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تقریر مراجعة البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية إلى السادة مساهمي 
دریك أند سكل انترناشيونال ش.م.ع 

المقدمة 
ة لها لقد راجعنا البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية المرفقة لشركة دریك أند سكل انترناشيونال ش.م.ع ("الشركة") والشركات التابع

مارس ٣١، والتي تتضمن بيان المركز المالي الموحد المرحلي كما في ٢٠٢١مارس ٣١(ُیشار إليها مجتمعًة بـ "المجموعة") كما في 
لتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدیة لفترة الثالثة وااآلخر البيانات الموحدة المرحلية ذات العالقة للدخل والدخل الشامل ، و ٢٠٢١

لية أشهر المنتهية في ذلك التاریخ واإلیضاحات التفسيریة. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية الموحدة الموجزة المرح 
"إعداد التقاریر المالية المرحلية". إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه البيانات المالية الموحدة ٣٤للمعيار المحاسبي الدولي رقم وفقاً 

الموجزة المرحلية استنادًا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بها. 

مجال المراجعة 
ألمور الموضحة في فقرة أساس عدم  همية االمالية الموحدة الموجزة المرفقة. ومع ذلك، نظرًا ألإن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول البيانات 

ات إبداء االستنتاج من تقریرنا، لم نتمكن من الحصول على أدلة كافية ومناسبة لتوفر لنا األساس إلبداء استنتاج المراجعة حول هذه البيان
المالية الموحدة الموجزة المرحلية.

دم إبداء االستنتاج أساس ع

معلومات المقارنة واألرصدة االفتتاحية.١
والتدفقات النقدیة لفترة الثالثة أشهر اآلخر  لم تتم مراجعة معلومات المقارنة المدرجة في البيانات الموحدة المرحلية للدخل والدخل الشامل  

مراجعةال، لم نتمكن من إبداء استنتاجعملية یمكننا تنفيذها . وفي ظل غياب أیة إجراءات مراجعة بدیلة ٢٠٢٠مارس ٣١المنتهية في 
.٢٠٢٠مارس ٣١البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في حول

دیسمبر ٣١المنتهية في عالوة على ذلك، لقد أصدرنا فقرة عدم إبداء الرأي حول البيانـات الماليـة الموحدة للمجموعة كما في وللسنة 
نتيجًة لعدد من أمور التدقيق الهامة واألكثر إلحاحًا. نظرًا ألن األرصدة االفتتاحية تدخل في تحدید نتائج الفترة الحالية، وفي ٢٠٢٠

طاء في ظل غياب أیة إجراءات مراجعة بدیلة عملية یمكننا تنفيذها بخصوص هذا األمر، لم نتمكن من التأكد من عدم وجود أیة أخ 
تلك األرصدة والتي من الممكن أن یكون لها تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية لفترة الثالثة أشهر المنتهية

.٢٠٢١مارس ٣١في 

شطب المطلوبات.٢
دخل آخر خالل فترة الثالثة أشهر البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية، قامت المجموعة بقيدحول١٥كما هو مبين في اإلیضاح  

شطب بعض المطلوبات. لم یتم تزویدنا بالمستندات الداعمة والذي نتج عنمليون درهم ١٦٦بمبلغ ٢٠٢١مارس ٣١المنتهية في 
ج بشأن مليون درهم، ونتيجة لذلك، لم نتمكن من الوصول إلى استنتا ١٣٢المناسبة لمراجعة عكس المطلوبات ذات العالقة والتي تبلغ 

. ٢٠٢١مارس ٣١مليون درهم لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ١٣٢مدى دقة واكتمال وقياس الدخل اآلخر بقيمة 



كات األعضاء  ارنست ويونغ العالمية المحدودة  إحدى ال

تقریر مراجعة البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية إلى السادة مساهمي 
دریك أند سكل انترناشيونال ش.م.ع (تتمة)

أساس عدم إبداء االستنتاج (تتمة) 

أرصدة لدى البنوك ومطلوبات بنكية.٣
كشوف الحسابات البنكية والتسویات بخصوص األرصدة لدى البنوك والسلفيات البنكية ومخصص المطلوبات بعض لم یتم تزویدنا ب

مليون درهم  ٤٩االلتزامات والمطلوبات الطـارئة التي تضمنهــا بيان المركز المالي الموحد المرحلي بمبلغ و البنكية للشركات التابعة، 
، على التوالي. وفي ظل غياب أیة ٢٠٢١مارس ٣١مليون درهم كما في ١٬٠٧٩مليون درهم و ١٬٢٧٦مليون درهم و١٬٧٩٦ومبلغ 

إجراءات بدیلة عملية یمكننا تنفيذها بخصوص هذا األمر، لم نتمكن من الوصول إلى استنتاج المراجعة حول اكتمال وتقييم هذه األرصدة 
.٢٠٢١مارس ٣١طارئة، إن وجدت، كما في والمطلوبات ذات العالقة وااللتزامات والمطلوبات ال

تقييم مبدأ االستمراریة وخطة إعادة الهيكلة.٤
٣١حول البيانـات الماليـة الموحدة الموجزة المرحلية، بلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة كما في ١-٢كما ذكرنا تفصيًال في اإلیضاح 

مليون درهم. وعالوة على ٣٬٩٧٦مليون درهم، وزادت مطلوباتها المتداولة عن موجوداتها المتداولة بمبلغ ٤٬٧٨٦مبلغ ٢٠٢١مارس 
. ٢٠٢١مارس ٣١مليون درهم لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ٣٣لمجموعة تدفقات نقدیة سالبة من العمليات بمبلغ ذلك، كانت لدى ا

، فإننا لم نتلق استجابة ُتذكر بشأن تأكيدات مرتبطة بأعمال ٢٠٢٠دیسمبر ٣١عالوة على ذلك، وخالل تدقيقنا للسنة المنتهية في 
حقق من وجود واكتمال مطالبات من دائنين تجاریين ودائنين آخرین، وبعض تأكيدات المحامين التدقيق بشكل مباشر، وهي مطلوبة للت

الخارجيين فيما یتعلق بالدعاوى القضائية، بغرض تقييم مدى تعرض المجموعة للدعاوى القضائية وكفایة المخصصات واإلفصاحات 
یقين جوهري والذي قد یلقي بشكوك جوهریة حول قدرة المجموعة على المطلوبة والمبالغ المستحقة. وُتشير هذه الظروف، إلى وجود عدم  

ال االستمرار على أساس مبدأ االستمراریة، ونتيجًة لذلك، قد ال تتمكن المجموعة من تحقيق موجوداتها والوفاء بمطلوباتها أثناء سير األعم
العادیة.

ة المرفقة وفقًا لمبدأ االستمراریة، استنادًا إلى خطة إعادة هيكلة أعدتها اإلدارة ومع ذلك، تم إعداد البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلي
بالتشاور مع مجلس إدارة الشركة وتم اعتمادها من المساهمين. إن افتراض استمرار المجموعة وفقًا لمبدأ االستمراریة وأثر خطة إعادة 

یعتمد بشكٍل كبير على تنفيذ الخطة بنجاح، بما في ٢٠٢١مارس ٣١كما في الهيكلة على بياناتها المالية الموحدة الموجزة المرحلية 
ذلك موافقة المقرضين والجهات التنظيمية واألطراف المعنية األخرى، وال یمكن تحدیده في هذه المرحلة. إن المجموعة بصدد جمع  

ألن هذه العملية ما زالت قيد التنفيذ، فإننا ال یمكننا تفاصيل مطالبات الدائنين ومطابقتها مع تلك المسجلة في سجالت المجموعة. نظراً 
.٢٠٢١مارس ٣١تحدید ما إذا كانت هناك حاجة إلى أیة تعدیالت على البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية للفترة المنتهية في 

أیضًا فقرة عدم إبداء الرأي بخصوص ٢٠٢٠ر دیسمب٣١وقد تضمن رأینا بخصوص تدقيق البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
بعض األمور المذكورة أعاله وأمور أخرى.
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عدم إبداء االستنتاج 

أساس من تقریرنا، لم نتمكن من الحصول على أدلة كافية ومناسبة لتشكل  أساس عدم إبداء االستنتاجنظرًا ألهمية األمور الموضحة في فقرة  
. وبناًء على ذلك، فإننا ال ٢٠٢١مارس ٣١الستنتاج المراجعة حول البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية المرفقة للمجموعة كما في 

نبدي استنتاًجا بشأن هذه البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية.

عن ارنست ویونغ

وردة ابراهيم
شـریك 

١٢٥٨رقم القيد: 

٢٠٢١یونيو ١٣
دبي، اإلمارات العربية المتحدة



دریك أند سكل انترناشيونال ش.م.ع والشركات التابعة لها

المرفقة جزءًا من ھذه البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة.٢٣إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
٤

المرحليبيان المركز المالي الموحد
٢٠٢١مارس ٣١كما في 

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) إیضاح

الموجودات 
موجودات غير متداولة

٧٤٤٬٩٦٣٤٤٬٨٩٥ممتلكات ومعدات 
٩٢٬٩٤٧٩٤٬٣٥٤عقار استثماري 

٥٬٨٣٣٦٬١٨٦موجودات حق االستخدام
١٥٬٨١٩١٦٬٥٤٣موجودات ضریبة دخل مؤجلة

٨٥٨٬٢٤٧٣٧٬٨٢٠مدینون تجاریون وآخرون 
٢١٧٬٨٠٩١٩٩٬٧٩٨

موجودات متداولة
٨٢٢٨٬٨٥٥٢٥٩٬١١٤وآخرون مدینون تجاریون 

٩١٥٬٠٦٠١٩٬٩٨٥مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
٩٧٤١٬٠٥٨موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

١٠٨٠٬٩٦٩٩٨٬٩٦٢نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
٣٢٥٬٨٥٨٣٧٩٬١١٩

٢٬٥٨٩٥٢٬٥٨للبيعموجودات محتفظ بها 
٣٢٨٬٤٤٧٣٨١٬٧٠٤

٥٤٦٬٢٥٦٥٨١٬٥٠٢إجمالي الموجودات 

حقوق ملكية ومطلوبات 
حقوق الملكية

١٬٠٧٠٬٩٨٨١٬٠٧٠٬٩٨٨رأس المال
٣٬٠٢٦٣٬٠٢٦عالوة إصدار

١٢٥٬٧٦٠١٢٥٬٧٦٠احتياطي قانوني
)٤٬٩٠١٬٥٥٦()٤٬٧٨٦٬١٨٣(خسائر متراكمة

)٥٩٬١٩٨()٦٦٬٠١٤(ت أجنبيةاحتياطي تحویل عمال
)٣٬٧٦٠٬٩٨٠()٣٬٦٥٢٬٤٢٣(عجز في الموجودات العائدة إلى مالكي الشركة األم 

)١٤١٬٦٣٢()١٤١٬٦٣٢(حصص غير مسيطرة
)٣٬٩٠٢٬٦١٢()٣٬٧٩٤٬٠٥٥(عجز الموجودات 





دریك أند سكل انترناشيونال ش.م.ع والشركات التابعة لها

المرفقة جزءًا من ھذه البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة.٢٣إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
٦

المرحليالموجز الموحد بيان الدخل الشامل اآلخر 
(غير مدققة)٢٠٢١مارس ٣١المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 

فترة الثالثة أشهر المنتهية
مارس٣١في 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهمإیضاح

العمليات المستمرة
٦٤٥٬٨٥٧٣٩٬٣٧٠یراداتاإل

)٣٧٬١١١()٤٠٬٧٩٤(تكلفة اإلیرادات
٥٬٠٦٣٢٬٢٥٩إجمالي األرباح 

١٥١٧٠٬٠٧٤٦٬٤٠٠دخل آخر
)١٨٬٠٥٣()١٥٬٧٥٣(١٦مصاریف عمومية وإداریة

-)٣٬٦٠٠(القضائيةمخصص الدعاوى 
على المصاریف المدفوعة مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

-)٥٬٤٤٥(٨مقدمًا والمدینون اآلخرون 
-)١٣٬٥٧٠(مخصص صرف قيمة السندات

٢٬٣٥٥-الحصة من نتائج المشروع المشترك
٢٧٦٤دخل التمویل

)٢٢٬٤٦٧()٢١٬٠٥٠(١٧تكاليف التمویل
)٢٩٬٤٤٢(١١٥٬٧٤٦أرباح/(خسائر) قبل الضریبة من العمليات المستمرة 

)٣٥٤()٣٧٣(١٨مصاریف ضریبة الدخل
)٢٩٬٧٩٦(١١٥٬٣٧٣سارة) للفترة (الخ/الربح

العائدة إلى:
)٢٩٬٧٩٦(١١٥٬٣٧٣حملة أسهم الشركة األم 

ربح/(خسارة) السهم
)٣٠٬٠(١٩١١٬٠األساسي والمخفف (بالدرهم)-

)٢٩٬٧٩٦(١١٥٬٣٧٣األرباح/(الخسائر) للفترة 

إلى األرباح أو الخسائريفها الحقًا قد ُیعاد تصنى التيخر الدخل الشامل األبنود 
)١٬٩٠٠()٦٬٨١٦(فروق من تحویل عمالت أجنبية

)١٬٩٠٠()٦٬٨١٦(بنود الخسائر الشاملة األخرى للفترة
)٣١٬٦٩٦(١٠٨٬٥٥٧إجمالي الدخل الشامل / (الخسائر الشاملة) للفترة 

العائد إلى:
)٦٣١٬٦٩(١٠٨٬٥٥٧حملة أسهم الشركة األم 
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المرفقة جزءًا من ھذه البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة.٢٣إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
٧

الموحد الموجز المرحليبيان التغيرات في حقوق الملكية 
(غير مدققة)٢٠٢١مارس ٣١المنتهية في الثالثة أشهر لفترة

العائدة إلى مساهمي الشركة األم 
حصص احتياطي تحویل 

المجموع ةغير مسيطر المجموع عمالت أجنبيةخسائر متراكمةاحتياطي قانوني عالوة إصدار رأس المال
ألف درهم ألف درهم درهم ألف  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

ینایر ١الرصيد في 
)٣٬٩٠٢٬٦١٢()١٤١٬٦٣٢()٣٬٧٦٠٬٩٨٠()٥٩٬١٩٨()٤٬٩٠١٬٥٥٦(١٬٠٧٠٬٩٨٨٣٬٠٢٦١٢٥٬٧٦٠(مدققة) ٢٠٢١

١١٥٬٣٧٣-١١٥٬٣٧٣-١١٥٬٣٧٣---األرباح للفترة 

)٦٬٨١٦(-)٦٬٨١٦()٦٬٨١٦(----بنود الخسارة الشاملة للفترة 

١٠٨٬٥٥٧-١٠٨٬٥٥٧)٦٬٨١٦(١١٥٬٣٧٣---للفترة / (الخسارة الشاملة)إجمالي الدخل الشامل 

) ٠٥٥٬٧٩٤٣٬() ١٤١٬٦٣٢() ٣٬٦٥٢٬٤٢٣() ٦٦٬٠١٤() ٤٬٧٨٦٬١٨٣(٢٠٢١١٬٠٧٠٬٩٨٨٣٬٠٢٦١٢٥٬٧٦٠مارس ٣١الرصيد في 

)٣٬٩٧٨٬٩٦٨()١٢٣٬٦٨٤()٣٬٨٥٥٬٢٨٤()٥٨٬٦٠٤()٤٬٩٩٦٬٤٥٤(١٬٠٧٠٬٩٨٨٣٬٠٢٦١٢٥٬٧٦٠) مدققة(٢٠٢٠ینایر ١الرصيد في 

)٢٩٬٧٩٦(-)٢٩٬٧٩٦(-)٢٩٬٧٩٦(---الخسارة للفترة 

بنود الخسارة الشاملة  
)١٬٩٠٠(-)١٬٩٠٠()١٬٩٠٠(----األخرى للفترة 

إجمالي الخسارة الشاملة  
)٣١٬٦٩٦(-)٣١٬٦٩٦()١٬٩٠٠()٢٩٬٧٩٦(---للفترة 

)٦٤٤٬٠١٠٬٦()١٢٣٬٦٨٤()٣٬٨٨٦٬٩٨٠()٦٠٬٥٠٤()٥٬٠٢٦٬٢٥٠(٢٠٢٠١٬٠٧٠٬٩٨٨٣٬٠٢٦١٢٥٬٧٦٠مارس ٣١الرصيد في 



دریك أند سكل انترناشيونال ش.م.ع والشركات التابعة لها

المرفقة جزءًا من ھذه البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة.٢٣إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
٨

المرحليالموجزبيان التدفقات النقدیة الموحد
(غير مدققة)٢٠٢١مارس ٣١المنتهية في الثالثة أشهر فترة ل

فترة الثالثة أشهر المنتهية
مارس٣١في 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهمإیضاح

األنشطة التشغيلية
)٢٩٬٤٤٢(١١٥٬٧٤٦تمرة(الخسائر) قبل الضریبة من العمليات المس/األرباح 

--األرباح /(الخسائر) قبل الضریبة من العمليات المتوقفة
)٢٩٬٤٤٢(١١٥٬٧٤٦أرباح قبل الضریبة

التعدیالت للبنود التالية:
٧٩٤٣٣٢استهالك الممتلكات والمعدات

١٬٤٠٧١٬٤١١استهالك العقار االستثماري 
١٤-ت اد ممتلكات ومعداخسارة من استبع

)٢٬٣٥٥(-الحصة من نتائج المشروع المشترك
٤٬٧٦٠-مصاریف متعلقة باستبعاد شركة تابعة

-٣٬٦٠٠مخصص الدعاوى القضائية
-١٣٬٥٧٠مخصص صرف قيمة الكفاالت

-٨٤األرباح أو الخسائرالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خاللخسائر/(أرباح)
٤٢٣٥١٨مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفين

١٢٢١٬١٣٨٢٢٬٤٦٧تكلفة التمویل
)٦٤()٢٧(دخل التمویل

٣٧٩٤٥٥استهالك موجودات حق االستخدام
١٠٨٢١٥فائدة مترتبة على مطلوبات عقود االیجار

)٢٬٢١٠()١٦٥٬٨٧٠(١٥صصاتإعادة قيد المخ 
٥٠٢-مخصص المخزون بطيء الحركة

)٣٬٣٩٧()٩٬٣٤٨(
التغيرات في رأس المال العامل:

)٥٠٢(-المخزون 
)٦٬٦٧٤(٨١٠٬٤٩١مدینة تجاریة وأخرى ذمم 

٣٬٣٣٨)٣٩٬٤٧٨(ذمم دائنة تجاریة وأخرى (باستثناء ضریبة الدخل والفوائد مستحقة الدفع)
٩١٣٧٬٥١٢٠٬١٤مبالغ مستحقة إلى/ من أطراف ذات عالقة

)٦٬٨٨٥)٣٣٬١٩٨
)٨٧٨()٢٩١(مكافأة نهایة الخدمة المدفوعة للموظفين

--ضریبة دخل مدفوعة

صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية  
٦٬٠٠٧)٣٣٬٤٨٩(العمليات المستمرة-
--وقفة يات المتالعمل-

)٠٠٧٬٦)٤٨٩٬٣٣



دریك أند سكل انترناشيونال ش.م.ع والشركات التابعة لها

المرفقة جزءًا من ھذه البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة.٢٣إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
٩

(تتمة)المرحلي الموجزالموحدبيان التدفقات النقدیة 
٢٠٢١مارس ٣١المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 

فترة الثالثة أشهر المنتهية
مارس٣١في 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهمإیضاح

)١٤()٢٩٩(٦األنشطة االستثماریة 
-٧١٣٣مبالغ محصلة من استبعاد ممتلكات ومعدات

٢٧٦٤مقبوضةفوائد 
٥٠)١٣٩(صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة

األنشطة التمویلية
)٣٬٩٩٢(٤٬٣٧٤الحركة في ودائع ألجل مرهونة

٥٬١٩٣٧٬٢٨١الحركة في إیصاالت األمانة والسلفيات األخرى 
٨٦٢٬١٩٨٣٤الحركة في القروض ألجل

األنشطة التمویليةصافي النقد من 
٢٩٬٤٢٩٤٬١٢٣العمليات المستمرة-
--العمليات المتوقفة-

٢٩٬٤٢٩٤٬١٢٣
صافي (النقص) / الزیادة في النقدیة وشبه النقدیة

)١٠٬١٨٠)٤٬١٩٩

)١٬٩٥٨()٧٬٢٨٧(جنبيةصافي فروق تحویل العمالت األ

)٠٦٣٬٩٤()٦٢٢٬٤٧٩(بدایة الفترةالنقدیة وشبه النقدیة في 
)٨٤١٬٨٥()٦٣٣٬٩٦٥(١٠النقدیة وشبه النقدیة في نهایة الفترة 



ترناشيونال ش.م.ع والشركات التابعة لهادریك أند سكل ان
الموحدة الموجزة المرحلیةالمالیة المعلوماتإیضاحات حول 

(غیر مدققة)٢٠٢١مارس ٣١في 

١٠

الشركةمعلومات -١

ــركة األم") في  ــركة" أو "الشـ ــيونال ش.م.ع ("الشـ ــكل انترناشـ ــركة دریك أند سـ ســـت شـ ــّ جل٢٠٠٨نوفمبر ١٦تأسـ ــُ ٢٠٠٩ینایر ٢١ت في ، وسـ
. إن أســهم الشــركة مدرجة في ســوق دبي ٢٠١٥) لســنة  ٢كشــركة مســاهمة عامة وفقًا للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (

المالي.

ــوم بالقانون االتحادي رقم  ــأن ٢٠١٥لســــــنة  ٢تحادي رقموالذي ینص على تعدیل بعض أحكام القانون اال٢٠٢٠لســــــنة  ٢٦إن المرســــ ــ بشــ
التي یجب االلتزام بها ، و ٢٠٢١ینایر ٢ودخلت التعدیالت حيز التنفيذ بتاریخ ٢٠٢٠ســـبتمبر ٢٧الشـــركات التجاریة قد تم إصـــداره بتاریخ 

یدة وتحدیث قامت الشــركة بتقييم متطلبات االمتثال لألحكام الجدفقدبالكامل في غضــون عام واحد من تاریخ دخول التعدیالت حيز التنفيذ.
. وســتكون ٢٠٢١أبریل ٢٩بتاریخالذي عقد و افقة عليه في اجتماع الجمعية العمومية الســنوي نظامها األســاســي على النحو الذي تمت المو 

.التعدیالتالشركة ملتزمة بالكامل بذلك في موعد ال یتجاوز فترة االنتقال المنصوص عليها في

دبي، اإلمارات العربية المتحدة.٦٥٧٩٤عنوان المقر المسجل للشركة هو ص.ب 

اوالت  تتمثل األنشــطة الرئيســية للشــركة وشــركاتها التابعة (معًا "المجموعة") في تنفيذ أعمال المقاوالت المتعلقة بقطاع اإلنشــاءات وتشــمل المق
وبا وآسيا وشمال أفریقيا.  والتبرید والصرف الصحي في منطقة الشرق األوسط وأور الكهربائية والصحية والنفط والغاز والتكييف

:للمجموعةفيما یلي الشركات الرئيسية التابعة بصورٍة مباشرة أو غير مباشرة 

٪نسبة الملكية األنشطة الرئيسية الشركات التابعة الرئيسية 

بلد التأسيس 
٣١

مارس 
٣١

دیسمبر
٢٠٢١٢٠٢٠

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

المقاوالت المتعلقة بالهندسة ال أعم
١٠٠١٠٠الميكانيكية والكهربائية والصحية

اإلمارات العربية 
المتحدة

دریك أند سكل للهندسة، سابقًا دریك أند 
سكل للمياه والطاقة ذ.م.م

هندسة وشراء وإنشاء مشاریع البنية 
١٠٠١٠٠التحتية للمياه والطاقة

اإلمارات العربية 
المتحدة

اقة والبيئة وشركاتها التابعة نت للطباسافا 
(شركة تابعة لشركة باسفانت إنجينيرینغ 

ليمتد)
إنشاء محطات معالجة مياه الصرف 

ألمانيا١٠٠١٠٠والمياه والرواسب

دریك أند سكل انترناشيونال للمقاوالت 
الكهربائية ذ.م.م

المقاوالت الميكانيكية والكهربائية 
طاع وأعمال التصليح المتعلقة بق

الكویت١٠٠١٠٠اإلنشاءات
دریك أند سكل انترناشيونال للمقاوالت 

ش.م.م
أعمال المقاوالت المتعلقة بالهندسة 
١٠٠١٠٠الميكانيكية والكهربائية والصحية

جمهوریة مصر 
العربية

سكل انترناشيونال ذ.م.م (ُعمان)دریك أند 
أعمال المقاوالت المتعلقة بالهندسة 

سلطنة عمان٥١٥١كهربائية والصحيةالميكانيكية وال



ترناشيونال ش.م.ع والشركات التابعة لهادریك أند سكل ان
الموحدة الموجزة المرحلیةالمالیة المعلوماتإیضاحات حول 

(غیر مدققة)٢٠٢١مارس ٣١في 

١١

(تتمة)معلومات الشركة-١

ــنة *خالل  ــ ــمبر ٣١المنتهية في الســ ــ ــركتها التابعة في قطر. خالل ٢٠١٨دیســ ــ ــغيليًا على شــ ــ ــنة، فقدت المجموعة الســــــيطرة إداریًا وتشــ ــ الســ
بانتظار  في الشركة التابعة)االقتصادیةالقانونية و منفعتها كامل حصتها (حصة، قامت المجموعة باستبعاد٢٠٢٠دیسمبر ٣١المنتهية في 

.١٤. راجع اإلیضاح نقل الملكية القانونية الجاریة كما في تاریخ إصدار هذه البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية

دریك أند سـكل وشــركة  م.مشـركة جلف تكنیكال كونسـتركشـن ش.ذ.كل من ممتلكاتها في باســتبعادفي الســنوات الســابقة، قامت المجموعة 
ویجري حاليًا  .  ـشركة دریك أند ـسكل لإلنـشاءات ذ.م.موـشركة المركز العالمي للمقاوالت المحدودةوـشركة ـسعودیة محدودةانترناـشیونال 

لموحدة.تاریخ إصدار هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة اكما في عملية نقل الملكية القانونية والتي مازالت قيد التنفيذ 

أي  عمل المجموعة في العدید من الدول مثل ألمانيا والهند والمملكة العربية الســـــعودیة والجزائر واألردن والعراق من خالل فروع الشـــــركة أو  ت
.فروعها أو من شركاتها التابعة

ـــعة لســــيطرة مشــــتركة٪ في منشــــ ٥٠، حصــــة بنســــبة متمتلك المجموعة، من خالل دریك أند ســــكل انترناشــــيونال للمقاوالت ش.م. مع أة خاضـ
وهذا المشــروع . ٢٠١١یوليو ٢١بتاریخ مبرمة  ) وذلك بموجب اتفاقية مشــروع مشــترك أبناء مصــر للتعمير ش.م.م(أبناء حســن عالم شــركة  

الموجزة المرحلية.مصّنف ضمن العمليات المشتركة في هذه البيانات المالية الموحدة 

لألعمال ٪ في مشروع مشترك٩٠حصة بنسبة أبوظبي-ش.ذ.م.م،سكل انترناشیونالأنددریكوعة، من خالل شركة تمتلك المجم
، بموجب اتفاقیة مشروع مشترك أبوظبي وشركة غنتوت للنقل والمقاوالت العامة ذ.م.م–المیكانیكیة والصحیة مع شركة انتیرا اس.بي.ایھ  

.الموجزة المرحلیةالمالیة الموحدةالبیاناتیات المشتركة في ھذه . وھذا المشروع مصّنف ضمن العمل٢٠١٨نوفمبر١٢مبرمة بتاریخ 

(دریك أند في مشـروع مشـترك مع شـركة الحبتور ليتون سـبيكون ذ.م.م٪٥١تمتلك شـركة دریك أند سـكل انترناشـيونال ش.م.ع حصـة بنسـبة 
ــيونال  ــكل انترناشــ ــترك) بموجب اتفاقية مشــــروع م-ســ ــترك مبرمة بتاریخ الحبتور ليتون ســــبيكون مشــــروع مشــ وتتطلب  . ٢٠١٣أبریل ١٧شــ

الحبتور ليتون ســبيكون مشــروع مشــترك موافقة باإلجماع  -اتفاقيات هذا المشــروع المشــترك فيما یتعلق بمشــروع دریك أند ســكل انترناشــيونال 
كة ویتحمالن بالتضــامن والتكافل  األطراف على كافة األنشــطة ذات العالقة. وإن الشــریكين لهما حقوق مباشــرة في موجودات الشــرامن جميع

ــأة ضـــمن العمليات المشـــتركة وتقوم المجموعة بتثبيت حقها المباشـــر في  االلتزامات التي تتحملها الشـــراكة. ومن ثم، یتم تصـــنيف هذه  المنشـ
ات واإلیرادات والمصروفات المحتفظ بها بشكٍل مشترك.الموجودات والمطلوب

تحت الســيطرة المشــتركة مع شــركة الحبتور ليتون ســبيكون ذ.م.م منشــأةفي ٪٤٩م.م حصــة بنســبة تمتلك شــركة دریك أند ســكل للهندســة ذ.
. وهذا ٢٠١٣مایو ١الحبتور ليتون سـبيكون مشـروع مشـترك) بموجب اتفاقية مشـروع مشـترك مبرمة بتاریخ -(دریك أند سـكل انترناشـيونال 

.رحليةالية الموحدة الموجزة الملماالبياناتالمشروع مصّنف ضمن العمليات المشتركة في هذه 

شـركة مع  في منشـأة تحت السـيطرة المشـتركة٪ ٣٣، حصـة بنسـبة باسـافنت للطاقة والبيئة جي ام بي اتشتمتلك المجموعة، من خالل شـركة  
. وهذا ٢٠١٢دیســــــــمبر٩بموجب اتفاقية مشــــــــروع مشــــــــترك مبرمة بتاریخ مبيعات المعدات والخدمات النفطية وشــــــــركة الحناوي للمقاوالت، 

.المالية الموحدة الموجزة المرحليةالبياناتالمشروع مصّنف ضمن العمليات المشتركة في هذه 

المشـتركة مع شـركة ٪ في منشـأة تحت السـيطرة ٣٥تمتلك المجموعة، من خالل شـركة باسـافنت للطاقة والبيئة جي ام بي اتش، حصـة بنسـبة 
ضــمن العمليات المشــتركة . وهذا المشــروع مصــّنف٢٠١٣أكتوبر ٣١وع مشــترك مبرمة بتاریخ أكســيونا أجوا الســعودیة بموجب اتفاقية مشــر 

في هذه البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية.

٪ في منشـأة تحت السـيطرة المشـتركة مع شـركة ٩٩بنسـبة تمتلك المجموعة، من خالل شـركة باسـافنت للطاقة والبيئة جي ام بي اتش، حصـة 
. وهذا المشــروع مصــّنف ضــمن العمليات المشــتركة في  ٢٠١٧یونيو١أجوا الســعودیة بموجب اتفاقية مشــروع مشــترك مبرمة بتاریخ أكســيونا 

هذه البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية.

طرة المشـتركة مع شـركة ٪ في منشـأة تحت السـي٥٠قة والبيئة جي ام بي اتش، حصـة بنسـبة تمتلك المجموعة، من خالل شـركة باسـافنت للطا 
. وهذا المشــروع مصــّنف ضــمن العمليات المشــتركة ٢٠١٦أكتوبر ١٢مشــروع مشــترك مبرمة بتاریخ الرســن آند توبرو ليمتد بموجب اتفاقية

في هذه البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية.



ترناشيونال ش.م.ع والشركات التابعة لهادریك أند سكل ان
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(غیر مدققة)٢٠٢١مارس ٣١في 
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أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية-٢

االستمراریة مبدأ  ١-٢

ــتمراریة، في ضـــــوء مبادرات إعادة الهيكلة التي تم تنفيذها الموجزة المرحليةلبيانات المالية الموحدةد هذه اتم إعدا من على أســـــاس مبدأ االســـ
.قبل المجموعة

تكبـدت -٢٠٢٠مـارس ٣١(٢٠٢١مـارس ٣١أشــــــــــــــهر المنتهيـة في الثالثـة مليون درهم خالل فترة ١١٦حققـت المجموعـة أربـاحـًا بلغـت 
ــائر  ٣١مليون درهم (٣٬٩٧٦مليون درهم)، وكمـا في ذلـك الـتاریخ تجـاوزت مطلوـباتهـا المتـداولـة موجوداتهـا المتـداولـة بمبلغ ٣٠بلغـت خســــــــــــ
ــمبر  ـــغيلية بمبلغ درهم). مليون ٤٬٠٦٧-٢٠٢٠دیســـ ــالبة من األنشـــــطة التشــ ٣٣وعالوة على ذلك، كانت لدى المجموعة تدفقات نقدیة ســـ

تشير هذه الظروف  مليون درهم).  ٦تدفق داخل بمبلغ  –٢٠٢٠مارس ٣١(٢٠٢١مارس ٣١أشهر المنتهية في مليون درهم لفترة الثالثة 
ــتمراریة، إلى وجود أحد التقدیرات غير المؤكدة والذي قد یلقي بشـــــكوك  ــتمرار على أســـــاس مبدأ االســـ جوهریة حول قدرة المجموعة على االســـ

موجوداتها والوفاء بمطلوباتها أثناء ســير األعمال العادیة. وفي حالة عدم تمكن المجموعة من وبناًء عليه قد ال تتمكن المجموعة من تحقيق 
إلى المبلغ الممكن تحصـيله مقابلها لتكوین مخصـص ألي مطلوبات أ االسـتمراریة، سـيلزم خفض قيمة الموجودات االسـتمرار على أسـاس مبد

لى موجودات متداولة والمطلوبات غير المتداولة إلى مطلوبات متداولة. ومع ذلك، قد تنشــأ عنها وإعادة تصــنيف الموجودات غير المتداولة إ
الذي یستند إلى التطورات المتعلقة بإعادة الهيكلة. الموجزة المرحلية وفقًا لمبدأ االستمراریةتم إعداد البيانات المالية الموحدة 

وافق  . وفي هذا الوقت، ٢٠١٨ئر جوهریة خالل الربع الثالث من ســــــــــــنة  وقد بدأت المجموعة عملية إعادة الهيكلة عقب اإلبالغ عن خســــــــــــا 
، قامت الشـركة ٢٠١٨األخير من سـنة شـركة على تشـكيل لجنة إعادة هيكلة لوضـع خطة شـاملة إلعادة الهيكلة. وخالل الربعالمجلس إدارة 

ــتقلة ل ــاریين إلجراء مراجعة مســ ــتشــ ــارین قانونيين واســ ــتشــ ــارین ماليين ومســ ــتشــ ــارین  قد حالة األعمال. و بتعيين مســ ــتشــ تم تعيين مزید من المســ
(یشار إلى المستشارین واالستشاریين معا باسم "المستشارین").٢٠١٩خالل سنة الماليين والقانونيين 

اســــية ، تعاون مجلس اإلدارة وإدارة المجموعة والمســــتشــــارین معا لتطویر التوجه االســــتراتيجي من خالل المبادئ األســــ ٢٠١٩ســــنة  في أوائل
اهمين واعتماده خالل الســـــــــــــتراتيجية إعادة الهيكلة. تم اعتمادها والموافقة عليها من مجلس اإلدارة. وقد جرى عرض ذلك الحقًا على المســـــــــــــ 

ــًا للتوجه االســــتراتيجي بعد ٢٠١٩مایو ٧مية الذي عقد في اجتماع الجمعية العمو  . وما أن تم اعتمادها، أصــــبحت هذه االســــتراتيجية أســــاســ
ــــاء  ــ ـــتقبلية. یواصــــــــل مجلس اإلدارة واإلدارة بتنفيذ التوجه االســــــــتراتيجي ومبادئ إعادة الهيكلة من خالل اانشــ لخروج من خطة األعمال المســـــ

.النشطةالعمليات واألسواق غير 

والموظفين فيما وعالوة على ذلك، ركزت المجموعة على إشـراك جميع الجهات المعنية، بما في ذلك الجهات التنظيمية والمقرضـين والدائنين
امت أكبر أربع جهات مقرضــة بتشــكيل قیتعلق بمختلف المبادرات التي كانت تنفذها المجموعة. بدأت المجموعة المناقشــات مع المقرضــين. 

ـــة ( ــــــ ـــــة التغيرات المالية المطلوبة إلعادة المجموعة إلى الربحية مرة أخرى بمرور الوقت. كما أجرتلجنة خاصــ ــ ــ ـــــــــة") لمناقشــ "اللجنة الخاصــ
المجموعة بحث موسع لتحدید تفاصيل الدائنين التجاریين.

ـــــــاریع القدیمة ا ــغيلي، ركزت المجموعة جهودها نحو تقليل تكاليفها والتركيز على المشــ ـــــــاكل كبيرة في وعلى الجانب التشـــــــ لتي تعاني من مشــ
ــتراتالنقدیة أو الربحية. التدفقات  ـــــ ـــــــرعت المجموعة في تنفيذ الهدف االســ يجي لمجلس اإلدارة كما تمت الموافقة عليه في عالوة على ذلك، شــ
.غير األساسيةمساهمين، وهو الخروج من العمليات واألسواقاجتماع ال

ــنة  بوضــــــــــع خطة األعمال بدعم من مســــــــــتشــــــــــاري المجموعة وتم اعتمادها من مجلس اإلدارة ("خطة ، ٢٠١٩كما قامت اإلدارة، خالل ســــــــ
ــنة . كان هناك العدید من االجتماعات مع اللجنة الخاصــــة وعدد من االجتماعات مع األفراد  ٢٠١٩األعمال") في نهایة الربع الثالث من ســ

واالجتماعات مع البنوك.
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١٣

سبية (تتمة) أسس اإلعداد والسياسات المحا-٢

مبدأ االستمراریة (تتمة) ١-٢

اإلدارة بدعم من المســـتشـــارین بإعداد خطة تقام.١٩-، قام مجلس اإلدارة بمراجعة خطة االعمال في ضـــوء وباء كوفيد٢٠٢٠خالل ســـنة  
ـــنة  أعمال معدلة، تمت الموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة  ، وتم اعتمادها الحقًا من قبل اللجنة الخاصـــــة  ٢٠٢٠خالل الربع الثالث من ســ

، كانت ١٩-يها جائحة كوفيدببت ف. وعلى مدار السـنة، وعلى الرغم من األوضـاع التي تسـ ٢٠٢٠ومسـتشـاریها خالل الربع األخير من سـنة 
هناك عدة اجتماعات مع اللجنة الخاصـة وعدد من البنوك الفردیة لمناقشـة شـروط صـفقة إعادة الهيكلة المحتملة. وكجزء من هذه العملية، تم 

ــــنة  ع األوضــــــع البنود الرئيســــــية لخطة إعادة الهيكلة، وتم االتفاق عليها إلى حٍد كبير مع اللجنة الخاصــــــة في نهایة الرب .  ٢٠٢٠خير من ســ
، كانت هناك مناقشات مستمرة بين الشركة واللجنة الخاصة تهدف إلى االتفاق على خطة إعادة هيكلة.٢٠٢٠وخالل سنة 

ــاؤها بموجب المرســـــوم االتحادي رقم (، تواصـــــل مجلس اإلدارة مع لجنة إعادة الهيكلة المالية٢٠٢٠وكذلك في ســـــنة   ) لســـــنة ٩التي تم إنشـــ
لجنة قبول الشــركة بموجب القرارات الموضــحة أعاله. تم تقدیم طلب رســمي إلىمجلس اإلدارة من لجنة إعادة الهيكلة الماليةب . طل٢٠١٦

من قبل اللجنة لدعم واإلشــراف  ٢٠٢٠الثاني من ســنة الربع خاللوتم قبوله الحقًا ٢٠٢٠األول من ســنة  الربع خاللإعادة الهيكلة المالية 
ــــركات التابعة لها. ة على إعادة الهيكل ــــركة والشــ ــــتقل المالية للشــ وعقب ذلك بوقٍت قصــــــير، قامت لجنة إعادة التنظيم المالي بتعيين خبير مســ

إن االجتماعات  لجنة إعادة التنظيم المالي. وعرض آخر المســــــتجدات بصــــــورة منتظمة على("الخبير") لإلشــــــراف على عملية إعادة التنظيم 
الثالث من ســـــــنة الربع خاللبدأت قد والشـــــــركة المعين من قبل اللجنةمســـــــتقلالخبير والة الهيكلة الماليةادبين لجنة إعالشـــــــهریة  الرســـــــمية 
٢٠٢٠.

ــــات مع لجنة إعادة التنظيم المالي ودعم و ، ٢٠٢٠في بدایة ســــــبتمبر  للتأكد "عملية مطالبات الدائنينأطلق الخبير "الشــــــركة، من بعد مناقشــ
لكل من الدائنين الماليين (البنوك والمؤسسات المالية) والدائنين التجاریين.،ئنينمن تفاصيل جميع مطالبات الدا

المنصــــــــــة عبر٢٠٢١مارس ١ومع الدائنين التجاریين بتاریخ ٢٠٢١فبرایر ٢٥كما عقدت الشــــــــــركة اجتماعًا مع الدائنين الماليين بتاریخ 
ــية.  ــركة بوقامت الاالفتراضــ ــتراك مع الخبير المعين من قبل لجنة إعادة التنظيم المالي.،")("الخطةعرض خطة إعادة الهيكلة شــ الحقًا  باالشــ

ــدارلالجتماعات، تم  ــتندات التي تحدد إصـــــ ــفقة التجاریة للدائنينتفاصـــــــيل المســـــ یقوم ، ذاتهلمراجعتها. وفي الوقتالماليين والتجاریينالصـــــ
إلضــفاء الطابع الرســمي على الموافقة على  الالزمةالمســتندات القانونية اغةبصــيالقانونيين والماليين لكل من الشــركة والدائنينالمســتشــارین 

الخطة.

ًا  تیتطلب وقيها ومن ثم فإن إضفاء الطابع الرسمي عل،الجوانب التشغيلية والمالية والقانونية معقدة للغایةجميع إن إعادة الهيكلة الشاملة من 
. یقوم ١٩-، تم وضــــــــــــــع قوانين جـدیـدة للتعـامـل مع جـائحـة كوفيـدالمتقـدمـةالـدولفي معظم ، وكمـا هو الحـالعالوًة على ذلـك. كبيرًا للغـایـة

اإلسالمية.مستشارو الشركة اآلن بوضع اللمسات األخيرة على المستندات لضمان االمتثال للقوانين الجدیدة واللوائح ومتطلبات الشریعة 

.٢٠٢١نهایة یونيو لوثائق القانونية لجميع الدائنين بحلولاكافةسيتم تقدیم 

(من الدائنين ثلثي ةعلى موافقالشـركةعملية التصـویت. بمجرد حصـولوتفاصـيل حول المسـتندات على نموذج التصـویت هذهتحتويسـوف  
للحصــــــــول على موافقة المحكمة على الخطة. بمجرد موافقة ســــــــعى الشــــــــركةســــــــوف تحيث القيمة)، وبدعم من لجنة إعادة التنظيم المالي، 

وراق المالية والسـلع إلطالق حقوق إصـدار األسـهم، والتي سـتسـمح مة على الخطة، سـتسـعى الشـركة للحصـول على موافقة من هيئة األالمحك
في نهایة الربع الثالث من سنة من هذه العملية تهاء رسمًيا لجميع المساهمين الحاليين باالكتتاب في األسهم الجدیدة. من المتوقع أن یتم االن

.٢٠٢١ائل الربع الرابع من سنة أو أو ٢٠٢١

أسس االعداد ٢-٢

ـــة الموحدة الموجزة المرحلية لفترة  ــــــ ـــات الماليـ ــــــ وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٢٠٢١مارس ٣١أشهر المنتهية في الثالثة تم إعداد البيانـ
ة.، إعداد التقاریر المالية المرحلية، الصادر عن مجلس المعایير المحاسبية الدولي٣٤
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(غیر مدققة)٢٠٢١مارس ٣١في 
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أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية (تتمة) -٢

أسس االعداد (تتمة) ٢-٢

ــــــتمل البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية على كافة  المعلومات واإلفصــــــــــاحات المطلوبة في البيانات المالية الموحدة الســــــــــنویة، ال تشــــ
، والتي تم إعدادها وفقًا للمعایير الدولية ٢٠٢٠دیســـــــمبر ٣١للمجموعة كما في وینبغي أن تقرأ جنبًا إلى جنب مع البيانات المالية الســـــــنویة 

إلعداد التقاریر المالية.

ــتخـدمـة وعملـة العرض لـدى تم عرض هـذه البيـانـات المـاليـة الموحـد ة الموجزة المرحليـة بـدرهم اإلمـارات العربيـة المتحـدة، وهي العملـة المســــــــــــ
ألف ما لم یذكر خالف ذلك.تم تقریب جميع القيم إلى أقرب.الشركة

ــتثنـاء  الموجودات المـالـية بالقيمـة العـادلة من خالل تم إعداد هذه البـيانات المـالـية الموحدة الموجزة المرحليـة وفقـًا لمبـدأ التكلـفة الـتاریخـية، باســــــــــــ
األرباح والخسائر والتي تم قياسها بالقيمة العادلة.

أسس التوحيد ٣-٢

لمرحلية المعلومات المالية لشركة دریك أند سكل انترناشيونال ش.م.ع والشركات التي تخضع اليـة الموحدة الموجزة اتتضمن هذه البيانـات الم
ــة إلى، أو لدیها حقوق في، عوائد   ــركة المســـتثمر فيها، أو معرضـ ــركة لدیها ســـلطة على الشـ لســـيطرتها. یتم تحقيق الســـيطرة عندما تكون الشـ

المســـــتثمر فيها ولدیها القدرة على اســـــتخدام ســـــيطرتها على الشـــــركة المســـــتثمر فيها للتأثير على مبلغ عوائد  متغيرة من ارتباطها مع الشـــــركة  
المستثمر.

على نتائج المجموعة.٢٠٢١مارس ٣١أشهر المنتهية في الثالثةتشتمل هذه البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية لفترة 

ــياســــــــات  دة الموجزة المرحلية للشــــــــركات التا یتم إعداد البيانات المالية الموح  ــتخدام نفس الســــــ ــركة باســــــ ــ ــ ــــــة بالشــ بعة لنفس فترة التقریر الخاصــ
یتم حذف كافة المعامالت واألرباح واألرصدة الناشئة عن المعامالت الداخلية بين شركات المجموعة عند التوحيد.المحاسبية. كما 

عتبارًا من التاریخ الذي تتحول فيه الســـيطرة إلى المجموعة ســـتثمارات في حقوق الملكية ا الاو یتم توحيد الشـــركات التابعة والعمليات المشـــتركة  
ریخ الذي تنتقل فيه السيطرة من المجموعة.ویتوقف التوحيد في التا 

التغيرات في السياسات المحاسبية٤-٢

المالية  إن الســياســات المحاســبية المســتخدمة في إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مماثلة لتلك المتبعة عند إعداد البيانات
ــن ــنة الموحدة الســـــ ــتثناء اتباع المعایير الجدیدة الســـــــاریة المفعول كما في ٢٠٢٠دیســـــــمبر ٣١المنتهية في ویة للمجموعة للســـــ ینایر  ١، باســـــ

. لم تقم المجموعة باالتباع المبكر ألي معایير أو تفسيرات أو تعدیالت صادرة ولم یسر مفعولها بعد.٢٠٢١

ى البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية للمجموعة كما هو ، إال أنها ال تؤثر عل٢٠٢١تطبق العدید من التعدیالت ألول مرة في ســـــــــــــنة  
موضح أدناه:

ــكـيل المـقار  ــعر الـفائدة  إعادة تشـــــــ والمعيار ٩التـعدیالت على المعـيار الدولي إلعداد التـقاریر الـمالـية رقم ٢المرحـلة  -نة المعـياریة لســـــــ
والمعيار الدولي ٤والمعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  ٧لية رقم والمعيار الدولي إلعداد التقاریر الما٣٩المحاســبي الدولي رقم 

١٦الية رقم إلعداد التقاریر الم
ــــعار الفائدة بين البنوك بســـــــــــــعر فائدة بدیل خال من  ـــــــ توفر التعدیالت إعفاءات مؤقتة تتناول آثار التقاریر المالية عندما یتم اســـــــــــــتبدال أســ

المخاطر تقریبًا.



ترناشيونال ش.م.ع والشركات التابعة لهادریك أند سكل ان
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(غیر مدققة)٢٠٢١مارس ٣١في 

١٥

اإلعداد والسياسات المحاسبية (تتمة) أسس -٢

التغيرات في السياسات المحاسبية (تتمة)٤-٢

على االستثناءات المتاحة التالية:تشمل التعدیالت 
 اســـتثناء یتطلب التعامل مع التغيرات التعاقدیة، أو التغيرات في التدفقات النقدیة المطلوبة من قبل إعادة التشـــكيل على أنها تغيرات

الفائدة المتغير، بما یساوي الحركة في أسعار الفائدة في السوق في سعر
 بة من قبل إعادة تشــكيل أســعار الفائدة بين البنوك على تعيينات التحوط وتوثيق التحوط دون یجب إجراء تغييرات األذونات المطلو

وقف عالقة التحوط
یدها بشـــكل منفصـــل عندما یتم تعيين أداة معدل الفائدة الخالي  توفير إعفاء مؤقت للمنشـــآت من االلتزام بالمتطلبات التي یمكن تحد

من المخاطر كتحوط لمكون المخاطر

ت  هذه التعدیالت أي تأثير على البيانـــات الماليـــة الموحدة الموجزة المرحلية للمجموعة. تعتزم المجموعة استخدام االستثناءات في الفتراليس ل
المستقبلية إذا أصبحت قابلة للتطبيق.

واألحكامالتقدیرات استخدام -٣

اإلدارة وضـــــــع أحكام وتقدیرات وافتراضـــــــات تؤثر على تطبيق الســـــــياســـــــات یقتضـــــــي منالموحدة الموجزة المرحليةالماليةالبياناتإن إعداد 
التقدیرات.تلك والمصاریف. وقد تختلف النتائج الفعلية عن والدخلالمحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات 

ــبية التوهریة الج األحكام كانت ، الموحدة الموجزة المرحليةالبيانات الماليةإعداد هذه  وعند  ــياســــــات المحاســــ ي اتخذتها اإلدارة عند تطبيق الســــ
ــادر المطبقة في البيانات المالية الموحدة للســـنة المنتهية في  ــادر الرئيســـية للتقدیرات غير المؤكدة نفس األحكام والمصـ ٣١للمجموعة والمصـ

.٢٠٢٠دیسمبر 

إدارة المخاطر-٤

مخاطر السـوق (تشـمل مخاطر صـرف العمالت األجنبية ومخاطر أسـعار الفائدة  المخاطر المالية وهي:تتعرض أنشـطة المجموعة لعدد من  
للقيمة العادلة ومخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدیة ومخاطر األسعار) ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.

ــتمـل البيـاـنات المـالـية الموحـدة الموجزة المرحلـية على كـافـة المعلومـ  ــاحـات المتعلال تشــــــــــــ قـة ـبإدارة المخـاطر المـالـية والمطلوـبة في ات واإلفصــــــــــــ
ـــنویة للمجموعة كما في  ـــــــ ـــنویة، وینبغي أن تقرأ جنبًا إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة الســ ــمبر ٣١البيانات المالية الموحدة الســـــــــ ــــ ــ ــ دیســ

٢٠٢٠  .

.٢٠٢٠دیسمبر٣١إدارة المخاطر منذ السنة المنتهية في ياتعملسياسات و في اتال یوجد هناك تغيير 

موسمية العمليات-٥

ـــــــة بالمجموعة  ـــــــهر  الثالثة فترة لإن النتائج المالية الخاصــ ـــــــرًا على النتائج الكاملة ٢٠٢١مارس ٣١المنتهية في أشــ ـــــــرورة مؤشــ ال تعد بالضــ
وق على المســــتویين المرحلية ما هي إال انعكاس طبيعي لألوضــــاع االقتصــــادیة وظروف الســــ المتوقعة للســــنة حيث إن إیرادات وأرباح الفترة 

المحلي واإلقليمي.
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(غیر مدققة)٢٠٢١مارس ٣١في 

١٦

تقاریر القطاعات-٦

التشــــغيلية".  "القطاعات ٨لتقاریر المالية رقم عداد ایتم بيان المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشــــغيلية للمجموعة أدناه وفقًا للمعيار الدولي إل
ـــغيلية على أســـــــاس التقاریر ال ـــي هذا المعيار تحدید القطاعات التشــــ داخلية المعدة حول مكونات المجموعة، وتتم مراجعة هذه التقاریر  یقتضــــ

ــكٍل منتظم من قبل "اإلدارة التنفيذیة" التي تعتبر المســـؤول الرئيســـي عن اتخاذ القرارات بشـــأن العمليات التشـــغيلية وذلك بهدف تخصـــ  يص  بشـ
أداء القطاعات التشغيلية على أساس اإلیرادات.الموارد الالزمة لكل قطاع وتقييم أدائه. إن اإلدارة التنفيذیة تقوم بتقييم 

قطاعات األعمال
ينتشــــغيليينیتم تقســــيم المجموعة لألغراض اإلداریة إلى وحدات تنظيمية بناًء على الخدمات المقدمة من كل وحدة. تضــــم المجموعة قطاع

.، وأعمال أخرى )الميكانيكية والكهربائية والصحية(الهندسيةاألعمالما هينرئيسي

صـرف  یتولى قطاع األعمال الهندسـية تنفيذ أعمال المقاوالت المتعلقة بقطاع اإلنشـاءات كاألعمال الميكانيكية والكهربائية والصـحية وأعمال ال
لبنية التحتية وتبرید المناطق وإنتاج الطاقة.ت كا وأعمال المقاوالت المتعلقة بقطاع اإلنشاءاالصحي

ل في شــــــــــــــركة تابعة تنفذ أعمال المقاوالت في قطاعي الطاقة والبيئة والمكتب اإلداري للمجموعة الذي یقوم فيتمثاألعمال األخرى أما قطاع 
ــية وعالقات   ــتراتيجي وإدارة كافة الشـــــركات التابعة وإدارة الخزینة ودمج الشـــــركات واالســـــتحواذ عليها والهویة المؤســـــســـ بأعمال التخطيط االســـ

لومات القطاعية، یتم اإلفصــاح عن الشــهرة والموجودات غير الملموســة األخرى واإلطفاء المتعلق المعالمســتثمرین. وألغراض اإلفصــاح عن
ت  بهما ضـمن القطاع ذي الصـلة. إن عمليات البيع بين القطاعات التشـغيلية تتم وفقًا لشـروٍط متفق عليها بين القطاعات. ویتم قياس اإلیرادا

ــامـل اآلخر تنفيـذـیة بطریقـة تتفق مع تـلك المســــــــــــــتخـدمـة في رة المن األطراف الخـارجـية المعلومـة لـدى اإلدا المرحليالموحـدبـيان اـلدخـل الشــــــــــــ
.  الموجز

القطاعات الجغرافية
: اإلمارات العربية المتحدة، وأوروبا، ودول أخرى. تقوم التاليةرئيسية القطاعات التقوم اإلدارة التنفيذیة بتوزیع عمليات المجموعة جغرافيًا إلى 

تنفيذ أعمال المقاوالت المتعلقة باألعمال الميكانيكية والكهربائية والصـحية في دوٍل أبرزها اإلمارات العربية المتحدة والكویت المجموعة حاليًا ب
ومصر وألمانيا والجزائر والهند والعراق واألردن.

وات معنية تتم إدارتها من قبل المجموعة.لفردي على أنها أدإن تكلفة التمویل ودخل التمویل والدخل اآلخر التي لم یتم تخصيصها للقطاع ا
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١٧

تقاریر القطاعات (تتمة)-٦

معلومات حول القطاعات الجغرافية (غير مدققة)

كافة المبالغ باأللف درهم

تعدیالت 
المجموعواستبعادات أخرى أوروبا إ.ع.م

(غير مدققة) ٢٠٢١مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

٨٥٧٬٤٥-١٤٠٬١٧٨٩٣٬٢٢٨٢٤٬٥رادات من عمالء خارجيينإی

(غير مدققة)٢٠٢٠مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

٣٧٠٬٣٩-٢٥٣٬٦٧٧١٬٢٢٣٤٦٬١٠إیرادات من عمالء خارجيين

(غير مدققة)٢٠٢١مارس ٣١كما في 

٢١٧٬٨٠٩)٤١٨٬٣١٩(٥٧٦٬٩٥١٩٬٠٤٥٢٣٠٬١٣٢تشغيلية غير متداولةموجودات 

(مدققة)٢٠٢٠دیسمبر ٣١كما في 

١٩٩٬٧٩٨)١٬٢٣٧٬٥٨٦(١٬١٥٧٬٤٤١٣١٬٦٠٥٢٤٨٬٣٣٨موجودات تشغيلية غير متداولة
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(غیر مدققة)٢٠٢١مارس ٣١في 

١٨

(تتمة)تقاریر القطاعات -٦

معلومات عن قطاعات األعمال 

باأللف درهمكافة المبالغ 

(غير مدققة) ٢٠٢٠مارس ٣١أشهر المنتهية في ةالثالث٢٠٢١مارس ٣١ية في أشهر المنتهالثالثة

أخرى األعمال الهندسية
تعدیالت  
المجموع واستبعادات 

األعمال 
أخرى الهندسية 

تعدیالت  
المجموع واستبعادات 

إیرادات *
٣٧٠٬٣٩-٨٥٧٬٤٥٠٠٠٬١٦٧٧٠٬٢٢-٩٦٤٬٢٢٨٩٣٬٢٢عمالء خارجيون 

)خسائر أرباح /(
)٢٩٬٧٩٦(-)٢٤٤٬٢٩()٥٥٢(٣٧٣٬١١٥-) ٥٢٤٬٢٨(٨٩٧٬١٤٣القطاع 

٧٨٧-٤٧٣١٧٣٦١٤-٥٩٤١٤استهالك وإطفاء 

١٤-٢٩٩١١٣-١١٤١٨٥نفقات رأسمالية 

(مدققة) ٢٠٢٠دیسمبر ٣١في ٢٠٢١مارس ٣١في 

مجموع موجودات  
٩١٧٬٥٧٨)٧٦١٬٨٤٤(٦٦٧٬٥٤٣٥٨٧٬٤٠٧٠٩١٬٠١٦٬١) ٤٣٧٬٢٤٩٬١(١٢٢٬٦٢٨٩٨٢٬١٦٤٬١القطاع 

مجموع مطلوبات  
٥٨٩٬٩٣٣٬١٣٢٢٬٠٨٤٬٢٩١١٬١٥٨٨٢٢٬١٧٦٬٤٧٤٥٬٠١٦٬٢٠٥٧٬٢١٧٬٢٨٥٩٬١٣١٦٦١٬٣٢٠٬٤القطاع 

.من الزمن* قامت المجموعة بتثبيت كامل إیراداتها على مدى فترة 



ترناشيونال ش.م.ع والشركات التابعة لهادریك أند سكل ان
الموحدة الموجزة المرحلیةالمالیة المعلوماتإیضاحات حول 

(غیر مدققة)٢٠٢١مارس ٣١في 

١٩

القطاعات (تتمة)تقاریر -٦

تسویة الموجودات:

مارس ٣١
٢٠٢١

دیسمبر٣١
٢٠٢٠

ألف درهمألف درهم
ة)(مدقق(غير مدققة) 

٦٦٧٬٥٤٣٩١٧٬٥٧٨موجودات القطاع
٥٨٩٬٢٥٨٥٬٢موجودات محتفظ بها للبيع

٢٥٦٬٥٤٦٥٠٢٬٥٨١

تسویة المطلوبات:

مارس ٣١
٢٠٢١

دیسمبر٣١
٢٠٢٠

ألف درهمألف درهم
(مدققة)(غير مدققة) 

٨٢٢٬١٧٦٬٤٦٦١٬٣٢٠٬٤القطاعمطلوبات
٤٨٩٬١٦٣٤٥٣٬١٦٣يات المتوقفةمطلوبات مرتبطة بالعمل

٣١١٬٣٤٠٬٤١١٤٬٤٨٤٬٤

ممتلكات ومعدات-٧

مارس ٣١ألف درهم (٢٩٩بما قيمته ٢٠٢١مارس ٣١أشــــــــهر المنتهية في الثالثةقامت المجموعة بشــــــــراء ممتلكات ومعدات خالل فترة 
مارس ٣١أشـــــــــهر المنتهية في الثالثة ســـــــــتبعادها خالل فترة ألف درهم). بلغت الممتلكات والمعدات التي قامت المجموعة با ١٤–٢٠٢٠
المرحلي ما الموجز الموحد بيان الدخل ال شــــــيء)، وبلغ االســــــتهالك الُمحّمل على –٢٠٢٠مارس ٣١ألف درهم (١٣٣ما قيمته  ٢٠٢١
ألف درهم).٣٣٢–٢٠٢٠مارس ٣١ألف درهم (٩٤قيمته 

ل الموحد كما یلي: تم تخصيص مصاریف االستهالك في بيان الدخ

مارس٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
(غير مدققة) 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

٣٩٩٧تكلفة المبيعات 
٥٥٢٣٥) ١٦المصاریف العمومية واإلداریة (إیضاح 

٩٤٣٣٢



ترناشيونال ش.م.ع والشركات التابعة لهادریك أند سكل ان
الموحدة الموجزة المرحلیةالمالیة المعلوماتإیضاحات حول 

(غیر مدققة)٢٠٢١مارس ٣١في 

٢٠

ذمم مدینة تجاریة وأخرى -٨

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 

غير متداولة:
٦٤٬٦٣٧٤٣٬١٢٦*ذمم مدینة تجاریة ومبالغ محتجزة
)٥٬٣٠٦()٦٬٣٩٠(*خسارة االئتمان المتوقعة/ناقصًا: تعدیالت القيمة العادلة

٥٨٬٢٤٧٣٧٬٨٢٠

متداولة:
٦٢٢٬٧٩٥٦٥٣٬٥٢٨*ذمم مدینة تجاریة ومبالغ محتجزة

١٠٣٬٥٨٨١٠٢٬٧٧٢مبالغ مدفوعة مقدمًا وذمم مدینة أخرى 
٢٧١٬٢٧٧٢٦٦٬٥٩٩مبالغ مستحقة من عمالء عن عقود

٩٩٧٬٦٦٠١٬٠٢٢٬٨٩٩
ناقصًا: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على البنود التالية:

)٥٢١٬٧١٣()٥٢١٬١٩٦(ذمم مدینة تجاریة ومبالغ محتجزة-
-)٥٬٤٤٥(مدفوعة مقدمًا ومدینون آخرون مصاریف-
)٢٤٢٬٠٧٢()٢٤٢٬١٦٤(مبالغ مستحقة من عمالء عن عقود-

٨٥٥٬٢٢٨٢٥٩٬١١٤

قيمتها العادلة. بالنسبة للذمم المدینة التجاریة والذمم تساوي تقریبًا * بسبب الطبيعة قصيرة األجل للذمم المدینة الحالية، فإن قيمتها الدفتریة 
٪) ٧-٢٠٢٠٪ (٧، تم احتساب القيم العادلة على أساس التدفقات النقدیة المخصومة بمعدل خصم غير المتداولةالمحتجزة المدینة 

من القيم العادلة في تسلسل القيمة العادلة بسبب إدراج المدخالت غير الملحوظة بما في ٣المستوى  ضمن  وًیا. یتم تصنيفها على أنها  سن
ان للطرف المقابل.ذلك مخاطر االئتم

الذمم المدینة التجاریة والذمم المحتجزة المدینة:االنخفاض في قيمةالحركة في مخصص

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 

٥٢١٬٧١٣٤٧١٬٢٥٧ینایر١في 
٥٠٬٤٥٦-مخصص خسارة االئتمان المتوقعة

-)١٬٠٨٤(ا إلى غير متداولةمعاد تصنيفه
-٥٦٧العمالتفروق صرف 

٢٠٢٠٥٢١٬١٩٦٥٢١٬٧١٣دیسمبر ٣١/ ٢٠٢١مارس ٣١في 



ترناشيونال ش.م.ع والشركات التابعة لهادریك أند سكل ان
الموحدة الموجزة المرحلیةالمالیة المعلوماتإیضاحات حول 

(غیر مدققة)٢٠٢١مارس ٣١في 

٢١

ذمم مدینة تجاریة وأخرى (تتمة)-٨

:العقودعن من عمالء الحركة في مخصص المبالغ المستحقة 

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

(مدققة)مدققة) (غير

٢٤٢٬٠٧٢٢٤١٬٢٤٥ینایر١في 
٩٢٨٢٧فروق صرف العمالت

٢٠٢٠٢٤٢٬١٦٤٢٤٢٬٠٧٢دیسمبر ٣١/ ٢٠٢١مارس ٣١في 

الحركة في مخصص المصاریف المدفوعة مقدمًا والمدینون اآلخرون:

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 

--ینایر١في 
-٤٤٥٬٥خسارة االئتمان المتوقعةمخصص 

-٢٠٢٠٤٤٥٬٥دیسمبر ٣١/ ٢٠٢١مارس ٣١في 

معامالت األطراف ذات العالقة-٩

ــاء مجلس اإلدارة،   ــتركة، وأعضـــــ تتكون األطراف ذات العالقة من المســـــــاهمين، وكبار موظفي اإلدارة العليا، والشـــــــركاء في المشـــــــاریع المشـــــ
عليها المســاهمون الرئيســيون أو أعضــاء مجلس اإلدارة بشــكٍل مباشــر أو غير مباشــر أو التي یمارســون عليها نفوذًا شــركات التي یســيطر وال

إداریًا فعاًال (ُیشار إليها فيما یلي باسم "الشركات الزميلة").

العالقة. وقد أبرمت تلك المعامالت وفقًا لألحكام فها ذات تقوم المجموعة خالل ســياق عملها االعتيادي بإبرام العدید من المعامالت مع أطرا
والشروط المتفق عليها من قبل إدارة المجموعة أو مجلس إدارتها.

تتضمن األرصدة مع األطراف ذات العالقة في البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية كالتالي:



ترناشيونال ش.م.ع والشركات التابعة لهادریك أند سكل ان
الموحدة الموجزة المرحلیةالمالیة المعلوماتإیضاحات حول 

(غیر مدققة)٢٠٢١مارس ٣١في 

٢٢

معامالت األطراف ذات العالقة (تتمة)-٩

ستحقة من أطراف ذات عالقة:ممبالغ 

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 

٠٦٠٬١٥١٩٬٩٨٥شركات زميلة

أطراف ذات عالقة: إلى مبالغ مستحقة 

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 

٢٤٬٨٨٦٢٤٬٦٧٤ترتيبات مشتركة
٤٣٬٦٠٣٤٣٬٥٩٧شركات زميلة

)٢٧٬٢٨٢()٢٧٬٢٨٨(تتعلق بموجودات محتفظ بها كعمليات متوقفة
٤١٬٢٠١٤٠٬٩٨٩

ــــركات الزميلة نيابة عن المجموعة بمبلغ  ــــركات الزميلة على أموال محتفظ بها من قبل الشــ ــــتمل المبلغ المســــــتحق من الشــ ألف  ١٣٬٨٣٦یشــ
ألف  ١٨٬٩٩٣-٢٠٢٠دیســمبر ٣١لغ المســتلم من بيع اســتثمار في شــركة شــقيقة في الســنة الســابقة (الســنة المنتهية في تتعلق بالمبدرهم  

درهم) والتي تستخدم للوفاء بمتطلبات رأس المال العامل.

ال شيء).-٢٠٢٠ي (الدخل الموحد المرحللم تكن هناك معامالت مع أطراف ذات عالقة خالل الفترة بحيث كان لها تأثير على بيان 

فيما یلي مكافآت كبار أعضاء اإلدارة:

مارس٣١في أشهر المنتهيةالثالثةفترة 
(غير مدققة)

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم

٤٠٥٣٠٠مزایا قصيرة األجل

١٤١٠مكافأة نهایة الخدمة للموظفين
٤١٩٣١٠

ال شيء).–٢٠٢٠لمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة (لكوین مخصصبتخالل الفترة، لم تقم المجموعة 
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الموحدة الموجزة المرحلیةالمالیة المعلوماتإیضاحات حول 

(غیر مدققة)٢٠٢١مارس ٣١في 

٢٣

نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك- ١٠

مارس ٣١
٢١٢٠

دیسمبر٣١
٢٠٢٠

ألف درهمألف درهم
(مدققة)(غير مدققة) 

٨٣١٥٨١نقد في الصندوق 

٧١٤٬٣٤٥٨٣٬٤٨البنكنقد لدى 

٤٤٢٬٤٥٧٩٨٬٤٩ودائع ألجل

٩٦٩٬٨٠٩٦٢٬٩٨نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك

) سنویًا.٪٣إلى ٪١-٢٠٢٠(٪٣إلى ٪١یبلغ متوسط سعر الفائدة على الودائع ألجل 

مما یلي:النقدیةالنقدیة وشبه تكون ، تالموجزالمرحليلغرض بيان التدفقات النقدیة الموحد 

مارس ٣١
٢٠٢١

مارس٣١
٢٠٢٠

ألف درهمألف درهم
مدققة)غير ((غير مدققة) 

٩٦٩٬٨٠٩٠٬٢٣٤نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك 

)٣٧٬١١٦()٤٢٤٬٤٥(ناقصًا: ودائع ألجل مرهونة 

)١١٥٬٦٦٧()٤٤٣٬٥٧٩()١١(إیضاح ناقصًا: سحوبات بنكية على المكشوف 

)٢٣٬٢٩٢()٠٦٧٬٩٠(عمليات المتوقفة ناقصًا: النقدیة وشبه النقدیة المتعلقة بال

)٨٥٬٨٤١()٩٦٥٬٦٣٣(النقدیة وشبه النقدیة
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الموحدة الموجزة المرحلیةالمالیة المعلوماتإیضاحات حول 

(غیر مدققة)٢٠٢١مارس ٣١في 

٢٤

قروض بنكية- ١١

ذلك سحوبات بنكية على المكشوف) من بنوك تجاریة مختلفة لغرض رئيسي یتمثل في تمویل حصلت المجموعة على قروض بنكية (بما في  
.والمشاریعرأس المال العاملمتطلبات

ارس م٣١
٢٠٢١

دیسمبر٣١
٢٠٢٠

ألف درهمألف درهم
(مدققة)(غير مدققة) 

متداولة 
٤٣٣٬٢٣٨٬١٥٧١٬٢١٨٬١ألجل قرض 

٨٠٧٬١١٣٦١٤٬١٠٨إیصاالت أمانة وقروض أخرى 
٤٤٣٬٥٧٩٥٨٨٬٥٨١) ١٠(إیضاح سحوبات بنكية على المكشوف

٦٨٣٬٩٣١٬١٧٧٣٬٩٠٨٬١

مربوطة بالدوالر األمریكي.لقروض المجموعة مقّومة باألساس بالدرهم اإلماراتي أو الدوالر األمریكي أو بعمالت أخرى إن القيمة المدرجة

٪) ســــنویًا. یتم تحدید آجال إعادة ٨٪ إلى ٢-٢٠٢٠٪ (٨٪ إلى ٢كانت أســــعار الفائدة على القروض ألجل متغيرة حيث تراوحت ما بين 
رات العربية المتحدة  ر الفائدة الســـــــائد بين البنوك في لندن (ليبور) / ســـــــعر الفائدة الســـــــائد بين البنوك في اإلما التســـــــعير التعاقدیة وفقًا لســـــــع

(إیبور) لمدة ثالثة أشهر. 

إن نوعية الضمانات المقدمة من المجموعة مقابل هذه القروض البنكية یتم بيانها أدناه:

 دینة؛ ة وبعض الذمم المرهن على مركبات ومعدات مشترا
رهن على بعض الممتلكات والمعدات؛
التسهيالت االئتمانية؛ وها من خالل رهن على الموجودات المستحوذ علي
 ألف درهم). ٤٩٬٧٩٨–٢٠٢٠ألف درهم (٤٥٬٤٢٤ودائع ألجل بقيمة

ّملــة بمعــدالت فــائــدة متغيرة مرتبطــة جــل مح ألإن القيمــة الــدفتریــة للقروض المتــداولــة تقــارب قيمتهــا العــادلــة بتــاریخ التقریر. تعتبر القروض 
تقارب قيمتها العادلة بتاریخ التقریر.ألجلبالسوق، ولذلك فإن القيم الدفتریة للقروض 

ــهيلالتعهدات المالية المتعلقة خالفت كانت المجموعة قد  ههذ توقد اســـــتوجبتســـــهيالت القروض األخرى. بعض و المشـــــترك الصـــــكوك بتســـ
متداولة.كمتطلباتوتم إعادة تصنيف هذه باستمرار ية سداد هذه القروض عند الطلبالناحية الفنمن المخالفات 
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(غیر مدققة)٢٠٢١مارس ٣١في 

٢٥

الذمم الدائنة التجاریة واألخرى - ١٢

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 

٥٩٩٬٢٥٥٧٢١٬٩٦٧دائنون تجاریون ومبالغ مستحقة الدفع
١٣٩٬٨٧٧١٣٦٬٢٧٧يةئضا القالدعاوى مخصص 

٤٧٬٨١٩٧٤٬١٥٤مبالغ مستحقة لعمالء العقود
٣٥٬١٧٠٧٠٬٢١٦من العمالءدفعات مقدماً 

٣٥٬٦١٩٢٢٬٠٤٩الكفاالتصرف قيمة مخصص مقابل 
١٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠مخصص التكلفة اإلضافية المتعلقة باستبعاد الشركات التابعة

٨٦٧٬٧٤٠١٬٠٣٤٬٦٦٣

مطلوبات البنوك للشركات التابعةمخصص - ١٣

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 

١٬٠٠٧٬٦٦١١٬٠٠٧٬٤٤٠استبعاد الشركات التابعة* بمخصص المطلوبات البنكية فيما یتعلق 
١٦٨٬٦٧٠١٦٨٬٦٧٠بالشركات التابعة المستبعدة مخصص صرف قيمة الكفاالت فيما یتعلق 

٩٩٬١٧٥٩٩٬١٧٥مخصص المطلوبات البنكية للعمليات المتوقفة* 
١٬٢٧٥٬٥٠٦١٬٢٧٥٬٢٨٥

تمثل تلك المبالغ المخصــــصــــات التي تم تكوینها مقابل الضــــمانات المؤســــســــية والكفاالت المدرجة في الدفاتر المحاســــبية لمختلف المنشــــآت 
المضمونة من قبل المجموعة.

) سنویًا.٪٨إلى ٪٢من -٢٠٢٠(٪٨إلى ٪٢روض فائدة بأسعار متغيرة تتراوح من *تترتب على هذه الق
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الموحدة الموجزة المرحلیةالمالیة المعلوماتإیضاحات حول 

(غیر مدققة)٢٠٢١مارس ٣١في 

٢٦

مخصص متعلق بفقدان السيطرة على الشركات التابعة- ١٤

وفيما یلي الحركة في مخصص خسارة السيطرة على الشركات التابعة خالل الفترة:

مارس  ٣١
٢٠٢١
ألف درهم

(غير مدققة)  
دریك أند سكل  

ه والطاقة  للميا
الهند 

٢٠٢١٢٣٬٨٧٤ینایر ١الرصيد في 
) ٨٦(خسائر القيمة العادلة 

٢٠٢١٢٣٬٧٨٨مارس ٣١الرصيد في 

٢٠٢٠دیسمبر ٣١
ألف درهم 
(مدققة) 

دریك أند سكل  
انترناشيونال  
(قطر) ذ.م.م 

دریك أند سكل 
للمياه والطاقة 

المجموعالهند
ألف درهمألف درهممألف دره

٢٠٢٠٠٦٩٬٧٨٩٣٣٨٬٢٤٤٠٧٬٨١٣ینایر ١الرصيد في 
٥٦٨٬١٥٦٨٬١-مخصص إضافي خالل السنة 

٤٤٧-٤٤٧خسارة القيمة العادلة 
) ٥١٦٬٧٨٩(-) ٥١٦٬٧٨٩(استبعادات* 

) ٠٣٢٬٢() ٠٣٢٬٢(-أخرى 
٨٧٤٬٢٣٨٧٤٬٢٣-٢٠٢٠دیسمبر  ٣١الرصيد في 

شهرًا من تاریخ اعتماد هذه البيانـات الماليـة الموحدة الموجزة المرحلية.١٢ترى اإلدارة بأنه سيتم حل هذه المسائل خالل 

أند ســــكل ، أبرمت المجموعة اتفاقية بيع وشــــراء الســــتبعاد كامل حصــــصــــها في شــــركة دریك٢٠٢٠دیســــمبر ٣١خالل الســــنة المنتهية في 
انترناشيونال (قطر) ذ.م.م. 

. وعالوة على ذلك، ٢٠٢٠یونيو ٣٠وفقًا لبنود االتفاقية، كان التاریخ الفعلي لتحویل السيطرة على األنشطة التشغيلية والمالية للشركات هو  
ــات  وفقًا التفاقية البيع والشــــراء، ال یجوز إلغاء االتفاقية من قبل أي طرف من الطرفين وهي ملزمة   ــاصــ قانونًا وســــاریة المفعول في االختصــ

المحلية التي تقع فيها الشركة موضوع االتفاقية.
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(غیر مدققة)٢٠٢١مارس ٣١في 

٢٧

مخصص متعلق بفقدان السيطرة على الشركات التابعة (تتمة)- ١٤

. ٢٠٢٠دیسمبر ٣١استبعاد الشركة التابعة على البيانـات الماليـة الموحدة للمجموعة كما في أثر

ألف درهم
(مدققة)

٢٠١٩٧٨٩٬٠٦٩دیسمبر  ٣١مخصص فقدان السيطرة على الشركات التابعة كما في 
٤٤٧خسائر القيمة العادلة (فروق صرف العمالت األجنبية) 

٧٨٩٬٥١٦فقدان السيطرة على الشركة التابعة كما في تاریخ االستبعاد مخصص 

)٥٬٠٠٠(مخصص التكاليف اإلضافية المتعلقة باالستبعاد 

)٤٩٣٬٥٦٢(مخصص الكفاالت المصروفة والمطلوبات البنكية المضمونة من قبل الشركة األم 
٩٥٤٬٢٩٠

الدخل اآلخر- ١٥

الثالثة أشهر المنتهية فيفترة 
مارس (غير مدققة)٣١

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 

٥١٥٥٠دخل تأجير
٤٦١٥٠٠بيع الخردة

١٦٥٬٨٧٠٢٬٢١٠إعادة قيد مطلوبات (أ)
١٬٦٢٩٢٬٤١٢استرداد أرصدة مشطوبة (ب)

٬٥٩٩١١٬٢٢٨أخرى 
١٧٠٬٠٧٤٦٬٤٠٠

دفعات والوالمبالغ المستحقة للعمالء على العقودوالمبالغ المستحقة الذمم التجاریة الدائنة (أ) قامت المجموعة خالل الفترة بتقييم أن بعض 
الدخل اآلخر.، ومن ثم تمت إعادة قيد هذه المبالغ ضمن  قابلة للسدادخالل السنوات السابقة لم تعد  تسجيلها تممن العمالء والتي  مقدماً 

من مشروع ا تم الحصول عليهالتي تمثل المبالغ ٢٠٢٠مارس ٣١إن استرداد األرصدة المشطوبة في فترة ثالثة أشهر المنتهية في (ب) 
الماضية.السنةفي شركة تابعة تم استبعادها خالل 
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(غیر مدققة)٢٠٢١مارس ٣١في 

٢٨

المصاریف العمومية واإلداریة- ١٦

فترة الثالثة أشهر المنتهية في
مارس (غير مدققة)٣١

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

٥٬٦٣١٧٬٤٣٠تكاليف الموظفين
٣٬٩١٠١٬١١٣تكاليف إعادة الهيكلة

٣٬٦٩٧٣٬٥٣٧األتعاب القانونية والمهنيةرسوم تطویر األعمال و 
٥٥٢٣٥)٧استهالك ممتلكات ومعدات (إیضاح 
٢٢٩٥٦٢قصيرة األجل والموجودات منخفضة القيمةالمصاریف المرتبطة بعقود اإلیجار 
٣٦٢١٧٩استهالك موجودات حق االستخدام

٢٨٥١٦١مكافأة نهایة الخدمة للموظفين
٣٥٥٣٩١مرافق

٣٩٢٥٤٠تصليح وصيانة
٤٥٩٤٣٧رسوم بنكية 

٣٧٨٣٬٤٦٨مصاریف أخرى 
٧٥٣٬١٥١٨٬٠٥٣

تمویلالتكاليف - ١٧

مارس٣١أشهر المنتهية في الثالثة فترة 
(غير مدققة)

١٢٠٢٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

١٣٨٬٢١٥٧٦٬٢٢تكاليف تمویل 
ناقصًا: 

)١٠٩()٨٨(لة على تكلفة المبيعات تكاليف تمویل محم 
٠٥٠٬٢١٤٦٧٬٢٢



ترناشيونال ش.م.ع والشركات التابعة لهادریك أند سكل ان
الموحدة الموجزة المرحلیةالمالیة المعلوماتإیضاحات حول 

(غیر مدققة)٢٠٢١مارس ٣١في 

٢٩

مصروف ضریبة الدخل- ١٨

الرئيسية لمصروف ضریبة الدخل:فيما یلي المكونات 

مارس٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
(غير مدققة) 

٢٠٢١٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

٣٧٣٣٥٤مصروف ضریبة الدخل الحالية: 

السهم/(خسارة) ربح- ١٩

األساسي)أ(

على المتوســط المرّجح لعدد األســهم العادیة المصــدرة المجموعةیتم احتســاب الربح األســاســي لكل ســهم بقســمة الربح العائد إلى حملة أســهم  
باستثناء األسهم العادیة المشتراة والُمحتفظ بها كأسهم خزینة.الفترةخالل 

مارس٣١في أشهر المنتهية الثالثة
(غير مدققة)

٢٠٢١٢٠٢٠
(ألف درهم) )الخسائراألرباح /(
ألغراض احتساب الربح األساسي لكل سهم باعتباره صافي ) الخسائراألرباح/ (

)٧٩٦٬٢٩(٣٧٣٬١١٥العائدة لمالكي الشركة األم ) لخسارةاألرباح /(ا
عدد األسهم

ألغراض احتساب المتوسط المرّجح لعدد األسهم العادیة 
٧٤٨٬٩٨٧٬٠٧٠٬١٧٤٨٬٩٨٧٬٠٧٠٬١الربح األساسي لكل سهم 

)٠٣٬٠(٠٬١١للسهم (بالدرهم) ة والمخففةاألساسي ) الخسائراألرباح/ (

المخفف)ب(

على ربح السهم عند الممارسة.مخففلم تقم الشركة بإصدار أي أدوات یمكن أن یكون لها تأثير 
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(غیر مدققة)٢٠٢١مارس ٣١في 

٣٠

ضمانات ال- ٢٠

مارس ٣١
٢٠٢١

دیسمبر٣١
٢٠٢٠

ألف درهمألف درهم
)مدققة() غير مدققة(

٢٠٢٬٥٧١٥٩٢٬٦٤٤* ضمانات ُحسن األداء 
٦٦٧٬٥٠٠١١٦٬٥٥٧* خطابات ضمان

٨٦٩٬٠٧١٬١٧٠٨٬٢٠١٬١

مخصـــــص مقابل هذه عة بتثبيت . قامت المجمو الســـــابقةالســـــنةفيضـــــمانات نيابة عن الشـــــركات التابعة المســـــتبعدة قدمت المجموعة كما *
.١٣الضمانات. راجع إیضاح 

إن مختلف الضمانات البنكية المذكورة أعاله تم إصدارها من قبل البنوك التي تتعامل معها المجموعة في سياق العمل االعتيادي.  

والمطلوبات الطارئةتزامات لاال- ٢١

التزامات 
مارس ٣١

٢٠٢١
دیسمبر٣١

٢٠٢٠
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 

٧٣٢٬٦٣٣٤٬١٨خطابات اعتماد لشراء مواد ومعدات تشغيل

المطلوبات الطارئة القانونية
ــنة   ، أبلغت المجموعة ســـــــوق دبي المالي عن وجود مخالفات مالية جوهریة من قبل اإلدارة الســـــــابقة للمجموعة والتي یجري  ٢٠١٨خالل ســـــ

ضــــد المســــاهم وجزائية مدنية دعاوىليًا من قبل الســــلطات المعنية في دولة االمارات العربية المتحدة. وقد رفعت الشــــركة التحقيق بشــــأنها حا 
ــابقاالرئيســــي  ــركة إجراءات عبتتا . عالوة على ذلك،، وغيرهم، مدیر تنفيذي ســــابق ونائب رئيس مجلس إدارةلســ ــليمالشــ الرئيس التنفيذي  تســ

رفع دعاوى جزائية  تمو . في األردنلتســليمه إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة عقب إلقاء القبض عليه لســابقين ونائب رئيس مجلس اإلدارة ا
بوظبي،  ضــد أفراد عائلة الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس اإلدارة الســابق والمدراء التنفيذین الســابقين األخرین لدى نيابة األموال العامة بأ 

س مجلس اإلدارة  حقيقـات في هـذا الخصــــــــــــــوص. وقـد اتهم النـائـب العـام لألموال بـأبوظبي الرئيس التنفيـذي ونـائـب رئيوالتي تجري حـاليـًا الت
السابق بسوء التصرف واالحتيال واالختالس واإلضرار العمدي باألموال العامة والتربح لصالح الغير والتزویر.

ــًا فيما یتعلق وعالوة على ذلك، نظرًا لمشـــاكل الســـيولة الكبيرة، تواجه ال مجموعة العدید من الدعاوى المدنية من موظفيها الســـابقين، خصـــوصـ
ـــت ـــداد مســــــ ـــداد قبلالعدید من الدعاوى المدنية منحقاتهم. وبالمثل تواجه المجموعة بعدم ســــــ ـــــــوص عدم ســــــ الموردین ومقاولي الباطن بخصــ

مستحقاتهم.

ا یخص األمور المذكورة أعاله، تم تكوین مخصـــصـــات كافية في البيانات المالية  وقد قامت اإلدارة بتقييم األمور الســـابقة واســـتنتجت بأنه فيم
.الموجزة المرحليةالموحدة
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(غیر مدققة)٢٠٢١مارس ٣١في 

٣١

القيم العادلة - ٢٢

تتألف األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية.

لمدینة التجاریة واألخرى والموجودات المالية األخرى والمبالغ  األرصــدة لدى البنوك والذمم االنقد في الصــندوق و تتألف الموجودات المالية من 
ــتحقة من  والذمم الدائنة التجاریة واألخرى  ومطلوبات عقود االیجارأطراف ذات عالقة. وتتألف المطلوبات المالية من القروض البنكيةالمســــ

والمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة.

لمطلوبات المالية هي المبلغ وتعتبر القيمة العادلة للموجودات وا تختلف بشــــــكٍل كبير عن قيمها المدرجة. إن القيم العادلة لألدوات المالية ال
الذي یمكن اســــــــــــتبدال األداة به في معاملة حالية بين األطراف الراغبة، بخالف البيع باإلكراه أو التصــــــــــــفية. وقد تم اســــــــــــتخدام األســــــــــــاليب  

ادلة:القيم العلتقدیرواالفتراضات التالية 

 ـــندوق و إن ـــدة لدى البنوك والذمم المدینة التجاریة النقد في الصـ والموجودات المالية األخرى والمبالغ المســــتحقة من أطراف ذات األرصـ
عالقة والذمم الدائنة التجاریة واألخرى والمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة ومستحقات ضریبة الدخل تساوي تقریبًا قيمتها المدرجة، 

ي یعود بشكل كبير إلى االستحقاقات قصيرة األجل لهذه األدوات.والذ

 ــة بدولة ـــعار الفوائد وعوامل المخاطر الخاصـــ ــتنادًا إلى معایير مثل أســ تقوم المجموعة بتقييم الذمم المدینة والقروض طویلة األجل اســـ
ــتن ــائص مخاطر المشـــروع الممول. واسـ ــات في  محددة والمالءة االئتمانية الفردیة للعميل وخصـ ادًا إلى هذا التقييم، فإنه تؤخذ مخصـــصـ

، فـإن المبـالغ المـدرجـة لتلـك الـذمم المـدینـة، بعـد تنزیـل  ٢٠٢١مـارس ٣١لمتوقعـة لهـذه الـذمم المـدینـة. كمـا في االعتبـار للخســـــــــــــــائر ا
المخصصات، ال تختلف بشكل جوهري عن قيمتها العادلة.

قروض البنكيــة والمطلوبــات المــاليــة األخرى وكــذلــك  والمطلوبــات عقود االیجــارللــذمم المــدینــة غير المتــداولــة و إن القيمــة العــادلــة
المطلوبات المالية غير المتداولة األخرى یتم تقييمها من خالل خصـــــم التدفقات النقدیة المســـــتقبلية باســـــتخدام المعدالت المتوفرة حاليًا  

واستحقاقات متبقية.لدیون بنود مشابهة ومخاطر ائتمان 

مة العادلة تسلسل القي
من خالل أساليب التقييم.للموجودات والمطلوباتتستخدم المجموعة التسلسل التالي لتحدید واإلفصاح عن القيمة العادلة 

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

لها تأثير جوهري على القيمة العادلة المسجلة ملحوظة إما بشكل مباشر أخرى حيث تكون جميع المدخالت التيتقييم: أساليب٢المستوى 
أو غير مباشر.

: أساليب تستخدم مدخالت لها تأثير جوهري على القيمة العادلة المسجلة وال تستند إلى بيانات ملحوظة في السوق.٣المستوى 



ترناشيونال ش.م.ع والشركات التابعة لهادریك أند سكل ان
الموحدة الموجزة المرحلیةالمالیة المعلوماتإیضاحات حول 

(غیر مدققة)٢٠٢١مارس ٣١في 

٣٢

تمة)القيم العادلة (ت- ٢٢

تسلسل القيمة العادلة 

.٢٠٢١مارس ٣١التالي موجودات المجموعة ومطلوباتها المقاسة بالقيمة العادلة بتاریخ یعرض الجدول

المستوى الثاني المستوى األول 
المستوى 

المجموع الثالث 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
غير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققة

الموجودات 
بالقيمة العادلة من خالل  موجودات مالية 

الربح أو الخسارة 
-٩٧٤-٩٧٤

١٠٤٬٥٠٠١٠٤٬٥٠٠--عقارات استثماریة 
٩٧٤١٠٤٬٥٠٠١٠٥٬٤٧٤-مجموع الموجودات 

المطلوبات 
١٩٥٦٬١٩٥٦٬--مطلوبات عقود االیجار 

١٩٥٬٦١٩٥٬٦--مجموع المطلوبات 

.٢٠٢٠دیسمبر ٣١عرض الجدول التالي موجودات المجموعة ومطلوباتها المقاسة بالقيمة العادلة كما في ی

المجموعالمستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األول
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
غير مدققةغير مدققةغير مدققةغير مدققة

الموجودات 
وجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  م 

١٬٠٥٨-١٬٠٥٨-الربح أو الخسارة 
٬٥٠٠١٠٤٬٥٠٠١٠٤--عقارات استثماریة 

١٬٠٥٨٥٠٠٬١٠٤٥٨٥٬١٠٥-مجموع الموجودات 

المطلوبات 
٥٠٠٬٦٥٠٠٬٦--االیجار مطلوبات عقود 

٥٠٠٬٦٥٠٠٬٦--مجموع المطلوبات 



ترناشيونال ش.م.ع والشركات التابعة لهادریك أند سكل ان
الموحدة الموجزة المرحلیةالمالیة المعلوماتإیضاحات حول 

(غیر مدققة)٢٠٢١مارس ٣١في 

٣٣

القيم العادلة (تتمة)- ٢٢

لم تكن هناك أي تحویالت بين المستوى األول والمستوى الثاني والمستوى الثالث خالل الفترة. 

للمستوى الثاني أساليب التقييم المستخدمة لتحدید القيمة العادلة وفقًا  (أ) 

خسارة استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو ال) ١(

تقدیر تشـتمل االسـتثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسـارة وفقًا للمسـتوى الثاني على االسـتثمارات في الصـنادیق التي یتم 
ــافي قيمة الموجودات.  ــــــتخدام طریقة صــــــ ــافي قيمة قيمتها العادلة باســ ــتخدام صــــــ ــنادیق باســــــ ــتثمارات في الصــــــ ــ ــ یتم تحدید القيم العادلة لالســ

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

مطلوبات المالية األخرى المقاســـة بالتكلفة المطفأة  لموجودات والجميع ا، كانت القيم العادلة ل٢٠٢١مارس ٣١و٢٠٢٠دیســـمبر  ٣١بتاریخ 
ریة.  مقاربة لقيمها الدفت

عمليات التقييم المتبعة من قبل المجموعة (ب) 

ل یتم تحليل التغيرات في القيم العادلة وفقًا للمســـــــــتویين الثاني والثالث بتاریخ كل تقریر خالل المناقشـــــــــات التي ُتجرى كل ثالثة أشـــــــــهر حو 
ب الحركات في القيم العادلة.التقييم. وفي إطار هذه المناقشات، یقدم فریق التقييم تقریرًا یشرح فيه أسبا عملية 

لم یطرأ أي تغيير على أساليب التقييم خالل الفترة.

) ١٩-التأثير الناتج عن جائحة كورونا (كوفيد- ٢٣

ــتجد (كوفيد، قامت منظمة الصــــحة العالمية بتقييم ٢٠٢٠مارس ١١في  ــار فيروس كورونا المســ ) على أنه جائحة. ونتيجًة لذلك، ١٩-انتشــ
ت في وقٍت الحق انخفاضـــــــًا في حركة العمالء، وحيثما طلبت الحكومات، كان هناك تعليق مؤقت للســـــــفر وإغالق للمرافق  شـــــــهدت الشـــــــركا 

دولـة اإلمـارات العربـية المتحـدة والمصــــــــــــــرف المركزي ، اتخـذت حكومـة ١٩-الترفيهيـة والعـامـة. وللتخفيف من األثر الســــــــــــــلبي لجـائحـة كوفيـد
تقلة األخرى عددًا من التدابير وأصـدرت توجيهات لدعم األعمال واقتصـاد اإلمارات العربية المتحدة بشـكٍل والهيئات القضـائية والتنظيمية المسـ 

ــتمرة من خالل التب ــهيل األعمال المسـ ــتحقاق وتسـ اعد والعزل االجتماعي وتخفيف الضـــغط على  عام، وقد تضـــمن ذلك تمدیدات لمواعيد االسـ
ة المتحدة.االئتمان والسيولة في دولة اإلمارات العربي

ـــــتجابة الحكومة والجمهور للتحدیات، في التقدم ویتطور بســـــــــرعة. لذلك، یظل مدى ومدة تأثير هذه  ــ ـــــــع، بما في ذلك اســ ــتمر هذا الوضــ ـــــ یســ
تي ال یمكن التنبؤ بها بشــــــكٍل دقيق في هذه المرحلة، وال یمكن إجراء تقدیر موثوق الظروف غير مؤكد ویعتمد على التطورات المســــــتقبلية ال

ل هــذا التــأثير في تــاریخ اعتمــاد هــذه البيــانــات المــاليــة. وبصــــــــــــــرف النظر عن ذلــك، یمكن لهــذه التطورات أن تؤثر على النتــائج المــاليــة  لمثــ 
والتدفقات النقدیة والمركز المالي الخاص بنا في المستقبل.

المرحليـة ة على هـذه البيـانـات المـاليـة الموحـدةم یتم تجـدیـد بعض التراخيص التجـاریـة للشــــــــــــــركـات التـابعـة للمجموعـة كمـا في تـاریخ الموافقـ ل
ـــــــــــركات التابعة. ومع ذلك، فإن المجموعة تدیر األعمال بناًء على القوانين الموجزة .  واللوائح التنظيمية المطبقة في الدول التي تعمل بها الشــ

المختصة.اإلدارة بصدد تجدید التراخيص التجاریة بعد الحصول على الموافقة الالزمة من السلطاتإن 


