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دبي 
اإلمارات العربیة المتحدة دولة 

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

كما في   مارس ٣١، والتي تتضمن بيان المركز المالي الموحد المرحلي كما في  ٢٠٢٢مارس  ٣١(ُیشار إليها مجتمعًة بـ "المجموعة") 
لتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدیة لفترة الثالثة وا اآلخر  البيانات الموحدة المرحلية ذات العالقة للدخل والدخل الشامل  ، و ٢٠٢٢

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

مجال المراجعة 
ألمور الموضحة في فقرة  همية االمرفقة. ومع ذلك، نظرًا ألالمرحلية  إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول البيانات المالية الموحدة الموجزة  

كن من الحصول على أدلة كافية ومناسبة لتوفر لنا األساس إلبداء استنتاج المراجعة حول هذه أساس عدم إبداء االستنتاج من تقریرنا، لم نتم
البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية.

أساس عدم إبداء االستنتاج 

األرصدة االفتتاحية .١
نتيجًة لعدد ٢٠٢١دیسمبر ٣١لقد أصدرنا فقرة عدم إبداء الرأي حول البيانـات الماليـة الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 

ءات من أمور التدقيق الهامة واألكثر إلحاحًا. نظرًا ألن األرصدة االفتتاحية تدخل في تحدید نتائج الفترة الحالية، وفي ظل غياب أیة إجرا
والتي من االفتتاحية یلة عملية یمكننا تنفيذها بخصوص هذا األمر، لم نتمكن من التأكد من عدم وجود أیة أخطاء في تلك األرصدة  بد

.٢٠٢٢مارس ٣١لفترة المنتهية في لالممكن أن یكون لها تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية 

نكيةأرصدة لدى البنوك ومطلوبات ب.٢
األرصدة لدى البنوك والسلفيات البنكية ومخصص المطلوبات بعضكشوف الحسابات البنكية والتسویات بخصوص بعض  لم یتم تزویدنا ب 

مليون ٣٢المرحلي بمبلغ  الموجز  االلتزامات والمطلوبات الطـارئة التي تضمنهــا بيان المركز المالي الموحد  و البنكية للشركات التابعة،  
، على التوالي. وفي ظل غياب ٢٠٢٢مارس  ٣١مليون درهم كما في  ٩١٢مليون درهم و١٬٣١٢مليون درهم و١٬٩٨٩درهم ومبلغ  

تقييم هذه األرصدة ، لم نتمكن من الوصول إلى استنتاج المراجعة حولك األرصدةتلأیة إجراءات بدیلة عملية یمكننا تنفيذها بخصوص  
. ٢٠٢٢مارس  ٣١المطلوبات وااللتزامات والمطلوبات الطارئة، كما في كذلك مدى اكتمال و 

، وشركاء المشاریع المشتركةبدأت المجموعة عملية جمع تفاصيل مطالبات الدائنين، بما فيهم البنوك،  ١-٢كما هو مبين في اإلیضاح  
لم نتمكن من تحدید ما إذا كان یلزم ومطابقتها مع تلك المسجلة في سجالت المجموعة. نظرًا ألن هذه العملية ما زالت قيد التنفيذ،  

دقيقنا للسنة وعالوة على ذلك، خالل ت.٢٠٢٢مارس  ٣١كما في  الموجزة المرحلية  إجراء أي تعدیالت على البيانـات الماليـة الموحدة  
للتحقق من وجود ومدى اكتمال الخاصة بنا  ، لم نستلم ردود جوهریة على طلبات تأكيد التدقيق المباشرة  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١المنتهية في  

المحامين الخارجيين بغرض من بعض  طلبات تأكيد التدقيق المباشرة  وكذلك  ،  المطالبات المقدمة من الدائنين التجاریين والدائنين اآلخرین
المخصصات واإلفصاحات المطلوبة. المستحقات و تقييم مدى تعرض المجموعة للدعاوى القضائية وكفایة 



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) 

تقييم مبدأ االستمراریة وخطة إعادة الهيكلة .٣
حسبما حول البيانـات الماليـة الموحدة الموجزة المرحلية، بلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة  ١-٢تفصيًال في اإلیضاح  هو مبينكما  

٤٬٠٦٥مليون درهم، وزادت مطلوباتها المتداولة عن موجوداتها المتداولة بمبلغ  ٤٬٩٢٦مبلغ  ٢٠٢٢مارس  ٣١كما في  أفادت اإلدارة  
مليون درهم.

وفقًا لمبدأ االستمراریة، استنادًا إلى خطة إعادة هيكلة من قبل اإلدارة  ومع ذلك، تم إعداد البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية المرفقة  
ِمها ذلك، یعتمد النجاح في تنفيذ الخطةغم  تم اعتمادها من المساهمين. ورُ  حول البيانات المالية ١-٢، كما هو مبين في اإلیضاح  وتقدُّ

موافقة الجهات التنظيمية واألطراف المعنية األخرى وقرار المحكمة النهائي. عدٍد من العوامل، من بينها الموحدة الموجزة المرحلية، على 
تمرار المجموعة وفقًا لمبدأ االستمراریة وتأثير خطة إعادة الهيكلة على بياناتها المالية الموحدة وبناًء عليه، ال یمكن تحدید افتراض اس

في هذه المرحلة. ٢٠٢٢مارس  ٣١الموجزة المرحلية كما في 

س مبدأ وُتشير هذه الظروف، إلى وجود عدم یقين جوهري والذي قد یلقي بشكوك جوهریة حول قدرة المجموعة على االستمرار على أسا 
االستمراریة، ونتيجًة لذلك، قد ال تتمكن المجموعة من تحقيق موجوداتها والوفاء بمطلوباتها أثناء سير األعمال العادیة. 

كافةأیضًا فقرة عدم إبداء الرأي بخصوص  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١وقد تضمن رأینا بخصوص تدقيق البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  
األمور المذكورة أعاله وأمور أخرى.

عدم إبداء االستنتاج 
من تقریرنا، لم نتمكن من الحصول على أدلة كافية ومناسبة لتشكل أساس أساس عدم إبداء االستنتاجنظرًا ألهمية األمور الموضحة في فقرة  

. وبناًء على ذلك، فإننا ال  ٢٠٢٢مارس  ٣١الستنتاج المراجعة حول البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية المرفقة للمجموعة كما في  
ية.نبدي استنتاًجا بشأن هذه البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحل 

عن ارنست ویونغ

موقعة من: 
وردة ابراهيم

شـریك 
١٢٥٨رقم القيد: 

٢٠٢٢مایو ٢٠
دبي، اإلمارات العربية المتحدة



والشركات التابعة لهادریك أند سكل انترناشيونال ش.م.ع

المرفقة جزءًا من ھذه البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة.٢٣إلى  ١تشكل اإلیضاحات من 
٣

المرحليبيان المركز المالي الموحد
٢٠٢٢مارس ٣١كما في 

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) إیضاح 

الموجودات 
موجودات غير متداولة

٧٣٠٬٠٩٦٣٤٬٩٠٢ممتلكات ومعدات 
٨٧٬٣١٧٨٨٬٧٢٤عقار استثماري 

٧٬٣٦٧٧٬٢٤٢موجودات حق االستخدام 
١٤٬٩٩٣١٥٬٣٠٠موجودات ضریبة دخل مؤجلة

٨٩٦٢٬١٧٥٥٦٬٢٣مدینون تجاریون وآخرون 
٧٣٥٬١٥٧٧٢٤٬١٦٩

موجودات متداولة
٨٢٠٥٬٥٦٣٢١٥٬٢٩٨مدینون تجاریون وآخرون 

٩٦٬١٣٣٦٬١٠٠مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
١٬٠٣٥٩٧٤موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

١٠٠٧٧٬٩١٠٠١٬٨٩البنوك نقد في الصندوق وأرصدة لدى 
٣٠٣٬٨٠٨٣١١٬٣٧٣

٥٨٥٩١٤٬٢موجودات محتفظ بها للبيع 
٣٩٣٬٣٠٤٢٨٧٬٣١٤

١٢٨٬٤٦٢٠١١٬٤٨٤إجمالي الموجودات 

حقوق ملكية ومطلوبات 
حقوق الملكية

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

١٢٥٬٧٦٠١٢٥٬٧٦٠احتياطي قانوني 
)٤٬٨٧٣٬٧٧٥()٤٬٩٢٦٬٢٤٣(خسائر متراكمة 

)٧٨٤٬٦٤()٧٣٦٬٩٦(احتياطي تحویل عمالت أجنبية 
)٣٬٧٣٨٬٧٨٥()٣٬٧٩٦٬٢٠٥(عجز في الموجودات العائدة إلى مالكي الشركة األم 

)٤٤٢١٤١٬()٦٧٧٬٠١٤(حصص غير مسيطرة 
)٢٢٧٬٨٨٠٣٬()٨٨٢٬٩٣٦٣٬(الموجودات عجز 





والشركات التابعة لهادریك أند سكل انترناشيونال ش.م.ع

المرفقة جزءًا من ھذه البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة.٢٣إلى  ١تشكل اإلیضاحات من 
٥

الموحد المرحليبيان الدخل 
(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١المنتهية في  لفترة  ل

الثالثة أشهر المنتهيةفترة 
مارس٣١في 

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهمإیضاح 

العمليات المستمرة
٦٢٣٬٨٨٢٤٥٬٨٥٧یراداتاإل

)٤٠٬٧٩٤()٤٥٣٬٢٣(تكلفة اإلیرادات
٤٢٩٥٬٠٦٣إجمالي األرباح 

١٥٢٠٬٠١٨١٧٠٬٠٧٤دخل آخر 
)١٥٬٧٥٣()١٢٬٧٦٥(١٦مصاریف عمومية وإداریة 

)٣٬٦٠٠()٢٬٤٣٩(مخصص الدعاوى القضائية 
على  مخصص الخسارة االئتمانية المتوقعة

)٥٬٤٤٥(-٨الذمم المدینة التجاریة واألخرى 
)١٣٬٥٧٠()٣٦٬٠٣٥(الكفاالت صرف قيمة المصاریف المرتبطة بمخصص 

-١٤٨٣٥عليها عكس مخصص/ (مخصص) متعلق بشركات تم فقدان السيطرة 
٢٠٥٢٧دخل التمویل 

)٢١٬٠٥٠()٢٠١٬٣٢(١٧تكاليف التمویل 
١١٥٬٧٤٦)٥٢٬٩٥٣(قبل الضریبة من العمليات المستمرة الربح/)الخسارة(

)٣٧٣()٢٨٤(١٨مصاریف ضریبة الدخل 
١١٥٬٣٧٣)٢٣٧٬٥٣((الخسارة)/ الربح من العمليات المستمرة 

العمليات المتوقفة
-١٬٥٠٧المتوقفةالربح قبل الضریبة من العمليات 

١١٥٬٣٧٣)٧٣٠٬٥١((الخسارة)/ الربح للفترة 

العائدة إلى:
١١٥٬٣٧٣)٥٢٬٤٦٨(حملة أسهم الشركة األم 

-٧٣٨الحصص غير المسيطرة 
)١١٥٬٣٧٣)٧٣٠٬٥١

السهمربح/(خسارة)
٠٬١١)٠٥٬٠(١٩األساسي والمخفف (بالدرهم)-



والشركات التابعة لهادریك أند سكل انترناشيونال ش.م.ع

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

بيان الدخل الشامل اآلخر الموحد المرحلي
(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١المنتهية في  لفترة  ل

فترة الثالثة أشهر المنتهية
مارس٣١في 

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم

١١٥٬٣٧٣)٥١٬٧٣٠(للفترةاألرباح/(الخسائر)

قد ُیعاد تصنيفها الحقًا إلى األرباح أو الخسائرى التيخر الدخل الشامل األبنود 

)٦٬٨١٦()٤٬٩٨١(فروق من تحویل عمالت أجنبية 

-٥٦فروق صرف العمالت األجنبية المتعلقة بالعمليات المتوقفة 

)٦٬٨١٦()٩٢٥٬٤(بنود الخسائر الشاملة األخرى للفترة 

١٠٨٬٥٥٧)٦٥٥٬٥٦(للفترة الدخل الشامل/ إجمالي (الخسائر الشاملة)

العائد إلى:
١٠٨٬٥٥٧)٥٧٬٤٢٠(حملة أسهم الشركة األم 

-٧٦٥الحصص غير المسيطرة 

)١٠٨٬٥٥٧)٦٥٥٬٥٦



والشركات التابعة لهادریك أند سكل انترناشيونال ش.م.ع

المرفقة جزءًا من ھذه البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة.٢٣إلى  ١تشكل اإلیضاحات من 
٧

الموحد المرحليبيان التغيرات في حقوق الملكية 
(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١المنتهية في  لفترة  ل

العائدة إلى مساهمي الشركة األم 
حصص احتياطي تحویل 

المجموع غير مسيطرة المجموع عمالت أجنبيةخسائر متراكمةاحتياطي قانوني عالوة إصدار رأس المال
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

) ٣٬٨٨٠٬٢٢٧()١٤١٬٤٤٢() ٣٬٧٣٨٬٧٨٥()٦٤٬٧٨٤() ٤٬٨٧٣٬٧٧٥(١٬٠٧٠٬٩٨٨٣٬٠٢٦١٢٥٬٧٦٠(مدققة) ٢٠٢٢ینایر ١في 

)٥١٬٧٣٠(٧٣٨)٥٢٬٤٦٨(-)٥٢٬٤٦٨(---األرباح للفترة(الخسائر)/ 

)٩٢٥٬٤(٢٧)٩٥٢٬٤()٩٥٢٬٤(----للفترةاألخرى بنود الخسارة الشاملة

)٦٥٥٬٥٦(٧٦٥)٤٢٠٬٥٧()٩٥٢٬٤()٤٦٨٬٥٢(---للفترة / الدخل الشامل(الخسارة الشاملة) إجمالي 

) ٨٨٢٬٩٣٦٣٬() ٦٧٧٬١٤٠() ٢٠٥٬٧٩٦٣٬() ٧٣٦٬٦٩() ٢٤٣٬٩٢٦٤٬(٢٠٢٢١٬٠٧٠٬٩٨٨٣٬٠٢٦١٢٥٬٧٦٠مارس ٣١في 

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

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

)٦٬٨١٦(-)٦٬٨١٦()٦٬٨١٦(----األخرى للفترةبنود الخسارة الشاملة  

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

) ٣٬٧٩٤٬٠٥٥() ١٤١٬٦٣٢() ٣٬٦٥٢٬٤٢٣() ٦٦٬٠١٤() ٤٬٧٨٦٬١٨٣(٢٠٢١١٬٠٧٠٬٩٨٨٣٬٠٢٦١٢٥٬٧٦٠مارس ٣١في 



والشركات التابعة لهادریك أند سكل انترناشيونال ش.م.ع

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

المرحلي بيان التدفقات النقدیة الموحد
(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١للفترة المنتهية في  

فترة الثالثة أشهر المنتهية
مارس٣١في 

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمدرهمألف إیضاح 

األنشطة التشغيلية
١١٥٬٧٤٦)٥٢٬٩٥٣(قبل الضریبة من العمليات المستمرةاألرباح /(الخسائر)

-١٬٥٠٧األرباح قبل الضریبة من العمليات المتوقفة
١١٥٬٧٤٦)٥١٬٤٤٦(رباح قبل الضریبة األ

التعدیالت للبنود التالية:
٧٩٩٩٤استهالك الممتلكات والمعدات

١٬٤٠٧١٬٤٠٧استهالك العقار االستثماري 
-٢٠٣خسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات 

٢٬٤٣٩٣٬٦٠٠مخصص الدعاوى القضائية 
٣٦٬٠٣٥١٣٬٥٧٠مخصص صرف قيمة الكفاالت 

٨٤)٦١(الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر خسائر/(أرباح)
٣٢٢٤٢٣مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفين 

١٧٢٣٬٧٤٨٢١٬١٣٨تكلفة التمویل 
)٢٧()٢٠٥(دخل التمویل 

٤٤٥٣٧٩استهالك موجودات حق االستخدام
١٢٩١٠٨فائدة مترتبة على مطلوبات عقود االیجار 
-)١٣٬٧٧٦(٨عكس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

)١٦٥٬٨٧٠()٥٦١٬١(١٥إعادة قيد المخصصات
)٩٬٣٤٨()٢٬٢٢٢(

التغيرات في رأس المال العامل:
٢٨٬٧٨١١٠٬٤٩١ذمم مدینة تجاریة وأخرى 

)٣٩٬٤٧٨()١٦٬٦٩٧(تجاریة وأخرى (باستثناء ضریبة الدخل والفوائد مستحقة الدفع)ذمم دائنة 
٥٬١٣٧)٣٣(مبالغ مستحقة إلى/ من أطراف ذات عالقة 

٣٣٬١٩٨(٩٬٨٢٩(
)٢٩١()٤٥٢(مكافأة نهایة الخدمة المدفوعة للموظفين 

صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية 
)٣٣٬٤٨٩(٩٬٣٧٧العمليات المستمرة -
-)٣٬٨٤٧(العمليات المتوقفة -

٣٣٬٤٨٩(٥٣٠٬٥(



والشركات التابعة لهادریك أند سكل انترناشيونال ش.م.ع

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

بيان التدفقات النقدیة الموحد المرحلي (تتمة)
(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١للفترة المنتهية في  

فترة الثالثة أشهر المنتهية
مارس٣١في 

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهمإیضاح 

األنشطة االستثماریة
)٢٩٩()٤٧(٧شراء ممتلكات ومعدات 

٤٬٥٢٥١٣٣مبالغ محصلة من استبعاد ممتلكات ومعدات
٢٠٥٢٧فوائد مقبوضة 

)١٣٩(٤٬٦٨٣صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماریة 

األنشطة التمویلية
١٬٥٧٢٤٬٣٧٤الحركة في ودائع ألجل مرهونة

٢٬٣٣٦٥٬١٩٣الحركة في إیصاالت األمانة والسلفيات األخرى 
١٩٬٨٦٢)٩٣(الحركة في القروض ألجل 

-)٥٥٠(مطلوبات عقود اإلیجار دفعات 

صافي النقد من األنشطة التمویلية
٣٬٢٦٥٢٩٬٤٢٩العمليات المستمرة -
--العمليات المتوقفة-

٣٬٢٦٥٢٩٬٤٢٩
صافي (النقص) / الزیادة في النقدیة وشبه النقدیة

٤٬١٩٩(١٣٬٤٧٨(

)٧٬٢٨٧()٥٬١٥٥(األجنبية صافي فروق تحویل العمالت 

)٦٢٢٬٤٧٩()٨٦٩٬٦٣٠(النقدیة وشبه النقدیة في بدایة الفترة 

)٦٣٣٬٩٦٥()٥٤٦٬٦٢٢(١٠النقدیة وشبه النقدیة في نهایة الفترة 



دریك أند سكل انترناشيونال ش.م.ع والشركات التابعة لها
الموحدة الموجزة المرحلیةالمالیة المعلوماتإیضاحات حول 

(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١في 

١٠

الشركة معلومات -١

ــركة األم") في   ــركة" أو "الشـ ــيونال ش.م.ع ("الشـ ــكل انترناشـ ــركة دریك أند سـ ســـت شـ ــّ جلت في ٢٠٠٨نوفمبر ١٦تأسـ ــُ ٢٠٠٩ینایر  ٢١، وسـ
. إن أسـهم الشـركة مدرجة في (وتعدیالته)٢٠١٥) لسـنة ٢كشـركة مسـاهمة عامة وفقًا للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (

.سوق دبي المالي

بشأن الشركات التجاریة (وتعدیالته)، ٢٠١٥لسنة ٢، الذي یلغي القانون االتحادي رقم ٢٠٢١لسنة ٣٢صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 
. تقوم الشركة حاليًا بمراجعة القانون الجدید وسوف تطبق متطلباته في  ٢٠٢٢ینایر ٢ودخل حيز التنفيذ بتاریخ ٢٠٢١سبتمبر ٢٠بتاریخ  
یتجاوز سنة واحدة من تاریخ دخول المرسوم بالقانون الجدید حيز التنفيذ. موعد ال

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

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

لم یتم تجـدیـد بعض التراخيص التجـاریـة للشــــــــــــــركـات التـابعـة للمجموعـة كمـا في تـاریخ الموافقـة على هـذه البيـانـات المـاليـة الموحـدة المرحليـة 
ـــــــــركات التابعةالموجزة. ومع ذلك، فإن المجموعة تدیر األعمال بناًء على القوانين   .  واللوائح التنظيمية المطبقة في الدول التي تعمل بها الشــــ

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

:للمجموعةفيما یلي الشركات الرئيسية التابعة بصورٍة مباشرة أو غير مباشرة  

٪نسبة الملكية األنشطة الرئيسية الشركات التابعة الرئيسية 

بلد التأسيس 
٣١

مارس 
٣١

دیسمبر
٢٠٢٢٢٠٢١

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

أعمال المقاوالت المتعلقة بالهندسة 
١٠٠١٠٠الميكانيكية والكهربائية والصحية 

اإلمارات العربية 
المتحدة 

هندسة وشراء وإنشاء مشاریع البنية دریك أند سكل للهندسة 
١٠٠١٠٠التحتية للمياه والطاقة 

اإلمارات العربية 
المتحدة 

إنشاء محطات معالجة مياه الصرف  باسافانت للطاقة والبيئة وشركاتها التابعة  
ألمانيا١٠٠١٠٠والمياه والرواسب

دریك أند سكل انترناشيونال للمقاوالت  
الكهربائية ذ.م.م

المقاوالت الميكانيكية والكهربائية  
بقطاع  وأعمال التصليح المتعلقة 

الكویت١٠٠١٠٠اإلنشاءات
دریك أند سكل انترناشيونال للمقاوالت  

ش.م.م
أعمال المقاوالت المتعلقة بالهندسة 

١٠٠١٠٠الميكانيكية والكهربائية والصحية 
جمهوریة مصر 

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

سلطنة عمان ٥١٥١الميكانيكية والكهربائية والصحية 



دریك أند سكل انترناشيونال ش.م.ع والشركات التابعة لها
الموحدة الموجزة المرحلیةالمالیة المعلوماتإیضاحات حول 

(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١في 

١١

(تتمة)معلومات الشركة-١

دریك أند ســــكل انترناشــــيونال (قطر)  شــــركة  ، فقدت المجموعة الســــيطرة إداریًا وتشــــغيليًا على  ٢٠١٨دیســــمبر ٣١المنتهية في  الســــنة خالل  
ــــرك،  ذ.م.م ــــنةتابعة في قطر. خالل ةشــ ــــمبر ٣١المنتهية في  الســ ــــة، قامت المجموعة باســــــتبعاد٢٠٢٠دیســ ــــتها (حصــ منفعتها كامل حصــ

بانتظار نقل الملكية القانونية الجاریة كما في تاریخ إصــــدار هذه البيانات المالية الموحدة الموجزة  في الشــــركة التابعة)االقتصــــادیةالقانونية و 
.المرحلية

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

ـــعة لســــيطرة مشــــتركة مع  ٥٠، حصــــة بنســــبة متمتلك المجموعة، من خالل دریك أند ســــكل انترناشــــيونال للمقاوالت ش.م. ٪ في منشــــأة 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 

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

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

االلتزامات التي تتحملها الشـــراكة. ومن ثم، یتم تصـــنيف هذه المنشـــأة ضـــمن العمليات المشـــتركة وتقوم المجموعة بتثبيت حقها المباشـــر في  
لوبات واإلیرادات والمصروفات المحتفظ بها بشكٍل مشترك.الموجودات والمط

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

.المالية الموحدة الموجزة المرحليةالبياناتالمشروع مصّنف ضمن العمليات المشتركة في هذه 

شـركة  مع  رة المشـتركةفي منشـأة تحت السـيط٪ ٣٣، حصـة بنسـبة باسـافنت للطاقة والبيئة جي ام بي اتشتمتلك المجموعة، من خالل شـركة  
. وهذا ٢٠١٢دیســــــــمبر ٩بموجب اتفاقية مشــــــــروع مشــــــــترك مبرمة بتاریخ  مبيعات المعدات والخدمات النفطية وشــــــــركة الحناوي للمقاوالت،  

.المالية الموحدة الموجزة المرحليةالبياناتالمشروع مصّنف ضمن العمليات المشتركة في هذه 

٪ في منشـأة تحت السـيطرة المشـتركة مع شـركة  ٣٥تمتلك المجموعة، من خالل شـركة باسـافنت للطاقة والبيئة جي ام بي اتش، حصـة بنسـبة 
. وهذا المشــروع مصــّنف ضــمن العمليات المشــتركة ٢٠١٣أكتوبر  ٣١أكســيونا أجوا الســعودیة بموجب اتفاقية مشــروع مشــترك مبرمة بتاریخ  

لية الموحدة الموجزة المرحلية.في هذه البيانات الما 

٪ في منشـأة تحت السـيطرة المشـتركة مع شـركة  ٩٩تمتلك المجموعة، من خالل شـركة باسـافنت للطاقة والبيئة جي ام بي اتش، حصـة بنسـبة 
المشــتركة في  . وهذا المشــروع مصــّنف ضــمن العمليات  ٢٠١٧یونيو١أكســيونا أجوا الســعودیة بموجب اتفاقية مشــروع مشــترك مبرمة بتاریخ  

هذه البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية.

٪ في منشـأة تحت السـيطرة المشـتركة مع شـركة  ٥٠تمتلك المجموعة، من خالل شـركة باسـافنت للطاقة والبيئة جي ام بي اتش، حصـة بنسـبة 
هذا المشــروع مصــّنف ضــمن العمليات المشــتركة . و ٢٠١٦أكتوبر  ١٢الرســن آند توبرو ليمتد بموجب اتفاقية مشــروع مشــترك مبرمة بتاریخ  

في هذه البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية.
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(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١في 

١٢

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية-٢

االستمراریة مبدأ  ١-٢

ــتمراریة، في ضـــــوء مبادرات إعادة الهيكلة التي تم تنفيذها الموجزة المرحليةتم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة من على أســـــاس مبدأ االســـ
.قبل المجموعة

ــائرالمجموعة تكبدت ـــــــــ حققت –٢٠٢١مارس ٣١(٢٠٢٢مارس  ٣١أشـــــــــــــهر المنتهية في  الثالثة  مليون درهم خالل فترة ٥٢بلغت خســ
٣١مليون درهم (٤٬٠٦٥مليون درهم)، وكمـا في ذلـك التـاریخ تجـاوزت مطلوبـاتهـا المتـداولـة موجوداتهـا المتـداولـة بمبلغ  ١١٥بلغـت أربـاحـاً 

ــــمبر   درهم). تشــــــير هذه الظروف إلى وجود أحد التقدیرات غير المؤكدة والذي قد یلقي بشــــــكوك جوهریة حول مليون ٤٬٠٢٠-٢٠٢١دیســ
اس مبدأ االســــــتمراریة، وبناًء عليه قد ال تتمكن المجموعة من تحقيق موجوداتها والوفاء بمطلوباتها  قدرة المجموعة على االســــــتمرار على أســــــ 

أثناء سـير األعمال العادیة. وفي حالة عدم تمكن المجموعة من االسـتمرار على أسـاس مبدأ االسـتمراریة، سـيلزم خفض قيمة الموجودات إلى  
ألي مطلوبات قد تنشـــــــأ عنها وإعادة تصـــــــنيف الموجودات غير المتداولة إلى موجودات  المبلغ الممكن تحصـــــــيله مقابلها لتكوین مخصـــــــص  

متــداولــة والمطلوبــات غير المتــداولــة إلى مطلوبــات متــداولــة. ومع ذلــك، تم إعــداد البيــانــات المــاليــة الموحــدة الموجزة المرحليــة وفقــًا لمبــدأ
كلة. االستمراریة الذي یستند إلى التطورات المتعلقة بإعادة الهي

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

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

شــــارین معا لتطویر التوجه االســــتراتيجي من خالل المبادئ األســــاســــية ، تعاون مجلس اإلدارة وإدارة المجموعة والمســــت٢٠١٩في أوائل ســــنة  
ـــــــــــاهمين واعتماده خالل  الســـــــــــــتراتيجية إعادة الهيكلة. تم اعتمادها والموافقة عليها من مجلس اإلدارة. وقد جرى عرض ذلك الحقًا على المســ

ــًا للتوجه االســــتراتيجي بعد  . وما أن تم اعتمادها، أصــــب٢٠١٩مایو ٧اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد في   حت هذه االســــتراتيجية أســــاســ
انشــــــــاء خطة األعمال المســــــــتقبلية. یواصــــــــل مجلس اإلدارة واإلدارة بتنفيذ التوجه االســــــــتراتيجي ومبادئ إعادة الهيكلة من خالل الخروج من 

.النشطةالعمليات واألسواق غير 

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

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

ـــــــاریع القدیمة ال ــغيلي، ركزت المجموعة جهودها نحو تقليل تكاليفها والتركيز على المشــ ـــــاكل كبيرة في وعلى الجانب التشـــــــ تي تعاني من مشــــ
ــتراتيجي لمجلس اإلدارة كما تمت الموافقة عليه في النقدیة أو الربحية.  التدفقات   ـــ ـــــرعت المجموعة في تنفيذ الهدف االســــ عالوة على ذلك، شــــ

.غير األساسيةاجتماع المساهمين، وهو الخروج من العمليات واألسواق

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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(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١في 

١٣

والسياسات المحاسبية (تتمة) أسس اإلعداد  -٢

مبدأ االستمراریة (تتمة) ١-٢

اإلدارة بدعم من المســـتشـــارین بإعداد خطة ت. قام١٩-، قام مجلس اإلدارة بمراجعة خطة االعمال في ضـــوء وباء كوفيد٢٠٢٠خالل ســـنة  
ـــنة  أعمال معدلة، تمت الموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة   ــة  ٢٠٢٠خالل الربع الثالث من ســ ، وتم اعتمادها الحقًا من قبل اللجنة الخاصـــ

، كانت ١٩-يها جائحة كوفيد. وعلى مدار السـنة، وعلى الرغم من األوضـاع التي تسـببت ف٢٠٢٠ومسـتشـاریها 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  وضــــــع البنود الرئيســــــية لخطة إعادة الهيكلة، وتم االتفاق عليها إلى حٍد كبير مع اللجنة الخاصــــــة في نهایة الربع األ .  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   ــنة  ٩التي تم إنشـــ ) لســـ
لجنة قبول الشــركة بموجب القرارات الموضــحة أعاله. تم تقدیم طلب رســمي إلىس اإلدارة من لجنة إعادة الهيكلة المالية. طلب مجل٢٠١٦

من قبل اللجنة لدعم واإلشــراف  ٢٠٢٠الثاني من ســنة الربع خاللوتم قبوله الحقًا  ٢٠٢٠األول من ســنة  الربع خاللإعادة الهيكلة المالية  
ــــركة والشــــــركات التابعة لها.  على إعادة الهيكلة الم ــــتقل  الية 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  واللهيكلة الماليةبين لجنة إعادة االشـــــــهریة  الرســـــــمية 
٢٠٢٠.

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

المنصــــــــــة عبر٢٠٢١مارس ١ومع الدائنين التجاریين بتاریخ  ٢٠٢١فبرایر  ٢٥كما عقدت الشــــــــــركة اجتماعًا مع الدائنين الماليين بتاریخ  
ــركة باالفتراضــــية.   ــتراك مع الخبير المعين من قبل لجنة إعادة التنظيم المالي.،("الخطة")عرض خطة إعادة الهيكلة  وقامت الشــ الحقًا  باالشــ

ــدارلالجتماعات، تم  ــتندات التي تحدد  إصـــــ ــفقة التجاریة للدائنينتفاصـــــــيل  المســـــ قوم ی، ذاتهلمراجعتها. وفي الوقتالماليين والتجاریينالصـــــ
إلضــفاء الطابع الرســمي على الموافقة على  الالزمةالمســتندات القانونية  بصــياغةالمســتشــارین القانونيين والماليين لكل من الشــركة والدائنين

الخطة.

ًا  یتطلب وقتيها علومن ثم فإن إضفاء الطابع الرسمي،الجوانب التشغيلية والمالية والقانونية معقدة للغایةجميع إن إعادة الهيكلة الشاملة من 
.  ١٩-، تم وضع قوانين جدیدة للتعامل مع جائحة كوفيدالمتقدمةالدول، وكما هو الحال في معظم عالوًة على ذلك. كبيرًا للغایة

عملية التصویت. . وتتضمن هذه المستندات نماذج التصویت وتفاصيل  ٢٠٢١یونيو  ٢٤تم تقدیم كافة الوثائق القانونية لجميع الدائنين بتاریخ  
. ٢٠٢١یوليو ٢٧وتم عقد مجموعة ثانية من االجتماعات مع الدائنين الماليين والتجاریين بتاریخ 

، تم إحراز تقدم في التصویت نحو الحصول على مقدار األصوات المطلوب لثلثي الدائنين  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١وخالل السنة المنتهية في  
، قدم الخبير تقریرًا إلى لجنة إعادة التنظيم المالي  ٢٠٢٢فبرایر  ١١لتصویت لصالح الخطة. وبتاریخ  (حسب القيمة) لالماليين والتجاریين  

صوتًا، منها ١٢٢یبلغهم فيه بأنه تم الوصول إلى حد األصوات المطلوب حسب القيمة. وباختصار، كان إجمالي عدد األصوات الُمدلى بها  
٪ ٨.٨٣لصالح الخطة مقابل  ٪٦٧.١٨تنع عن التصویت. ومن حيث القيمة، صّوت  صوتًا ضدها أو ام٣٠صوتًا لصالح الخطة و٩٢

صوتوا ضدها أو امتنعوا عن التصویت. 

بأن الشركة  ذلك ، واستنتجت بناًء على ٢٠٢٢فبرایر ٢٨استعرضت لجنة إعادة التنظيم المالي نتائج الخبراء خالل اجتماعها المنعقد بتاریخ 
لتنظيم المالي وفقًا ألحكام القانون وقرار مجلس الوزراء. كما حثت اللجنة الشركة على تنفيذ الخطة على النحو قد استكملت إجراءات إعادة ا

المتفق عليه مع غالبية الدائنين، وبالتالي ضمان حقوق الدائنين وضمان استمراریة الشركة وحفظ وظائف موظفيها. 

مالي، تم إخطار الشركة كتابيًا بقرار لجنة إعادة التنظيم المالي بأن أعمالهم قد ، عقب اجتماع لجنة إعادة التنظيم ال٢٠٢٢مارس  ١وفي  
أخطرت الشركة مختلف الجهات  إخطار اللجنة،  وعقب استالم  اكتملت ویتعين على الشركة اآلن اتخاذ الخطوات الالزمة لتنفيذ الخطة. 

د بأن أعمال لجنة إعادة التنظيم المالي قد اكتملت. یفي٢٠٢٢مارس ٧وأصدرت إعالنًا عامًا في سوق دبي المالي بتاریخ 
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(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١في 
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أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية (تتمة) -٢

مبدأ االستمراریة (تتمة) ١-٢

. وكان الطلب الرئيسي هو الحصول على  ٢٠٢١یوليو ١٣الخطة لمحاكم دبي بتاریخ وعالوة على ذلك، قدمت دریك أند سكل انترناشيونال
للنظر في الطلب في ضوء أحكام الطوارئ المؤقتة لقانون اإلفالس التي تم إصدارها مؤخرًا. كان الهدف األساسي هو  محاكم دبيموافقة من 

النظر في الطلب  لمحاكم دبي دة التنظيم المالي. وكان هذا من شأنه أن یتيح  النجاح في إتمام عملية التصویت وبالتالي إنجاز أعمال لجنة إعا 
دون أي تعارضات محتملة مع أعمال لجنة إعادة التنظيم المالي. ومع ذلك، تأخرت هذه العملية ونتيجة لذلك، تم اإلیداع في منتصف یوليو  

. ٢٠٢١یوليو ٣١لالستفادة من أحكام الطوارئ التي كانت ساریة فقط حتى 

، رفضــــــت المحكمة االبتدائية الطلب. ویســــــتند ذلك في األســــــاس إلى حقيقة أن أعمال لجنة إعادة التنظيم المالي  ٢٠٢١أكتوبر  ١٨وبتاریخ  
وإجراءات المحكمة هما إجراءین منفصــلين ولهما مهام وأهداف مختلفة ال یمكن أن تعمل بالتوازي، وعلى هذا األســاس، ارتأت المحكمة بأنه 

ن قبول هذا الطلب بينما ال تزال الشركة تحت إشراف لجنة إعادة التنظيم المالي.ال یمك

وقدمت المستندات الشاملة إلى محكمة االستئناف لدعم استئنافها ضد الحكم المبدئي الذي  ٢٠٢١نوفمبر  ١٦قدمت الشركة استئنافًا بتاریخ 
، قامت المحكمة بتعيين خبير للتحقق من االمتثال  ٢٠٢٢أبریل  ٢٠خالل الجلسة األخيرة المنعقدة بتاریخ  و أصدرته المحكمة االبتدائية.  

. ٢٠٢٢یوليو ١٥إلفالس ومتطلبات لجنة إعادة التنظيم المالي. ومن المقرر أن یقدم الخبير تقریره للمحكمة بتاریخ  لقانون ا

وبمجرد أن تكتمل إجراءات المحكمة بنجاح، فسوف یتيح ذلك للشركة إصدار الصكوك اإللزامية القابلة للتحویل، وإتمام عملية حقوق إصدار  
ومواصلة تداول األسهم في سوق دبي المالي. كان هناك عدد من المناقشات مع السلطات فيما یتعلق بالمرحلة األسهم للمساهمين الحاليين

راء  النهائية من المسائل المتعلقة بحقوق الملكية، بما في ذلك الموافقة الشاملة على جميع شروط وأحكام إعادة الهيكلة. سوف یبدأ هذا اإلج 
محكمة حكمها بخصوص بعض المسائل وبمجرد الموافقة على الخطة. في أقرب وقت، بمجرد أن تصدر ال

أسس االعداد ٢-٢

ــة الموحدة الموجزة المرحلية لفترة   ـــــ ـــات الماليـــ ــــــ وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٢٠٢٢مارس ٣١أشهر المنتهية في  الثالثة  تم إعداد البيانـ
، إعداد التقاریر المالية المرحلية، الصادر عن مجلس المعایير المحاسبية الدولية.٣٤

، ال تشــــــــــتمل البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية على كافة المعلومات واإلفصــــــــــاحات المطلوبة في البيانات المالية الموحدة الســــــــــنویة
، والتي تم إعدادها وفقًا للمعایير الدولية ٢٠٢١دیســـــــمبر ٣١أ جنبًا إلى جنب مع البيانات المالية الســـــــنویة للمجموعة كما في  وینبغي أن تقر 

إلعداد التقاریر المالية.

عرض لـدى تم عرض هـذه البيـانـات المـاليـة الموحـدة الموجزة المرحليـة بـدرهم اإلمـارات العربيـة المتحـدة، وهي العملـة المســــــــــــــتخـدمـة وعملـة ال
تم تقریب جميع القيم إلى أقرب ألف ما لم یذكر خالف ذلك..الشركة

ــتثنـاء الموجودات المـاليـة بالقيمـة العـا  دلة من خالل تم إعداد هذه البـيانات المـالـية الموحدة الموجزة المرحليـة وفـقًا لمـبدأ التكلـفة التـاریخيـة، باســــــــــــ
العادلة.األرباح والخسائر والتي تم قياسها بالقيمة 

أسس التوحيد ٣-٢

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

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



دریك أند سكل انترناشيونال ش.م.ع والشركات التابعة لها
الموحدة الموجزة المرحلیةالمالیة المعلوماتإیضاحات حول 

(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١في 

١٥

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية (تتمة) -٢

أسس التوحيد (تتمة) ٣-٢

ــتمل هذه البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية لفترة  ـــــــهر المنتهية في الثالثةتشـــــــ یتم إعداد على نتائج المجموعة.٢٠٢٢مارس ٣١أشــ
المرحلية للشـركات التابعة لنفس فترة التقریر الخاصـة بالشـركة باسـتخدام نفس السـياسـات المحاسـبية. كما یتم البيانات المالية الموحدة الموجزة  

حذف كافة المعامالت واألرباح واألرصدة الناشئة عن المعامالت الداخلية بين شركات المجموعة عند التوحيد.

عتبارًا من التاریخ الذي تتحول فيه الســيطرة إلى المجموعة ویتوقف التوحيد في التاریخ الذي ا یتم توحيد الشــركات التابعة والعمليات المشــتركة 
تنتقل فيه السيطرة من المجموعة.

التغيرات في السياسات المحاسبية٤-٢

المالية  إن الســياســات المحاســبية المســتخدمة في إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مماثلة لتلك المتبعة عند إعداد البيانات
ــنة المنتهية في   ــنویة للمجموعة للســـــ ــتثناء اتباع المعایير الجدیدة الســـــــاریة المفعول كما في  ٢٠٢١دیســـــــمبر ٣١الموحدة الســـــ ینایر  ١، باســـــ

. لم تقم المجموعة باالتباع المبكر ألي معایير أو تفسيرات أو تعدیالت صادرة ولم یسر مفعولها بعد.٢٠٢٢

، إال أنها ال تؤثر على البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية للمجموعة كما هو  ٢٠٢٢تطبق العدید من التعدیالت ألول مرة في ســـــــــــــنة  
موضح أدناه:

. ٣٧التعدیالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم –تكاليف الوفاء بعقد –المحملة بالتزامات العقود 
قد) إن العقد المحمل بالتزامات هو عقد تتجاوز فيه التكاليف التي ال یمكن تفادیها (أي التكاليف التي ال یمكن للمجموعة تفادیها بسبب الع

المزایا االقتصادیة المتوقع الحصول عليها من العقد. المتعلقة بالوفاء بالتزاماتها بموجب العقد

ة تحدد التعدیالت أنه عند تقييم ما إذا كان العقد محمل بالتزامات أو یحقق خسائر، تحتاج المنشأة إلى تضمين التكاليف التي تتعلق مباشر 
المثال، تكاليف العمالة والمواد المباشرة) وتخصيص بعقد لتوفير البضاعة أو الخدمات التي تتضمن كًال من التكاليف اإلضافية (على سبيل

شراف  التكاليف المرتبطة مباشرًة بأنشطة العقد (على سبيل المثال، استهالك المعدات المستخدمة للوفاء بالعقد وكذلك تكاليف إدارة العقد واإل
ا إال إذا كانت یتم تحميلها صراحًة على الطرف المقابل بموجب  عليه). إن التكاليف العمومية واإلداریة ال ترتبط مباشرًة بالعقد، ویتم استثنائه

العقد.

طبقت المجموعة التعدیالت على العقود التي لم تقم المجموعة باستيفاء كافة التزاماتها بخصوصها في بدایة فترة المحاسبة.

جموعة باستيفاء كافة التزاماتها بخصوصها في بدایة فترة وفقًا لألحكام االنتقالية، تطبق المجموعة التعدیالت على العقود التي لم تقم الم
نة الخاصة  التقاریر السنویة التي تقوم فيها المجموعة بتطبيق التعدیالت ألول مرة (تاریخ التطبيق األولي) ولم تقم بإعادة إدراج معلومات المقار 

موجزة المرحلية.بها. لم یكن للتعدیالت أي تأثير على هذه البيانـات الماليـة الموحدة ال

٣التعدیالت على المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم –اإلشارة إلى اإلطار التصوري 
ة  تستبدل التعدیالت اإلشارة إلى النسخة السابقة من اإلطار التصوري الصادر عن مجلس معایير المحاسبة الدولية بإشارة إلى النسخة الحالي

دون تغييرات جوهریة في متطلباتها. ٢٠١٨الصادرة في مارس  

دمج األعمال لتفادي إصدار أرباح أو  ٣كما تضيف التعدیالت استثناًء لمبدأ التثبيت الوارد في المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  
ضمن   تكون  قد  التي  الطارئة  والمطلوبات  للمطلوبات  الناتجة  المحتملة  الثاني"  "اليوم  رقم  خسائر  الدولي  المحاسبي  المعيار  ٣٧نطاق 

) الصادر عن لجنة تفسيرات المعایير الدولية إلعداد التقاریر  ٢١المخصصات والمطلوبات الطارئة والموجودات الطارئة أو التفسير رقم (
) ٣٧المعيار المحاسبي الدولي رقم (الرسوم، إذا تم تكبدها بشكٍل منفصل. ُیطالب االستثناء المنشآت بتطبيق المعایير الواردة في  -المالية  

) الصادر عن لجنة تفسيرات المعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية، على التوالي، بدًال من اإلطار التصوري، لتحدید ٢١أو التفسير رقم ( 
ما إذا كان یوجد التزام حالي في تاریخ االستحواذ.

) لتوضيح أن االموجودات الطارئة غير مؤهلة للتثبيت  ٣دولي إلعداد التقاریر المالية رقم (كما تضيف التعدیالت فقرة جدیدة إلى المعيار ال
في تاریخ االستحواذ.
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(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١في 

١٦

أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية (تتمة) -٢

التغيرات في السياسات المحاسبية (تتمة) ٤-٢

(تتمة) ٣التقاریر المالية رقم التعدیالت على المعيار الدولي إلعداد –اإلشارة إلى اإلطار التصوري 
لوبات  ليس لهذه التعدیالت أي تأثير على البيانـات الماليـة الموحدة الموجزة المرحلية للمجموعة نظرًا ألنه ليس هناك أي موجودات طارئة ومط

ومطلوبات طارئة ضمن نطاق هذه التعدیالت والتي نشأت خالل الفترة. 

. ١٦التعدیالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم – صلة قبل االستخدام المقصود الممتلكات والمعدات: المبالغ المح
یحظر التعدیل على المنشآت الخصم من تكاليف أي بند من بنود الممتلكات والمعدات، أي مبالغ محصلة من بيع البنود والتي تنتج أثناء  

ه بالشكل المقصود من قبل اإلدارة. وبدًال من ذلك، تقوم المنشأة بتثبيت إیصال بند الموجودات إلى موقعه وحالته الالزمة حتى یتسنى تشغيل
المبالغ المحصلة من بيع هذه البنود، وتكاليف إنتاج هذه البنود، ضمن األرباح أو الخسائر. 

ي مبيعات لتلك البنود التي نتجت  ليس للتعدیل أي تأثير على البيانـات الماليـة الموحدة المرحلية الموجزة للمجموعة نظرًا ألنه لم تكن هناك أ
من توفر الممتلكات والمعدات لالستخدام في أو بعد بدایة أقرب فترة معروضة. 

الشركة التابعة التي تقوم باتباع  – االتباع ألول مرة للمعایير الدولية إلعداد التقاریر المالية ١المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم 
ألول مرة ر  یيالمعا

التحویل ١(أ) من المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم  ١٦یجيز التعدیل للشركة التابعة التي تختار تطبيق الفقرة د   قياس فروق 
إلى المعایير الدولية إلعداد التراكمية باستخدام المبالغ المعلنة في البيانـات الماليـة الموحدة للشركة األم، استنادًا إلى تاریخ انتقال الشركة األم 

ى التقاریر المالية، في حالة عدم إجراء أي تعدیالت بخصوص إجراءات التوحيد وتأثيرات دمج األعمال التي قامت الشركة األم باالستحواذ عل
(أ) من المعيار  ١٦لفقرة د  الشركة التابعة خاللها. كما ینطبق هذا التعدیل على الشركة الشقيقة أو المشروع المشترك الذي یختار تطبيق ا

. ١الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم 

ولية إلعداد ليس لهذه التعدیالت أي تأثير على البيانـات الماليـة الموحدة الموجزة المرحلية للمجموعة نظرًا ألنها ليست منشأة تطبق المعایير الد
التقاریر المالية ألول مرة.

بالمائة للتوقف عن تثبيت المطلوبات  ١٠الرسوم في اختبار نسبة  –األدوات المالية  -٩اریر المالية رقم  المعيار الدولي إلعداد التق
المالية 

رًیا  یوضح التعدیل الرسوم التي تتضمنها المنشأة عند تقييم ما إذا كانت شروط بند المطلوبات المالية الجدید أو المعدل تختلف اختالًفا جوه
المالية األصلي. تتضمن هذه الرسوم فقط تلك المدفوعة أو المقبوضة بين المقترض والمقرض، بما في ذلك الرسوم عن شروط بند المطلوبات

المدفوعة أو المقبوضة من قبل إما المقترض أو المقرض بالنيابة عن بعضهما البعض. ال یوجد أي تعدیل مماثل مقترح للمعيار المحاسبي  
التثبيت والقياس. . األدوات المالية: ٣٩الدولي رقم 

لمالية  ليس لهذه التعدیالت أي تأثير على البيانـات الماليـة الموحدة المرحلية الموجزة للمجموعة نظرًا لعدم وجود أي تعدیالت على األدوات ا
للمجموعة خالل الفترة. 

الضرائب على قياسات القيمة العادلة -الزراعة ٤١المعيار المحاسبي الدولي رقم 
بأن تستثني المنشآت التدفقات النقدیة للضرائب  ٤١من المعيار المحاسبي الدولي رقم  ٢٢التعدیل المتطلب المذكورة في الفقرة  یحذف هذا

. ٤١عند قياس القيمة العادلة للموجودات ضمن نطاق المعيار المحاسبي الدولي رقم 

جزة المرحلية للمجموعة نظرًا ألنها لم یكن لدیها أي موجودات تقع ضمن ليس لهذه التعدیالت أي تأثير على البيانـات الماليـة الموحدة المو 
) كما في تاریخ التقریر. ٤١نطاق المعيار المحاسبي الدولي رقم (
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(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١في 

١٧

واألحكامالتقدیرات استخدام  -٣
یقتضـــــــي من اإلدارة وضـــــــع أحكام وتقدیرات وافتراضـــــــات تؤثر على تطبيق الســـــــياســـــــات الموحدة الموجزة المرحليةالماليةالبياناتإن إعداد 

التقدیرات.تلك والمصاریف. وقد تختلف النتائج الفعلية عن  والدخلالمحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات  

ــبية الجوهریة األحكام  كانت ، الموحدة الموجزة المرحليةالبيانات الماليةإعداد هذه  وعند   ــياســــــات المحاســــ التي اتخذتها اإلدارة عند تطبيق الســــ
ــنة المنتهية في   ــية للتقدیرات غير المؤكدة نفس األحكام والمصـــادر المطبقة في البيانات المالية الموحدة للسـ ــادر الرئيسـ ٣١للمجموعة والمصـ

.٢٠٢١دیسمبر 

إدارة المخاطر-٤

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

ــتمـل البيـانـات المـاليـة الموحـدة الموجزة المرحليـة على كـافـة المع ــاحـات المتعلقـة ـبإدارة المخـاطر المـالـية والمطلوـبة في ال تشــــــــــــ لومـات واإلفصــــــــــــ
ــنویة للمجموعة كما في  ـــنویة، وینبغي أن تقرأ جنبًا إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة الســــــــــ ـــــــ ــمبر  ٣١البيانات المالية الموحدة الســ ــــ ــ ــ دیســ

٢٠٢١  .

.٢٠٢١دیسمبر ٣١ة المنتهية في  إدارة المخاطر منذ السنياتعملسياسات و في اتال یوجد هناك تغيير 

موسمية العمليات-٥

ـــــــة بالمجموعة   ـــــــهر  الثالثة  فترة  لإن النتائج المالية الخاصــ ـــــــرًا على النتائج الكاملة ٢٠٢٢مارس ٣١المنتهية في  أشــ ـــــــرورة مؤشــ ال تعد بالضــ
لألوضــــاع االقتصــــادیة وظروف الســــوق على المســــتویين المتوقعة للســــنة حيث إن إیرادات وأرباح الفترة المرحلية ما هي إال انعكاس طبيعي 

المحلي واإلقليمي.

تقاریر القطاعات-٦

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

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

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
ید المناطق وإنتاج الطاقة.لبنية التحتية وتبر وأعمال المقاوالت المتعلقة بقطاع اإلنشاءات كا الصحي

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

المســتثمرین. وألغراض اإلفصــاح عن المعلومات القطاعية، یتم اإلفصــاح عن الشــهرة والموجودات غير الملموســة األخرى واإلطفاء المتعلق 
اس اإلیرادات  بهما ضـمن القطاع ذي الصـلة. إن عمليات البيع بين القطاعات التشـغيلية تتم وفقًا لشـروٍط متفق عليها بين القطاعات. ویتم قي

ــامـل اآلخر  من األطراف الخـارجـية المعلومـة ـلدى اإلدارة التنفيـذـیة بطریقـة تتفق مع تـلك المســــــــــــــتخـدمـة في   المرحلي الموحـدبـيان اـلدخـل الشــــــــــــ
.  الموجز



دریك أند سكل انترناشيونال ش.م.ع والشركات التابعة لها
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(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١في 

١٨

تقاریر القطاعات (تتمة)-٦

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

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

.إن تكلفة التمویل ودخل التمویل والدخل اآلخر التي لم یتم تخصيصها للقطاع الفردي على أنها أدوات معنية تتم إدارتها من قبل المجموعة

معلومات حول القطاعات الجغرافية (غير مدققة)

فة المبالغ باأللف درهمكا 

تعدیالت 
المجموعواستبعادات أخرى أوروبا إ.ع.م

(غير مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

٨٨٢٬٢٣-٣٧١٬٤٢٠٣٬١٦٣٠٨٬٣إیرادات من عمالء خارجيين

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

٤٥٬٨٥٧-١٧٬١٤٠٢٢٬٨٩٣٥٬٨٢٤إیرادات من عمالء خارجيين

(غير مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١كما في 

٧٣٥٬١٥٧)٨٥٠٬٤١٣(١٢٣٬٥٣٥٧٥٨٬١٩٧٠٤٬١٦موجودات تشغيلية غير متداولة

(مدققة)٢٠٢١دیسمبر ٣١كما في 

٧٢٤٬١٦٩)١٩٤٬٤١٥(٩٧٣٬٥٤٠١٠٧٬٢٧٨٣٨٬١٦موجودات تشغيلية غير متداولة



دریك أند سكل انترناشيونال ش.م.ع والشركات التابعة لها
الموحدة الموجزة المرحلیةالمالیة المعلوماتإیضاحات حول 

(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١في 

١٩

(تتمة)تقاریر القطاعات -٦

معلومات عن قطاعات األعمال 

باأللف درهمكافة المبالغ 

(غير مدققة) ٢٠٢١مارس ٣١أشهر المنتهية في ةالثالث٢٠٢٢مارس ٣١أشهر المنتهية في الثالثة

أخرى األعمال الهندسية
تعدیالت  
المجموع واستبعادات 

األعمال 
أخرى الهندسية 

تعدیالت  
المجموع واستبعادات 

إیرادات *
٤٥٬٨٥٧-٢٣٬٨٨٢٢٢٬٩٦٤٢٢٬٨٩٣-٦٬٩٥٨١٦٬٩٢٤عمالء خارجيون 

أرباح /(خسائر)  
١١٥٬٣٧٣-)٢٨٬٥٢٤(١٤٣٬٨٩٧) ٥٣٬٢٣٧(-) ٥٨٬٨٩٢(٥٬٦٥٥القطاع 

٤٧٣-٤٦٥٥٩٤١٤-٥٠٤١٥تهالك وإطفاء اس

٢٩٩-٤٧١١٤١٨٥-٤٧-قات رأسمالية نف

(مدققة) ٢٠٢١دیسمبر ٣١في (غير مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١في 

مجموع موجودات  
٠٩٧٬٤٨١)٦٦٤٬٦٨٦(٥٤٣٬٤٦١٧٤٩٬٤٠٣٠١٢٬٧٦٤) ٨٥١٬٦٩٢(٣٩٩٬٤٧٦٩١٨٬٧٥٤القطاع 

مجموع مطلوبات  
١٬٤٤١٬٢٩٨٦٦٠٬٠٨٦٢٬٤٦٣٬٧١١٤٢١٬٢٣٩٤٬٢٩٥٬٤٥١١٬٩٧٤٬٣٣٢٬٠٥٠٠٬٧١٥٧٦٩٬٢٠٠٤٬القطاع 

.من الزمن * قامت المجموعة بتثبيت كامل إیراداتها على مدى فترة 
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(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١في 

٢٠

القطاعات (تتمة)تقاریر -٦

تسویة الموجودات:

مارس ٣١
٢٠٢٢

دیسمبر٣١
٢٠٢١

ألف درهمدرهمألف 
(مدققة)(غير مدققة) 

٥٤٣٬٤٦١٠٩٧٬٤٨١موجودات القطاع 
٥٨٥٩١٤٬٢موجودات محتفظ بها للبيع 

١٢٨٬٤٦٢٠١١٬٤٨٤

تسویة المطلوبات: 

مارس ٣١
٢٠٢٢

دیسمبر٣١
٢٠٢١

ألف درهمألف درهم
(مدققة)(غير مدققة) 

٤٢١٬٢٣٩٬٤٧٦٩٬٢٠٠٬٤القطاع مطلوبات 
٥٨٩٬١٥٩٤٦٩٬١٦٣مطلوبات مرتبطة بالعمليات المتوقفة 

٠١٠٬٣٩٩٬٤٢٣٨٬٣٦٤٬٤

ممتلكات ومعدات-٧

مارس ٣١ألف درهم (٤٧بما قيمته  ٢٠٢٢مارس ٣١أشــــــــــــهر المنتهية في  الثالثةقامت المجموعة بشــــــــــــراء ممتلكات ومعدات خالل فترة  
ــــهر المنتهية في  الثالثة  ألف درهم). بلغت الممتلكات والمعدات التي قامت المجموعة باســــــتبعادها خالل فترة  ٢٩٩–٢٠٢١ مارس ٣١أشــ
ــتهالك الُمحّمل على  ألف درهم١٣٣–٢٠٢١مارس ٣١ألف درهم (٤٬٧٢٨ما قيمته  ٢٠٢٢ الموحد المرحلي ما بيان الدخل  )، وبلغ االسـ
٣١ألف درهم (٢٦وبلغت فروق أســـــــــعار صـــــــــرف العمالت األجنبية ما قيمته  ألف درهم)٩٤–٢٠٢١مارس ٣١ألف درهم (٩٩قيمته  
.آالف درهم)٤–٢٠٢١مارس 

تم تخصيص مصاریف االستهالك في بيان الدخل الموحد كما یلي:

مارس ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
(غير مدققة)  

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم

٤٥٣٩تكلفة المبيعات 
٥٤٥٥) ١٦المصاریف العمومية واإلداریة (إیضاح 

٩٩٩٤
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(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١في 

٢١

ذمم مدینة تجاریة وأخرى -٨

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 

غير متداولة:
١٩٬٧١٠٢٦٬٦٤٦*مدینة تجاریة ومبالغ محتجزةذمم 

)٣٬٠٩٠()٧٤٨٬١(*ناقصًا: تعدیالت القيمة العادلة
٩٦٢٬١٧٢٣٬٥٥٦

متداولة:
٦١١٬٤٧٣٦٢٣٬٧٤٢*ذمم مدینة تجاریة ومبالغ محتجزة

٨٦٬٢٣٥٨٩٬٤٤٣مبالغ مدفوعة مقدمًا وذمم مدینة أخرى 
٩٤٨٬٢٦٤٢٧١٬٤٥٩عمالء عن عقودمبالغ مستحقة من 

٩٦٢٬٦٥٦٩٨٤٬٦٤٤
ناقصًا: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على البنود التالية:

)٥٢٠٬٨٨٧()٥١٤٬٩٩٣(ذمم مدینة تجاریة ومبالغ محتجزة-
)٦٬٢٦٨()٦٬٢٦٨(مصاریف مدفوعة مقدمًا ومدینون آخرون -
)٢٤٢٬١٩١()٨٣٢٬٢٣٥(عقودمبالغ مستحقة من عمالء عن -

٥٦٣٬٢٠٥٢١٥٬٢٩٨

قيمتها العادلة. بالنسبة للذمم المدینة التجاریة والذمم تساوي تقریبًا  * بسبب الطبيعة قصيرة األجل للذمم المدینة الحالية، فإن قيمتها الدفتریة  
٪) ٤٬٦–٢٠٢١٪ (٥٬٢٨، تم احتساب القيم العادلة على أساس التدفقات النقدیة المخصومة بمعدل خصم  غير المتداولةالمحتجزة المدینة  

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

ألف درهم).٤٬٤١٤-٢٠٢١ألف درهم مودع لدى طرف خارجي (١٬٨٨٠# تتضمن الذمم المدینة األخرى مبلغ 

التجاریة والذمم المحتجزة المدینة:لذمم المدینة لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر المقدرالحركة في  

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 

٥٢٠٬٨٨٧٥٢١٬٧١٣ینایر١في  
)٣٬٥٥٧()٧٬٤١٧(عكس المخصص

١٬٣٤٢٢٬٢١٦معاد تصنيفها إلى غير متداولة
١٬٠٢٠-مخصص خسارة االئتمان المتوقعة

)٥٠٥(١٨١فروق صرف العمالت
٢٠٢١٩٩٣٬٥١٤٨٨٧٬٥٢٠دیسمبر ٣١/ ٢٠٢٢مارس ٣١في  
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(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١في 

٢٢

ذمم مدینة تجاریة وأخرى (تتمة)-٨

الحركة في مخصص المصاریف المدفوعة مقدمًا والمدینون اآلخرون:

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 

-٦٬٢٦٨ینایر١في  
٦٬٢٦٨-مخصص خسارة االئتمان المتوقعة

٢٠٢١٦٬٢٦٨٦٬٢٦٨دیسمبر ٣١/ ٢٠٢٢مارس ٣١في  

: العقودعن من عمالء الحركة في مخصص المبالغ المستحقة 

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 

٢٤٢٬١٩١٢٤٢٬٠٧٢ینایر١في  
-)٦٬٣٥٩(عكس المخصص

١١٩-فروق صرف العمالت
٢٠٢١٨٣٢٬٢٣٥١٩١٢٤٢٬دیسمبر ٣١/ ٢٠٢٢مارس ٣١في  

معامالت األطراف ذات العالقة -٩

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

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

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

تتضمن األرصدة مع األطراف ذات العالقة في البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية كالتالي:
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(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١في 

٢٣

معامالت األطراف ذات العالقة (تتمة)-٩

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة:

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 

١٣٣٬٦١٠٠٬٦شركات زميلة

أطراف ذات عالقة: إلى مبالغ مستحقة 

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١
درهمألف  ألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 

مشتركة ٢٤٬٩٠٩٢٤٬٩٠٩ترتيبات 
٤٣٬٦٩٣٤٣٬٦٩٣شركات زميلة

)٣٧٨٢٧٬()٣٧٨٢٧٬(تتعلق بموجودات محتفظ بها كعمليات متوقفة
٢٢٤٤١٬٢٢٤٬١٤

٢٠٢١(ألف درهم تتعلق بالمبلغ المسـتلم من بيع اسـتثمار في شـركة شـقيقة  ٦٬١١٨یشـتمل المبلغ المسـتحق من الشـركات الزميلة على مبلغ 
ألف درهم) والتي تستخدم للوفاء بمتطلبات رأس المال العامل.٦٬٠٨٥-

ال شيء).-٢٠٢١على بيان الدخل الموحد المرحلي (لم تكن هناك معامالت مع أطراف ذات عالقة خالل الفترة بحيث كان لها تأثير

فيما یلي مكافآت كبار أعضاء اإلدارة:

مارس٣١في أشهر المنتهيةالثالثةفترة 
(غير مدققة)

٢٠٢١٢٠١٩
ألف درهمألف درهم

٣٩٧٤٠٥مزایا قصيرة األجل 

١٣١٤مكافأة نهایة الخدمة للموظفين 
٤١٠٤١٩

إن المبالغ المستحقة ال شيء).–٢٠٢١لمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة (لبتكوین مخصصخالل الفترة، لم تقم المجموعة 
غير مضمونة وسيتم سدادها نفدًا. لم یتم تقدیم او الحصول على أي ضمانات بواسطة / من طرف ذي عالقة.
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(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١في 

٢٤

البنوك نقد في الصندوق وأرصدة لدى - ١٠

مارس ٣١
٢٠٢٢

دیسمبر٣١
٢٠٢١

ألف درهمألف درهم
(مدققة)(غير مدققة) 

٤١٧٤٨٣نقد في الصندوق 

٣٢٣٬٤١٦٠٩٬٣٧نقد لدى البنك 

٣٣٧٬٤٩٩٠٩٬٥٠ودائع ألجل 

٠٧٧٬٩١٠٠١٬٨٩نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك 

) سنویًا.٪٣إلى  ٪١-٢٠٢١(٪٣إلى  ٪١یبلغ متوسط سعر الفائدة على الودائع ألجل  

مما یلي:النقدیة وشبه النقدیةتكون المرحلي، تلغرض بيان التدفقات النقدیة الموحد 

مارس ٣١
٢٠٢٢

مارس ٣١
٢٠٢١

ألف درهمألف درهم
مدققة)غير ((غير مدققة) 

٩١٬٠٧٧٨٠٬٩٦٩نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك  

) ٤٥٬٤٢٤() ٤٩٬٣٣٧(ناقصًا: ودائع ألجل مرهونة  

) ٥٧٩٬٤٤٣() ٥٧٢٬٢٥٤() ١١ناقصًا: سحوبات بنكية على المكشوف (إیضاح 

) ٩٠٬٠٦٧() ٩٢٬٠٣٢(ناقصًا: النقدیة وشبه النقدیة المتعلقة بالعمليات المتوقفة  

) ٦٣٣٬٩٦٥() ٦٢٢٬٥٤٦(النقدیة وشبه النقدیة 
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(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١في 

٢٥

قروض بنكية- ١١

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

مارس ٣١
٢٠٢٢

دیسمبر٣١
٢٠٢١

ألف درهمألف درهم
(مدققة)(غير مدققة) 

متداولة 
١٠٦٬٢٨٥٬١١٤٩٬٢٧٢٬١قرض ألجل 

٩٢٩٬٤٧١٥٩٣٬١٤٥إیصاالت أمانة وقروض أخرى 
٢٥٤٬٥٧٢٢٣٤٬٥٧٩) ١٠(إیضاح سحوبات بنكية على المكشوف

٢٨٩٬٠٠٥٬٢٩٧٦٬٩٩٦٬١

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

٪) ســــنویًا. یتم تحدید آجال إعادة ٨٪ إلى  ٢-٢٠٢١٪ (٨٪ إلى  ٢كانت أســــعار الفائدة على القروض ألجل متغيرة حيث تراوحت ما بين  
متحدة  التســـــــعير التعاقدیة وفقًا لســـــــعر الفائدة الســـــــائد بين البنوك في لندن (ليبور) / ســـــــعر الفائدة الســـــــائد بين البنوك في اإلمارات العربية ال

(إیبور) لمدة ثالثة أشهر. 

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

 ة وبعض الذمم المدینة؛ رهن على مركبات ومعدات مشترا
رهن على بعض الممتلكات والمعدات؛
ها من خالل التسهيالت االئتمانية؛ ورهن على الموجودات المستحوذ علي
 ألف درهم). ٤٥٬٤٢٤–٢٠٢١ألف درهم (٤٩٬٣٣٧ودائع ألجل بقيمة

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

ههذ توقد اســـــتوجبتســـــهيالت القروض األخرى.  بعض و المشـــــترك الصـــــكوك  بتســـــهيلة التعهدات المالية المتعلقخالفت  كانت المجموعة قد 
متداولة.كمتطلباتوتم إعادة تصنيف هذه باستمرار  من الناحية الفنية سداد هذه القروض عند الطلبالمخالفات  
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(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١في 

٢٦

الذمم الدائنة التجاریة واألخرى - ١٢

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١
درهمألف  ألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 

ومبالغ مستحقة الدفع ٦٠٠٬١١٦٦٠٢٬٨٨١دائنون تجاریون 
١٢٬٦٣٧١٣٬٨١٩الضریبةمخصص  

٢٩٬٥٨٢٣١٬٦٦٢مبالغ مستحقة لعمالء العقود
٧٣٩٬٤٥١٢٠٬٤٧من العمالءدفعات مقدماً 

٦٨٨٬٠٧٤٦٩٥٬٤٨٢
١٠٦٬٦١١١٠٤٬١٧٢مخصص الدعاوى القضائية

٢٢٬٨٤٥٢٢٬٤٥٠الكفاالتصرف قيمة  مخصص مقابل  
باستبعاد الشركات التابعة ٩٠٥٬٩٩٢٨٬٩مخصص التكلفة اإلضافية المتعلقة 

٤٣٥٬٨٢٧٠٣٢٬٨٣٢

مخصص مطلوبات البنوك للشركات التابعة- ١٣

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 

١٬٠٤٤٬٢٩٨١٬٠٠٧٬٨٠٤استبعاد الشركات التابعة* بمخصص المطلوبات البنكية فيما یتعلق 
١٦٨٬٣٢٩١٦٨٬٦٣٢مخصص صرف قيمة الكفاالت فيما یتعلق بالشركات التابعة المستبعدة 

١٣٩٬٩٩١٦٠٩٩٬مخصص المطلوبات البنكية للعمليات المتوقفة* 
٧٦٦٬٣١١١٬٥٩٦١٬٢٧٥٬

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

) سنویًا.٪١٨إلى  ٪٣من -٢٠٢١(٪١٨إلى  ٪٢*تترتب على هذه القروض فائدة بأسعار متغيرة تتراوح من 
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(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١في 

٢٧

بفقدان السيطرة على الشركات التابعةمخصص متعلق - ١٤

. وبناًء عليه، تم ٢٠٢٠فقدت المجموعة السيطرة إداریًا وتشغيليًا على شركتها التابعة شركة دریك أند سكل للمياه والطاقة الهند خالل سنة  
لخسائر. تصنيف االستثمار في الشركة التابعة على أنه استثمار مدرج بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو ا

، تم حددت اإلدارة بأنه تم اعتبار القيم العادلة لالستثمار على أنها قيمة صفریة نظرًا لظروفها التشغيلية والمالية.  وبصرف النظر عن ذلك
االحتفاظ بمخصص یعادل صافي مطلوبات االستثمار في وقت فقدان السيطرة لحين توفر معلومات إضافية أو لحين حدوث تطورات جدیدة. 

وفيما یلي المبالغ المثبتة في البيانـات الماليـة الموحدة الموجزة المرحلية للمجموعة:

دیسمبر٣١مارس ٣١
٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة)
دریك أند سكلدریك أند سكل 

للمياه والطاقة الهندللمياه والطاقة الهند 

٢٠٢٢٢٣٬٤٦٨٢٣٬٨٧٤ینایر  ١في 
) ٩٥١()٨٣٥(عكس المخصص خالل الفترة 

٤٧٧٥٤٥خسائر القيمة العادلة 
٢٠٢٢١١٠٬٢٣٤٦٨٬٢٣مارس  ٣١في 

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

الدخل اآلخر - ١٥

فترة الثالثة أشهر المنتهية في
مارس (غير مدققة)٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 

-١٣٬٧٧٦)٨عكس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة (إیضاح  
٤٬٠٨٤٤٦١بيع الخردة

-١٬٠٣٠عكس مخصص الضریبة
٥٣١١٦٥٬٨٧٠مطلوبات (أ)شطب

٤٢٥٥١٥دخل تأجير
١٬٦٢٩-استرداد أرصدة مشطوبة (ب)

١٧٢٥٩٩١٬أخرى 
٠١٨٬٢٠٠٧٤٬١٧٠

، حددت المجموعة بأن بعض المطلوبات المرتبطة بالموظفين لم تعد مستحقة ٢٠٢٢مارس  ٣١خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  (أ)  
والمبالغ المستحقة والمبالغ المستحقة  الذمم التجاریة الدائنة  بعض  -٢٠٢١الدخل اآلخر (الدفع، وبناًء عليه تم شطب هذه المبالغ ضمن  

. )قابلة للسدادخالل السنوات السابقة لم تعد تسجيلها تممن العمالء والتي دفعات مقدماً للعمالء على العقود وال

من مشروع  ا تم الحصول عليه التي  تمثل المبالغ  ٢٠٢١مارس  ٣١إن استرداد األرصدة المشطوبة في فترة ثالثة أشهر المنتهية في  (ب)  
الماضية. السنةفي شركة تابعة تم استبعادها خالل 
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(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١في 

٢٨

المصاریف العمومية واإلداریة- ١٦

فترة الثالثة أشهر المنتهية في
مارس (غير مدققة)٣١

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم

٦٬٠٣١٥٬٦٣١تكاليف الموظفين 
٣٬٠١٦٣٬٦٩٧رسوم تطویر األعمال واألتعاب القانونية والمهنية

) ٢٦١(١٬٠٣٦فروق صرف العمالت األجنبية، صافي 
٥٠٠٣٩٢تصليح وصيانة 

٣٦٦٣٦٢استهالك موجودات حق االستخدام 
٢٦٨٣٥٥مرافق 

٢٣٩٣٬٩١٠تكاليف إعادة الهيكلة 
٢٢٠٢٢٩قصيرة األجل والموجودات منخفضة القيمةالمصاریف المرتبطة بعقود اإلیجار 
-٢٠٣خسائر من استبعاد ممتلكات ومعدات

٩٢٢٨٥مكافأة نهایة الخدمة للموظفين 
٥٤٥٥)٧استهالك ممتلكات ومعدات (إیضاح 

٣٠١٤٥٩رسوم بنكية 
٤٣٩٦٣٩مصاریف أخرى 

٧٦٥٬٢١٧٥٣٬١٥

تمویلالتكاليف - ١٧

مارس ٣١أشهر المنتهية في الثالثة  فترة 
(غير مدققة)

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم

٢٣٬٧٤٨٢١٬١٣٨تكاليف تمویل 
ناقصًا: 

)٨٨()٥٤٧(تكاليف تمویل محملة على تكلفة المبيعات 
٢٣٬٢٠١٢١٬٠٥٠

مصروف ضریبة الدخل - ١٨

الرئيسية لمصروف ضریبة الدخل:فيما یلي المكونات 

مارس ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
(غير مدققة)  

٢٠٢٢٢٠٢١
ألف درهمألف درهم

٢٨٤٣٧٣مصروف ضریبة الدخل الحالية: 
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(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١في 

٢٩

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  

مارس ٣١أشهر المنتهية في الثالثة
(غير مدققة) 

٢٠٢٢٢٠٢١
(ألف درهم) األرباح/)الخسائر(

(الخسائر)/ األرباح ألغراض احتساب الربح األساسي لكل سهم باعتباره صافي  
١١٥٬٣٧٣)٥٢٬٤٦٨((الخسارة)/ األرباح العائدة لمالكي الشركة األم 

عدد األسهم
المتوسط المرّجح لعدد األسهم العادیة ألغراض احتساب 

١٬٠٧٠٬٩٨٧٬٧٤٨١٬٠٧٠٬٩٨٧٬٧٤٨الربح األساسي لكل سهم 
٠٬١١)٠٬٠٥((الخسائر)/ األرباح األساسية والمخففة للسهم (بالدرهم) 

المخفف )ب(

على ربح السهم عند الممارسة.مخففلم تقم الشركة بإصدار أي أدوات یمكن أن یكون لها تأثير  

ضمانات ال- ٢٠

مارس ٣١
٢٠٢٢

دیسمبر٣١
٢٠٢١

ألف درهمألف درهم
)مدققة() غير مدققة(

٤٧٤٬٤٣٨٥٦٢٬٥١٩* ضمانات ُحسن األداء 
٣٥١٬٤٧٢٩٠٧٬٤٧٤* خطابات ضمان

٨٢٥٬٩١٠٤٦٩٬٩٩٤

ــتبعدة قدمت المجموعة كما * ــركات التابعة المســ ــنفيضــــمانات نيابة عن الشــ مناســــب  مخصــــص . قامت المجموعة بتثبيت  الســــابقةواتالســ
.١٣مقابل هذه الضمانات. راجع إیضاح  

إن مختلف الضمانات البنكية المذكورة أعاله تم إصدارها من قبل البنوك التي تتعامل معها المجموعة في سياق العمل االعتيادي.  
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(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١في 

٣٠

والمطلوبات الطارئةتزامات لاال - ٢١

التزامات 
مارس ٣١

٢٠٢٢
دیسمبر٣١

٢٠٢١
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غير مدققة) 

٥٢٩٬١٠٨٣٬١خطابات 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 دعاوىالتحقيق بشــــأنها حاليًا من قبل الســــلطات المعنية في دولة االمارات العربية المتحدة. وقد رفعت الشــــركة 
ــابقاالرئيســـــي   ــابق ونائب رئيس مجلس إدارةلســـ ـــد أفراد عائلة الرئيس التنفيذي ونائب تمو . ، وغيرهم، مدیر تنفيذي ســـ رفع دعاوى جزائية ضــ

هذا  رئيس مجلس اإلدارة الســــــــابق والمدراء التنفيذین الســــــــابقين األخرین لدى نيابة األموال العامة بأبوظبي، والتي تجري حاليًا التحقيقات في
ــائيةوصالخصـــــــ  ـــلطتها القضـــــ . وقد اتهم النائب العام لألموال بأبوظبي الرئيس التنفيذي  وقررت إحالتها إلى النيابة العامة لنظرها بموجب ســــ

ونائب رئيس مجلس اإلدارة السابق بسوء التصرف واالحتيال واالختالس واإلضرار العمدي باألموال العامة والتربح لصالح الغير والتزویر.

ــًا فيما یتعلق وعالوة على ذلك، نظرًا لمشـــاكل الســـيولة الكبيرة، تواجه المجموعة العدید من الدعاوى المدنية من موظفيها الســـابقين، خصـــوصـ
ــتحقاتهم. وبالمثل تواجه المجموعة   ـــــ ـــداد مســ ـــداد قبلالعدید من الدعاوى المدنية منبعدم ســــــ ـــــــوص عدم ســــــ الموردین ومقاولي الباطن بخصــ

مستحقاتهم.

ة  وقد قامت اإلدارة بتقييم األمور الســـابقة واســـتنتجت بأنه فيما یخص األمور المذكورة أعاله، تم تكوین مخصـــصـــات كافية في البيانات المالي
.الموجزة المرحليةالموحدة

القيم العادلة - ٢٢

تتألف األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية.

األرصــدة لدى البنوك والذمم المدینة التجاریة واألخرى والموجودات المالية األخرى والمبالغ  النقد في الصــندوق و تتألف الموجودات المالية من 
ــتحقة من أطراف ذات عالقة. وتتألف المطلوبات المالية من القروض البنكية والذمم الدائنة التجاریة واألخرى ومطلوبات عقود االیجارالمســــ

والمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة.

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

القيم العادلة:لتقدیرواالفتراضات التالية  

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

والذي یعود بشكل كبير إلى االستحقاقات قصيرة األجل لهذه األدوات.

  ــة ـــتنادًا إلى معایير مثل أســـــعار الفوائد وعوامل المخاطر الخاصـــ بدولة تقوم المجموعة بتقييم الذمم المدینة والقروض طویلة األجل اســ
ــتنادًا إلى هذا التقييم، فإنه تؤخذ مخصـــصـــات في   ــائص مخاطر المشـــروع الممول. واسـ محددة والمالءة االئتمانية الفردیة للعميل وخصـ

، فـإن المبـالغ المـدرجـة لتلـك الـذمم المـدینـة، بعـد تنزیـل  ٢٠٢٢مـارس  ٣١االعتبـار للخســـــــــــــــائر المتوقعـة لهـذه الـذمم المـدینـة. كمـا في  
لف بشكل جوهري عن قيمتها العادلة.المخصصات، ال تخت
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(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١في 

٣١

القيم العادلة (تتمة)- ٢٢

قروض البنكيــة والمطلوبــات المــاليــة األخرى وكــذلــك  والللــذمم المــدینــة غير المتــداولــة ومطلوبــات عقود االیجــارإن القيمــة العــادلــة
ــم التدفقات   ــتخدام المعدالت المتوفرة حاليًا  المطلوبات المالية غير المتداولة األخرى یتم تقييمها من خالل خصـــ النقدیة المســـــتقبلية باســـ

لدیون بنود مشابهة ومخاطر ائتمان واستحقاقات متبقية.

تسلسل القيمة العادلة 
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 

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

يب تستخدم مدخالت لها تأثير جوهري على القيمة العادلة المسجلة وال تستند إلى بيانات ملحوظة في السوق.: أسال٣المستوى 

تسلسل القيمة العادلة 

.٢٠٢٢مارس ٣١یعرض الجدول التالي موجودات المجموعة ومطلوباتها المقاسة بالقيمة العادلة بتاریخ  

المستوى الثاني المستوى األول 
المستوى 

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

الموجودات 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  

١٬٠٣٥-١٬٠٣٥-الربح أو الخسارة 
١٬٠٣٥-١٬٠٣٥-مجموع الموجودات 

.٢٠٢١دیسمبر ٣١یعرض الجدول التالي موجودات المجموعة ومطلوباتها المقاسة بالقيمة العادلة كما في 

المجموع المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
غير مدققة غير مدققة غير مدققة غير مدققة 

الموجودات 
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  

٩٧٤-٩٧٤-الربح أو الخسارة 
٩٧٤-٩٧٤-مجموع الموجودات 

ال شيء). –٢٠٢١(٢٠٢٢مارس ٣١لم یكن لدى المجموعة أیة مطلوبات مقاسة بالقيمة العادلة كما في  
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(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١في 

٣٢

القيم العادلة (تتمة)- ٢٢

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

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

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ) ١(

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

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

لموجودات والمطلوبات المالية األخرى المقاســـة بالتكلفة المطفأة  جميع االعادلة ل، كانت القيم  ٢٠٢٢مارس ٣١و٢٠٢١دیســـمبر  ٣١بتاریخ  
مقاربة لقيمها الدفتریة.  

عمليات التقييم المتبعة من قبل المجموعة (ب) 

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

لم یطرأ أي تغيير على أساليب التقييم خالل الفترة.

١٩-كوفيد- ٢٣

) على أنه جائحة. ونتيجًة لذلك، ١٩-، قامت منظمة الصــــحة العالمية بتقييم انتشــــار فيروس كورونا المســــتجد (كوفيد٢٠٢٠مارس ١١في  
شـــــــهدت الشـــــــركات في وقٍت الحق انخفاضـــــــًا في حركة العمالء، وحيثما طلبت الحكومات، كان هناك تعليق مؤقت للســـــــفر وإغالق للمرافق  

الترفيهية والعامة. 

ــــــلبي لجائحة كوفيدول ــائية  ١٩-لتخفيف من األثر الســــ ــــــــرف المركزي والهيئات القضــــــــ ، اتخذت حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة والمصــ
والتنظيمية المســتقلة األخرى عددًا من التدابير وأصــدرت توجيهات لدعم األعمال واقتصــاد اإلمارات العربية المتحدة بشــكٍل عام، وقد تضــمن

واعيد االســـتحقاق وتســـهيل األعمال المســـتمرة من خالل التباعد والعزل االجتماعي وتخفيف الضـــغط على االئتمان والســـيولة ذلك تمدیدات لم
في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

ظل مدى  ، في التقدم ویتطور بســرعة. لذلك، یعلى الصــعيد العالميیســتمر هذا الوضــع، بما في ذلك اســتجابة الحكومة والجمهور للتحدیات
اء  ومدة تأثير هذه الظروف غير مؤكد ویعتمد على التطورات المســتقبلية التي ال یمكن التنبؤ بها بشــكٍل دقيق في هذه المرحلة، وال یمكن إجر 

. وبصــــــــــــــرف النظر عن ذلـك، یمكن لهــذهالموحـدة الموجزة المرحليــةتقــدیر موثوق لمثــل هـذا التــأثير في تـاریخ اعتمــاد هـذه البيــانـات المــاليــة
التطورات أن تؤثر على النتائج المالية والتدفقات النقدیة والمركز المالي الخاص بنا في المستقبل.


