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

المقدمة
والشـــركات ("الشـــركة")  شـــركة دریك أند ســـكل انترناشـــيونال ش.م.علةالمرفقةالمرحليةالموجز الموحدة ةالماليلقد راجعنا البيانات 

ــ "المجموعة") كما في  المرحلي  الموحد بيان المركز المالي ، والتي تتضمن ٢٠٢٠یونيو ٣٠التابعة لها (ُیشار إليها مجتمعًة بـــــــــــــ
ـــــــــــامل الدخل و لدخلالمرحلية ذات العالقة لالموحدة والبيانات ، ٢٠٢٠یونيو ٣٠كما في ذي العالقة  ـــــــــــهر الشــ لفترتي الثالثة أشــ

ـــــــهر المنتهيتين في ذلك التاریخ ـــــــتة أشــ تدفقات النقدیةوالالملكية لتغيرات في حقوق لالمرحلية ذات العالقة الموحدة والبيانات والســ
ــتة ةلفتر  ــهرالســ ــيریةالمنتهية في ذلك التاریخأشــ ــاحات التفســ الماليةالبيانات هذه  وعرضســــؤولة عن إعداد . إن اإلدارة مواإلیضــ

ـــبي الدولي رقم للمعيار المرحلية وفقاً الموحدة الموجزة ـــــــ ــؤوليتنا هي إعطاء  "إعداد التقاریر المالية المرحلية"٣٤المحاســ . إن مســــــــــ
بها. الموجزة المرحلية استنادًا إلى أعمال المراجعة التي قمنا الموحدة المالية البيانات استنتاج حول هذه 

مجال المراجعة
الـذي  ٢٤١٠المرحليـة للمجموعـة وفقـًا للمعيـار الـدولي رقم الموحـدة الموجزةللبيـانـات المـاليـة مراجعـةمســــــــــــــؤوليتنـا هي إجراء إن

". ومع ذلك، مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنجزة من قبل مدقق حســــــابات المنشــــــأة المســــــتقلینطبق على مهام المراجعة "
من تقریرنا، لم نتمكن من الحصـول على أدلة كافية ومناسـبة لتوفر  االسـتنتاجونظرًا لألمور الموضـحة في فقرة أسـاس عدم إبداء 

المرحلية.الموجزةهذه البيانات المالية الموحدة مراجعة عطاء استنتاج حول إللنا األساس 

االستنتاجأساس عدم إبداء 

مقارنة واألرصدة االفتتاحيةالمعلومات .١
ــامل الدخل و لدخلالمرحلية لالموحدة مراجعة المعلومات المقارنة المدرجة في البيانات تتملم  لفترتي الثالثة أشــــــهر الشــــ

.٢٠١٩یونيو ٣٠وبيان التدفقات النقدیة لفترة السـتة أشـهر المنتهية في ٢٠١٩یونيو ٣٠في والسـتة أشـهر المنتهيتين 
ـــداریمكننـا تنفيـذهـا مع األخـذ في االعتبـار عـدم عملـية إجراءات مراجعـة بـدیـلة ةأیـ وفي ظـل غيـاب  تقریر مراجعـة إصـــــــــــ

، لم ٢٠١٩یونيو ٣٠في لفترتي الثالثة أشــهر والســتة أشــهر المنتهيتين حول البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية 
ــدة والتنتمكن  علىي من الممكن أن یكون لهــا تــأثير جوهري من التــأكــد من عــدم وجود أي أخطــاء في تلــك األرصـــــــــــــ

لفترتي الثالثة أشـهر والسـتة أشـهر المنتهيتين  المعلومات المقارنة المدرجة في البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية 
.٢٠٢٠یونيو ٣٠في 

ــة الموحدة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية عالوة على ذلك،  لقد أصدرنا فقرة عدم إبداء الرأي حول البيانــــــــات الماليــــــ
نتيجًة لعدد من أمور التدقيق الجوهریة واألكثر إلحاحًا. نظرًا ألن األرصـــــــدة االفتتاحية تدخل  ٢٠١٩دیســـــــمبر ٣١في 

بــدیلــة عمليــة والتي یمكننــا تنفيــذهــا في هــذا مراجعــة في تحــدیــد نتــائج الفترة الحــاليــة، وفي ظــل غيــاب أیــة إجراءات 
ـــــــــدة والتي من الممكن أن یكون لها تأثير   ـــــــــوص، لم نتمكن من التأكد من عدم وجود أي أخطاء في تلك األرصــ الخصــ

ــهر المنتهيتين البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية جوهري على  ـــتة أشـــــ ــهر والســــ یونيو ٣٠في لفترتي الثالثة أشـــــ
٢٠٢٠.

دریك أند سكل انترناشيونال (قطر) ذ.م.ماستبعاد الحصة في شركة .٢
المرفقة، قامت المجموعة باستبعاد حصتها  الموجزة المرحلية حول البيانــات الماليــة الموحدة ١٩كما أشرنا في اإلیضاح 

مليون  ٣٥٤اســتبعادها بمبلغناتجة عن أرباح ، والتي تم تضــمين دریك أند ســكل انترناشــيونال (قطر) ذ.م.مشــركة  في 
. لم یتم تزوـیدنـا بـالمعلومـات المـالـية للفترة حتى تـاریخ االســــــــــــــتبعـاد، وبنـاًء  الموجز المرحليفي بيـان اـلدخـل الموحـد درهم

ــبة وكافية فيما یتعلق بال ــتثمار عليه لم نتمكن من إجراء أعمال مراجعة مناســــــــــــ الناتجة عن  واألرباحقيمة العادلة لالســــــــــــ
عالوة على  .٢٠٢٠یونيو ٣٠للفترة المنتهية في الموجز المرحليلتي تم تضــمينها في بيان الدخل الموحد االســتبعاد وا

ـــــــــــراء المبرمة مع المشـــــــــــــتري الحًقا للفترة المنتهية في  ، وبالتالي، ال ٢٠٢٠یونيو ٣٠ذلك، یتم توقيع اتفاقية البيع والشــ
فترة هنـاك مبـالغـة في أربـاح، فـإن ولـذلـك. الموحـدة الموجزة المرحليـةینبغي تســــــــــــــجيـل المعـاملـة في هـذه البيـانـات المـاليـة 

ـــهر المنتهية في  ـــتة أشــ ــافي المطلوباتكذلك فإن و ٢٠٢٠یونيو ٣٠الســ ـــبية،كما في تاریخ الفترة ،صـــ أقل من المحاســ
مليون درهم.٣٥٤قيمتها بمبلغ



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

(تتمة)االستنتاج أساس عدم إبداء 

والمطلوباتاألرصدة البنكية.٣
، بما في ذلك بخصــوص األرصــدة لدى البنوك والمطلوبات البنكيةالبنكية والتســویات بكشــوف الحســاباتلم یتم تزویدنا 

ــمنهــا البيــان المــالي الموحــدوالمطلوبــات الطــارئــةااللتزامــات  مليون درهم ومبلغ ٣٠بمبلغ الموجز المرحليالتي تضــــــــــــ
، على التوالي.  وفي ظـــل غيـــاب إجراءات عمليـــة  ٢٠٢٠یونيو ٣٠يون ردهم كمـــا في مل٢١مليون درهم و١٬٥٦٠

ــدة، ــتنتاج حول مراجعتنا لهذه األرصـ ك أي  بما في ذلیمكننا تنفيذها في هذا الخصـــوص، لم نتمكن من التوصـــل إلى اسـ
یونيو ٣٠كمــا في لمرحليــة،مطلوبــات أخرى والتي قــد لم یتم احتســـــــــــــــابهــا في هــذه البيــانــات المــاليــة الموحــدة الموجزة ا

٢٠٢٠.

تقييم مبدأ االستمراریة وخطة إعادة الهيكلة.٤
ة، بلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة  المرحليةالموجز حول البيانــات الماليــة الموحدة٢اإلیضاح كما ذكرنا تفصيًال في 

ــداولـــة بمبلغ ٤٬٨٠٦مبلغ ٢٠٢٠یونيو ٣٠كمـــا في  ــداولـــة عن موجوداتهـــا المتـ مليون درهم، وزادت مطلوبـــاتهـــا المتـ
ــــــــــ ٣٬٩٩١ مليون درهم ٥البة من العمليات بمبلغ مليون درهم. وعالوة على ذلك، كانت لدى المجموعة تدفقات نقدیة ســ

. وُتشير هذه الظروف، إلى وجود عدم یقين جوهري والذي قد یلقي بشكوك جوهریة ٢٠٢٠یونيو ٣٠للفترة المنتهية في 
ــتمراریة، ونتيجًة لذلك، قد ال تتمكن المجموعة من تحقيق   ــتمرار على أســــــاس مبدأ االســــ حول قدرة المجموعة على االســــ

وفاء بمطلوباتها أثناء سير األعمال العادیة.موجوداتها وال

ــتنادًا إلى خطة إعادة  المرحليةالموجز ومع ذلك، تم إعداد البيانات المالية الموحدة  ــتمراریة، اســــــ ة المرفقة وفقًا لمبدأ االســــــ
ــتمرار  ــاهمين. إن افتراض اســـ ــاور مع مجلس إدارة الشـــــركة وتم اعتمادها من المســـ المجموعة  هيكلة أعدتها اإلدارة بالتشـــ

٢٠٢٠یونيو ٣٠ة كما في المرحليةالموجز وفقًا لمبدأ االسـتمراریة وأثر خطة إعادة الهيكلة على بياناتها المالية الموحدة 
یعتمـد بشــــــــــــــكـٍل كبير على تنفـيذ الخطـة بنجـاح، بمـا في ذـلك موافـقة المقرضــــــــــــــين والجهـات التنظيمـية واألطراف المعنيـة 

المرحلة.األخرى، وال یمكن تحدیده في هذه 

ــــمبر ٣١وقد تضــــــمنت البيانات المالية الموحدة للســــــنة المنتهية في  أیضــــــًا فقرة عدم إبداء الرأي بخصــــــوص األمور  ٢٠١٩دیســ
المذكورة أعاله وأمور أخرى.  

االستنتاجعدم إبداء 

من الحصـول على أدلة كافية ومناسـبة من تقریرنا، لم نتمكن االسـتنتاجنظرًا ألهمية األمور الموضـحة في فقرة أسـاس عدم إبداء 
ــتنتاج المراجعة  ــاس الســ ــكل أســ .  ٢٠٢٠یونيو ٣٠البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية المرفقة للمجموعة كما في حوللتشــ

لية.وبناًء على ذلك، فإننا ال نبدي استنتاًجا بشأن هذه البيانات المالية الموحدة الموجزة المرح 

عن ارنست ویونغ

وقعت من قبل:
أشرف أبو شرخ

شـریك
٦٩٠رقم القيد: 

٢٠٢٠أكتوبر ١٣
دبي، اإلمارات العربية المتحدة
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الموحدة الموجزة المرحلية.الماليةالبياناتمن هذه ًا جزءالمرفقة ٢٠إلى ١من تشكل اإلیضاحات 
٤

بيان الدخل الموحد المرحلي
(غير مدققة)٢٠٢٠یونيو٣٠المنتهية في أشهر الستةلفترة 

فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
یونيو  ٣٠

أشهر المنتهية في الستةفترة 
یونيو٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمإیضاح

العمليات المستمرة 

٦٣٨٬١٤٨٨٦٤٬١١٠٧٧٬٥١٨٢٦٠٬٤٩٥العمالءعقودمن إیرادات 
)٣٧٨٬٠٣٤()٧٠٬٣٦٨()١٢٤٬٤٤٠()٣٣٬٢٥٧(اإلیراداتتكلفة 

)١١٧٬٥٣٩(٧٬١٥٠)١٣٬٥٧٦(٤٬٨٩١) الخسائر(/األرباحإجمالي 
١٬٩١٦٨٩٥١٬٨٬٣١٦٤٬٧٣٨إیرادات أخرى 

)٥٨٦٬٢٦٤()٨٣٠٬٦١()١٦٨٬٨٧٩()٧٧٧٬٤٣(أ١٢مصاریف عمومية وإداریة 
-)٦٥٩٬٦١(-)٦٥٩٬٦١(ب١٢كفاالتمخصص صرف قیمة ال

-٤٬٩١٠-٢٬٥٥٥الحصة من نتائج المشروع المشترك 
-٣٥٣٬٧٠٨-١٩٣٥٣٬٧٠٨أرباح من استبعاد شركة تابعة 

مخصص متعلق بفقدان السيطرة على  
)٩٤٬٢٥٤(-)٩٤٬٢٥٤(-شركات تابعة 

)٣٦٬١٢٢()٥٠٬٧٩٠()١٨٬٧٨٥()٢٨٬٣٢٣(ج١٢تكاليف التمویل 
٤٧١١٤١١١٢٤١دخل التمویل 

الفترة قبل الضریبة ) رئ خسا األرباح /( 
)٨٢٩٬٢٠٠(١٩٩٬٩١٦)٢٩٣٬٤٨٥(٢٢٩٬٣٥٨من العمليات المستمرة 

)٢٬٩٩٢()١٤٧()٢٩١(١٣٢٠٧مصروف ضریبة الدخل والزكاة

من العمليات  ) رئ خسا األرباح / (ال
)٨٣٢٬١٩٢(١٩٩٬٧٦٩)٢٩٣٬٧٧٦(٢٢٩٬٥٦٥المستمرة 

المتوقفة العمليات 
من العمليات  الضریبة بعد ر ئخسا لا

)٥٬٣٣٠(---المتوقفة 
)٨٣٧٬٥٢٢(١٩٩٬٧٦٩)٢٩٣٬٧٧٦(٢٢٩٬٥٦٥) للفترة رئ خسا األرباح /( 

العائدة إلى: 
)٧٧٧٬٢٤٥(١٩٩٬٧٦٩)٢٤٦٬٥٦١(٢٢٩٬٥٦٥الشركة األم حملة أسهم

)٦٠٬٢٧٧(-)٢١٥٬٤٧(-المسيطرةالحصص غير 
٨٣٧٬٥٢٢(١٩٩٬٧٦٩)٧٧٦٬٢٩٣(٢٢٩٬٥٦٥(

السهم (خسارة)/ ربح
)٧٣٬٠(١٩٬٠)٢٣٬٠(١٤٢١٬٠(بالدرهم)  والمخفف األساسي -



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

الموحدة الموجزة المرحلية.الماليةالبياناتمن هذه ًا جزءالمرفقة ٢٠إلى ١من تشكل اإلیضاحات 
٥

المرحليالموحد بیان الدخل الشامل 
(غير مدققة)٢٠٢٠یونيو٣٠المنتهية في أشهر الستةلفترة 

فترة الثالثة أشهر المنتهية في
یونيو٣٠

أشهر المنتهية في الستةفترة 
یونيو  ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم ألف درهمألف درهم 

)٨٣٧٬٥٢٢(٦٩٬٧٩١٩)٢٩٣٬٧٧٦(٢٢٩٬٥٦٥الفترة ) خسائرأرباح / (
إلىعاد تصنيفها الحقًا قد یُ بنود

األرباح أو الخسائر
٣٬١٦٦)١٢٥(١٬٧٧٥٢٬٥٥٦فروق من تحویل عمالت أجنبية

سعر الصرف المحولة إلىفروق 
األرباح والخسائر من استبعاد 

مع فقدان السيطرة شركة تابعة 
-٣٬٣٥٥-٣٬٣٥٥)١٩(إیضاح 

٥٬١٣٠٢٬٥٥٦٣٠٬٢٣٣٬١٦٦الشامل األخرى للفترة بنود الدخل
/(الخسارة  الدخل الشاملإجمالي 

)٨٣٤٬٣٥٦(٢٠٢٬٩٩٩)٢٩١٬٢٢٠(٢٣٤٬٦٩٥للفترة الشاملة) 

العائد إلى: 
)٧٧٤٬٠٧٩(٣٦٢٠٢٬٩)٢٤٤٬٠٠٥(٢٣٤٬٦٥٩الشركة األم حملة أسهم

)٦٠٬٢٧٧(٣٦)٤٧٬٢١٥(٣٦الحصص غير المسيطرة
٨٣٤٬٣٥٦(٢٠٢٬٩٩٩)٢٩١٬٢٢٠(٢٣٤٬٦٩٥(



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

الموحدة الموجزة المرحلية.الماليةالبياناتمن هذه ًا جزءالمرفقة ٢٠إلى ١من تشكل اإلیضاحات 
٦

الموحد المرحليبیان التغیرات في حقوق الملكیة 
(غير مدققة)٢٠٢٠یونيو٣٠المنتهية في للفترة

العائدة إلى حملة أسھم الشركة األم 

رأس 
المال 

عالوة  
إصدار 

احتیاطي  
قانوني

احتیاطیات  
أخرى 

خسائر  
متراكمة 

احتیاطي  
تحویل 
عمالت 
المجموع أجنبیة

الحصص غیر  
المجموع المسیطرة 

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

)٣٬٩٨٧٬٨٩٦() ١٢٣٬٦٨٤()٣٬٨٦٤٬٢١٢()٥٨٬٦٠٤()٥٬٠٠٥٬٣٨٢(-٩٨٨٫٠٧٠٫١٠٢٦٫٣٧٦٠٫١٢٥(مدققة) ٢٠٢٠ینایر ١الرصید في 
٦٩٬٧٩١٩-٦٩٬٧٩١٩-٦٩٬٧٩١٩----أرباح الفترة 

١٩٤٬٣١٩٤٬٣٣٦٣٠٬٢٣-----للفترة ىخر الدخل الشامل األبنود 
٦٩٬٧٩١٩١٩٤٬٣٢٠٢٬٩٦٣٣٦٢٠٢٬٩٩٩----الشامل للفترة إجمالي الدخل 

) ٣٬٧٨٤٬٨٩٧() ١٢٣٬٦٤٨() ٣٬٦٦١٬٢٤٩() ٤١٠٬٥٥() ١٣٬٦٥٤٬٨٠(-١٫٠٧٠٫٩٨٨٣٫٠٢٦١٢٥٫٧٦٠(غیر مدققة) ٢٠٢٠یونیو٣٠الرصید في 

)٤٬٧٤٨٬٩٢٢() ٩٦٦٬٥٩٣()٣٬٧٨٢٬٣٢٩()٦٣٬٧٢٨()٤٬٩٤٢٬٩١٨(١٫٠٧٠٫٩٨٨٠٢٦٫٣٧٦٠٫١٢٥٥٤٣٫٢٤(مدققة) ٢٠١٩ینایر ١الرصید في 
) ٨٣٧٬٥٢٢()٦٠٬٢٧٧() ٧٧٧٬٢٤٥(-) ٧٧٧٬٢٤٥(----الفترة خسائر

٣٬١٦٦-٣٬١٦٦٣٬١٦٦-----للفترة ىخر الشامل األبنود الدخل
) ٨٣٤٬٣٥٦()٦٠٬٢٧٧() ٧٧٤٬٠٧٩(٣٬١٦٦) ٧٧٧٬٢٤٥(----الشامل للفترة الدخل(الخسائر الشاملة)/ إجمالي 

)٥٬٥٨٣٬٢٧٨()١٬٠٢٦٬٨٧٠()٤٬٥٥٦٬٤٠٨()٦٠٬٥٦٢()٥٬٧٢٠٬١٦٣(١٫٠٧٠٫٩٨٨٠٢٦٫٣٧٦٠٫١٢٥٥٤٣٫٢٤(غیر مدققة) ٢٠١٩یونیو ٣٠الرصید في 



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

الموحدة الموجزة المرحلية.الماليةالبياناتمن هذه ًا جزءالمرفقة ٢٠إلى ١من تشكل اإلیضاحات 
٧

بیان التدفقات النقدیة الموحد المرحلي
(غير مدققة)٢٠٢٠یونيو٣٠المنتهية في فترة لل

أشھر المنتھیة في الستةفترة 
یونیو٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھمإیضاح

التشغیلیة نشطة  األ 
)٨٢٩٬٢٠٠(٩١٦٬٩١٩المستمرة الضریبة من العملیات قبل خسائر) الاألرباح /(
)٥٬٣٣٠(-الضریبة من العملیات المتوقفة قبل خسائر) الاألرباح /(

)٨٣٤٬٥٣٠(٩١٦٬٩١٩أرباح قبل الضریبة 
التعدیالت للبنود التالیة: 

٧٤٢٥٧٬١١٦الممتلكات والمعدات استھالك 
-٢٬٨٢٢االستثماري العقار استھالك

--إطفاء موجودات غیر ملموسة 
-)٤٬٩١٠(الحصة من نتائج المشروع المشترك
-٤٬٤٦٨مصاریف متعلقة باستبعاد شركة تابعة

-٠٠٠٬١٠أ١٢مخصص الدعاوى القضائیة
٦١٬٦٥٩١١٥٬٢٦٠ب١٢كفاالتمخصص صرف قیمة ال

-٥٠٢المخزون بطيء الحركةمخصص 
٥٠١٢٬٣٩٥الخدمة للموظفینمكافأة نھایةمخصص 

-٧٩٨مخصص الخسائر المتكبدة
-٧٦٣الربح من استبعاد الممتلكات والمعدات

٥٠٬٧٩٠٣٦٬١٢٢ج١٢تكلفة التمویل 
٨٧٬٢٢٩٦١٤٬٦٣٢مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

-٥٬٣٥٧أ١٢المدینة األخرىشطب الذمم 
)٢٤١()٣٬٢٥١(ج١٢تمویلدخل
-)٣٥٣٬٧٠٨(١٩عاد شركة تابعةبمن استأرباح

-٧٧١استھالك موجودات حق االستخدام
-٢٤٩فائدة مترتبة على مطلوبات عقود االیجار

-)٢٬١٩٠(إعادة قید المخصصات
)٥٩٬٢٤٦()٥٠٩٬٨١(

التغیرات في رأس المال العامل: 
١١١٬٦١١مخزون

٥٩٬٧٠٤)١٣٬٠٣٤(٨ذمم مدینة تجاریة وأخرى  
مستحقة  ذمم دائنة تجاریة وأخرى (باستثناء ضریبة الدخل والفوائد  

)٣٠٬٠٤٤(٤٬٤٠٦١) الدفع
)١٠٬٨٨٣(٩٢٣٬٢١٦أطراف ذات عالقة من/ مبالغ مستحقة إلى

٣٨٬٨٥٨(٠٩٠٬٦(
)٠٤٨٩٬()١٠٬٦٦١(الخدمة المدفوعة للموظفین  مكافأة نھایة

--ضریبة دخل مدفوعة 
)٤٧٬٩٠٦()٥٧١٬٤(التشغیلیة نشطة  األ في) المستخدم (صافي النقد 
٦٢٣-المستمرة العملیات 

)٤٧٬٢٨٣()٥٧١٬٤(العملیات المتوقفة 



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

الموحدة الموجزة المرحلية.الماليةالبياناتمن هذه ًا جزءالمرفقة ٢٠إلى ١من تشكل اإلیضاحات 
٨

(تتمة)بیان التدفقات النقدیة الموحد المرحلي 
)غير مدققة(٢٠٢٠یونيو٣٠المنتهية في فترة لل

أشھر المنتھیة في الستةفترة 
یونیو٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھم ألف درھمإیضاح 

أنشطة االستثمار 
)٢٣١()٢٤(٧ومعدات شراء ممتلكات 

-٧١٠٢عوائد من استبعاد ممتلكات ومعدات 
١٢٣٬٢٥١٢٤١فوائد مقبوضة
أنشطة االستثمار في) المستخدم(صافي النقد 

٣٬٣٢٩١٠المستمرة العملیات -
)١٣(-العملیات المتوقفة -

٣(٣٬٣٢٩(

أنشطة التمویل 
٩٣٨٣٩٬١٧٠مرھونةودائع ألجل صرف 

٢١٬٩٩٣-من قروض ألجلمحصلة مبالغ 
)٢٣٬٧٣٣()٣٬٣٠٢(فتح ودائع ألجل جدیدة خالل الفترة

)١٩٬٧٣٤(٧٬٣٥٨من إیصاالت أمانة وقروض أخرىمبالغ 
)٣٬٥٦٧()٥٨٨(سداد قروض ألجل

أنشطة التمویلالناتج منصافي النقد
٤٬٤٠٦١٤٬١٢٩المستمرة العملیات -
١٩٬٠٢٠-العملیات المتوقفة -

٤٬٤٠٦٣٣٬١٤٩

)١٤٬١٣٧(٣٬١٦٤النقدیة وشبھ النقدیة في  (النقص) / الزیادة صافي 
)٢٬٢٨٧(٥٬٠٥٩صافي الفروق من تحویل العمالت األجنبیة 

)٤٥٩٬٢٢٤()٩٤٬٠٦٣(الفترة في بدایة النقدیة وشبھ النقدیة
)٤٧٥٬٦٤٨()٨٥٬٨٤٠(الفترة في نھایة  النقدیة وشبھ النقدیة



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

(غیر مدققة)٢٠٢٠یونیو ٣٠في 

٩

الشركة معلومات  ١

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

المالي.

العربیة المتحدة.دبي، اإلمارات٦٥٧٩٤عنوان المقر المسجل للشركة ھو ص.ب 

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

:للمجموعةفیما یلي الشركات الرئیسیة التابعة بصورٍة مباشرة أو غیر مباشرة 

٪نسبة الملكیة األنشطة الرئیسیة الشركات التابعة الرئیسیة 

بلد التأسیس 
٣٠
یونیو

٣١
دیسمبر

٢٠٢٠٢٠١٩
انترناشیونال ذ.م.م دریك أند سكل

(أبوظبي)
أعمال المقاوالت المتعلقة بالھندسة 
١٠٠١٠٠المیكانیكیة والكھربائیة والصحیة

اإلمارات العربیة 
المتحدة

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

--واإلنشاءات المدنیة
اإلمارات العربیة 

المتحدة
دریك أند سكل للھندسة، سابقاً دریك أند 

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

١٠٠١٠٠التحتیة للمیاه والطاقة
اإلمارات العربیة 

المتحدة
دریك أند سكل انترناشیونال (قطر) 

**ذ.م.م
األنشطة المیكانیكیة والكھربائیة 

قطر١٠٠-والصحیة
باسافانت للطاقة والبیئة وشركاتھا التابعة 
(شركة تابعة لشركة باسفانت إنجینیرینغ 

لیمتد)
إنشاء محطات معالجة میاه الصرف 

ألمانیا١٠٠١٠٠والمیاه والرواسب

شركة سعودیة  دریك أند سكل انترناشیونال 
محدودة*

تنفیذ عقود اإلنشاءات وتشغیل وصیانة 
التركیبات الكھربائیة والمیكانیكیة وما 

--یتعلق بھا من أنشطة 
المملكة العربیة 

السعودیة 

دریك أند سكل انترناشیونال للمقاوالت 
الكھربائیة ذ.م.م

المقاوالت المیكانیكیة والكھربائیة 
وأعمال التصلیح المتعلقة بقطاع 

الكویت١٠٠١٠٠اإلنشاءات

*شركة المركز العالمي للمقاوالت المحدودة
أعمال المقاوالت المتعلقة بقطاع 

--اإلنشاءات
المملكة العربیة 

السعودیة 

* شركة دریك أند سكل لإلنشاءات ذ.م.م
أعمال المقاوالت المتعلقة بقطاع 

--اإلنشاءات
المملكة العربیة 

السعودیة 
دریك أند سكل انترناشیونال للمقاوالت 

ش.م.م
أعمال المقاوالت المتعلقة بالھندسة 
١٠٠١٠٠المیكانیكیة والكھربائیة والصحیة

جمھوریة مصر 
العربیة

دریك أند سكل انترناشیونال ذ.م.م (ُعمان)
أعمال المقاوالت المتعلقة بالھندسة 
سلطنة عمان٥١٥١المیكانیكیة والكھربائیة والصحیة



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

(غیر مدققة)٢٠٢٠یونیو ٣٠في 

١٠

الشركة (تتمة) معلومات  ١

ــنة  ــمبر ٣١المنتهية في * خالل الســ ــة ملكيتها في٢٠١٩دیســ ــتبعاد حصــ الملكية نقلبانتظار الشــــركات التابعة هذه، قامت المجموعة باســ
.المرحليةالموجزة الموحدة القانونية الجاریة كما في تاریخ إصدار هذه البيانات المالية 

خالل فترة الســتة الســيطرة إداریًا وتشــغيليًا على شــركتها التابعة في قطر.، فقدت المجموعة ٢٠١٨دیســمبر  ٣١خالل الســنة المنتهية في **
في الشــــركة التابعة)االقتصــــادیةالقانونية و منفعتها كامل حصــــتها (حصــــة، قامت المجموعة باســــتبعاد٢٠٢٠یونيو ٣٠أشــــهر المنتهية في 

.الملكية القانونية الجاریة كما في تاریخ إصدار هذه البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحليةنقلبانتظار 

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

لألعمال في مشروع مشترك٪٩٠حصة بنسبة أبوظبي-ش.ذ.م.م،دریك أند سكل انترناشیونالعة، من خالل شركة تمتلك المجمو
، بموجب اتفاقیة مشروع مشترك أبوظبي وشركة غنتوت للنقل والمقاوالت العامة ذ.م.م–المیكانیكیة والصحیة مع شركة انتیرا اس.بي.ایھ  

.الموجزة المرحلیةالموحدةالمالیةالبیانات. وھذا المشروع مصّنف ضمن العملیات المشتركة في ھذه ٢٠١٨نوفمبر١٢مبرمة بتاریخ 

كة مع  ٪ في منشأة خاضعة لسیطرة مشتر ٥٠، حصة بنسبة مدریك أند سكل انترناشیونال للمقاوالت ش.م.من خالل،تمتلك المجموعة
وھذا المشروع .  ٢٠١١یولیو  ٢١بتاریخ  مبرمة  مشترك  مشروعوذلك بموجب اتفاقیة  )  ش.م.مأبناء مصر للتعمیر(أبناء حسن عالمشركة  

الموجزة المرحلیة.مصّنف ضمن العملیات المشتركة في ھذه البیانات المالیة الموحدة

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

موافقة باإلجماع الحبتور لیتون سبیكون مشروع مشترك-یونال  دریك أند سكل انترناشاتفاقیات ھذا المشروع المشترك فیما یتعلق بمشروع  
من جمیع األطراف على كافة األنشطة ذات العالقة. وإن الشریكین لھما حقوق مباشرة في موجودات الشراكة ویتحمالن بالتضامن والتكافل 

لمشتركة وتقوم المجموعة بتثبیت حقھا المباشر في االلتزامات التي تتحملھا الشراكة. ومن ثم، یتم تصنیف ھذه المنشأة ضمن العملیات ا
الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات المحتفظ بھا بشكٍل مشترك.

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

.الموجزة المرحلیةالموحدةالمالیةالبیاناتوھذا المشروع مصّنف ضمن العملیات المشتركة في ھذه 

شركة  مع  في منشأة تحت السیطرة المشتركة٪ ٣٣، حصة بنسبة باسافنت للطاقة والبیئة جي ام بي اتشتمتلك المجموعة، من خالل شركة 
. وھذا  ٢٠١٢دیسمبر ٩بموجب اتفاقیة مشروع مشترك مبرمة بتاریخ مبیعات المعدات والخدمات النفطیة وشركة الحناوي للمقاوالت، 

.الموجزة المرحلیةالموحدةالمالیةالبیاناتلیات المشتركة في ھذه المشروع مصّنف ضمن العم

شركة  مع  في منشأة تحت السیطرة المشتركة٪ ٣٥، حصة بنسبة باسافنت للطاقة والبیئة جي ام بي اتشتمتلك المجموعة، من خالل شركة 
. وھذا المشروع مصّنف ضمن العملیات المشتركة ٢٠١٣أكتوبر  ٣١بموجب اتفاقیة مشروع مشترك مبرمة بتاریخ  أكسیونا أجوا السعودیة  

.الموجزة المرحلیةالموحدةالمالیةالبیاناتفي ھذه 

شركة  مع  في منشأة تحت السیطرة المشتركة٪ ٩٩، حصة بنسبة باسافنت للطاقة والبیئة جي ام بي اتشتمتلك المجموعة، من خالل شركة 
. وھذا المشروع مصّنف ضمن العملیات المشتركة ٢٠١٧یونیو ١بموجب اتفاقیة مشروع مشترك مبرمة بتاریخ أكسیونا أجوا السعودیة 

.الموجزة المرحلیةالموحدةالمالیةالبیاناتفي ھذه 

شركة  مع  في منشأة تحت السیطرة المشتركة٪ ٥٠، حصة بنسبة باسافنت للطاقة والبیئة جي ام بي اتشتمتلك المجموعة، من خالل شركة 
. وھذا المشروع مصّنف ضمن العملیات المشتركة ٢٠١٦أكتوبر  ١٢بموجب اتفاقیة مشروع مشترك مبرمة بتاریخ  الرسن آند توبرو لیمتد  

.الموجزة المرحلیةالموحدةالمالیةالبیاناتفي ھذه 



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

(غیر مدققة)٢٠٢٠یونیو ٣٠في 

١١

أسس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة ٢

االستمراریة مبدأ ١-٢

في  على أساس مبدأ االستمراریة، في ضوء مبادرات إعادة الھیكلة التي تم تنفیذھا الموجزة المرحلیة تم إعداد ھذه البیانات المالیة الموحدة
السنوات السابقة. 

صافي  تكبدت - ٢٠١٩یونیو٣٠(٢٠٢٠یونیو ٣٠المنتھیة في أشھر ة ت السفترة ملیون درھم خالل ٢٠٠حققت المجموعة أرباحًا بلغت 
٣١ملیون درھم (٣٬٩٩١خ تجاوزت مطلوباتھا المتداولة موجوداتھا المتداولة بمبلغ ملیون درھم)، وكما في ذلك التاری٨٣٨خسائر بلغت 

ملیون درھم  ٥ملیون درھم). وعالوة على ذلك، یوجد لدى المجموعة تدفقات نقدیة سالبة من األنشطة التشغیلیة بمبلغ  ٤٬١٨٣-٢٠١٩دیسمبر  
التقدیرات غیر  أحد ملیون درھم). تشیر ھذه الظروف إلى وجود ٤٨– ٢٠١٩یونیو ٣٠(٢٠٢٠یونیو ٣٠المنتھیة في أشھر لستة فترة ال

ھریة حول قدرة المجموعة على االستمرار على أساس مبدأ االستمراریة، وبناًء علیھ قد ال تتمكن المجموعة  المؤكدة والذي قد یلقي بشكوك جو
راریة،  من تحقیق موجوداتھا والوفاء بمطلوباتھا أثناء سیر األعمال العادیة. وفي حالة عدم تمكن المجموعة من االستمرار على أساس مبدأ االستم 

ى المبلغ الممكن تحصیلھ مقابلھا لتكوین مخصص ألي مطلوبات قد تنشأ عنھا وإعادة تصنیف الموجودات  سیلزم خفض قیمة الموجودات إل
الموجزة  المالیة الموحدة البیاناتغیر المتداولة إلى موجودات متداولة والمطلوبات غیر المتداولة إلى مطلوبات متداولة. ومع ذلك، تم إعداد 

لذي یستند إلى التطورات المتعلقة بإعادة الھیكلة.  وفقاً لمبدأ االستمراریة االمرحلیة  

. وفي ھذا الوقت، وافق مجلس  ٢٠١٨وقد بدأت المجموعة عملیة إعادة الھیكلة عقب اإلبالغ عن خسائر جوھریة خالل الربع الثالث من سنة 
، قامت الشركة بتعیین مستشارین  ٢٠١٨من سنة  اإلدارة على تشكیل لجنة إعادة ھیكلة لوضع خطة شاملة إلعادة الھیكلة. وخالل الربع األخیر 

، تم تعیین مزید من المستشارین المالیین  ٢٠١٩مالیین ومستشارین قانونیین واستشاریین إلجراء مراجعة مستقلة لحالة األعمال. وخالل سنة 
والقانونیین (یشار إلى المستشارین واالستشاریین معا باسم "المستشارین"). 

المبادئ األساسیة  االستراتیجي من خالل التوجھ لتطویر المجموعة والمستشارین معا ، تعاون مجلس اإلدارة وإدارة٢٠١٩سنة في أوائل
من مجلس اإلدارة. وقد جرى عرض ذلك الحقاً على المساھمین واعتماده خالل اجتماع  تم اعتمادھا والموافقة علیھا  . الستراتیجیة إعادة الھیكلة

خطة األعمال  بعد انشاء أساسًا للتوجھ االستراتیجي . وما أن تم اعتمادھا، أصبحت ھذه االستراتیجیة ٢٠١٩مایو ٧الجمعیة العمومیة في 
لخروج من العملیات واألسواق غیر  من خالل استراتیجي ومبادئ إعادة الھیكلة یواصل مجلس اإلدارة واإلدارة بتنفیذ التوجھ اال المستقبلیة. 
األساسیة. 

وعالوة على ذلك، ركزت المجموعة على إشراك جمیع الجھات المعنیة، بما في ذلك الجھات التنظیمیة والمقرضین والدائنین والموظفین فیما  
امت أكبر أربع جھات مقرضة بتشكیل لجنة  قدأت المجموعة المناقشات مع المقرضین.  یتعلق بمختلف المبادرات التي كانت تنفذھا المجموعة. ب 

خاصة ("اللجنة الخاصة") لمناقشة التغیرات المالیة المطلوبة إلعادة المجموعة إلى الربحیة مرة أخرى بمرور الوقت. كما أجرت المجموعة  
بحث موسع لتحدید تفاصیل الدائنین التجاریین. 

لتشغیلي، ركزت المجموعة جھودھا نحو تقلیل تكالیفھا والتركیز على المشاریع القدیمة التي تعاني من مشاكل كبیرة في التدفقات  وعلى الجانب ا
عالوة على ذلك، شرعت المجموعة في تنفیذ الھدف االستراتیجي لمجلس اإلدارة كما تمت الموافقة علیھ في اجتماع  النقدیة أو الربحیة. 
خروج من بعض العملیات واألسواق. المساھمین، وھو ال

، بوضع خطة األعمال بدعم من مستشاري المجموعة وتم اعتمادھا من مجلس اإلدارة ("خطة األعمال")  ٢٠١٩كما قامت اإلدارة، خالل سنة  
حالیًا مراجعة خطة  )، یتم covid-19. مع ذلك، نظرًا للظروف الراھنة لفیروس كورونا المستجد (٢٠١٩في نھایة الربع الثالث من سنة 

مع األعمال وتحدیثھا من جانب اإلدارة ومستشاري المجموعة. كان ھناك العدید من االجتماعات مع اللجنة الخاصة وعدد من االجتماعات 
ا مع اللجنة  مع كافة البنوك. وقد قامت الشركة ومستشاریھا بمناقشة بنود صفقة إعادة الھیكلة المحتملة والتفاوض علیھاألفراد واالجتماعات 

الخاصة، وقد أوشكت ھذه المفاوضات على االنتھاء. 



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

(غیر مدققة)٢٠٢٠یونیو ٣٠في 

١٢

االستمراریة (تتمة) مبدأ ١-٢

.  ٢٠١٦) لسنة ٩التي تم إنشاؤھا بموجب المرسوم االتحادي رقم (لجنة إعادة الھیكلة المالیة مع مجلس اإلدارة صل اتو، ٢٠٢٠سنة خالل
لجنة إعادة الھیكلة  قبول الشركة بموجب القرارات الموضحة أعاله. تم تقدیم طلب رسمي إلى الھیكلة المالیة لجنة إعادة  من  طلب مجلس اإلدارة  

االجتماعات  إن  والشركات التابعة.  دریك أند سكل ش.م.ع  لدعم واإلشراف على إعادة الھیكلة المالیة لشركةمن قبل اللجنة الحقاً وتم قبولھ  المالیة
.والخبیر المستقل على وشك أن تبدأجنة إعادة الھیكلة المالیةالرسمیة بین الشركة ول

أسس االعداد ٢-٢

ـــات الماليـــــة الموحدة الموجزة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في  وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم ٢٠٢٠یونيو ٣٠تم إعداد هذه البيانــ
، إعداد التقاریر المالية المرحلية، الصادر عن مجلس المعایير المحاسبية الدولية.  ٣٤

زة المرحلية على كافة المعلومات واإلفصــــــــــاحات المطلوبة في البيانات المالية الموحدة الســــــــــنویة، ال تشــــــــــتمل البيانات المالية الموحدة الموج 
، والتي تم إعدادها وفقًا للمعایير الدولية ٢٠١٩دیســـــــمبر ٣١وینبغي أن تقرأ جنبًا إلى جنب مع البيانات المالية الســـــــنویة للمجموعة كما في 

إلعداد التقاریر المالية.

ــتخـدمـة وعملـة العرض لـدى تم عرض هـذه ال بيـانـات المـاليـة الموحـدة الموجزة المرحليـة بـدرهم اإلمـارات العربيـة المتحـدة، وهي العملـة المســــــــــــ
تم تقریب جميع القيم إلى أقرب ألف ما لم یذكر خالف ذلك.المجموعة.

ــتثنـاء الموجودات المـاليـة بالقيمـة العـادلة من خالل تم إعداد هذه البـيانات المـاليـة الموحدة الموجزة المرحليـة وفـقًا لمـبدأ التكلـفة التـاریخ  ية، باســــــــــــ
األرباح والخسائر والتي تم قياسها بالقيمة العادلة.

أسس التوحید ٣-٢

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

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

على نتائج المجموعة.٢٠٢٠یونيو ٣٠تشتمل هذه البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 

البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية للشــــــــركات التابعة لنفس فترة التقریر الخاصــــــــة بالشــــــــركة باســــــــتخدام نفس الســــــــياســــــــات یتم إعداد
المحاسبية. كما یتم حذف كافة المعامالت واألرباح واألرصدة الناشئة عن المعامالت الداخلية بين شركات المجموعة عند التوحيد.

عة والعمليات المشــتركة اعتبارًا من التاریخ الذي تتحول فيه الســيطرة إلى المجموعة ویتوقف التوحيد في التاریخ الذي یتم توحيد الشــركات التاب
تنتقل فيه السيطرة من المجموعة.



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

(غیر مدققة)٢٠٢٠یونیو ٣٠في 

١٣

التغيرات في السياسات المحاسبية ٤-٢

المرحلية الموجزة الموحدة مماثلة لتلك المتبعة عند إعداد البيانات المالية  إن الســياســات المحاســبية المســتخدمة في إعداد هذه البيانات المالية 
ــنة المنتهية في  ــنویة للمجموعة للســـــ ــتثناء اتباع المعایير الجدیدة الســـــــاریة المفعول كما في ٢٠١٩دیســـــــمبر ٣١الموحدة الســـــ ینایر  ١، باســـــ

تعدیالت صـــــادرة ولم یســـــر مفعولها بعد. تطبق العدید من التعدیالت . لم تقم المجموعة باالتباع المبكر ألي معایير أو تفســـــيرات أو٢٠٢٠
، إال أنها ال تؤثر على البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية للمجموعة كما هو موضح أدناه:٢٠٢٠والتفسيرات ألول مرة في سنة 

 تعریف األعمال-٣التعدیالت على المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم
 والمعيار المحاسبي ٩والمعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم ٧التعدیالت على المعيار الدولي إلعداد التقاریر المالية رقم

: إعادة تشكيل المقارنة المعياریة لسعر الفائدة٣٩الدولي رقم 
 تعریف األمور الجوهریة٨سبي الدولي رقم والمعيار المحا ١التعدیالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم :
 ٢٠١٨مارس ٢٩اإلطار التصوري إلعداد التقاریر المالية الصادر بتاریخ

واألحكام التقدیرات استخدام  ٣
یقتضي من اإلدارة وضع أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على تطبیق السیاسات  الموحدة الموجزة المرحلیةالمالیةالبیانات إن إعداد 

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

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

. ٢٠١٩دیسمبر 

إدارة المخاطر  ٤

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

ات واإلفصاحات المتعلقة بإدارة المخاطر المالیة والمطلوبة في البیانات  على كافة المعلومالموحدة الموجزة المرحلیة المالیة البیانات ال تشتمل 
.  ٢٠١٩دیسمبر ٣١، وینبغي أن تقرأ جنباً إلى جنب مع البیانات المالیة الموحدة السنویة للمجموعة كما في السنویة المالیة الموحدة 

. ٢٠١٩دیسمبر ٣١لمنتھیة في إدارة المخاطر منذ السنة ایاتعملسیاسات وفي  اتال یوجد ھناك تغییر
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(غیر مدققة)٢٠٢٠یونیو ٣٠في 

١٤

موسمیة العملیات٥

أشھر ال تعد بالضرورة مؤشرًا على النتائج الكاملة المتوقعة للسنة حیث إن إیرادات وأرباح  ستة فترة ل إن النتائج المالیة الخاصة بالمجموعة 
الفترة المرحلیة ما ھي إال انعكاس طبیعي لألوضاع االقتصادیة وظروف السوق على المستویین المحلي واإلقلیمي. 

تقاریر القطاعات ٦

"القطاعات التشغیلیة".  ٨لتقاریر المالیة رقم عداد اللمجموعة أدناه وفقًا للمعیار الدولي إلیتم بیان المعلومات المتعلقة بالقطاعات التشغیلیة
كٍل  یقتضي ھذا المعیار تحدید القطاعات التشغیلیة على أساس التقاریر الداخلیة المعدة حول مكونات المجموعة، وتتم مراجعة ھذه التقاریر بش

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

قطاعات األعمال 

قطاعات تشغیلیة  ثالث یتم تقسیم المجموعة لألغراض اإلداریة إلى وحدات تنظیمیة بناًء على الخدمات المقدمة من كل وحدة. تضم المجموعة 
، وأعمال أخرى. المدنیة عمال األو)المیكانیكیة والكھربائیة والصحیة (الھندسیة رئیسیة ھي األعمال 

ل المقاوالت المتعلقة بقطاع اإلنشاءات كاألعمال المیكانیكیة والكھربائیة والصحیة وأعمال الصرف  یتولى قطاع األعمال الھندسیة تنفیذ أعما 
لبنیة التحتیة ومحطات معالجة المیاه وتبرید المناطق وإنتاج الطاقة. كا بقطاع اإلنشاءات وأعمال المقاوالت المتعلقة الصحي

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

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

المستثمرین. وألغراض اإلفصاح عن المعلومات القطاعیة، یتم اإلفصاح عن الشھرة والموجودات غیر الملموسة األخرى واإلطفاء المتعلق  
یلیة تتم وفقًا لشروٍط متفق علیھا بین القطاعات. ویتم قیاس اإلیرادات من  بھما ضمن القطاع ذي الصلة. إن عملیات البیع بین القطاعات التشغ

.  المرحليالموحد الدخلاألطراف الخارجیة المعلومة لدى اإلدارة التنفیذیة بطریقة تتفق مع تلك المستخدمة في بیان 

التمویل والدخل اآلخر التي لم یتم تخصیصھا للقطاع الفردي على أنھا أدوات معنیة تتم إدارتھا من قبل المجموعة.إن تكلفة التمویل ودخل 
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(غیر مدققة)٢٠٢٠یونیو ٣٠في 

١٥

(تتمة)تقاریر القطاعات ٦

(غیر مدققة) معلومات عن قطاعات األعمال 

باأللف درھمكافة المبالغ 

٢٠١٩یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستة٢٠٢٠یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستة 

األعمال  
الھندسیة

األعمال  
أخرى المدنیة

بین حذف 
المجموع القطاعات 

األعمال  
الھندسیة 

األعمال  
أخرىالمدنیة

بین حذف 
المجموع القطاعات 

إیرادات *
٢٦٠٬٤٩٥-٧٧٬٥١٨١٦٨٬٥٢١١٧٬٤٧٨٧٤٬٤٩٦-٤٢٬٢١٠-٣٥٬٣٠٨عمالء خارجیون

)خسائر أرباح /(
)٨٣٧٬٥٢٢(-)٬٧٧٧٥٠()٢٧٧٬٦٧١()٥٠٩٬٠٧٤(٦٩٬٧٩١٩-٥٩٨٬٢١٧-) ٢٩٨٬٧١(القطاع 

٧٬١١٦-١٩٦١٬٣٬٦٤١٨٥٠٢٬٦٢٥-٥٥٢-٦٤٤استھالك وإطفاء 

٢٣١---٢٤٢٣١-٧-١٧نفقات رأسمالیة

(مدققة)٢٠١٩دیسمبر ٣١في ٢٠٢٠یونیو٣٠في  

مجموع موجودات  
٦٣٠٬٧١٦)٥٬٠٨٤٬٦٢٠(٤٬٢٢٦٬٧٩٢-٩٩٤٬٦٦١١٬٤٨٨٬٥٤٤) ٤٬٨٤٢٬٨١٤(٣٬٩٢٨٬٥٥١-٢٥٧٬٣١١٬٥القطاع 
مطلوباتمجموع 
٤٬٦٢٠٬١٩٧)٣٬٦٠٥٬١١٥(١٬٩١٧٬٥٨٧-٤٦٦٬٣٤٬٤٠٦٬٣٠٧٬٧٢٥) ٨٣٥٬١١٣٬٦(٣١٨٬٠٣١٢٬-٩٨٣٬٣٥٬٩٨القطاع 

.من الزمنكامل إیراداتھا على مدى فترة بتثبیت* قامت المجموعة 
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(غیر مدققة)٢٠٢٠یونیو ٣٠في 

١٦

(تتمة)القطاعاتتقاریر ٦

تسویة الموجودات: 

یونیو ٣٠
٢٠٢٠

دیسمبر٣١
٢٠١٩

ألف درھمألف درھم
(مدققة) (غیر مدققة) 

٩٩٤٬٦٦١٦٣٠٬٧١٦موجودات القطاع
١٬٥٧٥١٬٥٨٥موجودات محتفظ بھا للبیع

٥٦٩٬٨٦١٦٣٢٬٣٠١

ممتلكات ومعدات٧

٢٠١٩یونیو٣٠(ألف درھم٢٤بما قیمتھ  ٢٠٢٠یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستةقامت المجموعة بشراء ممتلكات ومعدات خالل فترة  
ما ٢٠٢٠یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستةخالل فترة ھا قامت المجموعة باستبعادالتي معدات الممتلكات وبلغت الألف درھم). ٢٣١–

ألف درھم  ٤٢٥الموحد المرحلي ما قیمتھ الدخل)، وبلغ االستھالك الُمحّمل على بیان ال شيء–٢٠١٩یونیو٣٠ألف درھم (١٦٤قیمتھ 
.ألف درھم)٧٫١١٦–٢٠١٩یونیو٣٠(

ذمم مدینة تجاریة وأخرى ٨

یونیو ٣٠
٢٠٢٠

دیسمبر٣١
٢٠١٩

ألف درھمألف درھم
مدققةغیر مدققة 

غیر متداولة 
١٠٣٬٤٣٧١٠٣٬٧٧٧ومبالغ محتجزةذمم مدینة تجاریة 

)٧٬٩٤١()٧٬٩٢٩(ناقصاً: تعدیالت القیمة العادلة
٩٥٬٥٠٨٩٥٬٨٣٦

متداولة 
٥٤٠٬٦٧٦٥٤١٬٥٩٨ومبالغ محتجزةذمم مدینة تجاریة 

١٣٨٬١٧٥١٣٦٬٢١١مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدینة أخرى 
٢٧٣٬١٤٦٢٧٠٬٦٥١مبالغ مستحقة من عمالء عن عقود 

٩٥١٬٩٩٧٩٤٨٬٤٦٠
)٧١٢٬٥٠٢()٧٣١٬٧١٩(وأخرى مخصص االنخفاض في قیمة ذمم مدینة تجاریةناقصاً:  

٢٦٦٬٢٣٢٢٣٥٬٩٥٨
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(غیر مدققة)٢٠٢٠یونیو ٣٠في 

١٧

(تتمة)ذمم مدینة تجاریة وأخرى ٨

لذمم المدینة التجاریة واألخرى:ااالنخفاض في قیمة مخصصالحركة في

یونیو ٣٠
٢٠٢٠

دیسمبر٣١
٢٠١٩

ألف درھمألف درھم
) مدققة((غیر مدققة) 

٧١٢٬٥٠٢٢٬٩٧٠٬٥١٨ینایر ١قي 
٧٬٢٢٩٥٧٬٩١٨مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

)١٬٥١٧٬٧٧٨(-عكس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 
)٧٩٨٬١٥٦(-الستبعاد الشركات التابعة

٢٠١٩٧١٩٬٧٣١٧١٢٬٥٠٢دیسمبر ٣١/ ٢٠٢٠یونیو ٣٠في 

األطراف ذات العالقةمعامالت ٩

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

إداریاً فعاًال (ُیشار إلیھا فیما یلي باسم "الشركات الزمیلة").

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

كالتالي:موجزة المرحلیةفي البیانات المالیة الموحدة الاألرصدة مع األطراف ذات العالقة تتضمن

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة: 

یونیو ٣٠
٢٠٢٠

دیسمبر٣١
٢٠١٩

ألف درھمألف درھم
(مدققة) (غیر مدققة) 

٢٬٣١٢٤٠٥ترتیبات مشتركة
١٩٬٤٦١٤٢٬٨٦٠شركات زمیلة

٢١٬٧٧٣٤٣٬٢٦٥
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(غیر مدققة)٢٠٢٠یونیو ٣٠في 

١٨

(تتمة)العالقةمعامالت وأرصدة األطراف ذات ٩

أطراف ذات عالقة: إلى مبالغ مستحقة 

یونیو ٣٠
٢٠٢٠

دیسمبر٣١
٢٠١٩

ألف درھمألف درھم
(مدققة) (غیر مدققة) 

١٨٬٨٢٨١٥٬٨٧٦ترتیبات مشتركة
٦٠٢٬٤٤٤٥٬٧٨٩شركات زمیلة

)٢٧٬٢٨٩()٢٨٠٢٧٬(تتعلق بموجودات محتفظ بھا كعملیات متوقفة
١٥٠٬٦٣٣٤٬٣٧٦

السنة ألف درھم یتعلق بالمبلغ المقبوض من بیع استثمار في شركة شقیقة (١٩٬٤٦١مبلغ  إن المبالغ المستحقة من الشركات الزمیلة تتضمن  
ألف درھم).٣٩٫٧٢٧-٢٠١٩دیسمبر ٣١المنتھیة في 

ال شيء)-٢٠١٩یونیو ٣٠خالل الفترة (عالقةيمع طرف ذتمعامالال یوجد 

فیما یلي مكافآت كبار أعضاء اإلدارة: 

یونیو٣٠في أشھر المنتھیةالستةفترة 
(غیر مدققة)

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

٥٣٠٥٩١قصیرة األجلمزایا 

٢١١٨الخدمة للموظفینمكافأة نھایة
٥٥١٦٠٩

الصندوق وأرصدة لدى البنوكنقد في ١٠

یونیو  ٣٠
٢٠٢٠

دیسمبر٣١
٢٠١٩

ألف درھمألف درھم
(مدققة) (غیر مدققة) 

٣٬٣٣٣٣٬٨٦٧نقد في الصندوق

٥٢٬٣٨٣٤٢٬٧٩٨نقد لدى البنك

٣٥٬٤٨٩٣٣٬١٢٤ودائع ألجل

٩١٬٢٠٥٧٩٬٧٨٩نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
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(غیر مدققة)٢٠٢٠یونیو ٣٠في 

١٩

(تتمة)الصندوق وأرصدة لدى البنوكنقد في ١٠

) سنویاً.٪٣إلى ٪١-٢٠١٩(٪٣إلى ٪١یبلغ متوسط سعر الفائدة على الودائع ألجل 

مما یلي: النقدیة وشبھ النقدیة تكون تالمرحلي،  لغرض بیان التدفقات النقدیة الموحد 

یونیو٣٠
٢٠٢٠

یونیو٣٠
٢٠١٩

ألف درھمألف درھم
مدققة)غیر ((غیر مدققة) 

٩١٬٢٠٥١١١٬٢٦٨نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك

)٥٣٬٤٩٠()٣٥٬٤٨٩(ودائع ألجل مرھونة ناقصاً: 

)٤٥٨٬٦٨٤()١١٨٬٢٧١()١١سحوبات بنكیة على المكشوف (إیضاح ناقصاً: 

)٧٤٬٧٤٢()٢٣٬٢٨٥(ناقصاً: النقدیة وشبھ النقدیة المتعلقة بالعملیات المتوقفة 

)٤٧٥٬٦٤٨()٨٥٬٨٤٠(النقدیة وشبھ النقدیة

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

. والمشاریعرأس المال العاملمتطلبات 

یونیو٣٠
٢٠٢٠

دیسمبر٣١
٢٠١٩

ألف درھمألف درھم
(مدققة) (غیر مدققة) 

متداولة 
١٬٠٣٧٬٤٠٣١٬٠٣٧٬٩٩٠قرض ألجل 

٧١٣٬٥٢٢٦٣٢٬٩١٧إیصاالت أمانة وقروض أخرى 
١١٨٬٢٧١١١٧٬٤٣٦) ١٠(إیضاح سحوبات بنكیة على المكشوف

١٬٨٦٩٬١٩٦١٬٧٨٨٬٣٤٣

لقروض المجموعة مقّومة باألساس بالدرھم اإلماراتي أو الدوالر األمریكي أو بعمالت أخرى مربوطة بالدوالر األمریكي.المدرجةإن القیمة  

٪) سنویاً. یتم تحدید آجال إعادة ٨٪ إلى ٢-٢٠١٩٪ (٨٪ إلى ٢كانت أسعار الفائدة على القروض ألجل متغیرة حیث تراوحت ما بین 
ر الفائدة السائد بین البنوك في لندن (لیبور) / سعر الفائدة السائد بین البنوك في اإلمارات العربیة المتحدة (إیبور) التسعیر التعاقدیة وفقاً لسع

لمدة ثالثة أشھر. 



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

(غیر مدققة)٢٠٢٠یونیو ٣٠في 

٢٠

(تتمة)قروض بنكیة١١

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

 ؛وبعض الذمم المدینةةمركبات ومعدات مشترارھن على
؛رھن على بعض الممتلكات والمعدات
؛ وھا من خالل التسھیالت االئتمانیةرھن على الموجودات المستحوذ علی
 ألف درھم). ٣٣٫١٢٤–٢٠١٩ألف درھم (٣٥٫٤٨٩ودائع ألجل بقیمة

جل محّملة بمعدالت فائدة متغیرة مرتبطة بالسوق،  ألإن القیمة الدفتریة للقروض المتداولة تقارب قیمتھا العادلة بتاریخ التقریر. تعتبر القروض  
تقارب قیمتھا العادلة بتاریخ التقریر. ألجلولذلك فإن القیم الدفتریة للقروض  

المخالفات  ه ھذت وقد استوجب تسھیالت القروض األخرى.  بعض  والمشترك  الصكوك  بتسھیل ة  المتعلق التعھدات المالیة  خالفت  كانت المجموعة قد  
متداولة. كمتطلباتوتم إعادة تصنیف ھذه باستمرار  من الناحیة الفنیة سداد ھذه القروض عند الطلب

أ المصاریف العمومیة واإلداریة١٢

یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستةفترة 
(غیر مدققة)

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

-٠٠٠٬١٠مخصص الدعاوى القضائیة 
٢٢٩٬٧١٧٨٬٥٢٠) ٨مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للمدینین التجاریین واآلخرین(إیضاح 

-٣٥٧٬٥شطب قیمة مدینون تجاریون وآخرون 
٣٨٩٬١٣٢٤٥٬٢٢تكالیف تمویل 

٩٨٣٬١٣٤٦٬٣تكلفة إعادة الھیكلة 
٤١٤٬٦٤٩٥٬٦أتعاب مھنیة وقانونیة وتطویر األعمال 

٤٢٥٩٦٨٬٣) ٧استھالك ممتلكات ومعدات (إیضاح 
٩٩٩٨٩٢٬١مصاریف عقد إیجار قصیر األجل وموجودات منخفضة القیمة 

-٧٧١استھالك موجودات حق االستخدام 
٤٣٨٢٤١نھایة الخدمة للموظفین مكافأة 
٦٣٠٨٠٥مرافق 

٨٩٩٧٣٨صیانة وإصالح 
٢٥٨٩مصاریف بنكیة 

٤٧١٬١٢٣٤٧٬٢٦مصاریف أخرى 
٨٣٠٬٦١٢٦٤٬٥٨٦



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

(غیر مدققة)٢٠٢٠یونیو ٣٠في 

٢١

كفاالتصرف قیمة ال-ب ١٢

التي كفاالتدرھم فیما یتعلق بالألف ٦١٬٦٥٩بمبلغ كفاالتخالل الفترة الحالیة، قامت المجموعة بتكوین مخصصات صرف قیمة ال
.٢٠١٩بعض المشاریع في المملكة العربیة السعودیة بخصوص منشآت تم استبعادھا في فيتضمنھا دریك أند سكل انترناشیونال ش.م.ع 

تمویلالتكالیف -ج ١٢

یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستةفترة 
(غیر مدققة)

٢٠٢٠٢٠١٩
درھمألف ألف درھم

٥٤٬٠٤١٣٨٬٣٠٣تكالیف تمویل 
: ناقصاً 

)٢٬١٨١()٣٬٢٥١(على تكلفة المبیعات تكالیف تمویل محملة 
٧٩٠٥٠٬١٢٢٬٣٦

مصروف ضریبة الدخل والزكاة١٣

الرئیسیة لمصروف ضریبة الدخل:المكوناتفیما یلي 

یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستةفترة 
(غیر مدققة)

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

مصروف ضریبة الدخل الحالیة: 
)٢٬٧٥٣()١٨٧(ضریبة الدخل والزكاة الحالیة رسوم 

مصروف ضریبة الدخل المؤجلة
)٢٣٩(٤٠المتعلق بتكوین وعكس الفروق المؤقتة 

)٢٬٩٩٢()١٤٧(
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(غیر مدققة)٢٠٢٠یونیو ٣٠في 

٢٢

ربح السھم١٤
األساسي)أ(

على المتوسط المرّجح لعدد األسھم العادیة المصدرة خالل  المجموعة یتم احتساب الربح األساسي لكل سھم بقسمة الربح العائد إلى حملة أسھم 
باستثناء األسھم العادیة المشتراة والُمحتفظ بھا كأسھم خزینة. الفترة

یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستة
(غیر مدققة)

٢٠٢٠٢٠١٩
معاد إدراجھا(ألف درھم) )الخسائراألرباح /(
ألغراض احتساب الربح األساسي لكل سھم باعتباره  ) الخسائراألرباح/ (
)٧٧٧٬٢٤٥(٦٩٬٧٩١٩الشركة األم لمالكيالعائدة ) لخسارة األرباح /(اصافي

عدد األسھم
المتوسط المرّجح لعدد األسھم العادیة ألغراض احتساب 

٧٤٨٫٩٨٧٫٠٧٠٫١٧٤٨٫٩٨٧٫٠٧٠٫١الربح األساسي لكل سھم 
)٠٫٧٣(٠٫١٩للسھم (بالدرھم) ة والمخفف ةاألساسی ) الخسائراألرباح/ (

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

ضمانات ال١٥
یونیو٣٠

٢٠٢٠
دیسمبر٣١

٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

) مدققة() غیر مدققة(
٦٩٧٬٢٧٢٧٦٥٬٥٨٥* ضمانات ُحسن األداء

٥٩٥٬٣٩٧٧٦٧٬٨٩٩* خطابات ضمان
١٬٢٩٢٬٦٦٩١٬٥٣٣٬٤٨٤

ضمانات نیابة عن الشركات التابعة المستبعدة خالل السنة. قامت المجموعة بتثبیت مخصص مقابل ھذه الضمانات.  قدمت المجموعة كما *
. ١٨راجع إیضاح 

إن مختلف الضمانات البنكیة المذكورة أعاله تم إصدارھا من قبل البنوك التي تتعامل معھا المجموعة في سیاق العمل االعتیادي.  

والمطلوبات الطارئة تزامات لاال١٦

التزامات
یونیو  ٣٠

٢٠٢٠
دیسمبر٣١

٢٠١٩
ألف درھمألف درھم

) مدققة() غیر مدققة(

٢٠٬٧٣٣٢١٬٨٢٧خطابات اعتماد لشراء مواد ومعدات تشغیل 
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(غیر مدققة)٢٠٢٠یونیو ٣٠في 

٢٣

(تتمة)نفقاتالالتزامات ١٦

المطلوبات الطارئة القانونیة 
، أبلغت المجموعة سوق دبي المالي عن وجود مخالفات مالیة جوھریة من قبل اإلدارة السابقة للمجموعة والتي یجري ٢٠١٨خالل سنة 

ضد المساھم  جزائیة ومدنیة دعاوىالتحقیق بشأنھا حالیًا من قبل السلطات المعنیة في دولة االمارات العربیة المتحدة. وقد رفعت الشركة 
تتخذ الشركة إجراءات قانونیة ضد الرئیس التنفیذي ونائب رئیس مجلس عالوة على ذلك،. إلدارة وخیانة األمانة واالختالسلسوء السابقا

رفع دعاوى جزائیة ضد أفراد عائلة تمو. في األردنلتسلیمھ إلى دولة اإلمارات العربیة المتحدة عقب إلقاء القبض علیھ السابقیناإلدارة 
ري الرئیس التنفیذي ونائب رئیس مجلس اإلدارة السابق والمدراء التنفیذین السابقین األخرین لدى نیابة األموال العامة بأبوظبي، والتي تج 

س مجلس اإلدارة السابق بسوء  حالیًا التحقیقات في ھذا الخصوص. وقد اتھم النائب العام لألموال بأبوظبي الرئیس التنفیذي ونائب رئی
التصرف واالحتیال واالختالس واإلضرار العمدي باألموال العامة والتربح لصالح الغیر والتزویر.

وعالوة على ذلك، نظرًا لمشاكل السیولة الكبیرة، تواجھ المجموعة العدید من الدعاوى المدنیة من موظفیھا السابقین، خصوصًا فیما یتعلق
الموردین ومقاولي الباطن بخصوص عدم سداد  قبلالعدید من الدعاوى المدنیة منحقاتھم. وبالمثل تواجھ المجموعة بعدم سداد مست

مستحقاتھم.

ة وقد قامت اإلدارة بتقییم األمور السابقة واستنتجت بأنھ فیما یخص األمور المذكورة أعاله، تم تكوین مخصصات كافیة في البیانات المالی
.ة المرحلیةالموجزالموحدة

القیم العادلة ١٧
الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة.تتألف األدوات المالیة من 

األرصدة لدى البنوك والذمم المدینة التجاریة واألخرى والموجودات المالیة األخرى النقد في الصندوق وتتألف الموجودات المالیة من 
والذمم الدائنة التجاریة ومطلوبات عقود االیجارعالقة. وتتألف المطلوبات المالیة من القروض البنكیةوالمبالغ المستحقة من أطراف ذات 

واألخرى والمبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة.

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

القیم العادلة:لتقدیرالتالیة 

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

كبیر إلى االستحقاقات قصیرة األجل لھذه األدوات.عود بشكل والذي ی،تساوي تقریبًا قیمتھا المدرجة

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

، فإن المبالغ المدرجة لتلك الذمم المدینة، بعد تنزیل ٢٠٢٠یونیو٣٠في االعتبار للخسائر المتوقعة لھذه الذمم المدینة. كما في 
.المخصصات، ال تختلف بشكل جوھري عن قیمتھا العادلة

قروض البنكیة والمطلوبات المالیة األخرى وكذلك والد االیجارللذمم المدینة غیر المتداولة ومطلوبات عقوإن القیمة العادلة
المطلوبات المالیة غیر المتداولة األخرى یتم تقییمھا من خالل خصم التدفقات النقدیة المستقبلیة باستخدام المعدالت المتوفرة حالیًا 

لدیون بنود مشابھة ومخاطر ائتمان واستحقاقات متبقیة.



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

(غیر مدققة)٢٠٢٠یونیو ٣٠في 

٢٤

العادلة (تتمة)القیم ١٧

تسلسل القیمة العادلة 
من خالل أسالیب التقییم.للموجودات والمطلوباتتستخدم المجموعة التسلسل التالي لتحدید واإلفصاح عن القیمة العادلة 

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

أخرى حیث تكون جمیع المدخالت التي لھا تأثیر جوھري على القیمة العادلة المسجلة ملحوظة إما بشكل مباشر تقییم: أسالیب٢المستوى 
أو غیر مباشر.

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

. ٢٠٢٠یونیو٣٠المجموعة ومطلوباتھا المقاسة بالقیمة العادلة بتاریخ یعرض الجدول التالي موجودات 

المستوى  
األول 

المستوى  
الثاني 

المستوى  
المجموع الثالث 

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم
غیر مدققةغیر مدققةغیر مدققةغیر مدققة

الموجودات 
العادلة من خالل  موجودات مالیة بالقیمة 

١٬٠٥٨- ١٬٠٥٨- الربح أو الخسارة 
٨١٧٫٩٧٨١٧٫٩٧- - استثماري عقار 

١٬٠٥٨٨١٧٫٩٧٦٩٨٬٢٣- مجموع الموجودات 

المطلوبات 
٦٬٨٨٤٦٬٨٨٤- - مطلوبات عقود االیجار 

٦٬٨٨٤٦٬٨٨٤- - المطلوبات مجموع  

. ٢٠١٩دیسمبر ٣١یعرض الجدول التالي موجودات المجموعة ومطلوباتھا المقاسة بالقیمة العادلة كما في 

المستوى 
األول

المستوى 
الثاني

المستوى 
المجموعالثالث

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم
غیر مدققةغیر مدققةغیر مدققةغیر مدققة

الموجودات 
موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل  

١٬٠٥٨- ١٬٠٥٨- الربح أو الخسارة 
١٠٠٬٠٠٠١٠٠٬٠٠٠- - استثماري عقار 

١٬٠٥٨١٠٠٬٠٠٠١٠١٬٠٥٨- مجموع الموجودات 

المطلوبات 
٧٬٢٠٧٧٬٢٠٧- - مطلوبات عقود االیجار 

٧٬٢٠٧٧٬٢٠٧- - المطلوبات مجموع 



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

(غیر مدققة)٢٠٢٠یونیو ٣٠في 

٢٥

القیم العادلة (تتمة)١٧

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

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

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

تقدیر  تشتمل االستثمارات المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وفقًا للمستوى الثاني على االستثمارات في الصنادیق التي یتم 
صافي قیمة الموجودات  قیمتھا العادلة باستخدام طریقة صافي قیمة الموجودات. یتم تحدید القیم العادلة لالستثمارات في الصنادیق باستخدام 

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

لموجودات والمطلوبات المالیة األخرى المقاسة بالتكلفة المطفأة  جمیع ا، كانت القیم العادلة ل٢٠٢٠یونیو ٣٠و٢٠١٩دیسمبر ٣١بتاریخ 
مقاربة لقیمھا الدفتریة.  

عملیات التقییم المتبعة من قبل المجموعة ) ب( 

عملیة  ل یتم تحلیل التغیرات في القیم العادلة وفقًا للمستویین الثاني والثالث بتاریخ كل تقریر خالل المناقشات التي ُتجرى كل ثالثة أشھر حو
التقییم. وفي إطار ھذه المناقشات، یقدم فریق التقییم تقریرًا یشرح فیھ أسباب الحركات في القیم العادلة. 

لم یطرأ أي تغییر على أسالیب التقییم خالل الفترة. 

مخصص المطلوبات البنكیة للشركات التابعة ١٨

یونیو  ٣٠
٢٠٢٠

دیسمبر٣١
٢٠١٩

درھمألف ألف درھم
) مدققة() غیر مدققة(

٨٣١٬٤٤٩٥٦٠٬٨٠٠مخصص المطلوبات البنكیة فیما یتعلق الستبعاد الشركات التابعة* 
٠١٦٬٩١١٤٨٬٣٥١فیما یتعلق بالشركات التابعة المستبعدة كفاالتمخصص صرف قیمة ال

٨٠٬٠٠٠٨٠٬٠٠٠مخصص المطلوبات البنكیة للعملیات المتوقفة* 
٣٤٬٢٢٨-فیما یتعلق بفقدان السیطرة على الشركات التابعة  كفاالتمخصص صرف قیمة ال

١٬٢١٥٬٨٤٧٧٢٣٬٣٧٩

المدرجة في الدفاتر المحاسبیة لمختلف المنشآت المضمونة  كفاالت وال المؤسسیةل تلك المبالغ المخصصات التي تم تكوینھا مقابل الضمانات  تمث
من قبل المجموعة. 

) سنویاً. ٪ ٨إلى ٪٢من - ٢٠١٩(٪٨إلى ٪ ٢بأسعار متغیرة تتراوح من *تترتب على ھذه القروض فائدة 



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

(غیر مدققة)٢٠٢٠یونیو ٣٠في 

٢٦

مخصص متعلق بفقدان السیطرة على الشركات التابعة١٩

: خسارة السیطرة على الشركات التابعة خالل الفترةالحركة في مخصص وفیما یلي 

٢٠٢٠یونیو ٣٠
ألف درھم

(غیر مدققة) 
دریك أند  

سكل  
انترناشیونال  
(قطر) ذ.م.م 

دریك أند  
سكل للمیاه  

المجموع والطاقة الھند 
ألف درھمألف درھمألف درھم

٢٠٢٠٧٨٩٬٠٦٩٢٤٬٣٣٨٨١٣٬٤٠٧ینایر ١الرصید في 
٤٤٧- ٤٤٧ر القیمة العادلة ئخسا 

) ٥١٦٧٨٩٬(- ) ٥١٦٧٨٩٬(* استبعاد
٦١٢١٬٦١٢١٬- أخرى

٩٥٠٬٢٥٩٥٠٬٢٥- ٢٠٢٠یونیو ٣٠الرصید في 

٢٠١٩دیسمبر ٣١
ألف درھم 
(مدققة) 

دریك أند  
سكل

انترناشیونال  
(قطر) ذ.م.م 

دریك أند 
سكل للمیاه 
المجموعوالطاقة الھند

ألف درھمألف درھمألف درھم

٧٠٩٬٤٠٥- ٢٠١٩٧٠٩٬٤٠٥ینایر ١الرصید في 
٥٬٩٠٤٥٬٩٠٤- المحول خالل السنة 

٩٦٬٢٢٨١٨٬٤٣٤١١٤٬٦٦٢مخصص إضافي خالل السنة 
) ١٦٬٥٦٤(- ) ١٦٬٥٦٤(أخرى

٢٠١٩٧٨٩٬٠٦٩٢٤٬٣٣٨٨١٣٬٤٠٧دیسمبر ٣١الرصید في 



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

(غیر مدققة)٢٠٢٠یونیو ٣٠في 

٢٧

(تتمة)مخصص متعلق بفقدان السیطرة على الشركات التابعة ١٩

انترناشيونال (قطر) ذ.م.م.في شركة دریك أند سكلصها أبرمت المجموعة اتفاقية بيع وشراء الستبعاد كامل حص

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

المحلية التي تقع فيها الشركة موضوع االتفاقية.

. ٢٠٢٠یونيو ٣٠أثر استبعاد الشركة التابعة على البيانـات الماليـة الموحدة الموجزة المرحلية للمجموعة كما في 

ألف درھم
(غیر مدققة) 

٢٠١٩٠٦٩٬٧٨٩دیسمبر ٣١التابعة كما في مخصص فقدان السیطرة على الشركات  
٤٤٧خسائر القیمة العادلة (فروق صرف العمالت األجنبیة) 

٥١٦٬٧٨٩تاریخ االستبعاد التابعة كما في  ةمخصص فقدان السیطرة على الشرك 

)٥٬٠٠٠(مخصص التكالیف اإلضافیة المتعلقة باالستبعاد 

)٨٠٨٬٤٣٠(المصروفة والمطلوبات البنكیة المضمونة من قبل الشركة األم كفاالتمخصص ال 

٣٥٣٬٧٠٨* الناتٍجة عن استبعاد الشركة التابعةاألرباح صافي 

ألف درھم. ٣٫٣٥٥*تتضمن فروق التحویل التراكمیة بمبلغ  

) 19COVID-تقييم فيروس كورونا المستجد ( - ٢٠

عة لقد تأثرت األنشطة االقتصادیة نتيجًة النتشار وباء فيروس كورونا المستجد العالمي في المنطقة. وربما تأثرت التدفقات النقدیة للمجمو 
إدارة متطلبات السيولة النقدیة على المدیين القصير والمتوسط. وتتابع إدارة المجموعة عن كثب وقد تستوجبنتيجًة للتأخيرات في التحصيل 

. وترى إدارة المجموعة أن الالزمةالطارئة اتالتطورات على عمليات المجموعة والسيولة النقدیة لدیها، وقد بدأت في اتخاذ اإلجراءتأثير
من التقدیرات غير المؤكدة والتي ال یمكن تحدیدها كبيرةانتشار الفيروس بطبيعته لمستویات تأثيرالوضع یتطور بسرعة شدیدة، ویخضع 

بدقة.


