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ع.م.شانترناشیونالسكلأنددریكشركة

الموحدة الموجزة المرحلیة.المالیةالمعلوماتمن ھذه اًجزءالمرفقة ١٧إلى ١من تشكل اإلیضاحات 
٤

المرحليالموجز بیان الدخل الموحد 
(غیر مدققة)٢٠١٨یونیو٣٠المنتھیة في أشھر الستةلفترة 

).١٤* تمت إعادة إدراج أرقام الفترة السابقة (راجع إیضاح 

فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
یونیو  ٣٠

أشھر المنتھیة في الستةفترة 
یونیو٣٠

٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمإیضاح

٦٠٠٩٫٣٥٠٣٠٤٫٦٦٠٣٨٢٫٠٤٣٫١١٫٤٥٦٫١١٤العمالءعقودمن إیرادات 
)٢٢١٫٥٥٤٫١()٩٤٢٫٠٠٧٫١()١٠٤٫٧٠٩()٤٨٩٫٤١٥(تكلفة مبیعات

)١٠٧٫٩٨(٤٤٠٫٣٥)٨٠٠٫٤٨()٤٨٠٫٦٥(/األرباح)الخسائر(إجمالي
٤٣١٫٢٦٧٥٫٢٨٣٥٫١٥٥٣١٫٣إیرادات أخرى

)٨٩٠٫٨٨٤()١٦٢٬٩١٣()٣٤٣٫١٢١()١٦١٫٩٣(مصاریف عمومیة وإداریة
)٤٦٦٫٩٧٩()١١١٬٦٣٨()١٦٧٫٤٦٨()٢١٠٫١٥٦(ةالتشغیلیرئخساال

١٥٥١١٤٤٢٤٢٦٨إیرادات تمویل
)٧٩٣٫٤٩()٠٤٤٫٦٦()٩٠٣٫٢٨()٤٥٣٫٣١(١٢تكالیف تمویل

)٥٢٥٫٤٩()٦٢٠٫٦٥()٧٨٩٫٢٨()٢٩٨٫٣١(بالصافي-تكالیف التمویل 

)٩٩١٫٠٢٨٫١()٢٥٨٫١٧٧()٢٥٧٫١٩٦()٥٠٨٫١٨٧(الفترة قبل الضریبةرئخسا
)٤٥١٫٨()٥٥٩٫٥()٣٠٣٫٢()٧٠٥٫٢(١٣مصروف ضریبة الدخل والزكاة

)٤٤٢٫٠٣٧٫١()٨١٧٫١٨٢()٥٦٠٫١٩٨()٢١٣٫١٩٠(الفترةرئخسا

العائدة إلى:
)٢٢٩٫٩٠٥()٩٤١٫١٦٤()٧٢٣٫١٨٢()٠٩١٫١٨١(الشركة األمحملة أسھم

)٢١٣٫١٣٢()٨٧٦٫١٧()٨٣٧٫١٥()١٢٢٫٩(الحصص غیر المسیطرة
)٤٤٢٫٠٣٧٫١()٨١٧٫١٨٢()٥٦٠٫١٩٨()٢١٣٫١٩٠(

ربح السھم
)*١٫٥٨٥()٥٤٠٫١()*٣٢٠٫٠()٦٩٠٫١(١٤(بالدرھم) والمخففاألساسي -
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الموحدة الموجزة المرحلیة.المالیةالمعلوماتمن ھذه اًجزءالمرفقة ١٧إلى ١من تشكل اإلیضاحات 
٥

الموحد الموجز المرحليبیان الدخل الشامل 
(غیر مدققة)٢٠١٨یونیو٣٠المنتھیة في أشھر الستةلفترة 

فترة الثالثة أشھر المنتھیة في
یونیو٣٠

أشھر المنتھیة في الستةفترة 
یونیو  ٣٠

٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

)٤٤٢٫٠٣٧٫١()٨١٧٫١٨٢()٥٦٠٫١٩٨()٢١٣٫١٩٠(الفترةخسائر
ً إلىبنود سیُعاد تصنیفھا الحقا

----خسائرأو الرباحاأل
٨٧١٧٧٧٫٥١٨٥٫٣٠٦٨٫٦فروق من تحویل عمالت أجنبیة

٨٧١٧٧٧٫٥١٨٥٫٣٠٦٨٫٦الشامل األخرى للفترةبنود الدخل
)٣٧٤٫٠٣١٫١()٦٣٢٫١٧٩()٧٨٣٫١٩٢()٣٤٢٫١٨٩(الدخل الشامل للفترةإجمالي

العائد إلى:
)١٦١٫٨٩٩()٧٥٦٫١٦١()٩٤٦٫١٧٦()٢٢٠٫١٨٠(الشركة األمحملة أسھم

)٢١٣٫١٣٢()٨٧٦٫١٧()٨٣٧٫١٥()١٢٢٫٩(الحصص غیر المسیطرة
)٣٧٤٫٠٣١٫١()٦٣٢٫١٧٩()٧٨٣٫١٩٢()٣٤٢٫١٨٩(
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الموحدة الموجزة المرحلیة.المالیةالمعلوماتمن ھذه اًجزءالمرفقة ١٧إلى ١من تشكل اإلیضاحات 
٦

الموحد الموجز المرحليبیان التغیرات في حقوق الملكیة 
(غیر مدققة)٢٠١٨یونیو٣٠المنتھیة في للفترة

العائدة إلى حملة أسھم الشركة األم

رأس
المال

عالوة 
إصدار

احتیاطي 
قانوني

احتیاطیات 
أخرى

خسائر 
متراكمة

احتیاطي 
تحویل 
عمالت
المجموعأجنبیة

الحصص غیر 
المجموعالمسیطرة

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٦٥٠٫٣٥١)٥١٧٫٣٤٤(١٦٧٫٦٩٦)٣٨١٫٦٧()٧٦٩٫٤٦٠(٢٠١٧٩٨٨٫٠٧٠٫١٠٢٦٫٣٧٦٠٫١٢٥٥٤٣٫٢٤دیسمبر ٣١الرصید في 
-)٤٠٣٫٣٠(٤٠٣٫٣٠-٤٠٣٫٣٠----)٣-٢إعادة التصنیف (إیضاح 

٦٥٠٫٣٥١)٩٢٠٫٣٧٤(٥٧٠٫٧٢٦)٣٨١٫٦٧()٣٦٦٫٤٣٠(٢٠١٨٩٨٨٫٠٧٠٫١٠٢٦٫٣٧٦٠٫١٢٥٥٤٣٫٢٤ینایر ١الرصید في 
أثر التغیرات في السیاسات المحاسبیة 

)٢٧٩٫١١(-)٢٧٩٫١١(-)٢٧٩٫١١(----)٤-٢إیضاح (
٣٧١٫٣٤٠)٩٢٠٫٣٧٤(٢٩١٫٧١٥)٣٨١٫٦٧()٦٤٥٫٤٤١(٩٨٨٫٠٧٠٫١٠٢٦٫٣٧٦٠٫١٢٥٥٤٣٫٢٤(غیر مدقق)٢٠١٨ینایر ١الرصید في 

)٨١٧٫١٨٢()٨٧٦٫١٧()٩٤١٫١٦٤(-)٩٤١٫١٦٤(----الفترةخسائر
٣٫١٨٥-٣٫١٨٥٣٫١٨٥-----للفترةىخرالدخل الشامل األبنود 

)٦٣٢٫١٧٩()٨٧٦٫١٧()٧٥٦٫١٦١(٣٫١٨٥)٩٤١٫١٦٤(----الشاملة للفترة/ األرباح)خسائرال(مجموع 
٧٣٩٫١٦٠)٧٩٦٫٣٩٢(٥٣٥٫٥٥٣)٦٤٫١٩٦()٥٨٦٫٦٠٦(٢٠١٨٩٨٨٫٠٧٠٫١٠٢٦٫٣٧٦٠٫١٢٥٥٤٣٫٢٤یونیو٣٠الرصید في 

٩٦٠٫٢٤٨٫١)١٧٧٫١٣٢(١٣٧٫٣٨١٫١)٦٨٦٫٦٥()٥٥٣٫٩٩١(٢٠١٧٠٤٧٫٢٨٥٫٢٠٢٦٫٣٧٦٠٫١٢٥٥٤٣٫٢٤ینایر ١الرصید في 
)١٫٠٣٧٫٤٤٢()٢١٣٫١٣٢()٩٠٥٫٢٢٩(-)٩٠٥٫٢٢٩(----الفترةخسائر
٦٫٠٦٨-٦٫٠٦٨٦٫٠٦٨-----للفترةىخرالشامل األالدخلبنود 

)١٫٠٣١٫٣٧٤()٢١٣٫١٣٢()٨٩٩٫١٦١(٦٫٠٦٨)٩٠٥٫٢٢٩(----للفترة)/ الدخل الشاملالشاملةخسائرال(مجموع 
٢١٧٫٥٨٦)٣٩٠٫٢٦٤(٤٨١٫٩٧٦)٥٩٫٦١٨()١٫٨٩٦٫٧٨٢(٢٠١٧٠٤٧٫٢٨٥٫٢٠٢٦٫٣٧٦٠٫١٢٥٥٤٣٫٢٤یونیو٣٠الرصید في 
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الموحدة الموجزة المرحلیة.المالیةالمعلوماتمن ھذه اًجزءالمرفقة ١٧إلى ١من تشكل اإلیضاحات 
٧

المرحليالموجز بیان التدفقات النقدیة الموحد 
(غیر مدققة)٢٠١٨یونیو٣٠المنتھیة في فترة لل

أشھر المنتھیة في الستةفترة 
یونیو٣٠

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درھمألف درھمإیضاح

التشغیلیةنشطة األ
)١٫٠٢٨٫٩٩١()١٧٧٫٢٥٨(الفترة قبل الضریبةخسائر

التعدیالت للبنود التالیة:
٧١٧٫٦٥٤٢٧٫٢٣٩استھالك 

٧٢٤٫٥٤-انخفاض قیمة الممتلكات واآلالت والمعدات
١٦٫٧٧٨١٦٫٧٧٨إطفاء موجودات غیر ملموسة

١٠٫٩٥٠١٤٫٠٦٨الخدمة للموظفینمكافأة نھایةمخصص 
١٢٩٢٫٤٥٣٨٧٫٦٩٣تكلفة التمویل 

الموجودات المالیة بالقیمة العادلةعلى القیمة العادلة خسائر
-١٫٦٠١من خالل الربح أو الخسارة

)١٫٣٨٧(-من استبعاد الممتلكات والمعداتأرباح
-)٦٤١٫٤(من بیع موجودات مالیةأرباح

المبالغ تجاریة والمدینة الذمم المخصص االنخفاض في قیمة 
٣٢٫٧٢٧٣٩٦٫٦٦٥صافي بال-ةمحتجزال

)٢٦٨()٤٢٤(تمویلدخل
ظفین الخدمة للمومكافأة نھایةقبل دفع التشغیلیةالتدفقات النقدیة 

)١٦٤٫٧٤٨()١٠٫١٦٠(وضریبة الدخل والتغیرات في رأس المال العامل
)١٣٫٨٥٦()١٢٫٣٧٠(الخدمة المدفوعة للموظفین مكافأة نھایة

)٥٫٦٤٩()٧٤٥٫٣(ضریبة دخل مدفوعة
التغیرات في رأس المال العامل:

٧٫٨٦٩٧٫٥٩٥مخزون
٠٣٤٫١-عقارات بغرض التطویر

٥٧٫١٠٤)١٦٢٫٤٣٧(ذمم مدینة تجاریة وأخرى (قبل المخصصات)
)١٥٫٦٩٧()١٨٧٫٨(مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

حقة مستذمم دائنة تجاریة وأخرى (باستثناء ضریبة الدخل والفوائد 
٢٦٫٥٤٥)٩٫٢٠٤()الدفع

)٩٠٫٦٦٧(١٤١٫١٠٦مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة
)١٩٨٫٣٣٩()٩٢٫٠٩٣(التشغیلیةنشطة األالمستخدم فيصافي النقد
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الموحدة الموجزة المرحلیة.المالیةالمعلوماتمن ھذه اًجزءالمرفقة ١٧إلى ١من تشكل اإلیضاحات 
٨

(تتمة)بیان التدفقات النقدیة الموحد الموجز المرحلي
)غیر مدققة(٢٠١٨یونیو٣٠المنتھیة في فترة لل

أشھر المنتھیة في الستةفترة 
یونیو٣٠

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درھمألف درھمإیضاح

أنشطة االستثمار
)٣٫٩٤٠()٣٫٠١٧(٧شراء ممتلكات ومعدات

٤٠٣٣٢٫٥٢٧عوائد من استبعاد ممتلكات ومعدات
٦٤١٫٣٤٦٧٫٩٦١مالیةعوائد من استبعاد موجودات 
٢٫٣٥٨-عوائد من استبعاد استثمارات

٧١٧٤٤٨فوائد مقبوضة
٣٢٫١٤١٩٩٫٣٥٤صافي النقد الناتج من أنشطة االستثمار

أنشطة التمویل
)٢١٫٦٢٩(١٢٨٫٣٠٨ودائع ألجل مرھونة

١٦٢٫٠٨٣)٨٢٫٤٤٨(من إیصاالت أمانة وقروض أخرى/ مبالغ )مدفوعات(
٫٥٠٥١٨٣٥٢٫٦١٣عوائد من قروض ألجل

)٦٠٫٦٦٧()٣١٫٤٥٢(سداد قروض ألجل
)٥٢٫٣٣٨()٤٦٫٣١٣(فوائد مدفوعة
)٨٠٫٠٦٢(١٥١٫٦٠٠أنشطة التمویل)المستخدم في(الناتج من/صافي النقد

)١٨٫٩٢٣(٩١٫٦٤٨النقدیة وشبھ النقدیةفي (النقص)/الزیادة صافي 
٣٫١٨٥٦٫٠٦٨صافي الفروق من تحویل العمالت األجنبیة

)٩٦٩٫٣٠٤()١٣٤٫٤٣٥(في بدایة الفترةالنقدیة وشبھ النقدیة
)٣١٧٫٨٢٤()٣٤٠٫٣٠١(١٠في نھایة الفترةالنقدیة وشبھ النقدیة
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الموحدة الموجزة المرحلیةالمالیة المعلوماتإیضاحات حول 

مدققة)(غیر ٢٠١٨یونیو ٣٠في 

٩

الشركةمعلومات ١

٢٠٠٩ینایر ٢١، وسُجلت في ٢٠٠٨نوفمبر ١٦تأّسست شركة دریك أند سكل انترناشیونال ش.م.ع ("الشركة" أو "الشركة األم") في 
للقانون االتحادي لدولة  ً . إن أسھم الشركة مدرجة في سوق دبي ٢٠١٥) لسنة ٢اإلمارات العربیة المتحدة رقم (كشركة مساھمة عامة وفقا

المالي.

دبي، اإلمارات العربیة المتحدة.٦٥٧٩٤عنوان المقر المسجل للشركة ھو ص.ب 

"المجموعة") في تنفیذ أعمال المقاوالت المتعلقة بقطاع اإلنشاءات وتشمل المق ً والت اتتمثل األنشطة الرئیسیة للشركة وشركاتھا التابعة (معا
الكھربائیة والصحیة والنفط والغاز والتكییف والتبرید والصرف الصحي في منطقة الشرق األوسط وأوروبا وآسیا وشمال أفریقیا. 

مباشرة أو غیر مباشرة للشركة:فیما یلي الشركات الرئیسیة التابعة بصورةٍ

٪نسبة الملكیة األنشطة الرئیسیةالشركات التابعة الرئیسیة

بلد التأسیس
٣٠
یونیو

٣١
دیسمبر

٢٠١٨٢٠١٧

دریك أند سكل انترناشیونال ذ.م.م 
(أبوظبي)

أعمال المقاوالت المتعلقة بالھندسة 
١٠٠١٠٠المیكانیكیة والكھربائیة والصحیة

اإلمارات العربیة 
المتحدة

شركة جلف تكنیكال كونستركشن 
األعمال المیكانیكیة والكھربائیة *ش.ذ.م.م

٩١٩١واإلنشاءات المدنیة
اإلمارات العربیة 

المتحدة
دریك أند  دریك أند سكل للھندسة، سابقاً

سكل للمیاه والطاقة ذ.م.م
وشراء وإنشاء مشاریع البنیة ھندسة 

١٠٠١٠٠التحتیة للمیاه والطاقة
اإلمارات العربیة 

المتحدة

دریك أند سكل انترناشیونال (قطر) ذ.م.م
األنشطة المیكانیكیة والكھربائیة 

قطر١٠٠١٠٠والصحیة
باسافانت للطاقة والبیئة وشركاتھا التابعة 
(شركة تابعة لشركة باسفانت إنجینیرینغ 

لیمتد)
إنشاء محطات معالجة میاه الصرف 

ألمانیا١٠٠١٠٠والمیاه والرواسب

ة شركة سعودیدریك أند سكل انترناشیونال 
محدودة*

تنفیذ عقود اإلنشاءات وتشغیل وصیانة 
التركیبات الكھربائیة والمیكانیكیة وما 

٥٩٥٩یتعلق بھا من أنشطة 
المملكة العربیة 

السعودیة

انترناشیونال للمقاوالت دریك أند سكل 
الكھربائیة ذ.م.م

المقاوالت المیكانیكیة والكھربائیة 
وأعمال التصلیح المتعلقة بقطاع 

الكویت١٠٠١٠٠اإلنشاءات

*شركة المركز العالمي للمقاوالت المحدودة
أعمال المقاوالت المتعلقة بقطاع 

٩١٩١اإلنشاءات
المملكة العربیة 

السعودیة

أند سكل لإلنشاءات ذ.م.مشركة دریك 
أعمال المقاوالت المتعلقة بقطاع 

٩١٩١اإلنشاءات
المملكة العربیة 

السعودیة
دریك أند سكل انترناشیونال للمقاوالت 

ش.م.م
أعمال المقاوالت المتعلقة بالھندسة 

١٠٠١٠٠المیكانیكیة والكھربائیة والصحیة
جمھوریة مصر 

العربیة

انترناشیونال ذ.م.م (عُمان)دریك أند سكل 
أعمال المقاوالت المتعلقة بالھندسة 

سلطنة عمان٥١٥١المیكانیكیة والكھربائیة والصحیة

٣-٢* راجع إیضاح 
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الموحدة الموجزة المرحلیةالمالیة المعلوماتإیضاحات حول 

مدققة)(غیر ٢٠١٨یونیو ٣٠في 

١٠

الشركة (تتمة)معلومات ١

في رانیا تست مشروع مشترك، وھو مشروع ٪٥٠تمتلك المجموعة، من خالل شركة جلف تكنیكال كونستركشن ش.ذ.م.م، حصة بنسبة 
. وھذا المشروع مصنّف ٢٠٠٥أغسطس ١٢مشترك مع شركة رانیا للمقاوالت العامة ذ.م.م بموجب اتفاقیة مشروع مشترك مبرمة بتاریخ 

.الموجزة المرحلیةالموحدةالمالیةالمعلوماتضمن العملیات المشتركة في ھذه 

في مشروع تحت السیطرة المشتركة ٪٥٠دریك أند سكل انترناشیونال للمقاوالت ش.م.م، حصة بنسبة تمتلك المجموعة، من خالل شركة 
. وھذا المشروع ٢٠١١یولیو ٢١مع شركة أبناء حسن عالم (أبناء مصر للتعمیر ش.م.م) بموجب اتفاقیة مشروع مشترك مبرمة بتاریخ 

.الموجزة المرحلیةالموحدةالمالیةالمعلوماتمصنّف ضمن العملیات المشتركة في ھذه 

في مشروع تحت السیطرة المشتركة ٪٥٠تمتلك المجموعة، من خالل شركة دریك أند سكل انترناشیونال السعودیة ذ.م.م، حصة بنسبة 
. وھذا المشروع مصنّف ضمن العملیات ٢٠١٣فبرایر ١٤مع شركة سبیكون السعودیة ذ.م.م بموجب اتفاقیة مشروع مشترك مبرمة بتاریخ 

.الموجزة المرحلیةالموحدةالمالیةالمعلوماتالمشتركة في ھذه 

في مشروع تحت السیطرة المشتركة مع مجموعة ٪٥٠اءات ذ.م.م، حصة بنسبة تمتلك المجموعة، من خالل شركة دریك أند سكل لإلنش
. وھذا المشروع مصّنف ٢٠١١سبتمبر ٢٧) بموجب اتفاقیة مشروع مشترك مبرمة بتاریخ CCCالمقاولون المتحدون ذ.م.م (أوفشور) (

.الموجزة المرحلیةالموحدةالمالیةالمعلوماتضمن العملیات المشتركة في ھذه 

في مشروع تحت ٪٥٠المملكة العربیة السعودیة، حصة بنسبة -تلك المجموعة، من خالل شركة دریك أند سكل لإلنشاءات ذ.م.م تم
دریك أند سكل لإلنشاءات مشروع مشترك) بموجب -السیطرة المشتركة مع الشركة السعودیة لإلنشاءات (الشركة السعودیة لإلنشاءات 

المالیةالمعلومات. وھذا المشروع مصنّف ضمن العملیات المشتركة في ھذه ٢٠١٢أكتوبر ١٥اریخ اتفاقیة مشروع مشترك مبرمة بت
.الموجزة المرحلیةالموحدة

في مشروع مشترك مع شركة جون سیسك أند صنز ٪٥٠تمتلك المجموعة، من خالل شركة دریك أند سكل لإلنشاءات ذ.م.م، حصة بنسبة 
. وھذا ٢٠١٢نوفمبر ٢٥) بموجب اتفاقیة مشروع مشترك مبرمة بتاریخ SISK-DSC-SMH-Joint Ventureلإلنشاءات ذ.م.م (

.الموجزة المرحلیةالموحدةالمالیةالمعلوماتالمشروع مصنّف ضمن العملیات المشتركة في ھذه 

في مشروع مشترك مع شركة (اس آي سي آي إم) اس. بي. أیھ. ٪٥٠تمتلك شركة دریك أند سكل انترناشیونال ش.م.ع حصة بنسبة 
المالیةالمعلومات. وھذا المشروع مصنّف ضمن العملیات المشتركة في ھذه ٢٠١٣ینایر ١١بموجب اتفاقیة مشروع مشترك مبرمة بتاریخ 

.الموجزة المرحلیةالموحدة

في مشروع مشترك مع شركة الحبتور لیتون سبیكون ذ.م.م (دریك أند ٪٥١تمتلك شركة دریك أند سكل انترناشیونال ش.م.ع حصة بنسبة 
وتتطلب . ٢٠١٣أبریل ١٧الحبتور لیتون سبیكون مشروع مشترك) بموجب اتفاقیة مشروع مشترك مبرمة بتاریخ -سكل انترناشیونال 

وافقة باإلجماع مور لیتون سبیكون مشروع مشتركالحبت-دریك أند سكل انترناشیونال اتفاقیات ھذا المشروع المشترك فیما یتعلق بمشروع 
من جمیع األطراف على كافة األنشطة ذات العالقة. وإن الشریكین لھما حقوق مباشرة في موجودات الشراكة ویتحمالن بالتضامن والتكافل 

ر في المجموعة بتثبیت حقھا المباشااللتزامات التي تتحملھا الشراكة. ومن ثم، یتم تصنیف ھذه المنشأة ضمن العملیات المشتركة وتقوم
مشترك. الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات المحتفظ بھا بشكٍل

في مشروع تحت السیطرة المشتركة مع شركة الحبتور لیتون سبیكون ذ.م.م ٪٤٩تمتلك شركة دریك أند سكل للھندسة ذ.م.م حصة بنسبة 
. ٢٠١٣مایو ١لیتون سبیكون مشروع مشترك) بموجب اتفاقیة مشروع مشترك مبرمة بتاریخ الحبتور -(دریك أند سكل انترناشیونال 

.الموجزة المرحلیةالموحدةالمالیةالمعلوماتوھذا المشروع مصنّف ضمن العملیات المشتركة في ھذه 

مشترك مع مجموعة المقاولون المتحدون في مشروع ٪٣٣تمتلك المجموعة، من خالل شركة دریك أند سكل لإلنشاءات ذ.م.م، حصة بنسبة 
. وھذا المشروع ٢٠١٣یونیو ١٠بموجب اتفاقیة مشروع مشترك مبرمة بتاریخ وأرابتك لإلنشاءات ش.ذ.م.م ) CCCذ.م.م (أوفشور) (

.الموجزة المرحلیةالموحدةالمالیةالمعلوماتمصنّف ضمن العملیات المشتركة في ھذه 
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١١

أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة٢

االستمراریةمبدأ ١-٢

ملیون)، ١٫٠٣٧–٢٠١٧یونیو٣٠(٢٠١٨یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستةفترةملیون درھم خالل١٨٣بلغت خسائرالمجموعة تكبدت
.ملیون درھم)٨٥٥–٢٠١٧دیسمبر ٣١ملیون درھم (٩٨٨تجاوزت مطلوباتھا المتداولة موجوداتھا المتداولة بمبلغ التاریخ،وكما في ھذا 

على أساس مبدأ االستمراریة، في ضوء برنامج إعادة الرسملة الذي تم تنفیذه الموجزة المرحلیةالمالیة الموحدةالمعلوماتوقد تم إعداد ھذه 
برامج إعادة تمویل . وعالوة على ذلك، نجحت اإلدارة في ترسیة عقود / مشاریع جدیدة وتوقیع ٢٠١٧دیسمبر ٣١خالل السنة المنتھیة في

البنوك لمساعدة المجموعة في تمویل عملیاتھا.جدیدة مع

أسس االعداد٢-٢

للمعیار للمجموعة المرحلیةالموجزة المالیة الموحدةالمعلوماتلقد تم إعداد  ً .، "التقاریر المالیة المرحلیة"٣٤المحاسبي الدولي رقم وفقا

المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة ال تحتوي على جمیع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة إلعداد البیانات المالیة بالكامل المعلومات إن ھذه 
للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، وینبغي أن تُقرأ مع البیا ً .٢٠١٧دیسمبر ٣١نات المالیة السنویة للمجموعة كما في وفقا

لیست بالضرورة داللة على النتائج التي قد تكون متوقعة للسنة ٢٠١٨یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستةفترة وعالوة على ذلك، إن نتائج 
.٢٠١٨دیسمبر ٣١المالیة المنتھیة في 

أسس التوحید٣-٢

على نتائج المجموعة.٢٠١٨یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستةلفترة الموحدة الموجزة المرحلیةالمالیةالمعلوماتتشتمل 

الموجزة المرحلیة للشركات التابعة لنفس فترة التقریر الخاصة بالشركة باستخدام نفس السیاسات المحاسبیة. الموحدةالمالیةالمعلوماتیتم إعداد 
باح واألرصدة الناشئة عن المعامالت الداخلیة بین شركات المجموعة عند التوحید.كما یتم حذف كافة المعامالت واألر

من التاریخ الذي تتحول فیھ السیطرة إلى المجموعة ویتوقف التوحید في التاریخ الذي والعملیات المشتركة یتم توحید الشركات التابعة  اعتباراً
لتعكس وضع الملكیة وخالل الفترة، أجرت المجموعة تنتقل فیھ السیطرة من المجموعة. ً تغییرات على حصص المساھمة المعلن عنھا سابقا

لھذا التصحیح، تم تعدیل الرصید االفتتاحي  للحصص غیر المسیطرة مع األثر المترتب على الخسائر المتراكمة. لیس ھناك أي الدقیق. ونتیجةً
وإجمالي حقوق الملكیة.المقارنةالفترة تأثیر على أرباح وخسائر 

المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة٤-٢

١٥"األدوات المالیة" والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٩یشرح ھذا اإلیضاح تأثیر اتباع المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة للمجموعة وكذلك یفصح عن السیاسات المحاسبیة الجدیدة "اإلیرادات من العقود مع العمالء" على البیانات 

، حیث تختلف عن تلك المطبقة في الفترات السابقة.٢٠١٨ینایر ١التي تم تطبیقھا من تاریخ 

جزة من المعلومات المالیة المرحلیة المونتیجة للتغیرات في السیاسات المحاسبیة للمجموعة، تم تعدیل األرباح االفتتاحیة غیر الموزعة ض
دون إعادة إدراج معلومات ١٥والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٩الموحدة. تم اتباع المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

ال تدرج في بیان المركز المالي المرحلي الموجزالمقارنة. وبالتالي، فإن عملیات إعادة التصنیف والتعدیالت الناتجة عن المعاییر الجدیدة 
. تم شرح التعدیالت بمزید ٢٠١٨ینایر ١، ولكن یتم تثبیتھا في األرباح االفتتاحیة غیر الموزعة كما في ٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في الموحد

من التفصیل أدناه:
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مدققة)(غیر ٢٠١٨یونیو ٣٠في 

١٢

(تتمة)أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة٢
والتعدیالت الجدیدة (تتمة)المعاییر والتفسیرات ٤-٢

اإلیرادات من العقود مع العمالء١٥المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ١-٤-٢

أثر االتباع١-١-٤-٢

لتثبیت اإلیرادات. إن المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  جدیداً "اإلیرادات من ١٥أصدر مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة معیاراً
عن محاسبة اإلیرادات الناتجة عن العقود مع العمالء ویحل محل كل من المعیار المحاسب شامالً واحداً ً يالعقود مع العمالء" یوضح نموذجا

ى مبدأ تثبیت الذي یشمل عقود البضائع. یستند المعیار الجدید عل١٨الذي یشمل عقود البناء والمعیار المحاسبي الدولي رقم ١١الدولي رقم 
جعي راإلیرادات عندما یتم نقل السیطرة على البضائع أو الخدمات إلى العمیل. یسمح المعیار إما باألثر الرجعي الكامل أو بمنھج معدل ذو أثر

لالتباع.

المعدل ذو األثر الرجعي وطبقت المنھج ٢٠١٨ینایر ١من تاریخ ١٥قامت المجموعة باتباع المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
عند االتباع. قامت المجموعة باتباع األسالیب العلمیة المتاحة التالیة بموجب المنھج ١٥بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

:١٥المعدل ذو األثر الرجعي للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

)؛ و٢٠١٨ینایر ١لى العقود التي لم تكتمل في تاریخ التطبیق األولي (تطبیق متطلبات المعیار الجدید ع·
لمعیار ادلعقوبإعادة إدراج المجموعةاتقملم· ً .ليوألالتطبیقایخرتاقبلتمت لتيادولعقبتعدیالت اصلخاااداتإلیروفقا

لیة الموجزة الموحدة للمجموعة وحددت المجاالت التالیة التي قامت المجموعة بتقییم تأثیر تطبیق المعیار الجدید على المعلومات المالیة المرح
تأثرت:

في المستقبل أو كعقود جدیدة استناد على طبیعة وسعر المنتجات والخدمات اإلضافیة المطلوبة التعدیلسوف یتم معالجة أوامر · ً محاسبیا
ھذه؛التعدیلمن خالل أوامر 

ف لم تكن المجموعة سوف تتكبدھا إذا لم یتم الحصول على العقد ویتم تثبیتھا كبند التكالیف اإلضافیة للحصول على عقد ھي تكالی·
موجودات إذا كان من المتوقع استردادھا؛ و

سوف یتوجب على المجموعة إدراج المبالغ المتغیرة (بما في ذلك المطالبات وقیم العقود القابلة إلعادة القیاس والخصومات) في سعر ·
إلى الحد الذي یكون فیھ من المحتمل المعاملة التي من الم ً توقع أن یكون من حقھا عند بدایة العقد. یجب أن یكون المبلغ المتغیر مقیدا

أال یحدث انعكاس كبیر في قیمة اإلیرادات المتراكمة التي تم تثبیتھا عندما یتم بعد ذلك حل الشكوك المرتبطة بالمبلغ المتغیر.  جداً

التي تستوفي المعاییر المذكورة أعاله. ومع ذلك، ال یزال التأثیر الكامل على ما ورد أعاله على المعلومات المالیة حددت المجموعة العقود 
إلى مراجعة العقود بالكاملالمرحلیة الموجزة الموحدة قائماً.استناداً

السیاسات المحاسبیة١٥المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٢-١-٤-٢

تطبیق المعیار الجدید یتطلب قیام المجموعة بتطبیق السیاسات المحاسبیة الجدیدة التالیة:إن 

على نموذج من خمس خطوات كما ھو موضح في المعیار الدولي إلعداد التقاری رتقوم المجموعة بتثبیت اإلیرادات من العقود مع العمالء بناًء
:١٥المالیة رقم 

عمیل: یعرف العقد على أنھ اتفاق بین طرفین أو أكثر ینشأ بموجبھ حقوق والتزامات واجبھ النفاذ ویحدد تحدید العقد أو العقود مع ال.١
معاییر لكل عقد یجب الوفاء بھا.

تحدید التزامات األداء في العقد: التزام األداء ھو وعد في العقد مع العمیل بنقل سلعة أو تقدیم خدمة للعمیل..٢
معاملة ھو المبلغ الذي تتوقع المجموعة أن یحق لھا في مقابل نقل البضائع أو تقدیم الخدمات التي وعدت تحدید سعر المعاملة: سعر ال.٣

عن أطراف ثالثة. العمیل بھا، باستثناء المبالغ التي ُحصلت نیابةً
وف فإن المجموعة ستخصیص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقود: بخصوص العقد الذي یحتوي على أكثر من التزام لألداء، .٤

تخصص سعر معاملة لكل التزام لألداء بقیمة تمثل المبلغ الذي تتوقع المجموعة أن یكون من حقھا في مقابل استیفاء كل التزام أداء.
في وقت معین أو بمرور الوقت.تثبیت اإلیرادات عند (أو مع) استیفاء المنشأة اللتزام األداء.٥
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الموحدة الموجزة المرحلیةالمالیة المعلوماتإیضاحات حول 

مدققة)(غیر ٢٠١٨یونیو ٣٠في 

١٣

(تتمة)بیةأسس اإلعداد والسیاسات المحاس٢
المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة (تتمة)٤-٢

(تتمة)اإلیرادات من العقود مع العمالء١٥المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ١-٤-٢

السیاسات المحاسبیة (تتمة)١٥المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٢-١-٤-٢

تستوفي المجموعة التزام األداء وتثبیت اإلیرادات مع مرور الوقت، إذا تحقق أحد الشروط التالیة: 

یحصل العمیل على ویستھلك في وقت متزامن المزایا المقدمة من أداء المجموعة بمجرد أداء المجموعة لھا؛ أو·
نشاء أو تحسین بند الموجودات؛ أو ینشئ أداء المجموعة أو یحسن بند موجودات یسیطر علیھ العمیل بمجرد إ·
.تاریخھال ینشئ أداء المجموعة بند موجودات ذو استخدام بدیل للمجموعة وللمنشأة حق ملزم في دفعات األداء المنجز حتى ·

إن ام األداء.زبخصوص التزامات األداء التي لم تحقق أحد الشروط المذكورة أعاله، یتم تثبیت اإلیرادات في وقت ما یتم فیھ استیفاء الت
المجموعة مطالبة بتقییم كل من عقودھا مع العمالء لتحدید ما إذا كانت التزامات األداء مستوفاة مع مرور الوقت أو في وقت محدد من 

إنھا إما فأجل تحدید الطریقة المناسبة لتثبیت اإلیرادات. كجزء من عملیة تقییم األثر، استنتجت المجموعة أنھ بالنسبة ألغلبیة ترتیباتھا،
ستقوم بإنشاء أو تعزیز بند الموجودات المسیطر علیھ من قبل العمیل أو ستقوم بإنشاء بند موجودات بدون استخدام بدیل ولھا الحق في 

ا ھالدفعات مقابل األعمال المنجزة. ولذلك، فإنھا تفي بطریقة تثبیت اإلیرادات على مدى الفترة الزمنیة وقیاس التقدم المحرز في مشاریع
من خالل طریقة تكلفة العمل المنجز (طریقة اإلدخال) حیث أنھا توصف نقل السیطرة على المنتجات والخدمات بموجب كل التزام األداء 

على أفضل وجھ.

س اعند استیفاء المجموعة اللتزام األداء من خالل تقدیم السلع أو الخدمات التي وعدت بھا، ینشأ عن ذلك بند موجودات العقد على أس
المبلغ المحقق من خالل األداء. عندما یتجاوز المبلغ المقبوض من العمیل مبلغ اإلیرادات المثبت تنشأ مطلوبات العقد.

باستثناء لدفعاتلیتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمبلغ المقبوض أو المستحق القبض، مع األخذ بعین االعتبار البنود التعاقدیة المحددة
الرسوم. تقوم المجموعة بتقییم ترتیبات إیراداتھا مقابل معاییر محددة لتحدید فیما إذا كانت تعمل كمورد رئیسي أم كوكیل. الضرائب و

استنتجت المجموعة بأنھا تعمل كمورد رئیسي في جمیع ترتیبات إیراداتھا.

باست ً ثبیت خدام التعدیالت التراكمیة لتكلفة الطریقة الكاملة من تتتم معالجة التغییر التي ھي في طبیعة امتداد نطاق العمل الحالي محاسبیا
في المستقبل التعدیلاإلیرادات. إن أوامر  والتي تتطلب إضافة السلع والخدمات الممیزة إلى النطاق بأسعار مخفضة یتم معالجتھا محاسبیاً

كعقود جدیدة مع التي تتطلب إضافة سلع وخدمات ممیزة للنطاق عند أسعار البالتعدیلأما أوامر  یع المستقلة یتم معالجتھا محاسبیاً
العمالء.

الًیتم احتساب المطالبات على أنھا مبالغ متغیرة. وھي مدرجة في إیرادات العقود باستخدام القیمة المتوقعة أو طریقة المبلغ األكثر احتما
بالمبلغ الذي تتوقع المنشأة أن یكون لھا الحق في اس أال یحدث انعكاس كبیر في مبلغ اإلیرادات (أیھما أكثر تنبؤاً تالمھ) ومن المحتمل جداً
المتراكمة المثبتة عندما یتم حل حالة الشك المرتبطة بالمطالبة الحقاً.

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

كعقد تجمع المجموعة بین  عقدین أو أكثر تم إبرامھما في نفس الوقت أو في وقت قریب مع نفس العمیل وتقوم بمعالجة العقود محاسبیاً
واحد إذا تم استیفاء واحد أو أكثر من المعاییر التالیة:

دف ع وجود ھیتم التفاوض على عقدین أو أكثر تم إبرامھما في نفس الوقت أو في وقت قریب مع نفس العمیل كحزمة واحدة، م·
تجاري واحد؛

یعتمد المبلغ الواجب دفعھ في عقد واحد على سعر أو أداء العقد اآلخر؛ أو·
تعتبر السلع أو الخدمات المحددة في العقود (أو بعض السلع أو الخدمات المحددة في كل من العقود) التزام أداء فردي.·
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مدققة)(غیر ٢٠١٨یونیو ٣٠في 

١٤

(تتمة)أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة٢
والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة (تتمة)المعاییر٤-٢

(تتمة)اإلیرادات من العقود مع العمالء١٥المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ١-٤-٢

السیاسات المحاسبیة (تتمة)١٥المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٢-١-٤-٢

كترتیب واحد لتثبیت اإلیرادات.إذا تم استیفاء المعاییر المذكورة أعاله، یتم  دمج الترتیبات ومعالجتھا محاسبیاً

تلك التكالیف من المتوقع استردادھا.في حالیتم تثبیت تكلفة ما قبل العقد للحصول على عقد مع عمیل كبند موجودات 

كبیرة عدم حدوث أي انعكاس جوھري في مبلغ یتم تثبیت اإلیرادات في بیان الدخل الشامل إلى الحد الذي یكون فیھ من المحتمل وبدرجة 
اإلیرادات المتراكمة والمثبتة وبحیث یمكن قیاس اإلیرادات والتكالیف، إذا كان ذلك ممكناً، بطریقة موثوقة.

األدوات المالیة٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٢-٤-٢

أثر االتباع١-٢-٤-٢

الذي یتعلق بتثبیت وتصنیف وقیاس ٣٩یحل محل أحكام المعیار المحاسبي الدولي رقم ٩التقاریر المالیة رقم إن المعیار الدولي إلعداد 
الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة والتوقف عن تثبیت األدوات المالیة واالنخفاض في قیمة الموجودات المالیة ومحاسبة التحوط.

من ٩التقاریر المالیة رقم نتج عن اتباع المعیار الدولي إلعداد تغییرات في السیاسات المحاسبیة وتعدیالت على المبالغ ٢٠١٨ینایر ١اعتباراً
لألحكام االنتقالیة للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم .٢٠١٧دیسمبر ٣١المثبتة في البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  ً ، ٩وفقا

راج أرقام المقارنة.لم یتم إعادة إد

ؤثر علیھا . لم یتم تضمین البنود التي لم تالموجز المرحليیوضح الجدول التالي التعدیالت على كل بند منفصل من بیان المركز المالي الموحد
لذلك، ال یمكن إعادة احتساب المجموع الفرعي والمجموع الكلي من المبالغ المذكورة. التغییرات. ونتیجةً

دیسمبر٣١المركز المالي الموحدبیان 
٢٠١٧

المعیار الدولي 
إلعداد التقاریر 

٩المالیة رقم 

٢٠١٨ینایر ١

ألف درھمألف درھمألف درھم

ةغیر متداولموجودات 
٥٥١-٥٥١الموجودات المالیة األخرى

ةمتداولموجودات 
٤٫٤٨١٫٠٢١(١١٫٢٧٩)٤٫٤٩٢٫٣٠٠ذمم مدینة تجاریة وأخرى

حقوق الملكیة
(٤٤١٫٦٤٥)(١١٫٢٧٩)(٤٣٠٫٣٦٦))٣-٢الخسائر المتراكمة (بعد إعادة التصنیف، راجع إیضاح 
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الموحدة الموجزة المرحلیةالمالیة المعلوماتإیضاحات حول 

مدققة)(غیر ٢٠١٨یونیو ٣٠في 

١٥

(تتمة)أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة٢

(تتمة)المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة٤-٢

(تتمة)األدوات المالیة٩المالیة رقم المعیار الدولي إلعداد التقاریر ٢-٤-٢

أثر االتباع (تتمة)١-٢-٤-٢

ًلجمیع استثماراتھا في حقوق الملكیة المصنفة سابق* اختارت المجموعة أن تدرج في بنود الدخل الشامل األخرى التغیرات في القیمة العادلة  ا
ألن ھذه االستثمارات محتفظ بھا كاستثمارات استراتیجیة على المدى الطویل، وال یتوقع  ى المدیین بیعھا علعلى أنھا متوفرة للبیع، نظراً

لذلك، تمت إعادة تصنیف موجودات بالقیمة العادلة بمبلغ  ألف درھم من الموجودات المالیة المتوفرة للبیع ٥٥١القصیر إلى المتوسط. ونتیجةً
إلى الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى. لم یتم تثبیت أي أرباح أو خسائر بشأن ھذا التحویل.

التصنیف والقیاس)١(
ألول مرة)، قامت إدارة المجموعة بتقییم نماذج األعمال المنطبقة ٩قم (تاریخ تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة ر٢٠١٨ینایر ١في 

ناسبة. معلى الموجودات المالیة التي تحتفظ بھا المجموعة وقامت بتصنیف أدواتھا المالیة إلى فئات المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة ال
دات المالیة بخالف ما ھو مفصح عنھ أعاله.واستنتجت اإلدارة أنھ ال توجد أي إعادة تصنیف جوھریة للموجو

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة)٢(

للمعیار ال ً ولي إلعداد دإن المجموعة لدیھا األنواع التالیة من الموجودات المالیة، والتي تخضع لنموذج الخسائر االئتمانیة المتوقعة الجدید وفقا
:٩التقاریر المالیة رقم 

التجاریة واألخرى؛ والذمم المدینة -
موجودات العقود (أي المبالغ المحتجزة والمبالغ المستحقة من عمالء عقود اإلنشاءات).-

للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ً لكل فئة من فئات ٩تمت مطالبة المجموعة بمراجعة منھجیة االنخفاض في القیمة الخاصة بھا وفقا
إلفصاح أعاله عن أثر التغیر في منھجیة االنخفاض في القیمة على األرباح غیر الموزعة وحقوق الملكیة الخاصة الموجودات ھذه. وقد تم ا

بالمجموعة.

للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ً لمتطلبات االنخفاض في القیمة وفقا ً ، كانت خسائر ٩وفي حین تخضع النقدیة وشبھ النقدیة أیضا
القیمة المحددة غیر جوھریة.االنخفاض في 

الذمم المدینة التجاریة وموجودات العقود

من المنھجیة المبسطة والعامة  المسموح بھا بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر بالنسبة للذمم المدینة التجاریة، طبقت المجموعة مزیجاً
للمنھجیة العامة، تقوم المجموعة بقیاس٩المالیة رقم  ً لبند الموجودات المالي بمبلغ یساوي الخسائر االئتمانیة المتوقعة مخصص الخسائر . ووفقا

جوھري منذ التثبیت األولي. ومع ذلك، تتطلب المنھ یة جعلى مدى عمر االستخدام إذا زادت المخاطر االئتمانیة على ھذه األداة المالیة بشكٍل
الستخدام من التثبیت األولي للذمم المدینة.المبسطة أن یتم تثبیت الخسائر المتوقعة على مدى عمر ا

على خصائص المخاطر االئتمانیة والتأخیرات ولقیاس  الخسائر االئتمانیة المتوقعة، تم تجمیع الذمم المدینة التجاریة وموجودات العقود بناًء
ائص بھا فواتیر، ولھا إلى حٍد كبیر نفس خصاألعمال قید التنفیذ التي لم تصدرالتي تجاوزت تاریخ االستحقاق. تتعلق موجودات العقود ب

اریة جالمخاطر مثل الذمم المدینة التجاریة لنفس نوع العقود. ومن ثم، فقد استنتجت المجموعة أن معدالت الخسائر المتوقعة للذمم المدینة الت
ھي تقریب معقول لمعدالت خسائر موجودات العقود.
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مدققة)(غیر ٢٠١٨یونیو ٣٠في 

١٦

مة)(تتأسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة٢

(تتمة)المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة٤-٢

(تتمة)األدوات المالیة٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٢-٤-٢

أثر االتباع (تتمة)١-٢-٤-٢

(تتمة)الذمم المدینة التجاریة وموجودات العقود
مقابل مخصصات الخسائر االفتتاحیة ٢٠١٧دیسمبر ٣١وموجودات العقود كما في وتتم تسویة مخصصات الخسائر للذمم المدینة التجاریة 

كما یلي:٢٠١٨ینایر ١كما في 

ألف درھم
للمعیار المحاسبي الدولي رقم –٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في  ً ٣٩٩٠١٫٩٩٠محسوبة وفقا

٢٧٩٫١١المبالغ المعدلة
للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة -٢٠١٨ینایر ١مخصص الخسائر االفتتاحیة كما في  ً محسوب وفقا

٩رقم 
١٨٠٫٠٠٢٫١

یتم شطب الذمم المدینة التجاریة وموجودات العقود عندما ال تكون ھناك توقعات استرداد معقولة.

السیاسات المحاسبیة ٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٢-٢-٤-٢

المعیار الجدید من اإلدارة تطبیق السیاسات المحاسبیة الجدیدة التالیة:وقد استوجب تطبیق 

التصنیف
من  المجموعة بتصنیف موجوداتھا المالیة ضمن فئات القیاس التالیة:، تقوم ٢٠١٨ینایر ١اعتباراً

بالقیمة العادلة (إما من خالل بنود الدخل الشامل األخرى أو من خالل - ً )؛ واألرباح أو الخسائرتلك التي تقاس الحقا
تلك التي تقاس بالتكلفة المطفأة.-

یتوقف التصنیف على نموذج أعمال المجموعة الخاص بإدارة الموجودات المالیة لتحدید ما إذا كان بند الموجودات المالي محتفظ بھ ضمن 
ت إذا كانانموذج أعمال ھدفھ ھو االحتفاظ بالموجودات المالیة لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة والشروط التعاقدیة للتدفقات النقدیة لتحدید م

ینتج عنھا في تواریخ محددة تدفقات نقدیة عبارة عن مدفوعات للمبلغ األساسي والفائدة على المبلغ الشروط التعاقدیة لبند الموجودات المالي 
األساسي المستحق. وتحدد اإلدارة تصنیف االستثمارات الخاصة بھا عند التثبیت األولي.

التثبیت والقیاس
ات الدوریة للموجودات المالیة بتاریخ المتاجرة، وھو التاریخ الذي تتعھد فیھ المجموعة بشراء أو بیع بند یتم تثبیت المشتریات والمبیع

مالموجودات. یتم التوقف عن تثبیت الموجودات المالیة عندما تنتھي الحقوق في الحصول على التدفقات النقدیة من الموجودات المالیة أو یت
ج وھري بتحویل جمیع مخاطر ومزایا ملكیة بند الموجودات.تحویلھا وتقوم المجموعة بشكٍل

دراج أرباح إتُدرج الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى بالقیمة العادلة. وبعد القیاس األولي، تقوم المجموعة ب
ثبیت االستثمار. ویستمر تثبیت توزیعات األرباح الناتجة عن ھذه في بیان الدخل الموحد الموجز عقب التوقف عن تأو خسائر القیمة العادلة 

االستثمارات ضمن األرباح أو الخسائر كدخل آخر عند تحقق حق المجموعة في الحصول على المدفوعات.

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة
من المنھجیة المبسبالنسبة للذمم المدینة التجاریة،  طة والعامة المسموح بھا بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر طبقت المجموعة مزیجاً

. وقد تم تطبیق المنھجیة المبسطة على محفظة من الذمم المدینة المتجانسة في طبیعتھا والتي تنطوي على مخاطر ائتمانیة مماثلة. ٩المالیة رقم 
موجودات المالي بمبلغ یساوي الخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى وبموجب المنھجیة العامة، تقوم المجموعة بقیاس مخصص الخسائر لبند ال

كبیر منذ التثبیت األولي. ومع ذلك، تتطلب المنھجیة المبس ة تثبیت طعمر االستخدام إذا زادت المخاطر االئتمانیة على ھذه األداة المالیة بشكٍل
ذمم المدینة.الخسائر المتوقعة على مدى عمر االستخدام من التثبیت األولي لل
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واألحكامالتقدیرات استخدام ٣
یقتضي من اإلدارة وضع أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على تطبیق السیاسات الموحدة الموجزة المرحلیةالمالیةالمعلوماتإن إعداد 

التقدیرات.تلك والمصاریف. وقد تختلف النتائج الفعلیة عن والدخلالمحاسبیة والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات 

التي اتخذتھا اإلدارة عند تطبیق السیاسات المحاسبیة الجوھریة األحكام كانت ، الموحدة الموجزة المرحلیةالبیانات المالیةإعداد ھذه وعند 
٣١المطبقة في البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في للمجموعة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة نفس األحكام والمصادر

.٢٠١٧دیسمبر 

واالفتراضات المحاسبیة الھامةالتقدیرات ١-٣
للمجموعة من اإلدارة إجراء األحكام والتقدیرات واالفتراضات التي قد تؤثر على الموحدة الموجزة المرحلیةیتطلب إعداد المعلومات المالیة 

. ةالمبلغ المعلن للموجودات والمطلوبات المالیة واإلیرادات والمصاریف واإلفصاحات والمطلوبات الطارئة والمخصصات الناتجة والقیم العادل
م مراجعة التقدیرات تتمن العوامل، وقد تختلف النتائج الفعلیة عن المبالغ المعلنة. وتستند ھذه التقدیرات بالضرورة إلى افتراضات حول العدید

وفي أي فترات تتم فیھا مراجعة التقدیراتواالفتراضات األساسیة بصفة مستمرة. ویتم تثبیت مراجعات التقدیرات المحاسبیة في الفترة التي 
مستقبلیة متأثرة.

ة إدخال) لقیاس مستوى إنجاز أعمال العقود اإلنشائیةطریقة التكلفة إلى التكلفة (طریق)أ

تستخدم المجموعة طریقة التكلفة إلى التكلفة (طریقة إدخال) في محاسبة العقود اإلنشائیة الخاصة بھا. ویتعین على المجموعة، بتاریخ كل
ي سیتم ن المجموعة عمل تقدیرات للتكالیف المستقبلیة التتقدیر مرحلة اإلنجاز وتكالیف اإلنجاز لعقودھا اإلنشائیة. ویتطلب ذلك متقریر مالي، 

تكلفة المطالبات المحتملة  ً إلى األعمال التي سیتم تنفیذھا بعد تاریخ التقریر المالي. وتتضمن ھذه التقدیرات أیضا ن مقاولي متحملھا، استناداً
یھا ثار المترتبة على أي مراجعة لھذه التقدیرات في الفترة التي تتم فالباطن وتكلفة الوفاء بااللتزامات التعاقدیة األخرى للعمالء. وتنعكس األ

الما یتم حمراجعة التقدیرات. وعندما تتجاوز تكالیف العقد المتوقعة إجمالي إیرادات العقد المتوقعة، یتم تثبیت إجمالي الخسائر المتوقعة فوراً،
بدأ العمل على ھذه العقود أم ال. تستخدم  المجموعة فریقھا التجاري لتقدیر تكالیف إنجاز عقود اإلنشاءات. ویتم تضمین عوامل توقعھا، سواًء

مثل التأخیرات في تاریخ اإلنجاز المتوقع والتغیرات في نطاق العمل والتغیرات في األسعار الجوھریة وتكالیف العمالة والتكالیف األخرى
على أفضل التقدیرات ال تي یتم تحدیثھا بصفة دوریة.ضمن تقدیرات تكلفة اإلنشاء بناًء

فروقات أعمال العقود والمطالبات)ب

إلى طبیعة وسعر المنتجات والخدمات اإلضافیة المطلوبة  في المستقبل أو للعقود الجدیدة استناداً ن خالل مستتم معالجة أوامر التعدیل محاسبیاً
وقیم العقود القابلة إلعادة القیاس والخصومات) في سعر(بما في ذلك المطالبات أوامر التعدیل ھذه. وتقوم المجموعة بتضمین المبلغ المتغیر 

لغ الذي یكون من المرجح أن ال یحدث عكس جوھري في مبالمعاملة التي تتوقع أن یحق لھا من بدایة العقد. سیتم تقیید المبلغ المتغیر إلى الحد 
المؤكدة المصاحبة للمبلغ المتغیر الحقاً.اإلیرادات التراكمیة المثبت عند ثبوت التقدیرات غیر 

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة)ج

تستند مخصصات خسائر الموجودات المالیة إلى افتراضات بشأن مخاطر التعثر في السداد ومعدالت الخسائر المتوقعة. تستخدم المجموعة 
إلى البیانات التاریخیة السابقة للمجموعة وظروف األحكام عند عمل ھذه االفتراضات وتحدید مدخالت حساب االنخفاض  ً في القیمة، استنادا

السوق الحالیة وكذلك التقدیرات المستقبلیة في نھایة كل فترة تقاریر مالیة.

االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة)د

ودات غیر المالیة في كل تاریخ إلعداد التقاریر المالیة.تقوم المجموعة بتقییم فیما إذا كانت ھناك أیة مؤشرات على االنخفاض في قیمة الموج
االختبار السنوي لبند الموجودات بخصوص االنخفاض في القیمة مطلوباً، تقوم المجموعة وفي حالة وجود مثل ھذا المؤشر، أو عندما یكون 

ر الملموسة ذات أعمار االستخدام غیر المقدرة بخصوص بتقدیر المبلغ القابل لالسترداد لبند الموجودات. ویتم اختبار الشھرة والموجودات غی
أو في األوقات األخرى التي توجد فیھا تلك المؤشرات.  ً خصوص باألخرىیتم اختبار الموجودات غیر المالیةاالنخفاض في القیمة سنویا

عندما یتم إجراء احتساب قیمة االستخدام، االنخفاض في القیمة عندما تكون ھناك مؤشرات بأن المبالغ المدرجة من غیر الممكن تحصیلھا. 
اسب من أجل ار معدل الخصم المنیختاالتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة من الموجودات أو الوحدة المنتجة للنقد ور یتقداإلدارة یتعین على 

احتساب القیمة الحالیة لتلك التدفقات النقدیة.
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إدارة المخاطر المالیة ٤

المخاطر المالیة وھي: مخاطر السوق (تشمل مخاطر صرف العمالت األجنبیة ومخاطر أسعار الفائدة لعدد من المجموعة أنشطة تتعرض 
للقیمة العادلة ومخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدیة ومخاطر األسعار) ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة.

على كافة المعلومات واإلفصاحات المتعلقة بإدارة المخاطر المالیة والمطلوبة في البیانات الموحدة الموجزة المرحلیةالبیانات المالیةال تشتمل 
إلى جنب مع البیانات المالیة السنویةالموحدة المالیة  ً . إن أھداف ٢٠١٧دیسمبر ٣١السنویة للمجموعة كما في الموحدة ، وینبغي أن تقرأ جنبا

دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في السنویة وسیاسات إدارة المخاطر المالیة لدى المجموعة تتوافق مع تلك الواردة في البیانات المالیة الموحدة 
٢٠١٧.

موسمیة العملیات٥

على النتائج الكستةفترة لإن النتائج المالیة الخاصة بالمجموعة  اح املة المتوقعة للسنة حیث إن إیرادات وأربأشھر ال تعد بالضرورة مؤشراً
الفترة المرحلیة ما ھي إال انعكاس طبیعي لألوضاع االقتصادیة وظروف السوق على المستویین المحلي واإلقلیمي.

تقاریر القطاعات٦

للمعیار الدولي إل ً "القطاعات التشغیلیة". ٨لتقاریر المالیة رقم اعداد یتم بیان المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغیلیة للمجموعة أدناه وفقا
ٍلكیقتضي ھذا المعیار تحدید القطاعات التشغیلیة على أساس التقاریر الداخلیة المعدة حول مكونات المجموعة، وتتم مراجعة ھذه التقاریر بش

الموارد العملیات التشغیلیة وذلك بھدف تخصیصمنتظم من قبل "اإلدارة التنفیذیة" التي تعتبر المسؤول الرئیسي عن اتخاذ القرارات بشأن
الالزمة لكل قطاع وتقییم أدائھ. إن اإلدارة التنفیذیة تقوم بتقییم أداء القطاعات التشغیلیة على أساس اإلیرادات.

قطاعات األعمال

على الخدمات المقدمة من كل و حدة. تضم المجموعة ثالثة قطاعات تشغیلیة یتم تقسیم المجموعة لألغراض اإلداریة إلى وحدات تنظیمیة بناًء
واألعمال المدنیة، وأعمال أخرى.)المیكانیكیة والكھربائیة والصحیة(الھندسیةرئیسیة ھي األعمال

لصرف ایتولى قطاع األعمال الھندسیة تنفیذ أعمال المقاوالت المتعلقة بقطاع اإلنشاءات كاألعمال المیكانیكیة والكھربائیة والصحیة وأعمال 
لبنیة التحتیة ومحطات معالجة المیاه وتبرید المناطق وإنتاج الطاقة.كابقطاع اإلنشاءات وأعمال المقاوالت المتعلقة الصحي

. ةیتولى قطاع األعمال المدنیة تنفیذ أعمال المقاوالت المتعلقة بقطاع اإلنشاءات مثل تشیید العقارات واألعمال الصحیة واألنشطة العقاری

فیتمثل في شركة تابعة تنفذ أعمال المقاوالت في قطاعي الطاقة والبیئة والمكتب اإلداري للمجموعة الذي یقوم األعمال األخرى أما قطاع 
بأعمال التخطیط االستراتیجي وإدارة كافة الشركات التابعة وإدارة الخزینة ودمج الشركات واالستحواذ علیھا والھویة المؤسسیة وعالقات 

مرین. وألغراض اإلفصاح عن المعلومات القطاعیة، یتم اإلفصاح عن الشھرة والموجودات غیر الملموسة األخرى واإلطفاء المتعلق المستث
متفق علیھا بین القطاعات. ویتم قیاس اإلیرادا لشروٍط من تبھما ضمن القطاع ذي الصلة. إن عملیات البیع بین القطاعات التشغیلیة تتم وفقاً

. الموجز المرحليارجیة المعلومة لدى اإلدارة التنفیذیة بطریقة تتفق مع تلك المستخدمة في بیان الدخل الموحداألطراف الخ

القطاعات الجغرافیة

إلى ثالثة قطاعات رئیسیة ھي: اإلمارات العربیة المتحدة، والمملكة العربیة ً دیة، لسعواتقوم اإلدارة التنفیذیة بتوزیع عملیات المجموعة جغرافیا
أبرزھا اإلمارات العربیة المتحدة والمم بتنفیذ أعمال المقاوالت المتعلقة بقطاع اإلنشاءات في دوٍل ً كة لودول أخرى. تقوم المجموعة حالیا

العربیة السعودیة والكویت وقطر ومصر وعُمان وألمانیا والجزائر والھند والعراق واألردن.
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١٩

(تتمة)تقاریر القطاعات ٦

(غیر مدققة)معلومات عن قطاعات األعمال 

باأللف درھمكافة المبالغ 

٧٢٠١یونیو٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في ٨٢٠١یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستة 

األعمال 
الھندسیة

األعمال 
أخرىالمدنیة

بین حذف 
المجموعالقطاعات

األعمال 
الھندسیة

األعمال 
أخرىالمدنیة

بین حذف 
المجموعالقطاعات

إیرادات
١١٤٫٤٥٦٫١-٣٨٢٫٠٤٣٫١٢٤٦٫٨٥٣١٨٥٫٤٧٢٦٨٣٫١٣٠-٦٠٦٫٦٩٨٠٢٥٫٢٥٦٧٥١٫٨٨عمالء خارجیون
-)٨٦٩٫٥٧(٨٣٩٫١٠-٠٣٠٫٤٧-)٧١٣٫٣٦(٢٩١-٣٦٫٤٢٢ما بین القطاعات

١١٤٫٤٥٦٫١)٨٦٩٫٥٧(٣٨٢٫٠٤٣٫١٢٧٦٫٩٠٠١٨٥٫٤٧٢٥٢٢٫١٤١)٧١٣٫٣٦(٠٢٨٫٧٣٥٠٢٥٫٢٥٦٠٤٢٫٨٩

)٤٤٢٫٠٣٧٫١(-)٩٠٣٫٥٧()٨٧٧٫٣٥٨()٦٦٢٫٦٢٠()٨١٧٫١٨٢(-)٦٠٥٫٧٥()٢٦٥٫٢٩()٩٤٧٫٧٧(القطاعخسائر

٠١٧٫٤٤-٣٤٫٤٣١٥٥٤٫١٤٠١٦٫١٠٤٤٧٫١٩-٧٤٤٫٨٦٫٢٦١٦٤٢٫١٩استھالك وإطفاء

٩٤٠٫٣-٣٫٢٣٦٤٩٤٫٣٣٩٥٥١-٦٤٧٢٫٤٥٨١٣١نفقات رأسمالیة

(مدققة)٢٠١٧دیسمبر ٣١في ٢٠١٨یونیو٣٠في 

مجموع موجودات 
٤٨٣٫٩٤٣٫٦)٠٨٠٫٦٥٦٫٣(٧١٢٫٧٢٧٫٦٣٤١٫٧٨٩٫٣٤٧١٫٣٨٤٫٢٧٥١٫٤٢٥٫٤)٤١٥٫٨٥٨٫٣(٣٢٩٫٨٩٦٫٣١١٧٫٢٦٥٫٢٦٨١٫٤٢٤٫٤القطاع



ع.م.شانترناشیونالسكلأنددریكشركة
الموحدة الموجزة المرحلیةالمالیة المعلوماتإیضاحات حول 

مدققة)(غیر ٢٠١٨یونیو ٣٠في 

٢٠

(تتمة)القطاعاتتقاریر ٦

(غیر مدققة)معلومات عن القطاعات الجغرافیة 

باأللف درھمكافة المبالغ 

اإلمارات 
العربیة 
المتحدة

المملكة 
العربیة  
أخرىالسعودیة

حذف بین
المجموعالقطاعات

٢٠١٨یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستة
إیرادات من عمالء 

١٫٠٤٣٫٣٨٢-٤٢٩٫٧٠٦١٠٨٫٣٤٢٥٠٥٫٣٣٤خارجیین

٢٠١٧یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستة
إیرادات من عمالء 

١٫٤٥٦٫١١٤-٦١١٫٨٧٠٣٣٦٫٨٢٦٥٠٧٫٤١٨خارجیین

٢٠١٨یونیو٣٠

١٫٧٨٣٫٥٦٨(٧٢٣٫٨٥٤)٢٫٢٨٠٫٠٠٦٩١٫١٠٨١٣٦٫٣٠٨موجودات غیر متداولة

(مدققة)٢٠١٧دیسمبر ٣١
١٫٧٩٧٫١٥٨(٧٢٤٫٢٠١)٢٫٢٨٨٫٠٦٦٩٦٫١٦٤١٣٧٫١٢٩تداولةمموجودات غیر 
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مدققة)(غیر ٢٠١٨یونیو ٣٠في 

٢١

ممتلكات ومعدات٧

یونیو٣٠(ألف درھم٣٫٠١٧بما قیمتھ ٢٠١٨یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستةقامت المجموعة بشراء ممتلكات ومعدات خالل فترة 
یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستةخالل فترة ھاقامت المجموعة باستبعادالتي معدات الممتلكات وبلغت الألف درھم). ٣٫٩٤٠–٢٠١٧
الموجز ألف درھم)، وبلغ االستھالك الُمحّمل على بیان الدخل الموحد ٣١٫١٤٠–٢٠١٧یونیو٣٠ألف درھم (٣٤٠ما قیمتھ ٢٠١٨

-٢٠١٧یونیو ٣٠وقیمة االنخفاض في القیمة ال شيء (ألف درھم)٢٧٫٢٣٩–٢٠١٧یونیو٣٠(ألف درھم ١٧٫٦٥٤المرحلي ما قیمتھ 
.ألف درھم)٥٤٫٧٢٤

ذمم مدینة تجاریة وأخرى ٨

یونیو٣٠
٢٠١٨

دیسمبر٣١
٢٠١٧

ألف درھمألف درھم
مدققةغیر مدققة

غیر متداولة
٧٥٣٫٣١٨٢٤٨٫٣٠٠ومبالغ محتجزةذمم مدینة تجاریة 

)٦٥٤٫١٣()٦٣٦٫١٣(القیمة العادلةتعدیالت ناقصاً: 
١١٧٫٣٠٥٥٩٤٫٢٨٦

متداولة
٤٦٩٫٤٣٠٫١٠٠٦٫٤٩٥٫١ومبالغ محتجزةذمم مدینة تجاریة 

وذمم مدینة أخرى ً ٥٨٥٫٣٨٦٣٠٣٫٦٦٣مبالغ مدفوعة مقدما
٥٠٧٫٦١١٫٣٨٩٢٫٣٢٤٫٣مبالغ مستحقة من عمالء عن عقود

٦٢٧٫٣٦٢٫٥٢٠١٫٤٨٣٫٥
)٩٠١٫٩٩٠()٩٠٧٫٠٣٤٫١(و أخرىمخصص االنخفاض في قیمة ذمم مدینة تجاریةناقصاً: 

٤٫٥٩٢٫٤٥٥٣٠٠٫٤٩٢٫٤

أوامر التعدیل والمطالبات)أ(

بقیمة  یتعلق بأوامر تعدیل ملیون درھم) ١٫٦٩٩–٢٠١٧(درھم ملیون٢٫٠٠٨تشمل المبالغ المستحقة من عمالء عن عقود مبلغاً
ومطالبات غیر معتمدة. 

إلى أوامر التعدیل والمطالبات غیر المعتمدة بدون أي ھامش ربح حیث ترى اإلدارة أن جمیع ھذه األوامر العائدةسجلت المجموعة التكلفة 
ألحد العقود الرئیسیة. ولتحدید ٪٨٠قابلة لالسترداد بالكامل. وتمت الموافقة على أوامر التعدیل والتغییرات السابقة بنسبة غیر المعتمدة 

ًتقدیرا، فقد وضعت اإلدارة المثبتةاإلیرادات  یانات العقود على المؤشرات التاریخیة وبألوامر التعدیل التي سیتم الموافقة علیھا بناًءمتحفظا
السابقة المعتمدة.

ملیون درھم) ٢٦٥–٢٠١٧(ملیون درھم ٢٧٠على مبلغ األخرىوتجاریةالمدینة الالذمم، اشتملت أرصدة٢٠١٨یونیو٣٠كما في 
، والتي ال تزال عن عقودمستحقة من عمالء من المبالغ الدرھم)١٫٦٩٩-٢٠١٧(ملیون درھم٢٫٠٠٨من الذمم المدینة التجاریة ومبلغ 

، وتتوقف ھذه المبالغ على إتمام المفاوضات بنجاح.المفاوضات والمناقشات مستمرةھذهوالنقاش. وال تزالتحت التفاوض 
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مدققة)(غیر ٢٠١٨یونیو ٣٠في 

٢٢

معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة٩

اإلدارة العلیا، والشركاء في المشاریع المشتركة، وأعضاء مجلس موظفيتتكون األطراف ذات العالقة من المساھمین الرئیسیین، وكبار 
مباشر أو غیر مباشر أو التي یمارسون علیھا  اإلدارة، والشركات التي یسیطر علیھا المساھمون الرئیسیون أو أعضاء مجلس اإلدارة بشكٍل

(یُشار إلیھا فیما یلي باسم "الشركات الزمیلة"). فعاالً ً إداریا نفوذاً

لألحكاتق موم المجموعة خالل سیاق عملھا االعتیادي بإبرام العدید من المعامالت مع أطرافھا ذات العالقة. وقد أبرمت تلك المعامالت وفقاً
والشروط المتفق علیھا من قبل إدارة المجموعة أو مجلس إدارتھا. 

إن األرصدة القائمة مع األطراف ذات العالقة بیانھا كالتالي:

تحقة من أطراف ذات عالقة:مبالغ مس

یونیو٣٠
٢٠١٨

دیسمبر٣١
٢٠١٧

ألف درھمألف درھم
(مدققة)(غیر مدققة)

١٦٧٫٧٠٩٩٥٫٦١ترتیبات مشتركة
٢٫٦٤٦٦٣١٫٢شركات زمیلة

٨١٣٫٧٢٦٢٦٫٦٤

أطراف ذات عالقة:إلى مبالغ مستحقة 

٦٢٩٫١١٩٢٣١٫١٠٦ترتیبات مشتركة
٨١٥٫٢١١٠٧٢٫١١٩زمیلةشركات

٤٤٤٫٣٣١٣٠٣٫٢٢٥

المعامالت الھامة مع األطراف ذات العالقة: 

٣٠إلى ٢٠١٧ینایر ١درھم (ملیون٩٣الزمیلة مع الشركات خالل الفترة المبرمة الجوھریةبلغت قیمة معامالت األطراف ذات العالقة 
) وتمثل باألساس األموال المستلمة للوفاء بمتطلبات رأس المال العامل. ال شيء–٢٠١٧یونیو

.ال شيء)–٢٠١٧(ملیون درھم من خالل طرف ذي عالقة٣٠بمبلغ موجودات مالیةالمجموعة، باعت الستة أشھرفترةخالل 

فیما یلي مكافآت كبار أعضاء اإلدارة:

یونیو٣٠في أشھر المنتھیةالستةفترة 
(غیر مدققة)

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درھمألف درھم

٦٫٧٦٩١١٫٧٩٢قصیرة األجلمزایا

١٤٢١٢٦الخدمة للموظفینمكافأة نھایة
٦٫٩١١١١٫٩١٨
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مدققة)(غیر ٢٠١٨یونیو ٣٠في 

٢٣

نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك١٠
یونیو٣٠

٢٠١٨
دیسمبر٣١

٢٠١٧
ألف درھمألف درھم

(مدققة)(غیر مدققة)

٨٦٩٫٤١٥٧٫٩نقد في الصندوق

١١٢٫١٤٨٥٥٢٫١٨٦نقد لدى البنك

٩٦٫١٦٧٤٩٢٫٣٢٤ودائع ألجل

١٤٨٫٢٤٩٢٠١٫٥٢٠نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك

) سنویاً.٪٣إلى ٪١-٢٠١٧(%٣إلى %١یبلغ متوسط سعر الفائدة على الودائع ألجل 

مما یلي:النقدیة وشبھ النقدیةتكون تالمرحلي، الموجز لغرض بیان التدفقات النقدیة الموحد 

یونیو٣٠
٢٠١٨

یونیو٣٠
٢٠١٧

ألف درھمألف درھم
مدققة)غیر ((غیر مدققة)

٢٤٩٫١٤٨٫٨٨٩٤٤٢نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك

)٢٥٩٫٢٩١()٩٥٫٠٥٨(ودائع ألجل مرھونة ناقصاً: 

)٥٠١٫٤٢٢()٣٩١٫٤٩٤()١١على المكشوف (إیضاح سحوبات بنكیة ناقصاً: 

)٣١٧٫٨٢٤()٣٠١٫٣٤٠(النقدیة وشبھ النقدیة

قروض بنكیة١١
حصلت المجموعة على قروض بنكیة (بما في ذلك سحوبات بنكیة على المكشوف) من بنوك تجاریة مختلفة لغرض رئیسي یتمثل في تمویل 

المتطلبات األخرى لرأس المال العامل.

یونیو٣٠
٢٠١٨

دیسمبر٣١
٢٠١٧

ألف درھمألف درھم
(مدققة)(غیر مدققة)غیر متداولة
٣٥١٫٥٠١٠٣٠٫٤٥٦قرض ألجل

متداولة
٢٤١٫٧٦٩٥٠٨٫٦٦٢قرض ألجل

٧٣١٫٩٥٣١٨٠٫٠٣٦٫١إیصاالت أمانة وقروض أخرى
٣٩١٫٤٩٤٩٦٩٫٧٣١)١٠(إیضاح سحوبات بنكیة على المكشوف

٢١٧٫٣٦٣٫٢٦٥٧٫٤٣٠٫٢

لقروض المجموعة مقّومة باألساس بالدرھم اإلماراتي أو الدوالر األمریكي أو بعمالت أخرى مربوطة بالدوالر األمریكي.المدرجةإن القیمة 
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مدققة)(غیر ٢٠١٨یونیو ٣٠في 

٢٤

(تتمة)قروض بنكیة١١

قصیرة األجل (سحوبات على المكشوف من البنوك قامت المجموعة بتحویل تسھیالت، ٢٠١٨یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستةخالل فترة 
من تاریخ درھمملیون١٧٧بمبلغ قروض ألجل إلى وإیصاالت أمانة) بیان . إن القروض ألجل المستحقة السداد خالل اثني عشر شھراً

مصنفة ضمن المطلوبات المتداولة. يالموحد الموجز المرحلالمركز المالي

) سنویاً. یتم تحدید آجال ٪٦٫٥إلى ٪٢-٢٠١٧(٪٦٫٥إلى ٪٢القروض ألجل متغیرة حیث تراوحت ما بین كانت أسعار الفائدة على 

لسعر الفائدة السائد بین البنوك في لندن (لیبور) / سعر الفائدة السائد بین البنوك في اإلمارات العر ً یة المتحدة بإعادة التسعیر التعاقدیة وفقا

(إیبور) لمدة ثالثة أشھر. 

إن نوعیة الضمانات المقدمة من المجموعة مقابل ھذه القروض البنكیة یتم بیانھا أدناه:

؛وبعض الذمم المدینةةرھن على مركبات ومعدات مشترا·
؛رھن على بعض الممتلكات والمعدات·
؛ وھا من خالل التسھیالت االئتمانیةرھن على الموجودات المستحوذ علی·
ألف درھم).٢٢٣٫٣٦٦-٢٠١٧ألف درھم (٩٥٫٠٥٨ودائع ألجل بقیمة ·

رتبطة مإن القیمة الدفتریة للقروض المتداولة تقارب قیمتھا العادلة بتاریخ التقریر. تعتبر القروض طویلة األجل محّملة بمعدالت فائدة متغیرة
قریر.بالسوق، ولذلك فإن القیم الدفتریة للقروض غیر المتداولة تقارب قیمتھا العادلة بتاریخ الت

خرى. تسھیالت القروض األبعض والمشترك الصكوك بتسھیلالمتعلقة التعھدات المالیة خالفت ، كانت المجموعة قد ٢٠١٧دیسمبر ٣١بتاریخ 
نصف سنوي ٢٠١٧دیسمبر ٣١وكما في  ، حصلت المجموعة على تنازل من مقرضي الصكوك، حیث تم الحصول على ھذا التنازل بشكٍل

من الناحیة الفنیة سداد ھذه القروض عند الطلب.المخالفات هھذتوقد استوجبن. آلخر سنتین مالیتی

. إن ٢٠١٨یونیو٣٠تعرض المجموعة قروض الصكوك المجمعة والقروض األخرى ضمن المطلوبات المتداولة كما في ،على ذلكوبناًء
لمبدأ االستمراریة قدرة المجموعة على االستمرار  ً تتوقف على استمرار توفر التمویل الخارجي للدیون و/أو ضخ رأس مال إضافي. وفقا

تمویلالتكالیف ١٢

یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستةفترة 
(غیر مدققة)

٢٠١٨٧٢٠١
ألف درھمألف درھم

٩٢٫٤٥٣٨٧٫٦٩٣تكالیف تمویل
)٣٧٫٩٠٠()٢٦٫٤٠٩(المحّمل على تكلفة المبیعات

٦٦٫٠٤٤٤٩٫٧٩٣
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مدققة)(غیر ٢٠١٨یونیو ٣٠في 

٢٥

مصروف ضریبة الدخل والزكاة١٣
الرئیسیة لمصروف ضریبة الدخل:المكوناتفیما یلي 

یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستةفترة 
(غیر مدققة)

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درھمألف درھم

مصروف ضریبة الدخل الحالیة:
١٥٫٢٠٥٫٢٤٢ضریبة الدخل والزكاة الحالیةرسوم

مصروف ضریبة الدخل المؤجلة
٨٣٥٣٫٢٠٩المتعلق بتكوین وعكس الفروق المؤقتة

٥٫٥٥٩٨٫٤٥١

ربح السھم١٤
األساسي)أ(

الل خیتم احتساب الربح األساسي لكل سھم بقسمة الربح العائد إلى حملة أسھم الشركة على المتوسط المرّجح لعدد األسھم العادیة المصدرة 
السنة باستثناء األسھم العادیة المشتراة والُمحتفظ بھا كأسھم خزینة.

یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستة
(غیر مدققة)

٢٠١٨٢٠١٧
معاد إدراجھا(ألف درھم)الخسائر
ألغراض احتساب الربح األساسي لكل سھم باعتباره صافي الخسارة الخسائر

)٢٢٩٫٩٠٥()١٦٤٫٩٤١(الشركة األملمالكيالعائدة 
عدد األسھم

المتوسط المرّجح لعدد األسھم العادیة ألغراض احتساب
٧٤٨٫٩٨٧٫٠٧٠٫١٧٤٧٫٩٨٧٫٥٧٠الربح األساسي لكل سھم

)١٫٥٨٥()٥٤٠٫١(للسھم (بالدرھم)ةوالمخففةاألساسیالخسائر

لتخفیض رأس المال الذي تم بعد الفترة المنتھیة في  تم إعادة إدراج الثالثة .٢٠١٧یونیو٣٠تمت إعادة إدراج ارقام الفترة السابقة نظراً
) درھم.٠٫٣٢٠بمبلغ (٢٠١٧یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في 

المخفف)ب(
على ربح السھم عند الممارسة.مخففلم تقم الشركة بإصدار أي أدوات یمكن أن یكون لھا تأثیر 

ضماناتال١٥
یونیو٣٠

٢٠١٨
دیسمبر٣١

٢٠١٧
ألف درھمألف درھم

)مدققة()غیر مدققة(

٢١١٫١٩٩٫١٥٤٤٫١٩٤٫١ضمانات ُحسن األداء
٩٨٤٫١٥٠٢٥١٫٠٤٨٫١خطابات ضمان

١٩٥٫٣٤٩٫٢٧٩٥٫٢٤٢٫٢

إن مختلف الضمانات البنكیة المذكورة أعاله تم إصدارھا من قبل البنوك التي تتعامل معھا المجموعة في سیاق العمل االعتیادي. 
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مدققة)(غیر ٢٠١٨یونیو ٣٠في 

٢٦

نفقاتالالتزامات ١٦

تشغیليالیجار اإلالتزامات (أ)
ار مستحقة الدفع بموجب عقود اإلیجاللدى المجموعة العدید من اتفاقیات اإلیجار التشغیلي. إن الحد األدنى لدفعات اإلیجار المستقبلیة 

التشغیلي ھو على النحو التالي:
یونیو٣٠

٢٠١٨
دیسمبر٣١

٢٠١٧
ألف درھمألف درھم

)مدققة()غیر مدققة(
اإلیجار المستقبلیة:الحد األدنى لدفعات 

٥٩٨٫٣٤٧٨٢٫٣٤بحد أقصى سنة واحدة
٥٥٣٫١٠٨٥٩٣٫١٢١أكثر من سنة حتى خمس سنوات

٣٤٩٫٢٤١٧٫٢أكثر من خمس سنوات
٥٠٠٫١٤٥٧٩٢٫١٥٨

التزامات أخرى)ب(
٩٢٢٫١٩٢٩٧٨٫٣٤٧خطابات اعتماد لشراء مواد ومعدات تشغیل

القیم العادلة١٧
الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة.تتألف األدوات المالیة من 

األرصدة لدى البنوك والذمم المدینة التجاریة واألخرى والموجودات المالیة األخرى النقد في الصندوق وتتألف الموجودات المالیة من 
المطلوبات المالیة من القروض البنكیة والذمم الدائنة التجاریة والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة. وتتألف بغرض التطویر والعقارات 

واألخرى والمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة.

كبیر عن قیمھا المدرجة.  وتعتبر القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة ھي المبلغ إن القیم العادلة لألدوات المالیة ال تختلف بشكٍل
ألداة بھ في معاملة حالیة بین األطراف الراغبة، بخالف البیع باإلكراه أو التصفیة. وقد تم استخدام األسالیب واالفتراضات الذي یمكن استبدال ا

التالیة لتحدید القیم العادلة:

والموجودات المالیة األخرى والمبالغ المستحقة من أطراف األرصدة لدى البنوك والذمم المدینة التجاریة والنقد في الصندوق إن ·
ذات عالقة والقروض البنكیة والذمم الدائنة التجاریة واألخرى والمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة ومستحقات ضریبة الدخل 

قیمتھا المدرجة ً ات.عود بشكل كبیر إلى االستحقاقات قصیرة األجل لھذه األدووالذي ی،تساوي تقریبا

إلى معاییر مثل أسعار الفوائد وعوامل المخاطر الخاصة بدولة تقوم المجموعة بتقییم الذمم المدینة والقروض طویلة األجل · استناداً
إلى ھذا التقییم، فإنھ تؤخذ مخصصات  محددة والمالءة االئتمانیة الفردیة للعمیل وخصائص مخاطر المشروع الممول. واستناداً

، فإن المبالغ المدرجة لتلك الذمم المدینة، بعد تنزیل ٢٠١٨یونیو٣٠ائر المتوقعة لھذه الذمم المدینة. كما في في االعتبار للخس
.المخصصات، ال تختلف بشكل جوھري عن قیمتھا العادلة

یمھا من خرى یتم تقیإن القیمة العادلة للقروض البنكیة والمطلوبات المالیة األخرى وكذلك المطلوبات المالیة غیر المتداولة األ•·
لدیون بنود مشابھة ومخاطر ائتمان واستحقاقات متبقیة. ً خالل خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة باستخدام المعدالت المتوفرة حالیا
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الموحدة الموجزة المرحلیةالمالیة المعلوماتإیضاحات حول 

مدققة)(غیر ٢٠١٨یونیو ٣٠في 

٢٧

القیم العادلة (تتمة)١٧

تسلسل القیمة العادلة
لألدوات المالیة من خالل أسالیب التقییم.تستخدم المجموعة التسلسل التالي لتحدید واإلفصاح عن القیمة العادلة 

: أسعار متداولة (غیر معدلة) في أسواق نشطة لموجودات ومطلوبات مماثلة.١المستوى 

: أسالیب أخرى حیث تكون جمیع المدخالت التي لھا تأثیر جوھري على القیمة العادلة المسجلة ملحوظة إما بشكل مباشر أو ٢المستوى 
غیر مباشر.

: أسالیب تستخدم مدخالت لھا تأثیر جوھري على القیمة العادلة المسجلة وال تستند إلى بیانات ملحوظة في السوق. ٣ى المستو

.٢٠١٨یونیو٣٠یعرض الجدول التالي موجودات المجموعة ومطلوباتھا المقاسة بالقیمة العادلة بتاریخ 

المستوى 
األول

المستوى 
الثاني

المستوى 
المجموعالثالث

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم
غیر مدققةغیر مدققةغیر مدققةغیر مدققة

الموجودات
موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 

الربح أو الخسارة
٨٨٧٫١-٨٨٧٫١-استثمار في صندوق عقاري-

الشاملالقیمة العادلة من خالل بنود الدخل 
األخرى

٥٥١٥٥١--أوراق مالیة تمثل حقوق ملكیة-
٧٫٥٢٥٧٫٥٢٥--عقارات بغرض التطویر-

٨٨٧٫١٨٫٠٧٦٩٫٩٦٣-مجموع الموجودات

.٢٠١٧دیسمبر ٣١یعرض الجدول التالي موجودات المجموعة ومطلوباتھا المقاسة بالقیمة العادلة كما في 

المستوى 
المستوى الثانياألول

المستوى 
المجموعالثالث

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم
مدققةمدققةمدققةمدققة

الموجودات
موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 

الربح أو الخسارة
٤٨٨٫٣-٤٨٨٫٣-استثمار في صندوق عقاري-

موجودات مالیة متاحة للبیع
٠٠٠٫٣٠٥٥١٥٥١٫٣٠-أوراق مالیة تمثل حقوق ملكیة-
٧٫٥٢٥٧٫٥٢٥--عقارات بغرض التطویر-

٤٨٨٫٣٣٨٫٠٧٦٤١٫٥٦٤-مجموع الموجودات

.٢٠١٧دیسمبر ٣١و٢٠١٨یونیو٣٠لیس لدى المجموعة أي مطلوبات مقاسة بالقیمة العادلة بتاریخ 
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مدققة)(غیر ٢٠١٨یونیو ٣٠في 

٢٨

القیم العادلة (تتمة)١٧

لم تكن ھناك أي تحویالت بین المستوى األول والمستوى الثاني والمستوى الثالث خالل الفترة.

للمستوى الثاني(أ) ً أسالیب التقییم المستخدمة لتحدید القیمة العادلة وفقا

خسارةاستثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو ال)١(

للمستوى الثاني على االستثمارات في الصنادیق التي یتم  ً قدیر تتشتمل االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وفقا
لموجودات اقیمتھا العادلة باستخدام طریقة صافي قیمة الموجودات. یتم تحدید القیم العادلة لالستثمارات في الصنادیق باستخدام صافي قیمة 

المحددة من قبل مدیري الصنادیق على أساس أسعار السوق الجدیرة بالمالحظة للموجودات المدارة بواسطة الصندوق.

لموجودات والمطلوبات المالیة األخرى المقاسة بالتكلفة المطفأة جمیع ا، كانت القیم العادلة ل٢٠١٨یونیو٣٠و٢٠١٧دیسمبر ٣١بتاریخ 
مقاربة لقیمھا الدفتریة. 

عملیات التقییم المتبعة من قبل المجموعة)ب(

للمستویین الثاني والثالث بتاریخ كل تقریر خالل المناقشات التي تُجرى كل ثالثة أشھر حو ً عملیة لیتم تحلیل التغیرات في القیم العادلة وفقا
یشرح فیھ أسباب الحركات في القیم العادلة. التقییم. وفي إطار ھذه المناقشات، یقدم فریق التقییم تقریراً

لم یطرأ أي تغییر على أسالیب التقییم خالل الفترة.


