان المتوقعة والتغیرات في خسائر االئتمان المتوقعة تلك في نھایة كل 
فترة تقاریر مالیة لتعكس التغیرات في مخاطر االئتمان منذ اإلدراج المبدئي للموجودات المالیة. تقوم المجموعة بقیاس مخصص 

بمبلغ یساوي خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتوقع ألدواتھا المالیة. الخسارة 

تقوم المجموعة بقیاس خسائر االئتمان المتوقعة ألداة مالیة بطریقة تعكس: 

 مبلغ غیر متحیز ومرجح االحتمالیة یتم تحدیده من خالل تقییم مجموعة من النتائج المحتملة؛
 للمال؛ و القیمة الزمنیة
 حول األحداث السابقة المالیة  بدون تكلفة أو مجھود یذكر في تاریخ التقاریر  المتوفرة  للدعم  والقابلة  المعلومات المعقولة 

والظروف الحالیة والتنبؤات بالظروف االقتصادیة المستقبلیة. 

والمبالغ   المدینة  التجاریة  الذمم  إجمالي  بلغ  المالیة،  التقاریر  تاریخ  في  قیمتھ  كما  ما  العالقة  ذات  األطراف  من  المستحقة 
، كما بلغ مخصص خسائر ) ال شيء:  ٢٠٢١(درھم٣٦٩٫٦٤٤٫٤٧٨ودرھم)  ٥٨٫١٤٦٫٥٥٩:  ٢٠٢١درھم (٥٣٨٫٧٧٣٫٥٣٤

مقابلھا ما قیمتھ ال  :  ٢٠٢١درھم (١٢٫٨٨٨٫٠٩٩و)درھم٢٠٢١:١٣٫٠٤٨٫٨٤٦درھم (٣٥٫٧٢٤٫٩٨٣االئتمان المتوقعة 
على التوالي. یتم إدراج أي فرق بین المبالغ المحصلة فعلیاً في الفترات المستقبلیة والمبالغ المتوقع استالمھا في بیان الدخل  )شيء

الشامل الموحد. 

االنخفاض في قیمة المخزون
یتم إدراج المخزون بالتكلفة أو صافي القیمة القابلة للتحقیق، أیھما أقل. عندما یصبح المخزون بطيء الحركة أو متقادم، یتم إجراء 
تقدیر لصافي القیمة القابلة للتحقیق. بالنسبة للمبالغ الجوھریة بشكل فردي، یتم إجراء ھذا التقدیر على أساس فردي. أما بالنسبة  

لجوھریة بشكل فردي ولكنھا بطیئة الحركة أو متقادمة، فیتم تقییمھا بشكل جماعي ویتم تكوین مخصص وفقاً لنوع  للمبالغ غیر ا 
المخزون ودرجة قدمھ أو تقادمھ، بناًء على أسعار البیع التاریخیة. 



(سابقاً "شركة أسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع")ایبیكس لالستثمار ش.م.ع

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

١٤

أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٢

(تتمة) ةاألحكام والتقدیرات المحاسبیة الھام٢٫٥

التقدیرات غیر المؤكدة (تتمة) 
المخزون حجماحتساب 

المخزون الختامي لبعض المواد الخام والكلنكر واألسمنت الجاھز استخدام التقدیرات. في نھایة كل فترة  حجمیتطلب احتساب  
تقاریر مالیة، یتوجب على اإلدارة تعیین خبیر مسح لتحدید حجم المخزون الذي تستخدمھ اإلدارة، باستخدام صیغة یتم وضعھا 

كمیة عند اإلغالق.بالرجوع إلى كثافة المخزون المقدرة، للوصول إلى ال

١٩تأثیر كوفید 
) في التفشي والتطور، مما یتسبب في تعطیل األعمال والنشاط االقتصادي. خالل  ١٩یستمر فیروس كورونا المستجد (كوفید  

ھذه   ومدة  حجم  یزال  ال  ذلك،  ومع  السلع.  والطلب على  باألسعار  یتعلق  فیما  حول االقتصاد الكلي  شكوك  ھناك  كانت  السنة، 
على أرباحنا وتدفقاتنا النقدیة ووضعنا المالي. تراقب المجموعة تطورات جائحة  ولكن یمكن أن یؤثرا مؤكدین،التطورات غیر  

وسوف تواصل تقییم المزید من التأثیرات في المستقبل. ١٩كوفید 

تفشي على المجموعة في تأخیرات طفیفة في تحصیل المبالغ من العمالء بسبب  ١٩تتمثل التأثیرات المعروفة حالیاً لجائحة كوفید  
لكن تراقب اإلدارة الوضع عن كثب، كما احتفظت بمخصص كاٍف لخسائر االئتمان المتوقعة. ومع ذلك، لم تؤثر  و١٩وباء كوفید  

، نظرًا لألعمال المتنوعة التي تقوم بھا ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠تائج المجموعة للفترة المنتھیة في  ھذه العوامل بشكل جوھري على ن
للمجموعة في  المرحلیة الموحدة المختصرةالمجموعة. ال تتوقع اإلدارة أي تأثیر مادي مستقبلي لھذا الوباء على البیانات المالیة  

ھذه المرحلة. 

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٢٫٦

دمج األعمال والشھرة 
یتم احتساب دمج األعمال باستخدام طریقة االستحواذ. یتم احتساب تكلفة االستحواذ كإجمالي اعتبارات الشراء المحولة التي یتم  
قیاسھا بالقیمة العادلة في تاریخ االستحواذ ومبلغ أیة حقوق غیر مسیطرة في الجھة المستحوذ علیھا. بالنسبة لكل دمج أعمال،  
تختار المجموعة قیاس الحقوق غیر المسیطرة في الجھة المستحوذ علیھا إما بالقیمة العادلة أو بحصة متناسبة من صافي موجودات 
الجھة المستحوذ علیھا القابلة للتحدید. یتم إدراج التكالیف المتعلقة باالستحواذ عند تكبدھا وتم إدراجھا ضمن المصاریف العمومیة  

واإلداریة. 

المجموعة أنھا قد استحوذت على شركة عندما تتضمن مجموعة األنشطة والموجودات التي تم االستحواذ علیھا مدخالت  تعتبر
كانت  جوھریة إذا  بشكل كبیر في القدرة على إنشاء المخرجات. تعتبر العملیة المستحوذ علیھا  وعملیة موضوعیة تساھم معاً 

رجات، وتتضمن المدخالت المستحوذ علیھا قوة عاملة منظمة تتمتع بالمھارات أو ضروریة للقدرة على االستمرار في إنتاج المخ 
المعرفة أو الخبرة الالزمة ألداء تلك العملیة أو تساھم بشكل كبیر في القدرة على مواصلة إنتاج المخرجات وتعتبر فریدة من  

ي القدرة على االستمرار في إنتاج المخرجات. نوعھا أو نادرة أو ال یمكن استبدالھا دون تكلفة كبیرة أو جھد أو تأخیر ف 
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

١٥

أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٢

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٢٫٦

دمج األعمال والشھرة (تتمة) 
عندما تقوم المجموعة باالستحواذ على أعمال، تقوم بتقییم الموجودات المالیة والمطلوبات المفترضة لغرض التصنیف والتعیین  
المناسب ووفقاً للشروط المتعاقد علیھا والظروف االقتصادیة والظروف المتعلقة بھا كما في تاریخ االستحواذ. یتضمن ھذا فصل  

المضافة من قبل الجھة المستحوذ علیھا. المشتقات الضمنیة في العقود 

في تاریخ االستحواذ، یتم إدراج الموجودات المستحوذ علیھا والمطلوبات المفترضة القابلة للتحدید بقیمتھا العادلة، باستثناء ما  
یلي: 

  بترتیبات مكافآت الموظفین ویتم  إدراج موجودات أو مطلوبات الضریبة المؤجلة والموجودات أو المطلوبات المتعلقة  یتم
مكافآت الموظفین على التوالي. ١٩ضرائب الدخل ومعیار المحاسبة الدولي رقم  ١٢قیاسھا وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم  

  وفقاً للمعیار  یتم قیاس المطلوبات أو أدوات حقوق الملكیة المتعلقة بترتیبات الدفع على أساس األسھم للشركة المستحوذ علیھا
الدفعات على أساس األسھم في تاریخ االستحواذ؛ و٢الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

للمعیار الدولي إلعداد التقاریر  یتم قیاس الموجودات (أو مجموعات االستبعاد) المصنفة كموجودات محتفظ بھا للبیع وفقاً 
ھا للبیع والعملیات المتوقفة، وفقاً لذلك المعیار. الموجودات غیر المتداولة المحتفظ ب٥المالیة رقم 

االعتبار   قیاس  یتم إعادة  تاریخ االستحواذ. ال  تحویلھ من قبل المستحوذ بالقیمة العادلة عند  أي اعتبار طارئ سیتم  یتم إدراج 
الطارئ المصنف كأصل  الطارئ المصنف كحقوق ملكیة ویتم احتساب تسویتھ الالحقة ضمن حقوق الملكیة. یتم قیاس االعتبار
األدوات المالیة، بالقیمة ٩أو التزام والذي ھو عبارة عن أداة مالیة وواقع ضمن نطاق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  

یر المالیة رقم العادلة مع إدراج التغیرات في القیمة العادلة في بیان األرباح أو الخسائر الموحد وفقاً للمعیار الدولي إلعداد التقار 
بالقیمة العادلة في  ٩. یتم قیاس االعتبار الطارئ اآلخر الذي ال یقع ضمن نطاق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ٩

تاریخ التقاریر المالیة مع إدراج التغیرات في القیمة العادلة ضمن بیان الدخل الشامل الموحد.

ة، (وھي الزیادة في إجمالي االعتبار المحول والقیمة المدرجة للحقوق غیر المسیطرة وأیة حصص  یتم قیاس الشھرة مبدئیاً بالتكلف
سابقة محتفظ بھا عن صافي الموجودات المستحوذ علیھا والمطلوبات المفترضة القابلة للتحدید). في حال أن القیمة العادلة لصافي  

حول، تقوم المجموعة بإعادة تقییم فیما إذا قامت بتحدید كافة الموجودات الموجودات المستحوذ علیھا تتجاوز إجمالي االعتبار الم 
المستحوذ علیھا وكافة المطلوبات المفترضة بشكل صحیح وبمراجعة اإلجراءات المستخدمة لقیاس المبالغ التي سوف یتم إدراجھا  

العادلة لصافي الموجودات المستحوذ علیھا على  عند تاریخ االستحواذ. في حال أن إعادة التقییم ال تزال تشیر إلى تجاوز القیمة
إجمالي االعتبار المحول، یتم عندھا إدراج الربح في بیان الدخل الشامل الموحد كربح من شراء صفقة. 

یمكن قیاس الحقوق غیر المسیطرة التي تمثل حصص ملكیة حالیة والتي تخول أصحابھا الحصول على حصة متناسبة من صافي  
نشأة في حالة التصفیة، مبدئیاً إما بالقیمة العادلة أو على أساس الحصة النسبیة للحقوق غیر المسیطرة من المبالغ موجودات الم

المدرجة من صافي الموجودات القابلة للتحدید للجھة المستحوذ علیھا. یتم اختیار أساس القیاس لكل معاملة على حدة. یتم قیاس  
یطرة بالقیمة العادلة أو، كما ینطبق، وفقًا لألساس المحدد في معیار آخر من المعاییر الدولیة األنواع األخرى من الحقوق غیر المس

إلعداد التقاریر المالیة. 



(سابقاً "شركة أسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع")ایبیكس لالستثمار ش.م.ع

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

١٦

أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٢

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٢٫٦

دمج األعمال والشھرة (تتمة) 
اإلدراج المبدئي، یتم قیاس الشھرة بالتكلفة ناقصاً أیة خسائر انخفاض في القیمة المتراكمة. ألغراض اختبار االنخفاض في  بعد  

القیمة، یتم تخصیص الشھرة المكتسبة عند دمج األعمال، من تاریخ االستحواذ، ألي وحدة مولدة للنقد خاصة بالمجموعة والتي  
بغض النظر عما إذا تم تخصیص موجودات ومطلوبات أخرى لتلك الوحدات. من المتوقع ان تستفید من الدمج،

الوحدة المولدة للنقد واستبعاد جزء من عملیة ضمن تلك الوحدة، یتم إدراج الشھرة المرتبطة  في حال تم تخصیص الشھرة إلى  
ضمن القیمة الدفتریة للعملیة عند تحدید الربح أو الخسارة عند االستبعاد. یتم قیاس الشھرة المستبعدة في ھذه بالعملیة المستبعدة  

وجزء من الوحدة المولدة للنقد المحتفظ بھا.الظروف بناًء على القیم النسبیة للعملیة المستبعدة

إذا كانت المحاسبة األولیة لدمج األعمال غیر مكتملة بحلول نھایة فترة التقاریر المالیة التي یتم فیھا الدمج، عندھا تقوم المجموعة  
الل فترة القیاس، أو یتم إدراج موجودات بإدراج مبالغ مؤقتة للبنود التي لم تكتمل المحاسبة عنھا. یتم تعدیل ھذه المبالغ المؤقتة خ 

أو مطلوبات إضافیة، لتعكس المعلومات الجدیدة التي تم الحصول علیھا حول الحقائق والظروف التي كانت موجودة في تاریخ 
االستحواذ والتي، في حال كانت معروفة، كانت سوف تؤثر على المبالغ المدرجة في ذلك التاریخ. 

یة المجموعة في الشركات التابعة الحالیة التغیرات في حصة ملك
یتم المحاسبة عن التغییرات في حصص ملكیة المجموعة في الشركات التابعة والتي ال تؤدي إلى فقدان المجموعة للسیطرة على  

لتغیرات الشركات التابعة كمعامالت حقوق ملكیة. یتم تعدیل القیم الدفتریة لحصص المجموعة والحقوق غیر المسیطرة لتعكس ا
حصصھا ذات الصلة في الشركات التابعة. یتم إدراج أي فرق بین المبلغ الذي یتم تعدیل الحقوق غیر المسیطرة بموجبھ  في 

والقیمة العادلة لالعتبار المدفوع أو المستلم مباشرة في حقوق الملكیة وینسب إلى مالك المجموعة.

تم إدراج األرباح أو الخسائر في بیان الدخل الشامل الموحد ویتم احتسابھا  عندما تفقد المجموعة السیطرة على شركة تابعة، ی
) بین  (١كالفرق  و  بھا  محتفظ  حصة  ألیة  العادلة  والقیمة  المستلم  لالعتبار  العادلة  إجمالي القیمة  القیمة الدفتریة السابقة ٢)   (

مسیطرة. یتم احتساب كافة المبالغ المدرجة سابقًا  للموجودات (بما في ذلك الشھرة) ومطلوبات الشركة التابعة وأیة حقوق غیر
في الدخل الشامل اآلخر فیما یتعلق بتلك الشركة التابعة كما لو أن المجموعة قد قامت باستبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات 

الصلة للشركة التابعة مباشرًة.

محتفظ بھ في الشركة التابعة   تاریخ فقدان السیطرة بمثابة القیمة الدفتریة األولیة  تعتبر القیمة العادلة ألي استثمار  السابقة في 
ألغراض المحاسبة الالحقة للحصة المحتفظ بھا كاستثمار في شركة زمیلة أو شركة ائتالف أو كأصل مالي. 
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

١٧

أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة الھامة (تتمة) ٢

(تتمة) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٢٫٦

االستحواذ على شركات خاضعة للسیطرة المشتركة 
یتم احتساب المعامالت التي ینتج عنھا تحویل الحصص في الشركات الخاضعة للسیطرة المشتركة وفقاً لطریقة تجمیع الحصص  

ا بالقیم الدفتریة المدرجة  في تاریخ التحویل دون إعادة إدراج الفترات السابقة. یتم إدراج الموجودات والمطلوبات المستحوذ علیھ
سابقاً في سجالت حسابات الشركة المحولة. یتم إضافة مكونات حقوق الملكیة للشركات المستحوذ علیھا إلى نفس المكونات ضمن 

المجموعة. یتم إدراج أي تكالیف معامالت مدفوعة مقابل االستحواذ مباشرًة في حقوق الملكیة. 

دمج األعمال ٣

إیبیكس القابضة ذ.م.م االستحواذ على  -الخاضعة لسیطرة مشتركةاألعمالدمج 
إیبیكس لتحویل  شركة، خالل الفترة الحالیة، تلقت الشركة ووافقت على عرض من مساھمي١كما ھو مذكور في اإلیضاح رقم 

ستحواذ") تم الحصول على كافة  ("تاریخ اال٢٠٢٢مارس  ١٪ من إیبیكس إلى الشركة ("المعاملة"). في  ١٠٠حصة ملكیة بنسبة  
إلى الشركة مقابل إصدار سندات  بالكامل  الموافقات التنظیمیة المتعلقة بالمعاملة، وتم تحویل رأس المال الصادر لشركة إیبیكس  

سھم عادي  ٣٫٠٥٠٫٠٧٧٫٤٦٧إلزامیة التحویل من قبل الشركة إلى مساھمي إیبیكس. تم تحویل األدوات القابلة للتحویل إلى  
٪ من رأس المال الصادر للمنشأة المجمعة بعد الدمج.٨٥٫٨قیمة اسمیة قدرھا درھم واحد لكل منھا بما یمثل ب

یقع مقر إیبیكس في دولة اإلمارات العربیة المتحدة وتتمثل أنشطتھا في خدمات تقدیم األطعمة، وعقود تقدیم الطعام الجاھز (إعداد  
ة العمال، وخدمات إدارة المرافق، وخدمات حقول ومرافق النفط والغاز البریة والبحریة،  الوجبات)، وإدارة المخیمات وأماكن إقام

خالل الربع وبیع وتأجیر الخیام والمظالت وتفصیل أجنحة الخیام وتنظیم الحفالت والمناسبات وتقدیم أعمال التصمیم الداخلي.  
ألعمال شركات خاضعة لسیطرة مشتركة  ، أكملت الشركة تقییمھا وخلصت إلى أن المعام٢٠٢٢الثاني من عام   لة تمثل دمجاً 

نظرًا إلى أن الشركة والجھة المستحوذ علیھا یخضعان في  ٣وھو ما یقع خارج نطاق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
وبعده. االستحواذ  قبل  الطرف  نفس  لسیطرة  باحتساب النھایة  الشركة  قامت  للمجموعة،  المحاسبیة  للسیاسة  ووفقاً  لذلك،  وفقاً 

المعاملة باستخدام طریقة تجمیع الحصص. 

١٩١٫١١٤٫٦٦٩ودرھم٥٦٤٫٦٥٠٫٨٧٤اعتبارًا من تاریخ االستحواذ، ساھمت إیبیكس بإیرادات وأرباح للمجموعة بلغت قیمتھا  
٨٢٠٫٨٢٨٫٥٩٧بدایة السنة، لساھمت إیبیكس بإیرادات وأرباح للمجموعة بقیمة  درھم على التوالي. فیما لو تم االستحواذ في

درھم على التوالي. ٢٨٩٫٤٨٤٫٨٦٢درھم و
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

١٨

دمج األعمال (تتمة) ٣

إیبیكس القابضة ذ.م.م (تتمة) االستحواذ على  -دمج األعمال الخاضعة لسیطرة مشتركة 
والمطلوبات المفترضة: علیھا المستحوذ الموجوداتیلخص الجدول التالي 

اإلجمالي 
درھم 

الموجودات 
١٢٫٧٢٦٫٧٣٥الممتلكات واآلالت والمعدات  

٦٫٨٨٢٫٦١٥الموجودات غیر الملموسة  
١٦٢٫٣٢٣موجودات حق االستخدام  

٤٫٩٧٠٫٦٩٧المخزون  
٥٠٨٫٤٩٨٫٩٩٩الخسائر الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو 

٢٠٥٫٩٢٥٫٥٩٤المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة  
٧٣٨٫٩٢٧٫٦٨٦الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى  

٢٥٫٤٢٨٫٧٨٠النقد واألرصدة البنكیة  

١٫٥٠٣٫٥٢٣٫٤٢٩

المطلوبات 
٢٫٤٢٦٫٥٠٦مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین  

٢٧٫٦٣٠٫١٦٩المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة  
١٢٩٫٦٤٤مطلوبات عقود اإلیجار 

٢٢٤٫١٦٩٫٧٤٦الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى  

٢٥٤٫٣٥٦٫٠٦٥

١٫٢٤٩٫١٦٧٫٣٦٤إجمالي صافي الموجودات المستحوذ علیھا القابلة للتحدید  

٣٫٠٥٠٫٠٧٧٫٤٦٧اعتبار الشراء المحول  

)١٫٨٠٠٫٩١٠٫١٠٣(احتیاطي الدمج  

اإلجمالي 
درھم 

تحلیل التدفقات النقدیة عند االستحواذ: 
٢٥٫٤٢٨٫٧٨٠(المدرج ضمن التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة) صافي النقد المستحوذ علیھ لدى شركة تابعة 

-النقد المدفوع  

٢٥٫٤٢٨٫٧٨٠صافي التدفقات النقدیة عند االستحواذ  
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

١٩

اإلیرادات ٤

:المجموعةفیما یلي تحلیل مبیعات 

المنتھیة في  التسعة أشھرفترة الثالثة أشھر المنتھیة فيفترة 
سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢
سبتمبر ٣٠

٢٠٢١
سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢
سبتمبر ٣٠

٢٠٢١
(غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) 

درھم درھمدرھم درھم

-٢٦٩٫٣٤٧٫٠١٢-١٠٤٫٣٤٠٫٧٤٥خدمات التموین  
-١٦٦٫٠١٢٫٢٢٠-٢٦٫٥٧٥٫٣٣١بیع الخیام  

-١٠٣٫٨٠١٫٥٥٠-٤٨٫١٣٠٫٨١٢خدمات إدارة المنشآت  
-٢٥٫٤٩٠٫٠٩١-٦٫٠٣٨٫٦٤٩خدمات المقاوالت 

١٩٫٩٨٢٫٧٩٦٤٥٫٨٢٤٫٦٣٦٨١٫٤١٣٫٦٥٧١٢٢٫٧٩٦٫٢٣٤بیع األسمنت  

٢٠٥٫٠٦٨٫٣٣٣٤٥٫٨٢٤٫٦٣٦٦٤٦٫٠٦٤٫٥٣٠١٢٢٫٧٩٦٫٢٣٤اإلجمالي

المجموعة من العقود المبرمة مع العمالء: فیما یلي تقسیم إیرادات 

المنتھیة في  التسعة أشھرفترة الثالثة أشھر المنتھیة فيفترة 
سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢
سبتمبر ٣٠

٢٠٢١
سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢
سبتمبر ٣٠

٢٠٢١
(غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) 

درھم درھمدرھم درھم

إدراج اإلیرادات توقیت 
١٣١٫٢٦٨٫٧٦٤٤٥٫٨٢٤٫٦٣٦٣٧١٫١٢٩٫٦٨٧١٢٢٫٧٩٦٫٢٣٤البضائع والخدمات المحولة في فترة زمنیة محددة 

-٢٧٤٫٩٣٤٫٨٤٣-٧٣٫٧٩٩٫٥٦٩البضائع والخدمات المحولة بمرور الوقت  

٢٠٥٫٠٦٨٫٣٣٣٤٥٫٨٢٤٫٦٣٦٦٤٦٫٠٦٤٫٥٣٠١٢٢٫٧٩٦٫٢٣٤اإلجمالي

الممتلكات والمعدات ٥

المنتھیة في  التسعة أشھردرھم (فترة  ٣١٫٠٣٧٫٤٩٤خالل الفترة، بلغت اإلضافات إلى الممتلكات واآلالت والمعدات ما قیمتھ  
درھم)، باستثناء الممتلكات واآلالت والمعدات المستحوذ علیھا من خالل دمج األعمال وبلغت ٢٫٠٦٣٫٦٠٣:  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠

التسعة أشھر درھم (فترة  ١٦٫٠٣٤٫٠٢٠ما قیمتھ  ٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠المنتھیة في  التسعة أشھرقیمة رسوم االستھالك لفترة  
ت واآلالت والمعدات المستحوذ علیھا من خالل دمج  درھم). بلغت قیمة الممتلكا ١١٫٢٤٢٫٢٦٤:  ٢٠٢١سبتمبر  ٣٠المنتھیة في  

بلغت قیمة  : ال شيء).٢٠٢١سبتمبر  ٣٠المنتھیة في  التسعة أشھر) (فترة  ٣درھم (إیضاح  ١٢٫٧٢٦٫٧٣٥األعمال ما قیمتھ  
شيء).: ال٢٠٢١سبتمبر ٣٠درھم (التسعة أشھر المنتھیة في ٤٤٧٫٤٨٣استبعادات الممتلكات واآلالت والمعدات ما قیمتھ 



(سابقاً "شركة أسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع")ایبیكس لالستثمار ش.م.ع

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

٢٠

الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى٦

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر ٣٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

-٤٧٥٫٠٨٢٫٨٦١من الجھات الحكومیة –الذمم التجاریة المدینة 
٦٣٫٦٩٠٫٦٧٣٥٨٫١٤٦٫٥٥٩من الجھات غیر الحكومیة –الذمم التجاریة المدینة 

٥٣٨٫٧٧٣٫٥٣٤٥٨٫١٤٦٫٥٥٩
)١٣٫٠٤٨٫٨٤٦()٣٥٫٧٢٤٫٩٨٣(ناقصاً: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

٥٠٣٫٠٤٨٫٥٥١٤٥٫٠٩٧٫٧١٣صافي -ذمم تجاریة مدینة 
١٢٫٣٣٩٫٥٩٨٢٫٥٧١٫٣٦٢مبالغ مدفوعة مقدماً 

-١٣٫٨٦٦٫٩٧٣ودائع  
٢٩٫٤٨٦٫٢٦٩٣٫٦٥٨٫٥٧٩سلف للموردین  

-٥٣٫٧٥٥٫٦٩٩ذمم مدینة لم یصدر عنھا فواتیر 
٣٫٤١٤٫٨٥٩٢٫١١٢٫٥٠٩ذمم مدینة أخرى (صافي)* 

٦١٥٫٩١١٫٩٤٩٥٣٫٤٤٠٫١٦٣

٤٫٤٧٥٫١٧٩:  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١درھم (٤٫٤٧٥٫١٧٩من مورد بمبلغ  مبلغ مدین* تتضمن الذمم المدینة األخرى (صافي)  
درھم) والتي قامت المجموعة بتكوین مخصص محدد مقابلھا. 

من   مدینة  ذمم  ذلك  ویشمل  عمالء  عدة  من  مستحقاً  الفترة  نھایة  في  المدینة  التجاریة  الذمم  رصید  بمبلغ  ٥كان  عمالء 
من الذمم التجاریة  )  ٪٧٩:  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١(٪  ٨٩تمثل  درھم)٤٥٫٦٦٩٫٨٧٥:  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١(درھم٤٨٣٫٤٩٢٫٦٦٧

المدینة. تعتبر اإلدارة أن ھؤالء العمالء من ذوي السمعة الطیبة والجدارة االئتمانیة وھي على ثقة من أن ھذا التركیز في مخاطر  
االئتمان لن یؤدي إلى أیة خسارة كبیرة للمجموعة.

ئتمان المتوقعة كما یلي: كانت الحركة في مخصص خسائر اال 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر ٣٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

١٣٫٠٤٨٫٨٤٦١٤٫٨٤١٫٢١٤الرصید االفتتاحي 
-١٠٫٨٤٠٫٠٢٢المستحوذ علیھا أثناء دمج األعمال 

١١٫٨٣٦٫١١٥٧٢٣٫٩٦٤المحمل للفترة / السنة
)٢٫٥١٦٫٣٣٢(-عكس مخصص الفائض خالل لفترة / السنة 

٣٥٫٧٢٤٫٩٨٣١٣٫٠٤٨٫٨٤٦الرصید الختامي 



(سابقاً "شركة أسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع")ایبیكس لالستثمار ش.م.ع

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

٢١

الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى (تتمة) ٦

الدفعةمستحق 
یوم ١٨٠أكثر من یوم ١٨٠-١٢١یوم ١٢٠-٩١یوم ٩٠-٦١یوم ٦٠-٣٠ة المتداولاإلجمالي 

درھم درھم درھم درھم درھم درھم درھم 

(غیر مدققة) ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠في 
٪ ٠٫٣٣-٪ ٠٫٣٣٪ ٠٫٣٣٪ ٠٫٣٣٪ ٠٫٣٣معدل خسارة االئتمان المتوقعة 

٤٧٥٫٠٨٢٫٨٦١٩٨٫٤٥٨٫٤٠٥٣٢٫٠٠٦٫٩٩٠٣٢٫٥٢٠٫٤٦٩١٤٫٠١٧٫٢٧١٧٧٫٤١٦٫٤١٧٢٢٠٫٦٦٣٫٣٠٩جھات حكومیة  –إجمالي القیمة الدفتریة المقدرة عند التعثر 
١٫٥٦٠٫٣٦٩٣٢٤٫٧٤٢١٠٦٫٥٥١١٠٦٫٥٨١٤٥٫٦٨٨٢٥٣٫٩٦٥٧٢٢٫٨٤٢خسارة االئتمان المتوقعة  

٪ ٩٤٫٢٣٪ ٢٠٫٣٧٪ ٤٤٫٧٩٪ ١٨٫٤١٪ ٥٠٫٨٠٪ ٥٫٨٣معدل خسارة االئتمان المتوقعة 
٦٣٫٦٩٠٫٦٧٣٢٠٫٨٧٥٫٦٩٣٤٫٥٨٢٫٥٤٣٤٫٦٩٩٫٣٣٦٢٫٦٤٣٫٩٨٩٧٢٨٫٢٩٩٣٠٫١٦٠٫٨١٣جھات غیر حكومیة  –إجمالي القیمة الدفتریة المقدرة عند التعثر 

٣٤٫١٦٤٫٦١٦١٫٢١٧٫٢٦٨٢٫٣٢٧٫٧١٠٨٦٥٫١٤٠١٫١٨٤٫١٦٠١٤٨٫٣٧٦٢٨٫٤٢١٫٩٦٢خسارة االئتمان المتوقعة  

٪ ١١٫٦٢٪ ٠٫٥١٪ ٧٫٣٨٪ ٢٫٦١٪ ٦٫٦٥٪ ١٫٢٩معدل خسارة االئتمان المتوقعة 
٥٣٨٫٧٧٣٫٥٣٤١١٩٫٣٣٤٫٠٩٨٣٦٫٥٨٩٫٥٣٣٣٧٫٢١٩٫٨٠٥١٦٫٦٦١٫٢٦٠٧٨٫١٤٤٫٧١٦٢٥٠٫٨٢٤٫١٢٢ذمم تجاریة مدینة  –إجمالي القیمة الدفتریة المقدرة عند التعثر 

٣٥٫٧٢٤٫٩٨٥١٫٥٤٢٫٠١٠٢٫٤٣٤٫٢٦١٩٧١٫٧٢١١٫٢٢٩٫٨٤٨٤٠٢٫٣٤١٢٩٫١٤٤٫٨٠٤خسارة االئتمان المتوقعة  

الدفعة مستحق

یوم١٨٠أكثر من یوم١٨٠-١٢١یوم١٢٠-٩١یوم٩٠-٦١یوم٦٠-٣٠ةالمتداولاإلجمالي 
درھم درھم درھم درھم درھم درھم درھم 

(مدققة) ٢٠٢١دیسمبر ٣١في 
٪ ٤٥٫٠٤٪ ٠٫٩٥٪ ٠٫٥٠٪ ٠٫٩٢٪ ١٫٣٨٪ ١٫١٢٥معدل خسارة االئتمان المتوقعة 

١٣٫٢٧٨٫٣٥٩٥٫٤٨٨٫٢٤٦٥٫٠٧١٫٧٨٢٣٫٩٧٢٫٨١٤٢٫٠٩٦٫٩٣٢٢٨٫٢٣٨٫٤٢٦ذمم تجاریة مدینة  –إجمالي القیمة الدفتریة المقدرة عند التعثر 
١٦٦٫٥٠٤٧٥٫٩٨٦٤٦٫٦١٥١٩٫٨٩٢١٩٫٩٤٩١٢٫٧١٩٫٩٠٠خسارة االئتمان المتوقعة  

جھات مستثمر فیھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة  استثمارات في ٧

لدى الشركة االستثمارات التالیة في جھات مستثمر فیھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة: 

نسبة حقوق الملكیة 
٢٠٢٢٢٠٢١بلد التأسیس  األنشطة الرئیسیة  التصنیف  الجھة المستثمر فیھا  

الخرسانة الجاھزة وتقدیم  تعمل في مجال تصنیع وبیع  شركة زمیلة  ریم ردي مكس ذ.م.م 
خدمات ضخ الخرسانة 

٪ ٢٠٪٢٠اإلمارات العربیة المتحدة  

شركة ائتالف  سكاي جو لنقل البضائع ذ.م.م 
مجال   في  باستخدام  تعمل  للبضائع  الجوي  النقل 

طائرات بدون طیار(درونز) 
- ٪٥٠اإلمارات العربیة المتحدة  

٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

٣٣٫٩٣٥٫٧١٠٣٥٫٥٣٤٫٠٩٨ریم ردي مكس ذ.م.م 
-١٠٦٫٣١٣سكاي جو لنقل البضائع ذ.م.م

٣٤٫٠٤٢٫٠٢٣٣٥٫٥٣٤٫٠٩٨



(سابقاً "شركة أسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع")ایبیكس لالستثمار ش.م.ع

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

٢٢

استثمارات في جھات مستثمر فیھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة (تتمة) ٧

: كما یليي جھات مستثمر فیھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكیة كانت الحركة في االستثمار ف

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر ٣٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

٣٥٫٥٣٤٫٠٩٨٣٨٫٣٩٢٫٢٢٤الرصید االفتتاحي 
-١٫٠٠٠٫٠٠٠إضافات 

)١٫٧٥٣٫٥٦١(-تعدیالت أخرى 
)١٫١٠٤٫٥٦٥()٢٫٤٩٢٫٠٧٥(الخسارة للفترة / السنة  ناقصاً: حصة من 

٣٤٫٠٤٢٫٠٢٣٣٥٫٥٣٤٫٠٩٨

الموجودات المالیة ٨

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر ٣٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

٥٧٨٫٨٣٠٫٥٦٠٤١٫٣٠٠٫٣٦٣موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
١٩٧٫١٤٠٫٠٦١٢١١٫٠٧٦٫٤٢٥موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

٧٧٥٫٩٧٠٫٦٢١٢٥٢٫٣٧٦٫٧٨٨

األرباح أو الخسائر موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل 
استثمارات مدرجة 
٤١٫٣٠٠٫٣٦٣١٢٫٨٢٣٫٧١٨الرصید االفتتاحي 

١٢٫٨٧١٫٢٤٩٥٫١٦٢٫٨٨٥إضافات
-٥٠٨٫٤٩٨٫٩٩٩) ٣المستحوذ علیھا بموجب دمج أعمال (إیضاح –إضافات 

٢٤٫٥٢٤٫٥٠٩٢٨٫٧٩٩٫٠٩٢التغیر في القیمة العادلة 
١٫٠٨١٫٢٤٠٥٨٦٫٨٧٢ربح من بیع استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 

)٦٫٠٧٢٫٢٠٤()٩٫٤٤٥٫٨٠٠(استبعادات

٥٧٨٫٨٣٠٫٥٦٠٤١٫٣٠٠٫٣٦٣الرصید الختامي 



(سابقاً "شركة أسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع")ایبیكس لالستثمار ش.م.ع

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

٢٣

) الموجودات المالیة (تتمة٨
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر ٣٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

موجودات مالیة مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
استثمارات مدرجة وغیر مدرجة 

٢١١٫٠٧٦٫٤٢٥٨٧٫٧٧٤٫٥٣٧الرصید االفتتاحي 
٢١٫٥٦٢٫٨٥٥-المستحوذ علیھا بموجب دمج أعمال –إضافات 

١٤٧٫٥٥٩٫٢٥١)١٣٫٩٣٦٫٣٦٤(التغیر في القیمة العادلة 
)٤٩٫٣٥٦٫٤٠٠(-المبیعات خالل السنة

٣٫٥٣٦٫١٨٢-ربح من بیع استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

١٩٧٫١٤٠٫٠٦١٢١١٫٠٧٦٫٤٢٥الرصید الختامي 

١٩٢٫٠٧١٫٦٩٥٢٠٦٫٠٠٨٫٠٥٩المدرجة إجمالي األوراق المالیة 
٥٫٠٦٨٫٣٦٦٥٫٠٦٨٫٣٦٦األوراق المالیة غیر المدرجة 

١٩٧٫١٤٠٫٠٦١٢١١٫٠٧٦٫٤٢٥

فیما یلي التوزیع الجغرافي لالستثمارات:
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر ٣٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

٧٧٥٫٩٧٠٫٦٢١٢٥٢٫٣٧٦٫٧٨٨المتحدة اإلمارات العربیة 

. ١٨یتم إدراج االستثمارات بالقیمة العادلة باستخدام طرق التقییم كما ھو مفصح عنھ في اإلیضاح رقم 

المخزون ٩
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر ٣٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

٨٫٤٦١٫٨٣٤٣٫٧١٩٫٨١٠البضائع الجاھزة 
١٥٫٢٣٠٫٨٠٤٣٫١٠٣٫٥٢٥المواد الخام 

١٣٫١٠٣٫٨٤٥١٢٫٨٨٣٫١١١أعمال قید التنفیذ 
٣١٫٥٩٣٫٢٧٥٣٣٫٩٠٩٫٩٨٩صیانة –قطع غیار 

٣٫٠٠٨٫٧٥٦٦٫١١٠٫٨٨٥مواد استھالكیة 

اإلجمالي 
٧١٫٣٩٨٫٥١٤٥٩٫٧٢٧٫٣٢٠

)٤٫٦١٨٫١٦٠()٤٫٩٧٥٫٣٣٤(ناقصاً: مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم 

٦٦٫٤٢٣٫١٨٠٥٥٫١٠٩٫١٦٠اإلجمالي 



(سابقاً "شركة أسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع")ایبیكس لالستثمار ش.م.ع

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

٢٤

المخزون (تتمة) ٩

: كما یليكانت الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر ٣٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

٤٫٦١٨٫١٦٠٦٫٩٣٣٫٥٢٤الرصید االفتتاحي 
١٫١٠٣٫٣٨٢-إضافة إلى المخصص  
)٣٫٤١٨٫٧٤٦(-المشطوب خالل السنة

-٣٥٧٫١٧٤المستحوذ علیھ أثناء دمج األعمال 

٤٫٩٧٥٫٣٣٤٤٫٦١٨٫١٦٠

النقد واألرصدة البنكیة ١٠

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر ٣٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

١٫٢٦٦٫١٠٣٣٨٫٤٨٢الصندوقالنقد في 
-٦٢٫٤٩٣٫١٣١األرصدة البنكیة  

٦٣٫٧٥٩٫٢٣٤٣٨٫٤٨٢

:مما یليبیان التدفقات النقدیة المرحلي الموحد المختصر، یتكون النقد وما یعادلھ لغرض

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر ٣٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

١٫٢٦٦٫١٠٣٣٨٫٤٨٢الصندوقالنقد في 
-٦٢٫٤٩٣٫١٣١األرصدة البنكیة   

)١٠٫٤٦١٫٤٠٦()١٣٫٣٧٧٫٧١١()١٥ناقصاً: السحوبات على المكشوف من البنوك (إیضاح 

١٠٫٤٢٢٫٩٢٤(٥٠٫٣٨١٫٥٢٣(



(سابقاً "شركة أسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع")ایبیكس لالستثمار ش.م.ع

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

٢٥

رأس المال ١١

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر ٣٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

المصرح بھ، والصادر والمدفوع بالكامل 
) سھم عادي٥٠٣٫١١٨٫٠٠٠: ٢٠٢١دیسمبر ٣١(٣٫٥٥٣٫١٩٥٫٤٦٧

٣٫٥٥٣٫١٩٥٫٤٦٧٥٠٣٫١١٨٫٠٠٠بقیمة درھم واحد لكل سھم 

وبالتالي ارتفع رأس المال  سھم مقابل اعتبار الشراء المتعلق باالستحواذ على شركة تابعة ٣٫٠٥٠٫٠٧٧٫٤٦٧أصدرت الشركة 
).٣سھم (إیضاح  ٣٫٥٥٣٫١٩٥٫٤٦٧الصادر للشركة إلى 

االحتیاطیات ١٢

النظامي االحتیاطي ١٢٫١

٪ من ربح السنة سنویاً لحساب احتیاطي  ١٠، یتم تخصیص ما ال یقل عن ٢٠٢١) لسنة ٣٢المرسوم بقانون رقم (وفقاً لمتطلبات
٪ من رأس مال الشركة ٥٠قاف ھذا التخصیص عندما یصل رصید االحتیاطي إلى مبلغ یعادل غیر قابل للتوزیع ویتم إینظامي

٪ من رأس مال الشركة المدفوع. ٥٠المدفوع. سوف یتم استئناف ھذا التخصیص عندما یصبح رصید االحتیاطي أقل من 

االحتیاطي االختیاري ١٢٫٢

حتیاطي اختیاري. سوف یتم إیقاف ھذا التخصیص بقرار صادر عن  ٪ أخرى من ربح السنة إلنشاء حساب ا١٠سوف یتم تحویل  
٪ من رأس مال الشركة المدفوع. یمكن  ٢٠الجمعیة العمومیة بناًء على اقتراح مقدم من مجلس اإلدارة، أو إذا بلغ ھذا االحتیاطي 

لمقترحات المقدمة من مجلس اإلدارة.التي تحددھا الجمعیة العمومیة بناًء على الألموراستخدام ھذا االحتیاطي من قبل الشركة 

الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى ١٣

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر ٣٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

١٢٥٫٨٨٦٫١٢٧٥٥٫٩٢٢٫٥٤٤الذمم التجاریة الدائنة 
٥٢٫٢٨٨٫٧٤٠٦٫٠٧٧٫٦٠٨المستحقات  

٣٫٩٥١٫٩٦١٣٫٩٦٧٫٨٧٤دائنة توزیعات أرباح 
٣٫٧٠٧٫٦٥٣-ذمم التداول بالھامش الدائنة 

٨٫٢٤٧٫١٠٦٣٨٠٫٠٥٢ذمم دائنة أخرى  

١٩٠٫٣٧٣٫٩٣٤٧٠٫٠٥٥٫٧٣١
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

٢٦

األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة  ١٤

تقوم المجموعة بإبرام معامالت مع شركات وجھات تقع ضمن نطاق تعریف الطرف ذو العالقة الوارد ضمن معیار المحاسبة 
رقم   العالقة٢٤الدولي  ذات  األطراف  المساھمین إفصاحات  أي  العالقة،  ذات  األطراف  مع  معامالت  المعامالت  ھذه  تمثل   .

لس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئیسیین للمجموعة والشركات التي تسیطر علیھا  والشركات الزمیلة والشركات التابعة وأعضاء مج
ھذه األطراف أو التي تمارس علیھا نفوذًا جوھریاً. یتم اعتماد سیاسات وأحكام التسعیر لھذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة. 

األرصدة١٤٫١

المركز المالي الموحد ھي كما یلي:إن األرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بیان  

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر ٣٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

:المبالغ المستحقة من المساھمین
-٦٠٫٠٠٠شیمیرا لالستثمار ذ.م.م

٦٠٫٠٠٠-

المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة: 
-١١٧٫٣٧٤٫٤١٣طموح للرعایة الصحیة ذ.م.م 
-٩٩٫٣٠٣٫٤٥٨الدولیة لألوراق المالیة ذ.م.م

-٧٧٫٥٩٨٫٣٨٧أیھ آر* -أیھ تي جي سي للنقل والمقاوالت العامة ذ.م.م
-٤٣٫٨٣٧٫١٠٦الشركة الوطنیة لإلنشاءات البترولیة 

-١٧٫٤٥٩٫٢١١للتطویر العقاري ذ.م.ممون فالور
-٩٫٢٤٩٫٥٣٠مجموعة طموح للرعایة الصحیة ذ.م.م

-١٫٧٥٤٫٧٤٠المدینة السكنیة لعمال اإلنشاء ذ.م.م
-١٫٢٥٦٫٢٢٠بال للتبرید القابضة ذ.م.م

-٩٢٦٫٠٦٩شركة الجرافات البحریة الوطنیة ش.م.ع
-٥٢٤٫١٧٦إلدارة المشاریع ذ.م.مرویال أركیتیكت
-٩٣٫٦٦٨.م.ممنتجع تالل ذ

-٩٠٫٠٠٠شركة آي اتش سي كابیتال القابضة ذ.م.م
-٦٣٫٠٠٠ذ.م.م التقنیةبال للخدمات 

-٦٠٫٠٠٠شیمیرا لالستثمار ذ.م.م
-١٩٫٩٥٠كیر اند كلینیك ذ.م.م) .م.م (میدي كیو ھیلثسومریان ھیلث ذ

-١٧٫٩٢٤الشركة العالمیة القابضة ش.م.ع 
-١٣٫٩٥٩سنیمید انترناشونال الب اند مانجمنت ذ.م.م

-٢٫٦٦٧فیوال لالتصاالت ذ.م.م

٣٦٩٫٦٤٤٫٤٧٨-

-٣٦٩٫٦٤٤٫٤٧٨إجمالي المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة
-)١٢٫٨٨٨٫٠٩٩(ناقصاً: مخصص خسارة االئتمان المتوقعة

٣٥٦٫٧٥٦٫٣٧٩-
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

٢٧

(تتمة) األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة١٤

األرصدة (تتمة) ١٤٫١

لشركة أیھ تي جي  * یمثل ھذا البند قروض قصیرة األجل قدمتھا المجموعة للوفاء بمتطلبات رأس المال العامل قصیرة األجل  
. ٢٠٢٣ینایر ١٧أیھ آر. ال یحمل ھذا قرض فائدة ویستحق سداده على قسط واحد بتاریخ  -سي للنقل والمقاوالت العامة ذ.م.م

كانت الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة كما یلي: 
الفترة المنتھیة في  

٢٠٢٢سبتمبر ٣٠
السنة المنتھیة في  

٢٠٢١دیسمبر ٣١
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

--الرصید االفتتاحي 
-٣٫٠٤٠٫٢٦٣االستحواذ على شركة تابعة 

-٩٫٨٤٧٫٨٣٦المحمل للفترة 

-١٢٫٨٨٨٫٠٩٩الرصید الختامي 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر ٣٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 
ألطراف ذات عالقة: المبالغ المستحقة 
-١٩٫٩١٨٫١٠٢الدولیة ذ.م.م مخازن زي

-٨٫١٤١٫٣٥٦الریان لالستثمار 
-٥٫٦٩٦٫٨٣٩میراك رویال نیتشر للخضار والفواكھ ذ.م.م 

-٣٫٠٦١٫٥٦٩بال للخدمات التقنیة 
-٢٫١٣٣٫٧٦٦ألیانس فود كومباني ذ.م.م

-٦٩٠٫٠٠٠ملكیة فردیة ذ.م.م -االستثماریة للتجارة العامة نیوتك
-١٧٩٫٦٠٣الجرف للسفر والسیاحة  

-١٠٫٧٤٢ملكیة فردیة ذ.م.م–للرعایة الصحیة ٧بروتیكت 

٣٩٫٨٣١٫٩٧٧-

المعامالت ١٤٫٢

عالقة:خالل الفترة، أبرمت المجموعة المعامالت التالیة مع أطراف ذات 

المنتھیة في التسعة أشھرفترة فترة الثالثة أشھر المنتھیة في
٢٠٢١سبتمبر ٢٠٢٢٣٠سبتمبر ٢٠٢١٣٠سبتمبر ٢٠٢٢٣٠سبتمبر ٣٠

(غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) 
درھم درھمدرھم درھم

-١٦٦٫٥١٧٫٤٩٢-٧٣٫٦١٨٫١٠١المبیعات  
-٣٦٫٣٨٨٫٤٢٩-١٤٫٤٤٨٫٠٨٥تكلفة المبیعات  
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

٢٨

األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة) ١٤

تعویضات اإلدارة العلیا ١٤٫٣

المنتھیة في التسعة أشھرفترة فترة الثالثة أشھر المنتھیة في
سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢
سبتمبر ٢٠٢١٣٠سبتمبر ٣٠

٢٠٢٢
٢٠٢١سبتمبر ٣٠

(غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) 
درھم درھمدرھم درھم

١٫٧٤٧٫٠٦٨٤٨٨٫٤١٦٣٫٣٧١٫٥٣٨١٫٤٩٠٫٢٩٢الرواتب ومكافآت الموظفین  
-١٠٧٫٢٢٦-٧٥٫٢١٧مكافآت نھایة الخدمة للموظفین  

١٫٨٢٢٫٢٨٥٤٨٨٫٤١٦٣٫٤٧٨٫٧٦٤١٫٤٩٠٫٢٩٢اإلجمالي

القروض البنكیة ١٥

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر ٣٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

٢٫٨٩٦٫٦٣٥٨٫١١٠٫٥٨٠قروض قصیرة األجل 
١٣٫٣٧٧٫٧١١١٠٫٤٦١٫٤٠٦) ١٠على المكشوف من البنوك (إیضاح سحوبات

١٦٫٢٧٤٫٣٤٦١٨٫٥٧١٫٩٨٦

السنة:الفترة / فیما یلي الحركة في القروض قصیرة األجل خالل 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر ٣٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

٨٫١١٠٫٥٨٠١٥٫٠٦٢٫٥٠٦الرصید االفتتاحي 
)٦٫٩٥١٫٩٢٦()٥٫٢١٣٫٩٤٥(المدفوع خالل الفترة / السنة

٢٫٨٩٦٫٦٣٥٨٫١١٠٫٥٨٠الرصید الختامي 
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

٢٩

القروض البنكیة (تتمة) ١٥

قروض قصیرة األجل: 
بقیمة   األجل  قصیر  قرض  تسھیل  على  المجموعة  سنة  ٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠حصلت  في  استرداد  ٢٠١٧درھم  وحدة  بناء  لتمویل 

أقساط شھریة متساویة. یحمل القرض فائدة بمعدل ٤٨. إن القرض مستحق السداد على الحرارة المھدرة في مصنع رأس الخیمة
كحد أدنى. إن القرض مضمون من خالل: سنویًا ٪٤٫٢٥نسبة، تخضع إلى سنویاً ٪٢٫٧٥أشھر اییبور + ٣

رھن على وحدة استرداد الحرارة المھدرة؛ و
 رة المھدرة.تنازل عن بولیصة تأمین شامل على وحدة استرداد الحرا

بموجب شروط تسھیالت القروض، یتطلب من المجموعة االلتزام بالتعھدات المالیة التالیة: 

 ؛ ملیون درھم لصالح البنك٣٠رھن على آلیات وماكینات تم شراؤھا لوحدة استرداد الحرارة المھدرة مقابل
ملیون درھم ٣٠رداد الحرارة المھدرة مقابل  تنازل عن بولیصة تأمین شامل على اآللیات والماكینات لمشروع وحدة است

لصالح البنك وتسجیل ھذا التنازل لدى سجل الضمانات على تكلفة المجموعة؛
في أي وقت خالل فترة القرض؛ ١٫٢٥:١ینخفض متوسط نسبة تغطیة خدمة الدین تحت أال
تأمین كافة موجودات المجموعة في كل األوقات خالل مدة التسھیل؛
 أو أقل في كل األوقات خالل مدة القرض.١:١الحفاظ على نسبة المدیونیة المعدلة بواقع

یمثل السحب على المكشوف من البنك التسھیالت االئتمانیة البنكیة غیر المضمونة من مؤسسة مالیة في اإلمارات العربیة المتحدة  
كحد  سنویاً ٪٤٫٥نسبةسنویاً، تخضع إلى ٪٢٫٧٥ر أیبور + أشھ ٣ملیون درھم. یحمل التسھیل فائدة بمعدل ٢٠بحد یصل إلى 

أدنى. 

المطلوبات الطارئة وااللتزامات ١٦

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١سبتمبر ٣٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

١١٠٫٠٠٠٦٠٫٠٠٠خطابات ضمان 
-٧٫٥٤٦٫٣٤٤ضمانات بنكیة 

٧٫٦٥٦٫٣٤٤٦٠٫٠٠٠

سیاق األعمال االعتیادیة.ضمنتم إصدار الضمانات البنكیة أعاله 
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إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

٣٠

موسمیة النتائج ١٧

التسعة أشھرلم یتم إدراج أیة إیرادات جوھریة ذات طبیعة موسمیة في بیان األرباح أو الخسائر المرحلي الموحد المختصر لفترة  
. ٢٠٢١سبتمبر ٣٠و٢٠٢٢سبتمبر ٣٠المنتھیة في 

القیم العادلة لألدوات المالیة ١٨

والمطلوبات المالیة. تتكون األدوات المالیة من الموجودات المالیة 

تتكون الموجودات المالیة من الذمم التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى، والموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل  
أطراف  األرباح أو الخسائر، والموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، والمبالغ المستحقة من

ذات عالقة، والنقد واألرصدة البنكیة. تتكون المطلوبات المالیة من الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى، وقروض قصیرة 
األجل، ومطلوبات عقود اإلیجار والمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة.

قیمھا الدفتریة في تاریخ التقاریر المالیة. ال تختلف القیم العادلة لألدوات المالیة للمجموعة بشكل جوھري عن 

التسلسل الھرمي للقیمة العادلة 
تستخدم المجموعة التسلسل الھرمي التالي لتحدید واإلفصاح عن القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات حسب أسلوب التقییم: 

لموجودات أو مطلوبات مماثلة.األسعار المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة :١المستوى 
بشكل :٢المستوى  سواء  لھا تأثیر جوھري على القیمة العادلة المدرجة،  مدخالتھا التي  مالحظة جمیع  أسالیب أخرى یمكن 

مباشر أو غیر مباشر. 
تأثیر جوھري على القیمة العادلة المدرجة والتي ال تس:٣المستوى  تند إلى بیانات  األسالیب التي تستخدم المدخالت التي لھا 

التي یمكن مالحظتھا. السوق

یقدم الجدول التالي معلومات حول كیفیة تحدید القیمة العادلة لموجودات المجموعة. 

القیمة العادلة كما  
سبتمبر  ٣٠في 

٢٠٢٢

القیمة العادلة كما  
دیسمبر  ٣١في 

٢٠٢١
التسلسل الھرمي 

أسالیب التقییم  للقیمة العادلة 
درھم درھم الموجودات المالیة  

أسعار متداولة في  المستوى األول ٧٧٠٫٩٠٢٫٢٥٥٢٤٧٫٣٠٨٫٤٢٢استثمارات في موجودات مالیة – استثمارات في أسھم مدرجة 
سوق نشطة 

بناًء على طریقة  المستوى الثالث ٥٫٠٦٨٫٣٦٦٥٫٠٦٨٫٣٦٦أدوات حقوق ملكیة غیر مدرجة 
قیمة األصل صافي 

لم تكن ھناك أیة تحویالت بین كل مستوى من المستویات خالل الفترة. ال یوجد أیة مطلوبات مالیة یتطلب قیاسھا بالقیمة العادلة،  
وبالتالي لم یتم إدراج أیة إیضاحات في الجدول أعاله. 



(سابقاً "شركة أسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع")ایبیكس لالستثمار ش.م.ع

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

٣١

العوائد للسھم ١٩

الربح للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة خالل الفترة. تقسیم بالعوائد األساسیة للسھمتم احتساب ی

المنتھیة في التسعة أشھرفترة فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢١سبتمبر  ٢٠٢٢٣٠سبتمبر ٢٠٢١٣٠سبتمبر  ٢٠٢٢٣٠سبتمبر ٣٠

(غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) 
درھم درھم درھم درھم 

٤٩٫٩٢٥٫٣٣٧١٧٫٩٦٥٫٥٢٨١٥٣٫٦٢٤٫١٦٢١٠٫٧٧٩٫٢٢٨الربح (الخسارة) للفترة (بالدرھم) 
٣٫٥٥٣٫١٩٥٫٤٦٧٥٠٣٫١١٨٫٠٠٠٢٫٨٩٤٫٠٢١٫٢١٦٥٠٣٫١١٨٫٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسھم (سھم) 

٠٫٠١٤٠٫٠٣٦٠٫٠٥٣٠٫٠٢١العوائد األساسیة للسھم الواحد  

األساسیة للسھم الواحد. العوائد٢٠٢١سبتمبر ٣٠و٢٠٢٢سبتمبر ٣٠المخفضة للسھم الواحد اعتبارًا من العوائدتعادل

معلومات القطاع٢٠

قطاعات األعمال التالیة: ضمنلألغراض التشغیلیة، تم تنظیم المجموعة 

والخاصة في اإلمارات العربیة المتحدة تقدیم خدمات تموین للمنظمات العامة :التموین 
مخصصة لعدد من الشركات في القطاعات  تقدیم عدد من خدمات إدارة المرافق بجانب حلول :خدمات إدارة المرافق 

المختلفة
الكلنكر واألسمنت داخل وخارج اإلمارات العربیة المتحدةالعمل في تصنیع وتوزیع :التصنیع 

توفیر خیام، مظالت وصالت متنقلة للعمالء، وتشیید مستشفیات میدانیة وتقدیم مجموعة من  :المقاوالت 
وتقدیم التصامیم الداخلیة الحدیثة الخدمات تشمل استشارات في التخطیط والتصمیم 

الجدیدة، وتقوم بإدارة  وھي مجموعة استثماریة تابعة للمجموعة وحاضنة لألعمال والتقنیات  :االستثمارات 
س مال المجموعةرأ

(غیر مخصصة) تشمل مصاریف وإیرادات المكتب الرئیسي غیر المخصصة ألي قطاع :أخرى

(غیر مدققة) ٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

أخرى االستثمارات المقاوالت التصنیع خدمات إدارة المرافق التموین 
استبعادات ما بین 

المجموعة القطاعات 
درھم درھم درھم درھم درھم درھم درھم درھم 

٦٤٦٫٠٦٤٫٥٣٠) ٨٫٧٢٦٫٥٩٥(--٢٧٧٫٠٤٩٫٧٨٥١٠٤٫٨٢٥٫٣٧٢٨١٫٤١٣٫٦٥٧١٩١٫٥٠٢٫٣١١اإلیرادات
) ٤٥٨٫٣٢٨٫٨٧٧(٨٫٧٢٦٫٥٩٥-) ١٢٫٠٠٠() ١٥٤٫٩٤٠٫٥٠٠() ٨٩٫٠١٢٫٦٧٠() ٦٠٫٧٤٣٫٨٦٧() ١٦٢٫٣٤٦٫٤٣٥(تكلفة المبیعات 

١٨٧٫٧٣٥٫٦٥٣--) ١٢٫٠٠٠(٣٦٫٥٦١٫٨١١) ٧٫٥٩٩٫٠١٣(١١٤٫٧٠٣٫٣٥٠٤٤٫٠٨١٫٥٠٥(الخسارة) إجمالي الربح 

) ٥٩٫٠٦٣٫٤٨٠(-) ٤٫٩٤٣٫٤١٧() ١٫٤٢٠٫٩٢٤() ٧٫٧٤٢٫١٠٩() ٢٥٫٩٤١٫٨٥٣() ١١٫٨٠٠٫٧٢٧() ٧٫٢١٤٫٤٥٠(المصاریف العمومیة واإلداریة 

حصة من خسارة جھات مستثمر فیھا محتسبة وفقاً لحقوق  

) ٢٫٤٩٢٫٠٧٥(--) ٢٫٤٩٢٫٠٧٥(----الملكیة 

صافي الربح من موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل  

٢٥٫٦٠٥٫٧٤٩--٢٥٫٦٠٥٫٧٤٩----األرباح أو الخسائر 

٢٤٣٫٩٤١--٢٤٣٫٩٤١----إیرادات توزیعات األرباح
٢٫٦٤٣٫٥٠٨--) ٢٣٧٫٠٣٥(١٫٧٩٠٫٥٤٠١٫٠٨٦٫٥٨١٣٫٤٢٢-إیرادات أخرى 

) ١٫٠٤٩٫١٣٤(-) ٧٢٢() ٥٣٠() ١٣٫١٢٨() ٨٤٨٫٥٣٨() ٤٦٫٥٤٦() ١٣٩٫٦٧٠(تكالیف التمویل

١٥٣٫٦٢٤٫١٦٢-) ٤٫٩٤٤٫١٣٩(٢٨٫٨٠٩٫٩٩٦٢١٫٦٨٧٫١٢٦) ٣٣٫٣٠٢٫٨٢٣(١٠٧٫٣٤٩٫٢٣٠٣٤٫٠٢٤٫٧٧٢الربح للفترة 

٢٫٢٧٤٫٧٣٩٫٦٣٩) ٣٫٩٤٥٫٢٣٨٫٠١٥(٩٠٢٫٤٨١٫٠٨٧١٧٩٫٢٦٧٫٨٦٩٤٤٠٫٨٦٩٫١٠٣٣٩٧٫١٥٥٫٣٣٦٤٫٢١٠٫٤٦١٫١٣٣٨٩٫٧٤٣٫١٢٦موجودات القطاع 
٢٥١٫٤٣١٫٠٣١) ٥١٤٫١٠٩٫٠٨٤(١١٦٫٤٣٦٫٠٦١٥٣٫٩٧٩٫٢٥٧٧٨٫٢٠٦٫٣٣٣٢٤٣٫٥٨٥٫٧٨٤١٧١٫٥١٣٫٢٥٠١٠١٫٨١٩٫٤٣٠مطلوبات القطاع



(سابقاً "شركة أسمنت رأس الخیمة لالستثمار ش.م.ع")ایبیكس لالستثمار ش.م.ع

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
٢٠٢٢سبتمبر ٣٠

٣٢

معلومات القطاع (تتمة) ٢٠

(غیر مدققة) ٢٠٢١سبتمبر ٣٠

أخرى االستثمارات التصنیع 
استبعادات ما بین 

المجموعة القطاعات

درھم درھم درھم درھم درھم 

١٢٢٫٧٩٦٫٢٣٤---١٢٢٫٧٩٦٫٢٣٤اإلیرادات

) ١٢٣٫٤٨٦٫٦٩٨(---) ١٢٣٫٤٨٦٫٦٩٨(تكلفة المبیعات 

) ٦٩٠٫٤٦٤(---) ٦٩٠٫٤٦٤(إجمالي الربح (الخسارة) 

) ١١٫٠٩٨٫٤٢٢(---) ١١٫٠٩٨٫٤٢٢(المصاریف العمومیة واإلداریة 

) ١٫٠٣٣٫٤٥١(--) ١٫٠٣٣٫٤٥١(-حصة من خسارة شركة زمیلة  

صافي الربح من موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل  

٢٢٫٣٤٦٫٨٠٦---٢٢٫٣٤٦٫٨٠٦األرباح أو الخسائر 

٧٩١٫١٦٣--٧٩١٫١٦٣-إیرادات توزیعات األرباح   

٢٫٥٢٨٫٦٨٩---٢٫٥٢٨٫٦٨٩إیرادات أخرى 

) ٢٫٠٦٥٫٠٩٣(---) ٢٫٠٦٥٫٠٩٣(تكالیف التمویل 

١٠٫٧٧٩٫٢٢٨--) ٢٤٢٫٢٨٨(١١٫٠٢١٫٥١٦الربح للفترة 

(مدققة) ٢٠٢١دیسمبر ٣١
٧٢٤٫١٩٢٫٨٢٢--٤٣٦٫٢٨١٫٩٣٦٢٨٧٫٩١٠٫٨٨٦موجودات القطاع 

٨٩٫٧٣٩٫٣٧٦--٨٦٫٠٣١٫٧٢٣٣٫٧٠٧٫٦٥٣مطلوبات القطاع


