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

 مقدمـة
)"الشركة"( وشركاتها التابعة ش.م.ع. )أركان(   شركة أركان لمواد البناءلقمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز الموحد المرفق  

الربح أو ،  للربح أو الخسارةالمالية الموجزة الموحدة  البياناتوكٍل من   2021  يونيو  30كما في  )يشار إليها معًا بـ "المجموعة"(،  
. إن اإلدارة يخأشــهر المنتهية بكلا التار ســتة  الة  تر لف، التغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية  اآلخر  الدخل الشــاملالخســارة و 

ــبي الدولي رق    ــها وفقًا للمليار الماادـ . "التقارير المالية المرحلية"  34مســـةولة عن إعداد  كل المعلومات المالية المرحلية وعر ـ
 .إن مسةوليتنا  ي إبداء ادتنتاج حول  كل المعلومات المالية المرحلية ادتنادًا إلى مراجعتنا

 نطاق المراجعـة
"مراجعـة المعلومـات المـاليـة المرحليـة التي يقوم بهـا   2410لقـد قمنـا بمراجعتنـا وفقـًا للمليـار الـدولي حول عمليـات المراجعـة رق   

، بشــ ل رسيســي من االدــتفســارات. تتضــمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية الايام برجراء  " للمنشــ ةمدقق الاســابات المســتقل  
ــل  األشخاص  المسةولين عن األمور المالية والماادبية، وإتباع إجراءات تاليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة أقــــ

جو ريا من نطاق الايام بالتدقيق وفقًا للمعايير الدوليــــــــــــــــة للتدقيق، وبالتالي، فرنها ال تم ننا من الاوــول على ت  يد حول جمي  
 ينها التدقيق. لكا، فرننا ال نبدي رأي تدقيق بش نها.األمور الهامـة التي يم ن أن يب

   االدتنتـاج
ــتنادًا إلى مراجعتنا، ل  يتبين لنا ما يدعونا إلى   ب ن المعلومات الماليــــــــــــــــــة المرحلية المرفقة ل  يت  إعداد ا، من جمي    االعتقادادــ

 .ة المرحليةالتقارير المالي 34النواحي الجو رية، وفقًا للمليار الماادبي الدولي رق  
 
 

  ديلويت آند توش )الشرق األودط(
  
  
  

  مامد خميس التح
  717رق  القيد 

  2021 أغسطس 8
 أبوظبي

 اإلمارات العربية المتادة
 

  
 





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

 اللبجزة اللبحةة) اللرحلية اللالية ال.ياجاتمن هذ  ال ي جزل   جزعاإلدضاحات اللر شة ل،كل 
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   الموحدالموجز   الخسارة أوالربح  بيان  
 2021 يونيو  30المنتهية في   أشهرستة ال  لفترة

 
 يونيو  30الستة أشهر المنتهية في   يونيو  30الثالثة أشهر المنتهية في     
 2020  2021  2020  2021  إيضاحات  
 للف درهم   ألف درهم  للف درهم   ألف درهم   
 نغير مةرق   )غير مدقق(   نغير مةرق   )غير مدقق(    
          

 387,426  418,083  179,260  194,546   إيرادات  
             298,595 ن 366,164) )   142,940 ن 174,265) )  لكاليس مساشرة

          
 88,831  51,919  36,320  20,281   إجمالي الربح  

   13,921 ن 9,478) )   6,646 ن 4,790) )  مواركس بيع رلبزكع 
   42,275 ن 38,028) )   21,715 ن 23,357) )  مواركس علبمية رإداركة 

 523  3,181  2  1,738  16 إيرادات لخرى 
 خمائر إجخفاض القيلة عل   

 مبجبدات مالية   
 

   7,987 ن 13,182) )   4,573 ن 9,630) )
 خمائر إجخفاض القيلة عل   

 مبجبدات غير مالية    
 

   300 ن 151) )   75 ن 170 
شركات   نخمارة  /الحوة  ل رب،

 1,268  1,555    106 ن 975  6 زميلة 
   24,026 ن 19,079) )   11,622 ن 9,859) )  لكاليس للبكل
           14  23  9  11   إيرادات للبكل

          
           2,127  23,240) )   8,406 ن 24,461) )  )خسارة(/ ربح الفترة 

          
العائد األساسي  )الخسارة(/ 

           0,001  ( 0,013 )   0,005 ن ( 0,014 ) 17 والمخفض للسهم 
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 الموجز الموحد  اآلخر الدخل الشاملو  الربح أو الخسارة  بيان

 2021 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال
 
 يونيو  30الستة أشهر المنتهية في   يونيو  30الثالثة أشهر المنتهية في    
  2021  2020  2021  2020 
 للف درهم   درهمألف    للف درهم   ألف درهم  
 نغير مةرق   )غير مدقق(   نغير مةرق   )غير مدقق(   
         

 2,127  (23,240 )   8,406 ن (24,461 ) )خسارة(/ ربح الفترة 
         

          -  -   -  -   الةخل ال،امل اآلخر 
         

          2,127  (23,240 )   8,406 ن (24,461 ) مجموع )الخسارة(/ الدخل الشامل للفترة 
 
 



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

 اللبجزة اللبحةة) اللرحلية اللالية ال.ياجاتمن هذ  ال ي جزل   جزعاإلدضاحات اللر شة ل،كل 
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 الموحد  الموجز بيان التغيرات في حقوق الملكية 

 2021 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال
 

  
 رأس  
  المـال

 إحتياطي  
  قانوني 

 إحتياطي  
  رأس المال 

 احتياطيات 
  أخرى 

  احتياطيات
  أخرى 

 خسائر  
  متراكمة 

 مجموع
 حقوق الملكية 

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

 1,793,167    39,468 ن   6,596 ن   6,596 ن 3,783  85,448  1,750,000  نمةرق   2020يناير  1 لا  ل 
                2,127  2,127  -  -  -  -  -  مجلبر الةخل ال،امل للف رة

               
                1,795,294    37,341 ن   6,596 ن   6,596 ن 3,783  85,448  1,750,000  نغير مةرق  2020يبجيب  30 لا  ل 

               
 1,724,132    106,010 ن   9,089 ن   9,089 ن 3,783  85,448  1,750,000  نمةرق   2021يناير  1 لا  ل 
                  23,240 ن   23,240 ن -  -  -  -  -  للف رة ةال،امل الخمارةمجلبر 

               
                1,700,892  ( 129,250 ) (9,089 ) (9,089 ) 3,783  85,448  1,750,000  )غير مدقق( 2021يونيو  30كما في 
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 اللبجزة اللبحةة) اللرحلية اللالية ال.ياجاتمن هذ  ال ي جزل   جزعاإلدضاحات اللر شة ل،كل 
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 الموحد  الموجز  بيان التدفقات النقدية  

 2021 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال
 

 يونيو  30الستة أشهر المنتهية في    
 2021  إيضاحات  

 ألف درهم
 2020 

 للف درهم 
 نغير مةرق   )غير مدقق(    

      التشغيلية التدفقات النقدية من األنشطة 
 2,127  23,240) )  نخمارة / رب، الف رة 

      لعةيالت لر: 
 36,345  35,770  5 اس والك مل لكات رآالت رمعةات 

 8,263  7,751  11 إطفاع حق إس خةا" اللبجبدات 
 -  667   إطفاع للعاص إعادة هيكلة  

 -  ( 1,181 )  مكمت من اس سعاد مل لكات رآالت رمعةات
   477 ن 2,000) )  إيرادات من بيع خردة  

 7,987  13,182  8 إجخفاض قيلة محلل عل  ذمم مةينة لجاركة
 300  151  7 مخوص إجخفاض قيلة مخزرد 

 3,083  3,081   مخوص مكا آت جوادة الخةمة لللبظفين
   1,268 ن 1,555) ) 6 حوة الرب، من شركات زميلة

 24,026  19,079   لكاليس للبكل 
  14 ن 23) )  إيرادات للبكل 

            
 80,372  51,682   التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركة في رأس المال العامل 

      الحركات  ل رلس اللال العامل: 
   54,041 ن 61,153   جشص/ نزكادة   ل مخزرد 

 40,866  20,076   جشص  ل ذمم مةينة لجاركة رلخرى 
   108 ن 240) )  زكادة  ل مم حق من جوات ذات عالرة

   64,371 ن ( 58,599 )  جشص  ل ذمم دائنة لجاركة رلخرى 
 1,837  158   زكادة  ل مم حق لجوة ذر عالرة 

            
 4,555  74,230   النقد الناتج من العمليات 

   764 ن 1,902) )  مكا آت جوادة الخةمة اللة بعة
            

 3,791  72,328   صافي النقد من األنشطة التشغيلية 
      

      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
   7,069 ن 11,964) ) 5 د عات للل لكات رآالت رمعةات 

 -  1,181   عائةات من بيع مل لكات رآالت رمعةات 
 477  2,000   عائةات من بيع خردة 

 3,400  1,200  6 مم للة من شركات زميلة لجوسة لربا  
 14  23   إيرادات  بائة

            
   3,178 ن ( 7,560 )  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

      
      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية  

 337,062  365,795  12 عائةات من رررض 
  337,422 ن 429,567) ) 12 لمةية رررض 

   19,062 ن 14,256) ) 12 لكاليس للبكل مة بعة 
   3,643 ن ( 3,018 ) 11 لمةية الل.لغ ا ساسل للطلببات عشبد اإلدجار

   4,964 ن -  11  بائة مة بعة عل  مطلببات عشبد اإلدجار
            

   28,029 ن ( 81,046 )  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
            

   27,416 ن ( 16,278 )  صافي النقص في النقد ومرادفات النقد 
 81,286  73,962   النشة رمراد ات النشة  ل بةادة الف رة 

            
 53,870  57,684  9 نقد ومرادفات النقد في نهاية الفترة ال
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  الموحدة الموجزة  المرحلية  المالية بالبيانات إيضاحات تتعلق 

 2021 يونيو  30المنتهية في   أشهرستة ال  لفترة
 
 
  معلومات عامة 1
 

 ال،رررررررركة   ك،رررررررركة ممررررررراهلة عامة  ل إمارة لببظ.لأ درلة اإلمارات   لر لركاد ن )")ر) لم ل سررررررريس شرررررررركة لركاد للباد ال.ناع 
ن ال،ررررررركة  نصررررررناعات    ) لل لك ال،ررررررركة الشابضررررررة العامة  )")ر)2006لمررررررنة    228بلبجت الشرار البزارل ررم   العربية الل حةة

 إد ال،ركة ا " النوائية  ركاد هل شركة لببظ.ل ال نلبكة الشابضة  )")ر) من لسوم ال،ركة) %51 ا "  
 

 ل مجال   ال ل لعلل اركع الوررناعية رال،ررركات ال جاركة ل الل،رر سرر  لارا ج،ررطة الرئيمررية لل،ررركة ل،ررغيل رالل اجرة راال ل ضررلن
 مباد ال.ناع)

 
 يبجيب 30لشررور اللن وية  ل مرر ة  لف رة الر   كلا  ل  اللبجزة اللبحةة ا داع راللركز اللالل اللرحلية  اللالية اللعلبماتهذ   ل ضررلن
 اللجلبعة  )ر رشركالوا ال ابعة ند،ار إليوا معًا  ب لل،ركة 2021

 
 ل،ركات ال ابعة:ا لل،ركة  لالللكية رجمسة سيس رالن،اط ربلة ال  ا ج،طة الرئيمية  فيلا يلل

 

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

يونيو   30  
2021 

ددمل.ر   31
2020 

 

     
 إج اج ربيع الطاببر اإلسلن ل % 100 %100 اإلمارات العربية الل حةة  مونع طاببر اإلمارات 

 إج اج ربيع اإلسلنت الللس  رالمائت % 100 %100 اإلمارات العربية الل حةة  1مونع اإلمارات لإلسلنت
 إج اج ربيع اإلسلنت الللس  رالمائت % 100 %100 اإلمارات العربية الل حةة  مونع العين لألسلنت 
إج اج ربيع ا جابيت را  ياس ال.الس يكية   % 100 %100 اإلمارات العربية الل حةة  مجلع مواجع لجابيت 

 رالبرقية
 
 أ رال يبجة لةى مونع اإلمارات لإلسلنت حاليًا لدة علليات)2016لم إدشاف علليات مونع اإلمارات لإلسلنت  ل ددمل.ر  1
 
 
                                                           تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعد لة 2
 

إد المرررياسرررات اللحاسررر.ية الل سعة  ل إعةاد هذ  اللعلبمات اللالية اللرحلية اللبجزة اللبحةة م با شة مع للك اللمررر خةمة  ل إعةاد  
أ راإلدضرررررراحات اللر شة بواأ باسرررررر  ناع لط.يق بعض  2020 ددمررررررل.ر 31ال.ياجات اللالية المررررررنبكة لللجلبعة للمررررررنة اللن وية  ل 

 اللفعبل  ل الف رة الحالية كلا هب مبض، لدجا )  ةسارك تلصسح رال لأ اللعايير الجةيةة راللعةلة
 
 المعايير الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها من قبل المجموعة 2/1
 

 ل الف رة الحراليرةأ ررامرت اللجلبعرة ب ط.يق ال عرةيالت ال راليرة عل  اللعرايير الرةرليرة لل شراركر اللراليرة الورررررررررررررررادرة من ر.رل مجلس 
الة ب،ركل إلزامل للف رة اللحاسر.ية ال ل ل.ةل  ل لر بعة  اللعايير ا ) إد لط.يق هذ  2021يناير    1للحاسر.ية الةرلية رال ل لورس،  ع 

ال عرةيالت عل  اللعرايير الرةرليرة لل شراركر اللراليرة لم دكن لورا لل لر ثير مرادل عل  اللسرالغ اللرةرجرة للف رات الحراليرة رلكن ررة ل ثر 
 .لر ال رليسات اللم ش.لية لللجلبعة عل  اللعامالت اللحاس.ية
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

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

 2اللرحلة  -إعادة ل،كيل مليار سعر الفائةة
 

أ اللليار 9نلعةيالت عل  اللليار الةرلل لل شاركر اللالية ررم    2اللرحلة   -لشة" ال عةيالت  ل إعادة ل،رررركيل مليار سررررعر الفائةة  
راللليرار الرةرلل لل شراركر   4أ اللليرار الرةرلل لل شراركر اللراليرة 7أ اللليرار الرةرلل لل شراركر اللراليرة ررم 39اللحراسرررررررررررررر.ل الرةرلل ررم  

  رسريلة عللية لل عةيالت ال ل ي طل.وا إعادة ال ،ركيلأ رلبضري، لد محاسرسة ال حبط ال ي م إدشا وا  شط ج يجة إعادة 16اللالية ررم  
الذل  إي.برأ رإدخال اإل وررررراحات ال ل لمرررررل، لللمررررر خةمين بفوم ط.يعة رمةى اللخاطر النالجة عن إعادة ل،ررررركيل إي.برل،ررررركيل 

ي.برز إل  معةالت مرجلية إلك اللخاطر باإلضرررررا ة إل  لشة" اللن،ررررر ة  ل ال حبل من ل عرض له اللن،ررررر ة ركيدية إدارة اللن،ررررر ة ل 
 بةيلةأ ركيس لةير اللن، ة هذا ال حبل)

 
باسرررررررررررررر  نراع ملرا ذكر لعال أ ال لبجة لدة معرايير هامة لخرى من اللعرايير الةرليرة لل شراركر اللراليرة لر لعرةيالت كاجت سرررررررررررررراركة لللرة  

 )2021يناير  1بةلت  ل لر بعة  ا رل  للمنة اللالية ال ل
 
والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد ولم يتم اعتمادها    قيد اإلصدارالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة   2/2

 بشكل مبكر 
 

رال ل لم دحن   ال ل لم إصرررررررررررررةارهاب،ررررررررررررركل مسكر  ب ط.يق اللعايير الةرلية لل شاركر اللالية الجةيةة راللعةلة ال الية    اللجلبعةلم لشم 
 مبعة لط.يشوا بعة:

 
 1ندمررررررررل لط.يشه من  1لعةيالت عل  اللليار الةرلل لل شاركر اللالية ررم  –لورررررررنيس اللطلببات كل ةارلة لر غير م ةارلة   •

ما إذا ) لوةف ال عةيالت إل  لعزكز االلمررررررار  ل لط.يق الل طلسات من خالل ممرررررراعةة ال،ررررررركات عل  لحةية  2023يناير  
 اد دجت لوررررررررررنيس الةيبد راللطلببات ا خرى ال ل لوا لاركخ لمرررررررررربكة غير م كة كل ةارلة نممرررررررررر حشة لر دح لل لد لكبد 

 مم حشة المةاد خالل سنة راحةة  لر غير م ةارلة  ل بياد اللركز اللالل؛
 

 1ندمررررررررل لط.يشه من  3لل شاركر اللالية ررم لعةيالت عل  اللليار الةرلل   –لعةيالت عل  اللراجع حبل اإلطار اللفاهيلل   •
درد   3) لورةف ال عرةيالت إل  لحرةيرج مرجع ررةدم لإلطرار اللفراهيلل  ل اللليرار الرةرلل لل شراركر اللراليرة ررم   2022ينراير  

 لغيير ها"  ل م طلسات اللليار؛
 

ندمرررررررل  16اللحاسرررررر.ل الةرلل ررم لعةيالت عل  اللليار  –عائةات ر.ل االسرررررر خةا" اللشورررررربد  –مل لكات رآالت رمعةات   •
) للنع ال عةيالت لد لخورررم من لكلفة لل بنة من بنبد اللل لكات راآلالت راللعةات لل عائةات  2022يناير    1لط.يشه من 

من بيع ا صرررررررررررررناف اللن جة لثناع إحضرررررررررررررار ذلك ا صرررررررررررررل إل  اللبرع رالحالة الالزمة له ليكبد رادًرا عل  العلل بالطركشة 
ر.ل اإلدارة) ربةاًل من ذلكأ لع رف اللن،ررررررررررر ة بعائةات بيع هذ  ال.نبدأ رلكلفة إج اج للك ال.نبدأ  ل الرب، لر  اللشوررررررررررربدة من

 الخمارة؛  
 

يناير  1ندمررررررررل لط.يشه من   37لعةيالت عل  اللليار اللحاسررررررر.ل الةرلل ررم   –لكلفة لنفيذ العشة   –عشبد م شلة باإلل زامات   •
لفة الب اع  بالعشة ل،رررلل  ال كاليس ال ل ل علق مساشررررة بالعشة ) دلكن لد لكبد ال كاليس ال ل  ) لحةد ال عةيالت لد  لك 2022

ل علق مساشررة بالعشة إما لكاليس إضرافية للب اع بوذا العشة نعل  سر.يل الل ال العلالة راللباد اللساشررة  لر لخوريص ال كاليس 
ل.نة من اللل لكات راللن،رررررآت    االسررررر والكال لخوررررريص موررررراركس ا خرى اللرلسطة مساشررررررة ب نفيذ العشبد نعل  سررررر.يل الل 

 راللعةات اللم خةمة  ل لنفيذ العشة ؛ 
 

) ي طلت اللليار الةرلل لل شاركر  2023يناير    1: عشبد ال  مين ندمرررررررررررررل لط.يشه من 17اللليار الةرلل لل شاركر اللالية ررم   •
ليرة للب راع براإلل زامرات ركب ر جوجرًا ل  ر لبحيرةًا للقيراس رالعرض لجليع لد ي م قيراس مطلببرات ال ر مين برالقيلرة الحرا  17اللراليرة 

عشبد ال  مين) لم لورررررررليم هذ  الل طلسات ل حشيق هةف رائم عل  م.ةل محاسررررررر.ل م مرررررررق لعشبد ال  مين) دحل اللليار الةرلل  
 ؛ 2023يناير  1لا  ل عشبد ال  مين ك 4محل اللليار الةرلل لل شاركر اللالية ررم  17لل شاركر اللالية ررم 
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 )يتبع(  2021 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال
 
 
 )يتبع(                                                           تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعد لة 2
 
والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد ولم يتم اعتمادها    قيد اإلصدارالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة   2/2

 )يتبع(بشكل مبكر 
 
اسرر  لارات  28ال.ياجات اللالية اللبحةة راللليار اللحاسرر.ل الةرلل ررم   10لعةيالت عل  اللليار الةرلل لل شاركر اللالية ررم   •

الل علشة بلعالجة بيع لر اللماهلة  ل ا صبل بين اللم  لر رال،ركات الزميلة    2011شركات زميلة رم،اركع م، ركة ن ل  
 لر الل،اركع الل، ركة) نلم ل جيل لاركخ ال ط.يق إل  لجل غير ممل ) ال يزال ال ط.يق مملب  به )

 
)  ل،ررلل  2022يناير    1ندمرررل لط.يشوا من   شاركر اللاليةعل  اللعايير الةرلية لل   2020-2018دررة ال حمررينات المررنبكة  •

: لط.يق اللليار الةرلل لل شاركر اللالية لللرة 1دررة ال حمرررررررررينات المرررررررررنبكة لعةيالت عل  اللليار الةرلل لل شاركر اللالية ررم  
يناير  1ة ندمررررررررررل لط.يشه من ا درات اللالي 9 أ اللليار الةرلل لل شاركر اللالية  2022يناير  1ا رل  ندمررررررررررل لط.يشه من  

عشبد اإلدجار نلم ي م بعة لحةية لاركخ ال ط.يق  راللليار اللحاسررر.ل الةرلل    16 أ اللليار الةرلل لل شاركر اللالية ررم  2022
  )2022يناير  1الزراعة ندمرل لط.يشه من  41ررم 

 
راللليار الةرلل لل شاركر اللالية بياد   1رلل ررم ال عةيالت عل  اللليار اللحاسرر.ل الة  -اإل وررا  عن المررياسررات اللحاسرر.ية  •

ل طلت ال عةيالت لد لفورر، اللن،رر ة عن سررياسررالوا اللحاسرر.ية الجبهركةأ     )2023يناير    1ندمرررل لط.يشه من   2الللارسررة 
بهركة) ي م بةاًل من سرياسرالوا اللحاسر.ية الوامة) لبضر، ال عةيالت ا خرى كيس دلكن لللن،ر ة لحةية المرياسرة اللحاسر.ية الج

ا إرشرررادات رلم لة  إضرررا ة لم لة عل  م   دح لل لد لكبد المرررياسرررة اللحاسررر.ية جبهركة) لةعم ال عةيلأ رضرررع اللجلس لدضرررً
الخا  باللليار   2ل،ررررررر  رإثسات لط.يق  عللية ا هلية النمرررررر.ية اللكبجة من لربع خطبات  اللبضررررررحة  ل بياد الللارسررررررة 

 الةرلل لل شاركر اللالية)
 

لمرر .ةل    )2023يناير   1ندمرررل لط.يشه من    8لعةيالت عل  اللليار اللحاسرر.ل الةرلل ررم   -لعركس ال شةيرات اللحاسرر.ية   •
ال عةيالت لعركس ال غيير  ل ال شةيرات اللحاسررررررررررررر.ية ب عركس ال شةيرات اللحاسررررررررررررر.ية) بلبجت ال عركس الجةيةأ  رد ال شةيرات 

اجات اللالية ال ل لخضررررررررع لعة" ال   ة من القياس ) لشب" اللن،ررررررررآت ب طبكر ال شةيرات اللحاسرررررررر.ية هل  اللسالغ النشةدة  ل ال.ي
اللحاسرر.ية إذا كاجت المررياسررات اللحاسرر.ية ل طلت قياس بنبد  ل ال.ياجات اللالية بطركشة لنطبل عل  عة" ال   ة من القياس)  

 يةة لر لطبرات جةيةة ال دعة لوحيًحا لخط )لبض، ال عةيالت لد ال غيير  ل ال شةير اللحاس.ل النالج عن معلبمات جة
 
الةرلل ررم  اللليار اللحاسررر.للعةيالت عل    -عن معاملة راحةة    راللطلببات النالجة باللبجبداتالضرررركسة الل جلة الل علشة  •

عن   راللطلببات النالجة باللبجبدات) ال غيير الرئيمرل  ل الضرركسة الل جلة الل علشة  2023يناير    1 دمررل لط.يشه منن  12
لالع راف اللنورررررب  عليه   الل.ةئل  هب إعفاع من اإلعفاع 12ررم  الةرلل   اللليار اللحاسررررر.لمعاملة راحةة نلعةيالت عل   

ال ينط.ق اإلعفراع من  لرذلركأ ) ر شراً 12/24 ررم  الرةرلل راللليرار اللحراسرررررررررررررر.لنص    12/15الرةرلل   اللليرار اللحراسرررررررررررررر.ل ل 
اللعامالت ال ل لن،رر   يوا مسالغ م مرراركة من الفررر الل ر ة الشابلة للخوررم رالخاضررعة للضررركسة عنة عل    الل.ةئلاالع راف 
  )ل 12/22 اللليار اللحاس.ل الةرللمن  حةي اً  ل الفشرة اللةرجة  لدضاً ) رهذا مبض، الل.ةئلاالع راف 

 
.يشوا  ل ال.ياجات اللالية اللبحةة لللجلبعة كلا  ل لر ل برع اإلدارة لد هذ  اللعايير الجةيةة رال فمرررررررررررريرات رال عةيالت سرررررررررررري م لط

عنةما ي م لط.يشواأ راد لط.يق هذ  اللعايير الجةيةة رال عةيالتأ رة ال دكبد لوا ل ثيرًا جبهركًا عل  ال.يرررررررررررررررررررررررررررراجات اللالية اللبجزة 
 )الل.ةئلاللبحةة لللجلبعة  ل   ررة ال ط.يق 

 
خرى ي م لط.يشوا عل  اللعايير اللن،رربرة لر لفمرريرات صررادرة عن لجنة لفمرريرات اللعايير  ال لبجة هناك معايير رلعةيالت جةيةة ل

 الةرلية لل شاركر اللالية رمن الل برع لد دكبد لوا ل ثير ها" عل  اللعلبمات اللالية اللبجزة اللبحةة لللجلبعة)
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 ملخص بأهم السياسات المحاسبية  3

 االلتزامبيان  

رل فق مع   ال شاركر اللالية اللرحلية   34لم إعةاد هذ  ال.ياجات اللالية اللبجزة اللبحةة بناًع عل  اللليار اللحاسرررررررررررررر.ل الةرلل ررم 
اإلمرارات العربيرة الل حرةةأ رال ل ضررررررررررررررلن جليع اللعلبمرات الالزمرة لل.يراجرات اللراليرة  ل درلرة    جظلرةا   الل طلسرات الل علشرة بورا من

  31مع ال.ياجات اللالية اللبحةة اللةرشة لللجلبعة للمرررررررررررررنة اللن وية  ل   جنسًا إل  جنتاللبحةة المرررررررررررررنبكة الكاملة ركنسغل لد لشرل  
ال لع .ر بالضرررررررة م شررررر عل     2021  يبجيب  30 وية  ل  لشررررور اللنمرررر ة  د الن ائج لف رة ال ر) باإلضررررا ة لذلكأ  2020ددمررررل.ر 

 )2021ددمل.ر  31الن ائج ال ل دلكن لبرعوا للمنة اللالية ال ل س ن ول  ل 

 اإلعدادأساس 

العللة اللمررررررررررر خةمة لللجلبعة رك م لشركت جليع  باع سارهالشة لم عرض ال.ياجات اللالية اللبجزة اللبحةة بةرهم اإلمارات نالةرهم  
 ذلك)  لشير إل  غيرم إل  لررص للف نللف درهم  إال إذا القي

 
 ) ة ر شًا لل.ةل ال كلفة ال اركخيةاللبجزة اللبحة اللرحلية اللالية اللعلبماتلشة لم إعةاد هذ  

 
ل با ق المررررررررياسررررررررات اللحاسرررررررر.ية اللطسشة من ر.ل اللجلبعة  ل هذ  ال.ياجات اللالية اللرحلية اللبجزة اللبحةة مع للك الباردة  ل 

أ باسرررررر  ناع لط.يق اللعايير رال عةيالت الجةيةة 2020ددمررررررل.ر  31ال.ياجات اللالية المررررررنبكة اللبحةة اللةرشة للمررررررنة اللن وية  ل 
 )2021يناير  1من  اع ساراً 

 االستمراريةمبدأ 

باإلضا ة إل   )  2022ددمل.ر   17ح     المةاد  ل  جيل  1 الشرض  جل  مشرضلأ لبرمت اللجلبعة الفاقية لعةيل مع ةخالل الف ر 
  168,47  رال ل بلغتإل  البضرررررع النشةل الحالل لللجلبعةأ  رد ا مبال الل احة من ال مرررررويالت غير اللمرررررحببة   اسررررر ناداً ذلكأ  
كافية لللجلبعة للب اع بال زامالوا  سررررربف لكبد من العلليات النالجة  درهم  ل لاركخ ال شركر رال ة شات النشةدة الحرة الل برعة  مليبد 

  رل من لاركخ هذ  ال.ياجات اللالية اللبحةة) شورًا عل  ا 12عنة اس حشاروا للةة 
 

عل  ال رة شرات النشرةدرة اللمرررررررررررررر ش.ليرة لللجلبعرةأ لم إعرةاد هرذ  ال.يراجرات اللراليرة   19  -كب يرة  رمع ا خرذ  ل االع سرار لر ثير  ربرال راللأ 
 اللبحةة عل  لساس م.ةل االس لراركة)

 
  

 ؤكداألحكام الحساسة والمصادر الرئيسية للتقدير غير الم 4
 

 التغيرات في األحكام والتقدير غير المؤكد
 

اللبجزة اللبحةة م با شة مع للك اللمررررر خةمة  ل اللرحلية  إد ا حكا" رال شةيرات الوامة اللمررررر خةمة  ل إعةاد هذ  ال.ياجات اللالية  
 )2020ددمل.ر  31إعةاد ال.ياجات اللالية المنبكة اللبحةة لللجلبعة للمنة اللن وية  ل 
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 ممتلكات وآالت ومعدات 5
 

للف درهم   11,964مبجبدات ب كلفة بلغت   باسررررررر حباذأ رامت اللجلبعة  2021  يبجيب  30لشرررررررور اللن وية  ل مررررررر ة خالل   رة ال
للف درهم ) لم رهن مورررررررنع ا سرررررررلنت مشابل ررض لم الحوررررررربل عليه من لحة ال.نبك بغرض بناع    7,069:  2020  يبجيب  30ن

للف    1,181اسرر سعاد مبجبدات بوررا ل قيلة مةرجة ل.لغ ال شررلع درهم خالل الف رة مع صررا ل عائةات ال.يع بل.لغ  لم اللوررنع)  
 : ال شلع درهم ) 2020درهم ن

 
 للف درهم ) 36,345: 2020 يبجيب 30للف درهم ن 35,770خالل الف رة اللحلل   س والكبلغ اال

 
 
 استثمار في شركات زميلة 6
 

 إد الحركة  ل االس  لارات  ل شركات زميلة هل كلا يلل:
 ددمل.ر 31

2020 
 يونيو  30 

2021 
  

   )غير مدقق(   نمةرق 
   ألف درهم  للف درهم 

     
 بةادة الف رة/ المنةالرصية  ل   153,649  188,867

 للف رة/ المنة  ال،ركات الزميلة رب،/ نخمارة الحوة  ل   1,555 ن 197)
 لم للة خالل الف رة/ المنةال ا ربا لجوسة  ) 1,200) ن 6,200)

      اجخفاض القيلة خالل الف رة/ المنة  - ن 28,821)
     

      المنةالرصية  ل جوادة الف رة/   154,004  153,649
 
 
 مخزون  7

 ددمل.ر 31
2020 

 يونيو  30 
2021 

  

   )غير مدقق(   نمةرق 
   ألف درهم  للف درهم 

     
 مباد خا"   109,960  123,563
 ال نفيذلعلال رية   94,826  142,291

 بضائع لامة الونع  48,353  44,908
      رطع غيار رمباد مم ولكة  137,468  140,998

     
451,760  390,607   
      ينزل: مخوص إجخفاض قيلة اللخزرد  ) 55,093) ن 54,942)

     
396,818  335,514        
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 )يتبع(مخزون  7
 

 هل كلا يلل: اللخزرد  اجخفاض قيلة إد الحركة  ل مخوص
 ددمل.ر 31

2020 
 يونيو  30 

2021 
  

   ( مدقق)غير    مةرقن
        ألف درهم  للف درهم 
 الرصية  ل بةادة الف رة/ المنة  54,942  54,921

 اللعكبس للف رة/ المنة  - ن 170)
           اجخفاض القيلة للف رة/ المنة   151  191

      الرصية  ل جوادة الف رة/ المنة  55,093  54,942
 
 
 ذمم مدينة تجارية وأخرى  8

 ددمل.ر 31
2020 

 يونيو  30 
2021 

  

   )غير مدقق(   نمةرق 
        ألف درهم  للف درهم 

 مةينبد لجاركبد   501,327  522,771
           ينزل مخوص خمارة ) 143,971) ن 130,789)
391,982  357,356   

 مواركس مة بعة مشةماً   21,299  19,574
 د عات مشةمة للبردين  1,161  1,127

           ذمم مةينة لخرى   318  41
412,724  380,134        

 
 إد الحركة  ل مخوص إجخفاض القيلة هل كلا يلل:

 ددمل.ر 31
2020 

 يونيو  30 
2021 

  

   )غير مدقق(   نمةرق 
        ألف درهم  للف درهم 

 يناير 1الرصية كلا  ل    130,789  101,560
           صا ل إعادة قياس مخوص خمارة   13,182  29,229

      الرصية  ل جوادة الف رة/ المنة  143,971  130,789
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع(  2021 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال
 
 
 النقد ومرادفات النقد 9

 ددمل.ر 31
2020 

 يونيو  30 
2021 

  

   ( مدقق)غير    مةرقن
        ألف درهم  للف درهم 

 جشة  ل الونةرر   115  109
           حمابات جاركة ل جشة لةى ال.نبك   57,569  73,853
73,962  57,684        

 
 

 جهات ذات عالقة  10
 

لجرل اللجلبعة خالل اللمرررررار االع يادل لألعلال معامالت ب،رررررررط رلحكا" م فق عليوا مع شرررررركات لر من،رررررآت لر ل راد رال ل  
)  اإل وا  عن الجوات ذات العالرة :  24لنةرج لحت لعركس جوات ذات عالرة كلا لم لعركفوا  ل اللليار اللحاس.ل الةرلل ررم  

ينأ لعضررررراع مجلس اإلدارةأ مبظفل اإلدارة الرئيمررررريين راللن،رررررآت ال ل لةيوم الشةرة عل   ل ل ل الجوات ذات العالرة  ل اللمررررراهل
 ال حكم لر ال  ثير الوا" عل  الشرارات اللالية رال ،غيلية ب، جوا) 

 
اخ ارت اللجلبعة اسرررر خةا" اإلعفاع بلبجت اللليار  % من لسرررروم ال،ررررركة الشائلة)51لل لك حكبمة لببظ.ل ب،رررركل غير مساشررررر  

ذات  اللن،ررررآتالحكبمية ذات الوررررلة ب،رررر د اإل وررررا  عن اللعامالت را رصررررةة الشائلة مع  لللن،ررررآت  24حاسرررر.ل الةرلل ررم  الل
ال ل لل لكوا رلمررريطر عليوا) لل ل اللعامالت الوامة  راللن،رررآتالحكبمية اللللبكة لحكبمة لببظ.ل بخالف ال،رررركة ا " بالورررلة  

ا خرى الخاضررررعة لمرررريطرة حكبمة لببظ.ل لر ال ل لمرررريطر عليوا ب،رررركل م،رررر رك لر ال ل  راللن،ررررآتلل،ررررركة مع حكبمة لببظ.ل 
 .مة بعات اإلدجار رمة بعات الفبائة عل  بعض الشررض  أجزع ك.ير من لكلف وا اللساشرة ها"ل  ثر بوا ب،كل  

 
أ لأ رررض رلرصررررةة جشةدة لةى ال.نبك الخاضررررعة للمرررريطرة الل،رررر ركة لحكبمة لببظ.2021يبجيب    30أ  ل  لدضرررراً ةى اللجلبعة  ل

إل  شررررررررررركة لبزكع مللبكة لحكبمة   رمسالغ ممرررررررررر حشة الة علحكبمة  ل مطلببات عشبد اإلدجار مع راللمرررررررررر حشة إل  ال.لةدات ال ابعة
 لببظ.ل )

 
ات العالرة علبمًا من اللعامالت ال جاركة الل.رمة  ل سريار العلل االع يادل عل  لسرس لجاركة لن،ر  ا رصرةة مع هذ  الجوات ذ

 بح ة) ل كبد ا رصةة مع الجوات ذات العالرة كلا هل مةرجة  ل بياد اللركز اللالل اللبحة ملا يلل:
 

 ددمل.ر 31
2020 

 يونيو  30 
2021 

  

   )غير مدقق(   نمةرق 
   درهمألف   للف درهم 

 مبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة    
 شقيشة شركة – )")ر)  لوناعة الحةيةاإلمارات   811  552
 شقيشة  شركة –شركة اإلج،اعات ال. ررلية البطنية   151  170

      لخرى   33  33
     

755  995        
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17  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع(  2021 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال
 
 

 جهات ذات عالقة )يتبع(  10
 

 ددمل.ر 31
2020 

 يونيو  30 
2021 

  

   ( مدقق)غير    مةرقن
   ألف درهم  للف درهم 

 عالقة جهة ذولمبالغ مستحقة     
      شقيشة شركة – )")ر)  لوناعة الحةيةاإلمارات   178  20
     
 الشركة األم  –قرض من جهة ذو عالقة     

       م ةارل – ال،ركة الشابضة العامة  )")ر) نصناعات   18,361  18,361
 

 الف رة:فيلا يلل اللعامالت الوامة مع جوات ذات عالرة خالل 
   يونيو 30الستة أشهر المنتهية في 

2020  2021   
   )غير مدقق(   نغير مةرق  

   ألف درهم  للف درهم 
     

       ائةة عل  ررض من ال،ركة ا "   215  694
     

1,254  1,474  
    –اإلمارات للوناعات الحةيةدة  )")ر) -عالرة   ذرم.يعات إل  جوة 

      شقيشة شركة
     

212  180  
  - اإلمارات للوناعات الحةيةدة  )")ر) - عالرة  م، ركات من جوة ذر

      شقيشة شركة
     
 مكا آت اللةيركن الرئيميين    

 مزادا رويرة ا جل -  3,631  3,940
      لعبكضات ما بعة ال بظيس  -  362  386

     
4,326  3,993        
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18  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع(  2021 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال
 
 

  عقود اإليجار 11
 

 اللجلبعة مضلبجة بلبجت حق الل جر  ل اللبجبدات الل جرة لل ل هذ  اإلدجارات)ات ال زامإد 
 

 حق إستخدام الموجودات
 ددمل.ر  31

2020 
 يونيو  30 

2021 
  

   )غير مدقق(   نمةرق 
   ألف درهـم  للف درهرم

     
 يناير 1 لا  ل   233,097  249,679

 إضا ات  -  62
 اس سعادات  - ن   138

 مواركس مطف ة خالل الف رة/ المنة ) 7,751) ن   16,506
     
     

233,097  225,346        
 

 اإليجار مطلوبات عقود
 ددمل.ر  31

2020 
 يونيو  30 

2021 
  

   )غير مدقق(   نمةرق 
   ألف درهـم  للف درهرم

     
 يناير 1 لا  ل   149,840  154,329

 إضا ات  -  61
 اس سعادات  - ن   145

 مواركس  ائةة  4,823  9,875
      مة بعات ) (3,018 ن   14,280

     
149,840  151,645        

 
 ددمل.ر  31

2020 
 يونيو  30 

2021 
  

   )غير مدقق(   نمةرق 
   ألف درهـم  للف درهرم

     
 غير متداول    

      خالل سنة  2,996  3,658
     
 متداول    

      بعة سنة  148,649  146,182
 
 



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

 

19  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع(  2021 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال
 
 

 قروض  12
 

 ي م لمةية الشررض ال.نكية كلا يلل:
 ددمل.ر 31

2020 
 يونيو  30 

2021 
  

   ( مدقق)غير    مةرقن
   ألف درهم  للف درهم 

 غير متداول    
      بعة سنة  537,391  403,678

     
 متداول    

      خالل سنة   333,177  529,327
 

 فيلا يلل لفاصيل الشررض ال.نكية:
 

    )غير مدقق(  2021 يونيو 30قائمة في   نمةرق   2020ددمل.ر  31رائلة  ل 
    متداول  غير متداول  المجموع  م ةارل  غير م ةارل  اللجلبر 

  تاريخ اإلستحقاق  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   للف درهم  للف درهم  للف درهم
              

 1ررض  جل  2024  -  535,335  535,335  133,200        400,800  534,000     
 2ررض  جل  2023  1,644  2,056  3,700  1,644  2,878  4,522

 1ررض روير ا جل  2020  120,004  -  120,004  105,000  -  105,000
 2ررض روير ا جل  2020  48,696  -  48,696  132,100  -  132,100
 3ررض روير ا جل  2020  135,397  -  135,397  100,000  -  100,000

 4ررض روير ا جل  2020  20,000  -  20,000  49,800  -  49,800
 5ررض روير ا جل  2020  7,436  -  7,436  7,583  -  7,583

              
              

933,005  403,678  529,327  870,568  537,391  333,177    
              

 
من ر.ل   2014مليبد درهم لم الحوررررررررربل عليه  ل سرررررررررنة   1,200سرررررررررنبات بل.لغ    10هب ررض  جل للةة   1إد الشرض  جل 

سجرات علی لرماط جوف  9اللجلبعة ل لبكل بناع مونع ا سلنت الجةية ال ابع لللجلبعة) ي م لمةية القرض  جل علی مدى  
الشرض  جل مضرررررررلبد إد   ي.بر باإلضرررررررا ة إل  هام )إ) يحمل القرض  ائدة ملميرة علی لسررررررراس  2016سجركة ل.ةل مد مارس 

 مليبد درهم ) 1,553: 2020مليبد درهم ن 1,467مةرجة بل.لغ  بلبجبدات بقيلة  
 

) ربال اللأ 2022ددمرل.ر    17مرةاد ح   ال ل  جيل  1أ لبرمت اللجلبعة الفاقية مع مشرضرل الشرض  جل 2021مارس    10 ل  
 لم عرض الرصية بالكامل كلطلببات غير م ةارلة  ل الف رة الحالية)

 
ي م سررررررررررررررةاد    )لللجلبعةمليبد درهم من بنك لجارل ل لبكل لكلفة اللك ت الجةية    14,8بل.لغ    2لم الحورررررررررررررربل عل  ررض  جل 

 كحلل الشرض معةل  ائةة م غيرة)ر ) 2014 اع سارًا من جب ل.رقسط ربع سجوي ملساوي  36 الشرض عل 
 

  )لللجلبعة ن بنك إسرررالمل ل لبكل رلس اللال العامل  مليبد درهم م  150.لغ  مرررويل يب 1لم الحوررربل عل  ررض رورررير ا جل  
 ركحلل معةل  ائةة م غيرة) يبماً  180الشرض خالل ي م سةاد 

 
ي م    )لللجلبعةمليبد درهم من بنك لجارل ل لبكل رلس اللال العامل   100لغ ي.  ب مرويل  2لم الحوربل عل  ررض رورير ا جل 

 يبمًا ركحلل معةل  ائةة م غيرة) 180الشرض خالل  سةاد
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع(  2021 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال
 
 

 قروض  )يتبع( 12
 

  سةادي م    )لللجلبعةل لبكل رلس اللال العامل  إسالململيبد درهم من بنك    150بل.لغ    3لم الحوبل عل  ررض روير ا جل  
 ركحلل معةل  ائةة م غيرة)يبمًا  180الشرض خالل 

 
ي م    )لللجلبعةمليبد درهم من بنك لجارل ل لبكل رلس اللال العامل   50ب مرررويل ي.لغ   4لم الحوررربل عل  ررض رورررير ا جل 

 ركحلل معةل  ائةة م غيرة)يبمًا  90الشرض خالل  سةاد
 

ي م    )لللجلبعةمليبد درهم من بنك لجارل ل لبكل رلس اللال العامل   25ب مرررويل ي.لغ   5لم الحوررربل عل  ررض رورررير ا جل 
 ركحلل معةل  ائةة م غيرة)يبمًا  90الشرض خالل  سةاد

 
 التغييرات من التدفقات النقدية التمويلية المتعلقة بالقروض

 ددمل.ر 31
2020 

 يونيو  30 
2021 

  

   ألف درهـم  للف درهرم
   )غير مدقق(  نمةرق 

     
 المنة الف رة/ الرصية  ل بةادة  933,005  943,366

     
 لمةية رررض  جل ) 822) ن 134,844)
 لمةية رررض رويرة ا جل ) 428,745) ن 270,000)
 م حوالت من رررض رويرة ا جل  365,795  394,483
 مة بعة  ائةة ) 14,256) ن 33,981)

      للعاص إعادة هيكلة مم حشة   1,335  -
     

 مجلبر ال غيرات من ال ة شات النشةدة ال لبكلية ) ( 76,693 ن   44,342
     
     
 تغييرات أخرى/ التزام ذات عالقة    

  ائةةمواركس    19,079  43,856
      لغيرات  ل مم حشات ) (4,823 ن 9,875)

     
      مجلبر االل زا" الل علق بال غييرات ا خرى   14,256  33,981

     
      السنةالفترة/  الرصيد في نهاية   870,568  933,005
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع(  2021 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال
 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  13
 ددمل.ر 31

2020 
 يونيو  30 

2021 
  

   ( مدقق)غير    مةرقن
   ألف درهـم  للف درهرم

     
 لجاركة دائنةذمم   242,269  289,531

 مم حشات  65,955  68,109
 ضركسة القيلة اللضا ة الةائنة  2,048  979

  بائة مم حشة الة ع  3,288  2,433
      ذمم دائنة لخرى   12,988  24,095

     
385,147  326,548        

 
 

 والتزامات طارئةمطلوبات   14
 ددمل.ر 31

2020 
 يونيو  30 

2021 
  

   )غير مدقق(   نمةرق 
   ألف درهـم  للف درهرم

     
      مم نةدة ضلاجات بنكية راع لادات  46,405  24,896

     
      ال زامات رلسلالية   2,862  9,612

     
      ضلاجات مالية مشةمة إل  شركات زميلة  77,211  77,211

 
 اللم نةدة لعال  من خالل اللمار االع يادل لألعلال) راالع لاداتلم إصةار الضلاجات ال.نكية 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع(  2021 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال
 
 

 قطاعية تقارير 15
 

لشة" رحةات للجلبعة)  لرحةات ا علال االسررررررررر راليجية   لل للدجا أ رال ل   م.ينأ كلا هب رطاعات رئيمرررررررررية خلس  اللجلبعةلةى  
  لكنبلبجيا رإسرررررر راليجيات لمرررررربكق ل طلت   حيج لجواب،رررررركل منفوررررررل  مخ لفة رك م إدارلواسرررررر راليجية من جات رخةمات ا علال اإل

  ة ربع سرررنبك  رذلك بوررربرةاالسررر راليجية    ا علالمن رحةات رحةة لكل  اإلدارة الةاخلية   دشب" مجلس اإلدارة بلراجعة لشاركرمخ لفة) 
 عل  ا رل)

 
 فيلا يلل ملخص يبض، العلليات داخل كل رطار من رطاعات اللجلبعة ال ل ي م إعةاد لشاركر عنوا:

 
 رطار ا سلنتأ ي ضلن إج اج ربيع ا سلنت؛ •

 رلبزكع الطاببر؛رطار الطاببرأ ي ضلن إج اج   •

  ينيل كلبركة رالذل د،لل إج اج ربيع ا جابيت؛ –رطار لجابيت ببلل  •

 رالذل د،لل لجابيت اإلج اج رال.يع؛ ر ال.بليم ر اللشبى رطار لجابيت زجاج  •

 رطار ا  ياسأ ي ضلن إج اج ربيع ا  ياس البرقية) •
 

إل  لربرا   اسرررررررررررررر نرادا) ي م قيراس ا داع رطرار من الشطراعرات ال ل ي م إعرةاد لشراركر عنورااللعلبمرات الل علشرة بن رائج كرل  مرةرج لدجرا 
مرررررررررررررر خرة" ل)  رمجلس إدارة اللجلبعةال نفيرذل  ي م مراجع ورا من ر.رل الرئيسالةاخليرة ال ل  الشطرارأ كلرا لم إدراجه  ل لشراركر اإلدارة 

شطراعرات  الخراصررررررررررررررة بسعض الن رائج  ال شييم  للرة  ئاإلدارة لد هرذ  اللعلبمرات هل ا   ر ماليرج لرى  ح  ألقيراس ا داع  لربرا  الشطرار
 ال ل لعلل ضلن هذ  الوناعات) قياسًا بلن،آت لخرى 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع(  2021 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال
 
 

 قطاعية )يتبع( تقارير 15
 

 :()غير مدقق 2021 يونيو 30المنتهية في   للفترة
 

  مصنع األكياس   غير موزعة  حذوفات   المجموعة 
مصنع أنابيب  

  بي في سي
مصنع أنابيب  

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

                 
                  إيرادات من علالع خارجيين  239,152  96,393  39,201  36,010  7,327  -   -   418,083

                 
                  إيرادات بين الشطاعات  15,084  -   -   -   3,593  -  ) (18,677  - 
                 
 لبريت اإلع راف باإليرادات                

  ل زمن محةد  239,152  96,393  39,201  36,010  7,327  -   -   418,083
                  مع مررر البرت  -   -   -     -   -   -   - 
                 

                  لكاليس للبكل  18,215  780  9  -   -   75  -   19,079
                 

                  اس والك رإطفاع  27,778  8,627  2,872  1,055  105  3,084  -   43,521
                 

                  الحوة  ل لربا  شركات زميلة  -   -   -   -   -   1,555  -   1,555
                 

                  الف رة رب، /نخمارة  ) ( 4,173 ) (717  6,354 ) ( 5,993  477 ) (19,188  -  ) (23,240
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع(  2021 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال
 
 

 قطاعية )يتبع(تقارير  15
 

 )غير مدقق(: 2021 يونيو 30في  كما
 

  مصنع األكياس   غير موزعة  حذوفات   المجموعة 
مصنع أنابيب  

  بي في سي
مصنع أنابيب  

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

                 
                  مجلبر اللبجبدات  4,692,851  365,733  98,126  158,295  38,567  1,518,974 ) (3,754,147  3,118,399

                 
                  مجلبر اللطلببات  2,006,989  190,346  33,291  56,818  84,987  2,827,597 ) (3,782,521  1,417,507

 



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

 

25  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع(  2021 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال
 
 

 تقارير قطاعية )يتبع( 15
 

 (:مدقق)غير  2020 يونيو 30المنتهية في   للفترة
 

  ا  ياسمونع   غير مبزعة  حذر ات   اللجلبعة
مونع لجابيت 

  بل  ل سل
مونع لجابيت 

   ا سلنت   الطاببر   جل آر بل
                    للف درهم   للف درهم   للف درهم   للف درهم   للف درهم   للف درهم   للف درهم   للف درهم 

                  خارجيينإيرادات من علالع   196,513  98,412  43,332  40,070  9,099  -  -  387,426
                 
                  إيرادات بين الشطاعات  14,797  -  -  -  3,900  - ن   18,697  -
                 
 لبريت اإلع راف باإليرادات                

  ل زمن محةد  196,513  98,412  43,332  40,070  9,099  -  -  387,426
                  مع مررر البرت  -  -  -  -  -  -  -  -
                 

                  لكاليس للبكل  23,073  828  -  -  -  125  -  24,026
                 

                  إس والك رإطفاع  28,240  9,234  2,879  1,047  111  3,097  -  44,608
                 

                  شركات زميلة ل  ربا ا حوة   -  -  -  -  -  1,268  -  1,268
                 

                  رب،/ نخمارة  الف رة  7,912  2,010  9,864  1,281  285 ن   19,225  -  2,127
                 

                  مجلبر اللبجبدات  4,468,172  418,212  105,475  162,091  39,242  1,526,885 ن   3,300,792  3,419,285
                 

                  مجلبر اللطلببات  1,777,807  233,367  30,519  41,711  77,822  2,746,881 ن   3,284,115  1,623,992
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع(  2021 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال
 
 

 تقارير قطاعية )يتبع( 15
 

 )مدقق(: 2020ديسمبر  31في  كما
 

  مونع ا  ياس  غير مبزعة   حذر ات   اللجلبعة 
 مونع لجابيت 

  بل  ل سل 
مونع لجابيت 

   ا سلنت   الطاببر   جل آر بل 
   للف درهم   للف درهم   للف درهم   للف درهم   للف درهم   للف درهم   للف درهم   للف درهم 

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

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



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

 

27  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع(  2021 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال
 
 

  إيرادات أخرى  16
   يونيو 30أشهر المنتهية في ستة ال

2020  2021   
   )غير مدقق(   نغير مةرق  

   ألف درهم  للف درهم 
     

 خردةعائةات من بيع   2,000  477
 مكمت بيع مل لكات رمعةات   1,181  -

      لخرى   -  46
     

523  3,181        
 
 

   لسهملالعائد األساسي والمخفض )الخسارة(/   17
 

 العائة ا ساسل للموم: اح ماصالرب، ربياجات ا سوم اللم خةمة  ل عللية نالخمارة / دعكس الجةرل ال الل 
 

 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في   يونيو 30الثالثة أشهر المنتهية في   
  2021  2020  2021  2020 
 نغير مةرق   )غير مدقق(  نغير مةرق   )غير مدقق(   
         

          2,127  (23,240 )  8,406 ن (24,461 ) درهم  نخمارة / رب، الف رة نللف 
         

الل بسط اللرج، لعةد ا سوم اللوةرة 
          1,750,00  1,750,000  1,750,000  1,750,000  نآالف ا سوم 

         
          0,001  (0,013 )  0,005 ن (0,014 )  العائة للموم الباحة ندرهم  

 
أ ربال اللأ  رد العائة اللخفض 2020  يبجيب  30لر   2021  يبجيب  30لم لوررررررررررررةر اللجلبعة لدة لررار مالية مخفضررررررررررررة كلا  ل 

 لموم)للموم هب جفمه العائة ا ساسل ل
 
 

 نتائج موسمية 18
 

 يبجيب 30لشرور اللن وية  ل مر ة لم ي م لمرجيل لدة إيرادات ذات ط.يعة مبسرلية  ل بياد الرب، لر الخمرارة اللبجز اللبحة لف رة ال
 )19 –أ باس  ناع ال شلسات النالجة عن كب ية 2020ر 2021

 
 



 ش.م.ع. )أركان(   شركة أركان لمواد البناء
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

 )يتبع(  2021 يونيو  30أشهر المنتهية في ستة لفترة ال
 
 

  معلومات المقارنة 19
 

 ل منفورل ك.نة عل  اللبجبدات اللالية رخمرائر اجخفاض القيلة عل  اللبجبدات غير اللالية لم عرض خمرائر اجخفاض القيلة 
ال.ياجات اللالية اللرحلية اللبجزة اللبحةة  ل   عرضررررروا لم  لي با ق مع عرض الف رة الحالية)  اللبجز اللبحةبياد الرب، لر الخمرررررارة 

 )ر اجخفاض القيلةخمائ ضلن 2020 يبجيب 30 ل 
 
 

  أحداث الحقة  20
 

نصناعات أ  )من ال،ركة الشابضة العامة  )")ر  عرضاً  اس لملعلنت شركة لركاد لد مجلس إدارة لركاد رة    أ2021مايب  9 ل  
 العرض اللش ر  ي ل لاإلمارات العربية الل حةة رممراهم ك.ير حالل  ل لركاد)  درلة  إحةى ل .ر ال،رركات الورناعية الشابضرة  ل

إل  لركاد  اإلمارات للوررررناعات الحةيةدة  )")ر) لررررررررررررررررررلشب" بلبج.وا صررررناعات ب حبكل رلس اللال اللوررررةر بالكامل  معاملة ل  
 ) الوفشةن مال لركادمشابل إصةار لركاد  داة لحبكل إلزامية رابلة لل حبكل إل  لسوم عاددة  ل رلس 

 
من   لركاد ل  اإلمارات للورررناعات الحةيةدة  )")ر) لرررررررررررررررررالخا  بلمررراهلة رلس اللال اللورررةر بالكامل   ال.ةللل.ية  سررربف ي م

رهم نا داة الشابلة  د  4,069,800,000ي.لغ بل.لغ إجلالل  صررررررررناعاتبرصررررررررةار لدرات إلزامية رابلة لل حبكل إل     لركادخالل قيا"  
مال  درهم لكل سرررررروم  ل رلس  1 ل.لغ إسررررررليةعاددة بقيلة    لسرررررروم  5,100,000,000رابلة لل حبكل إل     سرررررر كبد لل حبكل أ رال ل  

درهم لكل   0,798لركاد نلسرررروم لركاد الجةيةة ) ي.لغ المررررعر الذل سرررر  حبل عنة  ا داة الشابلة لل حبكل إل  لسرررروم لركاد الجةيةة  
 مجلس إدارة لركاد  را"ية  ل لركاد رالذل لم لحةية  عل  لسرررررررررراس جليع الةراسررررررررررات اللالية رالفنية رال شييم الذل سرررررررررروم عادل جة

 لركاد مةرجة  ل سبر لببظ.ل لألررار اللالية)  سبف لسش ) سي م لحبكل ا داة الشابلة لل حبكل إل  لسوم لركاد الجةيةة)  بلراجع ه
 

لركاد لبصرية ممراهلل ال،رركة باللبا شة عل  الورفشة عل  لد ي م ال وربكت عليوا خالل لرر مجلس إدارة    أ2021يبجيب    24 ل  
 )2021لغمطس  9اج لار الجللية العلبمية اللشرر اجعشاد   ل 
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 )2021لغمطس  8اإلدارة ب اركخ مجلس اللالية اللرحلية اللبجزة اللبحةة من ر.ل  ال.ياجاتلم اع لاد رإجازة إصةار 


