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 دیبا المحدودة وشركاتھا التابعة

 3 تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة. 22إلى  8اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 

 بیان األرباح أو الخسائر الموجز الموحد المرحلي
 2018یونیو  30لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 ملیون درھم   
 2018 إیضاح 

 (غیر مدققة)
2017 

 (غیر مدققة)
 834.6 852.2  اإلیرادات

    
 )704.9( )799.5( 3 المصاریف

    
 )0.9( )2.8(  حصة من خسارة شركات زمیلة

    
 0.6 0.4  إیرادات تمویل

 )5.6( )5.5(  تكلفة تمویل
 )5.0( )5.1(  تكلفة التمویل -صافي 

    
 123.8 44.8  الربح قبل الضریبة

 )10.5( )9.0(  مصروف ضریبة الدخل
 113.3 35.8  ربح الفترة

    العائد إلى:

 112.5 30.9  مساھمي الشركة األم
 0.8 4.9  حصص غیر مسیطرة

  35.8 113.3 
    

    ربحیة السھم
 19.0 5.1  الربحیة األساسیة للسھم  (بالفلس)
 18.0 5.0  الربحیة المخفضة للسھم  (بالفلس)



 دیبا المحدودة وشركاتھا التابعة

 4 تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة. 22إلى  8اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 

 بیان الدخل الشامل الموجز الموحد المرحلي
 2018یونیو  30لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

 ملیون درھم  

  2018 
 (غیر مدققة)

2017 
 مدققة)(غیر 

   ربح الفترة
35.8 113.3 

    الدخل الشامل اآلخر

 بنود ُیعاد تصنیفھا في الربح أو الخسارة في فترات الحقة:
  

 

 فروق الصرف من تحویل العملیات األجنبیة
  

)3.9( 22.8 

 إجمالي الدخل الشامل للفترة
  

31.9 136.1 

    العائد إلى:

   مساھمي الشركة األم
27.2 134.4 

   حصص غیر مسیطرة
4.7 1.7 

   
31.9 136.1 

 



 التابعةدیبا المحدودة وشركاتھا 

 5 تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة. 22إلى  8اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 

 بیان المركز المالي الموجز الموحد المرحلي
 ملیون درھم  

 
 إیضاح

 2018یونیو  30
 (غیر مدققة)

 2017دیسمبر  31
 (مراجعة)

    الموجودات
 504.3 434.1 4 أرصدة نقدیة وبنكیة

 797.1 798.3 5 مدینون تجارّیون وأرصدة مدینة أخرى
 486.8 559.5  المبالغ المستحقة من عمالء عقود اإلنشاءات

 49.8 62.3  مخزون
 1,838.0 1,854.2  مجموع الموجودات المتداولة

    
 138.1 156.2  محتجزات عقود

 17.6 17.6  اآلخرموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
 209.6 201.2  ممتلكات ومنشآت ومعدات

 42.5 39.8  موجودات غیر ملموسة
 37.3 37.3  استثمارات عقاریة

 36.0 19.4 7 استثمار في شركات زمیلة
 3.7 3.7  موجودات الضریبة المؤجلة

 297.3 297.3 6 الشھرة
 782.1 772.5  مجموع الموجودات غیر المتداولة

 2,620.1 2,626.7  الموجوداتمجموع 

    المطلوبات

 1,013.5 1,091.8  ذمم دائنة تجاریة وأخرى
 17.8 15.2  ضریبة دخل مستحقة الدفع

 81.6 78.9 8  قروض
 1,112.9 1,185.9  مجموع المطلوبات المتداولة

    

 76.1 79.5  مكافآت نھایة الخدمة للموظفین
 7.2 11.9  محتجزات
 2.0 2.1  غیر متداولة أخرىمطلوبات 

 0.2 0.3  مطلوبات الضریبة المؤجلة
 25.9 24.3 8 قروض

 111.4 118.1  مجموع المطلوبات غیر المتداولة
 1,224.3 1,304.0  مجموع المطلوبات
 1,395.8 1,322.7  صافي الموجودات

    
    حقوق الملكیة

 904.6 908.9  رأس المال
 354.1 354.1  عالوة إصدار

 )16.5( )16.5(  أسھم خزینة
 54.2 58.4  احتیاطي قانوني

 )1.6( )5.3(  احتیاطي تحویل العمالت األجنبیة
 )1.4( )2.2(  احتیاطي آخر

 103.6 25.0  أرباح محتجزة
 1,397.0 1,322.4  حقوق الملكیة العائدة إلى مساھمي الشركة األم

 )1.2( 0.3  حصص غیر مسیطرة
 1,395.8 1,322.7  حقوق الملكیةمجموع 

 ووقعھا بالنیابة عن المجلس: 2018أغسطس  2تمت الموافقة على إصدار ھذه البیانات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ 

 

     

 المدیر المالي للمجموعة    الرئیس التنفیذي للمجموعة



 دیبا المحدودة وشركاتھا التابعة

 6   تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة. 22إلى  8اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من       

 بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموجز الموحد المرحلي
 ملیون درھم           
 

 رأس 
 المال

 عالوة
إصدار 
 األسھم

تكالیف 
إصدار 
 األسھم

 أسھم 
 الخزینة

احتیاطي 
 قانوني

 
 

احتیاطي 
تحویل 

العمالت 
 األجنبیة

احتیاطي 
 أخرى

أرباح محتجزة 
/ (خسائر 
 اإلجمالي متراكمة)

الحصص 
غیر 

 اإلجمالي المسیطرة
            

 1,221.1 5.4 1,215.7 311.9 )5.3( )41.0( 51.4 )16.5( )64.8( 700.4 903.4 2017ینایر  1في 
 113.3 0.8 112.5 112.5 - - - - - - - ربح الفترة

 22.8 0.9 21.9 - - 21.9 - - - - - الدخل الشامل اآلخر
 136.1 1.7 134.4 112.5 - 21.9 - - - - - مجموع الدخل الشامل

 - - - )2.4( - - 2.4 - - - - المحول إلى االحتیاطي القانوني
 - - - 281.5 - - - - 64.8 )346.3( - تعدیل على حساب عالوة اإلصدار

 2.2 - 2.2 - 2.2 - - - - - - خطة أسھم الموظفین
توزیعات أرباح مدفوعة للحصص غیر 

 )6.3( )6.3( - - - - - - - - - المسیطرة

 1,353.1 0.8 1,352.3 79.7 )3.1( )19.1( 53.8 )16.5( - 354.1 903.4 (غیر مدققة) 2017یونیو  30في 
(كما ھو مدرج  2017دیسمبر  31في 

 1,395.8 )1.2( 1,397.0 103.6 )1.4( )1.6( 54.2 )16.5( - 354.1 904.6 سابقاً)

التغیر في السیاسات المحاسبیة (إیضاح 
11( - - - - - - - )25.6( )25.6( - )25.6( 

 1,370.2 )1.2( 1,371.4 78.0 )1.4( )1.6( 54.2 )16.5( -   354.1 904.6 (معدلة) 2018ینایر  1في 
 35.8 4.9 30.9 30.9 - - - - - - - ربح الفترة

 )3.9( )0.2( )3.7( - - )3.7( - - - - - الدخل الشامل اآلخر
 31.9 4.7 27.2 30.9 - )3.7( - - - - - مجموع الدخل الشامل
 3.1 - 3.1 - 3.1 - - - - - - خطة أسھم الموظفین

أرباح مدفوعة للحصص غیر توزیعات 
 )3.2( )3.2( - - - - - - - - - المسیطرة

 - - - )4.2( - - 4.2 - - - - المحول إلى االحتیاطي القانوني
 - - - )0.4( )3.9( - - - - - 4.3 أسھم جدیدة مصدرة

 )79.3( - )79.3( )79.3( - - - - - - - توزیعات أرباح مدفوعة
 1,322.7 0.3 1,322.4 25.0 )2.2( )5.3( 58.4 )16.5( - 354.1 908.9 مدققة)(غیر  2018یونیو  30في 

  



 دیبا المحدودة وشركاتھا التابعة

 7   تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة. 22إلى  8اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من     

 بیان التدفقات النقدیة الموجز الموحد المرحلي
 ملیون درھم  
 2018یونیو  30 

 (غیر مدققة)
 2017یونیو  30

 (غیر مدققة)
   األنشطة التشغیلیة

 123.8 44.8 الربح قبل الضریبة
   تعدیالت لـ:

 16.1 15.5 استھالك ممتلكات ومنشآت ومعدات
 2.7 2.7 موجودات غیر ملموسةإطفاء 

 )0.1( )0.1( ربح من استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات
 0.9 2.8 حصة من خسارة شركات زمیلة

صافي عكس مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا ومبالغ مستحقة من عمالء عقود 
 )32.5( )0.7( اإلنشاءات

 )0.2( )20.3( عكس مطلوبات انتفى الغرض منھا 
 2.2 3.1 طویل األجلمخصص آخر 

 - 3.7 انخفاض قیمة االستثمار في شركة زمیلة
 )0.6( )0.4( إیرادات تمویل

 5.6 5.5 تكلفة تمویل
 7، 6 7.5 مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین

التدفقات النقدیة للعملیات قبل مكافآت نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین والضرائب 
 124.6 64.1 العاملوالتغیرات في رأس المال 

   
 )3.7( )4.1( مكافآت نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین

 )5.9( )11.5( ضریبة دخل مدفوعة
   

   التغیرات في رأس المال العامل
 98.0 )13.3( ذمم مدینة تجاریة وأخرى

 )8.7( )12.5( مخزون
 )11.5( )85.5( المبالغ المستحقة من عمالء عقود اإلنشاءات

 )1.8( )18.1( محتجزات عقود
 )3.3( 4.7 محتجزات

 )38.6( 98.6 ذمم دائنة تجاریة وأخرى
 )33.6( )54.8( نقد مقّید

 115.5 )32.4( صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من األنشطة التشغیلیة
   األنشطة االستثمــاریة

 )5.9( )10.2( شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات
 0.1 0.2 ممتلكات ومنشآت ومعداتاستبعاد 

 4.4 3.1 توزیعات أرباح مستلمة من شركات زمیلة
 متحصالت من بیع شركات زمیلة

 (زیادة)/ نقص في ودائع طویلة األجل ثابتة
7.0 

)1.1( 
- 

0.7 
 0.6 0.4 إیرادات تمویل مقبوضة

 )0.1( )0.6( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارّیة
   التمویلیةاألنشطة 

 )6.3( )3.2( توزیعات أرباح مدفوعة للحصص غیر المسیطرة
 )24.5( )8.7( صافي الحركة في القروض البنكیة
 - )79.3( توزیعات أرباح مدفوعة للمساھمین

 )5.6( )5.5( تكلفة التمویل المدفوعة
 )36.4( )96.7( صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة

 79.0 )129.7( / الزیادة في النقد وما في حكمھصافي (النقص) 
 18.0 )0.8( فروقات الصرف الناشئة عن تحویل العملیات األجنبیة

 271.0 308.6 النقد وما في حكمھ في بدایة الفترة
 368.0 178.1 النقد وما في حكمھ في نھایة الفترة



 دیبا المحدودة والشركات التابعة لھا
 2018یونیو  30إیضاحات حول البیانات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة لفترة الستة أشھر المنتھیة في 
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 معلومات عامة .1
دیبا المحدودة (ویشار إلیھا بمفردة "الشركة") شركة محدودة باألسھم 

) 2قانون مركز دبي المالي العالمي رقم ( -ومسجلة وفق قانون الشركات 
وتعدیالتھ، ولقد تأسست الشركة في اإلمارات العربیة المتحدة  2009لسنة 
ودیبا المحدودة ھي شركة إدارة مجموعة دیبا  .2008فبرایر  25في 

 ). Depa United Group P.J.S.Cالمتحدة (

وتتخصص الشركة والشركات التابعة لھا (وُیشار إلیھم مًعا بمفردة 
"المجموعة") في قطاع الدیكورات والتصمیم الداخلي الفاخر، إذ تركز في 

تجاریة وما یتصل المقام األول على أنشطة تطویر العقارات السكنیة وال
بخدمات الضیافة والنزل، ویتسع نشاط المجموعة لیشمل المطارات، 
والتجارة بالتجزئة، والیخوت وابتكار األنساق وغیر ذلك من القطاعات 
التخصصیة للخدمات بالطلب. وعالوة على ذلك فإن المجموعة مزود 

اث للمنتجات المصنعات وخدمات المشتریات، مع تركیز أساسي على األث
والتجھیزات والمعدات مع وجوب اإلشارة أن كثیًرا مما تقدمھ المجموعة 

 ُیصنع في منشآتھا.

 إن أسھم الشركة مدرجة في ناسداك دبي.

دبي، اإلمارات العربیة  56338عنوان المقر المسجل للشركة ھو ص.ب 
 المتحدة.

 أسس اإلعداد .2
البیانات المالیة إن السیاسات المحاسبیة الرئیسیة المطبقة في إعداد ھذه 

الموجزة الموحدة المرحلیة مبینة أدناه. لقد تم تطبیق ھذه السیاسات بشكٍل 
 ثابت على كافة الفترات المعروضة، ما لم ُیذكر خالفاً لذلك.

 

 بیان االمتثال ومبدأ المحاسبة 
لقد تم إعداد ھذه البیانات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة لفترة الستة 

وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم  2018یونیو  30المنتھیة في أشھر 
 ، "التقاریر المالیة المرحلیة".34

 
أعدت ھذه البیانات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة  على أساس مبدأ  

التكلفة التاریخیة فیما عدا الموجودات االستثمارات العقاریة والموجودات 
عادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر المقاسة المالیة المصنفة بالقیمة ال

 بالقیمة العادلة.  
 

إن ھذه البیانات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة ال تحتوي على جمیع 
المعلومات واإلفصاحات الالزمة للبیانات المالیة السنویة ویجب قراءتھا 

سنة المنتھیة جنباً إلى جنب مع البیانات المالیة السنویة الموحدة للمجموعة لل
وأي إعالنات عامة قامت بھا المجموعة خالل فترة  2017دیسمبر  31في 

 التقاریر المرحلیة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 30إلى  2018ینایر  1باإلضافة إلى ذلك، إن نتائج األعمال للفترة من 
ال تعتبر بالضرورة مؤشراً على نتائج األعمال المتوقعة  2018یونیو 

 .2018دیسمبر  31التي تنتھي في للسنة المالیة 

 إدارة المخاطر المالیة
ال تشتمل المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة على كافة 
المعلومات واإلفصاحات المتعلقة بإدارة المخاطر المالیة والمطلوبة في 
البیانات المالیة السنویة الموحدة، ولذا ینبغي أن تقرأ جنباً إلى جنب مع 

. إن 2017دیسمبر  31البیانات المالیة السنویة الموحدة للمجموعة كما في 
أھداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة لدى المجموعة تتوافق مع تلك 

 31الواردة في البیانات المالیة السنویة الموحدة كما في وللسنة المنتھیة في 
 .2017دیسمبر 

ر أو أي من سیاسات إدارة لم تطرأ أي تغییرات على قسم إدارة المخاط
 المخاطر منذ نھایة السنة السابقة.

 1.1، أتاحت المجموعة أسھم خزینة بقیمة 2018یونیو  30كما في 
 ملیون ألحد الوسطاء للحفاظ على سیولة سوق األسھم.

 

 عوامل مخاطر السیولة

یضطلع مجلس اإلدارة بالمسؤولیة المطلقة عن إدارة مخاطر السیولة حیث 
جلس إطار عمل مناسب إلدارة مخاطر السیولة وذلك من أجل إدارة لدى الم

متطلبات التمویل الخاصة بالمجموعة على المدى القصیر والمتوسط 
والطویل إضافة إلى متطلبات إدارة السیولة. تدیر المجموعة مخاطر 
السیولة عن طریق االحتفاظ باحتیاطیات كافیة وتسھیالت بنكیة وتسھیالت 

حتیاطي من خالل مراقبة التدفقات النقدیة المتوقعة والفعلیة االقتراض اال
 ومطابقة آجال استحقاق الموجودات والمطلوبات المالیة.

 القیم العادلة لألدوات المالیة

تتألف األدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة. تتكون 
ة وموجودات أخرى الموجودات المالیة من أرصدة نقدیة وبنكیة وذمم مدین

(باستثناء المبالغ المدفوعة مقدماً والدفعات المقدمة إلى مقاولین من الباطن 
وموردین)، ومبالغ مستحقة من عمالء من عقود اإلنشاءات والمبالغ 
المستحقة من أطراف ذات عالقة. تتكون المطلوبات المالیة من قروض 

مقدمة المستلمة) بنكیة وذمم دائنة ومستحقات (باستثناء الدفعات ال
 ومحتجزات المقاولین من الباطن ومبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة. 

بنھایة الفترة ال تختلف القیم العادلة لألدوات المالیة اختالفا جوھریا عن 
قیمھا الدفتریة. وتمثل القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة المبلغ 

لة جاریة بین أطراف راغبة، باستثناء الذي یمكن تبادل أداة بھ في معام
البیع القسري أو البیع بغرض التصفیة. وقد اسُتخدمت األسالیب 

 واالفتراضات التالیة لتقدیر القیمة العادلة:
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 (تابع)أساس اإلعداد  .2
إن األرصدة النقدیة والبنكیة والذمم المدینة والموجودات األخرى  •

(باستثناء المبالغ المدفوعة مقدماً والدفعات المقدمة إلى مقاولین من 
الباطن وموردین)، والمبالغ المستحقة من عمالء من عقود 
اإلنشاءات والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة، والقروض 

ة والمستحقات (باستثناء الدفعات المقدمة البنكیة والذمم الدائن
المستلمة) ومحتجزات المقاولین من الباطن والمبالغ المستحقة إلى 
أطراف ذات عالقة تقارب قیمھا الدفتریة إلى حد كبیر نظراً لفترات 

 االستحقاق قصیرة األجل لھذه األدوات. 
ى معاییر تقوم المجموعة بتقییم الذمم المدینة طویلة األجل استنادا إل •

تشمل أسعار الفائدة، وعوامل خطر تتعلق بالدولة المقر، والجدارة 
االئتمانیة للعمیل، وخصائص مخاطر المشروع الممول. وبناء على 
ھذا التقییم، یتم رصد مخصصات لتغطیة الخسائر المتوقعة لھذه 

، لم یكن ھناك أي اختالف 2018یونیو  30الذمم المدینة. كما في 
قیم الدفتریة لھذه الذمم المدینة، بعد خصم جوھري بین ال

 المخصصات، وقیمھا العادلة.
 

 تقدیر القیمة العادلة
 

 لقد تم تحدید مستویات التقییم المختلفة على النحو التالي:
 
األسعار المعلنة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو  •

 ).1المطلوبات المتطابقة (المستوى 
بخالف األسعار الُمعلنة المدرجة ضمن المستوى  المعطیات األخرى •

التي تعتبر جدیرة بالمالحظة بالنسبة لألصل أو المطلوب، سواًء  1
كانت مباشرة (وھي األسعار) أو غیر مباشرة (وھي المستمدة من 

 ).2األسعار) (المستوى 
المعطیات الخاصة باألصل أو المطلوب التي ال تستند إلى بیانات  •

مالحظة (وھي المعطیات غیر الجدیرة بالمالحظة) سوق جدیرة بال
 (المستوى الثالث).

 
 31ملیون درھم ( 37.3االستثمارات العقاریة ذات القیمة العادلة البالغة 

ملیون درھم) مصنفة ضمن المستوى الثالث.  یتم  37.3: 2017دیسمبر 
قارات تقییم االستثمارات العقاریة من قبل شركات مستقلة ومؤھلة لتقییم الع

بناء على القیمة السوقیة للمنطقة ذات الصلة التي یقع فیھا العقار.  إن أھم 
مدخل في نھج التقییم ھذا ھو سعر المتر المربع.  وتختص شركات تقییم 

 العقارات بتقییم ھذه األنواع من العقارات االستثماریة. 

عتمد حصًرا یتم تحدید القیمة العادلة باستخدام طرق تقییم ذات معامالت ال ت
 ). 3على بیانات السوق الملحوظة (المستوى 

 السیاسات المحاسبیة
 التغیرات في السیاسات المحاسبیة

 
تتفق السیاسات المحاسبیة المطبقة مع تلك السیاسات الخاصة بالسنة المالیة 
السابقة وفترة التقریر المرحلیة المناظرة، فیما عدا تطبیق المعاییر الجدیدة 

 المبینة أدناه:والمعدلة 
 

 المعاییر الجدیدة والمعدلة المطبقة من قبل المجموعة (أ)
 

دخلت المعاییر الجدیدة التالیة حیز التطبیق على فترة التقریر الحالیة، وكان 
على المجموعة تغییر سیاساتھا المحاسبیة وإجراء تعدیالت بأثر رجعي 

 نتیجة لتطبیق ھذه المعاییر:
 
 "األدوات المالیة". 9یر المالیة رقم المعیار الدولي للتقار •
"اإلیرادات من العقود مع  15المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  •

 العمالء".
 

إن تأثیر تطبیق ھذه المعاییر والسیاسات المحاسبیة الجدیدة مبین في 
 .11اإلیضاح رقم 

 
 المعاییر والتعدیالت الجدیدة غیر المطبقة مبكرا من قبل المجموعة (ب)

 
فیما یلي المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر الراھنة التي قد تم 
نشرھا وتعتبر إلزامیة التطبیق على الفترات المحاسبیة للمجموعة التي تبدأ 

أو الفترات التالیة، ولكن لم تقم المجموعة بتطبیقھا في  2019ینایر  1بعد 
 وقٍت مبكر:

 
، "اإلیجارات" (یسري اعتباراً من 16رقم المعیار الدولي للتقاریر المالیة 

 ).2019ینایر  1
 

تتوقع اإلدارة أن یتم تطبیق ھذا المعیار الجدید في البیانات المالیة الموحدة 
، وتقوم اإلدارة حالیا بتقییم 2019ینایر  1للمجموعة للسنة التي تبدأ في 

 تأثیر المعیار على البیانات المالیة الموحدة للمجموعة.
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 مصاریف  3
 ملیون درھم  
 2018یونیو  30 

 (غیر مدققة)
 2017یونیو  30

 (غیر مدققة)
 269.8 320.6 مقاولین من الباطنتكالیف 

 215.8 247.3 تكالیف موظفین
 183.9 185.3 تكالیف مواد

 16.1 15.5 استھالك ممتلكات ومنشآت ومعدات
 - 3.7 )7انخفاض قیمة استثمار في شركة زمیلة (إیضاح 

 5.7 4.4 إیجار المبنى
 3.6 3.8 مصاریف تسجیل ومصاریف قانونیة

 2.7 2.7 ملموسةإطفاء موجودات غیر 
 9.2 0.1 مصاریف بیع وتسویق

صافي عكس الذمم المدینة التجاریة، المبالغ المحتجزة للعقود والمستحقات من عمالء عقود 
 )5البناء (إیضاح 

 
)0.7( 

 
)32.5( 

 )0.2( )20.3( عكس مطلوبات انتفى الغرض منھ
 )0.1( )0.1( ربح من بیع موجودات ثابتة

 30.9 37.2 مصاریف أخرى
 799.5 704.9 

 النقد وما في حكمھ  .4
 ملیون درھم

 2018یونیو  30 
 (غیر مدققة)

 2017دیسمبر  31
 (مدققة)

 4.4 1.4 نقد في الصندوق
 330.4 217.2 حسابات جاریة

 12.0 2.1 ودائع ثابتة قصیرة األجل
 22.2 23.3 ودائع ألجل بفترة استحقاق تزید على ثالثة أشھر

 135.3 190.1 نقد مقّید
 504.3 434.1 أرصدة نقدیة وبنكیة

   
 )22.2( )23.3( ودائع ألجل بفترة استحقاق أصلیة تزید على ثالثة أشھر

 )135.3( )190.1( نقد مقّید
 )38.2( )42.6( )8سحوبات بنكیة على المكشوف (راجع إیضاح 

 308.6 178.1 نقد وما في حكمھ
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 ذمم مدینة تجاریة وأخرى  .5
 ملیون درھم  
 2018یونیو  30 

 (غیر مدققة)
 2017دیسمبر  31

 (مدققة)

 456.3 438.9 ذمم مدینة تجاریة
 176.8 169.1 محتجزات عقود

 608.0 633.1 
 )113.3( )118.4( ناقصاً: مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا

               519.8 489.6 صافي ذمم مدینة تجاریة ومحتجزات عقود
   

 18.2 18.2 ضمانات تم صرفھا من قبل عمالء 
 )18.2( )18.2( ناقصاً: مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا

 - - ضمان تّم صرفھ من قبل عمالء -صافي 
   

 11.1 24.0 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
 167.5 175.3 دفعات مقدمة لمقاولین من الباطن وموردین

 23.8 31.1 مبالغ مدفوعة مقدما
 74.9 78.3 ذمم مدینة أخرى

 798.3 797.1 
 

مالء. تمثل تمثل الذمم المدینة التجاریة المبالغ المستحقة من العمالء عن أعمال عقود قامت بھا المجموعة والمعتمدة وفقا لما ھو متبع من قبل الع
التعاقدیة. قامت المجموعة محتجزات العقود المبالغ المقتطعة من قبل العمالء وفقاً لشروط وأحكام العقد.  ویتم تسدید ھذه المبالغ عند استیفاء االلتزامات 

المشاریع برفع طلبات تحكیم وتباشر حالیا الدعاوى القانونیة بحق بعض العمالء السترداد األعمال غیر المدفوعة باإلضافة إلى تكالیف إطالة فترة 
صصات أخرى في البیانات المالیة الموجزة المنجزة. إن اإلدارة واثقة من أنھا ستتمكن من استرداد األرصدة المدینة بالكامل ومن ثم ال حاجة ألي مخ

صوصھا في الموحدة المرحلیة.  كما أن لدى المجموعة أرصدة عقود متأخرة بالنسبة للمشاریع المنجزة التي تقوم المجموعة حالیاً بإجراء مناقشات بخ
 ات إضافیة.  مراحل متقدمة مع العمالء لتسویة ھذه األرصدة القائمة وترى أنھ ال توجد حاجة إلى أي مخصص

 
ملیون درھم) من  108.0: 2017دیسمبر  31ملیون درھم ( 108.0بشكل جماعي وفیما یتعلق بالمشاریع المذكورة أعاله، تحتفظ المجموعة بمبلغ 

ملیون  16.0إجمالي األرصدة في ذمم مدینة تجاریة وأخرى ومبالغ مستحقة من عقود اإلنشاءات من عمالء حیث تحتفظ المجموعة بمخصص بقیمة 
 ملیون درھم) في بیاناتھا المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة. 16.0: 2017دیسمبر  31درھم (

 كانت الحركة على مخصص الذمم المدینة التجاریة ومحتجزات العقود خالل الفترة كما یلي:

 ملیون درھم 2017 
 2018یونیو  30 

 (غیر مدققة)
 2017دیسمبر  31

 (مدققة)
 92.7 113.3 ینایر 1في 

 - 12.8 )11(إیضاح  9أثر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 23.6 6.2 المحّمل للفترة / السنة

 )4.8( )6.9( المعكوس خالل الفترة / السنة
 1.8 )7.0( مبالغ محولة / مشطوبة

 113.3 118.4 الرصید الختامي
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 الشھرة  .6

 الوحدات المولدة للنقد، والتي تعد أقل مستوى تتم من خاللھ مراقبة الشھرة لألغراض اإلداریة الداخلیة.ُخصصت الشھرة لمجموعات 

 فیما یلي مخصص الشھرة لمجموعة الوحدات المولدة للنقد: 
 ملیون درھم  

 2018یونیو  30 
 (غیر مدققة)

 2017دیسمبر  31
 (مدققة)

 144.0 144.0 مجموعة دیزاین ستودیو 
 72.6 72.6 مجموعة دیبا انتیریورز 

 32.3 32.3 فیدیر 
 17.0 17.0 شركة ذا باركر

 16.5 16.5 لیندر الشرق األوسط
 14.9 14.9 مجموعة دیكو اإلمارات

 297.3 297.3 

الدفتریة. یستند اختبار المجموعة یتم اختبار الشھرة بخصوص االنخفاض في القیمة بشكل سنوي وعندما تشیر الظروف إلى إمكانیة انخفاض القیمة 
لتحدید للشھرة والموجودات غیر الملموسة ذات األعمار غیر المحددة على نموذج التدفقات النقدیة المخصومة. إن االفتراضات الرئیسیة المستخدمة 

 .2017دیسمبر  31لسنویة للسنة المنتھیة في المبلغ القابل للتحصیل للوحدات المولدة للنقد المختلفة مفصح عنھا في البیانات المالیة الموحدة ا

 استثمار في شركات زمیلة  . 7
 ملیون درھم  

 2018یونیو  30 
 (غیر مدققة)

 2017دیسمبر  31
 (مدققة)

 44.7 36.0 ینایر 1في 
 )1.4( )2.8( حصة في خسارة الفترة / السنة

 )7.3( )3.1( توزیعات أرباح مقبوضة
 - )7.0( استبعاد شركة زمیلة

 - )3.7( )3خسارة انخفاض القیمة (إیضاح 
 36.0 19.4 الرصید الختامي

 قامت المجموعة خالل الفترة الحالیة ببیع استثمار في شركة التواصل للتطویر العقاري. 

 قروض  .8
 ملیون درھم  

 2018یونیو  30 
 (غیر مدققة)

 2017دیسمبر  31
 (مدققة)

 38.2 42.6 )4إیضاح سحوبات بنكیة على المكشوف (راجع 
 28.7 36.8 قروض بنكیة

 40.6 23.8 إیصاالت أمانة وأوراق قبول
 103.2 107.5 

 
   یتم تسدید القروض كما یلي:

 81.6 78.9 خالل سنة واحدة 
 2.6 2.8 سنوات 2 - 1

 23.3 21.5 أكثر من سنتین 
 103.2 107.5 
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 قروض (تابع)  .8

 ملیون درھم  
 

   معروضة في بیان المركز المالي الموجز الموحد المرحلي كما یلي: 

 25.9 24.3 مطلوبات غیر متداولة
 81.6 78.9 مطلوبات متداولة

 103.2 107.5 
 

 سحوبات بنكیة على المكشوف

٪) 5.0٪ إل��ى 2.7: إیب��ور زائ��د 2017دیس��مبر  31٪ س��نویاً (6.0٪ إل��ى 2.7یت��راوح س��عر الفائ��دة عل��ى الس��حوبات عل��ى المكش��وف ب��ین إیب��ور زائ��د 
 والمعدل األساسي للبنك زائد ھامش سنویاً.

 
 إیصاالت أمانة وأوراق قبول

 
یوًما وتخضع لمعدالت الفائدة التي  180و 30تعد إیصاالت األمانة وأوراق القبول تسھیالت تستخدمھا المجموعة للواردات. تتراوح فترات الدفع بین 

 سنوًیا). 3.5إلى % 2.5: %2017دیسمبر  31سنوًیا ( 3.5إلى % 2.5زائداً %تتراوح من سعر ایبور 
 

 قروض بنكیة
 

. شروط القروض البنكیة موضحة في البیانات المالیة الموحدة للسنة 2017دیسمبر  31لم یتم الحصول على تسھیالت جدیدة منذ السنة المنتھیة في 
 . 2017دیسمبر  31المنتھیة في 

 
 العالقة األطراف ذات  .9

لعالقة من تم استبعاد المعامالت المبرمة بین الشركة وشركاتھا التابعة عند التوحید ولم یتم اإلفصاح عنھا في ھذا اإلیضاح. تتألف األطراف ذات ا
كبیر علیھا عند اتخاذ أعضاء مجلس اإلدارة ومساھمي الشركة وكبار موظفي اإلدارة والكیانات التي یكون لھم قدرة السیطرة علیھا أو ممارسة نفوذ 

المجموعة القرارات المالیة والتشغیلیة المتعلقة بھا. كما تعتبر المجموعة عملیاتھا المشتركة كأطراف ذات عالقة على أساس جوھر العالقة. تحتفظ 
 بأرصدة ھامة لدى األطراف ذات العالقة والتي نشأت عن معامالت تجاریة. فیما یلي أنواع األطراف ذات العالقة:

 معامالت تجاریة (أ)

خدمات من تقوم المجموعة بتلقي وتقدیم الخدمات ألطراف ذات عالقة في سیاق العمل االعتیادي وفًقا للسعر المتفق علیھ بین الطرفین. تتكون ھذه ال
انتداب الموظفین لھا من كیانات أعمال البناء / التجھیزات وتأجیر مساحات المكاتب أو األراضي واستخدام المھارات المتخصصة في بعض المشاریع و

شروط لطرف ذي عالقة. باإلضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بشراء اللوازم والمخزون من أطراف ذات عالقة معینة. یتم اعتماد سیاسات التسعیر وال
لمعامالت مع األطراف ذات العالقة المتعلقة بمعامالت األطراف ذات العالقة وفقاً لسیاسات إدارة الشركات الخاصة بالمجموعة بشكل یتناول ا

 وتضارب المصالح. 

 تبین الجداول أدناه المبالغ المستحقة إلى ومن األطراف ذات العالقة، والمبالغ المدرجة في المصاریف ومكافآت اإلدارة. 

 
 ملیون درھم  

 2018یونیو  30 
 (غیر مدققة)

 2017یونیو  30
 (غیر مدققة)

   العالقةمعامالت األطراف ذات 
   كیانات خاضعة لملكیة و/ أو إدارة مشتركة

 144.8 87.6 اإلیرادات
 13.3 95.2 المصاریف
 0.2 - تكلفة تمویل
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 األطراف ذات العالقة (تابع)  .9
 

 تعویضات كبار أعضاء اإلدارة العلیا  (ب)

 فیما یلي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وغیرھم من كبار موظفي اإلدارة بالمجموعة خالل الفترة:

 ملیون درھم  
 2018یونیو  30 

 (غیر مدققة)
 2017یونیو  30

 (غیر مدققة)
 4.6 4.6 تعویضات قصیرة األجل

 0.3 0.3 مكافآت نھایة الخدمة
 2.2 3.1 خطة أسھم الموظفین

 1.2 1.2 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
 9.2 8.3 

 
) والمبالغ المستحقة من عقود اإلنشاءات من عمالء على مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة بقیمة 5تشتمل الذمم المدینة التجاریة واألخرى (إیضاح 

 ملیون درھم).  281.9: 2017دیسمبر  31( 2018یونیو  30ملیون درھم كما في  302.2
 

دیسمبر  31( 2018یونیو  30ملیون درھم كما في  2.8تشتمل الذمم الدائنة التجاریة واألخرى على مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة بقیمة 
 ملیون درھم).  1.2: 2017

 
 التزامات ومطلوبات محتملة  .10

 ملیون درھم  
 2018یونیو  30 

 (غیر مدققة)
 2017دیسمبر  31

 (مدققة)
 62.9 32.3 اعتمادخطابات 

 741.7 710.4 خطابات ضمان
 1.0 2.6 شیكات ضمان صادرة

 
 لقد تم إصدار خطابات االعتماد والضمانات المذكورة أعاله في سیاق العمل االعتیادي.

 : ال شيء). 2017دیسمبر  31( 2018یونیو  30ال یوجد لدى المجموعة أي مصاریف  رأسمالیة ملتزم بھا كما في 
 تّم إصدار شیكات الضمان بدالً من ضمان حسن أداء ألحد المشاریع. 

 
 الدعاوى القانونیة

 
ذه الدعاوى، تعد شركات المجموعة طرفاً في عدد من الدعاوى القضائیة التي تم رفعھا في سیاق العمل االعتیادي. ال تتوقع المجموعة أن یكون لنتائج ھ

 عملیات المجموعة أو تدفقاتھا النقدیة أو مركزھا المالي.منفردة أو مجتمعة، أي تأثیر جوھري على 
 

 التغیر في السیاسات المحاسبیة  .11
 

 التأثیر على البیانات المالیة
 

من العقود "اإلیرادات  15"األدوات المالیة" والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  9یشرح ھذا اإلیضاح تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
والتي تختلف عن تلك  2018ینایر  1مع العمالء" على البیانات المالیة للمجموعة، ویبین كذلك السیاسات المحاسبیة الجدیدة التي ُطبقت اعتباًرا من 

 المطبقة في الفترات السابقة.
 

احیة في البیانات المالیة. تم تطبیق المعیار الدولي للتقاریر نتیجة للتغییرات في السیاسات المحاسبیة للمجموعة، یجب تعدیل األرباح المحتجزة االفتت
بدون إعادة بیان المعلومات المقارنة وفقاً لألحكام االنتقالیة. وبالتالي، فإن عملیات إعادة التصنیف والتعدیالت الناشئة من  15ورقم  9المالیة رقم 

 1، ولكنھا مسجلة في المیزانیة العمومیة االفتتاحیة في 2017دیسمبر  31بیانھا كما في المعاییر الجدیدة لیست مدرجة في المیزانیة العمومیة المعاد 
  . والتعدیالت مبینة بمزید من التفصیل في الصفحة التالیة.2018ینایر 
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 التغیر في السیاسات المحاسبیة (تابع)  .11
 

 مع العمالء""اإلیرادات من العقود  15المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم   11-1
 

 تأثیر التطبیق  11-1-1
 

، "اإلیرادات من العقود مع 15أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولي معیاراً جدیداً لتسجیل اإلیرادات. یتضمن المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
الذي یتناول عقود  11المعیار المحاسبي الدولي رقم  العمالء"، طریقة واحدة شاملة الحتساب اإلیرادات الناشئة من العقود مع العمالء، ویحل محل

الذي یتناول عقود السلع. یستند ھذا المعیار الجدید إلى مبدأ تسجیل اإلیرادات عند انتقال السیطرة على  18اإلنشاءات والمعیار المحاسبي الدولي رقم 
 أو المعدل بأثر رجعي.سلعة أو خدمة للعمیل. كما یسمح المعیار بنھج التطبیق الشامل بأثر رجعي 

 
واعتمدت نھج األثر المتراكم  2018ینایر  1، "اإلیرادات من العقود مع العمالء"، اعتباراً من 15طبقت المجموعة المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

العملیة التالیة المتاحة ضمن نھج األثر المتراكم للمعیار . وقررت المجموعة اتباع الوسائل 15وفقاً لألحكام االنتقالیة للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 :15الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 
 ).2018ینایر  1ُطبقت متطلبات المعیار الجدید على العقود التي لم تكتمل بتاریخ التطبیق األولي ( •
 
 العقود التي حدثت قبل تاریخ التطبیق األولي.لم تقم المجموعة بإعادة بیان العقود وفقاً لمعیار اإلیرادات بالنسبة لتعدیالت  •
 

 قیمت المجموعة تأثیر تطبیق المعیار الجدید على البیانات المالیة الموحدة للمجموعة وحددت النواحي التالیة التي وقع علیھا التأثیر:
 
 تجمیع العقود )1(
 

أو في وقت قریب مع نفس العمیل وتحتسب العقود كعقد واحد ضمن یتعین على المجموعة أن تجمع عقدین أو أكثر من العقود المبرمة في نفس الوقت 
 إذا تم استیفاء واحد أو أكثر من المعاییر التالیة: 15المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 
 تجاري واحد.یتم التفاوض على عقدین أو أكثر من العقود المبرمة في نفس الوقت أو في وقت قریب مع نفس العمیل كحزمة واحدة بھدف  .1
 یعتمد مبلغ العقد الواجب دفعھ في عقد واحد على ثمن أو أداء العقد اآلخر. .2
 داء.تعتبر السلع أو الخدمات المتفق علیھا في العقود (أو بعض السلع أو الخدمات المتفق علیھا في كل عقد من العقود) التزاماً فردیاً باأل .3

، حددت المجموعة العقود التي تلبي المعاییر أعاله. تم جمع ھذه الترتیبات واحتسابھا 15یر المالیة رقم خالل مرحلة تقییم تأثیر المعیار الدولي للتقار
 كترتیب واحد من اجل االعتراف باإلیرادات إال أن التأثیر لیس جوھریاً على البیانات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة. 

 د واحدالمحاسبة عن التزامات األداء المتعددة بموجب عق )2(
 

. یمكن أن یكون 11تقدم المجموعة حلول تجھیزات تصمیم كاملة لعمالئھا العاملین في مجموعة واسعة من القطاعات كما ھو مذكور في اإلیضاح رقم 
الداخلي المقدمة بموجب ذلك  بناًء على طبیعة حلول التصمیم 15لھذه الترتیبات التزامات أداء فردیة أو متعددة وفًقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

) توقعات الترتیب. إن العوامل التي تؤثر على استنتاج ما إذا كان الترتیب لھ التزامات أداء فردیة أو متعددة یمكن أن تشمل (من بین عوامل أخرى
والخدمات. یتطلب ھذا التقییم أحكاما خاصة من العمیل من العقد والطبیعة الممیزة للمنتجات والخدمات ودرجة التكامل أو العالقة بین مختلف المنتجات 

 المجموعة.
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 "اإلیرادات من العقود مع العمالء" (تابع) 15المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم     11-1
 

 تأثیر التطبیق (تابع)  11-1-1
 
 المحاسبة عن التزامات األداء المتعددة بموجب عقد واحد (تابع)  )2(
 

المفتوحة في  قامت المجموعة بالمحاسبة عن غالبیة ترتیباتھا كالتزام أداء منفرد بموجب إطار االعتراف باإلیرادات السابق. وقد حللت جمیع ترتیباتھا
لتزامات أداء متعددة ضمن تاریخ التطبیق األولي لتقییم ما إذا كانت لھا التزامات أداء منفردة أو متعددة. تم تحدید عقود معینة حیث كان لدى المجموعة ا

فترة عقد واحد إال أّن تأثیر تخصیص سعر المعاملة واالعتراف باإلیرادات بشكل منفصل لكل التزام أداء لم ینتج عنھ تعدیل جوھري إلیرادات ال
 . 2018ینایر  1واألرباح المحتجزة االفتتاحیة في  2018یونیو  30المنتھیة في 

 
 .2018یونیو  30على اإلیرادات المعترف بھا من قبل المجموعة في تاریخ التطبیق المبدئي وللفترة المنتھیة في  لم تكن ھناك مجاالت أخرى أثرت

 
 15السیاسات المحاسبیة وفقاً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم   11-1-2

 
 تطلب تطبیق المعیار الجدید من المجموعة تطبیق السیاسات المحاسبیة الجدیدة التالیة:

 
 :15ة رقم تعترف المجموعة بإیرادات العقود المبرمة مع العمالء بناًء على نموذج من خمس خطوات، كما ھو محدد في المعیار الدولي للتقاریر المالی

 
ویحدد المعاییر التي یجب تحدید العقد (العقود) المبرمة مع العمیل: ُیعّرف العقد بأنھ اتفاق بین طرفین أو أكثر ینشئ حقوقاً والتزامات قابلة للتنفیذ  .1

 الوفاء بھا لكل عقد.
 تحدید التزامات األداء في العقد: التزام األداء ھو وعد في عقد مع عمیل لنقل سلعة أو خدمة إلى العمیل. .2
تفق علیھا إلى العمیل، تحدید سعر المعاملة: سعر المعاملة ھو الثمن الذي تتوقع المجموعة أن یكون مستحقاً لھا مقابل تحویل السلع أو الخدمات الم .3

 باستثناء المبالغ المحّصلة نیابة عن الغیر.
تخصیص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد: بالنسبة للعقد الذي یحتوي على أكثر من التزام أداء، ستقوم المجموعة بتخصیص سعر  .4

 یكون مستحقاً لھا مقابل الوفاء بكل التزام أداء. المعاملة لكل التزام أداء بمبلغ یمثل مقدار الثمن الذي تتوقع المجموعة أن
 تسجیل اإلیرادات عندما (أو حالما) تقوم المنشأة بالوفاء بالتزام األداء في وقت معین أو بمرور الوقت. .5
 

 تفي المجموعة بالتزام األداء وتسجل اإلیرادات بمرور الوقت إذا تم استیفاء أحد المعاییر التالیة:
 
 تفید في نفس الوقت من المزایا التي یوفرھا أداء المجموعة عندما تفي المجموعة باألداء.یتلقى العمیل ویس .1
 ینشئ أداء المجموعة أصالً یقع تحت سیطرة العمیل أو یحّسنھ عند إنشاء ھذا األصل أو تحسینھ. .2
 عن األداء المكتمل حتى تاریخھ. ال ینشئ أداء المجموعة أصالً مع استخدام بدیل للمجموعة ویكون للمنشأة حق ُملزم بقبض دفعات .3
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 "اإلیرادات من العقود مع العمالء" (تابع) 15المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    11-1

 
 (تابع) 15 السیاسات المحاسبیة وفقاً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم   11-1-2

 
التزام األداء. إن عندما ال تتم تلبیة أحد الشروط المذكورة أعاله بالنسبة اللتزامات األداء، یتم االعتراف باإلیرادات في الوقت الذي یتم فیھ استیفاء 

ر الوقت أو في وقت محدد من أجل تحدید المجموعة مطالبة بتقییم كل عقد من عقودھا مع العمالء لتحدید ما إذا كانت التزامات األداء قد استوفیت بمرو
شئ أو تحّسن أصالً الطریقة المناسبة لالعتراف باإلیرادات. وكجزء من عملیة تقییم التأثیر، استنتجت المجموعة أنھ بالنسبة لمعظم ترتیباتھا فإنھا إما تن

ض الدفعات مقابل األعمال المنجزة. ولذا، فإنھا تفي بمعاییر خاضعاً لسیطرة العمیل أو أنھا تنشئ أصالً بدون استخدام بدیل ولھا حق ُملزم في قب
تعبر عن االعتراف باإلیرادات بمرور الوقت وتقیس التقدم المحرز في مشاریعھا بطریقة التكلفة حتى اإلنجاز (طریقة المدخالت) ألنھا أفضل طریقة 

 تحویل السیطرة على المنتجات والخدمات بموجب كل التزام أداء.
 

داء. عندما تلبي المجموعة التزام أداء من خالل تسلیم السلع أو الخدمات المتفق علیھا، فإنھا تنشئ أصل عقد بناًء على مبلغ الثمن الذي یحققھ األعندما 
 یتجاوز مبلغ الثمن المستلم من العمیل مبلغ اإلیراد المعترف بھ، فإن ذلك یؤدي إلى التزام بموجب العقد.

 
ة العادلة للثمن المستلم أو المستحق، مع مراعاة شروط الدفع المحددة تعاقدیاً وباستثناء الضرائب والرسوم. تقوم المجموعة بتقییم تقاس اإلیرادات بالقیم

ي ترتیبات اإلیرادات على أساس معاییر محددة لتحدید ما إذا كانت تعمل بصفة أصیل أو وكیل. وخلصت المجموعة إلى أنھا تعمل بصفة األصیل ف
 تیبات اإلیرادات المتعلقة بھا.جمیع تر

 
عتراف ُتحتسب التعدیالت التي تكون عبارة عن تمدید لنطاق العمل الحالي باستخدام التسویات التراكمیة لطریقة التكلفة حتى اإلنجاز من أجل اال

ضة على أساس مستقبلي، أما أوامر التعدیل باإلیرادات. ُتحتسب أوامر التعدیل التي تتطلب إضافة سلع وخدمات ممیزة إلى نطاق العمل بأسعار مخفّ 
 التي تتطلب إضافة سلع وخدمات ممیزة لنطاق العمل بأسعار بیع مستقلة فُتحتسب كعقود جدیدة مع العمالء.

 
یاس قیمة اإلیرادات یتم االعتراف باإلیرادات في بیان الدخل الشامل عندما یكون من المحتمل أن تتدفق إلى المجموعة منافع اقتصادیة ویكون باإلمكان ق

 والتكالیف، عند االقتضاء، بصورة موثوقة.
 

 یتم االعتراف بالخسارة في بیان الدخل الشامل اآلخر عندما تتجاوز تكالیف العقد المتوقعة إیرادات العقد المتوقعة.
 

 "األدوات المالیة" 9المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    11-2
 

 تأثیر التطبیق 11-1-2
 
 التصنیف والقیاس )1(
 

الذي یتعلق باالعتراف بالموجودات والمطلوبات المالیة وتصنیفھا  39محل المعیار المحاسبي الدولي رقم  9یحل المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 وقیاسھا، وإلغاء االعتراف باألدوات المالیة، واالنخفاض في قیمة الموجودات المالیة، ومحاسبة التحّوط.

 
إلى حدوث تغیرات في السیاسات المحاسبیة وتعدیالت  2018ینایر  1"األدوات المالیة" اعتباراً من  9أدى تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

ألحكام االنتقالیة للمعیار أدناه. ووفقاً ل 2-2-11على المبالغ المدرجة في البیانات المالیة الموحدة. إن السیاسات المحاسبیة الجدیدة مبینة في اإلیضاح 
 ، لم یتم إعادة بیان األرقام المقارنة.9الدولي رقم 

 
الیات الفرعیة یوضح الجدول التالي التعدیالت لكل بند من بنود بیان المركز المالي. لم تدَرج البنود التي لم تتأثر بالتغییرات، وبالتالي فإن اإلجم

  یمكن مقارنتھا مع المفصح عنھ في بیان المركز المالي. والمجامیع المفصح عنھا في الجدول التالي ال
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 التغیر في السیاسات المحاسبیة (تابع)  .11

 
 "األدوات المالیة" (تابع) 9المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    11-2

 
 تأثیر التطبیق (تابع)  11-1-2

 
 التصنیف والقیاس (تابع)  )1(
 

 ملیون درھم          

 
 2017دیسمبر  31

المعیار الدولي 
للتقاریر المالیة 

 9رقم 
 2018ینایر  1

    بیان المركز المالي الموحد (مستخلص)

    موجودات غیر متداولة
 - )17.6( 17.6 استثمارات متاحة للبیع

 17.6 17.6 - موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

    موجودات متداولة
 784.3 )12.8( 797.1 ذمم مدینة تجاریة وأخرى

 474.0 )12.8( 486.8 المبالغ المستحقة من عمالء عقود اإلنشاءات

 1,275.9 )25.6( 1,301.5 مجموع الموجودات

    حقوق الملكیة
 78.0 )25.6( 103.6 أرباح محتجزة

 
 ال یوجد أي تأثیر على ربحیة السھم لدى المجموعة.

 
)، قامت إدارة المجموعة بتقییم نماذج األعمال المطبقة على 9(تاریخ التطبیق المبدئي للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  2018ینایر  1في 

بتحدید  . تقوم اإلدارة9الموجودات المالیة المحتفظ بھا من قبل المجموعة وقامت بتصنیف أدواتھا المالیة إلى الفئات المناسبة وفقاً للمعیار الدولي رقم 
 التصنیف عند االعتراف المبدئي.

 
ییرات في أعادت المجموعة تصنیف استثمارات متاحة للبیع للقیمة العادلة من خالل فئة الدخل الشامل اآلخر. لقد اختارت المجموعة أن یتم عرض التغ

ة التي قامت بھا شركة زمیلة والتي تم تصنیفھا سابقاً الدخل الشامل اآلخر، وتتعلق ھذه التغییرات بحصة القیمة العادلة الستثمارات حقوق الملكی
لى المدى القصیر كاستثمارات متاحة للبیع، وذلك ألن ھذه االستثمارات یتم االحتفاظ بھا كاستراتیجیة طویلة األجل. االستثمارات التي ال ُیتوقع بیعھا ع

 والمتوسط.
 

 معاد تصنیفھا، بخالف ما ُذكر أعاله.خلصت اإلدارة إلى أنھ ال توجد موجودات مالیة جوھریة 
 
 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة )2(
 

 :9لدى المجموعة األنواع التالیة من الموجودات المالیة التي تخضع لنموذج خسائر االئتمان المتوقعة الجدید وفقاً للمعیار الدولي رقم 
 
 ذمم مدینة تجاریة وأخرى؛ و •
 عمالء عقود اإلنشاءات.محتجزات ومبالغ مستحقة من  •
 

لكل فئة من فئات ھذه الموجودات. وتم توضیح تأثیر التغیر في  9كانت المجموعة مطالبة بتعدیل منھجھا النخفاض القیمة بموجب المعیار الدولي رقم 
 منھجیة انخفاض القیمة على األرباح المحتجزة وحقوق الملكیة للمجموعة فیما ُذكر أعاله.
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 السیاسات المحاسبیة (تابع) التغیر في  .11

 
 "األدوات المالیة" (تابع) 9المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    11-2

 
 تأثیر التطبیق (تابع)  11-1-2

 
 االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة (تابع) )2(
 

 ، ال تعتبر خسارة انخفاض القیمة المحددة ذات أھمیة.9رقم  وفي حین یخضع النقد وما في حكمھ أیضاً لمتطلبات انخفاض القیمة وفقاً للمعیار الدولي
 

 ذمم مدینة تجاریة ومحتجزات ومبالغ مستحقة من عمالء عقود اإلنشاءات.
 

لقیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة، الذي یستخدم مخصص الخسائر  9تطبق المجموعة المنھج المبسط المسموح بھ بموجب المعیار الدولي رقم 
 ة على مدى عمر جمیع الذمم المدینة التجاریة والمحتجزات والمبالغ المستحقة من عمالء عقود اإلنشاءات.المتوقع

 
ن عمالء عقود لقیاس خسائر االئتمان المتوقعة، استنتجت المجموعة معدالت الخسارة المتوقعة للذمم المدینة التجاریة والمحتجزات والمبالغ المستحقة م

ینایر  1صل بینھا بناء على خصائص مخاطر االئتمان. ووفقاً لمعدالت الخسارة المتوقعة، تم تحدید مخصص الخسارة كما في اإلنشاءات التي تم الف
لكل من الذمم المدینة التجاریة والمحتجزات والمبالغ المستحقة من عمالء عقود اإلنشاءات لكل قطاع على حدة، ووصلت ھذه المعدالت إلى  2018

 ح األعمار التي تندرج فیھا ھذه الذمم والمحتجزات والمبالغ المستحقة من عمالء عقود اإلنشاءات.٪ بناء على شرائ74
 

 2017دیسمبر  31فیما یلي تسویة بین مخصصات الخسارة للذمم المدینة التجاریة والمحتجزات والمبالغ المستحقة من عمالء عقود اإلنشاءات كما في 
 :2018ینایر  1مع مخصصات الخسارة االفتتاحیة في 

 ملیون درھم     

 
 اإلجمالي

 141.2 39محتسب وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم  - 2017دیسمبر  31في 

 25.6 المبالغ المعدلة

 166.8 9محتسب وفقاً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  - 2018ینایر  1مخصص الخسارة االفتتاحي كما في 
 

ملیون درھم إلى  12.8ملیون درھم للذمم المدینة التجاریة والمحتجزات ومبلغ  126.1ملیون درھم لتصبح  12.8الخسارة بمبلغ ارتفعت مخصصات 
ملیون درھم من نموذج الخسارة المتكبدة في  25.6ملیون درھم للمبالغ المستحقة من عمالء عقود اإلنشاءات. كما أن الزیادة ستكون أقل بمقدار  66.2

 .2018یونیو  30. إن تأثیر نموذج خسارة االئتمان المتوقع غیر جوھري خالل األشھر الستة حتى 39المحاسبي الدولي رقم المعیار 
 

 یتم شطب الذمم المدینة التجاریة والمحتجزات والمبالغ المستحقة من عمالء عقود اإلنشاءات عندما ال یكون ھناك توقع معقول باستردادھا.
 

 9المحاسبیة وفقاً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم السیاسات   11-2-2
 

 تطلب تطبیق المعیار الجدید من اإلدارة تطبیق السیاسات المحاسبیة الجدیدة التالیة:
 

 التصنیف
 

 في فئتي القیاس التالیتین: 2018ینایر  1تصنف المجموعة موجوداتھا المالیة اعتبارا من 
 
 العادلة (إما من خالل الدخل الشامل اآلخر أو من خالل الربح أو الخسارة)؛ وتلك التي تقاس الحقاً بالقیمة  •
 تلك التي تقاس بالتكلفة المطفأة. •
 

تثمارھا عند یعتمد التصنیف على نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات المالیة والشروط التعاقدیة للتدفقات النقدیة. وتحدد اإلدارة التصنیف الس
 ئي.االعتراف المبد
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 التغیر في السیاسات المحاسبیة (تابع)  .11
 

 "األدوات المالیة" (تابع) 9المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم   11-2
 

 (تابع) 9السیاسات المحاسبیة وفقاً للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم   11-2-2
 

 االعتراف والقیاس
 

وھو التاریخ الذي تلتزم فیھ المجموعة بشراء أو بیع األصل. یتم إیقاف  -المالیة بتاریخ المتاجرة  تحتسب المشتریات والمبیعات من الموجودات
حویل كافة االعتراف بالموجودات المالیة بانقضاء الحقوق في استالم التدفقات النقدیة من الموجودات المالیة أو عند تحویلھا مع قیام المجموعة بت

 امل.مخاطر وعوائد الملكیة بشكٍل ك
 

وخسائر القیمة تدَرج الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقیمة العادلة. وبعد القیاس المبدئي، تعرض المجموعة أرباح 
في حساب الربح أو الخسارة العادلة الستثمارات حقوق الملكیة في الدخل الشامل اآلخر، وال یوجد إعادة تصنیف الحقة ألرباح وخسائر القیمة العادلة 

حق بعد استبعاد االستثمار. یستمر االعتراف بتوزیعات األرباح من ھذه االستثمارات في حساب الربح أو الخسارة كإیرادات أخرى عندما یتقرر 
 المجموعة في استالم الدفعات.

 
 علي.تصنف المجموعة أدوات الدین بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة معدل الفائدة الف

 
لنھج اعة ولمجمق ابطتنموذج "الخسارة المتكبدة" بنموذج "الخسائر االئتمانیة المتوقعة" المستقبلي.  9یستبدل المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

قعة ولمتر الخسائص امخصدام باستخ، الذي یسمح 9م قرلمالیة ر ایرللتقار الدولي لمعیاافي المحددة قعة ولمتن االئتمار اخسائط لرصد مخصص لمبسا
 الذمم المدینة التجاریة. جمیع دى  عمر علی م

 
 

 توزیعات أرباح .12
فلس للسھم الواحد  2.5: 2017ملیون درھم ( 15.9فلس للسھم أو  2.6وبعد نھایة الفترة، أعلن أعضاء مجلس اإلدارة توزیعات أرباح مرحلیة بقیمة 

ة . لم یتم االعتراف بتوزیعات األرباح المرحلیة كالتزام في ھذه البیانات المالیة الموجزة الموحد2018أغسطس  2ملیون درھم) في  15.2أو 
 المرحلیة. 

 
 األرقام المقارنة .13

  لقد أعید تصنیف بعض أرقام المقارنة، حیثما یكون مالئماً، لكي تتوافق مع طریقة العرض للفترة الحالیة.
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 معلومات قطاعیة .14

إلضافة إلى االستثمارات وأمور ُتنظم المجموعة في أربع وحدات أعمال رئیسیة ھي: دیزاین ستودیو وفیدر ودیبا للدیكور الداخلي ومجموعة دیكو با
أخرى. وھذه الشركات ھي األساس الذي تقوم المجموعة بموجبھ بإبالغ معلومات قطاعھا الرئیسي إلى صانع القرار التشغیلي الرئیسي ألغراض 

 تخصیص الموارد وتقییم أداء القطاع. وفیما یلي المنتجات والخدمات الرئیسیة لكل من ھذه الشركات:
)أ دیزاین ستودیو  

 
 حلول الدیكورات الداخلیة، بما في ذلك المقاوالت والتصنیع والتورید ومتخصصة في القطاعات الضیافة والتجارة والسكن. •
 تعمل في آسیا بشكل رئیسي. •

 
)ب فیدیر 

 
 حلول الدیكورات الداخلیة، بما في ذلك المقاوالت والتصنیع والتورید، ومتخصصة في الیخوت الفاخرة والطائرات النفاثة الخاصة والعقارات •

 السكنیة. 
 تعمل في أوروبا بشكل رئیسي. •

 
)ج دیبا للدیكور الداخلي 

 
صة في الفنادق الفاخرة والفیالت والعقارات السكنیة والضیافة حلول الدیكورات الداخلیة، بما في ذلك المقاوالت والتصنیع والتورید، ومتخص •

 والمباني العامة.
 تعمل في الشرق األوسط بشكل رئیسي.  •

 
)د مجموعة دیكو  

 
 حلول الدیكورات الداخلیة، بما في ذلك المقاوالت والتصنیع والتورید، ومتخصصة في قطاع التجزئة الفاخر والراقي. •
 تصنیع وتورید أشغال الحجر إلى قطاع الدیكورات الداخلیة، ومتخصصة في الرخام عالي الجودة.  •
 تصنیع وتورید أشغال النجارة والمنتجات الخشبیة إلى قطاع الدیكورات الداخلیة. •
 تعمل في الشرق األوسط بشكل رئیسي. •

 
)ه االستثمارات وأمور أخرى  

 
 الشركات.أنشطة اإلدارة االستراتیجیة على مستوى  •
 قطاع خدمات الشركات والمكتب الرئیسي. •
 أنشطة مختلفة، بما في ذلك خدمات المشتریات والمقاوالت والتصنیع والتورید إلى قطاع الدیكورات الداخلیة. •
 تنتشر األنشطة جغرافًیا.  •
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 معلومات قطاعیة (تابع)  14
 النحو التالي: فیما یلي تحلیل لقطاعات المجموعة على

 ملیون درھم       

 
 دیزاین

 فیدیر استودیو
 دیبا للدیكور

 الداخلي 
 مجموعة دیكو

 المجموعة
 االستثمارات 
 اإلجمالي المحذوفات وأمور أخرى

        2018یونیو  30
 2,626.7 )3,290.6( 3,516.3 323.0 1251.0 387.0 440.0 موجودات القطاع التشغیلي

 1,304.0 )810.0( 453.0 172.0 1110.0 195.0 184.0 التشغیليمطلوبات القطاع 
        

        2017دیسمبر  31
 2,620.1 )3,203.0( 3,455.2 317.1 1,322.5 353.6 374.7 موجودات القطاع التشغیلي
 1,224.3 )752.4( 340.1 179.3 1,179.2 160.8 117.3 مطلوبات القطاع التشغیلي

        
        2018 یونیو 30

 - )38.3( - 22.2 - - 16.1 الداخلیة -اإلیرادات 
 852.2 - 47.6 99.0 312.2 161.3 232.1 الخارجیة -اإلیرادات 
 )799.5( 22.8 )52.9( )104.5( )282.0( )141.2( )241.7( المصاریف

 )2.8( - )2.8( - - - - حصة من خسارة شركات زمیلة
 )5.1( - 2.0 )1.0( )5.4( )0.7( - التمویلصافي إیرادات / (تكالیف) 

 )9.0( - )0.9( - - )5.2( )2.9( مصروف ضریبة الدخل
 35.8 )15.5( )7.0( 15.7 24.8 14.2 3.6 ربح / (خسارة) الفترة

 10.2 - 1.1 0.7 1.2 1.9 5.3 النفقات الرأسمالیة
 15.5 - 2.1 3.2 4.7 2.0 3.5 استھالك

 2.7 - 2.7 - - - - إطفاء
        

        2017یونیو  30
 - )38.0( - 19.2 - - 18.8 الداخلیة -اإلیرادات 
 834.6 - 35.7 122.8 362.9 152.9 160.3 الخارجیة -اإلیرادات 
 )704.9( 31.9 )43.5( )133.6( )250.8( )136.4( )172.5( المصاریف

 )0.9( - )0.9( - - - - حصة من خسارة شركات زمیلة
 )5.0( - 5.2 )0.4( )9.5( )0.5( 0.2 إیرادات / (تكالیف) التمویلصافي 

 )10.5( - - - )4.4( )4.3( )1.8( مصروف ضریبة الدخل
 113.3 )6.1( )3.5( 8.0 98.2 11.7 5.0 ربح / (خسارة) الفترة

 5.9 - 0.4 1.3 1.9 0.6 1.7 نفقات رأسمالیة
 16.1 - 1.8 3.1 4.9 1.7 4.6 استھالك
 2.7 - 2.7 - - - - اإلطفاء



 

 215المحدودة، رخصة رقم  زبرایس ووترھاوس كوبر
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 الموجزة الموحدة المرحلیةتقریر مراجعة البیانات المالیة 
 إلى السادة المساھمین في شركة دیبا المحدودة 

 
 مقدمة

 
، 2018یونیو  30لقد قمنا بمراجعة بیان المركز المالي الموجز الموحد المرحلي المرفق لشركة دیبا المحدودة وشركاتھا التابعة ("المجموعة") كما في 

أو الخسائر والدخل الشامل والتغیرات في حقوق الملكیة والتدفقات النقدیة لفترة الستة أشھر المنتھیة في  والبیانات الموجزة الموحدة المرحلیة لألرباح
للمعیار  ذلك التاریخ واإلیضاحات التفسیریة األخرى. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة وفقاً 

"التقاریر المالیة المرحلیة". إن مسؤولیتنا تتمثل في إبداء استنتاج حول ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة بناًء  34المحاسبي الدولي رقم 
 على عملیة المراجعة التي قمنا بھا.

 
 نطاق المراجعة

 
المالیة المرحلیة المنفذة من قبل مدقق الحسابات المستقل ، "مراجعة المعلومات 2410لقد أجرینا مراجعتنا وفقاً للمعیار الدولي لمھام المراجعة رقم 

المالیة  للمنشأة". تنطوي عملیة مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة على توجیھ االستفسارات في المقام األول من الموظفین المسؤولین عن األمور
عملیة المراجعة یعتبر في األساس نطاقاً محدوداً مقارنة بنطاق عملیة  والمحاسبیة وكذلك تطبیق إجراءات تحلیلیة وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق

ن على درایٍة بكافة التدقیق المنجزة وفقاً لمعاییر التدقیق الدولیة، وبالتالي فإن نطاق عملیة المراجعة ال یمّكننا من الحصول على تأكیٍد بأننا سوف نكو
 لتدقیق. وبناًء على ذلك، فإننا ال نبدي رأیاً تدقیقیاً.األمور الھامة التي قد یتم تحدیدھا خالل عملیة ا

 
 االستنتاج

 
من كافة النواحي  استناداً إلى مراجعتنا، لم یلفت انتباھنا ما یجعلنا نعتقد بأن البیانات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة المرفقة لم یتم إعدادھا،

 .34الجوھریة، وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم 
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