
ل ك أند س انترناشیونال ش.م.عدر
عة لها ات التا والشر

ة انات المال الموحدة الب
سمبر ٣١ ٢٠١٨د



ة انات المال ةالب الموحدة الموجزة المرحل
ة في للسنة  سمبر ٣١المنته ٢٠١٨د

رقم الصفحة

ر مجلس اإلدارة ١تقر

ر  ات المستقلینتقر ٥-٢مدققي الحسا

ز المالي الموحد ان المر ٦ب

ان الدخل الموحد ٧ب

ان الدخل الشامل الموحد ٨ب

ة الموحد ان التغیرات في حقوق الملك ٩ب

ة الموحد ان التدفقات النقد ١١-١٠ب

ضاحات حول  ةإ انات المال ٦٧-١٢الموحدةالب



ر مجلس اإلدارة تقر

ة في  ة الموحدة للسنة المنته انات المال قدم تقرره والب سمبر ٣١سر مجلس اإلدارة أن  .٢٠١٨د

ة س األنشطة الرئ

لتعمل  سي في درك أند س ل رئ ش موالتيالقطاع الهندسانترناشیونال ش.م.ع  ما یتعل و ةالمتكاملاتصم األعمال قطاع اإلنشاءات ف
ة ة الهندس ة التحت ة والبن اه والطاقة.لقطاع اوالمقاوالت المدن لم

النتائج

ة في  سمبر ٣١للسنة المنته مبلغ ٢٠١٨د ملیون درهم). إن صافي ٢٬٦٣٧–٢٠١٧ملیون درهم (٧٩٨، سجلت المجموعة إیرادات 
انت  سي إلى مخصص الخسائر الخسائر زادة ملیون درهم). ترجع ١٬٣٩٦-٢٠١٧ملیون درهم (٥,٠٩٣الخسارة للسنة  ل رئ ش

الغ المستحقة من المقاوال عض الذمم المدینة والم ة المتوقعة على  مة الشهرة تاالئتمان ما هو موضح في تقرر التدقی الساب وانخفاض ق
سبب الخسائر الناتجة. والموجودات غیر الملموسة 

سي النظر  یزنا الرئ ون تر ة على إلى المستقبل، س لة دیوننا وحقوق الملك التي یتم وضع خطة شاملة خاصة بها.و إعادة ه

ات مدققو الحسا

مدققین للسنة المقبلة إلى  ونغ  ة إرنست و م قرار بإعادة تعیین شر ة مجلس اإلدارة خاللأعضاء السادة سیتم تقد ة العموم اجتماع الجمع
. السنو

ة  ا الن عن مجلس اإلدارةلصالح و

___________________
س مجلس اإلدارة رئ

٢٠١٩أبرل ٢٤

ة المتحدة دبي، اإلمارات العر



ك لأنددر عة لهاع.م.شانترناشیونالس ات التا والشر

ضاحات  ل اإل اناتمن هذه ًا جزءالمرفقة ٣٣إلى ١من تش ةالب الموحدة.المال
-٦-

ز المالي الموحد ان المر ب
سمبر ٣١ما في  ٢٠١٨د

سمبر٣١ سمبر٣١د د
٢٠١٨٢٠١٧

ضاح ألف درهمألف درهمإ
الموجودات

موجودات غیر متداولة
٥٢٠١٬٦٣٨٢٨٢,٠١٨ممتلكات ومعدات

٩٣٠,٥٩١-٦موجودات غیر ملموسة
ة دخل مؤجلة ٧١٢٬٣٩٧١٢,٩٢٤موجودات ضر

قة ة شق ٢٨٤,٤٨٠-٨استثمار في شر
ة غیر متداولة ٩٥٥١٥٥١موجودات مال

١١١٨٦٬٩٣٧٢٨٦,٥٩٤ذمم مدینة تجارة وأخر 
٤٠١٬٥٢٣١,٧٩٧,١٥٨

موجودات متداولة
١٠١٩٬٠٦٤٢٨,١٨٥ضاعة

ر غرض التطو ٧٬٥٢٥٧,٥٢٥عقارات 
١١١٬٠٥٨٬٣٧٨٤,٤٩٢,٣٠٠ذمم مدینة تجارة وأخر 

الغ مستحقة من أطراف ذات عالقة ١٢٦٢٬٩٦٤٦٤,٦٢٦م
مة العادلة من خالل الرح أو الخسارة الق ة  ١٣١٬٨٨٧٣,٤٨٨موجودات مال

ة متداولة ٣٠,٠٠٠-٩موجودات مال
١٤١٥٤٬٩٧١٥٢٠,٢٠١نقد في الصندوق وأرصدة لد البنوك

قة ة شق -٨٩٦٬٠٠٠استثمار في شر
ع -٣١١١١٬١٣٢موجودات محتف بها للب

١٬٥١١٬٩٢١٥,١٤٦,٣٢٥
١٬٩١٣٬٤٤٤٦,٩٤٣,٤٨٣مجموع الموجودات

ات ة والمطلو حقوق الملك
ة حقوق الملك

١٥١,٠٧٠,٩٨٨١,٠٧٠,٩٨٨رأس المال
١٥٣,٠٢٦٣,٠٢٦عالوة إصدار

اطي قانوني ١٦١٢٥,٧٦٠١٢٥,٧٦٠احت
اطي آخر ١٧٢٤,٥٤٣٢٤,٥٤٣احت

)٤٣٠,٣٦٦()٤,٩٤٢,٩١٨(خسائر متراكمة
ل عمالت أج اطي تحو ةاحت )٦٧,٣٨١()٦٣,٧٢٨(نب

ة األم ة العائدة لمالكي الشر ٧٢٦,٥٧٠)٣,٧٨٢,٣٢٩(حقوق الملك
طرة )٣٧٤,٩٢٠()٩٦٦,٥٩٣(الحصص غیر المس

ة/الموجودات) (عجز في  ٣٥١,٦٥٠)٤,٧٤٨,٩٢٢(إجمالي حقوق الملك

ات المطلو
ات غیر متداولة مطلو

ةقروض ب ١٨٢٩٥,٤٧٩٤٥٦,٠٣٠ن
ة الخدمة للموظفین افأة نها ١٩١١٣,٧٢٤١٣٤,٨١٩م

٤٠٩,٢٠٣٥٩٠,٨٤٩
ات متداولة مطلو

ة ١٨١٬٩٣٧٬٦٢٦٢,٤٣٠,٦٥٧قروض بن
٢٠٣٬٠٦٠٬٥١٥٣,٣٤٥,٠٢٤ذمم دائنة تجارة وأخر 

الغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة ١٢٨٠٬٠٥٧٢٢٥,٣٠٣م
٥٬٠٧٨٬١٩٨٦,٠٠٠,٩٨٤

ات المتوقفة العمل طة  ات مرت -٣١٤٦٥٬٥٦٠مطلو
طرة على  فقدان الس طة  ات المرت ة صافي المطلو عةشر -٣٢٧٠٩٬٤٠٥تا

ات ٦٬٦٦٢٬٣٦٦٦,٥٩١,٨٣٣مجموع المطلو
ات ة والمطلو ١٬٩١٣٬٤٤٤٦,٩٤٣,٤٨٣مجموع حقوق الملك

اناتتم اعتماد هذه  ة الب ة عن المجلس٢٠١٩أبرل ٢٤من قبل مجلس اإلدارة بتارخ الموحدة المال ا الن :من قبل، ووقعها 

______________________
س مجلس اإلدارة رئ



ك لأنددر عة لهاع.م.شانترناشیونالس ات التا والشر

ضاحات  ل اإل اناتمن هذه ًا جزءالمرفقة ٣٣إلى ١من تش ةالب الموحدة.المال
-٧-

ان الدخل الموحد  ب
ة في للسنة سمبر ٣١المنته ٢٠١٨د

٢٠١٨٢٠١٧
ضاح رهمألف دألف درهمإ

ات المستمرة العمل
٤٧٩٨٬٢٥٣٢٬٦٣٦٬٦٣٥إیرادات من عقود العمالء

عات )٣٬٠١٨٬٥٦٣()١٬٧٥٠٬٤٩٢(٢١تكلفة مب
)٣٨١٬٩٢٨()٩٥٢٬٢٣٩(الخسائرإجمالي

٢٣١٨٬١٩٦٧٬٦٨٠إیرادات أخر 
ة وٕادارة )٩٤٠٬٩١١()٣٬٤٩٩٬٤٢٣(٢٤مصارف عموم

ةالخسائر ا )١٬٣١٥٬١٥٩()٤٬٤٣٣٬٤٦٦(لتشغیل

ل ١٬٩٣٩٩٧٤إیرادات تمو
ل )٩٤٬٦٠٩()١١١٬٢٣٧(٢٥تكالیف تمو

ل  )٩٣٬٦٣٥()١٠٩٬٢٩٨(الصافي-تكالیف التمو

ضة المقا ٢١٤٬٤٨٠-٨أراح من الشراء 

ة من ات المستمرةخسائر قبل الضر )١٬١٩٤٬٣١٤()٤٬٥٤٢٬٧٦٤(العمل
اة ة الدخل والز )٢١٬٦٨٨()١٢٬٧٣٨(٧مصروف ضر

ات المستمرةخسائر من )١٬٢١٥٬٩٨٢()٤٬٥٥٥٬٥٠٢(العمل

ات المتوقفةالعمل
ة من عد الضر ات خسائر  )١٧٩٬٦٣٣()١٤٩٬٨٠٥(المتوقفةالعمل
ة من  عد الضر عةخسارةخسائر  ة تا -)٣٨٧٬٦٣٩(شر

)١٬٣٩٥٬٦١٥()٥٬٠٩٢٬٩٤٦(الخسائر للسنة

العائدة إلى:
ة األم )١,١٨٣,٢٧٥()٤٬٥٠١٬٢٧٣(حملة أسهم الشر

طرة )٢١٢٬٣٤٠()٥٩١٬٦٧٣(الحصص غیر المس
)١٬٣٩٥٬٦١٥()٥٬٠٩٢٬٩٤٦(

خسائر السهم
الدرهم) - )١,٤٨()٤,١٩(٢٦األساسي والمخفف (



ك لأنددر عة لهاع.م.شانترناشیونالس ات التا والشر

ضاحات  ل اإل اناتمن هذه ًا جزءالمرفقة ٣٣إلى ١من تش ةالب الموحدة.المال
-٨-

ان الدخل الشامل  الموحد ب
ة في للسنة  سمبر ٣١المنته ٢٠١٨د

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

)١,٣٩٥,٦١٥()٥,٠٩٢,٩٤٦(خسائر السنة
فها الدخل الشامل األخر التيبنود سُعاد تصن

اح أو الخسائر الحقًا إلى األر
ةفروق من تحو  )١٬٦٩٥(٣٬٦٥٤ل عمالت أجنب

)١٬٦٩٥(٣٬٦٥٤لخسائر الشاملة) األخر للسنةا(/بنود الدخل الشامل

)١٬٣٩٧٬٣١٠()٥٬٠٨٩٬٢٩٢(إجمالي الخسائر الشاملة للسنة

العائد إلى:
ة األم )١٬١٨٤٬٩٧٠()٤٬٤٩٧٬٦١٩(حملة أسهم الشر

طرة )٢١٢٬٣٤٠()٥٩١٬٦٧٣(الحصص غیر المس
)١٬٣٩٧٬٣١٠()٥٬٠٨٩٬٢٩٢(



ك لأنددر عة لهاع.م.شانترناشیونالس ات التا والشر

ضاحات  ل اإل اناتمن هذه ًا جزءالمرفقة ٣٣إلى ١من تش ةالب الموحدة.المال
-٩-

ة  ان التغیرات في حقوق الملك الموحد ب
ة في للسنة  سمبر ٣١المنته ٢٠١٨د

ة األم العائدة إلى حملة أسهم الشر

رأس
المال

عالوة
إصدار

اطي  احت
قانوني

ات  اط احت
أخر 

خسائر
متراكمة

اطي احت
ل تحو
عمالت
ة أجنب

المجموع
الحصص 

غیر 
طرة المس

المجموع

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

سمبر ٣١الرصید في  ٣٥١٬٦٥٠)٣٤٤٬٥١٧(٦٩٦٬١٦٧)٦٧٬٣٨١()٤٦٠٬٧٦٩(٢٠١٧١٬٠٧٠٬٩٨٨٣٬٠٢٦١٢٥٬٧٦٠٢٤,٥٤٣د
ضاح  -)٣٠٬٤٠٣(٣٠٬٤٠٣-٣٠٬٤٠٣----)٣-٢إعادة التصنیف (إ

سمبر ٣١الرصید في  ٣٥١٬٦٥٠)٣٧٤٬٩٢٠(٧٢٦٬٥٧٠)٦٧٬٣٨١()٤٣٠٬٣٦٦(٢٠١٧١٬٠٧٠٬٩٨٨٣٬٠٢٦١٢٥٬٧٦٠٢٤,٥٤٣د
ة  اسات المحاسب أثر التغیرات في الس

ضاح  )٤-٢(إ
---

-
)١١٬٢٧٩(-)١١٬٢٧٩(-)١١٬٢٧٩(

٣٤٠٬٣٧١)٣٧٤٬٩٢٠(٧١٥٬٢٩١)٦٧٬٣٨١()٤٤١٬٦٤٥(٢٠١٨١٬٠٧٠٬٩٨٨٣٬٠٢٦١٢٥٬٧٦٠٢٤,٥٤٣ینایر ١الرصید في 
)٥٬٠٩٢٬٩٤٦()٥٩١٬٦٧٣()٤٬٥٠١٬٢٧٣(-)٤٬٥٠١٬٢٧٣(----السنةخسائر 

٣٬٦٥٤-٣٬٦٥٤٣٬٦٥٤-----بنود الدخل الشامل األخر للسنة
مجموع (الخسائر)/ األراح الشاملة 

للسنة
---

-
)٥٬٠٨٩٬٢٩٢()٥٩١٬٦٧٣()٤٬٤٩٧٬٦١٩(٣٬٦٥٤)٤٬٥٠١٬٢٧٣(

سمبر ٣١الرصید في  )٤٬٧٤٨٬٩٢١()٩٦٦٬٥٩٣()٣٬٧٨٢٬٣٢٩()٦٣٬٧٢٧()٤٬٩٤٢٬٩١٨(٢٠١٨١٬٠٧٠٬٩٨٨٣٬٠٢٦١٢٥٬٧٦٠٢٤,٥٤٣د

١٬٢٤٨٬٩٦٠)١٣٢٬١٧٧(١٬٣٨١٬١٣٧)٦٥٬٦٨٦()٩٩١٬٥٥٣(٢٠١٧٢٬٢٨٥٬٠٤٧٣٬٠٢٦١٢٥٬٧٦٠٢٤,٥٤٣ینایر ١لرصید في ا
)١٬٣٩٥٬٦١٥()٢١٢٬٣٤٠()١٬١٨٣٬٢٧٥(-)١٬١٨٣٬٢٧٥(----خسائر السنة

)١٬٦٩٥(-)١٬٦٩٥()١٬٦٩٥(-----بنود الدخل الشامل األخر للسنة
)١٬٣٩٧٬٣١٠()٢١٢٬٣٤٠()١٬١٨٤٬٩٧٠()١٬٦٩٥()١٬١٨٣٬٢٧٥(----مجموع الخسائر الشاملة للسنة

ضاح األسهمإلغاء  ----١٬٧١٤٬٠٥٩--)١٬٧١٤٬٠٥٩()١-٢(إ
ضاح أسهمإصدار  ٥٠٠٬٠٠٠-٥٠٠٬٠٠٠----٥٠٠٬٠٠٠)١٥جدیدة (إ

سمبر ٣١ي الرصید ف ٣٥١٬٦٥٠)٣٤٤٬٥١٧(٦٩٦٬١٦٧)٦٧٬٣٨١()٤٦٠٬٧٦٩(٢٠١٧١٬٠٧٠٬٩٨٨٣٬٠٢٦١٢٥٬٧٦٠٢٤,٥٤٣د



ك لأنددر عة لهاع.م.شانترناشیونالس ات التا والشر

ضاحات  ل اإل اناتمن هذه ًا جزءالمرفقة ٣٣إلى ١من تش ةالب الموحدة.المال
-١٠-

ة الموحد  ان التدفقات النقد ب
ة في للسنة  سمبر ٣١المنته ٢٠١٨د

ة في للسنة  المنته
سمبر٣١ د

٢٠١٨٢٠١٧
ضاح رهمألف دألف درهمإ

ةنشطة األ  التشغیل
ات المستمرة ة من العمل )١٬١٩٤٬٣١٤()٤٬٥٤٢٬٧٦٤(خسائر قبل الضر
ات المتوقفة ة من العمل )١٧٣٬٠٢٠()١٤٩٬٨٠٢(خسائر قبل الضر

ة من  عةخسارةخسائر قبل الضر ة تا -)٣٨٧٬٦٣٩(شر

ة )١٬٣٦٧٬٣٣٤()٥٬٠٨٠٬٢٠٥(أراح قبل الضر
ة: التعدیالت للبنود التال

٥٣١٬٠٠٨٤٧٬٤٨٥استهالك 
مة الممتلكات والمعدات ٥٣٦٬٠٨٥٦١٬٨٤٣انخفاض ق

٦٢٩٬٣٦١٣٣٬٥٥٥إطفاء موجودات غیر ملموسة
مة الشهرة -٩٠١٬٢٣٠انخفاض في ق

ة الخدمة للموظفین افأة نها ١٩١٦٬٧٠٤٢٩٬٠٠٢مخصص م
ل تكلفة ال ٢٥٢١٧٬٩٤٣١٦٥٬٨٧٩تمو

مة العادلة الق ة  مة العادلة على الموجودات المال خسائر الق
من خالل الرح أو الخسارة

١٣١٬٦٠١-
عاد الممتلكات والمعدات )١٬٦٤٣(٣٬٤٧٢خسائر/ (أراح) من است

عاد االستثمارات -)٤٬٨٧٢(أراح من است
مة العادلة لالست عخسائر الق ١١٩-ثمارات المتوفرة للب

ضة المقا )٢١٤٬٤٨٠(-٨أراح الشراء 
الغ  مة الذمم المدینة التجارة والم المحتجزةمخصص االنخفاض في ق

١١٢٬١٠٧٬٨٨٢٧٣١٬٠٧٦واألعمال قید التنفیذ واألطراف ذات العالقة والذمم المدینة األخر 
الغ المست مة الم قةمخصص انخفاض في ق ات الشق -١٨٨٬٤٨٠حقة من الشر

مة السندات مخصص مقابل  ةصرف ق -٩٦٬٤٨٣والخسائر المستقبل
ل )٩٧٤()١٬٩٣٩(دخل تمو

ة الخدمة للموظفین  افأة نها ة قبل دفع م ة التشغیل التدفقات النقد
ة الدخل والتغیرات في رأس المال العامل وضر

)٥١٥٬٤٧٢()١٬٤٥٦٬٧٦٩(

ة الخ افأة نها )٣٥٬٠٦٩()٢٥٬٣٢١(١٩دمة المدفوعة للموظفین م
ة دخل مدفوعة )٩٬٨٠٠()٣٬٧٤٥(٩ضر

التغیرات في رأس المال العامل:
٩٬٠٩٩١١٬٨٤٨ضاعة

ر غرض التطو ١٬٠٣٥-عقارات 
)١٤١٬٥٤٠(١٬٢٠٥٬٥١٤ذمم مدینة تجارة وأخر (قبل المخصصات)

الغ مستحقة من أطراف ذا )٩٬٧٣٩(١٬٣٢٢ت عالقةم
ة الدخل والفوائد مستحقة الدفع) استثناء ضر )٨٥٬٧٤٥()٩٨٬٨٥٩(ذمم دائنة تجارة وأخر (

الغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة )٥٥٬٨٨٧(٣٠٬٧٢٨م
ةصافي النقد )٨٤٠٬٣٦٩()٣٣٨٬٠٢٩(المستخدم في األنشطة التشغیل



ك لأنددر عة لهاع.م.شانترناشیونالس ات التا والشر

ضاحات  ل اإل اناتمن هذه ًا جزءالمرفقة ٣٣إلى ١من تش ةالب الموحدة.المال
١١

ان التدفقات النق ة الموحد ب (تتمة)د
ة في للسنة  سمبر ٣١المنته ٢٠١٨د

ة في للسنة المنته
سمبر٣١ د

٢٠١٨٢٠١٧
ضاح ألف درهمألف درهمإ

أنشطة االستثمار
)٨٬٦٣٧()٣٬٣٧٤(٥شراء ممتلكات ومعدات

عاد ممتلكات ومعدات ٥٣٬٢١٥٣٩٬٥٥٠عوائد من است
ع ععوائد من است ٣٠٧٬٨٥٥-٩اد موجودات محتف بها للب

عاد االستثمارات )٢٧٬٧٦١(٩٣٤٬٨٧٢عوائد من است
٥٨٢-فوائد مقبوضة

٣٤٬٧١٣٣١١٬٥٨٩صافي النقد الناتج من أنشطة االستثمار

ل أنشطة التمو
١٤١٣٨٬٨٨٥١٤٬٢٩٦ودائع ألجل مرهونة

صاالت أما الغ محصلة من إ ١٨٢٣٬٠٨١٤١٬١٨٧نة وقروض أخر م
١٨١٨٦٬١٤٧٩٣٬٠٩٧عوائد من قروض ألجل

)١٣٦٬٩٦٥()٧٢٬٥٤٠(١٨سداد قروض ألجل
٥٠٠٬٠٠٠-١٥إصدار رأسمال

)١١١٬٣٠٥(-فوائد مدفوعة
ل ٢٧٥٬٥٧٣٤٠٠٬٣١٠صافي النقد الناتج من أنشطة التمو

ادة /(النقص) في النق ةصافي الز ه النقد ة وش )١٢٨٬٤٧٠()٢٧٬٧٤٣(د
ة ل العمالت األجنب )١٬٦٩٥(٣٬٦٥٣صافي الفروق من تحو

ة السنة ة في بدا ه النقد ة وش )٣٠٤٬٩٦٩()٤٣٥٬١٣٤(النقد
ة السنة ة في نها ه النقد ة وش )٤٣٥٬١٣٤()٤٥٩٬٢٢٤(١٤النقد



ة كشر لأنددر ع.م.شانترناشیونالس
الموحدة المالیة اناتالبیإیضاحات حول 

٢٠١٨دیسمبر٣١في 

١٢

ةمعلومات -١ الشر

لتأّسست  ة األم") في درك أند س ة" أو "الشر مجموعة٢٠٠٩ینایر ٢١، وُسجلت في ٢٠٠٨نوفمبر ١٦انترناشیونال ش.م.ع ("الشر
ة المتحدة رقم ( ة مدرجة في سوق دبي المالي.٢٠١٥) لسنة ٢مساهمة عامة وفقًا للقانون االتحاد لدولة اإلمارات العر . إن أسهم الشر

ة هو ص. ة المتحدة.٦٥٧٩٤ب عنوان المقر المسجل للشر دبي، اإلمارات العر

قطاع اإلنشاءات وتشمل المق عة (معًا "المجموعة") في تنفیذ أعمال المقاوالت المتعلقة  اتها التا ة وشر ة للشر س اوالت تتمثل األنشطة الرئ
ة والنف والغاز والتكییف والتبرد والصرف الصحي في منطقة الشرق األوس ة والصح ا. الكهرائ ا وشمال أفرق ا وآس وأورو

اشرة  اشرة أو غیر م صورٍة م عة  ة التا س ات الرئ ما یلي الشر :للمجموعةف

ة س عة الرئ ات التا ةالشر س ة األنشطة الرئ ة الملك ٪نس

س بلد التأس
٣١

سمبر د
٣١

سمبر د
٢٠١٨٢٠١٧

ل انترناشیونال ذ.م.م (أبوظ بي)درك أند س
ة  ان الهندسة الم أعمال المقاوالت المتعلقة 

ة ة والصح ١٠٠١٠٠والكهرائ
ة  اإلمارات العر

المتحدة
شن مجموعة ونستر ال  جلف تكن
ة واإلنشاءات *ش.ذ.م.م ة والكهرائ ان األعمال الم

ة ٩١٩١المدن
ة  اإلمارات العر

المتحدة
قًا در  ل للهندسة، سا ك أند درك أند س

اه والطاقة ذ.م.م ل للم س
ة  ة التحت هندسة وشراء وٕانشاء مشارع البن

اه والطاقة ١٠٠١٠٠للم
ة  اإلمارات العر

المتحدة
ل انترناشیونال (قطر) ذ.م.م ةدرك أند س ة والصح ة والكهرائ ان قطر١٠٠**األنشطة الم
عة  اتها التا اسافانت للطاقة والبیئة وشر

اسفانت إنجینیرنغ (شر  ة  عة لشر ة تا
متد) ل

اه  اه الصرف والم إنشاء محطات معالجة م
ا١٠٠١٠٠والرواسب ألمان

ل انترناشیونال  مجموعةدرك أند س
ة محدودة* سعود

انة  تنفیذ عقود اإلنشاءات وتشغیل وص
ة وما یتعل بها  ان ة والم ات الكهرائ ی التر

٥٩٥٩من أنشطة 
ة المم لكة العر

ة السعود
ل انترناشیونال للمقاوالت  درك أند س

ة ذ.م.م الكهرائ
ة وأعمال  ة والكهرائ ان المقاوالت الم

قطاع اإلنشاءات ح المتعلقة  ت١٠٠١٠٠التصل الكو

ز العالمي للمقاوالت المحدودة ة المر قطاع اإلنشاءات*شر ٩١٩١أعمال المقاوالت المتعلقة 
ة الم ملكة العر

ة السعود

ل لإلنشاءات ذ.م.ممجموعة قطاع اإلنشاءاتدرك أند س ٩١٩١أعمال المقاوالت المتعلقة 
ة  المملكة العر

ة السعود
ل انترناشیونال للمقاوالت  درك أند س

ش.م.م
ة  ان الهندسة الم أعمال المقاوالت المتعلقة 

ة ة والصح ١٠٠١٠٠والكهرائ
مصر جمهورة 

ة العر

ل انترناشیونال ذ.م.م (ُعمان) درك أند س
ة  ان الهندسة الم أعمال المقاوالت المتعلقة 

ة ة والصح سلطنة عمان٥١٥١والكهرائ

ة في  سمبر ٣١** خالل السنة المنته طرة اإلدارة والتشغی٢٠١٨د عة في قطر.، فقدت المجموعة الس تها التا ة على شر ل
ضاح * راجع  ٣-٢إ



ة كشر لأنددر ع.م.شانترناشیونالس
الموحدة المالیة اناتالبیإیضاحات حول 

٢٠١٨دیسمبر٣١في 

١٣

ة (تتمة)معلومات -١ الشر

ة مجموعةتمتلك المجموعة، من خالل  شن ش.ذ.م.م، حصة بنس ونستر ال  ا تست مشروع مشترك، وهو مشروع ٪٥٠جلف تكن في ران
ة مشروع مشترك مبرمة بتارخ مجموعة مشترك مع  موجب اتفاق ا للمقاوالت العامة ذ.م.م  مشروع مصّنف . وهذا ال٢٠٠٥أغسطس ١٢ران

ة في هذه  ات المشتر اناتضمن العمل ةالب .الموحدةالمال

ة تمتلك المجموعة، من خالل  ل انترناشیونال للمقاوالت ش.م.م، حصة بنس ة ٪٥٠درك أند س ة مع شر طرة المشتر في مشروع تحت الس
ة مشروع م موجب اتفاق . وهذا المشروع مصّنف ضمن ٢٠١١یولیو ٢١شترك مبرمة بتارخ أبناء حسن عالم (أبناء مصر للتعمیر ش.م.م) 

ة في هذه  ات المشتر اناتالعمل ة الموحدةالب .المال

ة مجموعة تمتلك المجموعة، من خالل  ة ذ.م.م، حصة بنس ل انترناشیونال السعود ة ٪٥٠درك أند س طرة المشتر في مشروع تحت الس
ة ذ.م.م  ون السعود ة سب ة مشروع مشترك مبرمة بتارخ مع شر ات ٢٠١٣فبرایر ١٤موجب اتفاق . وهذا المشروع مصّنف ضمن العمل

ة في هذه  ة الموحدةناتاالبالمشتر .المال

ة مجموعة تمتلك المجموعة، من خالل  ل لإلنشاءات ذ.م.م، حصة بنس ة مع مجموعة ٪٥٠درك أند س طرة المشتر في مشروع تحت الس
ة مشروع مشترك مبرمة بتارخ CCCتحدون ذ.م.م (أوفشور) (المقاولون الم موجب اتفاق . وهذا المشروع مصّنف ضمن ٢٠١١سبتمبر ٢٧) 

ة في هذه  ات المشتر اناتالعمل ة الموحدةالب .المال

ل لإلنشاءات ذ.م.م مجموعة تمتلك المجموعة، من خالل  ة -درك أند س ة، حصة بنس ة السعود في مشروع تحت ٪٥٠المملكة العر
ة لإلنشاءات  ة السعود ة لإلنشاءات (الشر ة السعود ة مع الشر طرة المشتر ة -الس موجب اتفاق ل لإلنشاءات مشروع مشترك)  درك أند س

ر ١٥مشروع مشترك مبرمة بتارخ  ة في هذه ٢٠١٢أكتو ات المشتر انات. وهذا المشروع مصّنف ضمن العمل ة الموحدةالب .المال

ة مجموعة تمتلك المجموعة، من خالل  ل لإلنشاءات ذ.م.م، حصة بنس سك أند ٪٥٠درك أند س ة جون س في مشروع مشترك مع شر
ة مشروع مشترك مبرمة بتارخ SISK-DSC-SMH-Joint Ventureصنز لإلنشاءات ذ.م.م ( موجب اتفاق . وهذا ٢٠١٢نوفمبر ٢٥) 

ة ات المشتر ةفي هذه المشروع مصّنف ضمن العمل انات المال .الموحدةالب

ة مجموعة تمتلك  ل انترناشیونال ش.م.ع حصة بنس ه. ٪٥٠درك أند س ة (اس آ سي آ إم) اس. بي. أ في مشروع مشترك مع شر
ة مشروع مشترك مبرمة بتارخ  ة في هذه ٢٠١٣ینایر ١١موجب اتفاق ات المشتر ان. وهذا المشروع مصّنف ضمن العمل ة اتالب المال

.الموحدة

لتمتلك  ة درك أند س ل ٪٥١انترناشیونال ش.م.ع حصة بنس ون ذ.م.م (درك أند س ة الحبتور لیتون سب في مشروع مشترك مع شر
ة مشروع مشترك مبرمة بتارخ -انترناشیونال  موجب اتفاق ون مشروع مشترك)  ات . ٢٠١٣أبرل ١٧الحبتور لیتون سب هذا وتتطلب اتفاق

ل انترناشیونال  مشروع درك أند س ما یتعل  ع -المشروع المشترك ف اإلجماع من جم ون مشروع مشترك موافقة  الحبتور لیتون سب
التضامن والتكافل االلتزامات  تحمالن  اشرة في موجودات الشراكة و ین لهما حقوق م افة األنشطة ذات العالقة. وٕان الشر األطراف على 

اشر في الموجودات التي تتح ة وتقوم المجموعة بتثبیت حقها الم ات المشتر ملها الشراكة. ومن ثم، یتم تصنیف هذه المنشأة ضمن العمل
ٍل مشترك. ش ات واإلیرادات والمصروفات المحتف بها  والمطلو

ة مجموعة تمتلك  ل للهندسة ذ.م.م حصة بنس ة٪٤٩درك أند س طرة المشتر ون ذ.م.م في مشروع تحت الس ة الحبتور لیتون سب مع شر
ل انترناشیونال  ة مشروع مشترك مبرمة بتارخ -(درك أند س موجب اتفاق ون مشروع مشترك)  . وهذا ٢٠١٣مایو ١الحبتور لیتون سب

ة في هذه  ات المشتر اناتالمشروع مصّنف ضمن العمل ة الموحدةالب .المال

ة مجموعةتمتلك المجموعة، من خالل  ل لإلنشاءات ذ.م.م، حصة بنس ٪ في مشروع مشترك مع مجموعة المقاولون ٣٣درك أند س
ة مشروع مشترك مبرمة بتارخ CCCالمتحدون ذ.م.م (أوفشور) ( موجب اتفاق . وهذا ٢٠١٣یونیو ١٠) وأرابتك لإلنشاءات ش.ذ.م.م 

ة في هذه  ات المشتر اناتالمشروع مصّنف ضمن العمل ة االب .لموحدةالمال
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١٤

ة-٢ اسات المحاسب أسس اإلعداد والس

ةمبدأ ١-٢ االستمرار

عد ال لة التي تم تنفیذها خالل و ادرات إعادة اله ة الموحدة على أساس مبدأ االستمرارة، في ضوء م انات المال ة قد تم إعداد هذه الب سنة المنته
سمبر ٣١في  ة لجنة إلعادة اله٢٠١٨د لة . أنشأت الشر لة وذلك لوضع خطة شاملة إلعادة اله لة وعینت استشارین مختصین بإعادة اله

ع أصحاب المصلحة. مع مراعاة مصالح جم

ة في ٥٬٠٩٣تكبدت المجموعة خسائر بلغت  سمبر ٣١ملیون درهم خالل السنة المنته سمبر ٣١(٢٠١٨د ملیون درهم)، ١,٣٩٦–٢٠١٧د
ما في هذا التارخ، تجاو  مبلغ و اتها المتداولة موجوداتها المتداولة  تشیر هذه ملیون درهم). ٨٥٥–٢٠١٧ملیون درهم (٤٬٧٤١زت مطلو

وك جوهرة حول قدرة المجموعة على االستمرار على أساس مبدأ االستمرار ش دة والذ قد یلقي  ة، الظروف إلى وجود أحد التقدیرات غیر المؤ
ن المج ه قد ال تتم ناًء عل ة. و اتها أثناء سیر األعمال العاد مطلو ن المجموعة من موعة من تحقی موجوداتها والوفاء  وفي حالة عدم تم

ن مخصص أل ن تحصیله مقابلها لتكو مة الموجودات إلى المبلغ المم ات قد االستمرار على أساس مبدأ االستمرارة، سیلزم خفض ق  مطلو
ات متداولة. تنشأ عنها وٕاعادة تصنیف الموجودات غ ات غیر المتداولة إلى مطلو ومع ذلك، تم إعداد یر المتداولة إلى موجودات متداولة والمطلو

ستند إلى  ة الموحدة وفقًا لمبدأ االستمرارة الذ  لة المشار إلیها أعاله. عالوًة على ذلك، وخالل التطوراتالمعلومات المال المتعلقة بإعادة اله
ة الع ة للمساهمین والذ انعقد بتارخ اجتماع الجمع ر ٤موم ة. تم تأكید ٢٠١٨أكتو ات الشر ، واف مساهمو المجموعة على مواصلة عمل

ة للمساهمین والمنعقد بتارخ  ة العموم .٢٠١٩أبرل ٨ذلك ضمن اجتماع الجمع

لة  ة تستندان إلى إعادة ه ة وخطة أعمال مستقبل ة قام مجلس اإلدارة بوضع استراتیج ناجحة للدیون وٕادارة الدائنین التجارین وٕاعادة رسملة المیزان
ة. العموم

ر وتنفیذ خطة  ة و / أو التي هي قید الدراسة، من بین قابلة للتنفیذتعمل اإلدارة مع استشارین لتطو لة. تم اتخاذ اإلجراءات التال إلعادة اله
أمور أخر مثل:

ة وخفضها وذلك إل· ةمراجعة التكالیف التشغیل نقاص الخسائر التشغیل
ات· لة المطلو التفاوض مع البنوك والدائنین التجارین إلعادة ه
مة جدیدة ذات مشارع عقود / تأمین · بیرةق
ة المستخدمة، وتواف· عاب موارد القو العاملة مع الطاقة االست
ات · م العمل عة للمجموعة لتقی ات التا ة.مراجعة الفروع أو الشر المستقبل

أسس االعداد٢-٢

ة في  ة الموحدة للمجموعة للسنة المنته انات المال سمبر ٣١لقد تم إعداد الب ة والتفسیرات ٢٠١٨د ة إلعداد التقارر المال وفقًا للمعاییر الدول
ات ا قة على الشر ة المط ة إلعداد التقارر المال ة الصادرة عن لجنة تفسیرات المعاییر الدول ة وفقاً للمعاییر الدول لتي تقوم بإعداد تقاررها المال

اسات ا استثناء ما تم اإلفصاح عنه في الس ة،  ة الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التارخ انات المال ة. تعد الب ة أدناه.إلعداد التقارر المال لمحاسب

ة ا ة الموحدة بدرهم اإلمارات العر انات المال ع تم إعداد الب ة. یتم تقرب جم ه مقر الشر قع ف لمتحدة، حیث أن هذه هي عملة البلد الذ 
الغ إلى أقرب ألف درهم إال إذا أشیر لغیر ذلك. الم

عض التقدیرات المحاسب ة یتطلب استخدام  ة إلعداد التقارر المال ما یتواف مع المعاییر الدول ة الموحدة  انات المال ما ة الهامةإن إعداد الب  .
ة للمجموعة. یتم اإلفصاح عن الجوانب التي تتطلب درجة  اسات المحاسب ة تطبی الس اق عمل ام ضمن س أنها تتطلب من اإلدارة إصدار األح

ضاح رقم  ة الموحدة في اإل انات المال ام أو التعقید أو الجوانب التي تعد فیها االفتراضات والتقدیرات جوهرة للب ة من األح .٣عال
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ة-٢ اسات المحاسب (تتمة)أسس اإلعداد والس

أسس التوحید٣-٢

ما في  عة  اتها التا ة للمجموعة وشر انات المال ة الموحدة على الب انات المال سمبر ٣١تشتمل الب طرة عندما تكون ٢٠١٨د . یتم تحقی الس
ة المستثمر فیها ولدیها القدرة في التأثیر على تلك العوائد من خالل المجموعة معرضة، أو لدیها حقوق، لعوائد متغیرة من اشتراكها مع ال شر

ان لد المجم ة المستثمر فیها إذا وفق إذا  طرة على الشر الس ة المستثمر فیها. وعلى وجه التحدید، تقوم المجموعة  وعة:سلطتها على الشر

ة الت-  ة المستثمر فیها (أ الحقوق الحال ة مجموعةلاي تعطي السلطة على الشر ه األنشطة ذات العالقة للشر ة على توج القدرة الحال
المستثمر فیها)؛

ة المستثمر فیهاا-  اطها مع الشر لتعرض، أو حقوق، للعوائد المتغیرة من ارت
ة المستثمر فیها للتأثیر على عوائدها.-  القدرة على استخدام السلطة على الشر

أن أغ ل عام، هناك افتراض  ة حقوق ش ون للمجموعة أقل من أغلب طرة. لدعم هذا االفتراض، وعندما  ت تؤد إلى الس ة حقوق التصو لب
ان له م ما إذا  ع الحقائ والظروف ذات العالقة في تقی ار جم ة المستثمر فیها، تضع المجموعة في االعت ت أو حقوق مماثلة للشر ا التصو

ة المستثمر فیها،  ما في ذلك:السلطة على الشر

ة المستثمر فیها؛-  ت اآلخرن في الشر ة مع أصحاب حقوق التصو ات التعاقد الترتی
ة األخر -  ات التعاقد الحقوق الناتجة عن الترتی
ت المحتملة-  المجموعة وحقوق التصو حقوق التصوت الخاصة 

طرة على ال انت لدیها الس ما إذا  م ف انت الحقائ والظروف تشیر إلى أن هناك تقوم المجموعة بإعادة تقی ة المستثمر فیها أم ال، إذا  شر
عة  ة التا طرة على الشر عة عندما تحصل المجموعة على الس ة التا طرة. یبدأ توحید الشر تغیرات لواحد أو أكثر من العناصر الثالث للس

عة.  ة التا طرة على الشر توقف التوحید عندما تخسر المجموعة الس عة التي تم االستحواذ و ة التا ات ودخل ومصارف الشر إن موجودات ومطلو
ة الموحدة  انات المال عادها خالل السنة تدرج في الب طرة علیها أو است طرة حتى تارخ توقف س بدءًا من تارخ حصول المجموعة على الس

عة ة التا . تغییرات ع، أجرت المجموعة السنةوخالل .المجموعة على الشر ة الدقی س وضع الملك قاً لتع لى حصص المساهمة المعلن عنها سا
ح، تم تعدیل الرصید االفتتاحي  س هناك أ تأثیر ونتیجًة لهذا التصح طرة مع األثر المترتب على الخسائر المتراكمة. ل للحصص غیر المس

ة.المقارنةالفترة على أراح وخسائر  وٕاجمالي حقوق الملك

طرة، إن األراح أو  ة األم للمجموعة والحصص غیر المس ل عنصر من عناصر بنود الدخل الشامل األخر تعود لمساهمي الشر الخسائر و
ات التا ة للشر انات المال طرة تظهر عجزاً في الرصید. عند الضرورة، یتم إجراء تعدیالت على الب انت نتائج الحصص غیر المس عة حتى ولو 

اساتها المحاسب ة والدخل والمصارف لجعل س ات وحقوق الملك ع موجودات ومطلو عاد جم ة للمجموعة. یتم است اسات المحاسب ة تتماشى مع الس
ة. انات المال ع الب المعامالت بین أعضاء المجموعة عند تجم الكامل داخل المجموعة التي تتعل  ة  والتدفقات النقد

ة في الشر  ة یتم احتساب التغیر في حصة الملك طرة على الشر ة. إذا خسرت المجموعة الس معاملة حقوق ملك طرة،  عة، دون خسارة الس ة التا
ة،  طرة وعناصر أخر من حقوق الملك ات والفوائد غیر مس ما في ذلك الشهرة) والمطلو عة، فإنها توقف تثبیت موجودات ذات عالقة ( التا

مة العادلة.حیث یتم تثبیت أ ناتج رح أو خسارة في األرا الق ح أو الخسائر. یتم تثبیت أ استثمارات محتف بها 

المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة٤-٢

ة رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال اع المع ضاح تأثیر ات ة رقم ٩شرح هذا اإل ار الدولي إلعداد التقارر المال ة" والمع ١٥"األدوات المال
ة الجدیدة التي تم "اإلیر  اسات المحاسب فصح عن الس ذلك  ة الموحدة للمجموعة و ة المرحل انات المال ادات من العقود مع العمالء" على الب

قها من تارخ  قة في ال٢٠١٨ینایر ١تطب قة، حیث تختلف عن تلك المط .سنة السا
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ة-٢ اسات المحاسب (تتمة)أسس اإلعداد والس

والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة (تتمة)المعاییر٤-٢

ة غیر الموزعة ضمن  ة للمجموعة، تم تعدیل األراح االفتتاح اسات المحاسب اناتنتیجة للتغیرات في الس ار الب اع المع ة الموحدة. تم ات المال
ة رقم  ة رقم ٩الدولي إلعداد التقارر المال ار الدولي إلعداد التقارر المال ات ١٥والمع التالي، فإن عمل دون إعادة إدراج معلومات المقارنة. و

ز المالي  ان المر سمبر ٣١ما في الموحدإعادة التصنیف والتعدیالت الناتجة عن المعاییر الجدیدة ال تدرج في ب ، ولكن یتم تثبیتها ٢٠١٨د
ما في  ة غیر الموزعة  مزد من التفصیل أدناه:. تم شرح التعدیال٢٠١٨ینایر ١في األراح االفتتاح ت 

ة رقم ١-٤-٢ ر المال ار الدولي إلعداد التقار اإلیرادات من العقود مع العمالء١٥المع

ة رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال اراً جدیداً لتثبیت اإلیرادات. إن المع ة مع ة الدول "اإلیرادات من العقود ١٥أصدر مجلس المعاییر المحاسب
ار المحاسبي الدولي مع ا ل من المع حل محل  ة اإلیرادات الناتجة عن العقود مع العمالء و لعمالء" یوضح نموذجًا واحدًا شامًال عن محاس
ار المحاسبي الدولي رقم ١١رقم  شمل عقود البناء والمع ار الجدید على مبدأ تثبیت اإلیرادات ١٨الذ  ستند المع ضائع.  شمل عقود ال الذ 
اعن منهج معدل ذو أثر رجعي لالت األثر الرجعي الكامل أو  ار إما  سمح المع ضائع أو الخدمات إلى العمیل.  طرة على ال ع.دما یتم نقل الس

ة رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال اع المع ات م٢٠١٨ینایر ١من تارخ ١٥قامت المجموعة  قت المنهج المعدل ذو األثر الرجعي  وجب وط
ة رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال موجب المنهج المعدل ذو ١٥المع ة  ة المتاحة التال اع األسالیب العلم ات اع. قامت المجموعة  عند االت

ة رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال :١٥األثر الرجعي للمع

ار الجدید على العقود التي لم تكتمل ف· ات المع )؛ و٢٠١٨ینایر ١ي تارخ التطبی األولي (تطبی متطل
ار اولعقبإعادة إدراج اعة ولمجمامتقمل· لي.وألاقبیطلتایخ رقبل تاتمت لتي ادولعقص بتعدیالت الخاادات ارإلید وفقاً لمع

ار الجدید على  م تأثیر تطبی المع اناتقامت المجموعة بتقی ة الموحدة للمجموعة وحددت المجاالتالب ة التي تأثرت:المال التال

ة التعدیلسوف یتم معالجة أوامر · ة المطلو عة وسعر المنتجات والخدمات اإلضاف عقود جدیدة استناد على طب اً في المستقبل أو  محاسب
هذه؛التعدیلمن خالل أوامر 

ة للحصول على عقد هي تكالیف لم تكن المجموعة سوف تتكبدها إذا لم یتم ال· بند التكالیف اإلضاف تم تثبیتها  حصول على العقد و
ان من المتوقع استردادها؛ و موجودات إذا 

اس والخصومات) في سعر · م العقود القابلة إلعادة الق ات وق ما في ذلك المطال الغ المتغیرة ( سوف یتوجب على المجموعة إدراج الم
ة العقد. یجب أ ون من حقها عند بدا ه من المحتمل المعاملة التي من المتوقع أن  ون ف ون المبلغ المتغیر مقیدًا إلى الحد الذ  ن 

المبلغ المتغیر.  طة  وك المرت عد ذلك حل الش مة اإلیرادات المتراكمة التي تم تثبیتها عندما یتم  بیر في ق اس  حدث انع جداً أال 

ورة أعاله. ومع ذلك،  ة الموحدة حددت المجموعة العقود التي تستوفي المعاییر المذ انات المال ال یزال التأثیر الكامل على ما ورد أعاله على الب
الكامل قائمًا. استناداً إلى مراجعة العقود 
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ة-٢ اسات المحاسب (تتمة)أسس اإلعداد والس

المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة (تتمة)٤-٢

ة ر ٢-٤-٢ ر المال ار الدولي إلعداد التقار ة٩قم المع األدوات المال

ة رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال ار المحاسبي الدولي رقم ٩إن المع ام المع اس ٣٩حل محل أح الذ یتعل بتثبیت وتصنیف وق
مة ا ة واالنخفاض في ق ة والتوقف عن تثبیت األدوات المال ات المال ة والمطلو .الموجودات المال ة التحو ة ومحاس لموجودات المال

ة رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال اع المع اراً من ٩نتج عن ات الغ ٢٠١٨ینایر ١اعت ة وتعدیالت على الم اسات المحاسب تغییرات في الس
ة في  ة الموحدة للسنة المنته انات المال سمبر ٣١المثبتة في الب ام االن.٢٠١٧د ة رقم وفقًا لألح ار الدولي إلعداد التقارر المال ة للمع ، ٩تقال

لم یتم إعادة إدراج أرقام المقارنة.

ز المالي الموحد. لم یتم تضمین البنود التي لم تؤثر علیها التغییرات. ان المر ل بند منفصل من ب ونتیجًة یوضح الجدول التالي التعدیالت على 
ن إعادة احتساب المجمو  م ورة.لذلك، ال  الغ المذ ع الفرعي والمجموع الكلي من الم

ز المالي الموحد ان المر سمبر٣١ب د
٢٠١٧

ار الدولي  المع
إلعداد التقارر 

ة رقم  ٩المال

٢٠١٨ینایر ١

ألف درهمألف درهمألف درهم

موجودات غیر متداولة
ة األخر  ٥٥١-٥٥١الموجودات المال

اولةموجودات متد
٤,٤٨١,٠٢١)١١,٢٧٩(٤,٤٩٢,٣٠٠ذمم مدینة تجارة وأخر 

ة حقوق الملك
ضاح  عد إعادة التصنیف، راجع إ )٤٤١,٦٤٥()١١,٢٧٩()٤٣٠,٣٦٦()٣-٢الخسائر المتراكمة (

ع  مة العادلة لجم قًا * اختارت المجموعة أن تدرج في بنود الدخل الشامل األخر التغیرات في الق ة المصنفة سا استثماراتها في حقوق الملك
عها على المدیی ل، وال یتوقع ب ة على المد الطو استثمارات استراتیج ع، نظراً ألن هذه االستثمارات محتف بها  ن القصیر على أنها متوفرة للب

مبلغ  مة العادلة  الق . ونتیجًة لذلك، تمت إعادة تصنیف موجودات  ع إلى أل٥٥١إلى المتوس ة المتوفرة للب ف درهم من الموجودات المال
ل. شأن هذا التحو . لم یتم تثبیت أ أراح أو خسائر  مة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخر الق ة  الموجودات المال
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ة (تتمة)-٢ اسات المحاسب أسس اإلعداد والس

تتمة)المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة (٤-٢

ة رقم ٢-٤-٢ ر المال ار الدولي إلعداد التقار ة (تتمة)٩المع األدوات المال

اس) ١( التصنیف والق

ة رقم ٢٠١٨ینایر ١في  ار الدولي إلعداد التقارر المال م نماذج األعمال الم٩(تارخ تطبی المع قة ألول مرة)، قامت إدارة المجموعة بتقی نط
ة ال ار الدولي إلعداد التقارر المال ة إلى فئات المع ة التي تحتف بها المجموعة وقامت بتصنیف أدواتها المال ة. على الموجودات المال مناس

ة بخالف ما هو مفصح عنه أعاله. واستنتجت اإلدارة أنه ال توجد أ إعادة تصنیف جوهرة للموجودات المال

مة ال) ٢( ةاالنخفاض في ق موجودات المال

ار ال ة المتوقعة الجدید وفقًا للمع ة، والتي تخضع لنموذج الخسائر االئتمان ة من الموجودات المال دولي إلعداد إن المجموعة لدیها األنواع التال
ة رقم  :٩التقارر المال

؛ و-  الذمم المدینة التجارة واألخر
ال-  الغ المحتجزة والم غ المستحقة من عمالء عقود اإلنشاءات).موجودات العقود (أ الم

ة رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال مة الخاصة بها وفقًا للمع ة االنخفاض في الق مراجعة منهج ة المجموعة  لكل فئة من فئات ٩تمت مطال
مة على األ ة االنخفاض في الق ة الخاصة الموجودات هذه. وقد تم اإلفصاح أعاله عن أثر التغیر في منهج راح غیر الموزعة وحقوق الملك

المجموعة.

ة رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال مة وفقًا للمع ات االنخفاض في الق ضًا لمتطل ة أ ه النقد ة وش انت خسائر ٩وفي حین تخضع النقد  ،
مة المحددة غیر جوهرة. االنخفاض في الق

قودالذمم المدینة التجارة وموجودات الع

ار الدولي إلعداد التق موجب المع سطة والعامة المسموح بها  ة الم قت المجموعة مزجاً من المنهج ة للذمم المدینة التجارة، ط ة النس ارر المال
اس مخصص الخسائر ٩رقم  ق ة العامة، تقوم المجموعة  ساو الخسائر االئتما. ووفقًا للمنهج مبلغ  ة المتوقعة على لبند الموجودات المالي  ن

ة  ٍل جوهر منذ التثبیت األولي. ومع ذلك، تتطلب المنهج ش ة  ة على هذه األداة المال سطة مد عمر االستخدام إذا زادت المخاطر االئتمان الم
أن یتم تثبیت الخسائر المتوقعة على مد عمر االستخدام من التثبیت األولي للذمم المدینة.

اس الخسائر االئت ة والتأخیرات التي ولق ع الذمم المدینة التجارة وموجودات العقود بناًء على خصائص المخاطر االئتمان ة المتوقعة، تم تجم مان
بیر نفس خصائص المخاطر تجاوزت تارخ االستحقاق. تتعل موجودات العقود  األعمال قید التنفیذ التي لم تصدر بها فواتیر، ولها إلى حٍد 

ینة التجارة لنفس نوع العقود. ومن ثم، فقد استنتجت المجموعة أن معدالت الخسائر المتوقعة للذمم المدینة التجارة هي تقرب مثل الذمم المد
معقول لمعدالت خسائر موجودات العقود.
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ة-٢ اسات المحاسب (تتمة)أسس اإلعداد والس

المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة (تتمة)٤-٢

ة رقم ٢-٤-٢ ر المال ار الدولي إلعداد التقار ة (تتمة)٩المع األدوات المال

اع (تتمة)١-٢-٤-٢ أثر االت

الذمم المدینة التجارة وموجودات العقود (تتمة)

ما في  ة مخصصات الخسائر للذمم المدینة التجارة وموجودات العقود  سمبر ٣١وتتم تسو ة مقابل مخصصات الخسائر ٢٠١٧د االفتتاح
ما یلي:٢٠١٨ینایر ١ما في 

ألف درهم
سمبر ٣١ما في  ار المحاسبي الدولي رقم –٢٠١٧د ة وفقاً للمع ٣٩٩٩٠,٩٠١محسو

الغ المعدلة ١١,٢٧٩الم
ما في  ة  ة -٢٠١٨ینایر ١مخصص الخسائر االفتتاح ار الدولي إلعداد التقارر المال محسوب وفقاً للمع

٩رقم 
١,٠٠٢,١٨٠

یتم شطب الذمم المدینة التجارة وموجودات العقود عندما ال تكون هناك توقعات استرداد معقولة.

عد٥-٢ سر مفعولها  المعاییر الصادرة والتي لم 

ة المنف انات المال عد، حتى تارخ إصدار الب سر مفعولها  صلة للمجموعة تم اإلفصاح إن المعاییر والتفسیرات ذات العالقة الصادرة، لكن لم 
ح سارة المفعول. اع هذه المعاییر، عند االقتضاء، عندما تص عنها أدناه. تنو المجموعة ات

ة رقم  ر المال ار الدولي إلعداد التقار عقود اإلیجار١٦المع
ة رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال ار٢٠١٦في ینایر ١٦تم إصدار المع حل محل المع عقود اإلیجار، والتفسیر ١٧المحاسبي الدولي رقم و

حتو على عقد إیجار، والقرار رقم ٤رقم  ان الترتیب  حدد ما إذا  ة الذ  ة الدول الصادر عن ١٥الصادر عن لجنة تفسیرات التقارر المال
ة، والقرار رقم  الخصومات على عقود اإلیجار التشغیل م ا٢٧لجنة تفسیر المعاییر الخاص  لصادر عن لجنة تفسیر المعاییر والخاص بتقی

ة رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال وضح المع ل القانوني لعقد اإلیجار. و عة المعامالت التي تتضمن الش اس ١٦طب اد التثبیت والق م
ع عقود اإلیجار ضمن نموذ حساب جم طالب المستأجرن  ة والعرض واإلفصاح عن عقود اإلیجار، و ة واحد مماثل لمحاس ة عموم ج میزان

ار المحاسبي الدولي رقم  موجب المع ة  ل ة للمستأجرن، وهما عقود إیجار ١٧عقود اإلیجار التمو النس ار استثناءین للتثبیت  تضمن المع . و
ة) وعقود اإلیجار قصیرة األجل (عقود اإلیج مة" (مثل أجهزة الكمبیوتر الشخص شهرًا أو أقل). وفي ١٢ار التي تبلغ مدتها الموجودات "األقل ق

مثل الح ف ند موجودات  ات اإلیجار) و ات لسداد دفعات اإلیجار (بند مطلو قوم المستأجر بتثبیت بند مطلو ة عقد اإلیجار، س ي تارخ بدا
ما ُطاَلب المستأجرو  ات استخدام العقار المعني خالل مدة اإلیجار (بند موجودات ح االستخدام).  ن بتثبیت مصارف الفوائد على بند مطلو

ٍل منفصل.عقد اإلیجار ومصارف االستهالك على بند موج ش ودات ح االستخدام 
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ة (تتمة)٢ اسات المحاسب أسس اإلعداد والس

عد (تتمة)٥-٢ سر مفعولها  المعاییر الصادرة والتي لم 

ة رقم  ر المال ار الدولي إلعداد التقار عقود اإلیجار (تتمة)١٦المع
عض الحاالت (مثل حدوث تغییر في مدة اإلیجار أو تغییر في دفعات  ات اإلیجار عقب وقوع  اس بند مطلو ما ُطاَلب المستأجر بإعادة ق

قوم المستأجر عم ة والذ ینتج عن حدوث تغیر في المؤشر أو السعر المستخدم لتحدید تلك الدفعات). وس ومًا بتثبیت مبلغ اإلیجار المستقبل
تس ات عقد اإلیجار  اس بند مطلو ة لبند موجودات ح االستخدام.إعادة ق و

ة رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال موجب المع ة المؤجر  ار المحاسبي ١٦ال تتغیر محاس موجب المع ة  ة الحال ٍل جوهر عن المحاس ش
ستمر المؤجرون في تصنیف ١٧الدولي رقم  ار المحاسبي الدولي رقم .  ما في المع استخدام نفس مبدأ التصنیف  ع عقود اإلیجار  ، ١٧جم

فرقون بین نوعین من عقود اإلیجار: عقود اإلیجار التش ة.و ل ة وعقود اإلیجار التمو غیل

ة رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال طالب المع ة١٦ما  سر مفعوله للفترات السنو عد ، الذ  ، المستأجرن ٢٠١٩ینایر ١التي تبدأ في أو 
موجب ا م مزد من اإلفصاحات الشاملة أكثر مما هو مطلوب  ار المحاسبي الدولي رقم والمؤجرن بتقد .١٧لمع

ة رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال م التأثیر المحتمل لتطبی المع صدد تقی عنه واإلفصاحات الواردة على المبلغ المعلن ١٦إن المجموعة 
انات الموحدة. في هذه الب

ة رقم  ر المال ار الدولي إلعداد التقار عقود التأمین١٧المع
ة رقم ٢٠١٧في مایو  ار الدولي إلعداد التقارر المال ة المع ة الدول ار الدولي إلعداد ١٧، أصدر مجلس معاییر المحاس عقود التأمین (المع

ة ر  سر مفعوله، ١٧قم التقارر المال مجرد أن  اس والعرض واإلفصاح. و غطي التثبیت والق ار محاسبي جدید شامل لعقود التأمین و )، وهو مع
ة رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال ستبدل المع ة رقم ١٧سوف  ار الدولي إلعداد التقارر المال ار الدولي إلعداد ٤المع عقود التأمین (المع

ة رقم التقار ة رقم ٢٠٠٥) والذ تم إصداره في سنة ٤ر المال ار الدولي إلعداد التقارر المال ع أنواع عقود التأمین ١٧. ینطب المع على جم
عض  اإلضافة إلى  غض النظر عن نوع المنشآت التي تصدرها،  اشر وٕاعادة التأمین)،  اة والتأمین الم اة وغیر الح (أ التأمین على الح

ة التقدیرة.الضمان ة ذات میزات المشار ات واألدوات المال

ة رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال عض استثناءات النطاق. إن الهدف العام من المع م نموذج محاسبي لعقود التأمین ١٧وستطب  هو تقد
ار الدولي إلعداد  ات المع ات التأمین. وعلى خالف متطل ة رقم أكثر فائدة واتساقاً لشر بیر إلى اعتماد ٤التقارر المال ، والتي تستند إلى حد 

ة رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال قدم المع اس،  قة ألغراض الق ة السا ة المحل اسات المحاسب غطي ١٧الس نموذجا شامال لعقود التأمین، 
ار الدولي إلعد ة ذات العالقة. إن أساس المع ع الجوانب المحاسب ة رقم جم ما یلي:١٧اد التقارر المال مالً  هو النموذج العام، م

ة الرسوم المتغیرة)· اشرة (منهج ة الم تعدیل خاص للعقود ذات میزات المشار
ة رقم · ار الدولي إلعداد التقارر المال سر مفعول المع سي للعقود قصیرة األجل.  ل رئ ش  ( س (نهج توزع األقسا ١٧نهج م

عد على فتر  شر أن تقوم ٢٠٢١ینایر ١ات إعداد التقارر التي تبدأ في أو  ر  التطبی الم مع شر وجود أرقام المقارنة. ُسمح 
ة رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال ضًا بتطبی المع ة رقم ٩المنشأة أ ار الدولي إلعداد التقارر المال في أو قبل التارخ ١٥والمع

ة رقم الذ تقوم ف ار الدولي إلعداد التقارر المال ار غیر قابل للتطبی على ١٧ه المنشأة بتطبی المع ألول مرة. إن هذا المع
المجموعة.
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ة (تتمة)-٢ اسات المحاسب أسس اإلعداد والس

عد (تتمة)٥-٢ سر مفعولها  المعاییر الصادرة والتي لم 

ة الدخلالصادر عن لجنة تفسیر ٢٣التفسیر رقم  دة حول معالجة ضر ة التقدیرات غیر المؤ ر المال ة إلعداد التقار ات المعاییر الدول
ار المحاسبي قین الذ یؤثر على تطبی المع ة على عدم ال ًا عندما تنطو المعامالت الضرب یتناول التفسیر معالجة ضرائب الدخل محاسب

ار المحاسبي الدولي رقم وال ینطب على الضرائب أو ال١٢الدولي رقم  ما أنه ال یتضمن على وجه التحدید ١٢ضرائب خارج نطاق المع  ،
دة. ة غیر المؤ المعامالت الضرب طة  الفائدة والغرامات المرت ات المتعلقة  المتطل

یتناول التفسیر على وجه التحدید ما یلي:

انت المنشأة ال تراعي المعامالت ا· ة غیر الما إذا  ل منفصللضرب ش دة  مؤ
ةاالفتراضات التي تقوم بها المنشأة حول فحص المعامالت ال· ة من قبل السلطات الضرب ضرب
ة غیر المستخدمة واإلعفاءات · ة) والوعاء الضربي والخسائر الضرب ة (والخسارة الضرب یف تحدد المنشأة الرح الخاضع للضر

ة غیر المستخدمة ومعدالت الضرائب الضرب
مع التغیرات في الحقائ والظروفیف تتعامل المنشأة ·

ل منفصل أو مع واحدة أو أكثر من المعامالت  ش دة  ة غیر مؤ ل معاملة ضرب غي النظر في  ان ین یتوجب على المنشأة تحدید ما إذا 
حل عدم ال ل أفضل  ش أ  اع النهج الذ یتن غي ات ما ین  . دة األخر ة غیر المؤ ة التي تبدأ الضرب سر التفسیر على الفترات السنو قین. 

عد  ون ٢٠١٩ینایر ١في أو  اراً من تارخ سران مفعوله. هناك، ولكن س عض إعفاءات االنتقال. سوف تقوم المجموعة بتطبی التفسیر اعت
ات، فإن تطبی التفسیر قد  ة معقدة ومتعددة الجنس اإلضافة إلى ما أن المجموعة تعمل في بیئة ضرب ة الموحدة.  انات المال یؤثر على الب

ات للحصول على المعلومات الالزمة لتطبی التفسیر في الوقت المناسب. ذلك، فقد تحتاج المجموعة إلى وضع إجراءات وعمل

ار المحاسبي الدولي رقم  ض السالب-٩التعدیالت على المع ا السداد ذات التعو مزا
ار الدول ة رقم وفقاً للمع ، ٩ي إلعداد التقارر المال مة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخر الق التكلفة المطفأة أو  اس أداة الدین  ن ق م  ،

ة " تقتصر على دفعات للمبلغ األساسي والفائدة على المبلغ األساسي القائم" واألداة یتم اال ة التعاقد ها حتفا بشرطة أن تكون التدفقات النقد
ة رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال أن بند الموجودات المالي ٩ضمن نموذج العمل المناسب لذلك التصنیف. توضح التعدیالت على المع

غض النظر عن الحدث أو الظرف الذ یؤد إلى اإلن ار "دفعات المبلغ األساسي والفائدة على المبلغ األساسي القائم"  ات مع ء هاستوفي متطل
ر للعقد.   ض معقول عن اإلنهاء الم ض تعو ق غض النظر عن الطرف الذ یدفع أو  ر للعقد و الم

ارا من  سر مفعولها اعت أثر رجعي و س لهذه التعدیالت أ تأثیر ٢٠١٩ینایر ١یجب تطبی التعدیالت  ر. ل التطبی الم ، مع السماح 
انـات المالیـة الموحدة للمجموعة .على الب

ة رقم  ر المال ار الدولي إلعداد التقار ار المحاسبي الدولي رقم ١٠التعدیالت على المع الموجودات بین -٢٨والمع ع أو مساهمة  ب
قة أو مشروعه المشترك ته الشق المستثمر وشر

ة رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال ار المحاس١٠تعرض التعدیالت االختالف بین المع طرة ٢٨بي الدولي رقم والمع في التعامل مع فقدان الس
افة األراح أو الخس قة أو مشروع مشترك. توضح التعدیالت أنه یتم تثبیت  ة شق عها أو مساهمتها إلى شر عة التي تم ب ة التا ائر على الشر

ار الدولي إلعداد ا ل أعمال، وفقاً للمع الموجودات التي تش ع أو مساهمة  ة رقم الناتجة عن ب قة أو ٣لتقارر المال ته الشق ، بین المستثمر وشر
ل أعمال، تثبت فق ضمن نطاق حصص  الموجودات ال تش ع أو مساهمة  مشروعه المشترك. ومع ذلك أ أراح أو خسائر تنتج عن ب

ة  قة أو المشروع المشترك. قام مجلس المعاییر المحاسب ة الشق ة بتأجیل تارخ سران مفعول هذه المستثمرن غیر المعنیین في الشر الدول
قها في المستقبل. ر للتعدیالت یجب أن تط اع م ات التعدیالت لوقت غیر محدد، ولكن المنشأة التي تقوم 

ح سارة المفعول.   ستقوم المجموعة بتطبی هذه التعدیالت عندما تص
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عد (تتمة)المعاییر٥-٢ سر مفعولها  الصادرة والتي لم 

ار المحاسبي الدولي رقم  تها-١٩التعدیالت على المع صها أو تسو تعدیل الخطة أو تقل
ار المحاسبي الدولي رقم  تها خالل فترة ١٩إن التعدیالت على المع صها أو تسو ة عند حدوث تعدیل للخطة أو تقل تتناول طرقة المحاس

ة، فإنه یتعین على التقارر ا ة السنو ة للخطة خالل فترة التقارر المال ص أو تسو أنه في حالة حدوث تعدیل أو تقل ة. تحدد التعدیالت  لمال
المنشأة ما یلي:

استخدام االفتراضات االكتوارة الم· تها،  صها أو تسو عد تعدیل الخطة أو تقل ة  ق ة للفترة المت ستخدمة تحدید تكالیف الخدمة الحال
عد هذا  موجب الخطة وموجودات الخطة  ا المقدمة  س المزا ا المحددة التي تع ات (موجودات) خطة المزا اس صافي مطلو إلعادة ق

الحدث.

ات (موجودات) الفائدة المحدد ا استخدام صافي بند مطلو تها  صها أو تسو عد تعدیل الخطة أو تقل ة  ق لذ تحدید صافي الفائدة للفترة المت
ات (موجودات)  اس صافي بند مطلو عد هذا الحدث، ومعدل الخصم المستخدم إلعادة ق موجب الخطة وموجودات الخطة  ا المقدمة  س المزا ع

الفائدة المحدد.

عین االعت ة، دون األخذ  قة أو رح أو خسارة عند التسو ضًا أن المنشأة تحدد أوًال أ تكلفة خدمة سا ار تأثیر سقف بند توضح التعدیالت أ
الموجودات. یتم تثبیت هذا المبلغ ضمن األراح أو الخسائر.

ض عد تعدیل الخطة أو تخف . یتم تثبیت أ تغییر في ذلك التأثیر في بنود الدخل تهاأو تسوهاثم تحدد المنشأة تأثیر سقف بند الموجودات 
الغ المدرجة في صافي الفائدة استثناء الم .الشامل األخر 

ة األولى التي ت ة فترة إعداد التقارر السنو عد بدا تها التي تحدث في أو  صها أو تسو بدأ في أو یتم تطبی التعدیالت على تعدیل الخطة أو تقل
ة لخطة الم٢٠١٩ینایر ١عد  ة مستقبل ص أو تسو ر. سیتم تطبی هذه التعدیالت على أ تعدیل أو تقل التطبی الم جموعة.، مع السماح 

ار المحاسبي الدولي رقم  ة-٢٨التعدیالت على المع ع المشتر قة والمشار ات الشق لة األجل في الشر الحصص طو
ة رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال قة أو المشروع ٩توضح التعدیالت أن المنشأة تطّب المع ة الشق لة األجل في الشر على الحصص طو

قة أو المشروع المشترك التي ال ت ة الشق ل جزءًا من صافي االستثمار في الشر ة ولكن، من حیث الجوهر، تش نطب علیها طرقة حقوق الملك
لة األجل).  ار الدولي إلعداد التقارر في وذج خسائر االئتمان المتوقعة نمأن یعني ألنه ضیح مناسبًا ولتاھذا ر یعتبالمشترك (حصص طو المع

ة رقم  لة األجل.هذهعلیق بین٩المال الحصص طو

ة رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال أنه، عند تطبی المع قة ٩ما توضح التعدیالت  ة الشق ارها أ خسائر للشر ، ال تضع المنشأة في اعت
تعدیالت على مة على صافي االستثمار، یتم تثبیتها  قة أو المشروع المشترك، أو أ خسائر انخفاض في الق ة الشق صافي االستثمار في الشر

ار المحاسبي الدولي رقم  ة.٢٨والمشروع المشترك تنشأ عن تطبی المع قة والمشارع المشتر ات الشق االستثمارات في الشر

ارا من  سر مفعولها اعت أثر رجعي و ما أن المجم٢٠١٩ینایر ١یجب تطبی التعدیالت  ر.  التطبی الم س لدیها ، مع السماح  وعة ل
ون للتعدیالت تأثیر  قة والمشروع المشترك، لن  ة الشق لة األجل في الشر الموحدةحصص طو ة المال اناتها .على ب
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ة (تتمة)-٢ اسات المحاسب أسس اإلعداد والس

عد (تتمة)٥-٢ سر مفعولها  المعاییر الصادرة والتي لم 

ة دورة  سمبر (٢٠١٧–٢٠١٥التحسینات السنو )٢٠١٧صدرت في د

تتضمن هذه التحسینات:

ة رقم •  ار الدولي إلعداد التقارر المال دمج األعمال٣المع
ما  ات دمج األعمال التي تتم على مراحل  ة، فإنها تطب متطل ات مشتر طر منشأة ما على أعمال في عمل توضح التعدیالت أنه عندما تس

اس الحصص المحتف ة في ذلك إعادة ق ام بذلك، تقوم الشر مة العادلة. وعند الق الق ة  ة المشتر ات العمل ًقا في موجودات ومطلو بها سا
ة. ة المشتر الكامل في العمل قاً  اس حصتها المحتف بها سا المستحوذة بإعادة ق

ون تارخ االستحواذ علیها ف ات دمج األعمال التي  ة األولى تطب المنشأة هذه التعدیالت على عمل ة فترة إعداد التقارر السنو عد بدا ي أو 
عد  ة للمجموعة.  ٢٠١٩ینایر ١التي تبدأ في أو  ات دمج األعمال المستقبل ر. سیتم تطبی هذه التعدیالت على عمل التطبی الم ، مع السماح 

ار الدولي إلعداد التقارر المال•  ة١١ة رقم المع ات المشتر الترتی
ن ل ة التي م ة المشتر ة على العمل طرة مشتر حصل على س ة علیها، أن  طرة مشتر ه س س لد ة لكن ل ة المشتر لطرف المشارك في العمل

ة رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال ما هو موضح في المع ة عمًال تجارًا  ة المشتر ل فیها نشا العمل .٣ش

اسها.توضح التعدیالت أن الحصص المحتف ة ال تتم إعادة ق ة المشتر قًا في العمل بها سا

ة األو  ة فترة إعداد التقارر السنو عد بدا ة في أو  طرة المشتر لى التي تطب المنشأة هذه التعدیالت على المعامالت التي تحصل فیها على الس
عد  ر. ٢٠١٩ینایر ١تبدأ في أو  التطبی الم ًا على المجموعة ولكن قد تطب على المعامالت ال تسر هذه ا، مع السماح  لتعدیالت حال

ة. المستقبل

ار المحاسبي الدولي رقم •  ة١٢المع الدخل ضر
قة ولدت أراح قابلة للتوزع، أكثر  معامالت أو أحداث ســـا اشـــر  ل م شـــ ة الدخل لتوزعات األراح ترت  عات ضـــر توضـــح التعدیالت أن ت

اطها ب ة الدخل الخاصة بتوزعات األراح ضمن األراح أو الخسائر من ارت عات ضر توزعات األراح للمالكین. لذلك، تقوم المنشأة بتثبیت ت
قة في األساس. ه المنشأة بتثبیت المعامالت أو األحداث السا ان الذ قامت ف ة وفقًا للم أو بنود الدخل الشامل األخر أو حقوق الملك

عد تطب المنشأة ة التي تبدأ في أو  ر. عندما تطب المنشأة ٢٠١٩ینایر ١هذه التعدیالت على فترات التقرر السنو التطبی الم ، مع السماح 
ة أقرب فترة مقارنة. نظراً ألن الم عد بدا ة الدخل لتوزعات األراح المثبتة في أو  عات ضرب قها على ت ة مارسة الحاالتعدیالت أوالً، فإنها تط ل

ة الموحدة. اناتها المال ون هناك أ تأثیر على ب للمجموعة تتماشى مع هذه التعدیالت، ال تتوقع المجموعة أن 

ار المحاسبي الدولي رقم •  تكالیف االقتراض٢٣المع
جزء من االقتر  ر بند موجودات مؤهل  افة توضح التعدیالت أن المنشأة تتعامل مع أ اقتراض یتم في األساس لتطو اض العام عند اكتمال 

ع. األنشطة الضرورة لتجهیز بند الموجودات لالستخدام المقصود أو الب

ة التي تقوم فیها المنشأة بتطبی هذه ة فترة التقارر السنو عد بدا التعدیالت تطب المنشأة هذه التعدیالت على تكالیف القروض المتكبدة في أو 
عد ألول مرة. تطب المنشأة هذه ا ة التي تبدأ في أو  ر. ٢٠١٩ینایر ١لتعدیالت على الفترات السنو التطبی الم نظرًا ألن ، مع السماح 

ة الموحدة. اناتها المال ون هناك أ تأثیر على ب ة للمجموعة تتماشى مع هذه التعدیالت، ال تتوقع المجموعة أن  الممارسة الحال
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اسات المحاس-٢ ة (تتمة)أسس اإلعداد والس ب

ة الهامة٦-٢ اسات المحاسب ملخص الس

ة رقم  ر المال ار الدولي إلعداد التقار ة ٩المع اسات المحاسب الس

ة: ة الجدیدة التال اسات المحاسب ار الجدید من اإلدارة تطبی الس وقد استوجب تطبی المع

التصنیف
ارًا من  ة:المجموعة بتصنیف ، تقوم ٢٠١٨ینایر ١اعت اس التال ة ضمن فئات الق موجوداتها المال

مة العادلة (إما من خالل بنود الدخل الشامل األخر أو من خالل األراح أو الخسائر-  الق )؛ وتلك التي تقاس الحقًا 
التكلفة المطفأة.-  تلك التي تقاس 

ة ل ه ضمن یتوقف التصنیف على نموذج أعمال المجموعة الخاص بإدارة الموجودات المال ان بند الموجودات المالي محتف  تحدید ما إذا 
ة لتحدید م ة للتدفقات النقد ة والشرو التعاقد ة التعاقد ة لتحصیل التدفقات النقد الموجودات المال انت نموذج أعمال هدفه هو االحتفا  ا إذا 

ة لبند الموجودات المالي  ارة عن مدفوعات للمبلغ األساسي والفائدة على المبلغ ینتج عنها في توارخ محددة تدفقالشرو التعاقد ة ع ات نقد
. وتحدد اإلدارة تصنیف االستثمارات الخاصة بها عند التثبیت األولي. األساسي المستح

اس التثبیت والق
ة بتارخ المتاجرة، وهو التارخ الذ تتعهد ف عات الدورة للموجودات المال ع بند الموجودات. یتم تثبیت المشترات والمب شراء أو ب ه المجموعة 

لها و  ة أو یتم تحو ة من الموجودات المال ة عندما تنتهي الحقوق في الحصول على التدفقات النقد تقوم یتم التوقف عن تثبیت الموجودات المال
ة  ا ملك ع مخاطر ومزا ل جم ٍل جوهر بتحو ش املالمجموعة  ل  .ش

ة اس األولي، تقوم المجموعة بإدراج أراح ُتدرج الموجودات المال عد الق مة العادلة. و الق مة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخر  الق
، ال یوجد إعادة تصنیف الح ألراح وخسائر الق ة في بنود الدخل الشامل األخر مة العادلة الستثماراتها في حقوق الملك مة أو خسائر الق

ا ستمر تثبیت توزعات األراح الناتجة عن هذه االستثمارات ضمن األراح العادلة في ب ن الدخل الموحد عقب التوقف عن تثبیت االستثمار. و
دخل آخر عند تحق ح المجموعة في الحصول على المدفوعات. أو الخسائر 

ة مة الموجودات المال االنخفاض في ق
ة للذمم المدینة التجارة،  ار الدولي إلعداد التقارر المالالنس موجب المع سطة والعامة المسموح بها  ة الم قت المجموعة مزجًا من المنهج ة ط

ة مماثلة. ٩رقم  عتها والتي تنطو على مخاطر ائتمان سطة على محفظة من الذمم المدینة المتجانسة في طب ة الم . وقد تم تطبی المنهج
ة المتوقعة على مد ساو الخسائر االئتمان مبلغ  اس مخصص الخسائر لبند الموجودات المالي  ق ة العامة، تقوم المجموعة  موجب المنهج  و

سطةعم ة الم بیر منذ التثبیت األولي. ومع ذلك، تتطلب المنهج ٍل  ش ة  ة على هذه األداة المال تثبیت ر االستخدام إذا زادت المخاطر االئتمان
الخسائر المتوقعة على مد عمر االستخدام من التثبیت األولي للذمم المدینة.

ة رقم  ر المال ار الدولي إلعداد التقار ا١٥المع ةالس سات المحاسب

ة: ة الجدیدة التال اسات المحاسب ام المجموعة بتطبی الس ار الجدید یتطلب ق إن تطبی المع

ار الدولي إلعداد التقار ما هو موضح في المع ر تقوم المجموعة بتثبیت اإلیرادات من العقود مع العمالء بناًء على نموذج من خمس خطوات 
ة رقم  :١٥المال
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ة (تتمة)-٢ اسات المحاسب أسس اإلعداد والس

ة ا٦-٢ اسات المحاسب لهامة (تتمة)ملخص الس

ة رقم  ر المال ار الدولي إلعداد التقار ا١٥المع ةالس (تتمة)سات المحاسب

حدد تحدید الع. ١ ه النفاذ و ه حقوق والتزامات واج موج عرف العقد على أنه اتفاق بین طرفین أو أكثر ینشأ  قد أو العقود مع العمیل: 
معاییر لكل عقد یجب الوفاء بها.

م خدمة للعمیل.. ٢ تحدید التزامات األداء في العقد: التزام األداء هو وعد في العقد مع العمیل بنقل سلعة أو تقد
م الخدمات التي تحدید سع. ٣ ضائع أو تقد ح لها في مقابل نقل ال ر المعاملة: سعر المعاملة هو المبلغ الذ تتوقع المجموعة أن 

ًة عن أطراف ثالثة. ا الغ التي ُحصلت ن استثناء الم وعدت العمیل بها، 
حتو على أكثر . ٤ ص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقود: بخصوص العقد الذ  من التزام لألداء، فإن المجموعة سوف تخص

ل التزام أداء. فاء  ون من حقها في مقابل است مة تمثل المبلغ الذ تتوقع المجموعة أن  ق تخصص سعر معاملة لكل التزام لألداء 
مرور الوقت.. ٥ فاء المنشأة اللتزام األداء في وقت معین أو  تثبیت اإلیرادات عند (أو مع) است

ة: تستوفي المجم وعة التزام األداء وتثبیت اإلیرادات مع مرور الوقت، إذا تحق أحد الشرو التال

مجرد أداء المجموعة لها؛ أو· ا المقدمة من أداء المجموعة  ستهلك في وقت متزامن المزا حصل العمیل على و
مجرد إنشاء أو تحسی· ه العمیل  طر عل س حسن بند موجودات  ن بند الموجودات؛ أو ینشئ أداء المجموعة أو 
ال ینشئ أداء المجموعة بند موجودات ذو استخدام بدیل للمجموعة وللمنشأة ح ملزم في دفعات األداء المنجز حتى تارخه.·

فاء التزام األداء.  ه است ورة أعاله، یتم تثبیت اإلیرادات في وقت ما یتم ف إن بخصوص التزامات األداء التي لم تحق أحد الشرو المذ
انت التزامات األداء مستوفاة مع مرور الوقت أو في وقت محدد من  ل من عقودها مع العمالء لتحدید ما إذا  م  ة بتقی المجموعة مطال

اتها، فإنها ة ترتی ة ألغلب النس م األثر، استنتجت المجموعة أنه  ة تقی جزء من عمل ة لتثبیت اإلیرادات.  إما أجل تحدید الطرقة المناس
ه من قبل العمیل أو ستقوم بإنشاء بند موجودات بدون استخدام بدیل ولها الح في س طر عل تقوم بإنشاء أو تعزز بند الموجودات المس

اس التقدم المحرز في مشارعها ة وق طرقة تثبیت اإلیرادات على مد الفترة الزمن من الدفعات مقابل األعمال المنجزة. ولذلك، فإنها تفي 
ل التزام األداء على خالل ط موجب  طرة على المنتجات والخدمات  رقة تكلفة العمل المنجز (طرقة اإلدخال) حیث أنها توصف نقل الس

أفضل وجه.

م السلع أو الخدمات التي وعدت بها، ینشأ عن ذلك بند موجودات العقد على أساس  فاء المجموعة اللتزام األداء من خالل تقد عند است
ات ا لعقد.المبلغ المحق من خالل األداء. عندما یتجاوز المبلغ المقبوض من العمیل مبلغ اإلیرادات المثبت تنشأ مطلو

ة المحددة للدفعات  ار البنود التعاقد عین االعت ض، مع األخذ  مة العادلة للمبلغ المقبوض أو المستح الق الق اس اإلیرادات  استثناء یتم ق
سي أم  مورد رئ انت تعمل  ما إذا  ات إیراداتها مقابل معاییر محددة لتحدید ف م ترتی یل. الضرائب والرسوم. تقوم المجموعة بتقی و

ات إیراداتها. ع ترتی سي في جم مورد رئ أنها تعمل  استنتجت المجموعة 

ة لتكلفة الطرقة الكاملة من  استخدام التعدیالت التراكم ًا  عة امتداد نطاق العمل الحالي محاسب تثبیت تتم معالجة التغییر التي هي في طب
ًا في المستقبل اإلیرادات. إن أوامر التعدیل والتي تتطلب إضافة السل أسعار مخفضة یتم معالجتها محاسب ع والخدمات الممیزة إلى النطاق 

عقود جدیدة مع  ًا  ع المستقلة یتم معالجتها محاسب أما أوامر التعدیل التي تتطلب إضافة سلع وخدمات ممیزة للنطاق عند أسعار الب
العمالء.

الغ متغیرة. وهي  ات على أنها م مة المتوقعة أو طرقة المبلغ األكثر احتماًال یتم احتساب المطال استخدام الق مدرجة في إیرادات العقود 
بیر في مبلغ اإلی اس  حدث انع ون لها الح في استالمه) ومن المحتمل جدًا أال  المبلغ الذ تتوقع المنشأة أن  رادات (أیهما أكثر تنبؤًا 

ة الحقًا.المتراكمة المثبتة عندما یتم حل حالة الشك الم المطال طة  رت
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ة (تتمة)-٢ اسات المحاسب أسس اإلعداد والس

ة الهامة (تتمة)٦-٢ اسات المحاسب ملخص الس

ة رقم ر المال ار الدولي إلعداد التقار ة (تتمة)١٥المع اسات المحاسب الس

ان الدخل الشامل عندما تتجاوز تكالیف العقد المتوقعة إجمالي إیرادات العقد المتوقعة. یتم تثبیت الخسارة في ب

عقد  ًا  معالجة العقود محاسب تجمع المجموعة بین عقدین أو أكثر تم إبرامهما في نفس الوقت أو في وقت قرب مع نفس العمیل وتقوم 
ة:واحد فاء واحد أو أكثر من المعاییر التال إذا تم است

حزمة واحدة، مع وجود هدف · یتم التفاوض على عقدین أو أكثر تم إبرامهما في نفس الوقت أو في وقت قرب مع نفس العمیل 
تجار واحد؛

عتمد المبلغ الواجب دفعه في عقد واحد على سعر أو أداء العقد اآلخر؛ أو·
.تعتبر السلع أو · ل من العقود) التزام أداء فرد عض السلع أو الخدمات المحددة في  الخدمات المحددة في العقود (أو 

ترتیب واحد لتثبیت اإلیرادات. ًا  ات ومعالجتها محاسب ورة أعاله، یتم دمج الترتی فاء المعاییر المذ إذا تم است

بند موجودات في حال تلك التكالیف من المتوقع استردادها.یتم تثبیت تكلفة ما قبل العقد للحصول على عقد مع عمیل 

اس جوهر في مبلغ  بیرة عدم حدوث أ انع درجة  ه من المحتمل و ون ف ان الدخل الشامل إلى الحد الذ  یتم تثبیت اإلیرادات في ب
ان ذلك مم اس اإلیرادات والتكالیف، إذا  ن ق م حیث  طرقة موثوقة.اإلیرادات المتراكمة والمثبتة و نًا، 

مة المضافة ة الق ضر
استثناء: مة المضافة،  ة الق عد تنزل مبلغ ضر یتم تثبیت المصارف والموجودات 

مة المضافة المتكبدة على ش· ة الق ن استردادها من مصلحة الضرائب، في هذه عندما تكون ضر م راء موجودات أو خدمات ال 
ًا؛  ان ذلك مناس جزء من تكالیف شراء بند الموجودات أو جزء من بنود المصارف، متى  مة المضافة  ة الق الحالة، یتم تثبیت ضر

و/أو
مة المضافة.· ة الق عند ادراج الذمم المدینة والدائنة مع تضمین مبلغ ضر

جزء في الذمم المدینة أو ال مة المضافة القابل لالسترداد من، أو المستح الدفع إلى، هیئة الضرائب  ة الق تم تضمین صافي مبلغ ضر ذمم و
ز المالي الموحد. ان المر الدائنة في ب

تكالیف المقاولة
اشرة والتكالیف األخر ا صها للمقاوالت. تشتمل تكالیف المقاوالت على تكالیف المقاولة الم ن تخص م ل عام والتي  ش لمتعلقة بنشا التعاقد 

موجب شرو العقود. اإلضافة إلى ذلك، تشمل تكالیف المقاولة التكالیف األخر التي یتم تحمیلها على وجه التحدید على العمیل 

صها لمقاول ن تخص م ن أن تكون معلقة بنشا العقد أو ال  م تم إدراجها إن التكالیف التي ال  ة محددة، تستثنى من تكالیف مقاوالت البناء و
ة واإلدارة. في المصارف العموم
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الموجودات الثابتة
مة، إن وجد. إن تلك ال ة خسائر متراكمة في االنخفاض في الق عد تنزل االستهالك المتراكم وأ التكلفة  تكلفة یتم إظهار الموجودات الثابتة 

ار التثبیت. عندما تشتمل على تكلفة إحال ة مع لة األجل في حال تم تلب ل جزء من الموجودات الثابتة وتكالیف القروض لمشارع اإلنشاء طو
ٍل منفصل بناًء  ش استهالك تلك األجزاء  ة معینة، تقوم المجموعة  على ون استبدال أجزاء من الموجودات الثابتة ضرورًا خالل فترات زمن

إحالل في حال أعمار االستخدام المح سي، یتم تثبیت التكلفة ضمن المبلغ المدرج للموجودات الثابتة  المثل، عند إجراء فحص رئ ددة لها. و
ح األخر ضمن األراح أو الخسائر عند حدوثها. انة والتصل ع تكالیف الص ة معاییر التثبیت. یتم تثبیت جم تلب

معدالت یتم احتسابها لتحدید تكلفة الموجودات ناقصاً ال تستهلك األراضي. یتم احتساب استهالك الموجود ات األخر على أساس القس الثابت 
ما یلي: ة المقدرة على مد األعمار المقدرة،  ق م المت الق

انٍ  سنة١٠-٥على مد م
سنة٥-٢على مد آالت

تبومعدات تجهیزاتأثاث و  سنوات٥-٢على مد ةم
ارات سنوات٥-٣على مد س

مة  مة عندما تشیر األحداث أو التغیرات في الظروف إلى أن الق مة المدرجة للموجودات الثابتة بخصوص االنخفاض في الق یتم مراجعة الق
م ض ق ن تحصیلها فإنه یتم تخف مة المم مة المدرجة عن الق ن تحصیلها. عند وجود مثل هذا المؤشر وعندما تزد الق م ة المدرجة قد ال 

مة االستخدام. ع وق متها العادلة ناقصًا تكالیف الب اره األعلى لق اعت ن تحصیله  الموجودات إلى المبلغ المم

ون من غیر یتم التوقف عن تثبیت بند الموجودات ال عاد أو عندما  ة عند االست بند موجودات ثابتة أو أ جزء جوهر مثبت في البدا ثابتة 
ب ة أراح أو خسائر تنتج عن التوقف عن تثبیت بند الموجودات  عاده. إن أ ة من استخدامه أو است ة مستقبل ا اقتصاد ند المتوقع تحقی مزا

ان الدخل الموحد عند التوقف موجودات (تحتسب على أنها الفرق ما بین عاد والمبلغ المدرج لبند الموجودات) تدرج ضمن ب صافي عوائد االست
بند موجودات. عن تثبیت بند الموجودات 

ان ة وتعدیلها مستقبالً، إن  ل سنة مال ة  ة للموجودات الثابتة وأعمار االستخدام وطرقة االستهالك في نها ق م المت لك مالئمًا.ذیتم مراجعة الق

الموجودات غیر الملموسة

الشهرة(أ)
مة العادلة لصاف عة وتمثل الزادة في المبلغ المحول على حصة المجموعة األم في صافي الق ات التا ي تنشأ الشهرة من االستحواذ على الشر

ة المستحوذ علیها والق ن تحدیدها للشر ات الطارئة المم ات والمطلو ة المستحوذ الموجودات والمطلو طرة للشر مة العادلة للحصص غیر المس
علیها.

ل وحدة من الوحدات المولدة للنقد أو  مة، یتم توزع الشهرة المستحوذ علیها من اندماج األعمال على  وألغراض فحص االنخفاض في الق
بیر عن مجموعات الوحدات المولدة للنقد، إن الوحدة المولدة للنقد هي أصغر مجموعة من الموجو  ل  ش ة تعتبر مستقلة  دات تولد تدفقات نقد

ادل الناتج عن  ة لموجودات أخر أو مجموعات منها، والتي یتوقع أن تستفید من التفاعل المت ل وحدة أو اندماج األعمالالتدفقات النقد . إن 
ة الشهرة لألغراض اإلدارة مجموعة من الوحدات المولدة للنقد التي یتم توزع الشهرة علیها تمثل أقل مستو داخل المنش أة یتم من خالله مراق

ة. ة الشهرة على مستو القطاعات التشغیل ة. تتم مراق الداخل
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(تتمة)الموجودات غیر الملموسة

(تتمة)الشهرة(أ)

ٍل سنو أو على فترات أقصر إذا أشارت األحداث أو التغیرات في الظروف  ش مة الشهرة  ات المراجعة لتحر االنخفاض في ق یتم إجراء عمل
مة إلى وجود انخفاض محتمل في  مة قید االستخدام أو الق مة القابلة لالسترداد التي تمثل الق مة الدفترة للشهرة مع الق مة. تتم مقارنة الق الق

سه الحقاً  مصروف وال یتم ع اشرًة  مة م تم احتساب أ انخفاض في الق ع، أّیهما أعلى. و العادلة ناقصًا تكالیف الب

األسماء التجارة(ب)
س لها أعمار محددة وال یتم إطفاؤها نظرًا النخفاض تكلفة تجدیدها إلى یتم إظهار األ ة. إن األسماء التجارة ل التكلفة التارخ سماء التجارة 

أدنى حد.

عالقات العمالء(ج)
تم إدراجها الحقاً  مة العادلة في تارخ االستحواذ و الق ًا  ة من العقود مبدئ تس التكلفة ناقصًا اإلطفاء المتراكم. یتم إظهار عالقات العمالء الم  

استخدام طرقة القس الثابت لتوزع تكلفة عالقات العمالء على مد عمرها تم احتساب اإلطفاء  أعماٍر محددة. و تتمتع عالقات العمالء 
فترة عشر سنوات، وهي الفترة المقدرة لالستفادة منها. اإلنتاجي المقدر 

ة(د) ات التراكم الطل
ات یتم ة المتوقع الحصول علیها من هذه الطل ة المستقبل ة للفوائد االقتصاد مة الحال ة على أساس الق تس ة الم ات التراكم عد احتساب الطل

استخد التكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم. یتم احتساب اإلطفاء  ه، یتم إدراجها الحقاً  ناًء عل طرقة القس امخصم تكلفة الموجودات المتعلقة بها. و
فترة أرع سنوات، وهي الفترة المقدرة لالستفادة منها. ات المتراكمة على مد عمرها اإلنتاجي المقدر  الثابت لتوزع تكلفة الطل

ضاعة ال
م یتم سعر التقی ضاعة  ة. تمثل التكالیف ال طیئة الحر ة بنود متقادمة أو  قها أیهما أقل مع أخذ مخصص أل ن تحق مة المم تكلفة أو صافي الق

صرف أوالً. استخدام طرقة ما یرد أوالً  ما تم تحدیده  له الحالیین  تلك المصروفات المتكبدة لكل منتج حتى وصوله إلى موقعه وش

ن تح مة المم عاد.حدد صافي الق ة تحق عند االتمام واالست ة تكالیف إضاف ع التقدیر ناقصًا أ قها على أساس سعر الب ق

ة لسنة  ٢٠١٧الموجودات المال
ة  مة العادلة من خالل األراح أو الخسائر، وقروض وذمم مدینة وموجودات ضمن الفئاتتقوم المجموعة بتصنیف موجوداتها المال الق ة:  التال

ة. تحدد اإلدارة تصنیف موجوداتها محتف بها  عتمد التصنیف على الغرض الذ تم من أجله االستحواذ على الموجودات المال لالستحقاق. 
ة عند التثبیت األولي. المال

مة العادلة من خالل األراح أو الخسائر الق ة  (أ) الموجودات المال
مة العادلة من خالل األر  الق ة  ة محتف بها لغرض المتاجرة. یتم تصنیف بند الموجودات إن الموجودات المال اح أو الخسائر هي موجودات مال

موجودات  ع على المد القصیر. یتم تصنیف الموجودات في هذه الفئة  سي لغرض الب ل رئ ش ه  ة في هذه الفئة إذا تم االستحواذ عل المال
تها خالل  ان من المتوقع تسو موجودات غیر متداولة.شهرًا، ١٢متداولة إذا  فها  بخالف ذلك یتم تصن
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ة لسنة  (تتمة)٢٠١٧الموجودات المال

(ب) القروض والذمم المدینة
. یتم إدراجها ف ة غیر مشتقة بدفعات ثابتة أو قابلة للتحدید وهي غیر مدرجة في السوق النش ي إن القروض والذمم المدینة هي موجودات مال

عد أكثر الغ التي ُتستح  استثناء الم موجودات ١٢من الموجودات المتداولة،  ة سنة التقرر المالي. یتم تصنیف هذه القروض  شهرًا من نها
ة الغ مستحقة من أطراف ذات عالقة" والنقد " و"م غیر متداولة. تتألف القروض والذمم المدینة لد المجموعة من "ذمم مدینة تجارة وأخر

ضاحات  ز المالي الموحد (اإل ان المر ة في ب ه النقد ).١٣و٢٠, ٨وش

ع ة المتوفرة للب (ج) الموجودات المال
. وتدر  فها تحت أ فئات أخر ة غیر مشتقة تصنف إما في هذه الفئة أو لم یتم تصن ع هي موجودات مال ة المتوفرة للب ج إن الموجودات المال

عاد اال ستح أو اإلدارة تعتزم است ان االستثمار  شهرًا من سنة إعداد التقرر.١٢ستثمارات خالل ضمن الموجودات غیر المتداولة إال إذا 
ة أو مجموعة موجو  أن بند موجودات مال ان یوجد دلیل موضوعي  ما إذا  ة، لتحدید ف م بتارخ التقارر المال دات تقوم المجموعة بإجراء تقی

مة. ة قد تعرضت النخفاض في الق مال

ذا د ون هناك ه ة لسندات الدین، وعندما  ة، التي ُتقاس على أنها الفرق بین تكلفة النس مة، یتم حذف الخسارة التراكم لیل على انخفاض الق
ة وتم تثبیتها من قبل على هذا االس مة على بند الموجودات المال ة، ناقصًا أ خسائر انخفاض في الق مة العادلة الحال تثمار في االستحواذ والق

ان األراح أو الخسائر، من حقوق الم مة العادلة ألداة الدین ب تم تثبیتها في األراح أو الخسائر. في حال أنه وفي سنة الحقة زادت الق ة و لك
مة في األراح  عد تثبیت حصول خسارة االنخفاض في الق حدث ما حاصل  ل موضوعي  ش ة ر تلك الزادة  ان ع وٕام متوفرة للب والمصنفة 

س مبلغ خسارة اال ان الدخل الموحد.أو الخسائر، یتم ع مة من خالل ب نخفاض في الق

عتب ة التي تقل عن تكلفتها  مة العادلة لألوراق المال عتبر االنخفاض الجوهر أو المستمر في الق ة،  ة الستثمارات حقوق الملك ضاً النس ر أ
ذا دلیل على انخفاض  ون هناك ه متها. عندما  ة، التي تُقاس على دلیالً على أن الموجودات قد انخفضت ق مة، یتم حذف الخسارة التراكم الق

ة وتم تثبیته مة على بند الموجودات المال ة، ناقصًا أ خسائر انخفاض في الق مة العادلة الحال ا من قبل أنها الفرق بین تكلفة االستحواذ والق
تم تثبیت ة و ان األراح أو الخسائر، من حقوق الملك مة على هذا االستثمار في ب س خسائر انخفاض الق ها في األراح أو الخسائر. ال یتم ع

ان الدخل الموحد. ة من خالل ب ان الدخل الموحد عن أدوات حقوق الملك المثبتة في ب

ة المشتقة وأنشطة ا لتحواألدوات المال
متها العادلة. تعت ق اسها الحقًا  عاد ق مة العادلة بتارخ إبرام عقد المشت و الق ة  ة المشتقة في البدا مد طرقة تثبیت یتم تثبیت األدوات المال

ذلك، فإنها تعتمد أ ان األمر  ، وٕاذا  أداة تحو انت األداة المشتقة مصنفة  عة البند األراح أو الخسائر الناتجة على ما إذا  ضًا على طب
شأنه. المتحو 

. ات التحو فاء متطل ة التحو من قبل المجموعة نظراً لعدم است لم یتم تطبی محاس

ة الستحقاق البند المتحو  ق ات غیر متداولة عندما تكون الفترة المت موجودات أو مطلو مة العادلة لمشتقات التحو  امل الق  أكثر یتم تصنیف 
انت تلك الفترة شه١٢من  ات متداولة إذا  موجودات أو مطلو ة لالستحقاق رًا، و ق شهرًا. یتم تصنیف المشتقات المحتف بها ١٢أقل من المت

ات المتداولة. لغرض المتاجرة ضمن الموجودات أو المطلو

ان الدخل الموحد ضمن بند "أرا اشرًة في ب مة العادلة م التغیر في الق س لد ُتحتسب األراح والخسائر المتعلقة  ". ل ح / (خسائر) أخر
ة في  مة العادلة للسنة المنته التغیر في الق سمبر ٣١المجموعة أ أراح أو خسائر متعلقة  .٢٠١٨د
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ر العقارات لغرض التطو
ر. تدرج هذه العق غرض التطو عقارات  ع تصنف  التكلفة أو إن العقارات المستحوذ علیها أو التي تم إنشاؤها أو قید اإلنشاء لغرض الب ارات 

ر على تكلفة األرض والمصارف األخر ذات العالقة التي یتم  غرض التطو قها أیهما أقل. وتشتمل تكلفة عقارات  ن تحق مة المم صافي الق
قها  ن تحق م مة التي  حت قید التنفیذ. تمثل صافي الق ع قد أص ع المقدر تثبیتها عندما تكون األنشطة الالزمة لتجهیز العقارات للب سعر الب

ر ضمن األراح/(الخسائر) األخ ع عقارات لغرض التطو ة أراح أو خسائر من ب ع العقار. تدرج أ ر ناقصًا التكالیف المتكبدة عند إتمام و
ان الدخل الموحد.في ب

ع محتف بها للب موجودات مصنفة 
ع  محتف بها للب ع  ع یتم تصنیف الموجودات المحتف بها للب ة من خالل معاملة الب س صورة رئ ان سیتم تحصیل المبلغ المدرج  في حال 

ة وتوفر بند الم ع مرجحًا بدرجة عال ون الب فاؤه فق عندما  ار أن هذا الشر قد تم است وجودات بدًال من خالل االستخدام المستمر. یتم اعت
اشر ضمن الوضع الحالي له، وتتوقع اإلدارة إتما ع الم ع خالل سنة واحدة من تارخ التصنیف.للب م الب

ع أیهما أقل. مة العادلة ناقصًا تكالیف الب المبلغ المدرج والق ع تقاس  محتف بها للب إن الموجودات المصنفة 

الذمم المدینة التجارة
وك في ت الغ المش ة ناقصًا المخصص للم مة الفاتورة األصل ق وك في تحصیلها حصیلها.تظهر الذمم المدینة التجارة  یتم تقدیر الدیون المش

ة لتحصیلها. ان عد هناك إم امل المبلغ. تشطب الدیون المعدومة عندما لم  ح من غیر المرجح تحصیل  ص عندما 

ة ه النقد ة وش النقد
ز المالي الموحد على النقد لد البنوك وفي ال ان المر صندوق والودائع قصیرة األجل والتي تستح شتمل النقد والودائع قصیرة األجل في ب

مة. خالل ثالثة أشهر أو أقل، والتي تخضع لمخاطر تغییرات غیر جوهرة في الق

عد تنزل رصید ا ما ورد أعاله،  ة من النقد والودائع قصیرة األجل  ه النقد ة وش ة الموحد، تتألف النقد ان التدفقات النقد ات ألغراض ب لسحو
شوف .على الم ة للمجموعة والهامش النقد من البنوك، حیث تعتبر جزءاً ال یتجزأ من اإلدارة النقد

رأس المال
اشر  ة التي تعود م ة. یتم إدراج التكالیف اإلضاف حقوق ملك ة  ارات أسهم ضمن حقوق تصنف األسهم العاد ة جدیدة أو خ ًة إلصدار أسهم عاد

ة. عد تنزل الضر خصم من العائدات،  ة  الملك

ما في ذلك أ تكالیف  شراء أ أسهم في رأس مال المجموعة (أسهم الخزنة)، فإن المقابل المدفوع  ات المجموعة  عندما تقوم إحد شر
ة الشراء ( اشرًة لعمل ة عائدة م ة العائدة إلى حملة األسهم في المجموعة حتى یتم إضاف عد خصم ضرائب الدخل) یتم خصمها من حقوق الملك

إلغاء األسهم أو إعادة إصدارها.

ة الحقًا، فإن أ مقابل مالي مقبوض،  اشرة للمعاملة وتأثیرات عد خصموعند إعادة إصدار تلك األسهم العاد ة عائدة م أ تكالیف إضاف
ة  ة العائدة إلى حملة األسهم في المجموعة.ضر الدخل ذات العالقة، یتم إدراجه في حقوق الملك
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الضرائب
ة المؤجلة. ت ة والضر ة الحال ة للفترة الضر استثناء الحاالت التي ترت فیها شمل مصروف الضر ان الدخل الموحد،  ة في ب ثبت الضر

ة ضمن بنود  ضًا تثبیت الضر ة. في هذه الحالة، یتم أ اشرًة في حقوق الملك ة ببنوٍد مثبتة في بنود الدخل الشامل األخر أو م الدخل الضر
ة، على التوالي. اشرة في حقوق الملك الشامل األخر أو م

ةضر ة الدخل الحال
ة الدخل الحال ة في الدول التي ةحتسب رسم ضر ة العموم ة السائدة أو التي تكون سائدة في تارخ المیزان عمل تعلى أساس القوانین الضرب

اته عة و افیها المجموعة وشر عو تالتا م المراكز المتعلقة  ل دور بتقی ش ة. تقوم اإلدارة  ة بخصوص حق دخًال خاضعًا للضر ائد الضر
ًا على  ون ذلك مناس ذلك بوضع مخصصات عندما  قة خاضعة للتفسیر. وتقوم اإلدارة  ة المط األوضاع التي تكون فیها التشرعات الضرب

الغ المتوقع دفعه لهیئات الضرائب.اأساس الم

ة المؤجلة الضر
ات  استخدام طرقة المطلو ن مخصص الضرائب المؤجلة  متها یتم تكو ات وق ة للموجودات والمطلو على الفروقات المؤقتة بین األسس الضرب

ة بتارخ اعداد التقرر المالي. المدرجة ألغراض التقارر المال

استثناء: ة،  ع الفروقات المؤقتة الخاضعة للضر ة المؤجلة لجم ات الضر یتم تثبیت مطلو

ة المؤجلة من ا- ات الضر ست دمج عندما تنشأ مطلو ات في المعاملة التي ل لتثبیت األولي للشهرة أو لبند موجودات أو لبند مطلو
ة ة أو األراح أو الخسائر الخاضعة للضر األعمال وال تؤثر، في وقت المعاملة، على األراح المحاسب

ما- ات الف االستثمارات في الشر طة  ة المرت الفروقات المؤقتة الخاضعة للضر قة والحصص في یتعل  ات الشق عة والشر تا
س في  س الفروقات المؤقتة وأنه من المحتمل أن الفروق المؤقتة لن تنع م في توقیت ع ن التح م ة، حیث  المشارع المشتر

المنظورالمستقبل

ة یتم تثبیت موج ة غیر المستخدمة والخسائر الضرب ع الفروقات المؤقتة القابلة للخصم، وترحیل اإلعفاءات الضرب ة المؤجلة لجم ودات الضر
ون متوفرا مقابل  ة سوف  ه من المرجح أن الرح الخاضع للضر ون ف ة المؤجلة إلى الحد الذ  غیر المستخدمة. تثبت موجودات الضر

ن استخدا م ة غیر المستخدمة ما الذ  ة غیر المستخدمة والخسائر الضرب مه من الفروقات المؤقتة القابلة للخصم وترحیل اإلعفاءات الضرب
عدا:

الفروقات المؤقتة القابلة لالستقطاع من التثبیت األولي لبند موجودات أو - ة المؤجلة الذ یتعل  عندما ینتج بند موجودات الضر
ات في معاملة ة أو على األراح أو الخسائر الخاضعة مطلو ست دمج أعمال وال تؤثر، في وقت المعاملة، على األراح المحاسب ل

ة. للضر

ما ة، ف قة والحصص في المشارع المشتر ات الشق عة والشر ات التا االستثمارات في الشر طة  الفروقات المؤقتة القابلة للخصم المرت یتعل 
سها في المستقبل المنظور یتم تثبیت موجود ه من المرجح أن الفروقات المؤقتة سوف یتم ع ون ف ة المؤجلة فق إلى الحد الذ  ات الضر

ن استخدامه من الفروقات المؤقتة. م ون متاحا مقابل الذ  ة سوف  وأن الرح الخاضع للضر

ة المؤجلة في تار مة المدرجة لموجودات الضر ون یتم مراجعة الق عد من المرجح ان  ضها الى الحد الذ لم  ل تقرر مالي وتخف م  خ تقد
ة المؤجلة غیر  ة المؤجلة. إن موجودات الضر ل أو جزء من بند موجودات الضر استخدام  ة الكافي متوفرا للسماح  الرح الخاضع للضر

تم تث ل تقرر مالي و م  مها في تارخ تقد ة سوف المثبتة یتم إعادة تقی ه من المرجح أن الرح الخاضع للضر ح ف ص بیتها إلى الحد الذ 
ة المؤجلة. استرداد بند موجودات الضر سمح في المستقبل 
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(تتمة)الضرائب

ة المؤجلة (تتمة)الضر
قها في السنة عند تحقی بند الموجودات أو سداد بند المطلو  ة المتوقع تطب النسب الضرب ة المؤجلة  ات الضر اس موجودات ومطلو ات، یتم ق

ًا بتارخ التقرر.اس قة فعل ة) المط ة (القوانین الضرب تنادًا إلى النسب الضرب

البنود المثبتة خارج األراح أو الخسائر یتم تثبیتها خارج األراح أو الخسائر. یتم تثبیت بنود الض ة المؤجلة التي تتعل  ة المؤجلة إن الضر ر
ة إما ضمن بنود الد ة.بخصوص المعاملة المعن اشرًة في حقوق الملك خل الشامل األخر أو م

ة الدخل  ات ضر ة مقابل مطلو ة الحال ة موجودات الضر ة المؤجلة إذا وجد ح ملزم قانونًا لتسو ات الضر ة موجودات ومطلو یتم تسو
ة. ة ونفس السلطة الضرب ة المؤجلة بنفس المنشأة الخاضعة للضر ة وتتعل الضر الحال

جزء من دمج األعمال، ولكن ال تستوفي معاییر التثبیت المنفصل في ذلك الوقت، یتم تثبیتها الحقًا إذا تغیر إ ا المستحوذ علیها  ت ن المزا
مة الشهرة (طالما أنه ال یزد عن الشهرة) إذا حدث معلومات جدیدة حول الحقائ والظروف. یتم معاملة التعدیل إما على أنه انخفاض في ق

اس أو یثبت في األراح أو الخسائر.خال ل فترة الق

عات األراح دخل توز
یتم تثبیت توزعات األراح عند استحقاق الدفعات.

عات األراح توز
ة للمجموعة خالل السنة التي یتم فیها الموافقة على انات المال ات في الب بند مطلو یتم تثبیت توزعات األراح على مساهمي المجموعة 

توزعات األراح من قبل مساهمي المجموعة.

دخل الفوائد
اً بخصم الدفعات أو المقبوضات ا قوم فعل اره السعر الذ  اعت استخدام طرقة سعر الفائدة الفعلي  ة المقدرة مستقبًال یتم تسجیل دخل الفوائد  لنقد

ات ال ون مالئمًا، إلى صافي المبلغ المدرج للموجودات أو المطلو ة أو على فترة أقصر، حیثما  ة. على مد األعمار المقدرة لألداة المال مال
ان الدخل الموحد. ل في ب یدرج دخل الفوائد ضمن دخل التمو

تكالیف القروض
اشر  ح جاهزة إن تكالیف القروض العائدة م بیرة من الزمن لتص الضرورة فترة  ة إلى استحواذ أو إنشاء أو إنتاج بند موجودات ما والتي تأخذ 

ع تكالیف القروض األخر للمصارف في الف جزء من تكلفة بند الموجودات. یتم تحمیل جم ع المقصود منها، یتم رسملتها  ترة لالستخدام أو الب
یف القروض من الفوائد والتكالیف األخر التي تتكبدها منشأة ما بخصوص اقتراض األموال.التي تحدث خاللها. تتألف تكال

ة ذمم دائنة تجار
ضاعة أو خدمات سواء استلمت المنشأة فواتیر من الموردی د المنشأة ب الغ المستحقة الدفع في المستقبل لقاء تزو ات الم ن أو لم یتم تثبیت مطلو

مة ا الق ًا  استخدام طرقة معدل الفائدة الفعلي.تستلم مبدئ التكلفة المطفأة  لعادلة وتقاس الحقاً 

المخصصات
، من المرجح أن یلزم تدف خارج للموارد  ات المخصصات عند وجود التزام حالي (قانوني أو ضمني) على المجموعة نتیجة حدث ساب یتم إث

ة ضرورًا لتسدید االلتزام و  ا اقتصاد عض التي تتضمن مزا ن استعادة  م أنه  ن عمل تقدیر معقول لمبلغ االلتزام. عندما تتوقع المجموعة  م
أ  . یتم عرض المصارف المتعلقة  بند موجودات ولكن عند التأكد من السداد فق ل المخصصات، یتم تثبیت المبلغ المحصل  من أو 

الغ محصلة. ة م عد خصم أ ان الدخل الشامل  مخصص في ب
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یجارعقود اإل
عقود إیجار تشغیل فها  ة بند الموجودات، یتم تصن ا ملك ع مخاطر ومزا صورة جوهرة بجم حتف المؤجر  موجبها  ة. إن عقود اإلیجار التي 

ان الدخل الشامل على أساس القس الثابت على مد فترة العقد. مصروف في ب ة  یتم تثبیت عقود اإلیجار التشغیل

ة الخدم افأة نها ة للموظفینم
ات المقدر لمستحقات الموظفین  ن مخصص لبند المطلو ا ذات العالقة نتیجة للخدمات المقدمة من قبل عیتم تكو ة والمزا ن اإلجازات السنو

ة الخدمة ال افآت نها ات االكتوارة، لم استخدام التقن ن مخصص،  ذلك تكو ز المالي الموحد. یتم  ان المر مستحقة الموظفین حتى تارخ ب
ز المالي  ان المر اتها، وذلك عن فترات خدمتهم حتى تارخ ب الموحد.للموظفین وفقاً لقوانین العمل في البلدان التي تزاول فیها المجموعة عمل

ة المتحدةبخصوص الموظفین  الهیئة العامة للمعاشات ، تقوم المجموعة بتكون مخصص للمساهمات المقدمة إلى مواطني دولة اإلمارات العر
ة ة المتحدةوالتأمینات االجتماع ة من رواتب الموظفین تقتصر التزامات المجموعة على هذه في دولة اإلمارات العر ة مئو نس وتحسب 

مدفوعات لخط المساهمات المحددة حیث تكون التزامات المجموعة  تم التعامل معها  المساهمات والتي تحّمل للمصارف عند استحقاقها. و
موجب خطة مزا ة لتلك الناتجة  ا مساهمات التقاعد المحددة.موجب هذه الخط مساو

، بینما یت درج ضمن الذمم الدائنة التجارة واألخر ات متداول و بند مطلو ة وتذاكر السفر موضحة  اإلجازات السنو م إن المخصص المتعل 
ات غیر متداول. بند مطلو ة الخدمة  افآت نها م عرض المخصص المتعل 

ة ل العمالت األجنب تحو
المستخدمة وعملة العرضالعملة أ)(

ة والتي ت س ة الرئ استخدام عملة البیئة االقتصاد اسها  ة لكل منشأة من منشآت المجموعة یتم ق انات المال عمل بها إن البنود المدرجة في الب
ا اعت ة المتحدة،  ة الموحدة بدرهم اإلمارات العر انات المال ره عملة العرض لد المجموعة.المنشأة ("العملة المستخدمة"). یتم عرض الب

المعامالت واألرصدةب)(
استخدام أسعار الصرف السا ة إلى العملة المستخدمة  العمالت األجنب ل المعامالت  م حیث یتم إعادة یتم تحو ئدة بتارخ تلك المعامالت أو التقی

ة  ات النقد ل الموجودات والمطلو ة هذه المعامالت وعن تحو ة الناتجة عن تسو اس تلك البنود. إن أراح وخسائر صرف العمالت األجنب ق
ان  ة السنة یتم تثبیتها في ب أسعار الصرف السائدة في نها ة  العمالت األجنب .وحدملاالدخل المصنفة 

ان الدخل الموحد ضمن بند "إیر  ة في ب ه النقد ة وش ات والنقد السلف ما یتعل  ة ف ادات یتم عرض األراح والخسائر من صرف العمالت األجنب
ان الدخل الموحد. ة في ب ل العمالت األجنب افة األراح والخسائر األخر من تحو ما یتم عرض  ل".  أو تكالیف تمو

مة العادلة من خالل األراح أو الخسائرإن  الق ة مثل األسهم المحتف بها  ة غیر النقد ات المال ل على الموجودات والمطلو یتم فروقات التحو
ة مثل ا ة غیر النقد ل عن الموجودات المال مة العادلة. إن فروقات التحو جزء من أراح أو خسائر الق سهم ألتثبیتها في األراح أو الخسائر 

. ع في بنود الدخل الشامل األخر اطي المتوفر للب ع تدرج ضمن االحت المصنفة على أنها متوفرة للب
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ة (تتمة) ل العمالت األجنب تحو

منشآت المجموعةج)(
ة تختلف عن عملة الع ف ز المالي لكافة منشآت المجموعة (التي ال تعاني عملتها من اقتصاد متضخم) والتي لها عملة وظ رض إن النتائج والمر

ل  ل منها إلى عملة العرض على النحو التالي:یتم تحو

ز المالي هذا؛١( ان المر سعر اإلقفال بتارخ ب ز مالي معروض،  ان مر ات، لكل ب ل الموجودات والمطلو ) یتم تحو
اً م٢( مثل تقر ان متوس السعر ال  متوس أسعار الصرف (إال إذا  ان دخل  ل اإلیرادات والمصارف لكل ب عقوالً للتأثیر المتراكم ) یتم تحو

أسعار الصرف في توارخ  ل اإلیرادات والمصارف  ألسعار الصرف السائدة في توارخ المعامالت، وفي هذه الحالة یتم تحو
المعامالت)؛ و

)٣. ة ضمن بنود الدخل الشامل األخر ع الفروقات الناتجة عن صرف العمالت األجنب ) یتم تثبیت جم

لهما إن الشهرة وتعدیال تم تحو ة و ات منشأة أجنب مطلو موجودات و ة تتم معاملتهما  مة العادلة الناتجة عن االستحواذ على منشأة أجنب ت الق
. ة تثبت ضمن بنود الدخل الشامل األخر انات المال ل الناتجة من الب سعر اإلغالق. إن فروقات التحو

ات من البنوك سلف
ات الم ع المطلو الغ المستحقة الدفع، یتم تنزل تكالیف المعامالت یتم تثبیت جم ات والم مة العادلة، وفي حالة القروض والسلف الق ة  ة في البدا ال

اشرة. العائدة لها م

استخدام طرقة سعر الفائدة التكلفة المطفأة  اسها الحقا  ات التي یترتب علیها فوائد یتم ق تم عد التثبیت األولي، فإن القروض والسلف الفعلي. و
ة إطفاء سعر الفائدة الفعلي. ذلك من خالل عمل ات و تثبیت األراح والخسائر ضمن األراح أو الخسائر عند التوقف عن تثبیت المطلو

ل جزءًا ال یتجزأ من س ار أ خصم أو عالوة على االستحواذ والرسوم والتكالیف التي تش األخذ في االعت عر الفائدة تحتسب التكلفة المطفأة 
ان الدخل الموحد. ل في ب الفعلي. یدرج إطفاء سعر الفائدة الفعلي ضمن تكالیف تمو

التكلفة المطفأة. عة  ات التا ما في ذلك المبلغ المؤجل من االستحواذ على الشر ة األخر  ات المال اس المطلو یتم ق

ات أو إلغائه أو انتهاء صالحیته. وعند الق ات المالي عند االعفاء من االلتزام المرت ببند المطلو ام بإحالل یتم التوقف عن تثبیت بند المطلو
ات مالي آخر من نفس المقرض على أ ات المالي ببند مطلو ات بند المطلو ل أساسي أو أن الشرو المتعلقة ببند المطلو ش ساس شرو مختلفة 

ات المالي األصلي  صورة جوهرة، یتم التعامل مع هذا اإلحالل أو التغییر على أنه توقف عن تثبیت بند المطلو بند الموجود قد تم تعدیلها 
تم تثبیت الفرق في  ات مالي جدید. و ات مالي وتثبیت بند مطلو ان الدخل الموحد.مطلو الغ المدرجة ذات العالقة في ب الم
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ة (تتمة)-٢ اسات المحاسب أسس اإلعداد والس

ة الهامة (تتمة)ملخص ٦-٢ اسات المحاسب الس

ة موجودات مال ة  التوقف عن تثبیت الموجودات المال
ة مماث ة أو جزء من مجموعة موجودات مال ة (أو حیثما ینطب جزء من الموجودات المال ة التوقف عن تثبیت الموجودات المال لة) یتم في البدا

معنى شطبها ة ( ز المالي للمجموعة) عندما:موجودات مال ان المر من ب

ة من بند الموجودات، أو-  تنتهي الحقوق في الحصول على التدفقات النقد
ة المستل-  ة من بند الموجودات أو عندما تأخذ على عاتقها االلتزام بدفع التدفقات النقد مة تحول المجموعة حقوقها الستالم التدفقات النقد

ا الكامل دون تأخیر  ع المخاطر والمزا ل فعلي جم ش موجب ترتیب "تمرر"؛ وٕاما (أ) أن تحول المجموعة  جوهر لطرف ثالث 
ا بند الموجودات، إال أنها حّولت  ع مخاطر ومزا اً بجم المتعلقة ببند الموجودات، أو (ب) ال تكون المجموعة قد حّولت وال احتفظت فعل

طرة على بند الموجودات الس

مخاطر وعندما تح م ما إذا احتفظت  ة تمرر، فإنها تقوم بتقی ة من بند موجودات أو تبرم اتفاق ّول المجموعة حقوقها الستالم التدفقات النقد
ا بند  ع مخاطر ومزا ًا بجم . وعندما ال تكون المجموعة قد حّولت أو احتفظت فعل ان هذا االحتفا ة أم ال، وٕالى أ مد  ا الملك ومزا

استخدام بند الموجودات طرة على بند الموجودات، تستمر المجموعة بتثبیت بند الموجودات ضمن نطاق استمرار المجموعة  ، ولم تحول الس
ات المرت ند المطلو ه. وُقاس بند الموجودات المحّول و ات مرت  ذلك بتثبیت بند مطلو ه الموجودات. وفي هذه الحالة، تقوم المجموعة   

س ع الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها المجموعة.على أساس 

ة ات المال التوقف عن تثبیت المطلو
ات أو إلغائه أو انتهاء صالحیته. وعند الق ات المالي عند االعفاء من االلتزام المرت ببند المطلو ام بإحالل یتم التوقف عن تثبیت بند المطلو

ات مالي  ات المالي ببند مطلو ات بند المطلو ل أساسي أو أن الشرو المتعلقة ببند المطلو ش آخر من نفس المقرض على أساس شرو مختلفة 
ات المالي األصلي  صورة جوهرة، یتم التعامل مع هذا اإلحالل أو التغییر على أنه توقف عن تثبیت بند المطلو بند الموجود قد تم تعدیلها 

ات مالي جدی ات مالي وتثبیت بند مطلو ان الدخل الشامل الموحد.مطلو الغ المدرجة ذات العالقة في ب تم تثبیت الفرق في الم د. و

ة مة الموجودات غیر المال االنخفاض في ق
مة. في حال و  ة تعرض النخفاض في الق أن إحد الموجودات المال ان یوجد مؤشر  ما إذا  جود تقوم المجموعة بتارخ إعداد التقارر بتقدیر ف

الغ مثل هذا مة لبند الموجودات، تقوم المجموعة بتقدیر الم ار سنو بخصوص االنخفاض في الق ان من الضرور إجراء اخت المؤشر، أو إذا 
مة العادلة له أو الوحدات المنتجة للنقد أیهما أ  مثل الق ن تحصیله لبند الموجودات  ن تحصیلها لبند الموجودات. إن المبلغ المم على ناقصا المم

ام بند الموجودات بإنتاجتك ة إال في حال عدم ق ن تحصیلها إلحد الموجودات الفرد الغ المم مة االستخدام. یتم تحدید الم ع وق تدفقات الیف الب
سي عن تلك المحصلة من الموجودات األخر أو مجموعة من الموجودات. عندما یزد المبلغ المدرج لبند ل رئ ش ة داخلة تكون مستقلة  نقد

ضه تم تخف مته و أنه انخفضت ق عتبر بند الموجودات  ن تحصیله،  مة الوحدات المنتجة للنقد عن المبلغ المم إلى الموجودات أو عندما تزد ق
استخدام معدل  ة  متها الحال ة المقدرة إلى ق ة المستقبل مة االستخدام، یتم خصم التدفقات النقد م ق ن تحصیله. عند تقی الخصم قبل المبلغ المم

مة ة مخاطر متعلقة ببند الموجودات. عند تحدید الق ة لألموال وأ مة الزمن ة في السوق للق س التقدیرات الحال ع ة الذ  العادلة اقتطاع الضر
ار المعامالت الحدیثة للسوق، إن وجدت. إذا لم یتم تحدید هذه المعامالت، یتم ا ع، مع األخذ في االعت م ناقصا تكالیف الب ستخدام نموذج تقی

مة العادلة المت عة المتداولة للعموم أو مؤشرات الق ات التا م أسعار أسهم الشر مضاعفات تقی ات  وفرة مناسب لذلك. یتم تثبیت هذه االحتسا
. األخر
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ة (تتمة)-٢ اسات المحاسب أسس اإلعداد والس

ة الهامة (تتمة)٦-٢ اسات المحاسب ملخص الس

ة (تتمة)االنخفاض ف مة الموجودات غیر المال ي ق
صورة منفصلة  ات المتوقعة التي یتم إعدادها  مة لدیها على أساس الموازنات المفصلة واالحتسا احتساب االنخفاض في الق لكل تقوم المجموعة 

ة مقابلها. تغطي ه ص الموجودات الفرد ات المتوقعة وحدة من الوحدات المنتجة للنقد لد المجموعة التي یتم تخص ذه الموازنات واالحتسا
ة  ة المستقبل طب لتوقعات التدفقات النقد ل األجل و الفترات األطول، یتم احتساب معدل النمو طو ما یتعل  عد صورة عامة خمس سنوات. ف

م ما في ذلك االنخفاض في ق ات المستمرة،  مة عن العمل ان الدخل الشامل السنة الخامسة. تثبت خسائر االنخفاض في الق ضاعة، في ب ة ال
مته. فة بند الموجودات الذ انخفضت ق ما یتف مع وظ المصارف  ضمن تلك البنود المتعلقة 

قاً لم تعد موجودة  مة المثبتة سا أن خسائر االنخفاض في الق ان یوجد مؤشر  ما إذا  ل تقرر مالي لمعرفة ف م بتارخ  أو أنها قد یتم إجراء تقی
ن تحصیله من بند الموجودات أو الوحدة المنتجة للنقد. یتم عان س خفضت. في حالة وجود مثل هذا المؤشر، تقوم المجموعة بتقدیر المبلغ المم

ن تحصیله من بند  قًا فق في حال حصول تغیر في االفتراضات المستخدمة لتحدید المبلغ المم مة المثبتة سا خسائر االنخفاض في الق
حیث ال یزد المبلغ المدرج لبند الموجودات الموجودات س محدودة  ة الع مة جر تثبیته. تكون عمل منذ آخر مبلغ خسارة لالنخفاض في الق

الغ لال عد تنزل االستهالك، شرطة أنه لم یتم تثبیت م ون تم تحدیده  قه وال یزد عن المبلغ المدرج الذ قد  ن تحق نخفاض عن المبلغ المم
المبلغ المعاد في الق ان بند الموجودات مدرج  ان الدخل الشامل إال إذا  س في ب قة. یتم تثبیت ذلك الع مة لبند الموجودات في السنوات السا

م. زادة إعادة تقی س  ة الع مه، في تلك الحالة یتم معالجة عمل تقی

ة ة األدوات المال تسو
ات الم ة والمطلو ة الموجودات المال ة یتم تسو ان هناك ح قانوني ملزم لتسو ة الموحدة فق إذا  ة العموم درج صافي المبلغ في المیزان ة و ال

ون الح القا التزامن. یجب أال  ات  ة للسداد على أساس الصافي أو لتحقی بند الموجودات وسداد بند المطلو الغ المثبتة وتوجد ن نوني الم
ة األحداث المستقبل ة وفي حالة التخلف عن السداد أو إعسار أو إفالس الملزم مشروًطا  اق األعمال العاد ون قابًال للتنفیذ في س جب أن  و

المجموعة أو الطرف المقابل.

فات غیر المتداولة فات المتداولة مقابل التصن التصن
ز المالي المنفصل استنادًا إ ان المر ات في ب عرض الموجودات والمطلو لى التصنیف المتداول/غیر المتداول. یتم تصنیف تقوم المجموعة 

ون:بند  الموجودات متداوًال عندما 

ة؛· ة العاد عه أو استهالكه في الدورة التشغیل ة لب قه أو هناك الن متوقع تحق
سي لغرض المتاجرة؛· ل رئ ش ه  محتف 
قه خالل · ة؛١٢متوقع تحق عد فترة إعداد التقارر المال شهرًا 
ات على األقل لفترة نقد· ستخدم لسداد بند مطلو حول أو  ان مقیدًا من أن  ة إال إذا  ه نقد عد فترة إعداد التقارر ١٢ة أو ش شهرًا 

ة. المال

ع الموجودات األخر على أنها غیر متداولة.   یتم تصنیف جم

ان: ات متداول إذا  یتم تصنیف بند المطلو

ته خالل دورة تش· ة؛متوقع تسو ة عاد غیل
سي لغرض المتاجرة؛· ل رئ ش ه  محتف 
ة؛ أو١٢مستح السداد خالل · عد فترة إعداد التقارر المال شهرًا 
ات على األقل لمدة · ة بند المطلو ة.١٢ال توجد هناك حقوق غیر مشروطة لتأجیل تسو عد فترة إعداد التقارر المال شهرًا 

ع ا ات األخر على أنها غیر متداولة.تقوم المجموعة بتصنیف جم لمطلو
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امالتقدیرات استخدام -٣ واألح

اناتإن إعداد  ةالب الغ المدرجة الموحدة المال ة والم اسات المحاسب ام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على تطبی الس قتضي من اإلدارة وضع أح
ات  ة عن والمصارف. وقد تختلف النتائوالدخلللموجودات والمطلو التقدیرات.تلك ج الفعل

ةإعداد هذه وعند  انات المال ام انت ، الموحدةالب ة للمجموعة والمصادر الجوهرة األح اسات المحاسب التي اتخذتها اإلدارة عند تطبی الس
ة الموحدة للسنة ال انات المال قة في الب ام والمصادر المط دة نفس األح ة للتقدیرات غیر المؤ س ة في الرئ سمبر ٣١منته .٢٠١٨د

ة الهامة١-٣ التقدیرات واالفتراضات المحاسب

انات یتطلب إعداد  ة الب ام والتقدیرات واالفتراضات التي قد تؤثر على المبلغ المعلن للموجودات المال الموحدة للمجموعة من اإلدارة إجراء األح
ة واإلیرادات والمصارف واإلفصاحات ات المال الضرورة والمطلو م العادلة. وتستند هذه التقدیرات  ات الطارئة والمخصصات الناتجة والق والمطلو

الغ المعلنة.  ة عن الم صفة إلى افتراضات حول العدید من العوامل، وقد تختلف النتائج الفعل ة  تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات األساس
تم تثبیت مراجعات التقدیرات المحاس ة في الفترة التي مستمرة. و ة متأثرة.ب تتم فیها مراجعة التقدیرات وفي أ فترات مستقبل

ة)أ اس مستو إنجاز أعمال العقود اإلنشائ طرقة التكلفة إلى التكلفة (طرقة إدخال) لق

ت ة الخاصة بها. و ة العقود اإلنشائ ل تقرر تستخدم المجموعة طرقة التكلفة إلى التكلفة (طرقة إدخال) في محاس عین على المجموعة، بتارخ 
تطلب ذلك من المجموعة مالي،  ة. و ة التي سیتم تحملها، إجراءتقدیر مرحلة اإلنجاز وتكالیف اإلنجاز لعقودها اإلنشائ تقدیرات للتكالیف المستقبل

عد تارخ التقرر المالي. وتتضمن هذه التقدیرات  اطن استنادًا إلى األعمال التي سیتم تنفیذها  ات المحتملة من مقاولي ال ضًا تكلفة المطال أ
ة على أ مراجعة لهذه التقدیرات في الفترة التي تتم فی س األثار المترت ة األخر للعمالء. وتنع االلتزامات التعاقد ها مراجعة وتكلفة الوفاء 

قعة، یتم تثبیت إجمالي الخسائر المتوقعة فوراً، حالما یتم توقعها، التقدیرات. وعندما تتجاوز تكالیف العقد المتوقعة إجمالي إیرادات العقد المتو 
تم تضمین عوامل مثل سواًء بدأ العمل على هذه العقود أم ال. تستخدم المجموعة فرقها التجار لتقدیر تكالیف إنجاز عقود اإلنشاءات. و

ات في األسعار الجوهرة وتكالیف العمالة والتكالیف األخر ضمن تقدیرات التأخیرات في تارخ اإلنجاز المتوقع والتغیرات في نطاق العمل والتغیر 
صفة دورة. تكلفة اإلنشاء بناًء على أفضل التقدیرات التي یتم تحدیثها 

ات)ب فروقات أعمال العقود والمطال

عة وسع ًا في المستقبل أو للعقود الجدیدة استناداً إلى طب ة من خالل ستتم معالجة أوامر التعدیل محاسب ة المطلو ر المنتجات والخدمات اإلضاف
اس والخصومات) في م العقود القابلة إلعادة الق ات وق ما في ذلك المطال سعر أوامر التعدیل هذه. وتقوم المجموعة بتضمین المبلغ المتغیر (

ة العقد. سیتم تقیید المبلغ المتغیر إلى الح ح لها من بدا س جوهر في المعاملة التي تتوقع أن  حدث ع ون من المرجح أن ال  د الذ 
ة للمبلغ المتغیر الحقًا. دة المصاح ة المثبت عند ثبوت التقدیرات غیر المؤ مبلغ اإلیرادات التراكم

ة)ج مة الموجودات المال االنخفاض في ق

شأن مخاطر التعثر في السداد  ة إلى افتراضات  ومعدالت الخسائر المتوقعة. تستخدم المجموعة تستند مخصصات خسائر الموجودات المال
قة للمجموعة وظروف  ة السا انات التارخ مة، استنادًا إلى الب ام عند عمل هذه االفتراضات وتحدید مدخالت حساب االنخفاض في الق األح

ة. ل فترة تقارر مال ة  ة في نها ذلك التقدیرات المستقبل ة و السوق الحال



ة كشر لأنددر ع.م.شانترناشیونالس
الموحدة المالیة اناتالبیإیضاحات حول 

٢٠١٨دیسمبر٣١في 

٣٨

اماستخدام الت-٣ (تتمة)قدیرات واألح

ة الهامة١-٣ (تتمة)التقدیرات واالفتراضات المحاسب

ة)د مة الموجودات غیر المال االنخفاض في ق

ل تارخ إلعداد التقارر الم ة في  مة الموجودات غیر المال ة مؤشرات على االنخفاض في ق انت هناك أ ما إذا  م ف ة. تقوم المجموعة بتقی ال
ون وفي حالة و  ًا، تقوم المجموعة جود مثل هذا المؤشر، أو عندما  مة مطلو ار السنو لبند الموجودات بخصوص االنخفاض في الق االخت

ار الشهرة والموجودات غیر الملموسة ذات أعمار االستخدام غیر المقدرة بخص تم اخت وص بتقدیر المبلغ القابل لالسترداد لبند الموجودات. و
ًا أو في األوقات األخر التي توجد فیها تلك المؤشرات. االنخفاض في الق ةمة سنو ار الموجودات غیر المال بخصوص األخر یتم اخت

مة االستخدام،  ن تحصیلها. عندما یتم إجراء احتساب ق الغ المدرجة من غیر المم أن الم مة عندما تكون هناك مؤشرات  االنخفاض في الق
ة المتوقعة من الموجودات أو الوحدة المنتجة للنقد و اتقدیر اإلدارة یتعین على  ة المستقبل ار معدل الخصم المناسب من أجل ختالتدفقات النقد

ة. ة لتلك التدفقات النقد مة الحال احتساب الق

ر القطاعات-٤ تقار

ار الدول ة للمجموعة أدناه وفقاً للمع القطاعات التشغیل ان المعلومات المتعلقة  ة رقم عداد اي إلیتم ب قتضي ٨لتقارر المال ة".  "القطاعات التشغیل
ٍل من ش ونات المجموعة، وتتم مراجعة هذه التقارر  ة المعدة حول م ة على أساس التقارر الداخل ار تحدید القطاعات التشغیل تظم من هذا المع

سي عن اتخاذ القر  ة" التي تعتبر المسؤول الرئ ص الموارد الالزمة لكل قطاع قبل "اإلدارة التنفیذ ة وذلك بهدف تخص ات التشغیل شأن العمل ارات 
ة على أساس اإلیرادات. م أداء القطاعات التشغیل ة تقوم بتقی م أدائه. إن اإلدارة التنفیذ وتقی

قطاعات األعمال

ة بناًء على الخدمات المقدم م م المجموعة لألغراض اإلدارة إلى وحدات تنظ ة یتم تقس ل وحدة. تضم المجموعة ثالثة قطاعات تشغیل ة من 
ة هي األعمال س ةرئ ة(الهندس ة والصح ة والكهرائ ان .)الم ة، وأعمال أخر واألعمال المدن

ة ة والصح ة والكهرائ ان األعمال الم قطاع اإلنشاءات  ة تنفیذ أعمال المقاوالت المتعلقة  وأعمال الصرف یتولى قطاع األعمال الهندس
االصحي قطاع اإلنشاءات  اه وتبرد المناط وٕانتاج الطاقة.وأعمال المقاوالت المتعلقة  ة ومحطات معالجة الم ة التحت لبن

ة واألنشطة العقار قطاع اإلنشاءات مثل تشیید العقارات واألعمال الصح ة تنفیذ أعمال المقاوالت المتعلقة  . ةیتولى قطاع األعمال المدن

أعمال األعمال األخر أما قطاع  قوم  تب اإلدار للمجموعة الذ  عة تنفذ أعمال المقاوالت في قطاعي الطاقة والبیئة والم ة تا فیتمثل في شر
ة وعالقات ال ة المؤسس ات واالستحواذ علیها والهو عة وٕادارة الخزنة ودمج الشر ات التا افة الشر مستثمرن. التخط االستراتیجي وٕادارة 

ة، یتم اإلفصاح عن الشهرة والموجودات غیر الملموسة األخر واإلطفاء المتعل بهما ضمن القطاع  وألغراض اإلفصاح عن المعلومات القطاع
اس اإلیرادات من األطراف تم ق ٍ متف علیها بین القطاعات. و ة تتم وفقًا لشرو ع بین القطاعات التشغیل ات الب ة ذ الصلة. إن عمل الخارج

ان الدخل الموحد طرقة تتف مع تلك المستخدمة في ب ة  . المرحليالمعلومة لد اإلدارة التنفیذ

ة القطاعات الجغراف

ة ة المتحدة، والمملكة العر ة هي: اإلمارات العر س ًا إلى ثالثة قطاعات رئ ات المجموعة جغراف ة بتوزع عمل ةتقوم اإلدارة التنفیذ ، السعود
ة المتحدة والمم قطاع اإلنشاءات في دوٍل أبرزها اإلمارات العر ًا بتنفیذ أعمال المقاوالت المتعلقة  . تقوم المجموعة حال ة ودول أخر لكة العر

ا والجزائر والهند والعراق واألردن. ت وقطر ومصر وُعمان وألمان ة والكو السعود

ل  ل ودخل التمو ص تكلفة التمو ةوالدخل اآلخر لقطاع األفراد حیث یتم إدارة األدوات ال یتم تخص من قبل المجموعة.المعن



ة كشر لأنددر ع.م.شانترناشیونالس
الموحدة المالیة اناتالبیإیضاحات حول 

٢٠١٨دیسمبر٣١في 

٣٩

ر القطاعات (تتمة)-٤ تقار

معلومات عن قطاعات األعمال 

األلف درهم  الغ  افة الم

ة في للسنة سمبر ٣١المنته ة في للسنة٢٠١٨د سمبر ٣١المنته ٢٠١٧د

األعمال 
ة ةاألعمالالهندس أخر المدن

حذف بین 
المجموعالقطاعات

األعمال
ة الهندس

األعمال
ة أخر المدن

حذف بین 
المجموعالقطاعات

إیرادات
٢٬٦٣٦٬٦٣٥-٧٩٨٬٢٥٣١٬٦٣٣٬٩٩٣٧٥٧٬٢٩١٢٤٥٬٣٥٢-٣٧٦٬٧٩٧٢٦١٬٧٩٨١٥٩٬٦٥٨عمالء خارجیون 
-)١٠٥٬٤٥٥(١٥٬٦٢٥-٨٩٬٨٣٠-٣١٨٥٣٬٩٤٤-)٥٤٬٢٦٢(ما بین القطاعات

٢٬٦٣٦٬٦٣٥)١٠٥٬٤٥٥(٣٢٢٬٥٣٥٢٦١٬٧٩٨١٥٩٬٩٧٦٥٣٬٩٤٤٧٩٨٬٢٥٣١٬٧٢٣٬٨٢٣٧٥٧٬٢٩١٢٦٠٬٩٧٧

)١٬٢١٥٬٩٨٢(-٨١٬٢٥٥)٤٣٠٬٩٧٩()٨٦٦٬٢٥٩()٤٬٥٥٥٬٥٠٢()٣٦٬١٥١()٥٥٢٬٤١٨()١٬٢٦٥٬٣٤٥()٢٬٧٠١٬٥٨٨(خسائر القطاع

٧٩٬٣٦٦-٥٩٬٣٠٨٢٤٬٤٦١١٥٬٤٩٢٣٩٬٤١٣-١٣٬٤٨٣١١٬٢٧٧٣٤٬٥٤٨استهالك وٕاطفاء

ة ٧٬٩٧٩-٣٬٥٠٥٤٬٤٥٧٣٬٠٦٤٤٥٨-٥٥٢٢٬٦٩٦٢٥٦نفقات رأسمال

سمبر ٣١في  سمبر ٣١في (مدققة)٢٠١٨د (مدققة)٢٠١٧د

مجموع موجودات 
٦,٩٤٣,٤٨٣)٣,٦٥٦,٠٨٠(١٬٩١٣٬٤٤٥٣,٧٨٩,٣٤١٢,٣٨٤,٤٧١٤,٤٢٥,٧٥١)٥٬١١٨٬٢٠٤(١٬٤٧٤٬٦٠٩١٬٠٩٥٬٥٧٠٤٬٤٦١٬٤٧٠القطاع



ة كشر لأنددر ع.م.شانترناشیونالس
الموحدة المالیة اناتالبیإیضاحات حول 

٢٠١٨دیسمبر٣١في 

٤٠

ر القطاعات (تتمة)-٤ تقار

ةمعلومات عن القطاعات الجغراف

األلف درهم  الغ  افة الم

اإلمارات 
ة المتحدة العر

المملكة 
ة العر

ة أخر السعود
حذف بین
المجموعالقطاعات

ة في السنة سمبر ٣١المنته ٢٠١٨د
إیرادات من عمالء 

٧٩٨٬٢٥٣-٤٤١٬٣٧٣)٢٧٬١٤٤(٣٨٤٬٠٢٤خارجیین

ة في السنة سمب٣١المنته ٢٠١٧ر د
إیرادات من عمالء 

٢٬٦٣٦٬٦٣٥-١٬١٧٢٬٣١٩٤٣٤٬٠١٩١٬٠٣٠٬٢٩٧خارجیین

سمبر ٣١ ٢٠١٨د

٤٠١٬٥٢٣)١٬٦٦١٬٠٨٧(١٬٩٧٦٬٥١٨٦٢٬٧٩٢٢٣٬٣٠٠موجودات غیر متداولة

سمبر ٣١ ٢٠١٧د
١,٧٩٧,١٥٨)٧٢٤,٢٠١(٢,٢٨٨,٠٦٦٩٦,١٦٤١٣٧,١٢٩موجودات غیر متداولة



ة كشر لأنددر ع.م.شانترناشیونالس
الموحدة المالیة اناتالبیإیضاحات حول 

٢٠١٨دیسمبر٣١في 

٤١

ممتلكات ومعدات-٥

سمبر ٣١ ٢٠١٨د

انٍ  آالتأرض وم
تجهیزاتو أثاث 

ة تب اراتومعدات م س

أعمال 
ة رأسمال

المجموعتنفیذقید ال
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

التكلفة:
٢٠١٨٢٩٥٬٦٠٦١٩٤٬٤٨٤١٠٢٬٣٣١٣٠٬٤٤٥١١٬١٣٧٦٣٤٬٠٠٣ینایر ١في 

٣٬٦٣٧-٣٠٢٬٦٤١٥٨٧٣٧٩إضافات
عادات )٢٩٬٨٧١(-)٤١٥()٥٬٦١٨()٧٬٦٧٩()١٦٬١٥٩(است

ل العمالت فروق  )٢٬٥٠١()٧٧١()٥٩()١٬١١٨()٥٤٠()١٣(تحو
ات المتوقفة )٤٧٬٣٥٩()٨٬٣٤٧()٨٬٨١٠()١١٬٤٧٨()١٨٬٦٧٢()٥٢(العمل

سمبر ٣١في  ٢٠١٨٢٧٩٬٤١٢١٧٠٬٢٣٤٨٤٬٧٠٤٢١٬٥٤٠٢٬٠١٩٥٥٧٬٩٠٩د

االستهالك:
٢٠١٨٧٣٬١٦١١٦٥٬٧٥٣٨٦٬٧١٩١٧٬٤٤٤٨٬٩٠٨٣٥١٬٩٨٥ینایر ١في 

٧٬٢٥٨١٠٬٤٧٧٩٬٢٣٢٣٬٧٤٩٢٩٢٣١٬٠٠٨المحمل للسنة
مة ٣٦٬٠٨٥-)١٣()١()٥٢(٣٦٬١٥١خسارة انخفاض الق

عادات )٢٣٬٥٠٨()٨٥(٢٧٥)٥٬٥٢٠()٧٬١١٩()١١٬٠٥٩(است
الت ٣٢٥--٩٦٢٢٩-تحو

ل عمالت فروق  )٢٬٢٣٢()٤٨٢()٨١()٦٨٧()٩٣١()٥١(تحو
ات المتوقفة )٣٧٬٣٩٢()٧٬٢٢٥()٧٬٦٣٩()٦٬١٨٧()١٦٬٣٣٧()٤(العمل

سمبر ٣١في  ٢٠١٨١٠٥٬٤٥٦١٥١٬٨٨٧٨٣٬٧٨٥١٣٬٧٣٥١٬٤٠٨٣٥٦٬٢٧١د
ة مة الدفتر :صافي الق

سمبر ٣١في  ٢٠١٨١٧٣٬٩٥٦١٨٬٣٤٦٩١٨٧٬٨٠٤٦١٠٢٠١٬٦٣٨د



ة كشر لأنددر ع.م.شانترناشیونالس
الموحدة المالیة اناتالبیإیضاحات حول 

٢٠١٨دیسمبر٣١في 

٤٢

ممتلكات ومعدات (تتمة)-٥

سمبر ٣١ ٢٠١٧د

انٍ  آالتأرض وم
تجهیزاتو أثاث 

ة تب اراتومعدات م س

أعمال 
ة رأسمال

المجموعتنفیذقید ال
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

التكلفة:
٢٠١٧٣٩١٬٩١٦٢٠٨٬٠٠٧١١٤٬٢١٣٤٠٬٢٢٧١٠٬٤٤٦٧٦٤٬٨٠٩ینایر ١في 

٨٬٦٣٧-٦٬٠٥٩١٬٣٤٣١٬٢٣٥-إضافات
عادات )١٤١٬٠٠٨(-)١١٬١٧٦()٤٬٣٠٠()٢٨٬٢٠٥()٩٧٬٣٢٧(است
الت ---)٩٬٥٣٩(١٬٠٠٥٨٬٥٣٤تحو

ل العمالت  ١٢٨٩٦١٤١٥٩٦٩١١٬٥٦٥فروق تحو
سمبر ٣١في  ٢٠١٧٢٩٥٬٦٠٦١٩٤٬٤٨٤١٠٢٬٣٣١٣٠٬٤٤٥١١٬١٣٧٦٣٤٬٠٠٣د

ستهالك:اال
٢٠١٧٨٧٬٦٩٩١٥١٬٢٨٠٧٨٬٩٠٠١٩٬٦٥٣٦٬٨٤٥٣٤٤٬٣٧٧ینایر ١في 

٤٧٬٤٨٥-٨٬٨٠٨١٨٬٣٨٧١٣٬٤٦٢٦٬٨٢٨المحمل للسنة
مة ٤٣٬٢١٧١٥٬٧٧٣٥٧٩٧٩٧١٬٤٧٧٦١٬٨٤٣خسارة انخفاض الق

عادات )١٠٣٬١٠١(-)٩٬٩٨٨()٣٬٦٨١()٢٢٬٣٧٦()٦٧٬٠٥٦(است
الت --١٨)٢٬٩٦٩(٥٠٦٢٬٤٤٥تحو

ل العمالت ٢٤٤٤٢٨١٣٦٥٨٦١٬٣٨١)١٣(فروق تحو
سمبر ٣١في  ٢٠١٧٧٣٬١٦١١٦٥٬٧٥٣٨٦٬٧١٩١٧٬٤٤٤٨٬٩٠٨٣٥١٬٩٨٥د

مة الدفترة :صافي الق
سمبر ٣١في  ٢٠١٧٢٢٢٬٤٤٥٢٨٬٧٣١١٥٬٦١٢١٣٬٠٠١٢٬٢٢٩٢٨٢٬٠١٨د

ان الدخل الموحد على النحو التالي: مصروف االستهالك موّزع في ب

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

ضاح  ١٢,٧٧٥٣٢,٣٨٣)٢١تكالیف عقود (إ
ضاح  ة وٕادارة (إ ١٥,٧٤٧١٣,٤٢٨)٢٤مصارف عموم

ات المتوقفة العمل ٢,٤٨٦١,٦٧٤تتعل 
٣١,٠٠٨٤٧,٤٨٥

ة قید التنفیذ تمثل الموجودات قید اإلنشاء. األعمال الرأسمال



ة كشر لأنددر ع.م.شانترناشیونالس
الموحدة المالیة اناتالبیإیضاحات حول 

٢٠١٨دیسمبر٣١في 

٤٣

(تتمة)موجودات غیر ملموسة-٦

سمبر ٣١ ٢٠١٨د

الشهرة
االسم

* التجار
عالقات
العمالء

ات الطل
ة المجموعالتراكم

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
التكلفة:

٢٠١٨٨٤٤,٤٤٧٨٦,٢٤٦٣٣٥,٥٥٢١٦,٧٧٩١,٢٨٣,٠٢٤ینایر ١في 
سمبر ٣١في  ٢٠١٨٨٤٤,٤٤٧٨٦,٢٤٦٣٣٥,٥٥٢١٦,٧٧٩١,٢٨٣,٠٢٤د

االطفاء واالنخفاض في 
مة: الق

٣٠٦,١٩١١٦,٧٧٩٣٥٢,٤٣٣-٢٠١٨٢٩,٤٦٣ینایر ١في 
٢٩,٣٦١-٢٩,٣٦١--اإلطفاء المحمل للسنة
مة  ٩٠١,٢٣٠--٨١٤,٩٨٤٨٦,٢٤٦االنخفاض في الق

سمبر ٣١في  ٢٠١٨٨٤٤,٤٤٧٨٦,٢٤٦٣٣٥,٥٥٢١٦,٧٧٩١,٢٨٣,٠٢٤د

مة الدفترة: صافي الق
سمبر ٣١في  -----٢٠١٨د

سمبر ٣١ ٢٠١٧د

الشهرة
االسم

* التجار
قاتعال

العمالء
ات الطل
ة المجموعالتراكم

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
التكلفة:

٢٠١٧٨٤٤,٤٤٧٨٦,٢٤٦٣٣٥,٥٥٢١٦,٧٧٩١,٢٨٣,٠٢٤ینایر ١في 
سمبر ٣١في  ٢٠١٧٨٤٤,٤٤٧٨٦,٢٤٦٣٣٥,٥٥٢١٦,٧٧٩١,٢٨٣,٠٢٤د

النخفاض في االطفاء وا
مة: الق

٢٧٢,٦٣٦١٦,٧٧٩٣١٨,٨٧٨-٢٠١٧٢٩,٤٦٣ینایر ١في 
٣٣,٥٥٥-٣٣,٥٥٥--اإلطفاء المحمل للسنة

سمبر ٣١في  ٣٠٦,١٩١١٦,٧٧٩٣٥٢,٤٣٣-٢٠١٧٢٩,٤٦٣د

مة الدفترة: صافي الق
سمبر ٣١في  ٩٣٠,٥٩١-٢٠١٧٨١٤,٩٨٤٨٦,٢٤٦٢٩,٣٦١د



ة كشر لأنددر ع.م.شانترناشیونالس
الموحدة المالیة اناتالبیإیضاحات حول 

٢٠١٨دیسمبر٣١في 

٤٤

موجودات غیر ملموسة-٦

عة  الكامل نتیجًة للخسائر المتتا مته  ل". وتر اإلدارة أن االسم التجار قد انخفضت ق مثل االسم التجار حقوق اسم "درك أند س  *
للمجموعة.

وح مة الشهرة، تشمل وحدات األعمال المصنفة  م االنخفاض في ق ة ألغراض تقی دات منتجة للنقد لد المجموعة قطاع األعمال الهندس
ة. اه والصرف الصحي وقطاع األعمال المدن وقطاع الم

مة قید االستخدام في سنة  ات احتساب الق ة المستخدمة في عمل س التالي:٢٠١٨إن االفتراضات الرئ ، هي 

سمبر ٣١في  سمبر ٣١، بلغت الشهرة ال شيء (٢٠١٨د سبب وضع السیولة ٨١٤,٩٨٤-٢٠١٧د مًا  ألف درهم). أجرت اإلدارة تقی
مة. التالي، تم تسجیل االنخفاض في الق دة، و مة القابلة لالسترداد لد المنشآت غیر مؤ انت الق لد المجموعة، و

مة قید االستخدام في سنة  ات احتساب الق ة المستخدمة في عمل س التال٢٠١٧إن االفتراضات الرئ ي:، هي 

سمبر ٣١في  سمبر ٣١ألف درهم (٨١٤,٩٨٤، بلغت الشهرة ٢٠١٧د ل وحدة ٨١٤,٩٨٤-٢٠١٦د م  ألف درهم). قامت اإلدارة بتقی
مبلغ ال شيء ( مة  مة المحتمل واستنتجت انخفاض الق ل فرد النخفاض الق ش سمبر ٣١منتجة للنقد  ألف درهم). ٢٩,٤٦٣-٢٠١٦د

ألف درهم).  ٢٩٬٤٦٣

التالي: مة قید االستخدام، هي  ات احتساب الق ة األخر المستخدمة في عمل س إن االفتراضات الرئ

ة(أ) إجمالي الهامش  :المدرج في المیزان

اشرًة  مثل إجمالي متوس الهامش المحق خالل السنة التي تسب م مة إجمالي الهامش المقدر  سنة إن األساس المستخدم في تحدید ق
ة  ات األسعار وتكالیف القو العاملة.والُمعدّ المیزان فاءة العمل وتقل التحسن المتوقع في  ل 

الغ القابلة للتحصیل للوحدات المنتجة للنقد لسنة  استخدام توقعات التدفقات ٢٠١٧تم تحدید الم تم حسابها  متها قید االستخدام، و بناًء على ق
ة المعتمدة من ات المال ة بناًء على المیزان ٪.١١سنوات. إن معدل الخصم المطب هو ٥قبل اإلدارة والتي تشمل فترة النقد

(ب) معدل الخصم:

ة. المنطقة الجغراف تمثل هذه متوس التكلفة المرجحة لرأس المال للوحدات المنتجة للنقد والُمعدلة لعوامل المخاطر ذات العالقة 

ج) تضخم التكلفة:(

ع لتحدید معدل ة للوحدات المنتجة للنقد.إن األساس المت التضخم في التكلفة هو مؤشر التوقعات العام لألسعار خالل سنة المیزان

: النهائي(د) معدل النمو 

ة النهائيتم افتراض معدل النمو  سمبر ٣١٪ (٤بنس قه النهائي٪). تر اإلدارة أن معدل النمو ٤-٢٠١٦د هو أقل معدل نمو یتوقع تحق
وات.عد فترة خمس سن



ة كشر لأنددر ع.م.شانترناشیونالس
الموحدة المالیة اناتالبیإیضاحات حول 

٢٠١٨دیسمبر٣١في 

٤٥

اة-٧ ة الدخل والز مصروف ضر

ة الدخل: ة لمصروف ضر س ما یلي العناصر الرئ ف

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

ة: ة الدخل الحال مصروف ضر
اة ة والز ة الدخل الحال ١٢,٧٣٨٢١,٦٨٨مخصص ضر

ة الدخل المؤجلة: مصروف ضر
ن وع ٥٢٧٦,٥١٥س الفروق المؤقتةالمتعل بتكو

١٣,٢٦٥٢٨,٢٠٣

ة الدخل المؤجلة: ة في موجودات ضر ما یلي إجمالي الحر ف

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

ة الدخل المؤجلة: موجودات ضر
١٢,٩٢٤١٧,٨٧٨ینایر١في 

ل ١,٥٦١)٥٢٧(فروقات التحو
ان الدخل )٦,٥١٥(-ب

سمبر٣١في  ١٢,٣٩٧١٢,٩٢٤د

قةاستثمار في -٨ ة شق شر

ة السنة،  سببعد نها ةالحاجة للسیولةو مة النقد ق ضة ش.م.ع  ة القا ع أسهمها في واحة الزاو ملیون درهم ٩٦، قررت المجموعة ب
ملیون درهم.٧٠حیث بلغ االستثمار األولي للمجموعة في هذه الصفقة 

ما یلي:إن حصة المجمو  ة الموحدة هي  انات المال ات المدرجة في الب عة في الموجودات والمطلو

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

-٢٨٤,٤٨٠ینایر١في 
٧٠,٠٠٠-استثمار خالل السنة

ضة المقا ٢١٤,٤٨٠-أراح شراء 
مة -)١٨٨,٤٨٠(االنخفاض في الق

٩٦,٠٠٠٢٨٤,٤٨٠



ة كشر لأنددر ع.م.شانترناشیونالس
الموحدة المالیة اناتالبیإیضاحات حول 

٢٠١٨دیسمبر٣١في 

٤٦

ة -٩ موجودات مال

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

٣٠,٥٥١٢,٩٠٩ینایر١في 
٣٠,٠٠٠-إضافات

عادات )٢,٢٣٩()٣٠,٠٠٠(است
ع عاد استثمار متوفر للب )١١٩(-خسارة من است

٥٥١٣٠,٥٥١

٥٥١٥٥١غیر متداولة
٣٠,٠٠٠-متداولة

٥٥١٣٠,٥٥١

مــة الجزء المتــداول من یتم تم إدراج ق ــة الموحــدة. و ــانــات المــال موجودات متــداولــة وغیر متــداولــة في الب ــة  ــــنیف الموجودات المــال ـــ ــ ـــ ــ تصــ
ل الطرف  ـــتلمة من مدیر تمو ــعر العرض) للوحدات المســـ ــ ــــوق العادل (ســ ــعر الســ مة العادلة التي یتم تحدیدها بناًء على ســــ الق ـــتثمارات  االســـ

ــــاح الثالث. إن هذه اال ضـــ مة العادلة، ووفقًا لما هو مبین في اإل الق ـــتثناء المدرج منها  اســــ ــتثمارات،  ـــ التكلفة وذلك لعدم ٣٠ســ ، یتم إدراجها 
ٍل موثوق. ش متها العادلة  ة تحدید ق ان إم

ة بتارخ االستثمار. موجودات مال صّنفت المجموعة االستثمار أعاله 

ضاعةال-١٠

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

ة ١٩,٠٨٧٢٨,١٨٥مواد وقطع استهالك
عة ة تا -)٢٣(تتعل بخسائر شر

١٩,٠٦٤٢٨,١٨٥

ـــمل ت ــ ـــ ـــاعةالشــ ـــ ــ ة ضــ األعمال الكهرائ ــــاءات،  ـــ قطاع اإلنشـــ ـــتخدم في تنفیذ أعمال المقاوالت المتعلقة  ــ ـــ ة التي تســ ــتهالك ـــ ــ المواد والقطع االســـ
ة والنف والغاز. والصح

مته تبلغ تك عات ما ق ملیون درهم).١,٢٥١-٢٠١٧ملیون درهم (٤٦٨لفة المواد المسجلة ضمن تكلفة المب



ة كشر لأنددر ع.م.شانترناشیونالس
الموحدة المالیة اناتالبیإیضاحات حول 

٢٠١٨دیسمبر٣١في 

٤٧

ة وأخر -١١ ذمم مدینة تجار

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

غیر متداولة
الغ محتجزة ١٩٨,٣٠٣٣٠٠,٢٤٨ذمم مدینة تجارة وم

مة العادلة )١٣,٦٥٤()١١,٣٦٦(*ناقصًا: تعدیالت الق
١٨٦,٩٣٧٢٨٦,٥٩٤

متداولة
الغ محتجزةذمم مدینة تجارة  ١,٣٠٣,٠٣٨١,٤٩٥,٠٠٦وم

الغ مدفوعة مقدمًا وذمم مدینة أخر  ٣٦٦,٢٤٥٦٦٣,٣٠٣م
الغ مستحقة من عمالء عن عقود ٢,٣٥٩,٦١٣٣,٣٢٤,٨٩٢م

٤,٠٢٨,٨٩٦٥,٤٨٣,٢٠١
)٩٩٠,٩٠١()٢,٩٧٠,٥١٨(وأخر ذمم مدینة تجارة لن المتوقعةخسائر االئتماناقصًا: مخصص 

١,٠٥٨,٣٧٨٤,٤٩٢,٣٠٠

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

الغ المستحقة من عمالء عن عقود من: تتألف الم
٢٠,٧٩١,٣٠٧٢١,٩٠٨,٢٣٤تكالیف متكبدة حتى تارخه
)٨٧٦,٨٤٤()٢,٤٩٤,٦٨٣((الخسائر)/ األراح المثبتة

١٨,٢٩٦,٦٢٤٢١,٠٣١,٣٩٠ناقصًا: الفواتیر الصادرة عن العمل المنجز
)١٨,٣٤٦,٢٦٢()١٨,١٧٣,٢٤٧(

١٢٣,٣٧٧٢,٦٨٥,١٢٨

ة غیر الم* ة للذمم المدن ـــ ــ ـــ ـــ ـــ النســ متها العادلة.  قة لق متها الدفترة مطا ــیرة األجل، تعتبر ق ـــ ــ ـــ ـــ ة قصـــ عة الذمم المدینة الحال تداولة نظرا لطب
م العادلة  الغ غیر الموزعة، تم احتســاب الق ةسساأعلى والم تم ٤٪ إلى ٢,٢٥معدل خصــم یتراوح من المخصــومةالتدفقات النقد ٪. و

ما في ذلك مخاطر االئتمان للطرف  مة العادلة نظرًا الســتخدام مدخالت غیر ملحوظة،  فها ضــمن المســتو الثالث من تســلســل الق تصــن
المقابل.



ة كشر لأنددر ع.م.شانترناشیونالس
الموحدة المالیة اناتالبیإیضاحات حول 

٢٠١٨دیسمبر٣١في 

٤٨

ة وأخر -١١ (تتمة)ذمم مدینة تجار

سمبر ٣١ما في  مبلغ ٢٠١٨د ة  مة اإلسم الق درهم) قد انخفضت ٣٢٩,٧٩٩-٢٠١٧درهم (٧١٤,٧١٧، فإن الذمم المدینة التجارة 
متها وتم  ن مخصص لها ق مة الذمم المدینة التجارة على النحو التالي:تكو ات في مخصص انخفاض ق انت الحر الكامل. 

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

٣٢٩,٧٩٩٣٢٣,٤٢٨ینایر١في 
٣٨٤,٩١٨٤٣,٩٧٤للسنة

)٣٧,٦٠٣(-المشطوب خالل السنة
سمبر٣١في  ٧١٤,٧١٧٣٢٩,٧٩٩د

ما یلي:٣١ما في  متها  سمبر، فإن تحلیل أعمار الذمم المدینة التجارة التي لم تنخفض ق د

مةمتأخرة لغیر كن غیر منخفضة الق
──────────────────────────────────────────────متأخرة
١٢١أكثر من ١٢٠-٩٠٩١-٦٠٦١-٣٠٣١أقل من وال

مةالمجموع یوماً یوماً یوماً یوماً یوماً منخفضة الق
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٥٩٢,٧٩٦١٢,٤٦٦٤٢,٨٤٤١٠٦,٩٨١٣١,٥٠٧-٢٠١٨٧٨٦,٥٩٤

٢٠١٧١,٤٦٥,٤٥٥١,٢٠٥,٤٩٩٤٩,٨٨٣٤٧,٧٦٧٣٨٩٦٦٦١٦١,٢٥١

عدها تعتبر الذمم المدینة التجارة متأخرة السداد.  إن الذمم التجارة المدینة ١٢٠إلى ٩٠إن فترة االئتمان لد المجموعة هي من  یومًا وما 
اسة المجموعة الحصول على ضمان عن غیر منخفضة الق س من س الكامل. ل قة، أن یتم تحصیلها  مة من المتوقع، بناء على الخبرة السا

ة رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال ة خسارة االئتمان المتوقعة المستخدمة حسب المع .%٣,٥هي ٩الذمم التجارة المدینة. إن نس

ات)أ( أوامر التعدیل والمطال

سمبر ٣١في  مة، ٢٠١٧د ق الغ المستحقة من عمالء عن عقود مبلغًا  ات ملیون درهم١,٦٩٩تشمل الم أوامر تعدیل ومطال لم یتعل 
ن اإلدارة متاق. ایتم الموافقة علیه ة االسترداد. مخصصبتكو قین في قابل شأن عدم ال



ة كشر لأنددر ع.م.شانترناشیونالس
الموحدة المالیة اناتالبیإیضاحات حول 

٢٠١٨دیسمبر٣١في 

٤٩

معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة-١٢

ة، وأعضاء مجلس تتكون األطراف ذات العالقة من  اء في المشارع المشتر ا، والشر ار موظفي اإلدارة العل سیین، و المساهمین الرئ
مارسون علیها  اشر أو التي  اشر أو غیر م ٍل م ش سیون أو أعضاء مجلس اإلدارة  طر علیها المساهمون الرئ س ات التي  اإلدارة، والشر

ما  ات النفوذًا إدارًا فعاًال (ُشار إلیها ف اسم "الشر قةیلي  ").شق

اد بإبرام العدید من المعامالت مع أطرافها ذات العالقة. وقد أبرمت تلك المعامالت وفقًا لألح اق عملها االعت ام تقوم المجموعة خالل س
والشرو المتف علیها من قبل إدارة المجموعة أو مجلس إدارتها. 

ما یلي:إن األرصدة مع األطراف ذات عالقة الم ز المالي الموحد هي  ان المر درجة في ب

الغ مستحقة من أطراف ذات عالقة: م

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

ة ات مشتر ٥٧,١٩٢٦١,٩٩٥ترتی
ات  قةشر ٦,١١٢٢,٦٣١شق

ضاح  ات متوقفة (إ عمل موجودات محتف بها  -)١٧٩()٣١تتعل 
موجودات خسا ضاح تتعل  عة (إ ة تا -)١٦٠()٣٢ئر شر

٦٢,٩٦٤٦٤,٦٢٦

الغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة: م

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

ة ات مشتر ٥٢,٤٥١١٠٦,٢٣١ترتی
ات  قةشر ٢٠٣,٥٧٩١١٩,٠٧٢شق

ضاح  ات متوقفة (إ عمل موجودات محتف بها  -)١٥٩,٧٥١()٣١تتعل 
ضاح  عة (إ ة تا موجودات خسائر شر -)١٦,٢٢٢()٣٢تتعل 

٨٠,٠٥٧٢٢٥,٣٠٣

المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة: 

مة معامالت األطراف ذات العالقة الجوهرة المبرمة خالل  ات الالسنةبلغت ق قةمع الشر ملیون درهم) ٨,٣٨٦–٢٠١٧درهم (ملیون ٩٢شق
ات رأس الم متطل األساس األموال المستلمة للوفاء  ال العامل. وتمثل 

ار أعضاء اإلدارة: افآت  ما یلي م ف

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

ا قصیرة األجل ١٦,٠٤٩٢٨,٣٧٩مزا

ة الخدمة للموظفین افأة نها ٣,٨١٢٤٧٣م
١٩,٨٦١٢٨,٨٥٢



ة كشر لأنددر ع.م.شانترناشیونالس
الموحدة المالیة اناتالبیإیضاحات حول 

٢٠١٨دیسمبر٣١في 

٥٠

مة العادلة من خالل الرح أو الخسارة-١٣ الق ة  موجودات مال

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

١,٨٨٧٣,٤٨٨استثمار في صندوق استثمار عقار 

جزء من التغیرات في رأس الما ة"  مة العادلة من خالل األراح أو الخسائر تم عرضها ضمن "األنشطة التشغیل الق ة  ل إن الموجودات المال
ة. ان التدفقات النقد العامل ضمن ب

م ان الدخل الموحد ضمن "المصارف تدرج التغیرات في الق مة العادلة من خالل األراح أو الخسائر في ب الق ة  العادلة للموجودات المال
ضاح  ة واإلدارة" (إ ).٢٤العموم

نقد في الصندوق وأرصدة لد البنوك-١٤

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

٣,٨٦١٩,١٥٧نقد في الصندوق 

٨٢,١٨٤١٨٦,٥٥٢كنقد لد البن

٦٨,٩٢٦٣٢٤,٤٩٢ودائع ألجل

١٥٤,٩٧١٥٢٠,٢٠١نقد في الصندوق وأرصدة لد البنوك

ًا.٣٪ إلى ١-٢٠١٧(%٣إلى %١یبلغ متوس سعر الفائدة على الودائع ألجل  ٪) سنو

ة  ه النقد ة وش النقد

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

١٦٥,٢٦٧٥٢٠,٢٠١رصدة لد البنوك نقد في الصندوق وأ

)٢٢٣,٣٦٦()٨٤,٤٨٢(ناقصًا: ودائع ألجل مرهونة 

ضاح  شوف (إ ة على الم ات بن )٧٣١,٩٦٩()٥٤٠,٠٠٩()١٨سحو

--نقد مقید

ة ه النقد ة وش )٤٣٥,١٣٤()٤٥٩,٢٢٤(النقد

ات المتوقفة وم العمل ة المتعلقة  ه النقد ة وش عة (بلغت النقد ة التا ) ألف درهم وهو مدرج ضمن الرصید أعاله ٧٤,٣٠٥بلغ خسارة الشر
سمبر ٣١ما في  ٢٠١٨د
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٢٠١٨دیسمبر٣١في 

٥١

رأس المال-١٥

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

ه والمصّدر والمدفوع  المصّرح 
ًا (١,٠٧٠,٩٨٧,٧٤٨ سهمًا ١,٠٧٠,٩٨٧,٧٤٨-٢٠١٧سهمًا عاد

مة درهم واح ق ًا  ١,٠٧٠,٩٨٨١,٠٧٠,٩٨٨د للسهم) مدفوعة نقداً عاد

ات )١( ل موجودات ومطلو لتم تحو عة إلى درك أند س اتها التا لانترناشیونال (ذ.م.م) وشر مساهمة درك أند س انترناشیونال ش.م.ع 
ة  ة تمثل نس ة.٤٥عین ٪ من أسهم الشر

ة ا)٢( ة العموم ة ٢٠١٢أبرل ٢٦لسنو المنعقد بتارخ واف المساهمون خالل اجتماع الجمع ة بنس ٪ ٣على دفع توزعات أراح نقد
ة  نس ة لألسهم المصدرة و مة االسم ًا من قبل وزارة االقتصاد بتارخ ٥من الق ٪ ألسهم المنحة. تم اعتماد الزادة في رأس المال رسم

ه، فقد تم إدراج توزعات األراح هذه في ب٢٠١٢یونیو ٢٥ ة الموحد.. وعل ان التغیرات في حقوق الملك

ة في )٣( سمبر ٣١خالل السنة المنته ة لتنفیذ برنامج إعادة شراء ٢٠٠٩د م ة على الموافقة الالزمة من الجهات التنظ ، حصلت الشر
متوس سعر بلغ ٣٢,٤٠٠األسهم. تم شراء ما مجموعه  ة ٠,٨٨٣٤ألف سهم من السوق  مة إجمال ق ألف ٢٨,٦٢٢درهم للسهم 

ة في  سمبر ٣١درهم. خالل السنة المنته متوس سعر ٢٠١٣د مة ٠,٩٧٧، تم إعادة إصدار هذه األسهم  ق درهم للسهم الواحد 
ة  تثبیت عالوة إصدار قدرها ٣١,٦٤٨إجمال ألف درهم.٣,٠٢٦ألف درهم و

ة السنو ل ة العموم لخالل اجتماع الجمع اإلجماع ٢٠١٧سبتمبر ٩ع المنعقد بتارخ انترناشیونال ش.م.درك أند س ، واف المساهمون 
مة  ق ة ( ة الخسائر المتراكمة للشر ض رأس المال المدفوع لتغط المقابل األسهم درهم) من خالل إلغاء عدد١,٧١٤,٠٥٨,٩٢٠على تخف

ة واستمرارة  ضًا المصادقة على صالح ة لذلك المبلغ. عالوًة على ذلك، قرر المساهمون أ ة السنو للشر ة العموم قرارات اجتماع الجمع
مقدار ٢٠١٧مایو ٤بتارخ  ملیون سهم جدید لیتم االكتتاب بها ٥٠٠ملیون درهم من خالل إصدار ٥٠٠بخصوص زادة رأس المال 

ة تبلغ درهم واحد للسهم.  مة اسم ض وزادق عد ذلك إلتمام تخف ة  ات ما فوض المساهمون مجلس إدارة الشر ة رأس المال وفقاً لقانون الشر
ض وزادة رأس المال. ان تخف ة لب ة على النظام األساسي للشر ة المتحدة وٕاجراء التعدیالت المطلو التجارة بدولة اإلمارات العر

ر  مقد٢٠١٧في شهر أكتو ض رأس المال  ة والسلع لتخف ١,٧١٤,٠٥٨,٩٢٠ار ، حصلت المجموعة على الموافقة من هیئة األوراق المال
مقدار ١,٧١٤,٠٥٨,٩٢٠درهم من خالل إلغاء  ة ولزادة رأس المال  ملیون درهم من خالل إصدار أسهم جدیدة.٥٠٠سهماً من أسهم الشر

اطي القانوني-١٦ االحت

ة المت٢٠١٥) لسنة ٢وفقًا للنظام األساسي للمجموعة والقانون االتحاد رقم ( ل لدولة اإلمارات العر حد أدنى من ١٠حدة، یتم تحو  ٪
ًا لنصف رأس المال  اطي القانوني مساو ح االحت ص الت عندما  قاف تلك التحو اطي القانوني. قد یتم إ ة إلى االحت صافي األراح السنو

اطي القانو  ظهر االحت اطي غیر قابل للتوزع إال في حاالت معینة.  ة. إن هذا االحت الت التي تمت المدفوع للمنشآت المعن ني الموحد التحو
ات  اط ة إلى االحت الت اإلضاف س التحو الت التي تمت من قبل المجموعة األم. إال أنها ال تع عة والتحو ات التا عد االستحواذ للشر

عة قد ات التا عد االستحواذ للشر ن إجرائها لو أن األراح غیر الموزعة  ان من المم ة الموحدة التي  تم توزعها إلى المجموعة األم.القانون
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٢٠١٨دیسمبر٣١في 

٥٢

اطي اآلخر-١٧ االحت

ة في  سمبر ٣١خالل الرع الثالث للسنة المنته الغة ٢٠١١د ة ال ق ة المت ٪ من األسهم المتعلقة ٢٠، استحوذت المجموعة على النس
شن ش.ذ.م. ونستر ال  ة جلف تكن عة، وهي شر اتها التا طرة في إحد شر مة العادلة إلجمالي الموجودات الحصة غیر المس م. بلغت الق

مته  شن ش.ذ.م.م ما ق ونستر ال  ة جلف تكن ة القابلة للتحدید لشر ة ١٦٠,٠٠٠الصاف انت نس ة الثنین من ٢٠ألف درهم.  ٪ مملو
مة حصة أحد المساهمین نقدًا، أما المساه امل ق سداد  ما بینهما. قامت المجموعة  التساو ف سداد المساهمین  م اآلخر فقامت المجموعة 

ة  قي له مقابل نس مة حصته نقدًا وسددت الرصید المت عة أخر وهي ٦جزء من ق ة تا ل٪ من أسهم شر لإلنشاءات ذ.م.م درك أند س
ة الحقًا إلى  الكامل للمجموعة األم). وقد ازدادت هذه النس ة  عة مملو ة تا ٪.٩,٣(شر

مة  ق ات الطار المفترض ألف٢٤,٥٤٣هناك مبلغ  ند المطلو ة المحولة و مثل الفرق بین إجمالي المبلغ المدفوع / حقوق الملك درهم 
مة  الغة ٢٦,٨٦٢ق طرة ال مة الدفترة للحصة غیر المس ات أخر في ٥١,٤٠٥ألف درهم والق اط ألف درهم، وقد تم إدراجه ضمن احت
ان ا ة الموحد.ب لتغیرات في حقوق الملك

ة-١٨ قروض بن

ل  سي یتمثل في تمو شوف) من بنوك تجارة مختلفة لغرض رئ ة على الم ات بن ما في ذلك سحو ة ( حصلت المجموعة على قروض بن
ات األخر لرأس المال العامل. المتطل

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

غیر متداولة
٤٩٠,٩٧٠٤٥٦,٠٣٠قرض ألجل

الغ ناقصًا:  عةرة بخساتتعلم ة التا -)١٩٥,٤٩١(الشر
٢٩٥,٤٧٩٤٥٦,٠٣٠

متداولة
٧٢٦,٠٨٢٦٦٢,٥٠٨قرض ألجل

صاالت أمانة وقروض أخر  ٧٥٦,١٣٦١,٠٣٦,١٨٠إ
ضاح  شوف (إ ة على الم ات بن ٤٥٥,٤٠٨٧٣١,٩٦٩)١٤سحو

١,٩٣٧,٦٢٦٢,٤٣٠,٦٥٧

مة الدفترة للق ة في الق ما یلي:إن الحر انت  وك  روض ألجل وسندات الص

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

ة السنة ١,١١٨,٥٣٨١,١٦٢,٤٠٦في بدا
١٨٦,١٤٧٩٣,٠٩٧قروض ألجل جدیدة خالل السنة
)١٣٦,٩٦٥()٧٢,٥٤٠(سداد قروض ألجل خالل السنة

ات المتوقفة العمل -)٢١٠,٥٨٤(تتعل 
ة الس ١,٠٢١,٥٦١١,١١٨,٥٣٨نةفي نها

ي الدوالر األمر عمالت أخر مروطة  ي أو  الدرهم اإلماراتي أو الدوالر األمر األساس  مة المدرجة لقروض المجموعة مقّومة  .إن الق
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٢٠١٨دیسمبر٣١في 

٥٣

ة (تتمة)-١٨ قروض بن

ة في السنةخالل  سمبر ٣١المنته ل تسهیالت قصیرة األجل٢٠١٨د شوف من البنوك ، قامت المجموعة بتحو ات على الم (سحو
مبلغ  صاالت أمانة) إلى قروض ألجل  ان ١١٣وٕا ملیون درهم. إن القروض ألجل المستحقة السداد خالل اثني عشر شهرًا من تارخ ب

ات المتداولة. ز المالي الموحد المرحلي مصنفة ضمن المطلو المر

ًا. یتم تحدید آجال إعادة ٦,٥٪ إلى ٢-٢٠١٧٪ (٨٪ إلى ٢راوحت ما بین انت أسعار الفائدة على القروض ألجل متغیرة حیث ت ٪) سنو
ة ال ة وفقاً لسعر الفائدة السائد بین البنوك في لندن (لیبور) / سعر الفائدة السائد بین البنوك في اإلمارات العر متحدة (إیبور) التسعیر التعاقد

لمدة ثالثة أشهر. 

ة الضمانات المقدمة انها أدناه:إن نوع ة یتم ب من المجموعة مقابل هذه القروض البن

عض الذمم المدینة؛· ات ومعدات مشتراة و رهن على مر
عض الممتلكات والمعدات؛· رهن على 
ة؛ و· رهن على الموجودات المستحوذ علیها من خالل التسهیالت االئتمان
مة · ق درهم).ألف ٢٢٣,٣٦٦-٢٠١٧ألف درهم (٨٤,٤٨٢ودائع ألجل 

معدالت فائدة متغیرة لة األجل محّملة  متها العادلة بتارخ التقرر. تعتبر القروض طو مة الدفترة للقروض المتداولة تقارب ق طة إن الق مرت
متها العادلة بتارخ التقرر. م الدفترة للقروض غیر المتداولة تقارب ق السوق، ولذلك فإن الق

سمبر ٣١بتارخ  . ، ٢٠١٧د عض تسهیالت القروض األخر وك المشترك و ة المتعلقة بتسهیل الص انت المجموعة قد خالفت التعهدات المال
ما في  سمبر ٣١و ٍل نصف سنو ٢٠١٧د ش وك، حیث تم الحصول على هذا التنازل  ، حصلت المجموعة على تنازل من مقرضي الص

ة سداد هذه القروض عند الطلب.آلخر سنتین مالیتین. وقد استوجبت هذه المخالفات م ة الفن ن الناح

افأة -١٩ ة الخدمة للموظفینم نها

ما یلي: ة في المخصص  انت الحر

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

ة السنة ١٣٤,٨١٩١٤٠,٨٨٦في بدا
١٦,٧٠٤٢٩,٠٠٢المخصص للسنة

)٣٥,٠٦٩()٢٥,٣٢١(مدفوعات خالل السنة
ات المتوقفة العمل -)٢,٥٨٢(تتعل 

ة ةر تتعل بخسا عةشر -)٩,٨٩٦(تا
سمبر٣١في  ١١٣,٧٢٤١٣٤,٨١٩د
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٥٤

افأة -١٩ ة الخدمة للموظفین (تتمة)م نها

ان الدخل الموحد على النحو التالي: ة الخدمة للموظفین في ب افآت نها ص م تم تخص

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمرهمألف د

ضاح  ٧,٩٦٣٢٢,٤٤٨)٢١تكالیف عقود (إ
ضاح  ة وٕادارة (إ ٦,٨٦١٤,٨٢١)٢٤مصارف عموم

ات المتوقفة العمل ١,٨٨٠١,٧٣٣تتعل 
١٦,٧٠٤٢٩,٠٠٢

ار المحاسبي الدولي رقم  ام المع م١٩وفقاً ألح ة اللتزاماتها  مة الحال سمبر ٣١ا في ، قامت اإلدارة بتقدیر الق استخدام ٢٠١٧و٢٠١٨د  ،
ة المتح موجب قانون العمل في دولة اإلمارات العر ة الخدمة المستحقة الدفع للموظفین  افآت نها م ما یتعل  دة األسالیب االكتوارة، ف

اتها، وذلك عن فترات خدمتهم حتى تارخ ة.والقوانین السارة في الدول التي تزاول فیها المجموعة عمل ة العموم المیزان

ة وأخر -٢٠ ذمم دائنة تجار

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

٢,١٨٨,٦٠٢٢,٣٥٧,٢٣٩ذمم دائنة تجارة ومستحقات
الغ مستحقة إلى عمالء عن عقود ١٦١,٢٢٢١١٩,٧٠٤م

٧١٠,٦٩١٨٦٨,٠٨١دفعات مقدمة من العمالء
٣,٠٦٠٥١٥٣,٣٤٥,٠٢٤

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

الغ المستحقة إلى عمالء عن عقود تشمل:ا لم
ة  ٥,١٠٣,٠٩٨٤,١٩٣,٤٠٠الفواتیر الصادرة عن العمل المنجزعن دفعات مرحل

)٣,٧١٠,٩٩٨()٥,١٣٢,٨١٩(ناقصًا: تكلفة متكبدة حتى تارخه
)٣٦٢,٦٩٨(١٩٨,٩٨٤خسائر مثبتة/: أراح زائداً /ناقصاً 

ات المتوقفة العمل -)٨,٠٤١(تتعل 
١٦١,٢٢٢١١٩,٧٠٤
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٥٥

عات-٢١ تكلفة المب

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

٤٦٧,٧٣٨١,٢٥٠,٧٤٤تكالیف مواد
ضاح  ٣٩١,٤١٧٨٦٧,١٧٠)٢٢تكالیف عمالة وموظفین (إ

اطن ٤١٩,١٣٩٤٧١,٩٧٢تكالیف مقاوالت من ال
ضاح  ل (إ ٧٩,٧٩١٥٩,٤٤٦)٢٥تكالیف تمو

ضاح است ١٢,٧٧٥٣٢,٣٨٣)٥هالك (إ
ضاح  ة الخدمة للموظفین (إ افآت نها ٧,٩٦٣٢٢,٤٤٨)١٩م

مة السندات مخصص ةمقابل صرف ق -٩٦,٤٨٣والخسائر المستقبل
٢٧٥,١٨٦٣١٤,٤٠٠تكالیف أخر 

١,٧٥٠,٤٩٢٣,٠١٨,٥٦٢

تكالیف الموظفین-٢٢

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

ض ٣٩١,٤١٧٨٦٧,١٧٠)٢١اح تكالیف عقود (إ
ضاح  ة وٕادارة (إ ٩٩,٥١٠١١٩,٢٥٨)٢٤مصارف عموم

٤٩٠,٩٢٧٩٨٦,٤٢٨
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٥٦

إیرادات أخر -٢٣
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درهمألف درهم

عاد ممتلكات ومعدات --رح من است
١٩٢١,٢٢٤إیرادات إیجار

٦٠٣-إیرادات توزعات أراح 
عاد االستثماراترح من اس -٤,٨٧٢ت

ع خردة )٢,٢٦٣(٨,٦٣٩(خسارة) / رح من ب
٤,٤٩٣٨,١١٦أخر 

١٨,١٩٦٧,٦٨٠

ة-٢٤ ة وٕادار ف عموم مصار

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

الغ مستحقة من عمالء عن عقود مة م ١٬٦٥٧٬٢٥٦٥٩٤٬٢٣٠مخصص االنخفاض في ق
ضاح تكالیف موظ ٩٩٬٥١٠١١٩٬٢٥٨)٢٢فین (إ

مة ذمم مدینة تجارة وأخر  ٤٤٤٬٦٢١١٥٬٧٠٦مخصص االنخفاض في ق
ات  الغ مستحقة من شر مة م قةمخصص االنخفاض في ق ضاح شق -١٨٨٬٤٨٠)٨(إ

الغ مستحقة من أطراف ذات عالقة مة م ٦٬٠٠٤٢٦٬٠٠٠مخصص االنخفاض في ق
مة الممت ضاح انخفاض في ق ٣٦٬٠٨٥٦١٬٨٤٣)٥لكات والمعدات (إ

ة ة ومهن ر أعمال وأتعاب قانون ١٥٬٨٢٧٣٧٬٤١٩أتعاب تطو
ضاح  مة موجودات غیر ملموسة (إ -٩٠١٬٢٣٠)٦انخفاض ق

ضاح  ٢٩٬٣٦١٣٣٬٥٥٥)٦إطفاء (إ
ضاح  ١٥٬٧٤٧١٣٬٤٢٨)٥استهالك (إ

ة ٢٬٣٠٤١٠٬١٤٦رسوم بن
١٤٬٩٤٩٨٬٢٨٥إیجار

انة ح وص ٢٬٥٤٧٥٬٣٥٧تصل
ضاح  ة الخدمة للموظفین (إ افآت نها ٦٬٨٦١٤٬٨٢١)١٩م

٢٬٧٢٠٢٬٢٤٠مراف
عاد الممتلكات والمعدات )   ١٬٦٤٣(٣٤٧٢خسائر / أراح من است

٧٢٬٤٤٩١٠٬٢٦٦مصارف أخر 
٣٬٤٩٩٬٤٢٣٩٤٠٬٩١١
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ل-٢٥ تكالیف التمو

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهملف درهمأ

ل ١٩١,٠٢٨١٥٤,٠٥٥تكالیف تمو
عات )٥٩,٤٤٦()٧٩,٧٩١()٢١(المحّمل على تكلفة المب

١١١,٢٣٧٩٤,٦٠٩

السهمخسارة-٢٦

األساسي)أ(

قسمة  ة المصدرة على المتوس المرّجح لعدد المجموعةالعائدة إلى حملة أسهم األراحیتم احتساب الرح األساسي لكل سهم  األسهم العاد
أسهم خزنة. ة المشتراة والُمحتف بها  استثناء األسهم العاد خالل الفترة 

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

الخسائر (ألف درهم)
اره صافي الخسارة  اعت الخسائر ألغراض احتساب الرح األساسي لكل سهم 

ة األم )١,١٨٣,٣٧٥()٤,٥٠١,٢٧٣(العائدة لمالكي الشر
عدد األسهم

ة ألغراض احتساب المتوس المرّجح لعدد األسهم العاد
١,٠٧٠,٩٨٧,٧٤٨٨٠٠,٣٠١,١١٠الرح األساسي لكل سهم

الدرهم) ة والمخففة للسهم ( )١,٤٨()٤,٢٠(الخسائر األساس

المخفف(ب) 

ون لها تأثیالمجموعةلم تقم  ن أن  م ر مخفف على رح السهم عند الممارسة.بإصدار أ أدوات 

الضمانات-٢٧

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

١,١٠١,١٦٥١,١٩٤,٥٤٤ضمانات ُحسن األداء
ات ضمان ٨٩٣,٥١٩١,٠٤٨,٢٥١خطا

١,٩٩٤,٦٨٤٢,٢٤٢,٧٩٥

ورة أعاله تم إصدارها من قبل البنوك الت ة المذ . إن مختلف الضمانات البن اد اق العمل االعت ي تتعامل معها المجموعة في س
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التزامات النفقات-٢٨

التزامات عقود اإلیجار التشغیلي(أ)

موجب عقود اإلیجار  ة المستحقة الدفع  ات اإلیجار التشغیلي. إن الحد األدنى لدفعات اإلیجار المستقبل لد المجموعة العدید من اتفاق
تالي:التشغیلي هو على النحو ال

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

ة: الحد األدنى لدفعات اإلیجار المستقبل
٤,٢٣٢٣٤,٧٨٢حد أقصى سنة واحدة

١٠,٢٦٤١٢١,٥٩٣أكثر من سنة حتى خمس سنوات
٢,٠١٥٢,٤١٧أكثر من خمس سنوات

١٦,٥١١١٥٨,٧٩٢

التزامات أخر )ب(

ات اعتماد لشراء مواد ٨٧,٥٣٧٣٤٧,٩٧٨ومعدات تشغیلخطا

ات الطارئة)ج( المطلو

ًا طرفاً إن المجموعة  م في حال م، عینت هیئة التح عد إجراءات التح لة األمد بوصفها المدعي بخصوص عقد إنشاءات.  م طو ة تح قض
ة المعقدة للدعو  م مشورته حول النواحي اإلنشائ م الدولي خبیراً لتقد ز دبي للتح عة لمر م التا ة في الوقت الراهن قید النظر والتقی . إن القض

ة من المتوقع أن تمتد لعدة أشهر. تتوقع المجموعة إجراء جلسة أخر خالل سنة  . وعقب النظر ٢٠١٨من قبل الخبیر الُمعین، وهذه عمل
حد  ة  م لصالح الشر دة، یر المستشار القانوني الح ه والمستندات المؤ حد أقصى ٥٨مبلغ أدنى في رد المدعى عل مبلغ ملیون درهم و

ملیون درهم.١١٩

إدارة المخاطر-٢٩

ة ومخاطر  المجموعة هي مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر أسعار حقوق الملك ة الخاصة  ة التي تنتج من األدوات المال س إن المخاطر الرئ
ة. ل من تلك المخاطر االئتمان ومخاطر السیولة ومخاطر العمالت األجنب اسات والموافقة علیها إلدارة  مراجعة الس تقوم إدارة المجموعة 

وهي ملخصة أدناه:
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(تتمة)إدارة المخاطر-٢٩

مخاطر أسعار الفائدة
مة العادلة لألد ة أو الق ة المستقبل ة تأثیر التغیرات في أسعار الفائدة على الرح ان ة.تنتج مخاطر أسعار الفائدة من إم وات المال

ة في  ة قصیرة األجل. خالل السنة المنته فائض أموالها في ودائع بن سمبر ٣١تحتف المجموعة  انت أسعار الفائدة على ٢٠١٨د ، إذا 
ة  مقدار ٠,٥الودائع أعلى/أقل بنس ون دخل الفائدة أعلى/أقل  سمبر ٣١ألف درهم (٢٩٩٪،  ألف درهم).١,٤٠٨-٢٠١٧د

أســــعار متغیرة تعرض المجموعة تنشــــأ مخا ـــدارها  لة األجل. إن القروض التي یتم إصـ ات طو ـــلف طر معدالت الفائدة لد المجموعة من السـ
ة ـــنة المنته أســـــعار متغیرة. خالل الســ ه  ًا عن طر النقد المحتف  تها جزئ ة والتي یتم تســـــو ــعار الفائدة للتدفقات النقد في إلى مخاطر أســـ

ســمبر ٣١ ة ، ٢٠١٨د ات أعلى/أدنى بنســ انت أســعار الفائدة على الســلف مقدار ٠,٥إذا  ١٤,١٥٧٪، فإن الرح/الخســارة تكون أعلى/أقل 
سمبر ٣١ألف درهم ( ألف درهم).١٣,٧٨٧-٢٠١٧د

األسعارمخاطر 
ز المالي  ان المر ة من اســـتثمارات تحتف بها المجموعة وتصـــنف في ب إما على أنها ینشـــأ تعرض المجموعة لمخاطر أســـعار ســـندات الملك

مة العادلة من خالل األراح أو الخسائر. الق ع أو  متوفرة للب

ع المحفظة وفقًا  تم تنو ع محفظتها. و ة، تقوم المجموعة بتنو ــندات الملك ــ ـــ ــتثمارات في ســ ـــ ـــ ــــــــعار الناتجة عن االسـ من أجل إدارة مخاطر األسـ
للحدود الموضوعة من قبل المجموعة.

مخاطر االئتمان
ة للطرف اآلخر. تتعرض مخاطر االئ ــارة مال ـــ ــبب في خســـ ــ تســــ ــــدید التزام و ة في تســــ ـــــل فیها أحد طرفي أداة مال فشـــ تمان هي المخاطر التي 

الغ المستحقة من العمالء على المقاوالت. ة عن أرصدتها لد البنوك وذممها المدینة التجارة والم المجموعة للمخاطر االئتمان

األرصدة لد البنوك
ـــوص األرصـــــدة لد تتعرض المج ة بخصــ ــعى المجموعة للحد من مخاطرها االئتمان ــدتها لد البنوك. تســـ ــ موعة لمخاطر االئتمان على أرصـ

ة. البنوك من خالل التعامل فق مع بنوك ذات سمعة طی

على المقاوالت العمالء من المستحقة الغ والم المدینة التجارة الذمم
الغ الذمم التجارة المدینة  ســــــي من الجهات ترت م ل رئ ــ ــ شــ بیرة للمجموعة، وتســــــتح  ــــارع  مشــ ــتحقة من العمالء عن المقاوالت  ــ والمســ

س لدیها تعثر ساب عن السداد. ة ول ة عال ة التي تحتف بجدارة ائتمان وم الح
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(تتمة)إدارة المخاطر-٢٩

(تتمة)مخاطر االئتمان

على المقاوالت العمالء من المستحقة الغ والم المدینة التجارة (تتمة)الذمم
م جودة االئتمان لكل  عة العمالء بخصوص الذمم التجارة المدینة القائمة. تقوم المجموعة بتقی ة ومتا عمیل لد المجموعة إجراء رسمي لمراق

اً  .داخل قة وعوامل أخر زه المالي وخبرته السا ، مع مراعاة مر

سمبر ٣١في  ان لد المجموعة٢٠١٨د یز جوهر لمخاطر االئتمان مع عشرة عمالء (،  سمبر ٣١تر مثلون -٢٠١٧د عشرة عمالء) 
سمبر ٣١٪ من الذمم التجارة المدینة (٦٠ فه ألن المجموعة ٣٧-٢٠١٧د یز لمخاطر االئتمان قد تم تخف ٪). تر اإلدارة أن هذا التر

لة األجل مع هؤالء العمالء. لدیها عالقات طو

ة جوهرة.ال تؤد ا ة إلى مخاطر ائتمان لفئات األخر من الموجودات المال

مخاطر السیولة
ة. األدوات المال طة  التزاماتها المرت م األموال للوفاء  إن مخاطر السیولة هي المخاطر التي تكمن في عدم قدرة المجموعة على تقد

الحد من مخاطر السیولة لدیها عن طر االحت ون ذلك متاحًا.تقوم المجموعة  ات وعندما  األموال من العمل فا 

ما في  ة غیر المخصومة للمجموعة  ات المال ة ٣١یلخص الجدول أدناه استحقاقات المطلو سمبر استنادًا إلى توارخ الدفعات التعاقد د
ة في السوق. وأسعار الفائدة الحال

سمبر ٣١في  ٢٠١٨د

أقل من سنة
إلى سنة من 

سنتین
نتین إلى من س
المجموعسنوات٥

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

وأخر  تجارة دائنة ذمم
استثناء الدفعات المقدمة) )٢,٣٤٩,٨٢٤--٢,٣٤٩,٨٢٤

ة ١,٩٠٢,٦٨٦٣٤,٩٤٠٢٩٥,٤٧٩٢,٢٣٣,١٠٥قروض بن
الغ مستحقة ألطراف ذات  م

٦٢,٩٦٤--٦٢,٩٦٤عالقة
٤,٣١٥,٤٧٤٣٤,٩٤٠٢٩٥,٤٧٩٤,٦٤٥,٨٩٣إجمالي

سمبر ٣١في  ٢٠١٧د

أقل من سنة
إلى سنة من 

سنتین
من سنتین إلى 

المجموعسنوات٥
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

وأخر  تجارة دائنة ذمم
استثناء الدفعات المقدمة) )٢,٤٧٦,٩٤٣--٢,٤٧٦,٩٤٣

ة ٢,٤٣٠,٦٥٧١٣٣,١٠٥٣٢٢,٩٢٥٢,٨٨٦,٦٨٧قروض بن
الغ مستحقة ألطراف ذات  م

٢٢٥,٣٠٣--٢٢٥,٣٠٣عالقة
٥,١٣٢,٩٠٣١٣٣,١٠٥٣٢٢,٩٢٥٥,٥٨٨,٩٣٣إجمالي
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إدارة المخاطر (تتمة)-٢٩

ة مخاطر العمالت األجنب
ة هي مخاطر تقلب ســـبب التغیرات في أســـعار إن مخاطر أســـعار العمالت األجنب ة  ة ألداة مال ة المســـتقبل مة العادلة أو التدفقات النقد الق

األنشــــــطة  ســــــي  ل رئ شــــــ ة یتعل  ـــرف العمالت األجنب ــعار صـــ ــ ة. وٕان تعرض المجموعة لمخاطر التغیرات في أســ ل العمالت األجنب تحو
ة للمجموعة. التشغیل

العمالت ا معامالت معینة  ل.تقوم المجموعة  ات أسعار التحو التالي، تنشأ التعرضات لتقل ة. و ألجنب

ــــعود والرال القطر والیورو والدینار  الرال السـ ــي  ــ سـ ل رئ شـــــ ـــنفة  ة للمجموعة مصــ العمالت األجنب ة  ات النقد إن الموجودات والمطلو
ة والدینار األردني وا ة الهند ه المصر والرو تي والرال العماني والجن .الكو لدینار العراقي والدینار الجزائر

ة تأثیر الحر ـــ ـــ ــ ـــ ـــاسـ ــــ ـــ ي، تراعي الحســ الدوالر األمر ــــعود والرال القطر والرال العماني والدرهم اإلماراتي مرت  ــ ـــ ــ ة نظرًا ألن الرال السـ
ة  ة الهند تي والرو ل معقول لســــعر صــــرف الدرهم اإلماراتي مقابل الیورو والدینار الكو شــــ ه المصــــر المحتملة و والدینار الجزائر والجن

مــة العــادلــة للموجودات  ــبــب الق ــ ـــ ــــ ــ ســـ ــان الــدخــل الموحــد ( ع المتغیرات األخر ثــابتــة، في ب قــاء جم والــدینــار العراقي والــدینــار األردني مع 
ة الحساسة للعملة). ات النقد والمطلو

ســــمبر ٣١بتارخ  ة ٢٠١٨د ــ لســــنة ســــتكون أقل/أعلى اقابل الدرهم اإلماراتي، فإن خســــائر ٪ م٥، إذا انخفضــــت/ارتفعت هذه العمالت بنســ
سمبر ٣١ألف درهم (٣٥مبلغ  ألف درهم).١٣-٢٠١٧د

إدارة رأس المال
ة هداف األإن  ــ ـــ ــ ســــ مة لمجموعة لالرئ ــــب جیدة لرأس المال لدعم أعمالها وزادة ق ـــ ــ من إدارة رأس المال هو التأكد من احتفا المجموعة بنســ

نحقوق المساهمین .ألقصى حد مم

ة تغییر  ة. لم یتم إجراء أ ه في ضوء التغیرات في األوضاع االقتصاد ل رأس المال لدیها وٕاجراء التعدیالت عل ات تقوم المجموعة بإدارة ه
ة في  ات خالل السنة المنته اسات أو العمل سمبر ٣١في األهداف أو الس ل رأس المال من رأس مال وعالوة٢٠١٨د األسهم . یتألف ه

مبلغ  قاس  طرة و ة والحصــــــص غیر المســــــ ل العمالت األجنب اطي تحو اطي اآلخر والخســــــائر المتراكمة واحت اطي القانوني واالحت واالحت
ما في ٤,٧٤٨,٩٢١( سمبر ٣١) ألف درهم  ألف درهم).٣٥١,٦٥٠-٢٠١٧(٢٠١٨د

م العادلة-٣٠ الق

ة من الموجودات ال ة.تتألف األدوات المال ات المال ة والمطلو مال

ة األخر وال ة من النقد في الصندوق واألرصدة لد البنوك والذمم المدینة التجارة واألخر والموجودات المال عقارات تتألف الموجودات المال
ة وال ة من القروض البن ات المال الغ المستحقة من أطراف ذات عالقة. وتتألف المطلو ر والم ذمم الدائنة التجارة واألخر غرض التطو

الغ المستحقة ألطراف ذات عالقة. والم

ة هي  ات المال مة العادلة للموجودات والمطلو مها المدرجة. وتعتبر الق بیر عن ق ٍل  ش ة ال تختلف  م العادلة لألدوات المال المبلغ إن الق
ة بین األطراف ال ه في معاملة حال ن استبدال األداة  م ة. وقد تم استخدام األسالیب واالفتراضات الذ  اإلكراه أو التصف ع  ة، بخالف الب راغ

م العادلة: ة لتقدیر الق التال



ة كشر لأنددر ع.م.شانترناشیونالس
الموحدة المالیة اناتالبیإیضاحات حول 

٢٠١٨دیسمبر٣١في 

٦٢

م العادلة-٣٠ (تتمة)الق

الغ المستحقة من أطراف ذات · ة األخر والم إن النقد في الصندوق واألرصدة لد البنوك والذمم المدینة التجارة والموجودات المال
ة الدخل تساو ع الغ المستحقة ألطراف ذات عالقة ومستحقات ضر ة والذمم الدائنة التجارة واألخر والم القة والقروض البن

بیر إلى االستحقاقات قصیرة األجل لهذه األدوات. ل  ش عود  متها المدرجة، والذ  ًا ق تقر

لة األج· م الذمم المدینة والقروض طو ل استنادًا إلى معاییر مثل أسعار الفوائد وعوامل المخاطر الخاصة بدولة تقوم المجموعة بتقی
م، فإنه تؤخذ مخصصات في  ة للعمیل وخصائص مخاطر المشروع الممول. واستناداً إلى هذا التقی ة الفرد محددة والمالءة االئتمان

ما في  ار للخسائر المتوقعة لهذه الذمم المدینة.  سمبر ٣١االعت عد تنزل ، فإ٢٠١٨د الغ المدرجة لتلك الذمم المدینة،  ن الم
متها العادلة. ل جوهر عن ق ش المخصصات، ال تختلف 

مها من خالل · ة غیر المتداولة األخر یتم تقی ات المال ذلك المطلو ة األخر و ات المال ة والمطلو مة العادلة للقروض البن إن الق
ا ة  ة المستقبل ة.خصم التدفقات النقد ق ًا لدیون بنود مشابهة ومخاطر ائتمان واستحقاقات مت ستخدام المعدالت المتوفرة حال

مة العادلة تسلسل الق
م. ات من خالل أسالیب التقی مة العادلة للموجودات والمطلو تستخدم المجموعة التسلسل التالي لتحدید واإلفصاح عن الق

ات مماثلة.: أسعار متداولة (غیر معدلة) في ١المستو  أسواق نشطة لموجودات ومطلو

اشر ٢المستو  ل م ش مة العادلة المسجلة ملحوظة إما  ع المدخالت التي لها تأثیر جوهر على الق م أخر حیث تكون جم : أسالیب تقی
اشر. أو غیر م

مة العادلة المسجلة وال تس٣المستو  انات ملحوظة في السوق.: أسالیب تستخدم مدخالت لها تأثیر جوهر على الق تند إلى ب

مة العادلة بتارخ  الق اتها المقاسة  سمبر ٣١عرض الجدول التالي موجودات المجموعة ومطلو .٢٠١٨د
المستو 

األول
المستو 

الثاني
المستو 

المجموعالثالث
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

الموجودات
ة مة العادلة من خالل موجودات مال الق

الرح أو الخسارة
١,٨٨٧-١,٨٨٧-استثمار في صندوق عقار -

مة ال عادلة من خالل بنود الدخل الق
األخر الشامل

ة- ة تمثل حقوق ملك ٥٥١٥٥١--أوراق مال
ر- غرض التطو ٧,٥٢٦٧,٥٢٦--عقارات 

١,٨٨٧٨,٠٧٧٩,٩٦٤-مجموع الموجودات



ة كشر لأنددر ع.م.شانترناشیونالس
الموحدة المالیة اناتالبیإیضاحات حول 

٢٠١٨دیسمبر٣١في 

٦٣

م العادلة-٣٠ (تتمة)الق

ما في  مة العادلة  الق اتها المقاسة  سمبر ٣١عرض الجدول التالي موجودات المجموعة ومطلو .٢٠١٧د

المستو 
المجموعالمستو الثالثالمستو الثانياألول

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
مدققةمدققةقةمدقمدققة

الموجودات
مة العادلة من خالل  الق ة  موجودات مال

الرح أو الخسارة
٣,٤٨٨-٣,٤٨٨-استثمار في صندوق عقار -

ع ة متاحة للب موجودات مال
ة- ة تمثل حقوق ملك ٣٠,٠٠٠٥٥١٣٠,٥٥١-أوراق مال

٣٣,٤٨٨٥٥١٣٤,٠٣٩-مجموع الموجودات

مة العادلة بتارخ  الق ات مقاسة  س لد المجموعة أ مطلو سمبر ٣١ل سمبر ٣١و٢٠١٨د .٢٠١٧د

الت بین المستو األول والمستو الثاني والمستو الثالث خالل  .السنةلم تكن هناك أ تحو

مة العادلة وفقاً (أ) م المستخدمة لتحدید الق  للمستو الثانيأسالیب التقی

مة العادلة من خالل الرح أو الخسارة) ١( الق استثمارات مدرجة 

مة العادلة من خالل الرح أو الخسارة وفقًا للمستو الثاني على االستثمارات في الصنادی التي یتم  الق تقدیر تشتمل االستثمارات المدرجة 
مة الموجودات استخدام طرقة صافي ق متها العادلة  مة الموجودات ق استخدام صافي ق م العادلة لالستثمارات في الصنادی  . یتم تحدید الق

المالحظة للموجودات المدارة بواسطة الصندوق. المحددة من قبل مدیر الصنادی على أساس أسعار السوق الجدیرة 

سمبر ٣١بتارخ  سمبر ٣١و٢٠١٧د ع الموجودات٢٠١٨د م العادلة لجم انت الق التكلفة المطفأة ،  ة األخر المقاسة  ات المال والمطلو
مها الدفترة.  مقارة لق

عة من قبل المجموعة(ب) م المت ات التقی عمل

ل ثالثة أشهر حو  ل تقرر خالل المناقشات التي ُتجر  ین الثاني والثالث بتارخ  م العادلة وفقًا للمستو ة یتم تحلیل التغیرات في الق ل عمل
م العادلة.ا ات في الق اب الحر ه أس شرح ف م تقرراً  قدم فر التقی م. وفي إطار هذه المناقشات،  لتقی

م خالل  طرأ أ تغییر على أسالیب التقی .السنةلم 



ة كشر لأنددر ع.م.شانترناشیونالس
الموحدة المالیة اناتالبیإیضاحات حول 

٢٠١٨دیسمبر٣١في 

٦٤

ات المتوقفة-٣١ العمل
عتین للمجموعة وهما ٢٠١٨خالل سنة  تین تا ة شر . من DSWP Indiaو Drake & Scull International Oman، تم تصف

ة هذه المنشآت خالل سنة واحدة من تارخ التقرر: المتوقع االنتهاء من تصف

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

ان الدخل ب
٥١٬٢٩١١١٠٬١٧٦إیرادات العقد
)١٦٨٬٧٠٧()١٠٥٬٨٨٩(تكالیف العقد

)٥٨٬٥٣١()٥٤٬٥٩٨(إجمالي الخسائر
٩٩٧٧٨٢یرادات أخر إ

ة وٕادارة )١٠٣٬٩٨٠()٧٩٬٤٧٢(مصارف عموم

ة )١٦١٬٧٣٠()١٣٣٬٠٧٢(خسائر تشغیل
ل )١١٬٢٩٠()١٦٬٧٣٠(تكالیف التمو

ة )١٧٣٬٠٢٠()١٤٩٬٨٠٢(خسائر السنة قبل الضر
ة الدخل )٦٬٦١٣()٣(مصروف ضر

ات المتوقف )١٧٩٬٦٣٣()١٤٩٬٨٠٥(ةخسائر من العمل



ة كشر لأنددر ع.م.شانترناشیونالس
الموحدة المالیة اناتالبیإیضاحات حول 

٢٠١٨دیسمبر٣١في 

٦٥

ات المتوقفة (تتمة)-٣١ العمل

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

ز المالي المر
الموجودات

١٬٨٣١٣٬٣٧٦الممتلكات والمعدات
١٠٬٣٢٧١٠٬٤٦٧المدینة التجارة واألخر ذمم لا

٩٥٬٦٣٣٢١٢٬٤٩١الذمم المدینة التجارة واألخر 
الغ المستحقة من أطراف  ١٧٩٢٧٣ذات عالقةالم

٣٬١٦٢٢٬٥٧٨نقد في الصندوق وأرصدة لد البنوك
١١١٬١٣٢٢٢٩٬١٨٥

ات المطلو
٢٬٥٨٦٥٬٢٢٤الذمم الدائنة األخر 

٩٦٬١٥٥١٣٠٬٩٩٣الذمم الدائنة التجارة واألخر 
ة ٢٠٧٬٠٦٩١٨٣٬٢٩٣قروض بن

الغ المستحقة إلى أطر  ١٥٩,٧٥١١٢٠,٥٨٢اف ذات عالقةالم
٤٦٥٬٥٦٠٤٤٠٬٠٩٢

٢٠١٨
ألف درهم

ات المتوقفة  ة من العمل ٢٠١٨تدفقات نقد

ة )٢٤,٧٣٦(التشغیل
١,٥٤٤االستثمارة

ة ل ٢٣,٧٧٥التمو
٥٨٤



ة كشر لأنددر ع.م.شانترناشیونالس
الموحدة المالیة اناتالبیإیضاحات حول 

٢٠١٨دیسمبر٣١في 

٦٦

عة -٣٢ ة تا طرةشر س دون 

موجب خطة إعادة خالل السنة، فقدت المجموعة ال عة  ة التا عة في قطر. قد یتم إغالق الشر تها التا ة على شر طرة اإلدارة والتشغیل س
لة: اله

٢٠١٨
ألف درهم

ان الدخل ب
١٨٦٬٢٢١إیرادات العقد
)١٨٥٬٢٩٢(تكالیف العقد

٩٢٩إجمالي األراح
٤٩إیرادات أخر 

ة وٕادارةمصارف )٣٨٠٬٤٤٠(عموم

ة )٣٧٩٬٤٦١(أراح /(خسائر) تشغیل
ل )٨٬١٧٨(تكالیف التمو

)٣٨٧٬٦٣٩(أراح /(خسائر) للسنة



ة كشر لأنددر ع.م.شانترناشیونالس
الموحدة المالیة اناتالبیإیضاحات حول 

٢٠١٨دیسمبر٣١في 

٦٧

عة -٣٢ ة تا طرةشر س (تتمة)دون 

٢٠١٨
ألف درهم

ز المالي المر
الموجودات

٨٬١٣٦الممتلكات والمعدات
٩٠٬٧٢٨الذمم المدینة التجارة واألخر 

٢٣ضاعةال
١٤٬١٥٤الذمم المدینة التجارة واألخر 

الغ المستحقة من أطراف ذات عالقة ١٦٠الم
٧٬١٣٤نقد في الصندوق وأرصدة لد البنوك

١٢٠٬٣٣٥

ات المطلو
٩٬٨٩٦الذمم الدائنة األخر 

٤١٢٬٣٧٩دائنة التجارة واألخر الذمم ال
ة ٣٩١٬٢٤٣قروض بن

الغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة ١٦٬٢٢٢الم
٨٢٩,٧٤٠

ر المالي-٣٣ عد فترة التقر أحداث 

ع أسهمها في استثمارها في ٢٠١٩أبرل ٨بتارخ  قة، قررت المجموعة ب ة شق ضاح شر .٨ما هو موضح في اإل

ات عالو  ـــــر ع فروع المجموعة أو الشــ ة وٕاغالق و ــــف ات لتصـــ ـــالح ــ ـــــرن خالل االجتماع منح مجلس اإلدارة صــ ة الحاضـ ًة على ذلك، قرر غالب
ضاح  مواصلة عمل المجموعة (اإل لة. عالوًة على ذلك، وخالل االجتماع، تم اتخاذ قرار  عة وفًقا لخطة إعادة اله ).١-٢التا


