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 أرابتك القابضة ش.م.ع والشركات التابعة لها

 10                                            تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 93إلى  16اإليضاحات المدرجة في الصفحات من 

  

 بيان الدخل الموحد 

 

ديسمبر  31السنة المنتهية في            

*2015  2016 إيضاحات   
 ألف درهم  ألف درهم  
     

  7.616.240   8.157.682 22 إيرادات
(9.100.656) 23 تكاليف مباشرة    (9.474.275)  

(942.974)  إجمالي الخسارة    (1.858.035)  
 19.155  28.134 13 إيرادات تشغيلية أخرى

 1.118  11.307 24 االستثمارإيرادات 
(472.209) 25 مصاريف عمومية وإدارية   (665.536)  

(1.900.632) 26 خسائر االنخفاض في القيمة   (238.521)  
 45.076  78.267 27 إيرادات أخرى

(196.693) )أ(35 خسارة من إيقاف توحيد شركات تابعة    - 

(3.394.800)  الخسارة التشغيلية   (2.696.743)  
(72.265) 28 بالصافي -تكاليف تمويل    (62.780)  

(29.962)  حصة من خسائر شركات زميلة   (11.786)  

(3.497.027)  الخسارة قبل الضريبة     (2.771.309)  
(14.200) 9 مصروف ضريبة الدخل    (7.651)  

(3.511.227)  خسارة السنة    (2.778.960)  

     
     العائدة إلى:

(3.409.592)   الشركة األممساهمي     (2.346.701)  
(101.635)   الحصص غير المسيطرة    (432.259)  

   (3.511.227)    (2.778.960)  

     خسارة السهم
(0.74) 29 األساسية والمخّفضة )بالدرهم(  -    (0.51)  

     
 (.36المتوقفة كعمليات جارية )إيضاح عند إعادة تصنيف نتائج العمليات  2015* تم إعادة عرض أرقام سنة 

 
 
 

 



 أرابتك القابضة ش.م.ع والشركات التابعة لها

 11                                            تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 93إلى  16اإليضاحات المدرجة في الصفحات من 

 

 بيان الدخل الشامل الموحد 

 

ديسمبر 31السنة المنتهية في           

*2015  2016 إيضاحات   
 ألف درهم  ألف درهم  
     

(3.511.227)  خسارة السنة   (2.778.960)  
     

     الدخل الشامل اآلخر
الدخل الشامل اآلخر الذي سيعاد تصنيفه إلى الربح أو 

  الخسارة في فترات الحقة:
  

 
)خسائر( / أرباح غير محققة من إعادة تقييم استثمارات متاحة 

 للبيع
  

(3.350)  
 

43 
 3.201  37.413  التغير في احتياطي تحويل العمالت األجنبية صافي

الدخل الشامل اآلخر الذي لن يعاد تصنيفه إلى الربح أو الخسارة 
 في فترات الحقة:

 
34.063 

 
3.244 

     
(10.060)  )خسائر( / أرباح اكتوارية مسجلة   18.616 

 21.860  24.003  الدخل الشامل اآلخر للسنة

(3.487.224)  الخسارة الشاملة للسنة، صافية من الضريبةمجموع    (2.757.100)  

     
     العائدة إلى:

(3.397.743)   مساهمي الشركة األم    (2.330.440)  
(89.481)   الحصص غير المسيطرة    (426.660)  

   (3.487.224)    (2.757.100)  

     
 (.36إعادة تصنيف نتائج العمليات المتوقفة كعمليات جارية )إيضاح عند  2015* تم إعادة عرض أرقام سنة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 أرابتك القابضة ش.م.ع والشركات التابعة لها 
 

 12                                                                                            تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.                                                   93إلى  16اإليضاحات المدرجة في الصفحات من 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

 

       العائد إلى مساهمي الشركة األم 

  احتياطي قانوني  رأس المال 
احتياطي تعديل 
  القيمة العادلة

تحويل احتياطي 
  العملة األجنبية

احتياطيات 
  أخرى

 خسائر
  المجموع  متراكمة

 الحصص
  غير المسيطرة

مجموع حقوق 
 الملكية

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

(192.747)    11.810    2.942    1.152.593    4.615.065  2016يناير  1في     (2.227.363)    3.362.300    (162.576)    3.199.724  

(3.409.592)      -      -      -      -      -  خسارة السنة   
 
(3.409.592)    (101.635)   

 
(3.511.227)  

(2.942)      -      -  الدخل الشامل اآلخر للسنة    24.851    -      (10.060)    11.849    12.154    24.003  

(2.942)      -      -  مجموع الخسارة الشاملة للسنة    24.851    -      (3.419.652)   
 
(3.397.743)    (89.481)   

 
(3.487.224)  

مقاصة االحتياطي القانوني مع الخسارة 
     -  (17المتراكمة )إيضاح 

 
(1.004.434)    -      -      -      1.004.434    -      -      -    

استحواذ على حصة غير مسيطرة 
(1.492)      -      -      -      -  (34)إيضاح     -      (1.492)    492    (1.000)  

(2.667)      -      -      -      -      -  ()ب(35)استبعاد شركة تابعة )إيضاح     (2.667)    (889)    (3.556)  
أثر إيقاف توحيد شركات تابعة )إيضاح 

  43.163    43.163      -      -      -      -      -      -      -  ()أ(35
توزيعات أرباح مدفوعة للحصص غير 

(1.800)      -      -      -      -      -      -      -  المسيطرة    (1.800)  

(194.239)    36.661      -    148.159    4.615.065  2016ديسمبر  31في     (4.645.248)    (39.602)    (211.091)    (250.693)  

                  



 أرابتك القابضة ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

 13                                                                      تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.                                                                         93إلى  16اإليضاحات المدرجة في الصفحات من 

 )تابع(بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
 

       العائد إلى مساهمي الشركة األم 

  احتياطي قانوني  رأس المال 
احتياطي تعديل 
  القيمة العادلة

احتياطي تحويل 
  العملة األجنبية

احتياطيات 
  أخرى

 خسائر
  المجموع  متراكمة

 الحصص
  غير المسيطرة

مجموع حقوق 
 الملكية

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

(192.747)    9.066    3.084   1.152.593    4.395.300 2015يناير  1في    325.444   5.692.740   269.004   5.961.744 
(2.346.701)   -   -   -  -  - خسارة السنة   (2.346.701)   (432.259)   (2.778.960)  

(142)  -  - الدخل الشامل اآلخر للسنة   2.744  -  13.659  16.261  5.599  21.860 

(142)   -   - مجموع الخسارة الشاملة للسنة   2.744  -  (2.333.042)   (2.330.440)   (426.660)   (2.757.100)  
(4.920)   -   -  -  -  -  -  - توزيعات أرباح مدفوعة   (4.920)  

(219.765)  -  -  -  -  219.765 (33أسهم منحة مصدرة )إيضاح    -  -   -  

(192.747)  11.810  2.942  1.152.593   4.615.065 2015ديسمبر  31في    (2.227.363)   3.362.300  (162.576)   3.199.724 

                  
 
 
 



 أرابتك القابضة ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

 14                                تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.                              93إلى  16اإليضاحات المدرجة في الصفحات من 

 بيان التدفقات النقدية الموحد

 

 ديسمبر 31السنة المنتهية في   
*2015  2016 إيضاحات   
 ألف درهم  ألف درهم  

     األنشطة التشغيلية
(2.771.309)  )3.497.027(  الخسارة قبل الضريبة   

     
     تعديالت لـ:

 ومنشآت ومعداتربح من بيع ممتلكات 
27 

             
(2.858)   (15.174)  

(1.278)   )ربح(/خسارة من بيع استثمارات عقارية   9.502 
 إيرادات االستثمار

24 
          

(11.307)   (1.118)  
 238.521  1.900.632 26 خسائر االنخفاض في القيمة

 -  1.778  طرف ذي عالقة إلىانخفاض قيمة قرض 
)إيرادات(/مصاريف الفوائد على الذمم المدينة والدائنة صافي 

 28 غير المتداولة
           

 (5.789)   8.051 
 11.023  1.935  6 استهالك استثمارات عقارية

 275.789   250.821  استهالك ممتلكات ومنشآت ومعدات
 5.773  5.776  7 إطفاء موجودات غير ملموسة

 54.857  46.845   للموظفين مخصص مكافآت نهاية الخدمة
 54.729  78.054 28 تكاليف تمويل

 11.786  29.962   حصة من خسارة شركات زميلة
 -  196.693 )أ(35 خسارة من إيقاف توحيد شركات تابعة

(2.943)  ربح من بيع استثمارات متاحة للبيع   - 

لعامل االتدفقات النقدية التشغيلياة قبل التغيرات في رأس المال 
(1.008.706)  ومكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين وضريبة الدخل   (2.117.570 )  

     
     التغيرات في رأس المال العامل:

  382.341  224.433  ذمم مدينة تجارية وأخرى
 124.126  )319.862(  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

  1.284  30.429  مخزون
  15.486  )49.658(  متداولة أخرىموجودات 

 630.239  743.242  ذمم دائنة تجارية وأخرى
(45.994)  423.060  مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة  

 138.072  63.984  محتجزات دائنة

( 872.016)  106.922  األنشطة التشغيلية (المستخدم فيالناتج من / ) النقد  
(43.127)  )67.522(  المدفوعة للموظفينمكافآت نهاية الخدمة   
(11.656)  )15.941(  ضريبة دخل مدفوعة  

( 926.799)  23.459  ةاألنشطة التشغيلي (المستخدم في) الناتج من / صافي النقد  
 

(.36متوقفة كعمليات جارية )إيضاح عند إعادة تصنيف نتائج العمليات ال 2015* تم إعادة عرض أرقام سنة 



 والشركات التابعة لهاأرابتك القابضة ش.م.ع 
 

 15            تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.                        92إلى  15اإليضاحات المدرجة في الصفحات من 

 )تابع(بيان التدفقات النقدية الموحد 

 

 ديسمبر 31السنة المنتهية في      
*2015  2016 إيضاحات   
 ألف درهم  ألف درهم  
     

     األنشطة االستثمارية
(178.142)   شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات    (213.288)  

(7.513)  6 استثمارات عقارية إضافات إلى    (11.829)  
(33)    - 7 شراء موجودات غير ملموسة  

  3.282      -  عوائد من استبعاد استثمار في شركة زميلة 
  377    -  توزيعات أرباح مقبوضة من شركة زميلة

 متحصالت من استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات
 

      
28.712   53.991  

  101.488    42.479  من استبعاد استثمارات عقاريةمتحصالت 
(24.066)   صافي الحركة في موجودات مالية أخرى    3.149  

  1.118   7.946  إيرادات مقبوضة من االستثمار
     

(584.130)  االستثماريةصافي النقد المستخدم في األنشطة    (61.745 )  

     
     األنشطة التمويلية

 372.846  56.234  متحصالت من القروض 
 -   177.724 13 قرض من طرف ذي عالقة

(1.800)   توزيعات أرباح مدفوعة للحصص غير المسيطرة    (4.920)  
(1.000)  استحواذ على حصة إضافية في شركة تابعة   -  

(67.937)   مدفوعةفوائد    (54.729)  

 313.197  163.221  صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية

     

  صافي الزيادة / )النقص( في النقد وما في حكمه
 

096.56   (675.347)  
(480.578)  النقد وما في حكمه في بداية السنة    191.568 

 -  523.888 )أ(35 عةشركات تاب التغير في النقد وما في حكمه من إيقاف توحيد
 3.201   37.413  صافي فروق الصرف األجنبي

(480.578)     136.819 15 النقد وما في حكمه في نهاية السنة  
 

 (.36عند إعادة تصنيف نتائج العمليات المتوقفة كعمليات جارية )إيضاح  2015* تم إعادة عرض أرقام سنة 



 أرابتك القابضة ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

 2016ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

16 

 الوضع القانوني واألنشطة 1
 

أرابتك القابضة ش.م.ع )"الشركة"( هي شركة مساهمة عامة تأسست بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة وفقاً لقرار 
. إن أسهم 2004سبتمبر  20. بدأت الشركة مزاولة أعمالها في 2004يوليو  2بتاريخ  71دائرة التنمية االقتصادية، دبي، رقم 
 ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة. 3399. إن عنوان المكتب المسجل للشركة هو ص.ب: الشركة مدرجة في سوق دبي المالي

 
إن المساهم الرئيسي للمجموعة هو شركة آبار لالستثمار ش.م.خ وشركتها األم هي شركة االستثمارات البترولية الدولية 

 )"آيبيك"(. وآيبيك هي شركة مملوكة بالكامل لحكومة إمارة أبوظبي.
 

األنشطة الرئيسية لشركة أرابتك القابضة ش.م.ع والشركات التابعة لها )"المجموعة"( في إنشاء األبراج الشاهقة والمباني تتمثل 
والفلل السكنية، باإلضافة إلى تنفيذ الخدمات ذات الصلة مثل الصرف الصحي واألعمال الكهربائية والميكانيكية، وتزويد 

 دات اإلنشاءات. الخرسانة الجاهزة، وتوريد وتأجير مع
  

 كما تعمل المجموعة في قطاع النفط والغاز والبنية التحتية والطاقة، وإدارة المنشآت، والتطوير العقاري.
  

ار مجلس اإلدارة بموجب قر 2016ديسمبر  31تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 
 .2017مارس  21 المؤرخ في

 

 الشركات التابعة والزميلة والعمليات المشتركة:
 
 
 
 
 

 اسم الشركة التابعة وموطنها

نسبة الملكية )%( )بما في ذلك 
 الملكية غير المباشرة(

 
 
 
 

 األنشطة الرئيسية
31 
 2016 ديسمبر

31 
  2015ديسمبر 

 
  

 

دبي، اإلمارات العربية  -شركة أرابتك لإلنشاءات ذ.م.م 
 المتحدة

 اإلنشاءات المدنية واألعمال المتعلقة بها 100% 100%
 

شركة أرابتك لإلنشاءات سوريا ذ.م.م، الجمهورية 
 العربية السورية

 اإلنشاءات المدنية واألعمال المتعلقة بها 100% 100%

 اإلنشاءات المدنية واألعمال المتعلقة بها %60 %60 شركة أرابتك باكستان )الخاصة( المحدودة، باكستان
 

شركة أرابتك مصر لإلنشاءات ش.م.م، جمهورية مصر 
 العربية

 اإلنشاءات المدنية واألعمال المتعلقة بها 55% 55%

شركة أرابتك لإلنشاءات ذ.م.م، )شركة أجنبية(، دولة 
 فلسطين  

 اإلنشاءات المدنية واألعمال المتعلقة بها 100% 100%

 اإلنشاءات المدنية واألعمال المتعلقة بها %75 %75 مساواة ذ.م.م، مملكة البحرين   -شركة أرابتك 

 
 



 أرابتك القابضة ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

 )تابع( 2016ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

17 

 )تابع(الوضع القانوني واألنشطة   1
 

 والزميلة والعمليات المشتركة: )تابع(الشركات التابعة 
 

 
 
 
 

 اسم الشركة التابعة وموطنها

نسبة الملكية )%( )بما في ذلك 
 الملكية غير المباشرة(

 
 
 
 

 األنشطة الرئيسية
31 
 2016 ديسمبر

31 
 2015ديسمبر 

 
  

 

شركة أرابتك لإلنشاءات ذ.م.م )منشأة أجنبية عاملة(، 
 األردن

المدنية والمقاوالت الكهربائية اإلنشاءات  100% 100%
والميكانيكية والصحية واألعمال المتعلقة 

 بها

 اإلنشاءات المدنية واألعمال المتعلقة بها %100 %100 شركة أرابتك العالمية المحدودة، جمهورية موريشوس

 واألعمال المتعلقة بهااإلنشاءات المدنية  %63 %63 شركة أرابتك لإلنشاءات الهند )الخاصة( المحدودة، الهند

أبوظبي، اإلمارات  -شركة أرابتك لإلنشاءات ذ.م.م 
 العربية المتحدة

 اإلنشاءات المدنية واألعمال المتعلقة بها 100% 100%

 تصنيع األلواح الجاهزة %100 %100 شركة أرابتك بريكاست ذ.م.م، اإلمارات العربية المتحدة

 شركة أرابتك ماينورتي هولدينج ليمتد، 
 جافزا، اإلمارات العربية المتحدة

 شركة استثمار قابضة 100% 100%

 شركة أرابتك لمعدات البناء ذ.م.م، 
 اإلمارات العربية المتحدة

 تجارة وتأجير معدات اإلنشاء والبناء 70% 70%

شركة أرابتك اإللكتروميكانيكية ذ.م.م، اإلمارات العربية 
 المتحدة***

المقاوالت الكهربائية والميكانيكية  100% -
 والصحية

 شركة أرابتك للخدمات الهندسية ذ.م.م،  
 اإلمارات العربية المتحدة

 أعمال إنشاءات البنية التحتية 80% 80%

شركة أرابتك إنفايروغرين لخدمات إدارة المنشآت ذ.م.م، 
 **اإلمارات العربية المتحدة

صيانة وتنظيف المباني وإدارة خدمات  67% 100%
 المنشآت وخدمات األمن

 -شركة أرابتك للتطوير العقاري ذ.م.م 
 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

 العقارات واالستثمار والتطوير واإلدارة 100% 100%

  -شركة أرابتك للتطوير العقاري ذ.م.م 
 دبي، اإلمارات العربية المتحدة

 العقاريالتطوير  100% 100%

شركة أرابتك للصيانة العامة ذ.م.م، اإلمارات العربية 
 المتحدة***

الصيانة العامة للمباني، والتركيبات  100% -
الكهربائية، وصيانة شبكات الصرف 

 الصحي والمياه، وصيانة الكرفانات
  -ذ.م.م  ألدارة العقاراتشركة أرابتك 

 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة***
 

 خدمات اإلدارة 100% -
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 )تابع(الوضع القانوني واألنشطة   1

 
 )تابع(الشركات التابعة والزميلة والعمليات المشتركة: 

 
 
 
 
 

 اسم الشركة التابعة وموطنها

نسبة الملكية )%( )بما في ذلك 
 الملكية غير المباشرة(

 
 
 
 
 األنشطة الرئيسية  

31 
 2016 ديسمبر

31 
 2015ديسمبر 

 
  

 

دبي، اإلمارات  -ذ.م.م  ألدارة العقاراتشركة أرابتك 
 العربية المتحدة

 

 تأجير وإدارة عقارات الغير 100% 100%

شركة أرابتك إلدارة المنشآت ذ.م.م، اإلمارات العربية 
 المتحدة***

 

 إدارة المنشآت 100% -

شركة أرابتك الدولية لإلنشاءات ذ.م.م، اإلمارات العربية 
 المتحدة***

 اإلنشاءات المدنية واألعمال المتعلقة بها 100% -

أبوظبي، اإلمارات  -شركة أرابتك العقارية ذ.م.م 
 المتحدةالعربية 

 

 تأجير العقارات وخدمات اإلدارة 100% 100%
 

دبي، اإلمارات العربية  -شركة أرابتك العقارية ذ.م.م 
 المتحدة

 

 شراء العقارات وبيعها 100% 100%
 

شركة أرابتك ليفينج لإلنشاءات ذ.م.م، اإلمارات العربية 
 المتحدة

 

 اإلنشاءات المدنية واألعمال المتعلقة بها 100% 100%

اإلمارات العربية مجموعة أرابتك لإلنشاءات ذ.م.م، 
 المتحدة***

اإلنشاءات المدنية واألعمال ذات العالقة  100% -
 ومنشآت النفط والغاز وعقود المطارات

 
، اإلمارات شركة أرابتك ليمتد، المنطقة الحرة، جافزا

 العربية المتحدة
التجارة العامة واالستثمارات التجارية   100% 100%

 والعقارية 
 

، اإلمارات العربية شركة أرابتك للتجارة المحدودة، جافزا
 المتحدة

التجارة العامة واالستثمارات التجارية   100% 100%
 والعقارية 

 
، اإلمارات أرابتك المقاولون المتحدون المحدودة، جافزا

 العربية المتحدة
األعمال الدولية والتجارة العامة  50% 50%

 واالستثمارات
 

 -الشركة النمساوية العربية للخرسانة الجاهزة ذ.م.م 
 دبي، اإلمارات العربية المتحدة

 

  تصنيع الخرسانة الجاهزة 100% 100%

 -شركة صقر اإلمارات الكهروميكانيكية )إيفيكو( ذ.م.م 
 دبي، اإلمارات العربية المتحدة

 

المقاوالت الكهربائية والميكانيكية  100% 100%
 والصحية 

 
المقاوالت الكهربائية والميكانيكية  %49 %49 شركة إيفيكو قطر ذ.م.م، قطر*

 والصحية
 

المقاوالت الكهربائية والميكانيكية  %100 %100 شركة إيفيكو ذ.م.م، دولة فلسطين
 والصحية 
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 الشركات التابعة والزميلة والعمليات المشتركة: )تابع(

 
 
 
 
 

 اسم الشركة التابعة وموطنها

نسبة الملكية )%( )بما في ذلك 
 الملكية غير المباشرة(

 
 
 
 

 األنشطة الرئيسية
31 
 2016 ديسمبر

31 
 2015ديسمبر 

 
  

 

 شركة صقر اإلمارات الكهروميكانيكية    
 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة   -)إيفيكو( ذ.م.م 

المقاوالت الكهربائية والميكانيكية  100% 100%
 والصحية 

 
 

الحديدية ش.م.ح، اإلمارات العربية شركة الخليج للصناعات 
 المتحدة

 
100% 

 
100% 

 
 تصنيع الهياكل والمقاطع الفوالذية

 
شركة جي إس آي إلنشاءات صناعة الحديد ذ.م.م، اإلمارات 

 العربية المتحدة
 

 تصنيع الهياكل والمقاطع الفوالذية 100% 100%

 تجارة وتأجير معدات اإلنشاءات %67 %67 شركة بيت المعدات ذ.م.م، اإلمارات العربية المتحدة
 

 شركة إدروتيك اس ار ال، إيطاليا
 

 اإلنشاءات المدنية واألعمال المتعلقة بها 96% 96%

التجارة العامة واالستثمارات التجارية   %100 - ، اإلمارات العربية المتحدة***شركة لوتس ليمتد، جافزا
 والعقارية 

 
 اإلمارات العربية المتحدة***شركة ماغنوليا ليمتد، جافزا، 

 
التجارة العامة واالستثمارات التجارية   100% -

 والعقارية 
 

التجارة العامة واالستثمارات التجارية   %100 - شركة مارس ليمتد، جافزا، اإلمارات العربية المتحدة***
 والعقارية 

 
 مصنع ناصر بن خالد للخرسانة الجاهزة 

 ذ.م.م، قطر*
 

 تصنيع ونقل منتجات الخرسانة الجاهزة 49% 49%

التجارة العامة واالستثمارات التجارية   %100 - شركة نبتون ليمتد، جافزا، اإلمارات العربية المتحدة***
 والعقارية 

 
 شركة تارجت السعودية لإلنشاءات الهندسية  

 ذ.م.م، المملكة العربية السعودية
 المتعلقة بهااإلنشاءات المدنية واألعمال  65% 65%

 
شركة تارجت لإلنشاءات الهندسية ذ.م.م، اإلمارات العربية 

 المتحدة
 

 
100% 

 
100% 

 
 اإلنشاءات المدنية واألعمال المتعلقة بها

شركة تارجت للصناعات المعدنية ذ.م.م، اإلمارات العربية 
 المتحدة

 

 تصنيع الهياكل والمقاطع الفوالذية 97% 97%
 

لإلنشاءات الهندسية ذ.م.م، )شركة أجنبية( شركة تارجت 
 األردن

 اإلنشاءات المدنية واألعمال المتعلقة بها 100% 100%

 
 شركة فينوس ليمتد، جافزا، اإلمارات العربية المتحدة***

 
- 

 
100% 

 
التجارة العامة واالستثمارات التجارية  

 والعقارية 
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 الشركات التابعة والزميلة والعمليات المشتركة: )تابع(

 
 
 
 
 

 اسم الشركة التابعة وموطنها

نسبة الملكية )%( )بما في ذلك 
 الملكية غير المباشرة(

 
 
 
 

 األنشطة الرئيسية
31 
 2016 ديسمبر

31  
 2015ديسمبر 

    

تصنيع أجهزة توصيل الكهرباء ولوحات  %75 - اإلمارات العربية المتحدة****مصنع باوركون سويتش غير، 
 توزيع الطاقة 

 العقارات واالستثمار والتطوير واإلدارة %100 %100 أرابتك مصر للتطوير العقاري، مصر
أرابتك الخليج لالستثمار العقاري ذ.م.م، اإلمارات العربية 

 المتحدة  
 

 وبيعها وأنشطة التملكشراء العقارات  100% 100%

 اإلنشاءات المدنية واألعمال المتعلقة بها %49 %49 شركة أرابتك لإلنشاءات ذ.م.م، قطر*
شركة أرابتك انتريستس ليمتد، جافزا، اإلمارات العربية 

 المتحدة
 شركة استثمار قابضة 100% 100%

 

 
 .أو أقل من رأس المال %50امتالكها نسبة تمارس المجموعة السيطرة على هذه الشركات التابعة رغم     *

 

المتبقية في شركة أرابتك إنفايروغرين  %33، استحوذت المجموعة على حصة 2016ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في  **
. وقد تم بيان الفرق %100لخدمات إدارة المنشآت ذ.م.م مقابل مليون درهم، مما ترتب عليه زيادة حصة المجموعة إلى 

 ألف درهم بين سعر الشراء والقيمة الدفترية للحصة غير المسيطرة المكتسبة ضمن بند احتياطيات أخرى. 1.492الغ الب

 

 تمت تصفية بعض الشركات غير العاملة للمجموعة خالل السنة.  ***

 

 )ب((. 35استبعاد شركة تابعة خالل السنة )إيضاح   ****  

 

 إيقاف االعتراف بشركات تابعة خالل السنة 

 

 لمزيد من التفاصيل. 35خالل السنة، فقدت المجموعة السيطرة على الشركات التابعة التالية. راجع اإليضاح رقم 
 

 
 
 
 

 اسم الشركة التابعة وموطنها

نسبة الملكية )%( )بما في ذلك 
 الملكية غير المباشرة(

 
 
 
 

 األنشطة الرئيسية

31 
 2016 ديسمبر

31  
 2015ديسمبر 

 
  

 

شركة أرابتك المملكة العربية السعودية ذ.م.م، المملكة 
 العربية السعودية 

 اإلنشاءات المدنية واألعمال المتعلقة بها 45% 45%

 شركة أرابتك للمعدات اإلنشائية ذ.م.م 
 المملكة العربية السعودية

 تجارة وتأجير معدات اإلنشاءات 58% 58%

 شركة إيفيكو السعودية ذ.م.م، المملكة العربية السعودية  
 العربية 

المقاوالت الكهربائية والميكانيكية  53% 53%
 والصحية

الشركة السعودية النمساوية العربية للخرسانة الجاهزة 
 ذ.م.م، المملكة العربية السعودية 

 تصنيع ونقل منتجات الخرسانة الجاهزة 62% 62%
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 )تابع(الوضع القانوني واألنشطة   1

 
 الشركات التابعة والزميلة والعمليات المشتركة: )تابع(

 
 لدى الشركة الشركات الزميلة التالية التي تمارس عليها تأثيرا جوهريا:

 

 
 لدى الشركة وشركاتها التابعة الفروع التالية:

 

  فرع أبوظبي  -أرابتك القابضة ش.م.ع 

 أرابتك لإلنشاءات ذ.م.م، سانت بطرسبرغ، روسيا 

 أرابتك لإلنشاءات ذ.م.م، الرياض، المملكة العربية السعودية 

  فرع الفجيرة -أرابتك لإلنشاءات ذ.م.م 

  فرع البحرين -لإلنشاءات ذ.م.م أرابتك 

  فرع الشارقة -أرابتك لإلنشاءات ذ.م.م 

  أبوظبي -بيت المعدات ذ.م.م 

  أبوظبي -أيدورتك اس ار ال 

  فرع الجمهورية العربية السورية -ائتالف الشركة العربية لإلنشاءات وأرابتك 

  فرع دبي -شركة تارجت لإلنشاءات الهندسية 

  فرع الشارقة -الهندسية شركة تارجت لإلنشاءات 

  فرع الفجيرة -شركة تارجت لإلنشاءات الهندسية 

  فرع قطر -شركة تارجت لإلنشاءات الهندسية ذ.م.م 

  فرع أبوظبي -أرابتك لإلنشاءات ذ.م.م 

  فرع أبوظبي -جي اس آي لمقاوالت إنشاءات صناعة الحديد ذ.م.م 

  فرع األردن -شركة الخليج للصناعات الحديدية ش.م.ح 

  فرع مصر -أرابتك لإلنشاءات ذ.م.م 

  فرع مدينة أستانا، كازخستان -أرابتك المقاولون المتحدون المحدودة 

 أرابتك للخدمات الهندسية ذ.م.م، فرع أبوظبي 

 الشركة النمساوية العربية للخرسانة الجاهزة ذ.م.م، فرع أبوظبي 

  )المملكة العربية السعوديةالرياض -شركة صقر اإلمارات الكهروميكانيكية ذ.م.م )إيفيكو ، 
 

.39العمليات المشتركة في المجموعة مبينة في اإليضاح رقم 

 
 
 
 

 اسم الشركة الزميلة وموطنها

نسبة الملكية )%( )بما في ذلك 
 المباشرة(الملكية غير 

 
 
 

 
 األنشطة الرئيسية

31 
 2016 ديسمبر

31  
 2015 ديسمبر

    
تجهيزات الفنادق الخمس نجوم،  %24 %24 ديبا ليمتد، دبي، اإلمارات العربية المتحدة )"ديبا"(

واليخوت، والمرافق، والخدمات 
 ذات العالقة

 
بولي بود الشرق األوسط ذ.م.م، أبو ظبي، اإلمارات 

 المتحدة )"بولي بود"(العربية 
تجميع كبائن االستحمام وغيرها  40% 40%

 من أنواع الكبائن بذات المفهوم

 إنتاج وتوزيع األثاث والتركيبات %14 %14 الشركة األردنية للصناعات الخشبية ش.م.ع، األردن

مشروع صلبوخ، المملكة  -جلف كابيتال ش.م.خ 
 العربية السعودية 

 تطوير مجمع صلبوخ السكني  24% -
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة  2
 

ق هذه تطبي إن السياسات المحاسبية الهامة المطبقة من قبل المجموعة في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة مبينة أدناه. ولقد تم
 السياسات بشكٍل منتظم على كافة الفترات المستمرة المعروضة ما لم ُيذكر خالفاً لذلك.

 

 االستمرارية   2-1
 

ديسمبر  31ألف درهم(. وكما في  2.778.960: 2015ألف درهم ) 3.511.227خالل السنة، تكبدت المجموعة خسائر بقيمة 
ألف  3.199.724: صافي موجودات بقيمة 2015ألف درهم ) 250.693ة ، كان على المجموعة صافي مطلوبات بقيم2016

: 2015درهم ) 2.170.040درهم(. عالوة على ذلك، تجاوزت مطلوبات المجموعة المتداولة موجوداتها المتداولة بقيمة 
ات القروض. ألف درهم(. إضافة إلى ذلك، كانت المجموعة مخالفة لبعض تعهد 1.014.549صافي موجودات متداولة بقيمة 

عن برنامج إعادة رسملة لزيادة رأس المال من  2017فبراير  13وقد أعلن مجلس إدارة الشركة خالل اجتماعه الذي عقد في 
أجل استمرارية المجموعة وتلبية متطلباتها التمويلية المستقبلية. وسوف يشمل برنامج إعادة الرسملة حقوق شراء عن طريق 

مليار درهم. وقد التزم المساهم األكبر للمجموعة، شركة آبار لالستثمار ش.م.خ، باالكتتاب بكامل  1.5إصدار أسهم جديدة بقيمة 
مليار درهم، وهو ما يعكس دعمها المستمر للمجموعة.  1.5استحقاقها بموجب هذه الحقوق وأي أسهم غير مكتتبة متبقية لغاية 
غاء األسهم على أساس النسبة والتناسب لتسوية كامل رصيد وبعد حقوق الشراء، سوف يتم تخفيض رأس المال من خالل إل

 الخسائر المتراكمة. ويخضع برنامج إعادة الرسملة المقترح لموافقات المساهمين واألجهزة الرقابية. 

 

ة ، حيث أن خسائر المجموع2015( لسنة 2( من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )302بموجب المادة )
العتماد برنامج إعادة  2017قد تجاوزت رأسمالها، يعتزم مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العمومية لعقد اجتماع في شهر أبريل 

 الرسملة لتمكين المجموعة من االستمرار في أنشطتها. 

 

رة بإعداد توقعات ، لدى المجموعة مشاريع سليمة غير منجزة حالية وملتزم بها. وقد قامت اإلدا2016ديسمبر  31كما في 
تدفقات نقدية تفصيلية تغطي فترة أربع سنوات، وتبين هذه التوقعات أن المجموعة ستكون قادرة على تغطية عجز التمويل 

 والوفاء بالتزاماتها بنجاح من عوائد حقوق اإلصدار في فترة االثني عشر شهراً القادمة. 

 

لمبدأ االستمرارية في ضوء برنامج إعادة الرسملة المعلن عنه والتزام شركة آبار تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وفقاً 
 لالستثمار ش.م.خ ببرنامج إعادة الرسملة والتوقعات الكبيرة لألعمال المستقبلية للمجموعة.

 

 أساس اإلعداد   2-2

 

يير لمالية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعالقد تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير ا
عداد إالدولية للتقارير المالية المطبقة على المنشآت التي تقوم بإعداد تقاريرها المالية وفق المعايير الدولية للتقارير المالية. كما تم 

 لة.المالية المتاحة للبيع التي تقاس بالقيمة العاد البيانات المالية الموحدة طبقاً لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء الموجودات

 

إن إعداد البيانات المالية الموحدة بالتوافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية يقتضي استخدام تقديرات محاسبية أساسية محددة، 
لى اإلفصاح عن المجاالت التي تنطوي عكما يقتضي من اإلدارة إبداء رأيها في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة. يتم 

 درجة عالية من إبداء الرأي أو التعقيد أو المجاالت التي تعد فيها االفتراضات والتقديرات مهمة للبيانات المالية الموحدة في اإليضاح
 .4رقم 
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)"قانون الشركات التجارية"( حيز التنفيذ اعتباراً  2015( لسنة 2دخل القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )
وتخضع المجموعة ألحكامه. تقوم المجموعة حالياً بتقييم ودراسة أحكام القانون المذكور،  2015من األول من يوليو لعام 

على المجموعة االمتثال الكامل ألحكام هذا القانون خالل فترة أربعة وعشرين شهراً من تاريخ دخول القانون حيز ويتعين 
 التنفيذ، وذلك وفقاً لألحكام االنتقالية الواردة بالقانون.

 
 المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المطبقة من قبل المجموعة       (أ)
 

وتتعلق  2016يناير  1والتعديالت الجديدة وتعتبر سارية المفعول اعتباراً من الفترة التي تبدأ في تم إصدار بعض المعايير 
 بالمجموعة. وفيما يلي طبيعة وأثر كل معيار جديد وتعديل:

 
  11التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  -"محاسبة االستحواذ على الحصص في العمليات المشتركة" 

توضح طريقة المحاسبة عن االستحواذ على حصة في عملية مشتركة  11التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
عندما تشكل أنشطة هذه العملية عمالً تجارياً. ُتلزم هذه التعديالت المستثمر بتطبيق مبادئ محاسبة اندماج األعمال عندما يستحوذ 

 شكل عمالً تجارياً.على حصة في عملية مشتركة ت
  

 وهذا يشمل: 

  .قياس الموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد بالقيمة العادلة 

  .تحميل التكاليف المرتبطة باالستحواذ ضمن المصاريف 

  .االعتراف بالضريبة المؤجلة 

  .ًاالعتراف بالقيمة المتبقية كشهرة وفحصها لتحري االنخفاض في قيمتها سنويا 
 

س الحصص الحالية في عملية مشتركة عند االستحواذ على حصة إضافية إذا احُتفظ بالسيطرة المشتركة. ويتم تطبيق ال يعاد قيا
 التعديالت أيضاً عند تشكيل عملية مشتركة والمساهمة بنشاط حالي فيها. 

 
والمعيار المحاسبي الدولي  16التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  -"توضيح طرق االستهالك واإلطفاء المقبولة" 

  38رقم 
توضح التعديالت أن طريقة االستهالك أو االطفاء المستندة إلى اإليرادات ليست مالئمة عموما. وقد عدل مجلس معايير المحاسبة 

ي ات ال ينبغ، الممتلكات والمنشآت والمعدات لتوضيح أن الطريقة المستندة إلى اإليراد16الدولية المعيار المحاسبي الدولي رقم 
الموجودات غير  38استخدامها الحتساب استهالك بنود الممتلكات والمنشآت والمعدات. ويتضمن المعيار المحاسبي الدولي رقم 

الملموسة حالياً فرضية غير قاطعة بأن إطفاء الموجودات غير الملموسة المبنية على اإليرادات ال ُيعد مناسبا. ويمكن تفادي هذه 
 الحالتين:  الفرضية بإحدى

  إدراج الموجودات غير الملموسة باعتبارها مقياساً لإليرادات )أي في الحاالت التي يكون فيها قياس اإليرادات هو
 العامل المحدد للقيمة التي يمكن الحصول عليها من األصل(. 

 نهما إلى حد كبير. إمكانية إظهار ارتباط اإليرادات واستنفاد المنافع االقتصادية المكونة من األصل فيما بي 
 



 أرابتك القابضة ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

 )تابع( 2016ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

24 

 )تابع( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2
 

 )تابع(أساس اإلعداد    2-2
 

 )تابع(المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المطبقة من قبل المجموعة        (أ)
 

  27التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  -"طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة" 
بما يسمح  "البيانات المالية المنفصلة" 27أجرى مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

ركة نات المالية المنفصلة لقياس االستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتللمنشآت باستخدام طريقة حقوق الملكية في البيا
 والشركات الزميلة. 

 

حالياً للشركات بقياس استثماراتها في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات  27يسمح المعيار المحاسبي الدولي رقم 
موجودات مالية في البيانات المالية المنفصلة. تقدم التعديالت طريقة حقوق الملكية لتكون الزميلة إما بسعر التكلفة أو باعتبارها 

خياراً ثالثاً. ويمكن طريقة مستقلة لكل فئة من فئات االستثمار )الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة(. ويجب 
 يام بذلك بأثر رجعي.على المنشآت التي ترغب في تبني طريقة حقوق الملكية الق

 

 التعديالت على المعيار الدولي للتقارير -بيع الموجودات أو مشاركتها بين مستثمر ما وشركته الزميلة أو مشروعه المشترك 
  28والمعيار المحاسبي الدولي رقم  10المالية رقم 

 

البيانات المالية ، 10أجرى مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت ذات نطاق محدود على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.، 28والمعيار المحاسبي الدولي رقم  الموحدة

 

اركة الموجودات بين المستثمر وشركاته الزميلة أو مشاريعه المشتركة. تؤكد توضح التعديالت المعالجة المحاسبية لبيع أو مش
التعديالت أن المعالجة المحاسبية تعتمد على ما إذا كانت الموجودات غير النقدية المبيعة أو المساَهم بها في شركة زميلة أو 

 "اندماجات األعمال"(.  3للتقارير المالية رقم مشروع مشترك تشكل "عمالً تجارياً" )على النحو المحدد في المعيار الدولي 
 

في الحاالت التي تشكل فيها الموجودات غير النقدية عمالً تجارياً، سوف يقوم المستثمر باالعتراف بكامل مبلغ الربح أو الخسارة 
 االعتراف بالربح أو من بيع الموجودات أو المشاركة فيها. إذا كانت الموجودات ال تستوفي تعريف العمل التجاري، ال يتم

الخسارة إال عن حصص المستثمر األخرى ضمن تلك الشركة الزميلة أو ذلك المشروع المشترك. تطبق التعديالت على أساس 
 مستقبلي. 

 

  2014 - 2012التحسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية للدورة 

 آخر التحسينات السنوية توضح ما يلي:  
 

 عندما يتم إعادة تصنيف الموجودات )أو مجموعة االستبعاد( من "محتفظ بها  - 5ار الدولي للتقارير المالية رقم المعي
للبيع" إلى "محتفظ بها للتوزيع" أو العكس، فإن ذلك ال يشكل تغيراً في خطة البيع أو التوزيع وال يجب احتسابه على 

 هذا األساس. 

  إرشادات معينة للموجودات المالية المنقولة لمساعدة اإلدارة في تحديد ما إذا  - 7رقم المعيار الدولي للتقارير المالية
كانت شروط اتفاقيات تقديم الخدمات تشكل "مشاركة مستمرة"، وبالتالي ما إذا كانت الموجودات مؤهلة إليقاف 

 االعتراف بها. 

  متعلقة بمقاصة الموجودات والمطلوبات المالية تحتاج اإلفصاحات اإلضافية ال - 7المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 .  34فقط ألن تدرج في التقارير المرحلية إذا تطلب ذلك المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  أنه عند تحديد معدل الخصم اللتزامات منافع ما بعد الخدمة يتم التركيز على العملة  - 19المعيار المحاسبي الدولي رقم
 االلتزامات وليس البلد التي تنشأ فيها.  المقومة بها تلك

  الغرض من اإلشارة في المعيار إلى عبارة "المعلومات المفصح عنها في أي موقع  - 34المعيار المحاسبي الدولي رقم
آخر في التقرير المالي المرحلي"، فضالً عن تعديل آخر ينص على اإلشارة داخل البيانات المالية المرحلية عن موقع 

 لمعلومات. تلك ا
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  1التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  -مبادرة اإلفصاح 
 

، عرض البيانات المالية في سياق مبادرة اإلفصاح لمجلس معايير 1تم إجراء التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
المحاسبة الدولية، والتي تستعرض كيفية تحسين إفصاحات البيانات المالية. وتوضح هذه التعديالت عدداً من المسائل التي 

 تتضمن: 
 

  ن على الكيان جمع المعلومات أو فصلها بطريقة تخفي المعلومات المفيدة. وحيثما تكون ال يتعي -األهمية النسبية
 المعلومات هامة، يجب تقديم معلومات كافية لشرح األثر على المركز المالي أو األداء المالي. 

  إلى الفصل  1رقم  قد تحتاج بعض البنود المحددة في المعيار المحاسبي الدولي -الفصل والمبالغ اإلجمالية الفرعية
عندما يكون ذلك متعلقاً بفهم المركز المالي أو األداء المالي للكيان. وهناك أيضاً إرشادات جديدة حول استخدام المبالغ 

 اإلجمالية الفرعية.

  تأكيد أن اإليضاحات ليست بحاجة إلى العرض بترتيب معين.  -اإليضاحات 

  يتم تجميع حصة الدخل الشامل اآلخر -الدخل الشامل اآلخر الناشئ عن االستثمارات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية 
الناشئة عن االستثمارات المحتسبة بطريقة حقوق الملكية استناداً إلى ما إذا كان سيتم إعادة تصنيف البنود إلى الربح 

 كبند منفصل في بيان الدخل الشامل. أو الخسارة. وينبغي بعد ذلك عرض كل مجموعة 
 

بخصوص تطبيق  8وفقاً للبنود االنتقالية، ال تتطلب التعديالت وجود إفصاحات في المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 المعايير/السياسات المحاسبية الجديدة. 

 
لمالية الموحدة للمجموعة. كما ال توجد لم ينتج عن أي من المعايير والتعديالت الجديدة أعاله أي تأثير جوهري على البيانات ا

أي معايير أخرى من المعايير الدولية للتقارير المالية أو تعديالت أو تفسيرات صادرة عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير 
 المالية تعتبر سارية وكان يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

 
 المعايير الجديدة والمعدلة غير المطبقة حتى تاريخه  )ب(

 
هناك بعض المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير الراهنة التي تم نشرها وتعتبر إلزامية التطبيق على الفترات المحاسبية 

اً بشكٍل مبكر. وتقوم اإلدارة حالي أو الفترات التي تليها، ولكن لم تقم المجموعة بتطبيقها 2016يناير  1للمجموعة التي تبدأ بعد 
 بتقييم المعايير والتعديالت التالية التي من المرجح أن يكون لها تأثير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة:

 
 (2018يناير  1، "األدوات المالية" )يسري اعتبارا من 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 
، "األدوات 9النسخة النهائية من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2014أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية في يوليو 

، "األدوات المالية: 39المالية"، والتي تعكس كافة مراحل مشروع األدوات المالية وتحل محل المعيار المحاسبي الدولي رقم 
. ويوفر المعيار شروطاً جديدة للتصنيف والقياس 9االعتراف والقياس" وجميع النسخ السابقة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

أو بعد ذلك التاريخ  2018يناير  1وانخفاض القيمة ومحاسبة التحوط. ويسري هذا المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في 
بكر. وفيما عدا محاسبة التحوط، فإن التطبيق بأثر رجعي يعد مطلوبا، ولكن تقديم معلومات مقارنة ال مع السماح بالتطبيق الم

يعد أمراً إجبارياً. وفيما يتعلق بمحاسبة التحوط، يتم تطبيق المتطلبات عموماً على أساس مستقبلي مع بعض االستثناءات المحدودة. 
أثر على تصنيف وقياس الموجودات المالية للمجموعة وليس على تصنيف  9لية رقم وسيكون لتطبيق المعيار الدولي للتقارير الما

وقياس مطلوبات المجموعة. والمجموعة بصدد تحليل األثر التفصيلي لهذا المعيار.
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 )تابع( حتى تاريخهالمعايير الجديدة والمعدلة غير المطبقة  )ب(

 
 (2018يناير  1، "اإليرادات من العقود مع العمالء" )يسري اعتبارًا من 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 

ويحدد نموذجاً من خمس خطوات الحتساب اإليرادات الناشئة من  2014في مايو  15صدر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
، يتم تسجيل اإليرادات على أساس المبلغ الذي يمثل الثمن الذي تتوقع 15العقود مع العمالء. وبموجب المعيار الدولي رقم 

   ل تحويل البضائع والخدمات إلى العميل.المنشأة أن يكون مستحقاً لها مقاب

 

سوف يحل معيار اإليرادات الجديد محل جميع المتطلبات الحالية لتسجيل اإليرادات بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية. 
، 2018يناير  1ويجب تطبيق المعيار بأثر رجعي إما بالكامل أو بصيغته المعدلة على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

عندما ينهي المجلس تعديالته لتأجيل تاريخ سريان المعيار لسنة واحدة ويسمح بتطبيقه مبكراً. تضطلع الشركة في الوقت الحالي 
 وتعتزم تبني المعيار الجديد في تاريخ السريان المطلوب. 15بتقييم تأثير المعيار رقم 

 

 (2019يناير  1"اإليجارات" )يسري اعتبارًا من ، 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 

يلغي المعيار الجديد تصنيف اإليجارات ضمن عقود اإليجار التشغيلي أو عقود اإليجار التمويلي بالنسبة للمستأجر. وبدالً من 
. 17قم بي الدولي رذلك، يتم التعامل مع كافة اإليجارات بنفس طريقة عقود اإليجار التمويلي المطبقة بموجب المعيار المحاس

ويتم "رسملة" اإليجارات عن طريق احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار وإظهارها إما كموجودات إيجار )حق استخدام 
 األصل( أو جنباً إلى جنب مع الممتلكات والمنشآت والمعدات.

 

ير عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقار ال توجد معايير أخرى من المعايير الدولية للتقارير المالية أو تفسيرات صادرة
 المالية غير سارية حتى تاريخه وكان يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

 
 أساس التوحيد   2-3
 

 الشركات التابعة    )أ(
 

. والشركات 2016ديسمبر  31( كما في 1وشركاتها التابعة )إيضاح تتألف البيانات المالية الموحدة من البيانات المالية للمجموعة 
التابعة هي كافة المنشآت )بما في ذلك المنشآت المهيكلة( الخاضعة لسيطرة المجموعة. وتسيطر المجموعة على منشأة ما عندما 

 لتأثير على تلك العوائد من خالليكون للمجموعة حقوق أو عوائد متغيرة نتيجة مشاركتها في المنشأة إضافة إلى قدرتها على ا
سيطرتها على المنشأة. وعندما ال تمتلك المجموعة حقوق التصويت التي تمثل األغلبية أو أي حقوق مماثلة أخرى في المنشأة 
 المستثمر فيها، تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة الوقائع والظروف المناسبة عند تقييم مدى سيطرة المجموعة على المنشأة

 المستثمر فيها، ويشمل ذلك ما يلي:

 

 .حجم ما تملكه المجموعة من حقوق تصويت مقابل حجم ما يملكه حملة حقوق التصويت اآلخرين وتوزيعها فيما بينهم 

 .حقوق التصويت المحتملة المملوكة للمجموعة، وأصحاب األصوات اآلخرين أو األطراف األخرى 

  تعاقدية أخرى.الحقوق الناشئة من جّراء أي اتفاقيات 

  أي وقائع أو ظروف أخرى تشير إلى أن المجموعة قادرة، أو غير قادرة، في الوقت الحالي على توجيه األنشطة ذات
 الصلة حين يقتضي األمر اتخاذ القرارات، بما في ذلك أنماط التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة.

 

تاريخ تحّول السيطرة إلى المجموعة. ويتم إلغاء التوحيد اعتباراً من تاريخ انتهاء يتم توحيد حسابات الشركات التابعة اعتباراً من 
 السيطرة.
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 )تابع(الشركات التابعة     )أ(

 

تستخدم المجموعة طريقة االستحواذ المحاسبية الحتساب اندماجات األعمال. إن المقابل المالي المحّول نظير االستحواذ على شركة 
تابعة يمثل القيم العادلة للموجودات المحولة والمطلوبات المتكبدة للُمـالك السابقين للشركة المستحوذ عليها وحصص الملكية الصادرة 

شمل المقابل المالي المحّول القيمة العادلة ألي أصل أو مطلوب ناتج عن أي ترتيبات محتملة. يتم مبدئياً قياس عن المجموعة. ي
الموجودات المحددة المستحوذ عليها وكذلك المطلوبات وااللتزامات المحتملة المحّملة عن اندماج األعمال، بقيمها العادلة بتاريخ 

 االستحواذ. 

 

حصص غير مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها على أساس كل عملية استحواذ على حدة، ويكون ذلك تعترف المجموعة بأي 
إما بالقيمة العادلة أو بنسبة الحصة غير المسيطرة من المبالغ المعترف بها لصافي الموجودات الممكن تحديدها في الشركة المستحوذ 

 صروف عند تكبدها.عليها. تحتسب التكاليف المتعلقة بعملية االستحواذ كم
 

إن الزيادة في المقابل المالي الُمحّول عن قيمة الحصة غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها والقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ 
ألي حصص ملكية سابقة في الشركة المستحوذ عليها، عن القيمة العادلة لحصة المجموعة في صافي الموجودات المحددة المستحوذ 

يها يتم إدراجها تحت بند الشهرة. وفي حال كان مجموع المقابل المالي المحّول والحصة غير المسيطرة المحتسبة والحصة عل
المقاسة المملوكة سابقاً أقل من القيمة العادلة لصافي موجودات الشركة المستثمر فيها والمستحوذ عليها من خالل اتفاقية شراء 

 باشرًة ضمن األرباح والخسائر في بيان الدخل الشامل الموحد.بالمقايضة، يتم احتساب الفرق م

 

في حال تم إجراء اندماج األعمال على مراحل، فإن القيمة الدفترية بتاريخ االستحواذ للحصص المملوكة سابقاً للشركة المستحوذة 
ة عن تم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناتجفي الشركة المستحوذ عليها تتم إعادة قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. وي

 عملية إعادة القياس في حساب الربح أو الخسارة. 

 

إن أي مقابل مالي ُيحتمل تحويله من قبل المجموعة يتم تسجيله بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. ويتم احتساب التغيرات الالحقة 
فه ضمن الموجودات أو المطلوبات وفقاً لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم على القيمة العادلة للمقابل المحتمل المزمع تصني

إما في حساب األرباح والخسائر أو ضمن التغيرات في الدخل الشامل اآلخر. ال يعاد قياس المقابل المحتمل المصنف ضمن  39
 حقوق الملكية ويتم االعتراف بتسويته الالحقة ضمن حقوق الملكية.

 

المعامالت الداخلية واألرصدة واألرباح غير المحققة عن المعامالت التي تتم بين شركات المجموعة. كما يتم حذف  ُتحذف كافة
الخسائر غير المحققة. لقد تم تعديل المبالغ المدرجة من قبل الشركات التابعة، عند االقتضاء، حتى تتوافق مع السياسات المحاسبية 

 لدى المجموعة.

 

وهي  -برمة مع حملة الحصص غير المسيطرة التي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة يتم احتسابها كمعامالت أسهم إن المعامالت الم
كالمعامالت التي تتم مع الُمـالَّك بوصفهم مالكاً. إن الفروقات بين القيمة العادلة للمقابل المدفوع والحصة ذات الصلة المستحوذ 

افية للشركة التابعة يتم إدراجها في حقوق الملكية. ويتم أيضاً إدراج األرباح أو الخسائر عليها من القيمة الدفترية للموجودات الص
 الناتجة عن بيع الحصص غير المسيطرة ضمن حقوق الملكية.

 
المطلقة أو المجموعة باستخدام تحتسب اندماجات األعمال الناتجة عن تحويل حصص في منشآت خاضعة لسيطرة الشركة األم 

المحاسبة التاريخية. وتدرج الموجودات والمطلوبات المستحوذ عليها بالقيم الدفترية في تاريخ االستحواذ وال تجرى أي تعديالت 
تحوذ سإلظهار القيم العادلة. وفي حال وجود فرق بين المقابل المدفوع لالستحواذ والقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات الم

عليها فإنه يدرج مباشرة في حقوق الملكية. ال يتم قيد شهرة ناتجة عن االندماج.
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 انتفاء السيطرة       (ب)

 
 عندما تفقد المجموعة سيطرتها على شركة تابعة، فإنها تقوم بما يلي:

  ومطلوبات الشركة التابعة )شاملة الشهرة(.إلغاء تسجيل موجودات 

 .إلغاء تسجيل القيمة الدفترية ألي حصص غير مسيطرة 

 .إلغاء تسجيل الفروقات المتراكمة عن تحويل العمالت المدرجة ضمن حقوق الملكية 

 .تسجيل القيمة العادلة للمقابل المالي المقبوض 

  التغير في القيمة الدفترية في الربح أو الخسارة.  تسجيل القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به مع قيد 

 .تسجيل الفائض أو العجز ضمن حساب الربح أو الخسارة 

 

إعادة تصنيف حصة الشركة األم من العناصر المحتسبة سابقاً في الدخل الشامل اآلخر إلى حساب الربح أو الخسارة أو األرباح 
 المحتجزة، حسبما هو مالئم.

 

 ترتيبات مشتركة       (ج)

 

على كافة ترتيباتها المشتركة. وبموجب هذا المعيار، يتم تصنيف  11تطبق المجموعة المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
االستثمارات في الترتيبات المشتركة إما كعمليات مشتركة أو كمشاريع مشتركة على أساس الحقوق وااللتزامات التعاقدية لكل 

ما قامت الشركة بتقييم طبيعة ترتيباتها المشتركة وقررت أنها من نوع العمليات المشتركة. ويتم توحيد العمليات المشتركة مستثمر. ك
 على أساس تناسبي لكل حالة على حدة.

 

 زميلة  شركات       (د)

 

 ويرافق ذلك بشكل عام استحواذالشركات الزميلة هي المنشآت التي تمارس عليها المجموعة تأثيراً جوهرياً دون السيطرة عليها، 
من حقوق التصويت. والتأثير الجوهري هو القدرة على المشاركة في قرارات السياسة  ٪50إلى  ٪20المجموعة على نسبة من 

المالية والتشغيلية في الشركة المستثمر فيها، ولكنه ال يمثل سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات. وتحتسب االستثمارات 
الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية المحاسبية. وبموجب هذه الطريقة يتم تسجيل االستثمار مبدئياً بسعر التكلفة، في 

وتتم زيادة أو تخفيض القيمة الدفترية من أجل تسجيل حصة المستثمر في ربح أو خسارة الشركة المستثمر فيها بعد تاريخ االستحواذ. 
 ة في الشركات الزميلة الشهرة المحددة عند االستحواذ.يشمل استثمار المجموع

 



 أرابتك القابضة ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

 )تابع( 2016ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

29 

 )تابع( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2
 
 )تابع(أساس التوحيد    2-3
 

 )تابع( زميلةشركات        (د)
 

بالغ التي ُيعاد تصنيف إال الحصة المتناسبة من المإذا تم تخفيض حصة الملكية في شركة زميلة مع االحتفاظ بالتأثير الجوهري، فال 
 سبق االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة عند االقتضاء.

 
يتم إثبات حصة المجموعة في أرباح أو خسائر ما بعد االستحواذ ضمن الربح والخسارة في بيان الدخل الموحد، أما حصتها في 

ذ في الدخل الشامل اآلخر يتم تسجيلها ضمن الدخل الشامل اآلخر مع إجراء التعديل المكافئ لذلك على حركات ما بعد االستحوا
القيمة الدفترية لالستثمار. عندما تكون حصة المجموعة في خسائر الشركة الزميلة مساوية لحصتها في نفس الشركة أو زائدة عنها، 

المجموعة ال تسجل أي خسائر إضافية إال إذا ترتب عليها التزامات قانونية بما في ذلك أي ذمم مدينة أخرى غير مضمونة، فإن 
 أو ضمنية أو أجرت دفعات نيابة عن الشركة الزميلة.

 
تحدد المجموعة بتاريخ كل تقرير مدى توفر أي دليل موضوعي على تعّرض االستثمار في الشركة الزميلة لالنخفاض في القيمة. 

حتسب المجموعة مبلغ االنخفاض في القيمة على أساس الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة فإذا وجد مثل هذا الدليل، ت
 وقيمتها الدفترية ثم تسجل المبلغ ضمن "خسائر انخفاض القيمة" في بيان الدخل الموحد.

 

مالية مجموعة وشركتها الزميلة في البيانات الال يتم تسجيل األرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت التصاعدية والتنازلية بين ال
الموحدة للمجموعة إال بقدر حصة المستثمر غير المتصلة بذلك في الشركة الزميلة. كما يتم حذف الخسائر غير المحققة إال إذا 

الضرورة  زميلة عندكانت المعاملة تدل على وجود انخفاض في قيمة األصل المحّول. لقد تم تعديل السياسات المحاسبية للشركة ال
 بما يضمن اتساقها مع السياسات المطبقة من قبل المجموعة.

 

 يتم تسجيل األرباح والخسائر المخفضة الناشئة عن االستثمارات في الشركات الزميلة ضمن الربح والخسارة في بيان الدخل الموحد. 
 

. إن تقوم بقياس وتسجيل االستثمار المتبقي فقط بقيمته العادلةعندما تفقد المجموعة السيطرة الجوهرية على الشركة الزميلة، فإنها 
أي فرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة عند فقدان السيطرة الجوهرية والقيمة العادلة لالستثمار المتبقي وعوائد االستبعاد، يتم 

 احتسابه ضمن الربح أو الخسارة.
 

ة خالل نفس الفترة المشمولة بتقارير المجموعة. وتجرى تعديالت على السياسات المحاسبية يتم إعداد البيانات المالية للشركات الزميل
 للشركة الزميلة أو المشروع المشترك، عند الضرورة، بما يضمن اتساق هذه السياسات مع تلك الخاصة بالمجموعة.
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 تحويل العملة األجنبية   2-4
 
 عملة العرض والعملة الوظيفية (أ)
 

يتم قياس البنود المدرجة في البيانات المالية لكل شركة من شركات المجموعة باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي 
روضة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )"الدرهم تعمل هذه الشركة ضمنها )'العملة الوظيفية'(. إن البيانات المالية الموحدة مع

 اإلماراتي"(، وهو عملة العرض للمجموعة.
 

 معامالت وأرصدة )ب(
 

يتم تحويل المعامالت الناشئة بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية باستخدام أسعار الصرف السائدة بتواريخ المعامالت أو 
تم احتساب أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية، الناتجة عن تسوية هذه المعامالت وعن التقييم عند إعادة قياس البنود. كما ي

تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقّومة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في نهاية السنة، ضمن الربح والخسارة 
 في بيان الدخل الموحد.

 
العمالت األجنبية فيما يتعلق بالنقد وما في حكمه في بيان الدخل الموحد ضمن بند يتم عرض األرباح والخسائر من صرف 

"إيرادات أو تكاليف تمويل". كما يتم عرض كافة األرباح والخسائر األخرى من صرف العمالت األجنبية ضمن "اإليرادات 
 األخرى" في بيان الدخل الشامل الموحد.

 
دات والمطلوبات المالية غير النقدية مثل حقوق الملكية الُمحتفظ بها بالقيمة العادلة من إن الفروقات الناشئة عن تحويل الموجو

خالل الربح أو الخسارة يتم احتسابها ضمن الربح أو الخسارة كجزء من أرباح أو خسائر القيمة العادلة، بينما يتم إدراج الفروقات 
 للبيع، في الدخل الشامل اآلخر. احةلمصنفة كمتية، مثل األسهم امن تحويل الموجودات المالية غير النقد

 
 شركات المجموعة   )ج(

 
إن النتائج والمركز المالي لكافة شركات المجموعة )التي ال تعاني عملتها من اقتصاد متضخم( والتي لها عملة وظيفية تختلف عن 

 عملة العرض يتم تحويل كل منهما إلى عملة العرض على النحو التالي:
 
 ل الموجودات والمطلوبات في كل بيان مركز مالي معروض، بسعر اإلقفال بتاريخ تلك الميزانية العمومية.يتم تحوي (1)
يتم تحويل اإليرادات والمصاريف لكل بيان من بيانات الدخل بمتوسط أسعار الصرف )إال إذا كان متوسط السعر ال يمثل  (2)

في تواريخ المعامالت، وفي هذه الحالة يتم تحويل اإليرادات تقريباً معقوالً للتأثير المتراكم ألسعار الصرف السائدة 
 والمصاريف بأسعار الصرف في تواريخ المعامالت(.

 يتم االعتراف بفروق الصرف الناتجة في الدخل الشامل اآلخر. (3)
 

بية طلوبات منشأة أجنإن الشهرة وتعديالت القيمة العادلة الناشئة عن االستحواذ على منشأة أجنبية تتم معاملتهما كموجودات وكم
 ويتم تحويلهما بسعر اإلقفال. ويتم احتساب فروق الصرف الناشئة ضمن الدخل الشامل اآلخر. 
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 ممتلكات ومنشآت ومعدات 2-5

 

يتم بيان الممتلكات والمنشآت والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصاً االستهالك. تشتمل التكلفة التاريخية على النفقات المنسوبة 
 مباشرًة إلى اقتناء البنود. 

 

كون من ي ال يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو احتسابها كأصل منفصل، حسبما يكون مالئماً، إال عندما
المرّجح أن تتدفق إلى المجموعة فوائد اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تكلفة البند بشكٍل موثوق به. يتم 
إيقاف احتساب القيمة الدفترية للجزء المستبدل. ويتم تحميل كافة تكاليف أعمال التصليح والصيانة األخرى ضمن الربح والخسارة 

 دخل الموحد خالل الفترة المالية التي يتم خاللها تكبد هذه التكاليف.في بيان ال
 

األرض ال تستهلك. ويحتسب االستهالك على الموجودات األخرى باستخدام طريقة القسط الثابت بمعدالت ُتحتسب لتوزيع تكلفة 
 وذلك على النحو التالي: الموجودات ناقصاً قيمتها التقديرية المتبقية على مدى أعمارها اإلنتاجية المتوقعة،

 

 السنوات نوع األصل
  

 فترة اإليجار أرض مستأجرة
سنة 15إلى  3 منشآت وآالت ومعدات مكتبية  

سنوات 7إلى  5 مركبات  

سنة 20إلى  10 سكنات العمال والمباني  

سنوات 7إلى  3 سقاالت وكبائن وهياكل أنفاق  

سنوات 5 أثاث  
 

 على أرض مستأجرة على مدى أعمارها اإلنتاجية المتوقعة أو فترات اإليجار، أيهما أقصر. تستهلك سكنات العمال المبنية
 

 تتم مراجعة القيم المتبقية للموجودات وأعمارها اإلنتاجية، وتعديلها عند الضرورة، بتاريخ كل فترة تقرير.
 

ا ارية، أو ألغراض غير محددة بعد، بالتكلفة ناقصيتم تسجيل العقارات قيد اإلنشاء ألغراض اإلنتاج أو التأجير أو األغراض اإلد
أي خسائر مسجلة بسبب االنخفاض في القيمة. تشمل التكلفة الرسوم المهنية، وبالنسبة للموجودات المؤهلة، تتم رسملة تكاليف 

خرى، العقارية األ االقتراض وفقا للسياسة المحاسبية للمجموعة. ويبدأ احتساب استهالك هذه الموجودات، على غرار الموجودات
 عندما تصبح هذه الموجودات جاهزة لالستخدام المقرر لها.

 

القابلة لالسترداد  يمةعندما تكون القيمة الدفترية لألصل أكبر من قيمته التقديرية القابلة لالسترداد، يتم خفضها مباشرًة إلى الق
 (.9-2)إيضاح 

 

ات بمقارنة العوائد مع القيمة الدفترية، ويتم تسجيلها ضمن بند "اإليرادات يتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد
 األخرى" في بيان الدخل الموحد.

 

إن تكاليف االقتراض المحددة المنسوبة مباشرًة إلى تشييد الموجودات المؤهلة التي تتطلب فترة زمنية طويلة لكي تصبح جاهزة 
مخصص لها أو للبيع، يتم إضافتها إلى تكلفة تلك الموجودات حتى يأتي الوقت الذي ُتصبح فيه تلك الموجودات جاهزة لالستخدام ال

تماماً لالستخدام أو البيع. يتم االعتراف بتكاليف االقتراض األخرى كمصروف ضمن بيان الدخل الموحد خالل الفترة التي يتم 
تكبدها فيها.
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 استثمارات عقارية 2-6
 

تصنف العقارات المحتفظ بها ألغراض التأجير أو زيادة رأس المال كاستثمارات عقارية. وتقاس االستثمارات العقارية مبدئياً 
ندما يكون من لالستثمارات العقارية عبسعر التكلفة، بما في ذلك تكاليف المعامالت. وتضاف النفقات الالحقة إلى القيمة الدفترية 

المرجح أن تتدفق إلى المجموعة منافع اقتصادية مستقبلية تتجاوز مؤشر األداء األصلي الذي تم تقييمه. يتم التعامل مع أي 
 امصروفات تؤدي إلى صيانة العقار لتلبية معايير أو مواصفات معينة مقبولة على أنها مصاريف تصليح وصيانة ويتم تحميله

 على بيان الدخل الشامل الموحد في الفترة التي يتم تكبدها فيها.
 

والحقاً يتم قياس االستثمارات العقارية بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم والخسائر المتراكمة بسبب االنخفاض في القيمة. ويتم 
سنة. ويتم استهالك جميع  20المقدرة التي تبلغ تحميل االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية 

 اإلضافات الالحقة على مدى األعمار اإلنتاجية المتبقية لالستثمارات العقارية. واألرض ال تستهلك. 
 

 عيتم إيقاف االعتراف باالستثمارات العقارية عند استبعادها أو عندما يتم سحبها نهائياً من االستخدام بحيث يكون من غير المتوق
تحقيق فوائد اقتصادية مستقبلية من استبعادها. إن األرباح أو الخسائر التي تنشأ عن سحب االستثمارات العقارية أو بيعها يتم 

 احتسابها في بيان الدخل الشامل الموحد في السنة التي يقع فيها السحب أو االستبعاد.
 

سب المجموعة هذا العقار وفقاً للسياسة المنصوص عليها في الممتلكات إذا أصبح العقار المأهول من المالك استثماراً عقارياً، تحت
 والمنشآت والمعدات حتى تاريخ التغير في االستخدام.

 
 ال يتم تصنيف أي موجودات محتفظ بها بموجب عقد إيجار تشغيلي كاستثمارات عقارية.

 
 عقارات بغرض التطوير 2-7
 

التشييد بغرض بيعها كعقارات بغرض التطوير. يتم إظهار تلك العقارات بالتكلفة  تصنف العقارات المشتراة أو المشيدة أو قيد
أو بصافي القيمة البيعية، أّيهما أقل. تشمل تكلفة العقارات بغرض التطوير تكلفة األرض والنفقات األخرى ذات العالقة التي يتم 

 يد اإلنجاز. ويتم االعتراف بتكاليف ما قبل اإلنشاء كمصروفاالعتراف بها عندما تكون األنشطة الالزمة لتجهيز العقارات للبيع ق
عند تكبدها إلى أن يتم التأكد فعلياً من الحصول على العقد، واعتباراً من ذلك الوقت يتم االعتراف بالتكاليف قبل اإلنشاء اإلضافية 

متوقع بيع التقديري ناقصاً التكاليف الكموجودات ويتم تحميلها كمصروف على مدى فترة العقد. وتمثل القيمة البيعية سعر ال
 تكبدها على استكمال وبيع العقار. يتم إدراج أي أرباح أو خسائر من بيع العقارات بغرض التطوير ضمن بند "اإليرادات".
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 موجودات غير ملموسة     2-8
 

 الشهرة )أ(
 

تنشأ الشهرة نتيجة اندماج األعمال وتمثل الزيادة في المقابل المحّول على حصة المجموعة في صافي القيمة العادلة للموجودات 
الصافية المحددة والمطلوبات وااللتزامات المحتملة للشركة المستحوذ عليها والقيمة العادلة للحصص غير المسيطرة في الشركة 

 المستحوذ عليها.
 

فحص االنخفاض في القيمة، يتم توزيع الشهرة المستحوذ عليها من اندماج األعمال على كل وحدة من الوحدات  وألغراض
المولدة للنقد أو مجموعات الوحدات المولدة للنقد التي يتوقع أن تستفيد من التفاعل المتبادل الناتج عن االندماج. إن كل وحدة أو 

يتم توزيع الشهرة عليها تمثل أقل مستوى داخل المنشأة يتم من خالله مراقبة الشهرة  مجموعة من الوحدات المولدة للنقد التي
 لألغراض اإلدارية الداخلية. 

 
يتم إجراء عمليات المراجعة لتحري االنخفاض في قيمة الشهرة بشكٍل سنوي أو على فترات أقصر إذا أشارت األحداث أو 

ي القيمة. تتم مقارنة القيمة الدفترية للشهرة مع القيمة القابلة لالسترداد التي التغيرات في الظروف إلى وجود انخفاض محتمل ف
تمثل القيمة قيد االستخدام أو القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، أّيهما أعلى. ويتم احتساب أي انخفاض في القيمة مباشرًة 

 كمصروف وال يتم عكسه الحقاً.
 

 ثناء الشهرة(الموجودات غير الملموسة )باست )ب(
 

تظهر الموجودات غير الملموسة المكتسبة بشكل منفصل بالتكلفة التاريخية بعد خصم اإلطفاء المتراكم. ويتم احتساب تكلفة 
الموجودات غير الملموسة المكتسبة جراء اندماج األعمال بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. إن الموجودات غير الملموسة 

دد ويتم إدراجها بالتكلفة بعد خصم اإلطفاء المتراكم. يتم حساب اإلطفاء باستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع لها عمر إنتاجي مح
 تكاليفها على قيمتها التقديرية المتبقية على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة على النحو اآلتي:

 
 السنوات                 

 
 فترة اإليجار أرض مستأجرة

 سنة 30 التجارية ألرابتكالعالمة 
 سنوات 10 عقود العمالء

 سنوات 10 - 5 موجودات غير ملموسة أخرى
 

يتم قياس األرباح أو الخسائر الناشئة عن عدم االعتراف باألصل غير الملموس على أساس الفرق بين صافي عوائد االستبعاد 
 بيان الدخل الموحد عندما يتم إيقاف االعتراف باألصل.والقيمة الدفترية لألصل، ويتم احتسابها ضمن الربح والخسارة في 
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 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 2-9
 

 ال تخضع -المهيأة لالستخدام مثل الشهرة أو الموجودات غير الملموسة غير  -إن الموجودات التي ليس لها عمر إنتاجي محدد 
لإلطفاء ويتم فحصها سنوياً لتحري االنخفاض في قيمتها. تتم مراجعة الموجودات التي تخضع لإلطفاء / االستهالك لتحري 
االنخفاض في قيمتها عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. يتم 

اب خسارة االنخفاض في القيمة وفقاً للمبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد. إن القيمة القابلة احتس
لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل ناقصاً تكاليف البيع أو القيمة قيد االستخدام، أيهما أعلى. وألغراض تقييم االنخفاض في 

الموجودات لدى أدنى المستويات التي تتوفر لها تدفقات نقدية يمكن تحديدها بشكٍل منفصل )وحدات توليد القيمة، يتم تجميع 
النقد(. تتم مراجعة االنخفاض السابق في قيمة الموجودات غير المالية )بخالف الشهرة( التي تعرضت النخفاض في قيمتها 

 لتحري احتمال عكس االنخفاض في القيمة بتاريخ كل تقرير.
 

عند تقييم قيمة االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمها الحالية باستخدام معدل خصم قبل الضريبة 
يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المصاحبة لألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع، 

أحدث معامالت السوق. وإن لم تتوفر هذه المعامالت ُتستخدم طريقة تقييم مناسبة. ويتم التحقق من هذه الحسابات تؤخذ باالعتبار 
باستخدام مضاعفات التقييم أو أسعار األسهم المدرجة للشركات المدرجة للتداول العام أو غيرها من مؤشرات القيمة العادلة 

 المتاحة.
 

القيمة إلى موازنات تفصيلية وحسابات مستقبلية متوقعة يتم إعدادها بصورة منفصلة لكل  وتستند المجموعة في حساب انخفاض
وحدة من الوحدات المولدة للنقد الخاصة بالمجموعة والتي يتم تخصيص موجودات لها. وتغطي هذه الموازنات والحسابات 

ل األجل فترات األطول، يتم احتساب معدل النمو طويالمستقبلية المتوقعة فترة تتراوح ما بين سنة إلى خمس سنوات. وبالنسبة لل
 وتطبيقه على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة بعد السنة الخامسة.

 
تدرج خسائر انخفاض القيمة في بيان الدخل الشامل الموحد في فئات المصاريف التي تالئم وظيفة األصل الذي تعرض النخفاض 

 في قيمته.
 
 ليةالموجودات الما 2-10
 
 التصنيف 2-10-1
 

تقوم المجموعة بتصنيف موجوداتها المالية في الفئتين التاليتين: القروض والذمم المدينة والموجودات المالية المتاحة للبيع. يعتمد 
تراف عالتصنيف على الغرض الذي من أجله تم شراء الموجودات المالية. تقوم اإلدارة بتحديد التصنيف لموجوداتها المالية عند اال

 المبدئي.
 

 قروض وذمم مدينة )أ(
 

القروض والذمم المدينة هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سوٍق نشطة. يتم 
بعد نهاية شهراً  12إدراج القروض والذمم المدينة ضمن الموجودات المتداولة، باستثناء تلك التي لها فترات استحقاق تزيد عن 

الفترة المشمولة بالتقرير حيث يتم تصنيفها كموجودات غير متداولة. تتألف القروض والذمم المدينة للمجموعة من "ذمم مدينة 
تجارية وأخرى" و"موجودات مالية أخرى" و"مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة" و"أرصدة نقدية وبنكية" كما في بيان 

 المركز المالي الموحد.
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 موجودات مالية متاحة للبيع )ب(
 

لفئات االموجودات المالية المتاحة للبيع هي موجودات غير مشتقة وتكون مصنفة ضمن هذه الفئة أو غير مصنفة ضمن أي من 
األخرى. يتم إدراج الموجودات المالية المتاحة للبيع ضمن الموجودات غير المتداولة ما لم يحن أجل االستثمار أو تعتزم اإلدارة 

 شهراً من نهاية الفترة المشمولة بالتقرير. 12بيعه في غضون 
 
 التسجيل والقياس 2-10-2
 

ء أو وهو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشرا -المالية بتاريخ المعاملة ُتحتسب المشتريات والمبيعات االعتيادية للموجودات 
بيع األصل. وتحتسب الموجودات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعاملة لكافة الموجودات المالية غير المدرجة 

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، فتحتسب بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. أما الموجودات المالية ال
مبدئياً بالقيمة العادلة ويتم إدراج تكاليف المعاملة كمصروف في بيان الدخل الموحد. ويتم إيقاف احتساب الموجودات المالية عند 

شكٍل حويل كافة مخاطر وعوائد الملكية بانقضاء الحقوق في استالم التدفقات النقدية أو عندما يتم تحويلها مع قيام المجموعة بت
أة فكامل. ُتـقاس الموجودات المالية المتاحة للبيع الحقاً بالقيمة العادلة. كما يتم الحقاً إدراج القروض والذمم المدينة بالتكلفة المط

 باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
 

ة يع الحقاً بالقيمة العادلة مع تسجيل األرباح أو الخسائر غير المحققوبعد القياس المبدئي، تقاس االستثمارات المالية المتاحة للب
تحت بند الدخل الشامل اآلخر في احتياطي المتاح للبيع حتى يتم استبعاد االستثمار، وعندئٍذ يتم االعتراف باألرباح أو الخسائر 

 تثمار، وعندها يعاد تصنيف الخسائر المتراكمةالمتراكمة ضمن اإليرادات األخرى، أو حتى يتم تحديد أي انخفاض في قيمة االس
من احتياطي المتاح للبيع إلى بيان الدخل الشامل الموحد. تدرج الفائدة المحققة أثناء فترة االحتفاظ باالستثمارات المالية المتاحة 

 للبيع ضمن إيرادات الفوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
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بالنسبة لألصل المالي المعاد تصنيفه من فئة "المتاح للبيع"، فإن القيمة الدفترية للقيمة العادلة في تاريخ إعادة التصنيف تصبح 
خسائر سابقة على األصل محتسبة ضمن حقوق الملكية يتم إطفاؤها إلى حساب الربح أو الخسارة تكلفتها المطفأة وأي أرباح أو 

على مدى العمر المتبقي لالستثمار باستخدام معدل الفائدة الفعلي. ويتم أيضاً إطفاء أي فرق بين التكلفة المطفأة الجديدة وقيمة 
الفائدة الفعلي. وإذا تقّرر الحقاً أن األصل قد انخفضت قيمته، فحينها االستحقاق على مدى العمر المتبقي لألصل باستخدام معدل 

 يتم إعادة تصنيف المبلغ المسجل في حقوق الملكية إلى بيان الدخل الشامل الموحد.
 

ن م باستخدام طريقة الفائدة الفعلية في بيان الدخل الموحد كجزء المتاحة للبيعيتم االعتراف بالفوائد على األوراق المالية 
 في بيان الدخل الموحد كجزء المتاحة للبيعاإليرادات األخرى. كما يتم االعتراف بتوزيعات األرباح من أدوات حقوق الملكية 

 من اإليرادات األخرى عندما يتقرر حق المجموعة في قبض الدفعات.
 
 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 2-11
 

 موجودات مدرجة بالتكلفة المطفأة )أ(
 

تقوم المجموعة في نهاية كل فترة تقرير بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على تعّرض األصل المالي أو مجموعة من 
الموجودات المالية لالنخفاض في القيمة. ال ُيعتبر أن األصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية قد تعّرض أو تعّرضت 

نخفاض في القيمة إال إذا توفر دليل موضوعي على وقوع االنخفاض في القيمة نتيجة لالنخفاض في القيمة وتم تكبد خسائر اال
لحدٍث واحد أو أكثر يحصل بعد االعتراف المبدئي باألصل )"حدث خسارة"( ويكون لذلك الحدث )أو تلك األحداث( أثٌر على 

 الية بشكٍل يمكن تقديره على نحٍو موثوق به.التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو مجموعة الموجودات الم
 

قد يشمل الدليل على االنخفاض في القيمة مؤشرات تدل على مواجهة المدين أو مجموعة من المدينين لصعوبات مالية كبيرة أو 
إعادة  ار إفالس أوالعجز عن السداد أو التأخر في سداد الفوائد أو الدفعات األصلية أو احتمالية دخول المدينين في إجراءات إشه

هيكلة مالية أخرى أو عندما تشير البيانات الجديرة بالمالحظة إلى وجود انخفاض يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية 
 المقدرة، مثل التغيرات في المتأخرات أو الظروف االقتصادية المقترنة بحاالت التخلف عن السداد.

 
ينة، يتم قياس مقدار الخسارة على أساس الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية بالنسبة لفئة القروض والذمم المد

 يللتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة )باستثناء خسائر االئتمان المستقبلية التي لم يتم تكبدها( مخصومة بمعدل الفائدة األصلي الفعل
واالعتراف بمقدار الخسارة في بيان الدخل الموحد. وفي حال كان للقرض أو لألصل المالي. يتم خفض القيمة الدفترية لألصل 

االستثمار الُمحتفظ به لحين استحقاقه معدل فائدة متغير، فإن معدل الخصم المستخدم في قياس أي خسارة انخفاض في القيمة 
لمجموعة بقياس االنخفاض في القيمة على يكون معدل الفائدة الفعلي الحالي الُمحدد بموجب العقد. وكإجراء عملي، قد تقوم ا

 أساس القيمة العادلة لألداة باستخدام سعر سوق جدير بالمالحظة.
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 )تابع( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2
 
 )تابع(  االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 2-11
 

 )تابع(موجودات مدرجة بالتكلفة المطفأة  )أ(
 

إذا نقص مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة في أي فترة الحقة، وكان باإلمكان ربط هذا النقص موضوعياً بحدٍث يحصل بعد أن 
تم احتساب خسارة االنخفاض في القيمة )مثل تحّسن التقييم االئتماني للمدين(، فإن عكس خسارة االنخفاض في القيمة المحتسبة 

 دخل الموحد.سابقاً يتم إدراجه في بيان ال
 

 للبيع احةموجودات مصنفة كمت )ب(
 

تقوم المجموعة في نهاية كل فترة تقرير بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على تعّرض األصل المالي أو مجموعة من 
 الموجودات المالية لالنخفاض في القيمة. 

 
واذ التي يتم قياسها بوصفها الفرق بين تكلفة االستح -المتراكمة فإذا وجد مثل هذا الدليل بالنسبة لسندات الدين، فإن الخسارة 

والقيمة العادلة الحالية، ناقصاً أي خسارة انخفاض في قيمة ذلك األصل المالي التي سبق تسجيلها ضمن حساب الربح أو الخسارة 
الدين  لعادلة لسنداتترة الحقة القيمة ايتم حذفها من حقوق الملكية واحتسابها ضمن حساب الربح أو الخسارة. وإذا زادت في ف -

للبيع، وكان باإلمكان ربط هذه الزيادة موضوعياً بحدث يقع بعد أن تم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة  احةالمصنفة كمت
 ضمن الربح أو الخسارة، فإنه يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة من خالل بيان الدخل الموحد.

 
الستثمارات األسهم، فإن التراجع الكبير أو طويل األجل في القيمة العادلة للورقة المالية لما دون تكلفتها يعتبر أيضاً بالنسبة 

ا التي يتم قياسه –مؤشراً على تعّرض الموجودات لالنخفاض في القيمة. فإذا وجد مثل هذا الدليل، فإن الخسارة المتراكمة 
ذ والقيمة العادلة الحالية، ناقصاً أي خسارة عن االنخفاض في قيمة ذلك األصل المالي التي بوصفها الفرق بين تكلفة االستحوا

يتم حذفها من حقوق الملكية وتسجيلها في حساب الربح أو الخسارة. إن خسائر  –سبق تسجيلها في حساب الربح أو الخسارة 
 لملكية ال يتم عكسها من خالل بيان الدخل الموحد.انخفاض القيمة المحتسبة في بيان الدخل الموحد بخصوص أدوات حقوق ا

 
 مقاصة األدوات المالية  2-12
 

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي القيمة في بيان المركز المالي الموحد عند وجود حق قانوني واجب النفاذ 
نية للتسوية على أساس الصافي أو بيع األصل وتسوية االلتزام في نفس الوقت. ويجب أال بمقاصة المبالغ المحتسبة ويكون هناك 

يكون الحق القانوني الواجب النفاذ مشروطاً بأحداث مستقبلية، كما يجب أن يكون قابالً للتنفيذ في سياق العمل االعتيادي وعند تعثر 
أو إعسار أو إفالس الشركة أو الطرف المقابل.
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 موجودات غير متداولة مصنفة كمحتفظ بها للبيع 2-13
 

تصنَّف الموجودات في هذه الفئة إذا كان سيتم استرداد قيمتها الدفترية أساسا من خالل معاملة بيع وليس من خالل االستخدام 
الشرط متحققا إال عندما تكون احتماالت البيع مرتفعة ويكون األصل متاحا للبيع الفوري في ظل حالته المستمر. وال يعتبر هذا 

 الراهنة وتتوقع اإلدارة االنتهاء من البيع في غضون سنة واحدة من تاريخ التصنيف.
 

 ليف البيع، أيهما أقل.تقاس الموجودات المصنفة كمحتفظ بها للبيع بالقيمة الدفترية أو بالقيمة العادلة ناقصا تكا
 
 مخزون 2-14
 

يشتمل المخزون على المواد الخام والمخازن وقطع الغيار واألعمال قيد اإلنجاز  ويتم إظهاره بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة 
رة الثابتة باشللتحقق أيهما أقل. تشتمل التكلفة على المواد المباشرة والعمالة المباشرة ونسبة مالئمة من المصروفات غير الم

والمتغيرة، وتدرج هذه األخيرة على أساس الطاقة التشغيلية االعتيادية. يتم إسناد التكاليف إلى البنود الفردية للمخزون على 
أساس المتوسط المرجح للتكلفة. يتم تحديد تكاليف بنود المخزون المشتراة بعد حسم الخصومات والحسومات. يمثل صافي القيمة 

 قق سعر البيع المقّدر في سياق العمل االعتيادي، ناقصاً التكاليف المقدرة الالزمة لتنفيذ عملية البيع.القابلة للتح
 
 ذمم مدينة تجارية 2-15
 

الذمم المدينة التجارية هي المبالغ المستحقة من العمالء نظير الخدمات المقدمة في سياق العمل االعتيادي بالنسبة لعقود اإلنشاءات. 
ن المتوقع تحصيل هذه الذمم في غضون سنة واحدة أو أقل )أو خالل دورة التشغيل االعتيادية للمنشأة إذا كانت فإذا كان م

 أطول(، يتم تصنيفها كموجودات متداولة. وإذا لم يكن كذلك، يتم عرضها كموجودات غير متداولة.
 

ية، ناقصاً الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعل ُتحتسب الذمم المدينة التجارية واألخرى مبدئياً بالقيمة العادلة وتقاس
 مخصص االنخفاض في القيمة.

 
يتم رصد مخصص لالنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية عندما يتوفر دليل موضوعي على أن المجموعة لن تكون قادرة 

رية ذمم المدينة. إن قيمة المخصص تمثل الفرق بين القيمة الدفتعلى تحصيل كافة المبالغ المستحقة لها وفقاً للشروط األصلية لل
 لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة األصلي الفعلي.

 
من بند ضيتم خفض القيمة الدفترية لألصل من خالل استخدام حساب المخصص مع بيان مبلغ الخسارة في بيان الدخل الموحد 

"خسائر انخفاض القيمة". وعندما تكون الذمة المدينة التجارية غير قابلة للتحصيل، يتم حذفها في مقابل حساب المخصص 
 المرصود للذمم المدينة التجارية. يتم إدراج المبالغ المستردة الحقاً من المبالغ المحذوفة سابقاً في بيان الدخل الموحد.

 
 نقد وما في حكمه 2-16
 
ضمن النقد وما في حكمه، في بيان التدفقات النقدية الموحد، النقد في الصندوق والودائع المحتفظ بها تحت الطلب لدى البنوك يت

وغيرها من االستثمارات قصيرة األجل عالية السيولة التي تتمتع بفترات استحقاق أصلية تبلغ ثالثة أشهر أو أقل، والسحوبات 
لسحوبات البنكية على المكشوف في بيان المركز المالي الموحد ضمن القروض البنكية في البنكية على المكشوف. تظهر ا

 المطلوبات المتداولة.
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 رأس المال 2-17
 

 تصنف األسهم العادية كحقوق ملكية. 
 

مباشرة إلى إصدار أسهم عادية أو خيارات أسهم جديدة ضمن حقوق الملكية كخصم من  يتم بيان التكاليف اإلضافية التي تعزى
 عوائد اإلصدار، صاٍف من الضريبة.

 
عندما تقوم إحدى شركات المجموعة بشراء أي أسهم في رأس مال الشركة )أسهم الخزينة(، فإن المقابل المدفوع بما في ذلك 

الشراء )صافية من ضريبة الدخل( يتم خصمها من حقوق الملكية العائدة إلى حملة أي تكاليف إضافية عائدة مباشرًة لعملية 
 األسهم في الشركة حتى يتم إلغاء األسهم أو ُيعاد إصدارها. 

 
وعند إعادة إصدار األسهم الحقاً، فإن أي مقابل مقبوض، صافياً من أي تكاليف إضافية عائدة مباشرة للمعاملة وتأثيرات ضريبة 

 العالقة، يتم إدراجه ضمن حقوق الملكية العائدة إلى حملة األسهم في الشركة. الدخل ذات
 
 ذمم دائنة تجارية 2-18
 

الذمم الدائنة التجارية هي عبارة عن التزامات بسداد قيمة البضائع أو الخدمات التي يتم الحصول عليها من الموردين في سياق 
تجارية كمطلوبات متداولة إذا كانت هذه الذمم مستحقة السداد خالل سنة واحدة أو العمل االعتيادي. يتم تصنيف الذمم الدائنة ال

 أقل )أو خالل دورة التشغيل االعتيادية للمنشأة إذا كانت أطول(، وإال يتم عرضها كمطلوبات غير متداولة.
 

 المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.ُتحتسب الذمم الدائنة التجارية مبدئياً بالقيمة العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة 
 
 مخصصات 2-19
 

ُتحتسب المخصصات عندما يترتب على المجموعة التزام قانوني أو ضمني حالي نتيجة ألحداٍث سابقة، ويكون من المحتمل أن 
وثوق ن وضع تقدير ميستدعي األمر إجراء تدفق خارجي لموارد تمثل منافع اقتصادية من أجل تسوية االلتزام، ويكون باإلمكا

 لمبلغ االلتزام. ال تحتسب مخصصات لخسائر العمليات المستقبلية. 
 

يتم قياس المخصصات بالقيمة الحالية للنفقات المتوقع طلبها لتسوية االلتزام باستخدام معدل قبل خصم الضريبة يعكس تقييمات 
. تحتسب الزيادة في المخصصات نتيجة لمرور الوقت السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المصاحبة لاللتزام

كمصروف فائدة. وفي حال وجود عدد من االلتزامات المماثلة، يتم تحديد احتمالية تكبد موارد لتسوية االلتزام باألخذ بعين 
درج في م االعتبار فئة االلتزامات ككل. ويتم احتساب المخصص حتى مع وجود احتمال ضعيف بتكبد موارد تتعلق بأي بند

 نفس فئة االلتزام.
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 مطلوبات مالية 2-20
 

كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  39تصنَّف المطلوبات المالية ضمن نطاق المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 االقتضاء. وتحدد المجموعة التصنيف لمطلوباتها المالية بتاريخ التسجيل المبدئي.الخسارة أو قروض، حسب 

 
يتم االعتراف بالمطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة زائدا، في حالة القروض، صافية من تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة 

 للقرض.
 

 تجارية وأخرى وقروض بنكية.تشتمل المطلوبات المالية للمجموعة على ذمم دائنة 
 

ُيـلغى تسجيل المطلوبات المالية عند الوفاء بااللتزام المتعلق بالمطلوبات أو إلغائه أو انقضاء أجله. عندما يتم استبدال مطلوبات 
مالية حالية بأخرى من نفس المقرض بناًء على شروط جديدة تختلف عن سابقتها بشكل جوهري أو عندما يتم تعديل شروط 

لمطلوبات الحالية بشكل جوهري، تتم معاملة هذا االستبدال أو التعديل كإلغاء للمطلوبات األصلية المسجلة ويتم تسجيل مطلوبات ا
 جديدة في بيان الدخل الموحد إضافة إلى الفرق بين القيم الدفترية ذات العالقة.

 
 قروض بنكية 2-21
 

فة صافية من تكاليف المعاملة المتكبدة. يتم إدراج القروض المصرفية الحقاً بالتكلتحتسب القروض المصرفية مبدئياً بالقيمة العادلة 
المطفأة. ويتم احتساب أي فرق بين العوائد )صافية من تكاليف المعاملة( والقيمة المستردة في بيان الدخل الموحد على مدى فترة 

 القروض باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
 

إلبرام تسهيالت القروض كتكاليف معاملة للقرض شريطة وجود احتمال بسحب بعض التسهيالت أو  تحتسب الرسوم المدفوعة
جميعها. وفي هذه الحالة، يتم تأجيل احتساب الرسوم حتى وقوع عملية السحب. وفي حال عدم توفر دليل على احتمال سحب 

مدفوعة مقدماً عن خدمات السيولة، ويتم إطفاؤها على بعض التسهيالت أو جميعها، تتم رسملة الرسوم وإدراجها ضمن المبالغ ال
 مدى فترة التسهيالت المتعلقة بها.

 
 ضريبة الدخل الحالية والمؤجلة  2-22
 

يشمل مصروف الضريبة للفترة الضريبة الحالية والضريبة المؤجلة. يتم إدراج الضريبة في بيان الدخل الموحد، باستثناء 
الضريبة ببنوٍد معترف بها في الدخل الشامل اآلخر أو محتسبة مباشرة في حقوق الملكية. وفي هذه الحاالت التي ترتبط فيها 

 الحالة، فإنه يتم أيضاً االعتراف بالضريبة في الدخل الشامل اآلخر أو مباشرة في حقوق الملكية، على التوالي.
 

لميزانية لمطبقة أو التي سُتطبق بشكٍل فعلي في تاريخ ايتم حساب مصروف ضريبة الدخل الحالية على أساس القوانين الضريبية ا
العمومية في البلدان التي تعمل فيها الشركة وشركاتها التابعة وتحقق فيها دخالً خاضعاً للضريبة. تقوم اإلدارة بإجراء تقييم 

ضعة رائب السارية خادوري للمواقف المتخذة بخصوص اإلقرارات الضريبية بالنسبة للحاالت التي تكون فيها لوائح الض
 للتأويل. وتقوم برصد مخصصاٍت، عند االقتضاء، على أساس المبالغ المتوقع دفعها إلى سلطات تحصيل الضرائب.
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المؤجلة، باستخدام طريقة المطلوبات، على الفروق المؤقتة الناشئة فيما بين األسس الضريبية يتم االعتراف بضريبة الدخل 
 للموجودات والمطلوبات وقيمها الدفترية في البيانات المالية الموحدة.

 
املة عومع ذلك، ال يتم االعتراف بمطلوبات الضريبة المؤجلة إذا كانت ناشئة عن االعتراف المبدئي بأصل أو مطلوب في م

غير معامالت اندماج األعمال والتي ال تؤثر، خالل وقت المعاملة، على األرباح أو الخسائر لألغراض المحاسبية أو الخاضعة 
للضريبة. يتم تحديد ضريبة الدخل المؤجلة باستخدام معدالت الضرائب )والقوانين( التي تم سنها أو التي سُتطبق فعلياً في تاريخ 

 ع سريانها في حالة بيع األصل ذي الصلة بضريبة الدخل المؤجلة أو تسوية مطلوب ضريبة الدخل المؤجلة.التقرير والتي يتوق
 

ال يتم االعتراف بموجودات ضريبة الدخل المؤجلة إال إذا كان من المحتمل أن يتوفر في المستقبل ربح خاضع للضريبة بحيث 
 يمكن على أساسه االستفادة من الفروق المؤقتة.

 
ب مطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة على الفروق المؤقتة الناشئة عن االستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزميلة ُتحتس

والترتيبات المشتركة، باستثناء أن تكون المجموعة هي المتحكمة في توقيت عكس الفرق المؤقت بالنسبة لمطلوب ضريبة الدخل 
الفرق المؤقت في المستقبل المنظور. وعموماً، ال تستطيع المجموعة التحكم في عملية  المؤجلة ويكون من المحتمل أال يتم عكس

 عكس الفروق المؤقتة بالنسبة للشركات الزميلة. 
 

 فقط عندما يكون هناك اتفاقية سارية تستطيع من خاللها المجموعة التحكم في عملية عكس الفرق المؤقت غير المحتسب.
 

الدخل المؤجلة على الفروق المؤقتة المخصومة الناشئة عن االستثمارات في الشركات التابعة ال ُتحتسب موجودات ضريبة 
والزميلة والترتيبات المشتركة إال عندما يكون من المرجح أن يتم عكس الفرق في المستقبل وتتوفر أرباح كافية خاضعة للضريبة 

 تستطيع المجموعة على أساسها االستفادة من الفرق المؤقت.
 

تتم مقاصة موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة عند وجود حق قانوني واجب النفاذ بمقاصة موجودات الضريبة الحالية 
مقابل مطلوبات الضريبة الحالية، وعندما تتعلق موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل المؤجلة بضرائب الدخل التي تفرضها 

للضريبة أو غيرها من المنشآت الخاضعة للضريبة، وتكون هناك نية لتسوية  نفس سلطات الضرائب على نفس المنشأة الخاضعة
 األرصدة على أساس الصافي.

 
 تكاليف اقتراض 2-23
 

إن تكاليف االقتراض المرتبطة مباشرة بحيازة أو إنشاء أو إنتاج موجودات مؤهلة، وهي الموجودات التي تستغرق بالضرورة 
لالستخدام المرجو منها أو بيعها، تتم إضافتها إلى تكلفة تلك الموجودات حتى تصبح فترة زمنية كبيرة لكي تصبح جاهزة 

 الموجودات جاهزة تماماً لالستخدام المرجو منها أو بيعها.
 

إن إيرادات االستثمار المحققة من االستثمار المؤقت للقروض المحددة والتي لم تدفع على تأهيل الموجودات يتم خصمها من 
 االقتراض المستحقة للرسملة.خالل تكاليف 

 
 تدرج كافة تكاليف االقتراض األخرى في بيان الدخل الموحد في الفترة التي يتم تكبدها فيها.
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 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 2-24
 

يتم رصد مخصص لاللتزام المقدر لمستحقات الموظفين من اإلجازات السنوية والمنافع ذات الصلة نتيجة للخدمات المقدمة من 
قبل الموظفين حتى تاريخ التقرير. يتم كذلك رصد مخصص، باستخدام األساليب االكتوارية، لمكافآت نهاية الخدمة المستحقة 

 بلدان التي تزاول فيها المجموعة عملياتها، وذلك عن فترات خدمتهم حتى تاريخ التقرير. للموظفين وفقاً لقوانين العمل في ال
 

يتم بيان المخصص المتعلق باإلجازات السنوية وتذاكر السفر كمطلوٍب متداول ويدرج ضمن الذمم الدائنة التجارية واألخرى، 
 متداول. بينما يتم عرض المخصص المتعلق بمكافآت نهاية الخدمة كمطلوٍب غير

 
إن األرباح والخسائر االكتوارية الناشئة عن التعديالت السابقة والتغيرات في االفتراضات يتم تحميلها أو إدراجها في الدخل 

 الشامل اآلخر في الفترة التي تنشأ فيها. كما تحتسب تكاليف الخدمة السابقة مباشرة في بيان الدخل الموحد.
 

القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة باستخدام معدل خصم مبني على معدالت العائد في تشمل مطلوبات المنافع المحددة 
 السوق. لم تقم المجموعة بتخصيص موجودات لهذه الخطط.

 
يتم التعامل مع المبالغ التي تدفع إلى مؤسسات التأمينات االجتماعية فيما يتعلق بخطط المعاشات الحكومية في مختلف الدول 

عمل بها المجموعة كمدفوعات لخطط المساهمات المحددة حيث تكون التزامات المجموعة بموجب هذه الخطط مساوية التي ت
لتلك الناتجة بموجب خطة منافع مساهمات التقاعد المحددة. وتدفع المجموعة مساهمات إلى مؤسسات التأمينات االجتماعية على 

فع إضافية بمجرد دفع المساهمات. ويتم احتساب المساهمات كمصروف أساس إلزامي. وال يكون للمجموعة أي التزامات د
 لمنافع الموظفين في الفترة التي تتعلق فيها خدمة الموظفين.

 
 االعتراف باإليرادات 2-25
 

 يتم االعتراف باإليرادات بقدر المنافع االقتصادية التي من المرجح أنها سوف تتدفق إلى المجموعة، وعندما يكون باإلمكان
قياس قيمة اإليرادات بصورة موثوقة، بغض النظر عن توقيت الدفع. وتقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المقبوض أو 
المستحق، مع مراعاة شروط الدفع المحددة في العقود، باستثناء الخصومات والحسومات والمرتجعات من العمالء وضرائب 

 جب استيفاء المعايير المحددة التالية أيضاً قبل االعتراف باإليرادات:المبيعات األخرى أو الرسوم الجمركية. وي
 
 إيرادات العقود (1)

 
ُتحتسب إيرادات العقود بموجب طريقة نسبة اإلنجاز. وعندما يكون باإلمكان تقدير محصلة العقد بشكٍل موثوق، يتم احتساب 

إلى إجمالي التكاليف المقدرة للعقد. أما عندما يكون العقد في  اإليرادات بالرجوع إلى نسبة التكاليف المتراكمة حتى نهاية السنة
مراحله األولى بحيث يتعذر تقدير محصلته بشكٍل موثوق، ُتحتسب اإليرادات على أساس حجم التكاليف المتكبدة حتى نهاية السنة 

 التي تعتبر قابلة لالسترداد.
 

كون من الُمرّجح أن يوافق العميل على التعديل ويكون باإلمكان قياس يتم احتساب اإليرادات المتعلقة بأوامر التعديل عندما ي
 قيمة اإليرادات الناشئة عن التعديل بشكٍل موثوق.
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 إيرادات العقود )تابع( (1)

 
المطالبات والحوافز كإيرادات عقود عند تسويتها أو عندما تصل المفاوضات إلى مرحلة متقدمة بحيث يكون تحتسب مدفوعات 

 من الُمرّجح أن يقبل العميل بالمطالبة ويكون باإلمكان قياس قيمة المطالبة بشكٍل موثوق.
 

ائر ائر المتوقعة بما في ذلك أي خسيتم تقدير خسائر العقد على أساس كل عقد على حدة، ويتم رصد مخصص لمجمل قيمة الخس
 تتعلق بأعمال مستقبلية ألي عقد في الفترة التي يتم فيها توقع الخسارة ألول مرة.

 
تتم مقارنة إجمالي التكاليف المتكبدة واألرباح / الخسائر المحتسبة لكل عقد مقابل الدفعات المرحلية في نهاية السنة. عندما 

دة واألرباح أو الخسائر المحتسبة قيمة الدفعات المرحلية، يتم بيان الفرق ضمن الذمم المدينة يتجاوز مجموع التكاليف المتكب
التجارية واألخرى تحت بند مبالغ مستحقة من عمالء عن عقود. أما عندما تتجاوز الدفعات المرحلية إجمالي التكاليف المتكبدة 

 م الدائنة التجارية واألخرى تحت بند مبالغ مستحقة لعمالء عن عقود.واألرباح أو الخسائر المحتسبة، يتم بيان الفرق ضمن الذم
 

وفي سبيل تحديد تكاليف العقد المتكبدة حتى نهاية السنة، فإن أي مبالغ متكبدة بما في ذلك الدفعات المقدمة المسددة إلى الموردين 
 المستقبلي لعقٍد ما يتم استبعادها.  والدفعات المرحلية المدفوعة مقدماً من مقاولي الباطن فيما يتعلق بالنشاط

 
 بيع البضائع (2)
 

 يتم االعتراف باإليرادات من بيع السلع عند االلتزام بكافة الشروط التالية:
 

 .أن تقوم المجموعة بتحويل المخاطر والمزايا الهامة المتعلقة بملكية البضائع إلى المشتري 

  اإلدارة تتعلق عادة بنسبتها في الملكية أو تمارس رقابة فعالة على أال تحتفظ المجموعة بنسبة مشاركة مستمرة في
 البضائع المبيعة.

 .أن يكون باإلمكان قياس قيمة اإليرادات بشكٍل موثوق به 

 .أن يكون من المرجح أن تتدفق إلى المنشأة منافع اقتصادية مرتبطة بالمعاملة وليس إلى المجموعة 

 متكبدة أو المزمع تكبدها ومبلغ اإليرادات على المعاملة بشكٍل موثوق به.أن يكون باإلمكان قياس التكاليف ال 
 
 إيرادات الفوائد (3)
 

تستحق إيرادات الفوائد على أساس الفترة الزمنية، بالرجوع إلى المبلغ األصلي القائم، وعلى أساس معدل الفائدة الفعلي الساري، 
قدية المستقبلية المقدرة طوال العمر المتوقع لألصل المالي إلى صافي وهو المعدل الذي يعمل تحديداً على خصم المقبوضات الن

 قيمته الدفترية.
 

 إيرادات توزيعات األرباح (4)
 

 تحتسب اإليرادات من أرباح االستثمارات عندما تتقرر الحقوق في قبض دفعات األرباح.
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 إيرادات اإليجار  (5)
 

تحتسب إيرادات اإليجار الناشئة عن عقود اإليجار التشغيلي عن استثمارات عقارية على أساس القسط الثابت على مدى فترة 
 عقد اإليجار وتدرج ضمن اإليرادات نظراً لطبيعتها التشغيلية.

 
 تكاليف عقود   2-26
 

العقود تكاليف العقود المباشرة والتكاليف األخرى المتعلقة بأنشطة التعاقد بشكل عام والتي يمكن تخصيصها للعقود. تشمل تكاليف 
 وإضافة إلى ذلك، تتضمن تكاليف العقود التكاليف األخرى التي يمكن تحميلها تحديدا على العميل بموجب أحكام العقود.

 
 نشطة العقد أو التي ال يمكن تخصيصها للعقد من تكاليف عقود اإلنشاء، ويتم إدراجهاتستثنى التكاليف التي ال يمكن أن تتعلق بأ
 ضمن بند المصاريف العمومية واإلدارية.

 
 إيجارات     2-27
 

ذا إلتحديد ما إذا كان العقد يعد أو يتضمن إيجاراً أم ال، فإن ذلك يستند إلى مضمون العقد عند إبرامه. ويتم تقييم العقد لمعرفة ما 
كان الوفاء بالعقد مرهوناً باستخدام أصل معين أو موجودات محددة أو أن العقد ينقل الحق في استخدام األصل أو الموجودات، 
حتى وإن لم ينص العقد صراحة على هذا الحق. وتصّنف عقود اإليجار كعقود إيجار تمويلي متى كانت شروط عقد اإليجار 

ايا المتعلقة بالملكية بشكٍل كامل إلى المستأجر، بينما تصّنف جميع عقود اإليجار األخرى تنص على تحويل جميع المخاطر والمز
 كعقود إيجار تشغيلي.

 
 المجموعة كمستأجر

يتم رسملة عقود اإليجار التمويلي، التي تنقل جميع المخاطر والمزايا المتزامنة مع ملكية البند المؤجر إلى المجموعة، في بداية 
لك بالقيمة العادلة للعقار المؤجر أو، إن كانت أقل، بالقيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات اإليجار. يتم تقسيم عقد اإليجار وذ

دفعات اإليجار على رسوم التمويل ومبلغ االنخفاض في التزامات التأجير من أجل الوصول إلى معدل فائدة ثابت على الرصيد 
 سوم التمويل ضمن تكاليف التمويل في بيان الدخل الشامل الموحد.المتبقي من االلتزامات. ويتم االعتراف بر

 
ُتستهلك الموجودات المؤجرة على مدى العمر اإلنتاجي لألصل. ومع ذلك إذا لم يتوفر تأكيد معقول على أن المجموعة سوف 

 ة العقد، أيهما أقصر.تحصل على الملكية بنهاية مدة اإليجار، ُيستهلك األصل على مدى عمره اإلنتاجي المقدر أو فتر
 

يتم االعتراف بدفعات اإليجار التشغيلي كمصروف بطريقة القسط الثابت على مدار فترة اإليجار باستثناء الحاالت التي يعد فيها 
أساس منتظم آخر أكثر تمثيالً للنمط الزمني الذي تستهلك فيه المنافع االقتصادية من األصل المؤجر. يتم تسجيل مطلوبات 

 ر الناشئة بموجب اإليجار التشغيلية كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها.اإليجا
 

في حالة قبض حوافز اإليجار عند إبرام عقد إيجار تشغيلي، يتم االعتراف بهذه الحوافز كمطلوبات. ويتم االعتراف بإجمالي 
كثر الحاالت التي يعد فيها أساس منتظم آخر أمزايا الحوافز كتخفيض في مصاريف اإليجار بطريقة القسط الثابت، باستثناء 

 تمثيالً للنمط الزمني الذي تستهلك فيه المنافع االقتصادية من األصل المؤجر.
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 المجموعة كمؤّجر
المجموعة كافة مخاطر ومزايا ملكية األصل بشكل جوهري تصنَّف على أنها عقود إيجار إن عقود اإليجار التي ال تنقل فيها 

تشغيلي. وتضاف التكاليف المباشرة األولية المتكبدة في التفاوض على عقد اإليجار التشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر 
العتراف باإليجارات المحتملة كإيرادات في الفترة التي وتدرج على مدى فترة التأجير بنفس األساس كإيرادات إيجار. ويتم ا

 تتحقق فيها.
 

 إدارة المخاطر المالية  3
 
 عوامل المخاطر المالية       3-1
 

تتعرض المجموعة من خالل أنشطتها لمخاطر مالية متنوعة هي: مخاطر السوق )تشمل مخاطر العمالت ومخاطر أسعار الفائدة 
العادلة ومخاطر األسعار( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. ويشرف مجلس إدارة المجموعة وإداراتها  للتدفقات النقدية والقيمة

العليا على إدارة هذه المخاطر. ويقوم مجلس اإلدارة بمراجعة واعتماد السياسات الخاصة بإدارة كل خطر من هذه المخاطر. 
 ويمكن تلخيص هذه  المخاطر كالتالي:

 
 مخاطر السوق )أ(
 

 مخاطر صرف العمالت األجنبية (1)
 

 إن الموجودات والمطلوبات النقدية الناشئة بالعمالت األجنبية لدى المجموعة مقومة باألساس بالعمالت التالية:
 
  اللاير السعودي واللاير القطري والدينار األردني والدينار البحريني.1الفئة : 
  ندية والروبية الباكستانية والجنيه المصري والليرة السورية. : اليورو والدينار الكويتي والروبية اله2الفئة 
 

بالدوالر األمريكي، فإن تأثير سعر الصرف يتمثل فقط في الحركة  1ونظراً الرتباط الموجودات والمطلوبات النقدية ضمن الفئة 
، مع 2المقومة بالعمالت ضمن الفئة المحتملة المعقولة في سعر صرف الدرهم اإلماراتي مقابل الموجودات والمطلوبات النقدية 

بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة، في بيان الدخل الشامل الموحد )بسبب القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات النقدية الحساسة 
 للتغير في أسعار صرف العمالت األجنبية(.

 
مقابل سعر صرف الدرهم  %10رتفعت بنسبة ، فيما لو كانت أسعار صرف العمالت قد انخفضت / ا2016ديسمبر  31في 

 ألف درهم(. 11.820: 2015ألف درهم ) 9.448اإلماراتي، لكانت )خسائر( / أرباح السنة قد ارتفعت / انخفضت بواقع 
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 إدارة المخاطر المالية  3
 
 عوامل المخاطر المالية       3-1
 

 مخاطر السوق )أ(
 

 مخاطر األسعار ( 2)
 

مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر تعّرض القيمة العادلة لألسهم لالنخفاض نتيجة للتغيرات في مستويات مؤشرات األسهم وقيمة 
حدة. وتتعرض األسهم المدرجة وغير المدرجة إلى مخاطر أسعار السوق الناشئة عن عدم التأكد من القيم العادلة كل سهم على 

لالستثمارات في األوراق المالية. وتدير المجموعة مخاطر أسعار األسهم من خالل التنويع ووضع حدود على أدوات حقوق 
حول محفظة حقوق الملكية إلى اإلدارة العليا لدى المجموعة على أساس الملكية على نحو فردي وإجمالي. ويتم تقديم تقارير 

 منتظم. ويقوم مجلس إدارة المجموعة بمراجعة كافة القرارات الخاصة باستثمارات األسهم واعتمادها.
 

 في األسعار. ال تواجه المجموعة تعرضاً هاماً لمخاطر األسعار حيث ال يوجد لديها أي موجودات أو مطلوبات حساسة للتغيرات
 
 مخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية والقيمة العادلة (3)
 

مخاطر أسعار الفائدة هي المخاطر المتعلقة بالتقلب في القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في 
 أسعار الفائدة السوقية.

 

الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها المحملة بالفائدة )ودائع بنكية وسحوبات بنكية على تتعرض المجموعة إلى مخاطر أسعار 
المكشوف وأوراق قبول وإيصاالت أمانة وقروض ألجل(. وتقوم المجموعة بإدارة هذه المخاطر من خالل الحفاظ على مزيج 

 مالئم يجمع ما بين القروض ذات المعدالت الثابتة والمتغيرة.
 

مع بقاء جميع  %0.1، فيما لو كانت أسعار الفائدة على القروض قد ارتفعت / انخفضت بنسبة 2016يسمبر د 31كما في 
ألف درهم(، وذلك  1.749: 2015ألف درهم ) 2.281المتغيرات األخرى ثابتة، لكان ربح الفترة قد انخفض / ارتفع بواقع 

 كنتيجة رئيسية الرتفاع / انخفاض مصروف الفائدة.
 
 االئتمان مخاطر ب()
 

مخاطر االئتمان هي المخاطر المتعلقة بإخفاق الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته بموجب األدوات المالية أو عقود العمالء مما 
يؤدي إلى خسارة مالية. وتتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان من أنشطتها التشغيلية بما فيها العقود والمحتجزات والذمم المدينة 

والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة واألرصدة البنكية. وتشمل الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة من العقود التجارية 
عددا من العمالء المنتشرين عبر مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية داخل اإلمارات العربية المتحدة وخارجها. ويتم تحديد 

 ة مع العمالء.شروط الدفع في عقود رسمية موقع
 

ال تتعامل المجموعة إالً مع األطراف المقابلة التي تتمتع بجدارة ائتمانية وبعد الحصول على ضمانات كافية، عند االقتضاء، 
وذلك كوسيلة لتخفيف مخاطر الخسائر المالية الناتجة عن حاالت العجز عن السداد. تستخدم المجموعة المعلومات المالية المتوفرة 

ومن سجالتها التجارية الخاصة بها لتصنيف عمالئها الرئيسيين. وتراقب المجموعة بانتظام مدى تعرضها لمخاطر للعموم 
االئتمان والتصنيفات االئتمانية ألطرافها المقابلة، إلى جانب توزيع القيمة اإلجمالية للتعامالت المنجزة على األطراف المقابلة 

بوضع سقوف ائتمانية لكل طرف بحيث تتم مراجعتها والموافقة عليها من قبل اإلدارة  المعتمدة. تتم مراقبة مخاطر االئتمان
 بانتظام، كما تحتفظ المجموعة بمخصص للذمم المدينة المشكوك في تحصيلها بناء على توقعات قابلية تحصيل الذمم المدينة.
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 )تابع(مخاطر االئتمان  )ب( 
 

ال تتعرض المجموعة ألي مخاطر ائتمان إضافية هامة ناشئة عن أحد األطراف المقابلة أو مجموعة من األطراف المقابلة ذات 
الخصائص المماثلة. وتعرف المجموعة األطراف المقابلة على أنها ذات خصائص متشابهة إذا كانت كيانات ذات صلة. ولم 

 إجمالي الموجودات النقدية في أي وقت خالل السنة.  من %15يتجاوز التركيز في مخاطر االئتمان 
 

تعمل المجموعة على الحد من مخاطر االئتمان فيما يتعلق بودائعها البنكية بقصر التعامل مع البنوك الدولية والمحلية المرموقة 
 فقط.

 
 مخاطر السيولة )ج(

 
زم التمويل من خالل حجم مالئم من التسهيالت االئتمانية الملت تقتضي اإلدارة الحكيمة لمخاطر السيولة االحتفاظ بنقٍد كاٍف وتوّفر

 بها. ونظراً لطبيعة نشاط الشركة، فإنها تحتفظ باألرصدة البنكية والتسهيالت االئتمانية التي تكفي لتمويل عملياتها.
 

 تراقب المجموعة توقعات مركز السيولة الخاص بها على أساس التدفقات النقدية المتوقعة.
 

المجموعة في الوقت الراهن على التمويل الالزم لها من أموال المساهمين والقرض من مساهم والقروض البنكية.  تحصل
ويستعرض الجدول أدناه تحليالً للمطلوبات المالية غير المشتقة للمجموعة مصنفة إلى مجموعات استحقاق ذات صلة على أساس 

النقدية  الستحقاق التعاقدي. إن المبالغ التي يتم اإلفصاح عنها في الجدول تمثل التدفقاتالفترة المتبقية من تاريخ التقرير حتى تاريخ ا
 التعاقدية غير المخصومة:

 

 
 أقل من

أشهر 3   

12إلى  3  
 شهرا

 
 

5إلى  1  
سنوات 5<  سنوات  

 

 المجموع 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

          2016ديسمبر  31كما في 
ذمم دائنة تجارية وأخرى )باستثناء 

245.856.1 الدفعات المقدمة(   856.782.2  
    

  -    
    

  -    
    

 101.639.4  
مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات 

610.465 عالقة   159.80      -     769.545  
405.106 محتجزات دائنة   609.159   417.384    -     431.650  

030.17 الدفعضريبة دخل مستحقة     -      -      -     030.17  
724.177     -      -  قرض من طرف ذي عالقة    -     724.177  

سحوبات بنكية على المكشوف 
982.316 وإيصاالت أمانة وأوراق قبول  

    
 947.950  

    
  -    

    
  -    

    
 929.267.1  

147.90 قروض ألجل   602.783   000.140   -  749.013.1  

419.852.2 المجموع   173.757.4   141.702   -  733.311.8  
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 )تابع( مخاطر السيولة )ج(

 

 
 أقل من

أشهر 3   

12إلى  3  
  شهرا

5إلى  1  
سنوات 5<  سنوات  المجموع   

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
          2015ديسمبر  31كما في 

ذمم دائنة تجارية وأخرى )باستثناء 
175.552.1 الدفعات المقدمة(   262.328.2    -    -  

  
437.880.3  

مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات 
069.392 عالقة   044.41    -     -    113.433  

431.12 محتجزات دائنة   183.236    902.321   -  516.570  
974.14 ضريبة دخل مستحقة الدفع    -      -      -     974.14  

سحوبات بنكية على المكشوف 
925.228 وإيصاالت أمانة وأوراق قبول   419.734    -    -  344.963  

185.442 قروض ألجل   182.85   267.256   370.2   004.786  

 6.648.388  2.370  578.169  3.425.090  2.642.759 المجموع

 
 إدارة رأس المال 3-2
 

تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في حماية قدرتها على االستمرار كمنشأة عاملة بهدف توفير العوائد للمساهمين 
 والمنافع ألصحاب المصلحة اآلخرين والمحافظة على هيكل رأسمالي قوي لخفض تكلفة رأس المال. 

 
ومن أجل الحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، فقد تقوم المجموعة بتعديل مبالغ توزيعات األرباح المدفوعة إلى 

 المساهمين أو إعادة رأس المال إليهم أو إصدار أسهم جديدة أو بيع الموجودات لخفض الدين. 
قب المجموعة رأس المال على أساس نسبة المديونية وتمشيا مع الممارسات المتبعة لدى الشركات العاملة في نفس المجال، ترا

التي تحتسب بوصفها صافي الدين مقسوما على مجموع "حقوق الملكية" )كما هو وارد في بيان المركز المالي الموحد بما في 
 ذلك الحصص غير المسيطرة(.

 
عن برنامج  2017فبراير  13لس إدارة الشركة خالل اجتماعه الذي عقد في ، أعلن مج1-2وكما هو مبين في اإليضاح رقم 

إعادة رسملة لزيادة رأس المال من أجل استمرارية المجموعة وتلبية متطلباتها التمويلية المستقبلية. وسوف يشمل برنامج إعادة 
مليار درهم.  1.5الرسملة حقوق شراء عن طريق إصدار أسهم جديدة بقيمة 
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 )تابع( إدارة رأس المال 3-2
 

وقد التزم المساهم الرئيسي والشركة األم للمجموعة، شركة آبار لالستثمار ش.م.خ، باالكتتاب بكامل استحقاقها بموجب هذه 
مجموعة. وبعد حقوق الشراء، مليار درهم، وهو ما يعكس دعمها المستمر لل 1.5الحقوق وأي أسهم غير مكتتبة متبقية لغاية 

سوف يتم تخفيض رأس المال من خالل إلغاء األسهم على أساس النسبة والتناسب لتسوية كامل رصيد الخسائر المتراكمة. 
 ويخضع برنامج إعادة الرسملة المقترح لموافقات المساهمين واألجهزة الرقابية. 

 
 تقدير القيمة العادلة 3-3
 

 من الموجودات والمطلوبات المالية.تتألف األدوات المالية 
 

تتكون الموجودات المالية من األرصدة البنكية والنقد، والذمم المدينة التجارية واألخرى، والموجودات المالية األخرى، 
ة، يوالموجودات المتداولة األخرى، والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة. وتتكون المطلوبات المالية من القروض البنك

 والذمم الدائنة التجارية واألخرى، والمبالغ المستحقة لألطراف ذات العالقة، وضريبة الدخل المستحقة. 
 

ال تختلف القيم العادلة لألدوات المالية اختالفا جوهريا عن قيمها الدفترية. وتمثل القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية 
ي معاملة جارية بين أطراف راغبة، باستثناء البيع القسري أو البيع بغرض التصفية. وقد المبلغ الذي يمكن تبادل أداة به ف

 اسُتخدمت األساليب واالفتراضات التالية لتقدير القيمة العادلة:
 

  ،األرصدة البنكية والنقد، والذمم المدينة التجارية، والموجودات المالية األخرى، والموجودات المتداولة األخرى
المستحقة من األطراف ذات العالقة، والقروض البنكية، والذمم الدائنة التجارية واألخرى، والمبالغ المستحقة  والمبالغ

لألطراف ذات العالقة، وضريبة الدخل المستحقة تقارب قيمها الدفترية، وذلك في المقام األول بسبب فترات االستحقاق 
 قصيرة األجل لهذه األدوات.

 

 الذمم المدينة والقروض طويلة األجل استنادا إلى معايير تشمل أسعار الفائدة، وعوامل خطر  تقوم المجموعة بتقييم
تتعلق بالدولة المقر، والجدارة االئتمانية للعميل، وخصائص مخاطر المشروع الممول. وبناء على هذا التقييم، يتم 

، لم يكن هناك أي اختالف 2016يسمبر د 31رصد مخصصات لتغطية الخسائر المتوقعة لهذه الذمم المدينة. كما في 
 جوهري بين القيم الدفترية لهذه الذمم المدينة، بعد خصم المخصصات، وقيمها العادلة.

 

  يتم تقدير القيمة العادلة للقروض البنكية والمطلوبات المالية األخرى والمطلوبات المالية غير المتداولة األخرى بخصم
باستخدام المعدالت المتوفرة حالياً للديون ذات البنود ومخاطر االئتمان وآجال االستحقاق التدفقات النقدية المستقبلية 

 المتبقية المماثلة.
 

 التسلسل الهرمى للقيمة العادلة
 تستخدم المجموعة التسلسل التالي لتحديد وبيان القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات عن طريق أساليب التقييم:

 
 سعار المتداولة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة.المستوى األول: األ

 
المستوى الثاني: أساليب أخرى تكون فيها جميع المعطيات التي لها تأثير جوهري على القيمة العادلة المسجلة جديرة بالمالحظة، 

 سواء بشكٍل مباشر أو غير مباشر.
 

ستخدم فيها معطيات لها تأثير جوهري على القيمة العادلة المسجلة وال تستند على بيانات يمكن المستوى الثالث: أساليب ت
 مالحظتها في السوق.

 
 ديسمبر، احتفظت المجموعة باألدوات المالية التالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة: 31كما في 
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 )تابع(إدارة المخاطر المالية         3
 

 )تابع(تقدير القيمة العادلة  3-3
 

 المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 2016ديسمبر  31كما في 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 
 -          -            -           -                استثمارات متاحة للبيع

         ═══════       ═══════           ═══════ ═══════ 

 
المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 2015ديسمبر  31في 

  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 

 استثمارات متاحة للبيع 
 9.134                        -                       -           9.134                                                  (11)إيضاح 

                                                           ══════          ═══════          ═══════        ═══════ 

 
شهرة واالستثمارات العقارية( مبينة في اإليضاحات إفصاحات تسلسل القيمة العادلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات األخرى )مثل ال

 ذات الصلة.

 
 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة   4
 

يتطلب إعداد البيانات المالية الموحدة من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات يكون لها تأثير على المبالغ المدرجة 
لإليرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات، واإلفصاحات عن المطلوبات المحتملة بتاريخ التقرير. وتستند األحكام 

على أساس مستمر إلى الخبرة التاريخية والعوامل األخرى التي تعتبر ذات صلة، بما والتقديرات وما يرتبط بها من افتراضات 
 في ذلك األحداث المستقبلية المتوقعة التي يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف المتوفرة. 

 
في الفترة التي  بيةتتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية باستمرار. ويتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاس

 يتم فيها تعديل التقديرات وفي أي فترة مستقبلية متأثرة.
 
 التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  4-1
 

بيعتها، ط تقوم المجموعة بإعداد تقديرات وافتراضات تتعلق بالمستقبل. ومن النادر أن تتوافق التقديرات المحاسبية الناتجة، بحكم
مع النتائج الفعلية ذات الصلة. إن التقديرات واالفتراضات التي لها مخاطر كبيرة في التسبب بإحداث تعديل جوهري على القيم 

الدفترية للموجودات والمطلوبات في غضون السنة المالية القادمة يتم تناولها أدناه:
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 )تابع(التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة  4
 
 )تابع(التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  4-1
 
 تقديرات نسبة اإلنجاز والتكلفة حتى اإلنجاز لعقود اإلنشاءات )أ(
 

تستخدم المجموعة طريقة نسبة اإلنجاز الحتساب عقود اإلنشاءات. وفي تاريخ كل تقرير، يجب على المجموعة تقدير مرحلة 
ود اإلنشاءات لدى المجموعة. وتتطلب هذه التقديرات من المجموعة تقدير التكاليف اإلنجاز والتكاليف حتى اإلنجاز لجميع عق

المستقبلية المتوقع تكبدها، على أساس العمل المزمع تنفيذه بعد تاريخ التقرير. وتشمل هذه التقديرات أيضا تكلفة المطالبات 
 ية األخرى للعمالء. ويتم بيان آثار أي مراجعة لهذه التقديراتالمحتملة من المقاولين من الباطن وتكلفة الوفاء بااللتزامات التعاقد

في السنة التي يتم فيها تعديل التقديرات. وعندما يكون من المحتمل أن إجمالي تكاليف العقد سوف يتجاوز إجمالي إيرادات العقد، 
ي هذه ان العمل قد بدأ أو لم يبدأ بعد فيتم تسجيل إجمالي الخسائر المتوقعة على الفور، وفي أقرب وقت بمجرد توقعها، سواء ك

العقود. وتعتمد المجموعة على فرق عملها التجارية إلى جانب مديري المشاريع في تقدير التكاليف حتى إنجاز عقود اإلنشاءات. 
المواد  روتتم مراعاة بعض العوامل مثل تأخر الموعد المتوقع لإلنجاز، والتغييرات على نطاق العمل، والتغييرات على أسعا

 والزيادة في العمال والتكاليف األخرى، عند وضع تقديرات تكلفة البناء، وذلك على أساس أفضل التقديرات المحدثة بانتظام.
 

 تعديالت العقود )ب(
 

شكل بال يتم تسجيل تعديالت العقود ضمن اإليرادات إال إذا كان من المحتمل أن ينتج عن هذه التعديالت إيرادات يمكن قياسها 
موثوق به. وذلك يتطلب وضع تقدير لقيمة التعديالت بناء على الخبرة السابقة لإلدارة، وتطبيق شروط العقد، والعالقة مع 

 العمالء.
 

 مطالبات العقود )ج(
 

 ال يتم تسجيل مطالبات العقود ضمن اإليرادات إال عندما ترى اإلدارة أنه تم التوصل لمرحلة متقدمة من المفاوضات ويمكن
: 2015مليون درهم ) 575تقدير اإليرادات بدرجة معقولة من اليقين. تبلغ قيمة المطالبات المسجلة كجزء من اإليرادات للسنة 

مليون درهم(. وتقوم اإلدارة بمراجعة الحكم المتعلق بهذه المطالبات دوريا وإجراء التعديالت في الفترات المستقبلية إذا  343
 ديالت مالئمة. أظهر التقييم أن هذه التع

 
 االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية )د(
 

يتم تقدير مبالغ العقود الممكن تحصيلها والذمم المدينة التجارية في حال لم يعد من المرجح تحصيل كامل قيمة هذه الذمم المدينة. 
د. أما المبالغ التي ليس لها أهمية فردية، ولكن بالنسبة للمبالغ الهامة من الناحية الفردية، ُيجرى هذا التقدير على أساس منفر

تكون متأخرة السداد، فيتم تقييمها على المستوى اإلجمالي مع رصد مخصص لها وفقاً لطول فترة التأخر عن السداد استناداً إلى 
 معدالت االسترداد التاريخية.
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 )تابع(التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة  4
 
 )تابع(التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  4-1
 

 )تابع(االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية  )د(
 

يتم تحديد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها عن طريق مجموعة من العوامل مثل الجودة الكلية وتقادم الذمم المدينة والتقييم 
المالية للعميل ومتطلبات الضمان من العمالء في ظروف معينة. وترصد اإلدارة مخصصاً للديون االئتماني المستمر للقوة 

 المشكوك في تحصيلها بناء على أفضل تقدير في نهاية فترة التقرير.
 

لذمم ا في نهاية فترة التقرير، كان لدى المجموعة ذمم مدينة كبيرة من شركات تعمل في قطاع العقارات. وقد درست اإلدارة هذه
المدينة في ضوء الظروف االقتصادية الراهنة وحالة المفاوضات مع العمالء ومذكرات التفاهم النهائية واألولية وخطط الدفع 
المتفق عليها إلى جانب ترتيبات المقاصة المحتملة مع الدفعات المقدمة المقبوضة من العمالء والمبالغ المستحقة إلى مقاولي 

خصص خسائر انخفاض القيمة المحتملة التي قد يتم تكبدها عند االنتهاء من تحصيل الذمم المدينة من الباطن من أجل تحديد م
 العقود والمبالغ المستحقة من العمالء عن أعمال العقد والمحتجزات المدينة.

 
 1.881.389التقرير ما قيمته  بلغ إجمالي الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة من العقود والذمم المدينة األخرى كما في تاريخ

ألف  298.478ألف درهم(، بينما بلغ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها ما قيمته  2.093.022: 2015ألف درهم )
ألف درهم(. يتم تسجيل أي فرق بين المبالغ التي سيتم تحصيلها فعلياً في الفترات المستقبلية والمبالغ  113.706: 2015درهم )

 ها في بيان الدخل الموحد في تلك الفترة.المتوقع تحصيل
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية )ه(
 

تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على تعرض جميع الموجودات غير المالية لالنخفاض في القيمة بتاريخ كل 
انخفاض القيمة سنويا، تقوم المجموعة بتقدير قيمة  تقرير. وفي حالة وجود مثل هذا المؤشر، أو عندما يستدعي األمر فحص

األصل القابلة لالسترداد. ويتم سنوياً فحص الشهرة والموجودات غير الملموسة األخرى التي ال تتمتع بأعمار إنتاجية محددة 
 لتحري االنخفاض في قيمتها وفي أوقات أخرى عندما يتواجد هذا المؤشر. 

 
مالية األخرى لتحري االنخفاض في قيمتها عند وجود مؤشرات تدل على عدم إمكانية تحصيل يتم اختبار الموجودات غير ال

القيم الدفترية. وعند احتساب القيمة المستخدمة، يجب على اإلدارة تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من األصل أو الوحدة 
 الحالية لتلك التدفقات النقدية.المنتجة للنقد واختيار معدل خصم مناسب الحتساب القيمة 

 
 حول تقييم انخفاض قيمة الشهرة واالستثمارات العقارية.  7و 6يرجى الرجوع إلى اإليضاحين 

 
 تعويضات نهاية الخدمة للموظفين  )و(
 

ي التقييم االكتوارية. وينطويتم تحديد تكلفة مكافآت نهاية الخدمة والقيمة الحالية اللتزامات هذه المكافآت باستخدام التقييمات 
االكتواري على وضع افتراضات متنوعة قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وتشمل هذه االفتراضات تحديد معدل 
الخصم والزيادات المستقبلية في الرواتب. ونظراً لدرجات التعقيد التي ينطوي عليها التقييم وطبيعته طويلة األجل، فإن التزام 

نافع المحددة يتأثر كثيراً بالتغيرات في هذه االفتراضات. ويتم مراجعة كافة االفتراضات بتاريخ كل تقرير. ويبين اإليضاح الم
 المزيد من التفاصيل حول االفتراضات المستخدمة وتحليل الحساسية. 20رقم 
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 ع()تابالتقديرات واألحكام المحاسبية الهامة     4
 
 األحكام الهامة  4-2
 
 عمليات مشتركة )أ(
 

ترفع المجموعة تقارير حول حصصها في المنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة مثل العمليات المشتركة عندما يكون لدى 
حتسب ت المجموعة حق مباشر في الموجودات ويترّتب عليها التزامات عن المطلوبات المتعلقة بترتيب ما. وفي هذه الحالة، فإنها

موجوداتها ومطلوباتها ومعامالتها، وكذلك حصتها في تلك المحتفظ بها أو المتكبدة بشكٍل مشترك، فيما يتعلق بالعملية المشتركة. 
 وقد قامت المجموعة بتقييم حصصها في الترتيب المشترك وخلصت إلى إدراجها ضمن العمليات المشتركة.

 
 عة كمؤجرالمجمو -التزامات اإليجار التشغيلي  )ب(

 
أبرمت المجموعة عقود تأجير لعقاراتها التجارية في محفظة االستثمار العقاري. وقد حددت المجموعة، استنادا إلى تقييم أحكام 
وشروط العقود، مثل األحكام التي ال تشكل جزءاً كبيراً من العمر االقتصادي للعقار التجاري، أنها تحتفظ بكافة مخاطر ومزايا 

 قارات ولذلك تسجل المجموعة هذه العقود باعتبارها عقود إيجار تشغيلي.ملكية هذه الع
 

 %50تقييم السيطرة على الشركات التابعة التي تملك فيها المجموعة نسبة مساهمة أقل من  )ج(
 

في هذه المنشآت. وقد قررت اإلدارة  %50قامت المجموعة بتوحيد شركاتها التابعة في قطر على الرغم من أنها تملك أقل من 
من خالل التقييم أن المجموعة لديها قدرة عملية على توجيه األنشطة ذات الصلة بهذه المنشآت والتأثير على العوائد المتغيرة. 

 في هذه البيانات المالية. وعليه، تم توحيد هذه المنشآت 
 

خالل السنة، قررت المجموعة من خالل التقييم أنها قد فقدت سيطرتها على شركاتها التابعة في المملكة العربية السعودية )إيضاح 
لة ص(. وقد استند تقييم اإلدارة السابق للسيطرة على هذه المنشآت على القدرة العملية للمجموعة على توجيه األنشطة ذات ال1

والتأثير على العوائد المتغيرة لهذه المنشآت. وترى اإلدارة أنه نظراً لتوقف العمليات الرئيسية لهذه المنشآت، ال يوجد هناك 
أنشطة إضافية ذات صلة تمارس المجموعة سيطرتها عليها. وعليه، تم إيقاف توحيد هذه الشركات التابعة وتصنيفها كاستثمارات 

 . 2016ديسمبر  31متاحة للبيع كما في 
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 ممتلكات ومنشآت ومعدات 5
 

  أرض 
 أرض

  مستأجرة
وآالت منشآت  

معدات مكتبيةو   مركبات  
سكنات عمال 

مبانيو   أثاث  
وكبائن  سقاالت  

هياكل أنفاقو   
 عقارات

اإلنشاء قيد  المجموع  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
                  
                  التكلفة

485.351.2   699.146    399.178    695.112    157.447    436.194   850.217.1   218.6   031.48 2015يناير  1في   
  288.213   750.13    675.39    166.25    404.30    424.36   869.67     -  - إضافات

(307.37)      -       -       -       -   -     -   - انخفاض القيمة     (307.37)  
(847.65)      -   - استبعادات    (444.10)    (174)    (884.2)    (827.25)    (172.7)    (348.112)  

صافي الحركة المتعلقة 
بموجودات مصنفة كمحتفظ 

 بها للبيع

-   -     692.9   278.9    (576)    (300)    561.17     -      655.35  

773.450.2   970.115    808.209    677.134    811.476    694.229   564.229.1   218.6   031.48 2015ديسمبر  31في   
  744.177   150.59    814.29    067.15    928.7    014.14   747.51   24    - إضافات
(916)     -      -     916     -    -      -    - تحويالت    -    

(923.117)      -     - استبعادات    (682.18)    (046.8)    (870.9)    (693.24)    632.1    (582.177)  

935.450.2   836.175    929.214    874.139    609.477    026.225   388.163.1    242.6   031.48 2016ديسمبر  31في   
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 )تابع(ممتلكات ومنشآت ومعدات    5

  أرض 
 أرض

  مستأجرة
وآالت منشآت  

مكتبيةمعدات و   مركبات  
سكنات عمال 

  أثاث  ومباني
وكبائن  سقاالت  

هياكل أنفاقو   
 عقارات

اإلنشاء قيد  المجموع  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
                  

                  االستهالك المتراكم
867.415.1   -    131.140    466.79    882.244    483.160    296.789    609.1   - 2015 يناير 1في   

  789.275    -    895.52    352.16    391.40    595.29    438.136    118   - المحمل للسنة
(777.55)     -     - المتعلق باالستبعادات    (241.8)    (174)    (341.2)    (998.6)    -    (531.73)  

صافي الحركة المتعلقة 
بموجودات مصنفة 

(935.25)      -     - كمحتفظ بها للبيع    (147.6)    (570.6)    (988.1)    (422.3)    -    (062.44)  

063.574.1     -    606.182    489.91    529.278    690.175    022.844    727.1     - 2015ديسمبر  31في   
  618.190    -     445.8    279.21    835.30    873.17    017.112    169    - المحمل للسنة

(524.97)      -     - المتعلق باالستبعادات    (365.20)    (186.8)    (242.3)    (015.32)    -      (332.161)  

349.603.1     -    036.159    526.109    178.301    198.173    515.858    896.1     - 2016ديسمبر  31في   

                  
                  صافي القيمة الدفترية

  586.847    836.175    893.55    348.30    431.176    828.51    873.304    346.4   031.48  2016ديسمبر  31في 

  710.876    970.115    202.27    188.43    282.198    004.54    542.385    491.4   031.48  2015ديسمبر  31في 
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 )تابع(ممتلكات ومنشآت ومعدات  5
 

 تم توزيع مصروف االستهالك في بيان الدخل الموحد إلى تكاليف مباشرة ومصاريف عمومية وإدارية كما يلي:
 

 2016  2015 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

213.175 تكاليف مباشرة   123.243  
405.15 مصاريف عمومية وإدارية    666.32  

 618.190   789.275  

 
 
 استثمارات عقارية 6
 

 2016  2015 

 ألف درهم  ألف درهم 

    التكلفة

807.638 يناير 1في    430.751  

513.7 إضافات خالل السنة   829.11  

(476.49) استبعادات خالل السنة   (452.124)  

844.596 ديسمبر 31في    807.638  

    

    االستهالك المتراكم

210.7 يناير 1في    649.9  

935.1 المحمل للسنة   023.11  

(275.8) المتعلق باالستبعادات   (462.13)  

210.7  870 ديسمبر 31في   

    

974.595 صافي القيمة الدفترية   597.631  

 

 تشمل االستثمارات العقارية للمجموعة ما يلي: 
 

  مليون  568قطعة أرض في إمارة دبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة تشمل تكاليف التطوير المتكبدة فعلياً والتي تبلغ
مليون درهم(. وهذه األرض مخصصة لتطوير مشروع متعدد االستخدامات تم تصنيفه ضمن  560.5: 2015درهم )
مليون درهم  375مبلغاً قدره  2016ديسمبر  31تثمارات العقارية. وقد بلغت القيمة العادلة لألرض كما في فئة االس

مليون درهم(. وبناء على المراجعة التفصيلية التي قامت بها اإلدارة لتحديد مدى االنخفاض في قيمة  400: 2015)
عليا، اوز قيمته الدفترية بما فيها تكلفة التطوير المتكبدة فاألرض، فإن القيمة القابلة لالسترداد بعد تطوير العقار تتج

 : ال شيء(. 2015) 2016ديسمبر  31وبالتالي ال يستدعي األمر رصد أي مخصص النخفاض القيمة كما في 

  مليون درهم(.  45.5: 2015مليون درهم ) 2.3فلل في إمارة أبوظبي باإلمارات العربية المتحدة بقيمة دفترية تبلغ
ديسمبر  31مليون درهم كما في  2.3ارب القيمة العادلة لهذه االستثمارات العقارية استناداً إلى أسعار السوق وتق

مليون درهم(. وهذه الفلل مخصصة لألنشطة التأجيرية وبالتالي، فهي مصنفة على أنها  46.9: 2015) 2016
 استثمارات عقارية.
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 تشمل االستثمارات العقارية للمجموعة ما يلي )تابع(:
 

  مليون  25.6: 2015درهم ) مليون 25.6قطعة أرض في إمارة العين باإلمارات العربية المتحدة بقيمة
درهم(، وقامت اإلدارة بتصنيف هذه األرض كاستثمار عقاري، وهي حالياً محتفظ بها للزيادة في قيمتها. 

 .2016ديسمبر  31وال يتوقع أن تختلف القيمة العادلة لألرض كثيراً عن القيمة الدفترية كما في 

  فلل ومبنى بصافي قيمة دفترية :2015درهم )مليون  41.5فلل معينة في أبوظبي بقيمة دفترية تبلغ 
 .2016مليون درهم( تم استبعادها خالل سنة  111

 
 ال يتم استهالك األراضي المصنفة كاستثمارات عقارية.

 
ألف درهم(،  3.226: 2015ألف درهم ) 638خالل السنة، بلغت إيرادات اإليجار المتعلقة باالستثمارات العقارية 

 ألف درهم(. 13.138: 2015ألف درهم ) 1.980المباشرة المسجلة في بيان الدخل الموحد  بينما بلغت التكاليف
 
 موجودات غير ملموسة7

 

 
 

 تشتمل الموجودات غير الملموسة على:
  

 2016  2015 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

741.248   741.248 الشهرة  

328.27   552.21  موجودات أخرى غير ملموسة  

 

 
 الناشئة عن استحواذ ما يلي:الشهرة  (أ)

  
 2016  2015 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

963.87 أرابتك لإلنشاءات ذ.م.م   963.87  

086.9 شركة صقر اإلمارات الكهروميكانيكية )ذ.م.م(   086.9  

945.134 شركة تارجت لإلنشاءات الهندسية ذ.م.م   945.134  

842.14 شركة الخليج للصناعات الحديدية ش.م.ح   842.14  

905.1 شركة إدروتيك اس ار ال   905.1  

786.1  - مصنع باوركون سويتش غير  

 741.248   527.250  

(786.1)  - ناقصاً: مخصص االنخفاض في قيمة الشهرة  

 741.248   741.248  

 
الوحدات المولدة للنقد التي يتوقع أن يتم توزيع الشهرة المستحوذ عليها من اندماج األعمال، عند االستحواذ، على كل وحدة من 

 تستفيد من عملية االندماج.
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 )تابع(الشهرة الناشئة عن االستحواذ:  (أ)
 

أجرت المجموعة فحصاً لتحري االنخفاض في قيمة الشهرة في نهاية السنة عن طريق خبير خارجي، وقد خلصت إلى أنه ال 
: ال شيء(. ولهذا الغرض، تم تقدير المبالغ القابلة 2015) 2016ديسمبر  31يوجد هناك أي انخفاض في القيمة كما في 

لالسترداد لكل وحدة من وحدات توليد النقد عن طريق خبير مستقل، وقد استند هذا التقدير على حساب القيمة قيد االستخدام 
باالعتماد على توقعات التدفقات النقدية المعتمدة من قبل اإلدارة العليا لفترة خمس سنوات. ويتم استقراء التدفقات النقدية لما بعد 

تخدام معدل النمو الذي ترى اإلدارة أنه يقارب متوسط معدل النمو طويل األجل للقطاعات التي تعمل فترة الخمس سنوات باس
 فيها وحدات توليد النقد.

 
، وخلصت إلى أنه ال يوجد هناك خسائر 2016ديسمبر  31طابقت اإلدارة حساب الخبير لقيمة الشهرة قيد االستخدام كما في 

 : ال شيء(.2015) 2016ديسمبر  31المنتهية في انخفاض في القيمة للسنة المالية 
 
 االفتراضات الرئيسية المستخدمة في حساب القيمة قيد االستخدام (1)
 

 إن حساب القيمة قيد االستخدام يتأثر باالفتراضات التالية:
 

 معدل النمو 

 هوامش الربح 

 معدل الخصم 
 

تستند التقديرات إلى معدالت النمو المتوقعة في قطاع العمل واألداء التاريخي لكل وحدة من الوحدات المولدة للنقد.  معدل النمو:
 سنوياً(. %24و %3: 2015) %10و %5نمو تتراوح ما بين وقد تم تطبيق معدالت 

 
عة. وقد العقود القائمة والطلبيات المتوقتستند التقديرات إلى فرضية تحقيق مستوى مستقر من األداء بناء على  هوامش الربح:

 تؤثر التغيرات في الظروف االقتصادية ومستوى النشاط في قطاع اإلنشاءات على هوامش الربح.
 

 %26و %14: 2015سنوياً ) %16و %12مستخدمة طوال فترة التقييم بين تراوحت معدالت الخصم ال معدل الخصم:
المقدر لتكلفة رأس المال للوحدات المولدة للنقد ومخاطر السوق المحددة وتكلفة الديون. سنوياً(، وهو ما يعكس المتوسط المرجح 

وقد تم تطبيق مخاطر كل قطاع من خالل تطبيق عوامل بيتا الفردية. ويتم تقييم عوامل بيتا سنوياً بناء على بيانات السوق 
 المتوفرة للعموم.

 
 الحساسية للتغيرات في االفتراضات (2)
 

علق بتقدير القيمة قيد االستخدام، ترى اإلدارة أن التغيرات المحتملة التالية في أي من االفتراضات الرئيسية قد ينتج عنها فيما يت
 تجاوز كبير في القيمة الدفترية للوحدة المولدة للنقد، بما فيها الشهرة، عن القيمة القابلة لالسترداد.

 
 2016  2015 

    

%51-%10 اإليرادات   10%-51%  

%4.4- %1 إجمالي هامش الربح   1% -4.4%  

%23-%2.1 معدل الخصم   2.1%-23%  
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 موجودات أخرى غير ملموسة: (ب)
 

 
 العالمة التجارية

  عقود العمالء  ألرابتك
موجودات أخرى غير 

 المجموع  ملموسة
درهم ألف  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  

        
        التكلفة

000.110 2015يناير  1في    056.195   119.16   175.321  
 33  33   -   - إضافات

(153.7)   -  - انخفاض القيمة   (153.7)  

000.110 2016و 2015ديسمبر  31في    056.195   999.8   055.314  

        
        اإلطفاء المتراكم

000.90 2015يناير  1في    756.183   198.7   954.280  
000.1 المحمل للسنة   874.3   899  773.5  

000.91 2015ديسمبر  31في    630.187   097.8   727.286  
000.1 المحمل للسنة   874.3   902  776.5  

000.92 2016ديسمبر  31في    504.191   999.8   503.292  

        

        الدفتريةصافي القيمة 
000.18 2016ديسمبر  31في    552.3   -  552.21  

000.19 2015ديسمبر  31في    426.7   902  328.27  
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 30يبلغ العمر اإلنتاجي للموجودات غير الملموسة الناشئة عن اندماجات األعمال والمتعلقة بالعالمة التجارية ألرابتك  .أ

 سنة، حيث يتم إطفاء الموجودات على مدار هذا العمر.
 
 سنة. 21إلى  18اوح مدتها بين يستند إطفاء منافع العقارات المؤجرة إلى عقود اإليجار الرئيسية التي تتر .ب

 
يتم إطفاء قيمة عقود العمالء التي تم االستحواذ عليها نتيجة االستحواذ على تارجت لإلنشاءات الهندسية ذ.م.م على  .ج

 سنوات. 10مدى العمر اإلنتاجي المقدر وهو 
 

سنوات وتمثل  10 - 5مدى يتم إطفاء الموجودات األخرى غير الملموسة على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة على  .د
رخصة برامج الحاسب اآللي والخبرة التكنولوجية. إن الخبرة التكنولوجية واالسم التجاري ومصالح عالقات العمل 
السابقة الخاصة بين الشركات والتي تشكل جميعاً مجموعة من الموجودات المتكاملة يتم وصفها باعتبارها "خبرة 

 اً إلى فروقات األسعار وجودة الخدمات اإللكتروميكانيكية المتاحة للمجموعة.تكنولوجية" ويتم تقييمها استناد
 

قامت المجموعة باختبار االنخفاض في قيمة الموجودات غير الملموسة من خالل خبير خارجي مستقل. وافقت االدارة  .ه
ج شطب بعض برام على رأي الخبير بأن هذه الموجودات غير الملموسة لم تتعرض النخفاض في القيمة باستثناء

. إن طريقة التقييم المستخدمة هي المستوى الثالث وتعتقد اإلدارة بعدم 2015مليون درهم في  7الحاسب اآللي بقيمة 
 وجود تغييرات معقولة في االفتراضات المستخدمة يمكن أن ينتج عنها مخاطر انخفاض في القيمة.
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 استثمارات في شركات زميلة 8
 

 ديسمبر، تتكون استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة مما يلي: 31كما في 

 
 2016  2015 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

627.186 ديبا ليمتد   589.216  

871.5 الشركة األردنية للصناعات الخشبية ش.م.ع   871.5  

 498.192   460.222  

 
 ديبا ليمتد )أ(
 

ألف درهم تمثل  241.706، استحوذت المجموعة على حصص في شركة ديبا ليمتد )"ديبا"( بقيمة 2012نوفمبر  21في 
وتم تصنيف االستثمار في ديبا كشركة زميلة ألن المجموعة لديها من رأس مال ديبا عند االستحواذ.  %24.329حصة بنسبة 

 تأثير جوهري على السياسات المالية والتشغيلية للشركة.
 

تعمل الشركة في قطاع التجهيزات الفخمة، وتركز في األساس على الضيافة والمشروعات العقارية التجارية والسكنية من خالل 
ريع المشتركة والشركات الزميلة عبر عدد من الدول وقطاعات السوق. وتعمل الشركة في مجموعة من الشركات التابعة والمشا

 منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وأوروبا وآسيا.
 

 2016ديسمبر  31ديبا مدرجة في مركز دبي المالي العالمي في ناسداك دبي. وال تتوفر معلومات مالية ملخصة لديبا كما في 
 تائجها بتاريخ اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة. ألنها لم تعلن عن ن

 

ألف  10.873: 2015ألف درهم ) 29.962سجلت اإلدارة حصة المجموعة من الخسارة في هذه الشركة الزميلة والتي تبلغ 
المالية للفترة المنتهية في ، والمؤشرات 2016يونيو  30درهم( باستخدام المعلومات المالية المنشورة سابقاً للفترة المنتهية في 

بناء  2015ديسمبر  31ألف درهم تتعلق بالسنة المنتهية في  37.018. وتشمل هذه الخسارة خسارة بقيمة 2016سبتمبر  30
على البيانات المالية المدققة لديبا والتي تم نشرها عقب التصريح بإصدار البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 

 . 2016ديسمبر  31
 

مليون  192، استناداً إلى أسعار العرض المدرجة، بلغت 2016ديسمبر  31إن القيمة السوقية العادلة لالستثمار في ديبا كما في 
 .2016ديسمبر  31مليون درهم( والتي تعد أعلى من قيمتها الدفترية كما في  233: 2015درهم تقريبا )
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 الشركة األردنية للصناعات الخشبية ش.م.ع )ب(
 

ألف  11.088على حصص في الشركة األردنية للصناعات الخشبية ش.م.ع بقيمة  2013استحوذت المجموعة خالل عام 
في هذه الشركة كشركة زميلة ألن من رأس مال الشركة عند االستحواذ. وتم تصنيف االستثمار  %14درهم تمثل حصة بنسبة 

المجموعة تمارس تأثيرا على السياسات المالية والتشغيلية للشركة. وتعمل الشركة األردنية للصناعات الخشبية في تصنيع 
 وتجارة وتوزيع أنواع مختلفة من األثاث.

 
ألف  913: 2015شيء درهم )هي ال  2016سبتمبر  30إن حصة المجموعة من الخسارة في هذه الشركة الزميلة كما في 

 377ألف درهم. وبلغت توزيعات األرباح المقبوضة  3.311، ُسجلت خسارة انخفاض في القيمة بقيمة 2015درهم(. وخالل 
 .2015ألف درهم في 

 
لى ، بناًء ع2016ديسمبر  31إن القيمة السوقية العادلة لالستثمار في الشركة األردنية للصناعات الخشبية ش.م.ع كما في 

مليون درهم(. وبناًء على القيمة الدفترية لهذه الشركة  5.9: 2015مليون درهم تقريبا ) 3.8أسعار العرض المدرجة، بلغت 
 وتقديرات األرباح المستقبلية، ترى اإلدارة أن األمر ال يستدعي أي انخفاض آخر في قيمة االستثمار بالشركة الزميلة.
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 )تابع(الشركة األردنية للصناعات الخشبية ش.م.ع  )ب(
 

 يعرض الجدول التالي ملخصاً للمعلومات المالية للشركة األردنية للصناعات الخشبية:
 

سبتمبر 30   
2016 

ديسمبر 31   
2015 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

687.27 الموجودات المتداولة   372.38  

203.36 الموجودات غير المتداولة   674.39  

493.20 المطلوبات المتداولة   817.26  

 
سبتمبر 30   

2016 
ديسمبر 31   

2015 
 ألف درهم  ألف درهم 

    

  274.38    395.39  اإليرادات

(901.1)  الفترة / السنة خسارة    (459.5)  

(913)      -  حصة المجموعة في خسارة السنة  

 
ألنها لم تعلن عن  2016ديسمبر  31ال تتوفر معلومات مالية ملخصة للشركة األردنية للصناعات الخشبية للسنة المنتهية في 

سبتمبر  30نتائجها بتاريخ اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة. وبالتالي فإن المعلومات أعاله تمثل نتائج الشركة الزميلة كما في 
 .2015ديسمبر  31و 2016
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 ضريبة الدخل 9
 

تخضع المجموعة للضريبة على عملياتها فيما عدا اإلمارات العربية المتحدة والبحرين. ويخضع الدخل في دول العمليات 
 .%34و %5للضريبة بمعدالت تتراوح بين 

 
 ضريبة الدخل المسجلة في البيانات المالية الموحدة )أ(
 

 2016  2015 
 ألف درهم  ألف درهم 

    

    يتكون مصروف الضريبة من

531.14 مصروف الضريبة الحالية   841.7  

(331) إيرادات الضريبة المؤجلة المتعلقة بإنشاء وعكس الفروق المؤقتة     (190)  

200.14 مجموع مصروف ضريبة الدخل      651.7  

 
 الذي يمكن تسويته مع الربح المحاسبي للمنشآت الخاضعة للضريبة:فيما يلي مجموع المبلغ المحمل على السنة 

 
 2016  2015 

    

 ألف درهم  ألف درهم 
(027.497.3) الخسارة قبل الضريبة   (309.771.2)  

(200.14) مصروف ضريبة الدخل   (651.7)  

 
 أرصدة الضريبة المؤجلة )ب(
 

 المؤقتة الخاصة بالممتلكات والمنشآت والمعدات كما يلي:تنتج موجودات الضريبة المؤجلة عن الفروق 
 

 2016  2015 

 ألف درهم  ألف درهم 
    

406.3 الرصيد االفتتاحي   216.3  

 190  331 التأثير على بيان الدخل الشامل الموحد

737.3 الرصيد الختامي   406.3  

    

 موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة تعتبر غير متداولة 

    مطلوبات الضريبة الحالية

030.17 مطلوبات الضريبة الحالية المدرجة في بيان المركز المالي   974.14  

  



 والشركات التابعة لها أرابتك القابضة ش.م.ع
 

 )تابع( 2016ديسمبر  31ات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاح
 

65 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى  10

 
 غير متداولة        متداولة 

 
2016  

  ألف درهم
2015 

  ألف درهم
2016  

  ألف درهم
2015 

 ألف درهم
        

923.62   405.77  ذمم مدينة تجارية   -  -  
611.010.2   252.798.1 ذمم مدينة من عقود   732.5   488.19  

885.170.2 مبالغ مستحقة من عمالء عن عقود    654.721.2   -  -   

 542.046.4   188.795.4   732.5   488.19  
مخصص الديون المشكوك في 

(742.296)  تحصيلها   (970.111)   (736.1)   (736.1)  

 800.749.3   218.683.4   996.3   752.17  
421.569   174.536  محتجزات مدينة   336.565   946.506  

دفعات مقدمة مدفوعة لموردين 
821.821  ومقاولين من الباطن   065.738   474.332   000.370  

033.5  - أعمال عقود قيد اإلنجاز   -  - 

795.107.5 المجموع   737.995.5   806.901   698.894  

 
 إن حد التعّرض األقصى لمخاطر االئتمان بتاريخ التقرير يتمثل في القيم الدفترية لكل فئة من فئات الذمم المدينة المذكورة أعاله.

 
والمعتمدة من قبل تمثل الذمم المدينة من العقود المبالغ المستحقة من العمالء عن أعمال اإلنشاءات التي تقوم بها المجموعة 

 استشاري المجموعة.
 

تمثل المحتجزات المدينة المبالغ المقتطعة من قبل العمالء وفقاً لشروط وأحكام العقد. ويتم تحرير تلك المبالغ عند استيفاء 
 االلتزامات التعاقدية.

 
مليون درهم(، يمثل كل  234: 2015مليون درهم ) 192يتضمن رصيد الذمم المدينة من العقود أرصدة عميلين بإجمالي مبلغ 

من إجمالي رصيد الذمم المدينة من العقود. وال تتوقع المجموعة أن تتكبد أي خسائر من هذه الذمم المدينة  %5منهما أكثر من 
 هذان العميالن. نظراً لتاريخ الدفع الذي يتمتع به 

 
: 2015مليون درهم ) 298.4تم رصد مخصص للمبالغ المقدرة لالنخفاض في القيمة للذمم المدينة التجارية واألخرى بقيمة 

مليون درهم(. تم تحديد هذا المخصص استنادا إلى تاريخ التحصيل والخبرة السابقة لإلدارة ووفقاً لتقدير اإلدارة للظروف  113.7
راهنة وإتمام المشاريع والمفاوضات الحالية وإمكانية تحصيل هذه األرصدة في المستقبل واتفاقيات التسوية المحتملة االقتصادية ال

 مع العمالء والمقاولين من الباطن.
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 خصمها من الذمم المدينة التجارية واألخرى هي على النحو التالي:الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها التي تم 
 

 2016  2015 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

903.24   706.113 يناير  1في   

( 055.11)  حذف ذمم مدينة تجارية   (956)  

( 869.18)  مخصص معكوس خالل السنة   - 

759.89   696.214 مخصص مرصود خالل السنة  

706.113   478.298 ديسمبر 31في   

 
ألف درهم  39.209يتم عرض المبالغ المستحقة من العمالء عن أعمال العقود صافية من مخصص االنخفاض في القيمة البالغ 

 ألف درهم(. 39.209: 2015)
 

 ذمم مدينة من عقود
 

يوما. وال يتم تحميل أي فوائد على الذمم  90يبلغ متوسط فترة االئتمان عن الذمم المدينة من العقود والذمم المدينة التجارية 
 90المدينة من العقود التي تأخر سدادها. ويتم رصد مخصص للذمم المدينة من العقود والذمم المدينة التجارية التي تزيد عن 

غ المقدرة غير القابلة لالسترداد، ويتم تحديدها بالرجوع إلى الخبرات السابقة في العجز عن السداد وحسب يوما استناداً إلى المبال
 تقدير اإلدارة للظروف االقتصادية الراهنة لتحديد مدى إمكانية استرداد هذه األرصدة في المستقبل. 

 
 للعميل المحتمل وتضع الحدود االئتمانية حسب العميل. قبل القبول بأي عميل جديد، تقوم المجموعة بتقييم الجودة االئتمانية

 
 758.073: 2015ألف درهم ) 616.297، بلغت قيمة الذمم المدينة من العقود العاملة بالكامل ما قيمته 2016ديسمبر  31في 

 ألف درهم(.
 

: 2015مليون درهم ) 883ترية قدرها تشتمل الذمم المدينة من العقود والذمم المدينة التجارية للمجموعة على مدينين بقيمة دف
مليون درهم( والتي تأخر سدادها كما في تاريخ التقرير ولم تقم المجموعة برصد مخصص لها ألنه لم يحدث أي تغير  1.139

 جوهري في الجودة االئتمانية وال تزال هذه المبالغ قابلة لالسترداد. وال تحتفظ المجموعة بأي ضمان على هذه األرصدة.
 

 ار األرصدة التي تأخر سدادها لكنها لم تتعرض لالنخفاض في القيمة:أعم
 

 2016  2015 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

299.121  أشهر 3متأخرة السداد ألقل من    665.168  

167.970   178.762  أشهر 3متأخرة السداد ألكثر من   

  477.883   832.138.1  
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 )تابع(ذمم مدينة من عقود 
 

عند تحديد إمكانية استرداد الذمم المدينة من العقود والذمم المدينة التجارية، تدرس المجموعة أي تغيرات في الجودة االئتمانية 
أخذت اإلدارة باالعتبار ظروف السوق الراهنة لهذه الذمم من تاريخ منح االئتمان ولغاية تاريخ التقرير. وفي تاريخ التقرير، 

عند تقييم الجودة االئتمانية لهذه الذمم. كما عقد أعضاء مجلس اإلدارة اجتماعات منتظمة مع عمالء العقود للتفاوض حول شروط 
قاعدة  دود حيث أنالدفع لضمان المالءة االئتمانية للمستخدمين النهائيين. عالوة على ذلك فإن تركيز المخاطر االئتمانية مح

العمالء كبيرة وغير متجانسة. وعليه، ومع األخذ بعين االعتبار كافة العوامل المذكورة أعاله، يرى مجلس إدارة المجموعة بأنه 
 ال توجد حاجة لوضع مخصص ائتماني إضافي كبديل عن مخصص الديون المشكوك في تحصيلها الحالي والمبين أعاله.

 
نة من العقود والذمم المدينة التجارية المنخفضة القيمة والتي في مقابلها تم تكوين مخصص ديون مشكوك بلغت أعمار الذمم المدي
 في تحصيلها كما يلي:

 
 2016  2015 

 ألف درهم  ألف درهم 

    
478.298 متأخرة السداد ألكثر من سنة واحدة   706.113  

 
 مبالغ مستحقة من عمالء عن عقود 10-1
 

 2016  2015 

 ألف درهم  ألف درهم 

    
مبالغ مستحقة من عمالء عن عقود مدرجة في الذمم المدينة التجارية 

885.170.2 واألخرى    654.721.2  
مبالغ مستحقة إلى عمالء عن عقود مدرجة في الذمم الدائنة التجارية 

(778.290) (21واألخرى )إيضاح    (315.111)  

 107.880.1   339.610.2  

    
تكاليف العقود المتكبدة زائداً األرباح المحتسبة ناقصاً الخسائر المحتسبة 

029.972.36 حتى تاريخه على المشاريع قيد اإلنجاز   491.895.27  

(922.091.35) ناقصاً: الدفعات المرحلية   (152.285.25)  

 107.880.1   339.610.2  
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 غير متداولة  متداولة 

 
2016  

  ألف درهم
2015 

  ألف درهم
2016  

  ألف درهم
2015 

 ألف درهم
        

        العادلةموجودات مالية بالقيمة 
        استثمارات متاحة للبيع

134.9  -  -  - أسهم متداولة     
        

        موجودات مالية بالتكلفة
        استثمارات متاحة للبيع

282.17  -  - أسهم غير متداولة   282.17  

282.17  -  - مجموع االستثمارات المتاحة للبيع   416.26  
        

        موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
995.50 ودائع ثابتة مرهونة   222.34   -  - 

267.64 ودائع هامشية   541.49   -  - 
778.1  -  -  - قرض إلى أطراف ذات عالقة  

 262.115   763.83   -  778.1  

262.115 مجموع الموجودات المالية األخرى   763.83   282.17   194.28  

 
 األسهم غير المتداولة:تشمل 

 
استثمار في مشروع مدينة الوعب، بقطر. وحيث إنه ال يمكن تحديد القيمة العادلة لهذا االستثمار بدقة، فقد تم إدراجه  (1)

ألف درهم(. ولدى المجموعة  1.110: 2015ألف درهم ) 1.110بالتكلفة ناقصاً مخصص االنخفاض في القيمة البالغ 
 االستثمار للنمو المستقبلي أو لحين حصولها على سعر تخارج مناسب.النية لالحتفاظ بهذا 

حصة المجموعة بعد إيقاف االعتراف بالشركات التابعة في المملكة العربية السعودية والتي يتم تصنيفها كاستثمارات  (2)
 متاحة للبيع والمدرجة بقيمة صفر.
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 2016  2015 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

692.10 مخزون الحديد الالزم لمشاريع محددة   284.53  

895.10 بضائع للمتاجرة   493.26  

463.90 مواد بناء أخرى   379.102  

543.10 أعمال قيد اإلنجاز   025.13  

291.9 خرسانة جاهزة ومواد أخرى ذات عالقة     317.7  

 884.131   498.202  

(510.32)  )16.544( ناقصاً: مخصص االنخفاض في قيمة المخزون   

 340.115   988.169  

 
 الحركة في مخصص االنخفاض في قيمة المخزون:

 
 2016  2015 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

510.32 يناير 1في    264.17  

584.4 (26مخصص محتسب خالل السنة )إيضاح    818.16  

(261.3) حذف   - 

(289.17) (27مخصص خالل السنة )إيضاح عكس    (572.1)  

544.16 ديسمبر 31في    510.32  
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أبرمت المجموعة معامالت مع الشركات والمنشآت التي تقع ضمن تعريف األطراف ذات العالقة على النحو الوارد  )أ(
: إفصاحات األطراف ذات العالقة. وتتألف األطراف ذات العالقة من مساهمي 24المعيار المحاسبي الدولي رقم في 

المجموعة الذين يملكون القدرة على السيطرة أو ممارسة نفوذ هام، إضافة إلى أعضاء مجلس اإلدارة والمنشآت التابعة 
والسيطرة المشتركة وشركائهم وكبار موظفي اإلدارة. وتعتبر لهم والشركات الخاضعة للملكية المشتركة و/أو اإلدارة 

المجموعة أن شركاء العمليات المشتركة والحصص غير المسيطرة كأطراف ذات عالقة. وتقرر اإلدارة أحكام وشروط 
 المعامالت والخدمات المستلمة / المقدمة من / إلى األطراف ذات العالقة، وكذلك الرسوم األخرى.

 
 ستحقة من أطراف ذات عالقةمبالغ م )ب(

 
 2016  2015 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

    عمليات مشتركة

954.274 مبالغ مستحقة من شركاء العمليات المشتركة   200.392  

    

811.26 مساهمون   413.858  

    

    أطراف أخرى ذات عالقة

    منشآت خاضعة لملكية وإدارة مشتركة

552.2 ش.ذ.م.م، الدوحة، قطرمدينة الوعب    792.2  

905.1 أطراف آخرون   429.7  

 457.4   221.10  

 222.306   834.260.1  

 
 
 
 

 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة )ج(
 

 2016  2015 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

    عمليات مشتركة

346.259 مبالغ مستحقة لشركاء العمليات المشتركة   496.354  

    

    شركة زميلة

757.55 شركة دبا إنتريورز ذ.م.م، دبي، اإلمارات العربية المتحدة   960.22  

    

    أطراف أخرى ذات عالقة

    منشآت خاضعة لملكية وإدارة مشتركة

242.36 مجموعة ناصر بن خالد آل ثاني وأوالده وأطرافها ذات العالقة، قطر   573.37  

415.15 أطراف آخرون   084.18  

 477.51   657.55  

 760.366   113.433  
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 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة )ج(
 

، أبرمت المجموعة اتفاقية قرض مع شركة آبار لالستثمار )مساهم( للحصول على تسهيل قرض 2016يوليو  13في 
، بلغ رصيد السحب من القرض 2016ديسمبر  31مليون درهم لدعم تنفيذ المشاريع. وكما في  400ألجل بقيمة 
ويحمل فائدة بالمعدل المتفق عليه بين  2018يونيو  30ألف درهم. ويستحق سداد هذا القرض كامال في  177.724

 الطرفين.
 

 المتعلقة بها على النحو التالي: كانت طبيعة المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة والمبالغ )د(
 

 2016  2015 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

    عمليات مشتركة

134.28 قوى عاملة ورسوم أخرى للعمليات المشتركة   155.19  

    

    مساهمون

504.88 إيرادات عقود وأخرى   649.104  

    

    أطراف أخرى ذات عالقة

699.392   504.20 إيرادات عقود وأخرى  

846.16   459.123 تكاليف تعاقد من الباطن  

 997   553 استئجار معدات

695.2   851 أجور ورواتب  

 
بعض عمالء المجموعة هم منشآت خاضعة لسيطرة حكومة أبوظبي. وتبرم المجموعة معامالت مع هؤالء العمالء في سياق 

 العمل االعتيادي.
 

 اإلدارة وغيرهم من كبار موظفي اإلدارة خالل السنة:فيما يلي مكافآت أعضاء مجلس  )هـ(
 

 2016  2015 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

410.5 منافع قصيرة األجل   455.17  

251.2  646 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  

803.7  - عالوة تقديرية وتسوية  
 

 يحدد مجلس اإلدارة تعويضات كبار المديرين التنفيذيين وأتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة. 
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رهم( مليون د 1.050: 2015مليون درهم ) 21تشمل المبالغ المستحقة من عمالء عن أعمال العقود مبلغاً بقيمة  )و(
 مستحق السداد من أطراف ذات عالقة.

 
ال يتم تسجيل مطالبات العقود ضمن اإليرادات إال عندما ترى اإلدارة أنه تم التوصل لمرحلة متقدمة من المفاوضات  )ز(

 ويمكن تقدير اإليرادات بدرجة معقولة من اليقين. تقوم اإلدارة بمراجعة الحكم المتعلق بهذه المطالبات دوريا وإجراء
التعديالت في الفترات المستقبلية إذا أظهر التقييم أن هذه التعديالت مالئمة. وتبلغ قيمة المطالبات المستحقة من 

 مليون درهم(. 122: 2015األطراف ذات العالقة والتي انخفضت قيمتها خالل السنة ال شيء درهم )
 

 موجودات متداولة أخرى  14
 

 2016  2015 

 ألف درهم  ألف درهم 
    

109.138 مصاريف مدفوعة مقدماً    860.163  

409.249 ذمم مدينة أخرى   896.159  

190.8 مستحق من موظفين   388.9  
 708.395   144.333  

 

 نقد وما في حكمه 15
 

لبنكية ايشمل النقد وما في حكمه األرصدة البنكية، والنقد وودائع قصيرة األجل المحتفظ بها من قبل المجموعة، والسحوبات 
 على المكشوف. فيما يلي التفاصيل:

 
 2016  2015 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

082.620 أرصدة نقدية وبنكية   892.608  

918.433 ودائع بنكية قصيرة األجل   580.128  

000.054.1 أرصدة بنكية ونقد   472.737  

    

(181.917) (18سحوبات بنكية على المكشوف )إيضاح    (050.1.218)  

819.136 النقد وما في حكمه لغرض بيان التدفقات النقدية الموحد   (578.480)  

 
 رأس المال  16
 
ديسمبر 31   

2016 

ديسمبر  31   

2015 

 ألف درهم  ألف درهم 
    

    المصّرح به والمصدر والمدفوع بالكامل:

065.615.4 سهما عاديا بقيمة درهم واحد للسهم 4.615.065      065.615.4  
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 احتياطيات 17
 

 احتياطي قانوني
 

وعقد التأسيس الشركة، يجب على الشركة تكوين  2015( لسنة 2وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )
على األقل من  %50يبلغ رصيد االحتياطي من صافي أرباحها السنوية حتى  %10احتياطي قانوني بتخصيص ما ال يقل عن 

رأس المال. وال يتم توزيع االحتياطي القانوني إال في الظروف المحددة وفقا للقانون. لم يتم إجراء أي تحويل لهذا االحتياطي 
 خالل السنة حيث أن الشركة قد تكبدت خسائر.

 
، وافق المساهمون خالل اجتماع الجمعية 2015لسنة ( 2تمشيا مع توصية مجلس اإلدارة بموجب القانون االتحادي رقم ) 

على قرار بتخفيض الخسائر المتراكمة عن طريق استخدام االحتياطي القانوني. وبناء  2016يونيو  2العمومية المنعقد بتاريخ 
 يخ القرار.ألف درهم من االحتياطي القانوني مقابل الخسائر المتراكمة اعتبارا من تار 1.004.434عليه، تم خصم مبلغ 

 
: 2015من رأس المال المصدر ) %3.2ألف درهم بما يمثل  148.159، بلغ االحتياطي القانوني 2016ديسمبر  31كما في 

 من رأس المال المصدر(. %25ألف درهم بما يمثل  1.152.593

 احتياطيات أخرى

صص إضافية في شركات تابعة خالل سنة تمثل االحتياطيات األخرى االحتياطيات التي تم تكوينها عند االستحواذ على ح
2012. 

 
 قروض بنكية 18

 غير متداولة  متداولة 

 
2016 

  ألف درهم
2015 

  ألف درهم
2016  

  ألف درهم
2015 

 ألف درهم
        

سحوبات بنكية على المكشوف 
181.917 (15)إيضاح    

774.743  
 

- 
 

- 

048.58   933.152 أوراق قبول   -   -  
522.161   815.197 أمانةإيصاالت    -    -   

367.527   749.873 قروض ألجل   000.140   637.258  

678.141.2 المجموع   711.490.1   000.140   637.258  

 
 يستحق دفع القروض ألجل كما يلي:

 2016  2015 

 ألف درهم  ألف درهم 
    

749.873 عند الطلب أو خالل سنة واحدة*   367.527  

000.51 الثانية في السنة   070.110  

000.89 اعتباراً من السنة الثالثة فصاعداً    567.148  

 749.013.1   004.786  
شهراً )تظهر ضمن المطلوبات  12ناقصاً: مبالغ مستحقة السداد خالل 

(749.873) المتداولة(   (367.527)  

000.140 شهراً  12مبالغ مستحقة السداد بعد    637.258  
 

، كما هو مبين في فقرة ألف درهم مصنف إلى قروض متداولة نتيجة لخرق تعهدات بنكية 578.364* تشمل مبلغاً قدره 
التعهدات أدناه
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   2016  2015 
 ألف درهم  ألف درهم األسعار الغرض قرض ألجل

      
ممتلكات ومنشآت  1قروض ألجل 

 ومعدات  
 %3.95 - %3.25معدل إيبور 

 سنوياً 
000.21   942.81  

749.992 سنوياً  %5 - %2.75معدل إيبور  رأس المال العامل 2قروض ألجل    062.704  

   749.013.1   004.786  

 
وتستحق  ،والمملكة العربية السعودية تم الحصول على القروض ألجل أعاله من بنوك تجارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة

السداد من خالل أقساط شهرية وربع سنوية متساوية بقيم مختلفة. وخالل السنة، تم الحصول على قرض ألجل إضافي بقيمة 
 في الجدول أعاله.  2مليون درهم من أحد البنوك التجارية في اإلمارات العربية المتحدة وتم إدراجه ضمن القروض ألجل  75
  

ألف درهم تتعلق بالشركات التابعة للمجموعة في المملكة العربية السعودية  302.682تشمل القروض ألجل قروضا بقيمة 
والتي تم إيقاف توحيدها خالل السنة. وتمثل هذه األرصدة حصة المجموعة في المطالبات بموجب ضمانات مؤسسية صادرة 

 (.35تم إيقاف توحيدها )إيضاح عن المجموعة بالنيابة عن الشركات التابعة التي 
 

 سحوبات بنكية على المكشوف
 

تم الحصول على السحوبات البنكية على المكشوف من بنوك تجارية وتخضع لفائدة بمعدالت إيبور ومصرف قطر المركزي + 
 %1.5: معدالت إيبور وسيبور ومصرف قطر المركزي + هوامش بنسبة 2015سنوياً ) %3.5إلى  %1.5هوامش بنسبة 

 سنوياً(.  %3.7إلى 
 

 أوراق قبول وإيصاالت أمانة
 

 180تخضع أوراق القبول لرسوم العموالت. ويتم الحصول إيصاالت األمانة من بنوك تجارية، وتستحق السداد خالل فترة 
: هوامش بنسبة 2015سنوياً ) %3.95إلى  %2.75يوماً وتخضع لمعدالت إيبور ومصرف قطر المركزي + هوامش بنسبة 

 سنوياً(. %3.95إلى  2.75%
 

 تخضع التسهيالت البنكية لبعض الشروط على إجمالي القروض المستحقة في أي وقت ومن بينها:
 
 .تنازل غير قابل لإللغاء عن عائدات المشروع للبنوك الممولة بناء على إقرار العمالء 

 مولة من قبل البنوك في حسابات محددة لدى تعهد غير قابل لإللغاء من قبل شركة تابعة بإيداع عائدات المشاريع الم
 بنوك التمويل.

 .التنازل عن حقوق االمتياز على الممتلكات 

 .التنازل عن ضمانات حسن التنفيذ للمقاولين من الباطن لمصلحة بنوك التمويل لعقود محددة 

 .التنازل عن حقوق اإليجار والتأمين على الممتلكات 

 .حد أدنى معين لصافي حقوق الملكية 

 .حد أقصى معين لنسبة المديونية 

 .ضمانات مؤسسية من الشركات التابعة والشركة األم 

 .رهن الحصص المشتراة في الشركات األخرى 
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 تعهدات
 

لم تتمكن من االمتثال لبعض يجب على المجموعة االمتثال لبعض الشروط في حالة االقتراض من البنوك، غير أن المجموعة 
التعهدات كما في تاريخ التقرير. ونظرا لعدم امتالك المجموعة حق غير مشروط بتأجيل تسوية المبالغ المستحقة قبل نهاية العام، 

ع مفقد تم تصنيف األرصدة المستحقة عن التسهيالت البنكية ضمن المطلوبات المتداولة. إن اإلدارة بناء على عالقتها الراسخة 
 البنوك واثقة من أن هذا اإلخفاق لن يكون له أي آثار كبيرة على التسهيالت المقدمة من البنوك.

 

 محتجزات دائنة 19
 

تمثل المحتجزات الدائنة المحتجزات المقتطعة من قبل المجموعة من الدفعات المستحقة إلى المقاولين من الباطن. وقد أصبحت 
 اول من المحتجزات الدائنة مستحقة السداد في فترة تتجاوز سنة واحدة من نهاية فترة التقرير.هذه المبالغ باستثناء الجزء المتد

 
 2016  2015 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

431.650 مجموع المحتجزات الدائنة   171.570  

(014.266) (21الجزء المتداول )إيضاح  -ناقصا: محتجزات دائنة    (614.248)  

417.384 الجزء غير المتداول  -محتجزات دائنة    557.321  
 

 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  20
 

تم رصد مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين وفقاً لقوانين العمل ذات الصلة بافتراض أن الحد األقصى للمبالغ المستحقة 
 المتراكمة بنهاية فترة التقرير.الدفع يستند إلى التعويضات الحالية وسنوات الخدمة 

 
 يلخص الجدول التالي عناصر صافي مصروف المنافع المسجلة ضمن مجموع الدخل الشامل: 

 
 2016  2015 

 ألف درهم  ألف درهم 

    صافي مصروف المنافع

614.36 تكلفة الخدمة الحالية   038.42  

117.10 تكلفة الفائدة     579.9  

731.46 في بيان الدخل الموحدصافي المصروف المسجل    617.51  

060.10 صافي الخسائر / )األرباح( اكتوارية مسجلة ضمن الدخل الشامل اآلخر   (616.18)  
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 التالي: التغيرات في القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة هي على النحو
 
 2016  2015 

 ألف درهم  ألف درهم 
    

606.183   765.187  يناير 1في   

038.42   614.36  تكلفة الخدمة الحالية  

579.9   117.10  تكلفة الفائدة  

(868.36)  منافع مدفوعة خالل السنة   (842.28)  

(616.18)   060.10  )خسائر( / أرباح اكتوارية مسجلة ضمن الدخل الشامل اآلخر  

765.187   688.207  ديسمبر 31في   

 
 فيما يلي االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تحديد التزامات مخصص مكافآت نهاية الخدمة: 

 
 2016  2015 

    

%6 معدل الخصم السنوي   6%  

    معدل زيادة الراتب السنوي

%5 الموظفون   5%  

%3.25 العمال   3.25%  

 

 دائنة تجارية وأخرىذمم  21
 

 2016  2015 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

855.733 ذمم دائنة تجارية   239.669  

794.503.2 مبالغ مستحقة لمقاولين من الباطن   265.170.2  

784.833.1 دفعات مقدمة مقبوضة من من عمالء عن أعمال عقود   091.807.1  
 الجزء المتداول  -محتجزات دائنة للمقاولين من الباطن 

014.266 (19)إيضاح        614.248  

778.290 (1-10مبالغ مستحقة لعمالء عن أعمال عقود )إيضاح    315.111  

674.110.1 مستحقات وذمم دائنة أخرى   618.929  

 899.738.6   142.936.5  
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 إيرادات  22
 

 2016  2015*  

 ألف درهم  ألف درهم 

    

687.100.7   144.682.7 إيرادات عقود  

514.205   814.207 بيع خرسانة جاهزة / سابقة الصب  

216.87   348.86 إيرادات قسم تصريف المياه  

868.121   809.59 بيع وتأجير معدات  

221.18   916.34 إيرادات قسم اآلالت  

651.86 أخرىإيرادات    734.82  

 682.157.8   240.616.7  

 
 تكاليف مباشرة  23

 

 2016  2015*  

 ألف درهم  ألف درهم 

    

854.945.8   083.598.8 تكاليف عقود  

708.211   243.194 بيع خرسانة جاهزة / سابقة الصب  

559.83   371.74 تكاليف قسم تصريف المياه  

130.107   147.67 تكاليف بيع وتأجير معدات  

513.22   147.31 تكاليف قسم اآلالت  

665.135 تكاليف أخرى   511.103  

 656.100.9   275.474.9  

 
 إيرادات االستثمار 24

 

 2016  2015*  

 ألف درهم  ألف درهم 

    

595.4 إيرادات الفوائد   956 

650.1 ربح من استثمارات متاحة للبيع   -   

628.4 ربح من بيع استثمار في شركة زميلة   - 

 162  434 أخرى

 307.11   118.1  

 
 (.36عند إعادة تصنيف نتائج العمليات المتوقفة كعمليات جارية )إيضاح  2015أرقام سنة * تم إعادة عرض 
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 مصاريف عمومية وإدارية 25
 

 2016  2015*  

 ألف درهم  ألف درهم 

    

811.255 رواتب ومنافع أخرى للموظفين   462.332  

514.37 أتعاب استشارية   575.29  

102.20 مصاريف عطاءات   506.10  

405.15 استهالك )موزع(   666.32  

944.8 مصاريف سفر   416.14  

440.7 عقود إيجار تشغيلي -إيجارات مكاتب    756.36  

773.7 مصاريف بيع   437.12  

005.6 تكنولوجيا معلومات واتصاالت ومرافق   853.54  

776.5 (7إطفاء موجودات غير ملموسة )إيضاح    773.5  

659.3 مصاريف قانونية   460.4  

373.45     - مصاريف رعاية  

502.9  - خسارة من استبعاد استثمارات عقارية  

780.103 أخرى   757.76  

 209.472   536.665  

 خسائر االنخفاض في القيمة    26

 

 2016  2015*  

 ألف درهم  ألف درهم 

    

682.177.1 خسارة انخفاض قيمة مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة    - 

379.447 حذف ذمم مدينة تجارية وأخرى    - 

696.214 (10مخصص االنخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية )إيضاح    759.89  

000.20 خسارة انخفاض قيمة عقار بغرض التطوير   464.39  

554.7 حذف/خسارة انخفاض قيمة مبالغ مستحقة من عمالء عن أعمال عقود    209.39  

584.4 (12خسائر انخفاض قيمة مخزون بطيء الحركة )إيضاح    818.16  

307.37  - خسارة انخفاض قيمة ممتلكات ومنشآت ومعدات  

153.7  - (7خسارة انخفاض قيمة موجودات غير ملموسة )إيضاح   

737.28  أخرى   811.8  

 632.900.1   521.238  

 
 (.36عند إعادة تصنيف نتائج العمليات المتوقفة كعمليات جارية )إيضاح  2015* تم إعادة عرض أرقام سنة 
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 إيرادات أخرى 27

 

 2016  2015*  

 ألف درهم  ألف درهم 

    

858.2 من بيع ممتلكات ومنشآت ومعداتربح    174.15  

278.1 ربح من بيع استثمارات عقارية   - 

813.1 مبيعات خردة   509.1  

685.4 إيرادات اإليجار   052.4  

525.6 رد مطلوبات    227.6  

289.17 عكس مخصص المخزون خالل السنة   572.1  

819.43 أخرى   542.16  

 267.78   076.45  

 
 بالصافي - تمويلتكاليف  28

 

 2016  2015*  

 ألف درهم  ألف درهم 

    

054.78 مصاريف فوائد على قروض   729.54  

(035.1) إيرادات فوائد على ذمم مدينة تجارية غير متداولة   (240.1)  

(630.3) )إيرادات(/مصاريف فوائد على محتجزات مدينة غير متداولة   637.9  

(124.1) دائنة غير متداولةإيرادات فوائد على محتجزات    (346)  

 265.72   780.62  
 

 (.36عند إعادة تصنيف نتائج العمليات المتوقفة كعمليات جارية )إيضاح  2015* تم إعادة عرض أرقام سنة 

 
تتعلق مصاريف الفوائد على الذمم المدينة والدائنة غير المتداولة باتفاق المجموعة على خطط دفع طويلة األجل لبعض الذمم 
المدينة التجارية والذمم الدائنة التجارية، باإلضافة إلى المحتجزات التي تستحق السداد بعد انتهاء الحد األدنى من فترة الخدمة 

. وفي تاريخ البدء، يتم تسجيل مبلغ الخصم كإيرادات فوائد أو مصاريف فوائد. ويتم تقدير المدفوعات الخاصة بالعقود المنجزة
التي سيتم قبضها أو دفعها على المدى الطويل، مما يؤدي إلى تسجيل مصاريف الفوائد أو إيرادات الفوائد عند اإلطفاء حتى 

 دينة ضمن مخصص الديون المشكوك في تحصيلها.  االستحقاق. ويتم تكوين مخصص لمخاطر استرداد الذمم الم
 

 ربحية السهم األساسية والمخفاضة 29
 

: 2015ألف درهم ) 3.409.592يتم احتساب الربحية األساسية للسهم بتقسيم خسارة السنة العائدة لمساهمي الشركة األم وقدرها 
 4.615.065األسهم القائمة خالل الفترة والبالغة ألف درهم( على المتوسط المرجح لعدد  2.346.701خسارة للسنة بقيمة 

 ألف سهم(.  4.615.065: 2015ألف سهم )
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 مطلوبات طارئة والتزامات   30
 
 2016  2015 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

    االلتزامات

123.047.1 استثمارات عقارية   917.063.1  

211.24    101.6 لالستحواذ على ممتلكات ومنشآت ومعداتالتزامات   

    

    المطلوبات الطارئة

895.904.3   062.354.4 ضمانات حسن التنفيذ وضمانات مناقصات  

816.050.2   464.157.2 ضمانات دفعات مقدمة  

739.324   137.457 ضمانات محتجزة  
151.500   620.367 خطابات اعتماد  

288.104   694.196 ماليةضمانات   

484.19   473.38 ضمانات عّمالية  

 
تعد المجموعة طرفاً في عدد من الدعاوى القضائية في سياق عملها االعتيادي. وتعتقد إدارة المجموعة بأنه من الممكن، ولكن 

المرصود حاليا يعد مناسبا لتغطية أي من غير المحتمل، فوز المدعين. وبالتالي، فإنه في تقدير إدارة المجموعة أن المخصص 
 التزامات ناتجة عن هذه القضايا.

 

 التزامات اإليجار التشغيلي 31
 

 المجموعة كمستأجر:
 

 2016  2015 

 ألف درهم  ألف درهم 

    
الحد األدنى لدفعات اإليجار بموجب عقود اإليجار التشغيلي المسجلة ضمن 

148.214 للسنةالمصاريف في بيان الدخل الموحد    840.355  

 
 في نهاية فترة التقرير، كان لدى المجموعة التزامات قائمة بموجب عقود إيجار تشغيلي غير قابلة لإللغاء تستحق كالتالي:

 
 2016  2015 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

568.198 خالل سنة واحدة    398.290  

570.470 سنتان إلى خمس سنوات    573.663  

217.385 من خمس سنوات أكثر    196.713  

 355.054.1    167.667.1  

 
  تمثل دفعات اإليجار التشغيلي ذمم إيجار دائنة من قبل المجموعة مقابل أراضي ومباني وسكنات عمال معينة ومركبات مؤجرة.
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 تقارير القطاعات 32
 
 

 معلومات رئيسية حول القطاعات
 
 

حتية كية والكهربائية والصحية، والنفط والغاز والبنية التوفقا لتقييم اإلدارة لألعمال، تنقسم المجموعة إلى أربعة قطاعات تشغيلية تبعاً لنوع خدمات اإلنشاءات: اإلنشاءات، واألعمال الميكاني
 والطاقة، وأعمال أخرى. 

ج الشاهقة والمباني والفلل السكنية. ويعمل قطاع األعمال الكهربائية والميكانيكية والصحية في تنفيذ أعمال الصرف الصحي والكهرباء تتمثل األنشطة الرئيسية لقطاع اإلنشاءات في بناء األبرا
ستخدامها ة التحتية والطاقة أو األعمال المخصصة الز والبنيواألعمال الميكانيكية. ويعمل قطاع النفط والغاز والبنية التحتية والطاقة في جميع األعمال المتعلقة بالعمالء في قطاعات النفط والغا

 عمال المقر الرئيسي. في هذه القطاعات أو جميعها. ويقوم قطاع األعمال األخرى بتنفيذ األعمال التي ال تندرج ضمن القطاعات الثالثة السابقة باإلضافة إلى أ

معلوماتها حول القطاعات. وُتجرى المعامالت بين القطاعات وفقا ألسعار السوق التقديرية وعلى أساس تجاري بحت، ويتم  تعد القطاعات المذكورة األساس الذي تستند عليه المجموعة في تقديم
 حذفها عند توحيد البيانات المالية.

 كما يلي: 2016ديسمبر  31يتم عرض معلومات بيان الدخل القطاعي للسنة المنتهية في 
 

 اإلنشاءات 

 األعمال الميكانيكية 
 والكهربائية
  والصحية

 النفط والغاز 
 والبنية التحتية

 المجموع  الحذف  أعمال أخرى  والطاقة
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
            

            2016ديسمبر  31السنة المنتهية في 
997.336.5 إيرادات )من عمالء خارجيين(   634.592   779.856.1   272.371   -   682.157.8  

898.88 إيرادات )إيرادات ما بين القطاعات(   915.338   -  043.11    (856.438)   - 

(251.080.6)  تكاليف العقود    (921.067.1)    (225.930.1)    (957.423)    698.401   (656.100.9)  
(356.654)  إجمالي الخسارة    (372.136)    (446.73)    (642.41)    (158.37)    (974.942)  

            
(200.187) إيرادات ومصاريف أخرى   246.86   860.21    (365.28)   (488.1)   (947.108)  
(152.330)  مصاريف عمومية وإدارية    (415.29)    (997.35)    (832.78)   187.2    (209.472)  

(269.600) خسائر االنخفاض في القيمة   (301.94)   -  (062.206.1)     -     (632.900.1)  
(191.29)  تكاليف تمويل    (377.7)    (484.15)    (213.20)     -       (265.72)  

(156.7)  مصروف ضريبة الدخل     -        -       (044.7)     -       (200.14)  

(324.808.1)  صافي نتائج القطاع    (219.181)    (067.103)    (158.382.1)    (459.36)   (227.511.3)  
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 كما يلي: 2015 ديسمبر 31يتم عرض معلومات بيان الدخل القطاعي للسنة المنتهية في 

 

  اإلنشاءات 

 األعمال الميكانيكية
 والكهربائية
  والصحية

 النفط والغاز 
 والبنية التحتية

 المجموع  الحذف  أعمال أخرى  والطاقة
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
            

            2015ديسمبر  31السنة المنتهية في 
396.459.4 إيرادات )من عمالء خارجيين(   031.201   030.422.2   783.533     -   240.616.7  

713.111 إيرادات )إيرادات ما بين القطاعات(   894.425   -  877.13    (484.551)   - 
(763.019.6) تكاليف العقود   (682.618)   (321.882.2)   (810.503)   301.550   (275.474.9)  

(654.448.1) ( / الربحالخسارة)إجمالي    243.8   (291.460)   850.43   (183.1)   (035.858.1)  

            
090.21 إيرادات ومصاريف أخرى   173.4   656.19   572.1   072.7   563.53  

(212.284) خسائر انخفاض القيمة   (14.311)   (11.926)   -  -  (238.521)  
(009.147) مصاريف عمومية وإدارية   (393.60)   (233.143)   (680.315)   779  (536.665)  

(948.21) بالصافي -تكاليف تمويل    (758.5)   (617.16)   (457.18)    -    (780.62)  
(556.4) مصروف ضريبة الدخل    -    (25)   (070.3)    -    (651.7)  

(361.813.1) صافي نتائج القطاع   (046.68)   (436.612)   (785.291)   668.6   (960.778.2)  
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 :2015و 2016ديسمبر  31ومعلومات أخرى حول القطاعات التشغيلية لدى المجموعة كما في يعرض الجدول التالي الموجودات والمطلوبات القطاعية 

 

 اإلنشاءات 

 األعمال الميكانيكية 
 والكهربائية
  والصحية

 النفط والغاز 
 والبنية التحتية

 المجموع  الحذف  أعمال أخرى  والطاقة
درهمألف   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   
            
            2016ديسمبر  31في 

(733.413.1)    679.685.1    224.163.2    717.738    625.928.6  موجودات القطاع    512.102.10  

(433.621.8)  مطلوبات القطاع     (749.526)    (797.829.1)    (544.550.1)    318.175.2    (205.353.10)  

            

            2015ديسمبر  31في 

310.012.8 موجودات القطاع   330.931   673.980.2   181.510.3   (847.502.2)   647.931.12  

(668.569.7) مطلوبات القطاع    (794.543)   (294.585.2)   (197.537.1)   030.504.2   (923.731.9)  

 
 توزيعات أرباح  33

 

من رأس المال )أسهم منحة بقيمة  %5درهم للسهم الواحد على شكل أسهم منحة بنسبة  0.05، تم اقتراح توزيعات أرباح بقيمة 2015مارس  19بتاريخ خالل اجتماع مجلس اإلدارة المنعقد 
من رأس  %5وزيعات أرباح أسهم منحة بقيمة ، وافق المساهمون على ت2015أبريل  30ألف سهم(. في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في  219.765سهما محتفظ بها بإجمالي  20سهم لكل 

 ألف سهم(. 219.765سهما محتفظ بها بإجمالي  20المال )سهم منحة لكل 

 
 االستحواذ على حصص غير مسيطرة ودمج األعمال 34

 

مقابل مليون درهم،  %33المتبقية في شركة أرابتك إنفايروغرين لخدمات إدارة المنشآت البالغة يطرة الحصة غير المس، استحوذت المجموعة على 2016 ديسمبر 31خالل السنة المنتهية في 
. %100مما ترتب عليه زيادة حصة ملكيتها إلى 
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 فقدان السيطرة على شركات المملكة العربية السعودية       (أ)

 
من خالل التقييم أنها فقدت سيطرتها على شركاتها  2016ديسمبر  31، قررت المجموعة في 1كما هو مبين في اإليضاح رقم 

التابعة في المملكة العربية السعودية. وقد استند تقييم اإلدارة السابق للسيطرة على هذه المنشآت على القدرة العملية للمجموعة 
والتأثير على العوائد المتغيرة لهذه المنشآت. وترى اإلدارة أنه نظراً لتوقف العمليات الرئيسية على توجيه األنشطة ذات الصلة 

لهذه الشركات التابعة في المملكة العربية السعودية، ال يوجد هناك أنشطة إضافية ذات صلة تمارس المجموعة سيطرتها عليها 
هذه الشركات التابعة وتصنيفها كاستثمارات متاحة للبيع وفقاً للمعيار أو تمارس عليها نفوذاً فعاالً. وعليه، تم إيقاف توحيد 

 (. 11)إيضاح  2016ديسمبر  31، "األدوات المالية: االعتراف والقياس" كما في 39المحاسبي الدولي رقم 
 

 يلي:وقد كانت القيمة الدفترية لموجودات ومطلوبات هذه الشركات التابعة كما في تاريخ إيقاف التوحيد كما 
 

 2016 
 ألف درهم 

  الموجودات
 94.826 ممتلكات ومنشآت ومعدات 

 55.745 مخزون
 271.741 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

 9.208 موجودات متداولة أخرى
 1.087.315 ذمم مدينة تجارية وأخرى

 14.214 نقد وما في حكمه
 1.533.049 
  

  المطلوبات
 5.876 الخدمة للموظفينمخصص مكافآت نهاية 

 538.102 قروض بنكية
 337.754 مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

 497.787 ذمم دائنة تجارية وأخرى
 1.379.519 
  

 153.530 صافي الموجودات الملغى تسجيلها
 43.163 الحصص غير المسيطرة الملغى تسجيلها

 خسارة من إيقاف توحيد الشركات التابعة المسجلة في بيان الدخل                              
 196.693 الموحد    

  
 

احتفظت المجموعة بجزء من القروض البنكية الخاصة بالشركات التابعة التي توقف توحيدها، وهو ما يمثل حصة المجموعة 
 (.  18في المطلوبات بموجب ضمانات مؤسسية صادرة عن المجموعة بالنيابة عن الشركات التابعة التي توقف توحيدها )إيضاح 
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 )تابع(استبعاد شركات تابعة    35

 
 استبعاد شركة تابعة       (ب)
 

، استبعدت المجموعة استثمارها في مصنع باوركون سويتش غير، اإلمارات العربية المتحدة 2016ديسمبر  16اعتباراً من 
 ألف درهم.  3.556مقابل درهم واحد. وقد بلغ صافي موجودات الشركة التابعة في تاريخ االستبعاد 

 

 مجموعة الموجودات والمطلوبات المخصصة لالستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع 36

 
، وافق أعضاء مجلس إدارة المجموعة على خطة الستبعاد حصة المجموعة في 2014ديسمبر  31كما في السنة المنتهية في 

للمعدات اإلنشائية ذ.م.م، والشركة السعودية النمساوية العربية للخرسانة الجاهزة  أرابتك المملكة العربية السعودية ذ.م.م، وأرابتك
ذ.م.م، وشركة إيفيكو السعودية ذ.م.م، وجميعها تأسست في المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك، ُصّنف صافي حصة المجموعة 

: الموجودات 5ة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم في الشركات أعاله كموجودات محتفظ بها للبيع وأُدرج كعمليات متوقف
 غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة.

 
 :2015ديسمبر  31فيما يلي أهم فئات موجودات ومطلوبات مجموعة االستبعاد المصنفة كمحتفظ بها للبيع كما في 

 
  2015 

 ألف درهم  

   

   الموجودات

   غير متداولةموجودات 

874.168  ممتلكات ومنشآت ومعدات  

738.25  استثمارات في شركات زميلة  

  612.194  

   

   موجودات متداولة

878.095.1  ذمم مدينة تجارية وأخرى  

110.36  مخزون  

114.22  موجودات متداولة أخرى  

860.48  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة  

088.2  نقد وما في حكمه  

  050.205.1  

662.399.1  مجموع الموجودات  

   

   المطلوبات 

   مطلوبات غير متداولة 

299.26  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  

   

   مطلوبات متداولة 

276.474  قروض بنكية  

302.557  ذمم دائنة تجارية وأخرى  

350.27  مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة  

797.3  دخل مستحقة الدفعضريبة   

  725.062.1  

024.089.1  مجموع المطلوبات  

638.310  صافي الموجودات المرتبطة مباشرة بمجموعة االستبعاد  
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 31النقدية باعتبارها "عمليات متوقفة" في البيانات المالية للسنة المنتهية في تم عرض نتائج عمليات الشركات أعاله وتدفقاتها 

 :2015ديسمبر 
 

    2015 

 ألف درهم    
     

652.358    اإليرادات  

(782.840)    تكاليف مباشرة  

(130.482)    إجمالي الخسارة  

 646      إيرادات تشغيلية أخرى

(181.39)    مصاريف عمومية وإدارية  

(072.7)    خسائر االنخفاض في القيمة  

838.13    إيرادات أخرى  

(092.4)    تكاليف تمويل  

(991.517)    الخسارة قبل الضريبة من العمليات المتوقفة  

(837.2)    مصروف ضريبة الدخل  

(828.520)    خسارة السنة من العمليات المتوقفة   
  

 من العمليات المتوقفة هو كاآلتي:إن صافي التدفقات النقدية 
 
   2015 

 ألف درهم   

    

(185.222)   األنشطة التشغيلية  

247.25   األنشطة االستثمارية  

756.134   األنشطة التمويلية  

(182.62)   صافي التدفقات النقدية الصادرة  
 

بعد التصنيف كمحتفظ بها للبيع، خلصت اإلدارة خالل  حيث أن معامالت البيع ال يمكن إتمامها خالل فترة تتجاوز سنة واحدة
السنة إلى أن التصنيف كعمليات متوقفة ال يعد تصنيفاً مناسباً. وبالتالي، تم إعادة تصنيف نتائج العمليات والتدفقات النقدية للسنة 

: 5عيار الدولي للتقارير المالية رقم إلى "عمليات جارية" خالل السنة. وقد تم إعادة عرض األرقام المقارنة وفقاً لمتطلبات الم
 الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة.
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 الشركات التابعة الجوهرية المملوكة جزئيا    37
 

 الجوهرية غير المسيطرة:مبين أدناه المعلومات المالية للشركات التابعة ذات الحصص 
 

 نسبة حصص الملكية المملوكة من قبل الحصص غير المسيطرة )أ(
 

 2016  2015 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

%51 شركة إيفيكو قطر ذ.م.م   51%  

%51 شركة أرابتك لإلنشاءات ذ.م.م، قطر   51%  
 

 األرصدة المتراكمة للحصص الجوهرية غير المسيطرة )ب(
 
 2016  2015 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

(970.94)  شركة إيفيكو قطر ذ.م.م   (616.84)  

(213.149) شركة أرابتك لإلنشاءات ذ.م.م، قطر   (596.103)  

 
 الخسارة المخصصة للحصص الجوهرية غير المسيطرة )ج(
 
 2016  2015 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

(790.10) شركة إيفيكو قطر ذ.م.م   (944.27)  

(181.46) شركة أرابتك لإلنشاءات ذ.م.م، قطر   (148.108)  

 
مبين أدناه المعلومات المالية الموجزة للشركات التابعة. وتستند هذه المعلومات إلى المبالغ قبل حذف األرصدة بين شركات 

 المجموعة:
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 بيان الدخل الشامل الموجز )د(
 

 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 
شركة إيفيكو قطر 

  ذ.م.م
شركة أرابتك لإلنشاءات 

 ذ.م.م

 ألف درهم  ألف درهم 

    

  768.379    142.75  اإليرادات

(298.10)  إجمالي الخسارة    (492.84)  

  147.1       -   إيرادات أخرى

(157.21)  الخسارة قبل الضريبة    (406.90)  

(167.22)  الخسارة بعد الضريبة    (551.90)  

 
 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 
شركة إيفيكو قطر 

  ذ.م.م
شركة أرابتك لإلنشاءات 

 ذ.م.م

 ألف درهم  ألف درهم 

    

804.44 اإليرادات   172.397  

(118.40) الخسارةإجمالي    (728.205)  

 697  2 إيرادات أخرى

(250.54) الخسارة قبل الضريبة   (952.213)  

(250.54) الخسارة بعد الضريبة   (952.213)  

 
 بيان المركز المالي الموجز )ه(
 

  2016ديسمبر  31في 
 

 
 شركة إيفيكو

  قطر ذ.م.م
شركة أرابتك 

 لإلنشاءات ذ.م.م

 ألف درهم  ألف درهم 

    
  579.356    324.63  الموجودات المتداولة

(281.248)  المطلوبات المتداولة    (711.613)  

  622.80    677  الموجودات غير المتداولة

(937.1)  المطلوبات غير المتداولة    (221.99)  

  (217.186)    (731.275)  
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 )تابع(بيان المركز المالي الموجز  )ه(
 

  2015ديسمبر  31في 
 

 
 شركة إيفيكو

  قطر ذ.م.م
شركة أرابتك 

 لإلنشاءات ذ.م.م

 ألف درهم  ألف درهم 

    
543.58 الموجودات المتداولة   855.455  

(537.220) المطلوبات المتداولة     (005.692)  

445.126  328 الموجودات غير المتداولة  

(284.2) المطلوبات غير المتداولة   (581.76)  

 (950.163)   (286.186)  

 
 بيان التدفقات النقدية الموجز )و(
 

  2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 
 شركة إيفيكو

  قطر ذ.م.م
شركة أرابتك 

 لإلنشاءات ذ.م.م

 ألف درهم  ألف درهم 

    
(220.2)  التشغيلية    (071.31)  

(699)  االستثمارية    130.5  

(690.58)      -  التمويلية  

(919.2)  صافي النقص في النقد وما في حكمه    (631.84)  

 
  2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 
 شركة إيفيكو

  قطر ذ.م.م
شركة أرابتك 

 لإلنشاءات ذ.م.م

 ألف درهم  ألف درهم 

    

(186) التشغيلية   963 

(286) االستثمارية     (416)  

733.40     - التمويلية  

(472) صافي )النقص( / الزيادة في النقد وما في حكمه     280.41  
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 نزاعات العقود    38
 
مليون درهم( فيما  478: 2015) 2016ديسمبر  31في  مليون درهم كما 465لدى المجموعة إجمالي تعرض بقيمة  (أ)

يتعلق بذمم مدينة عن مشروع سابق في دبي، اإلمارات العربية المتحدة. ولما كان العميل قد رفض دفع الذمم المدينة، 
 فقد قرر مجلس إدارة الشركة رفع دعوى تحكيم بحقه.

 
فيما يتعلق بذمم مدينة عن إنشاء  2015ديسمبر  31مليون درهم كما في  203لدى المجموعة إجمالي تعرض بقيمة  (ب)

أبراج في دبي، اإلمارات العربية المتحدة. ولما كان العميل قد رفض دفع الذمم المدينة، فقد قرر مجلس إدارة الشركة 
 رفع دعوى تحكيم بحقه.

 
التابعة للمجموعة ، أصدر مساهم الحصة غير المسيطرة في إحدى الشركات 2016ديسمبر  31للفترة المنتهية في  (ج)

في دولة قطر كتابا بعدم الموافقة أو التصريح بإصدار البيانات المالية للشركة التابعة، على أساس أن المساهم ال يقبل 
تحمل أي مسؤولية عن المركز المالي للشركة التابعة وأدائها. وقد حصلت المجموعة على المشورة القانونية، ولديها 

غير المسيطر مسؤول عن حصته من عمليات الشركة وفقا ألحكام قانون الشركات  قناعة كبيرة بأن المساهم
 التجارية القطري، وأن كال المساهمين بالشركة مسؤوالن بالتضامن عن االلتزامات 

 المترتبة على الشركة.
 

الي حقوق الملكية ترى اإلدارة أن هذا النزاع لن يكون له أي تأثير على النتائج الموحدة للمجموعة ككل أو على إجم
 بها.
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 عمليات مشتركة 39
 

 لدى المجموعة الحصص الجوهرية التالية في العمليات المشتركة:
 

  
حصة في عمليات 

 مشتركة
   

 %40 المشروع المشترك سامسونج / أرابتك، اإلمارات العربية المتحدة )أ(
 %50 كونستركت / أرابتك، اإلمارات العربية المتحدةالمشاريع المشتركة سكس  )ب(
 %30 المشروع المشترك سامسونج / سكس كونستركت / أرابتك، اإلمارات العربية المتحدة )ج(
 %50 المشاريع المشتركة أرابتك / ماكس بوجل، اإلمارات العربية المتحدة  )د(

 %60 العربية المتحدةالمشاريع المشتركة أرابتك / أكتور، اإلمارات  )هـ(
 %50 المشاريع المشتركة أرابتك / إيماريتس صن الند، اإلمارات العربية المتحدة )و(
 %50 المشاريع المشتركة أرابتك / دبليو سي تي الهندسية، اإلمارات العربية المتحدة )ز(
 %50 المشاريع المشتركة أرابتك / شركة المشاريع الهندسية، األردن )ح(
 %50 المشروع المشترك أرابتك / شركة دبي للمقاوالت، اإلمارات العربية المتحدة )ط(
  المشروع المشترك شركة تارجت للمقاوالت الهندسية ذ.م.م / مارينتك الشرق األوسط )ي(

 %65 وآسيا إف ال إي، اإلمارات العربية المتحدة   
 %50 دةسي تي الهندسية، اإلمارات العربية المتح المشروع المشترك أرابتك للخدمات الهندسية / دبليو )ك(
 %50 المشروع المشترك شركة اإلنشاءات العربية / أرابتك، سوريا )ل(
 %50 المشروع المشترك أرابتك / المشاريع واإلنشاءات الوطنية، اإلمارات العربية المتحدة )م(
 %66.66 السعوديةالمشروع المشترك أرابتك / السعد، المملكة العربية  )ن(

 %60 المشروع المشترك أرابتك / شركة المجموعة المشتركة للمقاوالت، الكويت  )س(
 %33 المشروع المشترك تي أيه في / سي سي سي / أرابتك، اإلمارات العربية المتحدة )ع(
مارات اإلالمشروع المشترك أوجيه أبوظبي ذ.م.م / كونستركتورا سان خوسيه اس ايه / أرابتك،  )ف(

 العربية المتحدة
33% 

 %50 المشروع المشترك سي سي سي / أرابتك، كازخستان )ص(
 %33 أيه تي سي / سي سي سي / دي اس سي المشروع المشترك المحدود، األردن )ق(
 %55 المشروع المشترك أيه تي سي/ سي آي أيه سي، مصر )ر(

 %50 سان خوسيه اس أيه، اإلمارات العربية المتحدةالمشروع المشترك أيه تي سي / كونستركتورا  )ش(
 %40 المشروع المشترك إيفيكو / أيه سي سي، كازاخستان )ت(
 %60 المشروع المشترك أرابتك المقاولون، فلسطين )ث(
 %50 المشروع المشترك أيه سي سي أرابتك، لبنان )خ(

 
المشتركة، وتتحمل حصة نسبية من مطلوبات ومصاريف  يستحق للمجموعة حصة نسبية من موجودات وإيرادات العمليات

 العمليات المشتركة.
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 األدوات المالية بحسب الفئة 40

 
 قروض و 

 ذمم مدينة
موجودات مالية  

 بالتكلفة المطفأة
 موجودات مالية 

 متاحة للبيع
 

 المجموع
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

الموجودات بحسب بيان المركز المالي 
 الموحد

       

        2016ديسمبر  31في 
ذمم مدينة تجارية وأخرى )باستثناء 

 الدفعات المقدمة( 
 306.855.4    -   -  306.855.4  

  231.485  -   -    231.485  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
282.17   262.115   - موجودات مالية أخرى   544.132  

موجودات متداولة أخرى )باستثناء 
 المصاريف المدفوعة مقدماً(

 599.257    -   -  599.257  

   000.054.1   -    -    000.054.1  أرصدة نقدية وبنكية 

282.17   262.115    136.652.6  المجموع   680.784.6  

 
 قروض و 

 ذمم مدينة
موجودات مالية  

المطفأةبالتكلفة   
 موجودات مالية 

 متاحة للبيع
 

 المجموع

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

الموجودات بحسب بيان المركز المالي 
 الموحد 

       

        2015ديسمبر  31في 
ذمم مدينة تجارية وأخرى )باستثناء 

 الدفعات المقدمة( 
370.782.5   -    -   370.782.5  

  834.260.1   -      834.260.1 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
416.26    541.85   - موجودات مالية أخرى   957.111   

موجودات متداولة أخرى )باستثناء 
 المصاريف المدفوعة مقدماً(

284.169   -    -   284.169  

  385.735   -   -   385.735 أرصدة نقدية وبنكية 

416.26   541.85    873.947.7 المجموع   830.059.8  
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 ألف درهم مطلوبات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة

  
  2016ديسمبر  31في 

678.281.2 قروض بنكية  
101.639.4 ومستحقات )باستثناء الدفعات المقدمة من العمالء( ذمم دائنة تجارية  

769.545 مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة  
431.650 محتجزات دائنة  

724.177 قرض من طرف ذي عالقة  
 703.294.8  

  

  مطلوبات مالية أخرى بالتكلفة المطفأة
  
  2015ديسمبر  31في 

348.749.1 قروض بنكية  
437.880.3 دائنة تجارية ومستحقات )باستثناء الدفعات المقدمة من العمالء(ذمم   

113.433 مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة  
171.570 محتجزات دائنة  

 069.633.6  
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