
ع.م.شونال یند سكل انترناشدریك أ

المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة (غیر مدققة)
٢٠١٣یونیو ٣٠المنتھیة في الستة أشھرلفترة 



ع.م.شیك أند سكل انترناشیونال در

المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة
٢٠١٣یونیو ٣٠المنتھیة في لفترة الستة أشھر 

اتالصفح

١حول مراجعة المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیةتقریرال

٢مرحلیة الموحدةالالمیزانیة العمومیة 

٣الموحد المرحليبیان الدخل

٤الموحدالمرحليالشامل بیان الدخل

٥الموحدالمرحليالملكیة بیان التغیرات في حقوق

٧-٦الموحدالمرحليبیان التدفقات النقدیة

٢٠-٨رحلیةالمالموحدةالموجزة المالیةالمعلوماتإیضاحات حول 







.عم.شدریك أند سكل انترناشیونال 

)٣(المرحلیة. الموحدةالموجزةالمالیةالمعلوماتجزءاً ال یتجزأ من ھذه ٢٠إلى ٨تشكل اإلیضاحات الواردة على الصفحات من 

الموحد المرحليبیان الدخل

  فيلمنتھیة فترة الثالثة أشھر ا  فيلمنتھیة ھر افترة الستة أش
٢٠١٢یونیو ٢٠١٣٣٠یونیو ٢٠١٢٣٠یونیو ٢٠١٣٣٠یونیو ٣٠

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم إیضاح

٢٫٥٦٦٫٥٨٠١٫٤٩٤٫٠٠٢١٫٣٤٠٫٠٠٧٧١٧٫٢٩٦إیرادات عقود
)٦١٩٫٧٨٥()١٫١٨٤٫٨٢٢()١٫٢٨٧٫١٧٢()٢٫٢٨٠٫٩٥١(تكالیف عقود

----------------------------------------------------------------------------------------
٢٨٥٫٦٢٩٢٠٦٫٨٣٠١٥٥٫١٨٥٩٧٫٥١١إجمالي الربح

٦٫٣٣٦٦٫٥٤١٣٫٨٥٥٢٫١٢٦إیرادات أخرى
)٦٨٫١٦٩()٦٩٫٤٥٨()١٤٠٫٠٣٤()١٣٢٫٧٣٥(مصاریف عمومیة وإداریة

-)٨٫٠٨٤()٣٫٦٦٥()١١٫٧٣٧(خسائر أخرى
----------------------------------------------------------------------------------------

١٤٧٫٤٩٣٦٩٫٦٧٢٨١٫٤٩٨٣١٫٤٦٨ربح العملیات

١١٫٥٧٥٢١٫٧٣٩٥٫٧٣٦٩٫٩٥٨إیرادات تمویل
)٢٫٣٠٤()١٣٫٤٠٦()٥٫٤١٠()٢٠٫٧٢٠(تكالیف تمویل

----------------------------------------------------------------------------------------
-إیرادات تمویل(تكالیف) / 
٧٫٦٥٤)٧٫٦٧٠(١٦٫٣٢٩)٩٫١٤٥(بالصافي 

----------------------------------------------------------------------------------------
١٣٨٫٣٤٨٨٦٫٠٠١٧٣٫٨٢٨٣٩٫١٢٢قبل الضریبةالفترةربح 

)٧٫١٣٦()٢١٫٦٢٢()١١٫٣٦٤()٢٣٫٤٤٨(١٢مصروف ضریبة الدخل 
----------------------------------------------------------------------------------------

١١٤٫٩٠٠٧٤٫٦٣٧٥٢٫٢٠٦٣١٫٩٨٦الفترةربح 
========================================

العائد إلى:
٩٩٫٩٦٢٦٣٫٦٣٠٤٣٫٩٦١٢٦٫٠٥٤ك الشركة األمّال مُ 

١٤٫٩٣٨١١٫٠٠٧٨٫٢٤٥٥٫٩٣٢الحصص غیر المسیطرة
----------------------------------------------------------------------------------------

١١٤٫٩٠٠٧٤٫٦٣٧٥٢٫٢٠٦٣١٫٩٨٦
========================================

ربح السھم 
١٣٠٫٠٤٣٧٠٫٠٢٨٠٫٠١٩٢٠٫٠١٢األساسي والمخفض (درھم) –

========================================



.عم.شدریك أند سكل انترناشیونال 

)٤(المرحلیة. الموحدةالموجزةالمالیةالمعلوماتجزءاً ال یتجزأ من ھذه ٢٠إلى ٨تشكل اإلیضاحات الواردة على الصفحات من 

الموحد المرحليالشاملبیان الدخل

  فيلمنتھیة فترة الثالثة أشھر ا  فيلمنتھیة فترة الستة أشھر ا
٢٠١٢یونیو ٢٠١٣٣٠یونیو ٢٠١٢٣٠یونیو ٢٠١٣٣٠یونیو ٣٠

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

١١٤٫٩٠٠٧٤٫٦٣٧٥٢٫٢٠٦٣١٫٩٨٦الفترةربح 

:خراآلالشامل/ الدخل(الخسارة)
١٫١٤٨)٤٢١(٢٫٤٣٥)٨٣٨(عمالت أجنبیةتحویل

----------------------------------------------------------------
اآلخر شامل ال) / الدخلخسارة(ال

١٫١٤٨)٤٢١(٢٫٤٣٥)٨٣٨(للفترة
----------------------------------------------------------------

١١٤٫٠٦٢٧٧٫٠٧٢٥١٫٧٨٥٣٣٫١٣٤للفترةالدخل الشامل مجموع
================================

إلى:العائد
٩٩٫١٢٤٦٦٫٠٦٥٤٣٫٥٤٠٢٧٫٢٠٢ك الشركة األمّال مُ 

١٤٫٩٣٨١١٫٠٠٧٨٫٢٤٥٥٫٩٣٢یر المسیطرةالحصص غ
----------------------------------------------------------------

١١٤٫٠٦٢٧٧٫٠٧٢٥١٫٧٨٥٣٣٫١٣٤
================================



.عم.شدریك أند سكل انترناشیونال 

)٥(المرحلیة. الموحدةالموجزةالمالیةالمعلوماتجزءاً ال یتجزأ من ھذه ٢٠إلى ٨تشكل اإلیضاحات الواردة على الصفحات من 

الموحد المرحليبیان التغیرات في حقوق الملكیة

رأس 
المال

أسھم 
خزینة

عالوة 
إصدار

احتیاطي 
قانوني

احتیاطي 
آخر

أرباح 
محتجزة

احتیاطي تحویل  
المجموععمالت أجنبیة

حصص غیر 
المجموعمسیطرة

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٢٫٦٨٥٫٣١٣٣٢٫٢٤٤٢٫٧١٧٫٥٥٧)٨٫٧٧٨(٧٣٫٧٥٣٢٤٫٥٤٣٤٤٦٫٦٣٩-)٢٨٫٦٢٢(٢٠١٢٢٫١٧٧٫٧٧٨ینایر ١لرصید في ا
٦٣٫٦٣٠١١٫٠٠٧٧٤٫٦٣٧-٦٣٫٦٣٠-----ربح الفترة 

٢٫٤٣٥-٢٫٤٣٥٢٫٤٣٥------دخل شامل آخر للفترة
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

٦٣٫٦٣٠٢٫٤٣٥٦٦٫٠٦٥١١٫٠٠٧٧٧٫٠٧٢-----مجموع الدخل الشامل للفترة
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

)١٧١٫٦٣١(-)١٧١٫٦٣١(-)١٧١٫٦٣١(---توزیعات أرباح
ة مصدرة إلى أسھم منح

١٠٧٫٢٦٩-١٠٧٫٢٦٩------١٠٧٫٢٦٩المساھمین

مساھمة حصة غیر مسیطرة في 
١١٢١١٢--------رأس مال شركة تابعة

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
٢٫٦٨٧٫٠١٦٤٣٫٣٦٣٢٫٧٣٠٫٣٧٩)٦٫٣٤٣(٧٣٫٧٥٣٢٤٫٥٤٣٣٣٨٫٦٣٨-)٢٨٫٦٢٢(٢٠١٢٢٫٢٨٥٫٠٤٧یونیو٣٠الرصید في 

=========================================================================================

٢٫٧١٥٫٦٧٦٥٣٫١٠٦٢٫٧٦٨٫٧٨٢)٨٫٣٤٦(٧٩٫٢١٩٢٤٫٥٤٣٣٦٣٫٨٣٥-)٢٨٫٦٢٢(٢٠١٣٢٫٢٨٥٫٠٤٧ینایر ١الرصید في 
٩٩٫٩٦٢١٤٫٩٣٨١١٤٫٩٠٠-٩١٫٩٦٢-----ربح الفترة 

)٨٣٨(-)٨٣٨()٨٣٨(------للفترةآخرشاملدخل
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

٩٩٫١٢٤١٤٫٩٣٨١١٤٫٠٦٢)٨٣٨(٩١٫٦٩٢-----مجموع الدخل الشامل للفترة
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

)١٫٦٣٠()١٫٦٣٠(--------توزیعات أرباح
٣١٫٦٤٨-٣١٫٦٤٨----٢٨٫٦٢٢٣٫٠٢٦-أسھم خزینةبیع

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
٢٫٨٤٦٫٤٤٨٦٦٫٤١٤٢٫٩١٢٫٨٦٢)٩٫١٨٤(٣٫٠٢٦٧٩٫٢١٩٢٤٫٥٤٣٤٥٥٫٧٩٧-٢٠١٣٢٫٢٨٥٫٠٤٧یونیو ٣٠الرصید في 

==========================================================================================



.عم.شدریك أند سكل انترناشیونال 

)٦(المرحلیة. الموحدةالموجزةالمالیةالمعلوماتجزءاً ال یتجزأ من ھذه ٢٠إلى ٨تشكل اإلیضاحات الواردة على الصفحات من 

الموحد المرحليقات النقدیةالتدفبیان 
  فيالمنتھیة الستة أشھرفترة 

یونیو٣٠یونیو٣٠
٢٠١٣٢٠١٢

ألف درھم ألف درھم 
أنشطة العملیات

١٣٨٫٣٤٨٨٦٫٠٠١قبل الضریبةالفترةربح 
تعدیالت بسبب: 

٢٣٫٥٥١١٨٫٤٦٢استھالك
١٨٫٨٧٥١٨٫٨٧٦إطفاء موجودات غیر ملموسة

١٥٫٧٥١١٣٫٧٤٧مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین
٧٫٤٠٠-مصاریف أتعاب إدارة المجموعة

)٢١٫٧٣٩()١١٫٥٧٥(إیرادات تمویل
خسارة القیمة العادلة لموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 

١٤٣٣٫٦٦٥الربح أو الخسارة
)١٫٣٤٤( )٦٦٥( ربح من استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات

٢٠٫٧٢٠٥٫٤١٠تكالیف تمویل
-٣٫١٦٤خسارة القیمة العادلة لمقایضات أسعار الفائدة

-٦٫٣٩٢خسارة القیمة العادلة لخیارات األسھم
-٢٫١٨١خسارة القیمة العادلة لمقایضات األسھم

-)١٫٦٢٥(موجودات مالیة متوفرة للبیعل العادلةقیمةربح ال
٥٫٤٩٧-مخزونالفاض في قیمة مخصص االنخ

-مخصص االنخفاض في قیمة ذمم مدینة تجاریة ومحتجزات
٢٫١٦٣١٢٫٩١٦  بالصافي

----------------------------------
التدفقات النقدیة للعملیات قبل دفع مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 

١٤٨٫٨٩١ ٢١٧٫٤٢٤وضریبة الدخل والتغیرات في رأس المال العامل  

)٥٫٥٧٤()٧٫٧٠٩(مكافآت نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین
)١٢٫٤٩٧()٢٣٫١٠٠(ضریبة دخل مدفوعة

:التغیرات في رأس المال العامل
 ٤٦٥ )١٫١١٦(مخزون

)٥٫٦٣٨()١٫٠٣٣(عقارات بغرض التطویر
ئدة ذمم مدینة تجاریة وأخرى قبل المخصصات وباستثناء الفا

)١٩٥٫٣٩٠()٥٢٦٫٩٨٤(المدینة والقروض والدفعات المقدمة
)١٫٦١٢()٣٦٫٧٩٣(مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

ذمم دائنة تجاریة وأخرى باستثناء ضریبة الدخل والفائدة وأتعاب 
)١٦٧٫٤٩٤(٤٦٣٫٥٢٥مستحقة الدفعإدارة المجموعة 

)١٢٫٤١٠()٧٦٩(مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة
----------------------------------

)٢٥١٫٢٥٩(٨٣٫٤٤٤أنشطة العملیات )في المستخدم(الناتج عن /صافي النقد
----------------------------------

أنشطة االستثمار
)٩٢٫١٩٤()٨٩٫٧٤٠(شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات 

٣٧٫٩٨١٢٫٠٨٨نشآت ومعداتعوائد من استبعاد ممتلكات وم
٢٠٦٫٦٩٥)٥٣٫٨٤١(صافي عوائد من استبعاد استثمارات

٣٠٫٤٤٠)١٫٦٢٩(قروض ودفعات مقدمة
١٤٫٦٥٣١١٫٤٨١فائدة مقبوضة

----------------------------------
١٥٨٫٥١٠)٩٢٫٥٧٦(أنشطة االستثمارالناتج عن(المستخدم في) / صافي النقد 

----------------------------------



.عم.شدریك أند سكل انترناشیونال 

)٧(المرحلیة. الموحدةالموجزةالمالیةالمعلوماتجزءاً ال یتجزأ من ھذه ٢٠إلى ٨تشكل اإلیضاحات الواردة على الصفحات من 

(تابع)الموحد المرحليالتدفقات النقدیةبیان 

  فيالمنتھیة الستة أشھرفترة 
یونیو٣٠یونیو٣٠إیضاح

٢٠١٣٢٠١٢
ألف درھم ألف درھم 

أنشطة التمویل
٢٢٦٫٦٤٢)٥٠٫٣٢٠(مرھونةودائع ألجل 

٩٥٫٢٣٢١١٨٫٨٨٦أخرى روض قنة ویصاالت أماإمن صافي عوائد 
٢٥٫٨٩٨٢٦٤٫٣٣٦عوائد من قروض ألجل

)٤٥٠٫٦٥٤()١١١٫٥٥٧(دفعات قروض ألجل
-٣١٫٦٤٨عوائد من استرداد أسھم خزینة

١١٢-مساھمة حصة غیر مسیطرة في رأس مال شركة تابعة
)٦٤٫٣٦١()١٫٦٣٠(توزیعات أرباح مدفوعة

)٨٫٢٩٣()١٨٫٦١٠(فائدة مدفوعة
----------------------------------

٨٦٫٦٦٨)٢٩٫٣٣٩(أنشطة التمویل(المستخدم في) / الناتج عنصافي النقد
----------------------------------

)٦٫٠٨١()٣٨٫٤٧١(في النقد وما في حكمھالنقصصافي 
٢٫٤٣٥)٨٣٨(تحویل عمالت أجنبیةصافي فروق

-)١٥٫٩٠٥(ّیر في نقد مقّیدتغ
١٨٢٫٠٣٤٢٢٣٫٣٧٠الفترةنقد وما في حكمھ في بدایة 

----------------------------------
٧١٢٦٫٨٢٠٢١٩٫٧٢٤الفترةالنقد وما في حكمھ في نھایة 

================



.عم.شدریك أند سكل انترناشیونال 

٢٠١٣یونیو ٣٠المنتھیة في لفترة الستة أشھرالمرحلیةالموحدةالمعلومات المالیة الموجزة ات حول إیضاح

)٨(

معلومات عامة١

ینایر ٢١في  ، وُسجلت٢٠٠٨نوفمبر ١٦في  )أو "الشركة األم"الشركة" (".عش.مدریك أند سكل انترناشیونال ست شركة تأسّ 
إن أسھم .(وتعدیالتھ)١٩٨٤لسنة  )٨(رقم دولة اإلمارات العربیة المتحدةل االتحاديقانون لكشركة مساھمة عامة وفقاً ل٢٠٠٩

.الشركة مدرجة في سوق دبي المالي

بي، اإلمارات العربیة المتحدة.د٦٥٧٩٤للشركة ھو ص.ب سجل العنوان المُ 

بقطاعالمتعلقةأعمال المقاوالت في تنفیذ"المجموعة") وشركاتھا التابعة (ُیشار إلیھم جمیعاً بـتتمثل األنشطة الرئیسیة للشركة 
وآسیا با وأوروفي منطقة الشرق األوسط والصرف الصحيوالتبریدوالتكییفالصحیةومقاوالت الكھربائیة وتشمل الاإلنشاءات 

.وشمال أفریقیا

:للشركةأو غیر مباشرةمباشرة الرئیسیة التابعة بصورةٍ فیما یلي الشركات

نسبة الملكیةاألنشطة الرئیسیةالشركات التابعة الرئیسیة
%

بلد التأسیس

٢٠١٣٢٠١٢

 علقةالمتأعمال المقاوالت دریك أند سكل انترناشیونال ذ.م.م (أبو ظبي)
اإلنشاءاتقطاع ب

اإلمارات العربیة ١٠٠١٠٠
المتحدة

میكانیكیة العمال األشركة جلف تكنیكال كونستركشن (ش.ذ.م.م)  
نشاءات اإلكھربائیة والو
مدنیةال

اإلمارات العربیة ١٠٠٨٠
المتحدة

إنشاء محطات معالجة میاه دریك أند سكل للمیاه والطاقة ذ.م.م
اسبالصرف والمیاه والرو

اإلمارات العربیة ١٠٠١٠٠
المتحدة

للمقاوالتدریك أند سكل انترناشیونال
الكھربائیة ذ.م.م

ة المقاوالت الكھربائی
وأعمال التصلیح المتعلقة 

اتاإلنشاءبقطاع

الكویت٧٥٧٥

المتعلقةأعمال المقاوالت دریك أند سكل انترناشیونال (قطر) ذ.م.م
اإلنشاءاتبقطاع

رقط١٠٠١٠٠

الجزر البریطانیة ١٠٠١٠٠شركة قابضة        باسفانت إنجینیرینغ لیمتد
العذراء

باسافانت رویدیغر جي إم بي اتش وشركاتھا 
نجینیرینغ لشركة باسفانت إشركة تابعةالتابعة (

لیمتد)

إنشاء محطات معالجة میاه 
الصرف والمیاه والرواسب

ألمانیا١٠٠١٠٠

أعمال المقاوالت المتعلقة (تایالند) لیمتد یونالدریك أند سكل انترناش
اتاإلنشاءبقطاع

تایالند١٠٠١٠٠

أعمال المقاوالت المتعلقة دریك أند سكل انترناشیونال ذ.م.م
اتاإلنشاءبقطاع

المملكة العربیة   ٦٥  ٦٥
السعودیة

أعمال المقاوالت المتعلقة شركة المركز العالمي للمقاوالت المحدودة
اتاإلنشاءطاعبق

المملكة العربیة ١٠٠١٠٠
السعودیة

أعمال المقاوالت المتعلقة ذ.م.ملإلنشاءات دریك أند سكل شركة 
اتاإلنشاءبقطاع

المملكة العربیة ٩٤٩٤
السعودیة

أعمال المقاوالت  المتعلقة .م.مشللمقاوالت دریك أند سكل انترناشیونال
اتاإلنشاءبقطاع

مصر١٠٠١٠٠

دریك أند سكل للمیاه والطاقة الھند الخاصة 
المحدودة

إنشاء محطات معالجة میاه 
الصرف والمیاه والرواسب

الھند-١٠٠

أعمال المقاوالت  المتعلقة دریك أند سكل انترناشیونال ذ.م.م (ُعمان)
اتاإلنشاءبقطاع

سلطنة ُعمان٥١٥١
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  (تابع)  معلومات عامة١

في رانیا تست مشروع مشترك، وھو %٥٠م، حصة بنسبة .م.ذش.جلف تكنیكال كونستركشن، من خالل شركة لمجموعةاتمتلك
.٢٠٠٥أغسطس ١٢اتفاقیة مشروع مشترك مبرمة بتاریخبموجبم.م.ذت العامة مشروع مشترك مع شركة رانیا للمقاوال

% في مشروع مشترك مع المؤسسة ٥٠ه والطاقة ذ.م.م، حصة بنسبة تمتلك المجموعة أیضاً، من خالل شركة دریك أند سكل للمیا
.٢٠١١سبتمبر ٢٧مبرمة بتاریخ األفغانیة للطاقة الكھربائیة بموجب اتفاقیة مشروع مشترك 

% في مشروع مشترك مع ٥٠، حصة بنسبة ناشیونال للمقاوالت ش.م.متمتلك المجموعة أیضاً، من خالل شركة دریك أند سكل انتر
.٢٠١١یولیو ٢١بتاریخ مبرمة.م.م) بموجب اتفاقیة مشروع مشتركللتعمیر شأبناء حسن عالم (أبناء مصر شركة

% في مشروع مشترك مع مجموعة ٥٠تمتلك المجموعة أیضاً، من خالل شركة دریك أند سكل لإلنشاءات ذ.م.م، حصة بنسبة 
.٢٠١١سبتمبر ٢٧بتاریخ مبرمة مشروع مشتركبموجب اتفاقیة )CCC(المقاولون المتحدون ذ.م.م (أوفشور) 

% في مشروع ٥٠، حصة بنسبة ة العربیة السعودیةلكالمم-تمتلك المجموعة أیضاً، من خالل شركة دریك أند سكل لإلنشاءات ذ.م.م
ACC)الشركة العربیة لإلنشاءات مشترك مع  –DSC JV)٢٠١٢أكتوبر١٥بتاریخ مبرمة بموجب اتفاقیة مشروع مشترك.

شركة % في مشروع مشترك مع ٥٠، حصة بنسبة ش.م.عانترناسوینالتمتلك المجموعة أیضاً، من خالل شركة دریك أند سكل
.٢٠١٣ینایر١١بتاریخ مبرمة بموجب اتفاقیة مشروع مشترك)سي آي سي آي إم (اس. بي. أي

السیاسات المحاسبیة وأساس اإلعداد٢

أساس اإلعداد١-٢

وفقاً للمعیار المحاسبي ٢٠١٣یونیو ٣٠المنتھیة في الستة أشھرالموحدة لفترة الموجزة المالیة المرحلیة المعلوماتھذه تم إعداد لقد
جنباً إلى جنب مع ینبغي أن ُتقرأالموحدةالموجزة المالیة المرحلیةإن المعلومات"التقاریر المالیة المرحلیة". ،٣٤الدولي رقم 

والتي تم إعدادھا وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة.٢٠١٢دیسمبر ٣١للسنة المنتھیة في الموحدةمالیة السنویةالبیانات ال

المعترف بھا.الفعلیةق على األرباحیتم احتساب الضرائب على الدخل في الفترات المرحلیة باستخدام معدل الضریبة المطبّ 

لھامةاالمحاسبیةالسیاسات٢-٢

في إعداد المتبعةتلك السیاسات تتوافق معالموحدة الموجزةالمالیة المرحلیةالمعلوماتفي إعداد المتعبةإن السیاسات المحاسبیة 
.٢٠١٢دیسمبر ٣١المنتھیة في للمجموعة للسنةالموحدةالسنویة البیانات المالیة

التوحید أساس ٣-٢

على نتائج المجموعة. لقد تم إعداد ٢٠١٣یونیو ٣٠المنتھیة في ة الموحدة المرحلیة كما في وللفترةالموجزتشتمل المعلومات المالیة 
�ϡΗѧϳ��ΔϳΑѧγΎΣϣϟ�ΕΎѧγΎϳγϟ�α ѧϔϧ�ϡΩΧΗѧγΎΑ�ΔϛέѧηϟΎΑ�Δѧλ ΎΧϟ�έϳέϘΗϟ�ΓέΗϓ�α ϔϧϟ�ΔόΑΎΗϟ�ΕΎϛέηϠϟ�ΔϳϠΣέϣϟ�Γί Οϭϣϟ�ΔϳϟΎϣϟ�ΕΎϣϭϠόϣϟ

الداخلیة فیما بین الشركات عند التوحید.حذف كافة المعامالت واألرباح واألرصدة

ρϳѧγϟ�Ϫѧϳϓ�ϝϭѧΣΗΗ�ϱΫϟ�ΦϳέΎΗϟ�ϥϣ�ϱΫѧϟ�ΦϳέΎѧΗϟ�ϲѧϓ�ΩѧϳΣϭΗϟ�ϑالشركات التابعة بالكامل اعتباراً یتم توحید  ѧϗϭΗϳϭ�ΔѧϋϭϣΟϣϟ�ϰѧϟ·�Γέ
تنتقل فیھ السیطرة من المجموعة.

التقدیرات واالفتراضات

فتراضات تؤثر على تطبیق تقدیرات واأحكام والموحدة یقتضي من اإلدارة وضع وجزةالمالیة المرحلیة المإن إعداد المعلومات
فعلیة عن ھذهوالمصاریف. وقد تختلف النتائج الدرجة للموجودات والمطلوبات واإلیراداتالسیاسات المحاسبیة والمبالغ الم

التقدیرات.
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(تابع) السیاسات المحاسبیةوأساس اإلعداد٢

(تابع) التوحیدأساس ٣-٢

(تابع) التقدیرات واالفتراضات

اتأبدتھا اإلدارة في تطبیق السیاسن األحكام الھامة التي، فإالموجزة الموحدةالمرحلیةالمالیةمعلوماتإعداد ھذه الوفي سبیل
للسنة المنتھیة الموحدةفي البیانات المالیةالمطبقةوالمصادر نفس األحكام كانتالمحاسبیة للمجموعة والمصادر الرئیسیة لعدم التأكد 

.٢٠١٢دیسمبر ٣١في 

إدارة المخاطر المالیة

لمجموعة تتوافق مع تلك الواردة في البیانات المالیة الموحدة كما في وللسنة المنتھیة دى اإن أھداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة ل
.٢٠١٢دیسمبر ٣١في 

عوامل مخاطر السیولة

تراقب المجموعة مخاطر حدوث نقص ُمحتمل في التمویل باستخدام توقعات التدفقات النقدیة. تأخذ تلك التوقعات بعین االعتبار تاریخ 
حسابات الذمم المدینة والموجودات المالیة ثلاستحقاق كل من االستثمارات المالیة والموجودات المالیة الخاصة بالمجموعة (م

قدیة المتوقعة من العملیات.األخرى) والتدفقات الن

یتمثل ھدف المجموعة في الحفاظ على التوازن بین استمراریة التمویل ومرونتھ من خالل استخدام التسھیالت المصرفیة. تقوم 
وذلك عن طریق المراقبة المستمرة للتدفقات مالئمة احتیاطات وتسھیالت مصرفیة ب بإدارة مخاطر السیولة باالحتفاظالمجموعة 

قدیة المتوقعة والفعلیة ومطابقة تواریخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالیة. الن

تقاریر القطاعات٣

٨وفقاً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ولقطاعات التشغیلیة للمجموعة على النحو الموضح أدناهیتم بیان المعلومات المتعلقة با
یر الداخلیة حول تحدید القطاعات التشغیلیة على أساس التقار٨الدولي للتقاریر المالیة رقم "القطاعات التشغیلیة". یقتضي المعیار 

المسؤول الرئیسي عن اتخاذ التي تعتبروتتم مراجعة ھذه التقاریر بشكٍل منتظم من قبل "اإلدارة التنفیذیة" مكونات المجموعة؛
لالزمة لكل قطاع وتقییم أدائھ. إن اإلدارة التنفیذیة تقوم بتقییم أداء لعملیات التشغیلیة بھدف تخصیص الموارد ابشأن االقرارات 

القطاعات التشغیلیة على أساس اإلیرادات.

قطاعات األعمال 

وتشمل ثالثة قطاعات تشغیلیة رئیسیة ھي المقدمةإلى وحدات تنظیمیة بناًء على الخدمات لألغراض اإلداریة یتم تقسیم المجموعة 
نیكیة والكھربائیة والصحیة وأعمال البنیة التحتیة والمیاه والطاقة واألعمال المدنیة واألخرى (المكتب اإلداري).األعمال المیكا

یقوم قطاع األعمال المیكانیكیة والكھربائیة والصحیة بأعمال المقاوالت المتعلقة بقطاع اإلنشاءات كاألعمال المیكانیكیة والكھربائیة 
  صحي. والصحیة وأعمال الصرف ال

ت بینما یقوم قطاع أعمال البنیة التحتیة والمیاه والطاقة بأعمال المقاوالت المتعلقة بقطاع اإلنشاءات مثل أعمال البنیة التحتیة ومحطا
معالجة المیاه وتبرید المناطق وإنتاج الطاقة.

د العقارات واألعمال الصحیة واألنشطة العقاریة.ویقوم قطاع األعمال المدنیة بأعمال المقاوالت المتعلقة بقطاع اإلنشاءات مثل تشیی

یقوم بأعمال التخطیط االستراتیجي وإدارة كافة الشركات التابعة وإدارة وھناك قطاع آخر یمثل المكتب اإلداري للمجموعة الذي 
المعلومات القطاعیة، وعالقات المستثمرین. وألغراض اإلفصاح عنستحواذ علیھا والھویة المؤسسیةودمج الشركات واالالخزینة

یتم اإلفصاح عن الشھرة التجاریة والموجودات غیر الملموسة األخرى ضمن القطاع ذي الصلة. إن عملیات البیع بین القطاعات 
تتفق اإلدارة التنفیذیة بطریقةالمقدمة إلىوفقاً لشروٍط متفق علیھا. ویتم قیاس اإلیرادات من األطراف الخارجیة تنفیذھاتمة یالتشغیلی

مع تلك المستخدمة في بیان الدخل الموحد. 
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(تابع) تقاریر القطاعات٣

(تابع) قطاعات األعمال

البیانات إعداد یتم قیاس المبالغ المقدمة إلى اإلدارة التنفیذیة فیما یتعلق بإجمالي الموجودات بطریقة تتسق مع تلك المستخدمة في 
ھذه الموجودات على أساس عملیات كل قطاع.تخصیصویتم المالیة الموحدة. 

القطاعات الجغرافیة

ھي: اإلمارات العربیة المتحدة والمملكة العربیة رافیاً إلى ثالثة قطاعات رئیسیة تراعي اإلدارة التنفیذیة توزیع عملیات المجموعة جغ
في كٍل من اإلمارات العربیة بشكٍل رئیسيطاع اإلنشاءاتالسعودیة ودوٍل أخرى. تقوم المجموعة حالیاً بأعمال المقاوالت المتعلقة بق

السعودیة والكویت وقطر ومصر وُعمان وألمانیا وتایالند والجزائر وجیبوتي والھند وأفغانستان والعراق المملكة العربیة المتحدة و
واألردن.
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(تابع) تقاریر القطاعات ٣

األعمالاعات معلومات عن قط

كافة األرقام بآالف الدراھم اإلماراتیة

األعمال 
المیكانیكیة 

والكھربائیة 
والصحیة

أعمال البنیة 
التحتیة والمیاه 

والطاقة
األعمال 
أخرى المدنیة 

بینحذف 
المجموعاتالقطاع

األعمال 
المیكانیكیة 

والكھربائیة 
والصحیة

أعمال البنیة
التحتیة 
والمیاه 
أخرى األعمال المدنیة والطاقة

بینحذف 
المجموعاتالقطاع

٢٠١٢یونیو٣٠المنتھیة في الستة أشھرفترة ٢٠١٣یونیو ٣٠المنتھیة في الستة أشھرفترة 
اإلیرادات
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بقیمة % من إیرادات المجموعة١٠یزید عنبلغت اإلیرادات من عمیل واحد ما ، ٢٠١٢عام فيقطاع األعمال المدنیة. ھذا المبلغ یتعلق بأحد العمالء في ، وإیرادات المجموعة% من١٠یجاوز درھم ألف ٨٣٢٫٤٢٧ مبلغ اإلیراداتتتضمن
درھم تتعلق بقطاع األعمال المدنیة.ألف ١٨٩٫٠٧٢



.عم.شدریك أند سكل انترناشیونال 

  (تابع) ٢٠١٣یونیو ٣٠المنتھیة في لفترة الستة أشھر المرحلیةالموحدةالمعلومات المالیة الموجزة إیضاحات حول 

)١٣(

  (تابع) تقاریر القطاعات ٣

فیةمعلومات عن القطاعات الجغرا

كافة األرقام بآالف الدراھم اإلماراتیة

اإلمارات العربیة 
المتحدة 

المملكة العربیة 
أخرى السعودیة 

بینحذف 
المجموعالقطاعات

اإلمارات العربیة 
المتحدة 

المملكة العربیة 
أخرى السعودیة 

بینحذف 
المجموعالقطاعات 

٢٠١٢یونیو ٣٠المنتھیة في الستة أشھرفترة ٢٠١٣یونیو ٣٠یة في المنتھالستة أشھرفترة 
إیرادات من 

  عمالء   
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.عم.شدریك أند سكل انترناشیونال 

(تابع)٢٠١٣یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في المعلومات الموجزة الموحدة المرحلیةإیضاحات حول 

)١٤(

ممتلكات ومنشآت ومعدات  ٤

ألف ٨٩٫٧٤٠بقیمة ٢٠١٣یونیو ٣٠المنتھیة في الستة أشھرفترةاستحوذت المجموعة على ممتلكات ومنشآت ومعدات خالل 
ات ومنشآت ممتلك ٢٠١٢یونیو ٣٠المنتھیة في الستة أشھرفترةاستبعدت المجموعة خالل وألف درھم). ٢٠١٢:٩٢٫١٩٤درھم (

ل إلى بیان الدخل المرحلي الموحد ما قیمتھ حمّ ألف درھم)، وبلغ االستھالك المُ ٢٠١٢:٧٤٤ألف درھم (٣٧٫٣١٦ومعدات بقیمة 
ألف درھم).٢٠١٢:١٨٫٤٦٢ألف درھم (٢٣٫٥٥١

ذمم مدینة تجاریة وأخرى  ٥

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠١٣٢٠١٢

ألف درھم ألف درھم 
ة غیر متداول

١٦٥٫٣٢٦١٨٣٫٥٧٠ذمم مدینة تجاریة ومحتجزات  
-٣٩٫٦٩٤قروض ودفعات مقدمة

----------------------------------
٢٠٥٫٠٢٠١٨٣٫٥٧٠

)٩٫١٥٥()٦٫٨١٥(ناقصاً: تعدیل القیمة العادلة
----------------------------------

١٩٨٫٢٠٥١٧٤٫٤١٥
==================

متداولة 
١٫٧٧٥٫٩٧٩١٫٤١٠٫٥٧٦ذمم مدینة تجاریة ومحتجزات  

٤٢٦٫٦٧١٤١٢٫٣٦٦مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدینة أخرى 
١٫٩٨٩٫٦٥٢١٫٨٢٩٫٥٥٠مبالغ مستحقة من عمالء عن عقود 

١٠٣٫٧١٧١٤١٫٧٨٢قروض ودفعات مقدمة
----------------------------------

٤٫٢٩٦٫٠١٩٣٫٧٩٤٫٢٧٤
)٥٢٫٤١٣()٥٤٫٥٧٦(ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة 

----------------------------------
٤٫٢٤١٫٤٤٣٣٫٧٤١٫٨٦١

==================

التحكیمدعاوى

�ϯ ϭΎϋΩѧϟ�ϩΫѧϫ�ϊ ѧϓέ�ΩΩѧλ Α�ϭ�ϡϳѧϛΣΗ�ϯ ϭΎϋΩ�ϊ ϓέΑ�ΔϋϭϣΟϣϟ�ΕϣΎϗΓΩѧλ έ�ΔϳϭѧγΗΑ�ϕѧϠόΗϳ�Ύѧϣϳϓ�˯ϼѧϣόϟ�ϥѧϣ�ΩΩѧϋ�ϕѧΣΑ�ΔѧϧϳΩϣϟ�ϡϣΫѧϟ
˼٥٨ϭ�ϡѧϫέΩ�ϥϭѧϳϠϣالبالغة قیمتھا بالغ المستحقة من عمالء عن عقود والمحتجزات والم ˿ϡѧϫέΩ�ϥϭѧϳϠϣ٤١٫٣و�ϰѧϠϋ�ˬϡѧϫέΩ�ϥϭѧϳϠϣ

�˯ϼѧϣόϟ�ϙϟϭ�ϰϟ·�ΎϬϣϳϠγΗϭ�ΎϬϧϣ�˯ΎϬΗϧϻ�ϡΗ�˳ΕΎϋϭέηϣΑ�ΓΩλ έϷ�ϩΫϫ�ϕϠόΗΗϭ�ˬϲϟϭΗϟ�ΓΩѧϛ̈́ ϣ�έѧϳϏ�ϡϳѧϛΣΗϟ�ϯ ϭΎѧϋΩ�ΔѧΟϳΗϧ�ϝί ѧΗ�ϻ
ϥϵ�ϰѧѧΗΣ�ϲѧѧϓ�Ύѧѧϣϛ��ϝѧѧϣΎϛϟΎΑ�ΩΩέΗѧѧγϼϟ�ΔѧѧϠΑΎϗ�έѧѧΑΗόΗ�ΓΩѧѧλ έϷ�ϩΫѧѧϫ�ϥ�ΓέΩϹ�ϯ έѧѧΗϭ��˼ ˺�έΑϣѧѧγϳΩ˻ ˹ ˺ ˻�ι ѧѧλ Χϣ�Ωѧѧλ έ�ϡΗѧѧϳ�ϡѧѧϟ�ˬ

ملیون درھم.     ١٣٥٫٣قیمتھا اإلجمالیة ھذه األرصدة التي تبلغض في قیمة لالنخفا



.عم.شدریك أند سكل انترناشیونال 

(تابع)٢٠١٣یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في المعلومات الموجزة الموحدة المرحلیةإیضاحات حول 

)١٥(

األطراف ذات العالقة وأرصدةمعامالت ٦

وأعضاء مجلس اإلدارة والمشاریع المشتركة أعضاء اإلدارة العلیا كبار والرئیسیینالمساھمینتتكون األطراف ذات العالقة من 
الشركات التي یسیطر علیھا المساھمون أو أعضاء مجلس اإلدارة بشكٍل مباشر أو غیر مباشر أو التي یمارسون علیھا نفوذاً إداریاً و

ادي بإبرام العدید من المعامالت مع تیعاق العمل االیس. قامت المجموعة خالل فعاالً (ُیشار إلیھا فیما یلي بـ "الشركات الزمیلة")
.من قبل إدارة المجموعة أو مجلس إدارتھاألحكام والشروط المعتمدةوفقاً لقد تم إبرام تلك المعامالت واألطراف ذات العالقة.

لرئیس التنفیذي للشركة: أة مملوكة لي منش، وھجروبكان لدى المجموعة المعامالت التالیة مع دریك أند سكل

:٢٠١٣یونیو ٣٠إلى ٢٠١٣ینایر ١من 

درھم ال شئأتعاب اإلدارة الُمحّملة من قبل دریك أند سكل جروب بقیمة باألساسالعالقةذاتاألطرافتشمل المعامالت الھامة مع 
.ألف درھم)٢٠١٢:٧٫٤٠٠(

  التالي:  بیانھا كة إن األرصدة القائمة مع األطراف ذات العالق

:من أطراف ذات عالقة ةالمبالغ المستحق

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠١٣٢٠١٢

ألف درھم ألف درھم 

٥٩٫٢٩٣٢٢٫٤٠٨مشروع مشترك
٣٫٤٨٩٣٫٥٨٢زمیلةشركات 

----------------------
٦٢٫٧٨٢٢٥٫٩٩٠

============
:ف ذات عالقةأطراإلى ةالمبالغ المستحق
٨٩٠٨٤٢جروبدریك أند سكل

١٠٫٠٤٠١٠٫٨٥٧أخرىزمیلةشركات 
----------------------

١٠٫٩٣٠١١٫٦٩٩
============

اإلدارة العلیا كبار أعضاءمكافآت 

أعضاء اإلدارة العلیا: كبار فیما یلي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة و

فترة الثالثة أشھر المنتھیة فينتھیة فيفترة الستة أشھر الم
٢٠١٢یونیو ٢٠١٣٣٠یونیو ٢٠١٢٣٠یونیو ٢٠١٣٣٠یونیو ٣٠

درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف 

١٨٫٥٦٣٢٠٫٥٨٤٨٫٦٦٨١٠٫٤١٤منافع قصیرة األجل 
١٫٨٣٤١٫٣٧٨٣٥٨٤٣٦مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 

--------------------------------------------
٢٠٫٣٩٧٢١٫٩٦٢٩٫٠٢٦١٠٫٨٥٠
========================



.عم.شدریك أند سكل انترناشیونال 

(تابع)٢٠١٣یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في المعلومات الموجزة الموحدة المرحلیةإیضاحات حول 

)١٦(

ومصرفیةأرصدة نقدیة ٧

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠١٣٢٠١٢

ألف درھم ألف درھم 

٥٫٩٤٠٢٫٧٨٢نقد في الصندوق 
٢٣٦٫٤٣٨٦٣٦٫٩٤١رفنقد لدى المص
٥٦٦٫٨٤٢٩٠٫٩٧٧ودائع ألجل 

--------------------------
٨٠٩٫٢٢٠٧٣٠٫٧٠٠والمصرفیةنقدیة الرصدة األ

==============

  %). ٥% إلى ٢٠١٢:١% (٥% إلى ١تحمل الودائع ألجل معدل فائدة یتراوح بین 

لغرض بیان التدفقات النقدیة، یتكون النقد وما في حكمھ مما یلي: 

بردیسم٣١یونیو٣٠
٢٠١٣٢٠١٢

ألف درھم ألف درھم 

٨٠٩٫٢٢٠٢٨٠٫٣١٥أرصدة نقدیة ومصرفیة 
)٣٧٫٢٦٠()٩٤٫٤٧٩(مرھونةناقصاً: ودائع ألجل 

)٢٣٫٣٣١()١٢٧٫١٤٩(على المكشوفسحوبات مصرفیة
-)٤٦٠٫٧٧٢(نقد مقید

--------------------------
١٢٦٫٨٢٠٢١٩٫٧٢٤النقد وما في حكمھ

==============

مصرفیة قروض ٨

بغرض على المكشوف) من مصارف تجاریة مختلفة، مصرفیة سحوبات لى قروض مصرفیة (بما في ذلك حصلت المجموعة ع
جدیدة والوفاء بالمتطلبات األخرى لرأس المال العامل.رئیسي یتمثل في تمویل االستحواذ على شركات 

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠١٣٢٠١٢

ألف درھم ألف درھم 
ةغیر متداول

٦٩٫٥٩١١١٩٫٣٨٤قرض ألجل 
==================

ةمتداول
٥٧٥٫٣٣٧٦١١٫٢٠٣قرض ألجل 

٦٣٣٫٧٦٢٥٣٨٫٥٢٩إیصاالت أمانة وقروض أخرى 
١٢٧٫١٤٩٥٩٫٦٤٢على المكشوف ات مصرفیةبوسح

----------------------------------
١٫٣٣٦٫٢٤٨١٫٢٠٩٫٣٧٤

==================



.عم.شدریك أند سكل انترناشیونال 

(تابع)٢٠١٣یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في المعلومات الموجزة الموحدة المرحلیةإیضاحات حول 

)١٧(

  (تابع) قروض مصرفیة٨

ملیون درھم مع ١٦٦٫٨ملیون دوالر أمریكي وبقیمة ٧٥بقیمة ٢٠١٢نوفمبر ١٣أبرمت المجموعة اتفاقیة قرض مجّمع بتاریخ 
مصارف محلیة ودولیة.

اإلمارات العربیة المتحدة وشركتین تابعتین ُمسجلتین في المملكة العربیة القرض مضمون بثالث شركات تابعة ُمسجلة في دولةإن 
ألف ١٧٨٫٥٠٣السعودیة. وباإلضافة إلى ذلك، قامت الشركتان المسجلتان في المملكة العربیة السعودیة بإصدار سندات إذنیة بقیمة 

ألف دوالر أمریكي. ٨٠٫٢٥٠درھم وبقیمة 

�ϲΗέΎѧϣϹ�ϡϫέΩϟΎΑϭ�ϯمقّیمة باألساسموعة إن القیمة الدفتریة لقروض المج έѧΧ�ΕϼѧϣόΑ�ϭ�ϲѧϛϳέϣϷ�έϻϭΩѧϟ�έϻϭΩѧϟΎΑ�ΔѧρϭΑέϣ
األمریكي.

د تحدی٪) سنویاً. یتم٨٫٥٪ إلى ٢٠١٢:٢٪ (٦٫٥٪ إلى ٢بین  ما تراوححیث تمتغیرة ألجلأسعار الفائدة على القروضكانت
سعر الفائدة /)یبورسعر الفائدة السائد بین المصارف في لندن (لل ثة شھور وفقاً ثالفترة أساس آجال إعادة التسعیر التعاقدیة على 

.)إیبورالسائد بین المصارف في اإلمارات العربیة المتحدة (

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

 وبعض الذمم المدینة.مشتراةمعداتومركباترھن على
رھن على بعض الممتلكات والمنشآت والمعدات.
 التسھیالت االئتمانیة.من خالل جمیع الموجودات المستحوذ علیھا على رھن

محّملة بمعدالت فائدة تاریخ المیزانیة العمومیة. إن القروض طویلة األجل روض المتداولة قیمتھا العادلة بتقارب القیمة الدفتریة للق
تاریخ المیزانیة العمومیة.متداولة تقارب قیمتھا العادلة بوبالتالي فإن القیم الدفتریة للقروض غیر المرتبطة بالسوق، متغیرة

تسھیالت القرض أخفقت المجموعة في االلتزام ببعض التعھدات المالیة المرتبطة ب،٢٠١٣یونیو ٣٠و٢٠١٢دیسمبر ٣١كما في 
. إن ھذا اإلخفاق قد یؤدي إلى إلزام المجموعة بالوفاء ٢٠١٢دیسمبر ٣١ة في المنتھیالتي تم الحصول علیھا خالل السنةالمجّمع

تصنیف كافة القروض ضمن ألف درھم. وعلیھ، فقد تم٤٤٤٫٨٦٧بكامل القروض تحت الطلب من الُمقرضین البالغة قیمتھا
ل إلى اتفاق مع ، تمكنت المجموعة من التوصّ ٢٠١٢دیسمبر ٣١المنتھیة في السنةي المیزانیة العمومیة. وبعدالمطلوبات المتداولة ف

إعادة التعھدات المالیة و ةنھائیتسویةالحصول على المقرضین لتسویة ھذا اإلخفاق بشروٍط محددة تستطیع اإلدارة الوفاء بھا و
ر ملتزمة كانت المجموعة غی،٢٠١٣یونیو ٣٠و٢٠١٢دیسمبر ٣١وباإلضافة إلى ذلك، كما في المقررة إلى وضعھا األصلي.

ضمن فةتعلقة بھذه التسھیالت مصنّ بالتعھدات المالیة التفاقیة تسھیالت أخرى مع أحد المصارف الدولیة. إن القروض المصرفیة الم
، حصلت المجموعة على تنازل بشروٍط محددة تستطیع اإلدارة ٢٠١٢دیسمبر ٣١المنتھیة في السنةالمطلوبات المتداولة. وبعد

وإعادة التعھدات المالیة المقررة إلى وضعھا األصلي. ةنھائیل على تسویةوالحصوالوفاء بھا

أدوات مالیة مشتقة٩

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠١٣٢٠١٢

ألف درھم ألف درھم 
مطلوب غیر متداول

٦٫٨٧٧٤٨٥خیارات األسھم
٢٤٫٣٣٨٢١٫١٧٤مقایضات أسعار الفائدة

-٢٫١٨١مقایضات األسھم
--------------------------

٣٣٫٣٩٦٢١٫٦٥٩
==============



.عم.شدریك أند سكل انترناشیونال 

(تابع)٢٠١٣یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في المعلومات الموجزة الموحدة المرحلیةإیضاحات حول 

)١٨(

  (تابع) أدوات مالیة مشتقة٩

فیما یلي المبالغ االسمیة الرئیسیة القائمة:

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠١٣٢٠١٢

ألف درھم ألف درھم 

١٤٦٫٩٦٠١٤٦٫٩٦٠خیارات األسھم
٤٤١٫٥٥٠٤٤١٫٥٥٠مقایضات أسعار الفائدة

-٣١٫٨٠٩مقایضات األسھم
--------------------------

٦٢٠٫٣١٩٥٨٨٫٥١٠
==============

إن القیم االسمیة الرئیسیة القائمة مقیمة بالعمالت التالیة:

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠١٣٢٠١٢

ألف درھم ألف درھم 
:الف)باآلالمبالغ الرئیسیة القائمة (

٤٥٤٫٣١٩٤٢٢٫٥١٠دوالر أمریكي)١١٥٫٠٠٠الدوالر األمریكي (المقیمة ب
١٦٦٫٠٠٠١٦٦٫٠٠٠الدرھم اإلماراتي

ملیون دوالر أمریكي بما یعادل ٤٠ولدمان ساكس انترناشیونال بقیمة اسمیة تبلغ بنك جإلى أسھمخیاراتبإصدار المجموعةقامت 
ز لبنك خمس سنوات ویجوالخیاراتركة. یبلغ أجل استحقاق ھذه رأس المال السوقي للشمن تقریباً %٩مثل ، ما یملیون درھم١٤٧

ض االقتصادي م تسویة التعرّ ، یتالخیاراتسنتین. وعند ممارسة ھذه مرور ولدمان ساكس انترناشیونال ممارستھا في أي وقت بعد ج
وباإلضافة إلى ذلك، فقد ).مسبقاً بین الطرفینمتفق علیھ ةسویة نقدیت قیمةكبروفقاً ألوذلك ولدمان ساكس انترناشیونال نقداً (لبنك ج

كل ملیون دوالر أمریكي بالنسبة لاللتزامات التي قد تتكبدھا دریك أند س١٨األسھم على تحدید سقف بقیمة خیاراتت اتفاقیة نصّ 
.انترناشیونال على ھذه الصفقة

١٢تزید عن للعقد ذي العالقةفترة االستحقاق المتبقیة نظراً ألنمطلوب غیر متداولك یتم تصنیف كامل القیمة العادلة لألداة المشتقة
شھراً كما في نھایة فترة التقریر.

٦٫٣٩٢ودرھمألف ٣٫١٦٤البالغة قیمتھاوخیارات األسھم ومقایضات األسھمالقیمة العادلة على مقایضات أسعار الفائدةإن خسائر
.أخرى"ضمن بند "خسائرقد تم احتسابھا في بیان الدخل الموحدم، على التوالي، ألف درھ٢٫١٨١ألف درھم و

موجودات مالیة متوفرة للبیع١٠

% من رأس مال شركة المار لالستثمار ١٠ألف درھم بما یماثل ٥٣٫٨٤١المجموعة خالل الفترة باستثمار مبلغ بقیمة قامت 
المملكة العربیة السعودیة، من خالل شركتھا التابعة دریك أند سكل لإلنشاءات شركة مسجلة فيوھي والتطویر العقاري ذ.م.م، 

إن كما في نھایة الفترة المالیة للتقریر.صّنفت المجموعة ھذا االستثمار كأصل مالي متوفر للبیع وقد بالمملكة العربیة السعودیة. 
ابل المدفوع خالل الفترة.تعادل المق٢٠١٣یونیو ٣٠القیمة العادلة لھذا االستثمار كما في 

أسھم خزینة١١

ألف ٣١٫٦٤٨ألف درھم بعوائد بیع إجمالیة ٢٨٫٦٢٢سھم خزینة بقیمة دفتریة تبلغ ٣٢٫٤٠٠قامت المجموعة خالل الفترة ببیع 
وة إصدار.كعال ألف درھم٣٫٠٢٦والبالغة قیمتھ بین عوائد البیع والقیمة الدفتریة ألسھم الخزینةتم تصنیف الفرقوقد درھم. 
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)١٩(

ضریبة الدخل مصروف١٢

ضریبة الدخل:لمصروفالمكونات الرئیسیة فیما یلي

فترة الثالثة أشھر المنتھیة فيفترة الستة أشھر المنتھیة في
٢٠١٢یونیو ٢٠١٣٣٠یونیو ٢٠١٢٣٠یونیو ٢٠١٣٣٠یونیو ٣٠

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
الدخل الحالیة:ضریبة مصروف

٢٢٫٥٢٢١١٫٠٥٥٢٠٫٧٢٩٧٫٣٤١ضریبة الدخل الحالیة تكلفة 

ضریبة الدخل / (إیراد)مصروف
المؤجلة:

)٢٠٥(٩٢٦٣٠٩٨٩٣بتكوین وعكس الفروق المؤقتةالمتعلق
--------------------------------------------

٢٣٫٤٤٨١١٫٣٦٤٢١٫٦٢٢٧٫١٣٦
========================

السھم ربح١٣

  ساسياأل

سھم العادیة المصدرةلعدد األ حالشركة على المتوسط المرجّ أسھمحملة إلى األساسي لكل سھم بقسمة الربح العائدیتم احتساب الربح
  .نةكأسھم خزیحتفظ بھا والمُ المشتراةالعادیةخالل السنة باستثناء األسھم

فترة الثالثة أشھر المنتھیة فيلستة أشھر المنتھیة فيفترة ا
٢٠١٣یونیو ٢٠١٣٣٠یونیو ٢٠١٢٣٠یونیو ٢٠١٣٣٠یونیو ٣٠

األرباح (ألف درھم)
األرباح ألغراض الربح 

لكل سھم باعتبارھا األساسي
لمالك الربح العائدصافي 

٩٩٫٩٦٢٦٣٫٦٣٠٤٣٫٩٦١٢٦٫٠٥٤الشركة األم

عدد األسھم
األسھم عددالمتوسط المرّجح ل

العادیة ألغراض الربح 
٢٫٢٨٥٫٠٤٦٫٦٦٧٢٫٢٥٢٫٦٤٦٫٦٦٧٢٫٢٨٥٫٠٤٦٫٦٦٧٢٫٢٥٢٫٦٤٦٫٦٦٧لكل سھماألساسي

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
والمخفّضالربح األساسي
٠٫٠٤٣٧٠٫٠٢٨٠٫٠١٩٢٠٫٠١٢للسھم (درھم)

========================================================

ضالمخفّ 

.عند الممارسةالسھمعلى ربحضمخفّ لھا تأثیر بإصدار أي أدوات كان یمكن أن یكون الشركةلم تقم
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)٢٠(

ضمانات١٤

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠١٣٢٠١٢

ألف درھم ألف درھم 

١٫٠٣٠٫٣٢٠٩٢١٫٩٠٩كفاالت حسن األداء
١٫٣٤٨٫٣٣٣٧٠٥٫٦١٧خطابات ضمان

------------------------------------------
٢٫٣٧٨٫٦٥٣١٫٦٢٧٫٥٢٦
====================

المجموعة في سیاق العمل التي تتعامل معھا ف تم إصدارھا من قبل المصارقدهرة أعالالمذكوالمصرفیة الضمانات مختلف إن 
أي التزامات على المجموعة.ھا على األرجحن ینتج عنلأن ھذه الضمانات أعضاء مجلس اإلدارةیرى .يادیعتاال

التزامات نفقات ١٥

التزامات إیجار تشغیلي )أ(

بموجب عقود مستحقة الدفع إن الحد األدنى من دفعات اإلیجار المستقبلیة .التشغیليلك المجموعة العدید من اتفاقیات اإلیجار تتم
التالي: نحوھي على الاإلیجار التشغیلي

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠١٣٢٠١٢

ألف درھم ألف درھم 
دنى لدفعات اإلیجار المستقبلیة:الحد األ

٢٠٫٤٣٠٢٦٫٠٠٩فأقلسنة واحدة
٢٥٫٢٣٨١٢٫٣٢٤خمس سنواتحتىأكثر من سنة 

١٫٥٤٦١٫٦٣٣أكثر من خمس سنوات
------------------------------
٤٧٫٢١٤٣٩٫٩٦٦
==============

التزامات أخرى )ب(

١٫٠١١٫٣٨٩٣٦٣٫٠٦٦تشغیل خطابات اعتماد لشراء مواد ومعدات
====================




