درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع
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ﺗﻘرﯾر ﻣدﻗﻘﻲ اﻟحسﺎﺑﺎت اﻟمستﻘﻠين إﻟﻰ اﻟسﺎدة ﻣسﺎﻫمﻲ
ﺷرﻛﺔ درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع
ﺗﻘرﯾر ﺣول ﺗدﻗيق اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻋدم إﺑداء اﻟرأي
ﻟﻘـد ﺗم ﺗكﻠيﻔنﺎ ﺑتدﻗيق اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﻟشرﻛﺔ درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع )"اﻟشرﻛﺔ"( وﺷرﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟتﺎﺑﻌﺔ )ﯾشﺎر إﻟيﻬﺎ
ﻣجتمﻌﺔ ﺑـ "اﻟمجموﻋﺔ"( ،واﻟتﻲ ﺗتﺄﻟﻒ ﻣن ﺑيﺎن اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ اﻟموﺣد ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ،٢٠٢٠واﻟبيﺎﻧﺎت اﻟموﺣدة ﻟﻠدﺧﻞ واﻟدﺧﻞ
اﻟشﺎﻣﻞ واﻟتﻐيرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ واﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ ﻟﻠسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟتﺎرﯾﺦ واﻹﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة
واﻟتﻲ ﺗتضمن ﻣﻠخص اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ.

ﻧحن ﻻ ﻧﻘوم ﺑﺈﺑداء اﻟرأي ﺣول ﻫذﻩ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة اﻟمرﻓﻘﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ .ﻧظ اًر ﻷﻫميﺔ اﻷﻣور اﻟموﺿحﺔ ﻓﻲ ﻓﻘرة أﺳﺎس ﻋدم
إﺑداء اﻟرأي ﻣن ﺗﻘرﯾرﻧﺎ ،ﻟم ﻧتمكن ﻣن اﻟحصول ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﺗدﻗيق ﻛﺎﻓيﺔ وﻣنﺎﺳبﺔ ﻟتوﻓر ﻟنﺎ اﻷﺳﺎس ﻹﺑداء رأﯾنﺎ ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ
اﻟموﺣدة.

أﺳﺎس ﻋدم إﺑداء اﻟرأي
 .١اﻷرﺻدة اﻻﻓتتﺎﺣيﺔ

ﻟﻘد أﺻدرﻧﺎ ﻓﻘرة ﻋدم إﺑداء اﻟرأي ﺣول اﻟبيﺎﻧـﺎت اﻟمﺎﻟيـﺔ اﻟموﺣدة ﻟﻠمجموﻋﺔ ﻛمﺎ ﻓﻲ وﻟﻠسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠١٩
ﻧتيج ًﺔ ﻟﻌدد ﻣن أﻣور اﻟتدﻗيق اﻟجوﻫرﯾﺔ واﻷﻛثر إﻟحﺎﺣﺎً .ﻧظ اًر ﻷن اﻷرﺻدة اﻻﻓتتﺎﺣيﺔ ﺗدﺧﻞ ﻓﻲ ﺗحدﯾد ﻧتﺎﺋﺞ اﻟسنﺔ اﻟحﺎﻟيﺔ،
وﻓﻲ ظﻞ ﻏيﺎب أﯾﺔ إﺟراءات ﺗدﻗيق ﺑدﯾﻠﺔ ﻋمﻠيﺔ واﻟتﻲ ﯾمكننﺎ ﺗنﻔيذﻫﺎ ﻓﻲ ﻫذا اﻟخصوص ،ﻟم ﻧتمكن ﻣن اﻟتﺄﻛد ﻣن ﻋدم وﺟود
أي أﺧطﺎء ﻓﻲ ﺗﻠك اﻷرﺻدة واﻟتﻲ ﻣن اﻟممكن أن ﯾكون ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛير ﺟوﻫري ﻋﻠﻰ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟموﺣدة ﻟﻠدﺧﻞ واﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ
واﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ ﻟﻠسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر .٢٠٢٠

 .٢اﺳتبﻌﺎد اﻟحصﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل )ﻗطر( ذ.م.م

ﻛمﺎ أﺷرﻧﺎ ﻓﻲ اﻹﯾضﺎح  ٣٤ﺣول اﻟبيﺎﻧـﺎت اﻟمﺎﻟيـﺔ اﻟموﺣدة اﻟمرﻓﻘﺔ ،ﻗﺎﻣت اﻟمجموﻋﺔ ﺑﺎﺳتبﻌﺎد ﺣصتﻬﺎ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ درﯾك أﻧد ﺳكﻞ
اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل )ﻗطر( ذ.م.م )"اﻟشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ"( ﺧﻼل اﻟسنﺔ ﺑتﺎرﯾﺦ  ٣٠ﯾوﻧيو  .٢٠٢٠وﻗد ﺗم ﺗضمين اﻷرﺑﺎح اﻟنﺎﺗجﺔ ﻋن
اﻻﺳتبﻌﺎد اﻟخﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﺑمبﻠﻎ  ٢٩١ﻣﻠيون درﻫم ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣد .ﻟم ﯾتم ﺗزوﯾدﻧﺎ ﺑﺎﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻔترة
وﺑنﺎء ﻋﻠيﻪ ﻟم ﻧتمكن ﻣن ﺗحدﯾد ﻣدى ﻣﻌﻘوﻟيﺔ اﻟرﺑﺢ اﻟنﺎﺗﺞ ﻋن اﻻﺳتبﻌﺎد اﻟذي ﺗم ﺗضمينﻪ ﻓﻲ ﺑيﺎن
ﺣتﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳتبﻌﺎد،
ً
اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣد ﻟﻠسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر .٢٠٢٠

إﺣﺪى اﻟ ﻛﺎت اﻷﻋﻀﺎء

ارﻧﺴﺖ وﻳﻮﻧﻎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

ﺗﻘرﯾر ﻣدﻗﻘﻲ اﻟحسﺎﺑﺎت اﻟمستﻘﻠين إﻟﻰ اﻟسﺎدة ﻣسﺎﻫمﻲ
ﺷرﻛﺔ درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع) .ﺗتمﺔ(
ﺗﻘرﯾر ﺣول ﺗدﻗيق اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة )ﺗتمﺔ(
أﺳﺎس ﻋدم إﺑداء اﻟرأي )ﺗتمﺔ(

 .٣اﻟتﺄﻛيدات اﻟبنكيﺔ

ﻟم ﻧتمكن ﻣن اﻟحصول ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛيدات ﺑنكيﺔ ﻣبﺎﺷرة ﺑخصوص اﻷرﺻدة ﻟدى اﻟبنوك واﻟﻘروض اﻟبنكيﺔ وﻣخصص اﻟمطﻠوﺑﺎت
اﻟبنكيﺔ ﻟﻠشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ واﻻﻟتزاﻣﺎت واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟطﺎرﺋﺔ اﻟتﻲ ﺗم ﺗضمينﻬﺎ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ اﻟموﺣد ﺑمبﻠﻎ  ٤١ﻣﻠيون
درﻫم و  ١٬٤٤٥ﻣﻠيون درﻫم و  ١٬٢٧٥ﻣﻠيون درﻫم و  ١٬٢٢٠ﻣﻠيون درﻫم ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ،٢٠٢٠ﻋﻠﻰ اﻟتواﻟﻲ .وﻓﻲ
ظﻞ ﻏيﺎب أﯾﺔ إﺟراءات ﺗدﻗيق ﺑدﯾﻠﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠتطبيق ﯾمكننﺎ ﺗنﻔيذﻫﺎ ﺑخصوص ﻫذﻩ اﻷﻣر ،ﻟم ﻧتمكن ﻣن اﻟتوﺻﻞ إﻟﻰ اﺳتنتﺎج
ﺣول ﻣدى اﻛتمﺎل وﺗﻘييم ﻫذﻩ اﻷرﺻدة واﻟمطﻠوﺑﺎت واﻻﻟتزاﻣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟطﺎرﺋﺔ ،إن ُوﺟدت ،ﻛمﺎ ﻓﻲ ٣١
دﯾسمبر .٢٠٢٠

 .٤ﺗﺄﻛيدات اﻟمحﺎﻣين اﻟخﺎرﺟيين

ﻟم ﻧتمكن ﻣن اﻟحصول ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟتﺄﻛيدات ﻣن اﻟمحﺎﻣين اﻟخﺎرﺟيين ﻓيمﺎ ﯾتﻌﻠق ﺑﺎﻟﻘضﺎﯾﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧيﺔ ﻟتﻘييم ﺗﻌرض اﻟمجموﻋﺔ
ﻟﻠﻘضﺎﯾﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧيﺔ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  .٢٠٢٠ﻧظ ًار ﻟﻐيﺎب أي إﺟراءات ﺑدﯾﻠﺔ ﯾمكننﺎ ﺗنﻔيذﻫﺎ ﻓيمﺎ ﯾتﻌﻠق ﺑﻬذا اﻷﻣر ،ﻟم ﻧتمكن
ﻣن اﻟتﺄﻛد ﻣن ﻣدى ﻛﻔﺎﯾﺔ اﻟمخصصﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧيﺔ واﻹﻓصﺎﺣﺎت اﻟمطﻠوﺑﺔ واﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ اﻟمتكبدة.

 .٥ﻣبدأ اﻻﺳتم اررﯾﺔ وإﻋﺎدة اﻟﻬيكﻠﺔ

ﻛمﺎ ذﻛرﻧﺎ ﺗﻔصيﻼً ﻓﻲ اﻹﯾضﺎح  ١-٢ﺣول اﻟبيﺎﻧـﺎت اﻟمﺎﻟيـﺔ اﻟموﺣدة ،ﺑﻠﻐت اﻟخسﺎﺋر اﻟمتراﻛمﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر
 ٢٠٢٠ﻣبﻠﻎ  ٤٬٩٠٢ﻣﻠيون درﻫم ،وزادت ﻣطﻠوﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟمتداوﻟﺔ ﻋن ﻣوﺟوداﺗﻬﺎ اﻟمتداوﻟﺔ ﺑمبﻠﻎ  ٤٬٠٦٧ﻣﻠيون درﻫم .وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ
ذﻟك ،ﻛﺎﻧت ﻟدى اﻟمجموﻋﺔ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺳﺎﻟبﺔ ﻣن اﻟﻌمﻠيﺎت ﺑمبﻠﻎ  ١٠٤ﻣﻠيون درﻫم ﻟﻠسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر .٢٠٢٠
وﺗُشير ﻫذﻩ اﻟظروف ،إﻟﻰ وﺟود ﻋدم ﯾﻘين ﻗد ﯾﻠﻘﻲ ﺑشكوك ﺣول ﻗدرة اﻟمجموﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳتمرار ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣبدأ اﻻﺳتم اررﯾﺔ،
وﻧتيج ًﺔ ﻟذﻟك ،ﻗد ﻻ ﺗتمكن اﻟمجموﻋﺔ ﻣن ﺗحﻘيق ﻣوﺟوداﺗﻬﺎ واﻟوﻓﺎء ﺑمطﻠوﺑﺎﺗﻬﺎ أﺛنﺎء ﺳير اﻷﻋمﺎل اﻟﻌﺎدﯾﺔ.

وﻣﻊ ذﻟك ،ﺗم إﻋداد اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة اﻟمرﻓﻘﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟمبدأ اﻻﺳتم اررﯾﺔ ،اﺳتنﺎداً إﻟﻰ ﺧطﺔ إﻋﺎدة ﻫيكﻠﺔ أﻋدﺗﻬﺎ اﻹدارة
ﺑﺎﻟتشﺎور ﻣﻊ ﻣجﻠس إدارة اﻟشرﻛﺔ وﺗم اﻋتمﺎدﻫﺎ ﻣن اﻟمسﺎﻫمين .إن اﻓتراض اﺳتمرار اﻟمجموﻋﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟمبدأ اﻻﺳتم اررﯾﺔ وأﺛر
ﺧطﺔ إﻋﺎدة اﻟﻬيكﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺑيﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ٢٠٢٠ﯾﻌتمد ﺑرﻏم ذﻟك ﻋﻠﻰ ﺗنﻔيذ اﻟخطﺔ ﺑنجﺎح ،ﺑمﺎ
ﻓﻲ ذﻟك ﻣواﻓﻘﺔ اﻟمﻘرﺿين واﻟجﻬﺎت اﻟتنظيميﺔ واﻷطراف اﻟمﻌنيﺔ اﻷﺧرى ،وﻻ ﯾمكن ﺗحدﯾدﻩ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟمرﺣﻠﺔ .وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك،
ﻟم ﻧستﻠم ردود ﺟوﻫرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ طﻠبﺎت ﺗﺄﻛيد اﻟتدﻗيق اﻟمبﺎﺷرة اﻟتﻲ ﺗم طﻠبﻬﺎ ﻟﻠتحﻘق ﻣن وﺟود وﻣدى اﻛتمﺎل اﻟمطﺎﻟبﺎت
اﻟمﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟداﺋنين اﻟتجﺎرﯾين واﻟداﺋنين اﻵﺧرﯾن .ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺣﺎﻟيًﺎ ﺑتجميﻊ ﺗﻔﺎﺻيﻞ ﻣطﺎﻟبﺎت اﻟداﺋنين وﻣطﺎﺑﻘتﻬﺎ ﻣﻊ ﺗﻠك
اﻟمطﺎﻟبﺎت اﻟمﻘيدة ﻓﻲ اﻟدﻓﺎﺗر اﻟمحﺎﺳبيﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ .وﻧظ اًر ﻷن ﻫذﻩ اﻟﻌمﻠيﺔ ﻟم ﺗكتمﻞ ،ﻟم ﻧتمكن ﻣن ﺗحدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﯾﻠزم
إﺟراء أي ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟبيﺎﻧـﺎت اﻟمﺎﻟيـﺔ اﻟموﺣدة ﻟﻠسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر .٢٠٢٠
وﻗد ﺗضمنت اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﻟﻠسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ٢٠١٩أﯾض ًﺎ ﻓﻘرة ﻋدم إﺑداء اﻟرأي ﺑخصوص ﺑﻌض اﻷﻣور
اﻟمذﻛورة أﻋﻼﻩ وأﻣور أﺧرى.

إﺣﺪى اﻟ ﻛﺎت اﻷﻋﻀﺎء

ارﻧﺴﺖ وﻳﻮﻧﻎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

ﺗﻘرﯾر ﻣدﻗﻘﻲ اﻟحسﺎﺑﺎت اﻟمستﻘﻠين إﻟﻰ اﻟسﺎدة ﻣسﺎﻫمﻲ
ﺷرﻛﺔ درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع) .ﺗتمﺔ(
ﺗﻘرﯾر ﺣول ﺗدﻗيق اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة )ﺗتمﺔ(

ﻣسؤوﻟيﺔ اﻹدارة واﻟمسؤوﻟين ﻋن اﻟحوﻛمﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة
إن اﻹدارة ﻣسؤوﻟﺔ ﻋن اﻹﻋداد واﻟﻌرض اﻟﻌﺎدل ﻟﻠبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة وﻓﻘﺎً ﻟﻠمﻌﺎﯾير اﻟدوﻟيﺔ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ واﻷﺣكﺎم اﻟمﻌنيﺔ
ﻣن اﻟنظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠشرﻛﺔ واﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗحﺎدي رﻗم ) (٢ﻟسنﺔ  ٢٠١٥ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟمتحدة ،وﻋن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠيﺔ اﻟتﻲ
اء ﻛﺎن ذﻟك ﻧتيج ًﺔ ﻻﺣتيﺎل أو ﺧطﺄ.
ﺗﻌتبرﻫﺎ اﻹدارة ﺿرورﯾﺔ ﻹﻋداد ﺑيﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟيﺔ ﻣوﺣدة ﺧﺎﻟيﺔ ﻣن أﺧطﺎء ﺟوﻫرﯾﺔ ،ﺳو ً
ﻋند إﻋداد اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ،ﺗتحمﻞ اﻹدارة ﻣسؤوﻟيﺔ ﺗﻘييم ﻗدرة اﻟمجموﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳتمرار ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣبدأ اﻻﺳتم اررﯾﺔ
واﻹﻓصﺎح ،ﻛمﺎ ﻫو ﻣنﺎﺳب ،ﻋن اﻷﻣور ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑمواﺻﻠﺔ أﻋمﺎل اﻟمجموﻋﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣبدأ اﻻﺳتمرارﯾﺔ واﺳتخدام ﻣبدأ
اﻻﺳتم اررﯾﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻟﻠمحﺎﺳبﺔ إﻻ إذا ﻛﺎﻧت اﻹدارة ﺗنوي ﺗصﻔيﺔ اﻟمجموﻋﺔ أو إﯾﻘﺎف أﻋمﺎﻟﻬﺎ ،أو ﻟيس ﻟدﯾﻬﺎ أي ﺑدﯾﻞ واﻗﻌﻲ ﺳوى
اﻟﻘيﺎم ﺑذﻟك.
ﯾتحمﻞ ﻣسؤوﻟو اﻟحوﻛمﺔ ﻣسؤوﻟيﺔ اﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﻋمﻠيﺔ إﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ.

ﻣسؤوﻟيﺔ ﻣدﻗﻘﻲ اﻟحسﺎﺑﺎت ﻋن ﺗدﻗيق اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة
إن ﻣسؤوﻟيتنﺎ ﻫﻲ إﺟراء ﺗدﻗيق ﻟﻠبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﻟﻠمجموﻋﺔ وﻓﻘﺎً ﻟمﻌﺎﯾير اﻟتدﻗيق اﻟدوﻟيﺔ وإﺻدار ﺗﻘرﯾر ﻣدﻗﻘﻲ اﻟحسﺎﺑﺎت.
وﻣﻊ ذﻟك ،وﻧظ اًر ﻟﻸﻣور اﻟموﺿحﺔ ﻓﻲ ﻓﻘرة أﺳﺎس ﻋدم إﺑداء اﻟرأي ﻣن ﺗﻘرﯾرﻧﺎ ،ﻟم ﻧتمكن ﻣن اﻟحصول ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﺗدﻗيق ﻛﺎﻓيﺔ
وﻣنﺎﺳبﺔ ﻟتوﻓر ﻟنﺎ اﻷﺳﺎس ﻹﺑداء رأﯾنﺎ ﺣول ﻫذﻩ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة.
وﻧحن ﻣستﻘﻠون ﻋن اﻟمجموﻋﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻘواﻋد اﻟسﻠوك اﻟمﻬنﻲ ﻟﻠمحﺎﺳبين اﻟﻘﺎﻧوﻧيين )ﺑمﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟمﻌﺎﯾير اﻟدوﻟيﺔ ﻟﻼﺳتﻘﻼﻟيﺔ( إﻟﻰ ﺟﺎﻧب
ﻣتطﻠبﺎت أﺧﻼﻗيﺎت اﻟمﻬنﺔ ذات اﻟصﻠﺔ ﺑتدﻗيﻘنﺎ ﻟﻠبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟمتحدة ،وﻗد اﺳتوﻓينﺎ ﺟميﻊ ﻣسؤوﻟيﺎﺗنﺎ
اﻷﺧﻼﻗيﺔ اﻷﺧرى وﻓﻘﺎً ﻟﻬذﻩ اﻟمتطﻠبﺎت وﻟﻘواﻋد اﻟسﻠوك اﻟمﻬنﻲ ﻟﻠمحﺎﺳبين اﻟﻘﺎﻧوﻧيين اﻟصﺎدرة ﻋن ﻣجﻠس اﻟمﻌﺎﯾير اﻷﺧﻼﻗيﺔ اﻟدوﻟيﺔ
ﻟﻠمحﺎﺳبين.

إﺣﺪى اﻟ ﻛﺎت اﻷﻋﻀﺎء

ارﻧﺴﺖ وﻳﻮﻧﻎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

ﺗﻘرﯾر ﻣدﻗﻘﻲ اﻟحسﺎﺑﺎت اﻟمستﻘﻠين إﻟﻰ اﻟسﺎدة ﻣسﺎﻫمﻲ
ﺷرﻛﺔ درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع) .ﺗتمﺔ(
ﺗﻘرﯾر ﺣول اﻟمتطﻠبﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧيﺔ واﻟتنظيميﺔ اﻷﺧرى
ﻧظ اًر ﻷﻫميﺔ اﻷﻣور اﻟموﺿ ـ ـ ـ ــحﺔ ﻓﻲ ﻓﻘرة أﺳ ـ ـ ـ ــﺎس ﻋدم إﺑداء اﻟرأي ﻣن ﺗﻘرﯾرﻧﺎ ،ﻟم ﻧتمكن ﻣن ﺗﻘدﯾم ﺗﻘرﯾر ﺣول اﻟمتطﻠبﺎت اﻟﻘﺎﻧوﻧيﺔ
واﻟتنظيميﺔ اﻷﺧرى.
ﻋن ارﻧست وﯾوﻧﻎ

ﻣوﻗﻌﺔ ﻣن:
أﺷرف وﺣيد أﺑو ﺷرخ
ﺷرﯾك
رﻗم اﻟتسجيﻞ٦٩٠ :
 ٣١ﻣﺎرس ٢٠٢١
دﺑﻲ ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟمتحدة

إﺣﺪى اﻟ ﻛﺎت اﻷﻋﻀﺎء

ارﻧﺴﺖ وﻳﻮﻧﻎ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪودة

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
ﺑيﺎن اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ اﻟموﺣد
ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

اﻟموﺟودات
ﻣوﺟودات ﻏير ﻣتداوﻟﺔ
ﻣمتﻠكﺎت وﻣﻌدات
ﻋﻘﺎرات اﺳتثمﺎرﯾﺔ
ﻣوﺟودات ﺣق اﻻﺳتخدام
ﻣوﺟودات ﺿرﯾبﺔ دﺧﻞ ﻣؤﺟﻠﺔ
اﺳتثمﺎرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ ﻏير ﻣتداوﻟﺔ
ذﻣم ﻣدﯾنﺔ ﺗجﺎرﯾﺔ وأﺧرى

إﯾضﺎح

 ٣١دﯾسمبر
٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم

 ٣١دﯾسمبر
٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم
)ﻣﻌﺎد إدراﺟﻬﺎ(

٥
٦
٧
٨
٩
١٠
١٢

ﻣوﺟودات ﻣتداوﻟﺔ
ﺑضﺎﻋﺔ
ذﻣم ﻣدﯾنﺔ ﺗجﺎرﯾﺔ وأﺧرى
ﻣبﺎﻟﻎ ﻣستحﻘﺔ ﻣن أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟخسﺎرة
ﻧﻘد ﻓﻲ اﻟصندوق وأرﺻدة ﻟدى اﻟبنوك
اﺳتثمﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺷﻘيﻘﺔ
ﻋﻘﺎرات ﻟﻐرض اﻟتطوﯾر

٤٤٬٨٩٥
٩٤٬٣٥٤
٦٬١٨٦
١٦٬٥٤٣
٣٧٬٨٢٠
١٩٩٬٧٩٨

٤٥٬٤٥٩
١٠٠٬٠٠٠
٧٬٤٥٣
١٥٬١٠٦
٦٬٢٥١
٩٥٬٨٣٦
٢٧٠٬١٠٥

١١
١٢
١٣
١٤
١٥
٩

ﻣوﺟودات ﻣحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠبيﻊ

٣٣

٢٥٩٬١١٤
١٩٬٩٨٥
١٬٠٥٨
٩٨٬٩٦٢
٣٧٩٬١١٩
٢٬٥٨٥
٣٨١٬٧٠٤
٥٨١٬٥٠٢

٥٤١
٢٣٥٬٩٥٨
٥٢٬١٩٣
١٬٠٥٨
٧٩٬٧٨٩
٣٦٩٬٥٣٩
١٬٥٨٥
٣٧١٬١٢٤
٦٤١٬٢٢٩

ﻣجموع اﻟموﺟودات
ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ واﻟمطﻠوﺑﺎت
ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ
رأس اﻟمﺎل
ﻋﻼوة إﺻدار
اﺣتيﺎطﻲ ﻗﺎﻧوﻧﻲ
اﺣتيﺎطﻲ آﺧر
ﺧسﺎﺋر ﻣتراﻛمﺔ
اﺣتيﺎطﻲ ﺗحوﯾﻞ ﻋمﻼت أﺟنبيﺔ
ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ اﻟﻌﺎﺋدة ﻟمﺎﻟكﻲ اﻟشرﻛﺔ اﻷم
اﻟحصص ﻏير اﻟمسيطرة
اﻟﻌجز ﻓﻲ اﻟموﺟودات
اﻟمطﻠوﺑﺎت
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻏير ﻣتداوﻟﺔ
ﻣكﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟخدﻣﺔ ﻟﻠموظﻔين
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر
ﻗروض ﺑنكيﺔ

١٦
١٦
١٧
١٨

٣٦

٢٠
٧
١٩

١٬٠٧٠٬٩٨٨
٣٬٠٢٦
١٢٥٬٧٦٠
)(٤٬٩٠١٬٥٥٦
)(٥٩٬١٩٨
)(٣٬٧٦٠٬٩٨٠
)(١٤١٬٦٣٢
)(٣٬٩٠٢٬٦١٢

٣٠٬٥٧٧
٥٬٢٨٧
٣٥٬٨٦٤

ﺗشكﻞ اﻹﯾضﺎﺣﺎت ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٧اﻟمرﻓﻘﺔ ﺟزءاً ﻣن ﻫذﻩ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة.
-٧-

١٬٠٧٠٬٩٨٨
٣٬٠٢٦
١٢٥٬٧٦٠
)(٤٬٩٩٦٬٤٥٤
)(٥٨٬٦٠٤
)(٣٬٨٥٥٬٢٨٤
)(١٢٣٬٦٨٤
)(٣٬٩٧٨٬٩٦٨

٦٩٬٣٢٠
٥٬٧٧٨
٧٥٬٠٩٨

 ١ﯾنﺎﯾر
٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم
)ﻣﻌﺎد إدراﺟﻬﺎ(
٢٠١٬٦٣٨
١٢٬٣٩٧
٥٥١
١٨٦٬٩٣٧
٤٠١٬٥٢٣
١٩٬٠٦٤
١٬٠٥٨٬٣٧٨
٦٨٬١٧٩
١٬٨٨٧
١٥٤٬٩٧١
٩٦٬٠٠٠
٧٬٥٢٥
١٬٤٠٦٬٠٠٤
١١١٬١٣٢
١٬٥١٧٬١٣٦
١٬٩١٨٬٦٥٩

١٬٠٧٠٬٩٨٨
٣٬٠٢٦
١٢٥٬٧٦٠
٢٤٬٥٤٣
)(٤٬٩٣٣٬٩٩٠
)(٦٣٬٧٢٨
)(٣٬٧٧٣٬٤٠١
)(٩٦٦٬٥٩٣
)(٤٬٧٣٩٬٩٩٤

١١٣٬٧٢٤
٢٩٥٬٤٧٩
٤٠٩٬٢٠٣

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
ﺑيﺎن اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣد

ﻟﻠسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم

إﯾضﺎح
اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمستمرة
إﯾرادات
ﺗكﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات
إﺟمﺎﻟﻲ اﻷرﺑﺎح
دﺧﻞ آﺧر
ﻣصﺎرﯾﻒ ﻋموﻣيﺔ وإدارﯾﺔ
ﻣخصص اﻟدﻋﺎوى اﻟﻘﺎﻧوﻧيﺔ
ﻣخصص اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳتبﻌﺎد اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ
اﻟحصﺔ ﻣن ﻧتﺎﺋﺞ اﻟمشروع اﻟمشترك
ﻣخصص ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻋن اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ
اﻟتجﺎرﯾﺔ واﻷﺧرى
ﻋكس ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟشرﻛﺎت
اﻟتﺎﺑﻌﺔ اﻟمستبﻌدة
اﻷرﺑﺎح) /اﻟخسﺎﺋر( ﻣن اﺳتبﻌﺎد ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻣخصص ﻣتﻌﻠق ﺑﻔﻘدان اﻟسيطرة ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ
إﯾرادات ﺗموﯾﻞ
ﺗكﺎﻟيﻒ ﺗموﯾﻞ

 ٤و٢٣
٢٣

١٨٢٬١٥٧
)(١٦٤٬٧٧٨
١٧٬٣٧٩
٦٨٬٥٣٩
)(٦٨٬٩٠٧
)(٣٩٬١٣٦
٥٬٤١٢

٦٨١٬٤٩٤
)(٦٧٣٬٤٨٩
٨٬٠٠٥
١٣٣٬٢٩٤
)(٢٥٢٬٤٨٠
)(١٠٧٬٨٧٧
)(١٣٧٬١٤٥
٦٬٢٥١

١٢

)(٥٠٬٤٥٦

)(٥٧٬٩١٨

١٢
 ٣٤و٣٥
٣٤

٢٩٠٬٩٥٤
)(١٬٥٦٨
٣٥٦
)(١٠٧٬٩٥٤

١٬٥١٧٬٧٧٨
)(٦٣٦٬٨٦١
)(١١٤٬٦٦٢
٥٤٦
)(١٢١٬٥٦٢

١١٤٬٦١٩
)(١٬٠٠٥
١١٣٬٦١٤

٢٣٧٬٣٦٩
)(٣٬٠٧٠
٢٣٤٬٢٩٩

)(٣٦٬٧٠٠
٧٦٬٩١٤

٢٧٬٨٨٢
٢٦٢٬١٨١

٢٥
٢٦
٩

٢٧

اﻷرﺑﺎح ﻗبﻞ اﻟضرﯾبﺔ ﻣن اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمستمرة
ﻣصروف ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ واﻟزﻛﺎة
اﻷرﺑﺎح ﻣن اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمستمرة

٨

اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمتوﻗﻔﺔ
)اﻟخسﺎﺋر( /اﻷرﺑﺎح ﺑﻌد اﻟضرﯾبﺔ ﻣن اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمتوﻗﻔﺔ
اﻷرﺑﺎح ﻟﻠسنﺔ

٣٣

اﻟﻌﺎﺋدة إﻟﻰ:
ﺣمﻠﺔ أﺳﻬم اﻟشرﻛﺔ اﻷم
اﻟحصص ﻏير اﻟمسيطرة
أرﺑﺎح) /ﺧسﺎﺋر( اﻟسﻬم
اﻷﺳﺎﺳيﺔ واﻟمخﻔﻔﺔ )ﺑﺎﻟدرﻫم(

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم

٩٤٬٨٩٨
)(١٧٬٩٨٤
٧٦٬٩١٤
٢٨

٠.٠٩

ﺗشكﻞ اﻹﯾضﺎﺣﺎت ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٧اﻟمرﻓﻘﺔ ﺟزءاً ﻣن ﻫذﻩ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة.
-٩-

)(٨٧٬٠٠٧
٣٤٩٬١٨٨
٢٦٢٬١٨١
)(٠.٠٨

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
ﺑيﺎن اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻟموﺣد

ﻟﻠسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم

إﯾضﺎح
اﻷرﺑﺎح ﻟﻠسنﺔ

ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى اﻟتﻲ ﺳيُﻌﺎد ﺗصنيﻔﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎً إﻟﻰ
اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر

ﻓروق ﺗحوﯾﻞ ﻋمﻼت أﺟنبيﺔ
ﻓروق ﺳﻌر اﻟصرف اﻟمحوﻟﺔ إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح واﻟخسﺎﺋر ﻣن
اﺳتبﻌﺎد ﻋمﻠيﺎت أﺟنبيﺔ )إﯾضﺎح (٣٤
ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى ﻟﻠسنﺔ
إﺟمﺎﻟﻲ اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ ﻟﻠسنﺔ
اﻟﻌﺎﺋد إﻟﻰ:
ﺣمﻠﺔ أﺳﻬم اﻟشرﻛﺔ اﻷم
اﻟحصص ﻏير اﻟمسيطرة

٧٦٬٩١٤

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم
٢٦٢٬١٨١

)(٣٬٩١٣

٣٬٥٢١

٣٬٣٥٥
)(٥٥٨
٧٦٬٣٥٦

١٬٦٠٣
٥٬١٢٤
٢٦٧٬٣٠٥

٩٤٬٣٠٤
)(١٧٬٩٤٨
٧٦٬٣٥٦

)(٨١٬٨٨٣
٣٤٩٬١٨٨
٢٦٧٬٣٠٥

ﺗشكﻞ اﻹﯾضﺎﺣﺎت ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٧اﻟمرﻓﻘﺔ ﺟزءاً ﻣن ﻫذﻩ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة.
- ١٠ -

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
ﺑيﺎن اﻟتﻐيرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ اﻟموﺣد
ﻟﻠسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

اﻟﻌﺎﺋدة إﻟﻰ ﺣمﻠﺔ أﺳﻬم اﻟشرﻛﺔ اﻷم

اﻟرﺻيد ﻓﻲ  ١ﯾنﺎﯾر ٢٠٢٠
أرﺑﺎح) /ﺧسﺎﺋر( اﻟسنﺔ
ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى ﻟﻠسنﺔ
ﻣجموع اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ) /اﻟخسﺎﺋر
اﻟشﺎﻣﻠﺔ( ﻟﻠسنﺔ
اﻟرﺻيد ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

رأس
اﻟمﺎل

ﻋﻼوة
إﺻدار

اﺣتيﺎطﻲ
ﻗﺎﻧوﻧﻲ

اﺣتيﺎطيﺎت
أﺧرى

ﺧسﺎﺋر
ﻣتراﻛمﺔ

أﻟﻒ درﻫم

أﻟﻒ درﻫم

أﻟﻒ درﻫم

أﻟﻒ درﻫم

أﻟﻒ درﻫم

اﺣتيﺎطﻲ
ﺗحوﯾﻞ
ﻋمﻼت
أﺟنبيﺔ
أﻟﻒ درﻫم

اﻟمجموع

اﻟحصص
ﻏير
اﻟمسيطرة

اﻟمجموع

أﻟﻒ درﻫم

أﻟﻒ درﻫم

أﻟﻒ درﻫم

١٬٠٧٠٬٩٨٨
-

٣٬٠٢٦
-

١٢٥٬٧٦٠
-

-

)(٤٬٩٩٦٬٤٥٤
٩٤٬٨٩٨
-

)(٥٨٬٦٠٤
)(٥٩٤

)(٣٬٨٥٥٬٢٨٤
٩٤٬٨٩٨
)(٥٩٤

)(١٢٣٬٦٨٤
)(١٧٬٩٨٤
٣٦

)(٣٬٩٧٨٬٩٦٨
٧٦٬٩١٤
)(٥٥٨

١٬٠٧٠٬٩٨٨

٣٬٠٢٦

١٢٥٬٧٦٠

-

٩٤٬٨٩٨
)(٤٬٩٠١٬٥٥٦

)(٥٩٤
)(٥٩٬١٩٨

٩٤٬٣٠٤
)(٣٬٧٦٠٬٩٨٠

)(١٧٬٩٤٨
)(١٤١٬٦٣٢

٧٦٬٣٥٦
)(٣٬٩٠٢٬٦١٢

)(٤٬٩٤٢٬٩١٨
٨٬٩٢٨

)(٦٣٬٧٢٨
-

)(٣٬٧٨٢٬٣٢٩
٨٬٩٢٨

)(٩٦٦٬٥٩٣
-

)(٤٬٧٤٨٬٩٢٢
٨٬٩٢٨

)(٤٬٩٣٣٬٩٩٠
)(٨٧٬٠٠٧
-

)(٦٣٬٧٢٨
٥٬١٢٤

)(٣٬٧٧٣٬٤٠١
)(٨٧٬٠٠٧
٥٬١٢٤

)(٩٦٦٬٥٩٣
٣٤٩٬١٨٨
-

)(٤٬٧٣٩٬٩٩٤
٢٦٢٬١٨١
٥٬١٢٤

اﻟرﺻيد ﻓﻲ  ١ﯾنﺎﯾر ٢٠١٩
)اﻟمﻌﻠن ﺳﺎﺑﻘًﺎ(
ﺗﻌدﯾﻞ اﻟسنﺔ اﻟسﺎﺑﻘﺔ )راﺟﻊ إﯾضﺎح (٣٠
اﻟرﺻيد ﻓﻲ  ١ﯾنﺎﯾر ٢٠١٩
٢٤٬٥٤٣
١٢٥٬٧٦٠
٣٬٠٢٦
١٬٠٧٠٬٩٨٨
)ﻣﻌﺎد إدراﺟﻪ(*
أرﺑﺎح) /ﺧسﺎﺋر( اﻟسنﺔ
ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى ﻟﻠسنﺔ
ﻣجموع اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ) /اﻟخسﺎﺋر
اﻟشﺎﻣﻠﺔ( ﻟﻠسنﺔ
)(٢٤٬٥٤٣
اﺳتبﻌﺎد ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ )إﯾضﺎﺣﻲ  ١٨و- (٣٥
اﻟرﺻيد ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠١٩
١٢٥٬٧٦٠
٣٬٠٢٦
١٬٠٧٠٬٩٨٨
)ﻣﻌﺎد إدراﺟﻪ(*
ُ
ﺑﻌض اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟموﺿحﺔ ﻫنﺎ ﻻ ﺗتواﻓق ﻣﻊ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﻟسنﺔ  ٢٠١٩ / ٢٠١٨اﻟمﻌﻠنﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎً وﺗﻌكس
١٬٠٧٠٬٩٨٨
-

٣٬٠٢٦
-

١٢٥٬٧٦٠
-

ﺗشكﻞ اﻹﯾضﺎﺣﺎت ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٧اﻟمرﻓﻘﺔ ﺟزءاً ﻣن ﻫذﻩ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة.

٢٤٬٥٤٣
-

- ١١ -

)(٨٧٬٠٠٧
٢٤٬٥٤٣
)(٤٬٩٩٦٬٤٥٤

٥٬١٢٤
)(٥٨٬٦٠٤

)(٨١٬٨٨٣
)(٣٬٨٥٥٬٢٨٤

٣٤٩٬١٨٨
٤٩٣٬٧٢١
)(١٢٣٬٦٨٤

اﻟتﻌدﯾﻼت اﻟتﻲ ﺗم إﺟراؤﻫﺎ ﻛمﺎ ﻫو ﻣبين ﺗﻔصيﻼً ﻓﻲ اﻹﯾضﺎح .٣٠

٢٦٧٬٣٠٥
٤٩٣٬٧٢١
)(٣٬٩٧٨٬٩٦٨

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

ﺑيﺎن اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟموﺣد

ﻟﻠسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

إﯾضﺎح
اﻷﻧشطﺔ اﻟتشﻐيﻠيﺔ
اﻷرﺑﺎح ﻗبﻞ اﻟضرﯾبﺔ ﻣن اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمستمرة
)اﻟخسﺎﺋر( /اﻷرﺑﺎح ﻗبﻞ اﻟضرﯾبﺔ ﻣن اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمتوﻗﻔﺔ
أرﺑﺎح ﻗبﻞ اﻟضرﯾبﺔ
اﻟتﻌدﯾﻼت ﻟﻠبنود اﻟتﺎﻟيﺔ:
اﺳتﻬﻼك ﻣمتﻠكﺎت وﻣﻌدات
اﺳتﻬﻼك ﻋﻘﺎرات اﺳتثمﺎرﯾﺔ
اﻧخﻔﺎض ﻗيمﺔ اﻟممتﻠكﺎت واﻟمﻌدات
ﻣصﺎرﯾﻒ ﻣتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳتبﻌﺎد ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻣصﺎرﯾﻒ ﻣتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟموﺟودات اﻟمحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠبيﻊ
ﻣخصص ﻣكﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟخدﻣﺔ ﻟﻠموظﻔين
ﺗكﻠﻔﺔ اﻟتموﯾﻞ
ﺧسﺎﺋر اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟخسﺎرة
ﺧسﺎﺋر) /أرﺑﺎح( ﻣن اﺳتبﻌﺎد اﻟممتﻠكﺎت واﻟمﻌدات
ﺧسﺎﺋر ﻣن اﺳتبﻌﺎد اﻻﺳتثمﺎرات
ﺷطب) /اﻟحصﺔ ﻓﻲ أرﺑﺎح( اﻻﺳتثمﺎرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ
ﻣخصص اﻟدﻋﺎوى اﻟﻘﺎﻧوﻧيﺔ
ﻣخصص اﻧخﻔﺎض ﻗيمﺔ اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ ﻣن اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻣخصص ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ
ﻣخصص اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ اﻟمستبﻌدة
ﻣخصص اﻟبضﺎﻋﺔ ﺑطيئﺔ اﻟحرﻛﺔ
دﺧﻞ ﺗموﯾﻞ
ﺧسﺎﺋر) /أرﺑﺎح( ﻣن اﺳتبﻌﺎد ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ
اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗيمﺔ اﻟﻌﻘﺎرات ﺑﻐرض اﻟتطوﯾر
اﺳتﻬﻼك ﻣوﺟودات ﺣق اﻻﺳتخدام
إﻋﺎدة ﻗيد ﻣخصصﺎت
ى
ذﻣم ﻣدﯾنﺔ ﺗجﺎرﯾﺔ وأﺧر ﻣشطوﺑﺔ
اﻟتﻐيرات ﻓﻲ رأس اﻟمﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ:
ﺑضﺎﻋﺔ
ذﻣم ﻣدﯾنﺔ ﺗجﺎرﯾﺔ وأﺧرى
ذﻣم داﺋنﺔ ﺗجﺎرﯾﺔ وأﺧرى )ﺑﺎﺳتثنﺎء ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ واﻟﻔواﺋد ﻣستحﻘﺔ اﻟدﻓﻊ(
ﻣبﺎﻟﻎ ﻣستحﻘﺔ إﻟﻰ /ﻣن أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻣكﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟخدﻣﺔ اﻟمدﻓوﻋﺔ ﻟﻠموظﻔين
ﺿرﯾبﺔ دﺧﻞ ﻣدﻓوﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟنﻘد )اﻟمستخدم( ﻓﻲ اﻷﻧشطﺔ اﻟتشﻐيﻠيﺔ
اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمستمرة
اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمتوﻗﻔﺔ

٣٣

٥
٦
٥
٢٠

ﻟﻠسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر
٢٠١٩
٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم
أﻟﻒ درﻫم
١١٤٬٦١٩
)(٣٦٬٧٠٠

٢٣٧٬٣٦٩
٢٧٬٨٨٢

٧٧٬٩١٩

٢٦٥٬٢٥١

٤٧٣
٥٬٦٤٦
٣٬٨١١
١٩٬١٧٤
٢٬٣٣٠
١١٢٬٣٤١

٢١٬٩٠٩
١٨٬٠٧٧
٦٬٩٢٧
١٣٠٬٧١٧

٢٦
٤١
 ٩و٢٦
)(٥٬٤١٢
٩
 ١٣و- ٢٦
٥٠٬٤٥٦
١٢
٣٩٬١٣٦
٥٠٢
)(٣٥٦
 ٣٤و(٢٩٠٬٩٥٤) ٣٥
٢٦
١٬٦٠٣
٧
)(٢٤٬٢٠٤
 ١٢و٥٬٢٤٠ ٢٦
)(٢٬٢٥٤

٨٢٩
)(٩٧٦
٥٬٨٧٥
)(٦٬٢٥١
١٠٧٬٨٧٧
٢٩٬٦١٨
١٣٧٬١٤٥
)(٥٤٦
٦٣٦٬٨٦١
٥٬٢٧٥
١٬٦٩٩
)(١٢٩٬٥٠٣
٩٣٬٦١٥
١٬٣٢٤٬٣٩٩

١٤

٣٩
)(١٣٬٨١١
)(١٢٣٬١٩٥
٣٨٬٧٦٩
)(١٠٠٬٤٥٢
)(٤٬١٢٠
-

٢٬٤١٠
)(١٬٣٧٤٬٧٢٧
)(٤٩٦٬٢٧٩
٥٩٬١١٤
)(٤٨٥٬٠٨٣
)(٣٣٬٣٩٥
)(٥٬٧٧٩

٣٣

)(١٠٤٬٥٧٢
٣١٧
)(١٠٤٬٢٥٥

)(٥٢٤٬٢٥٧
٤٦
)(٥٢٤٬٢١١

٢١

ﺗشكﻞ اﻹﯾضﺎﺣﺎت ﻣن  ١إﻟﻰ  ٣٧اﻟمرﻓﻘﺔ ﺟزءاً ﻣن ﻫذﻩ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة.
- ١٢ -

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
ﺑيﺎن اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟموﺣد )ﺗتمﺔ(

ﻟﻠسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

إﯾضﺎح
أﻧشطﺔ اﻻﺳتثمﺎر
ﺷراء ﻣمتﻠكﺎت وﻣﻌدات
ﻋواﺋد ﻣن اﺳتبﻌﺎد ﻣمتﻠكﺎت وﻣﻌدات
ﻋواﺋد ﻣن اﺳتبﻌﺎد اﺳتثمﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺷﻘيﻘﺔ
ﻋواﺋد ﻣن اﺳتبﻌﺎد ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻣخصص ﻓﻘدان اﻟسيطرة ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻓواﺋد ﻣﻘبوﺿﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟنﻘد اﻟنﺎﺗﺞ ﻣن أﻧشطﺔ اﻻﺳتثمﺎر

٥
٩
٣٥
٣٤

أﻧشطﺔ اﻟتموﯾﻞ
اﻟحرﻛﺔ ﻓﻲ وداﺋﻊ ﻷﺟﻞ ﻣرﻫوﻧﺔ
اﻟحرﻛﺔ ﻓﻲ إﯾصﺎﻻت أﻣﺎﻧﺔ وﻗروض أﺧرى
اﻟحرﻛﺔ ﻓﻲ ﻗروض ﻷﺟﻞ
ﻣطﻠوﺑﺎت ﺑنكيﺔ ﻣن ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﺳداد ﻗروض ﻷﺟﻞ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟنﻘد اﻟنﺎﺗﺞ ﻣن أﻧشطﺔ اﻟتموﯾﻞ
اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمستمرة
اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمتوﻗﻔﺔ

٣٣

ﺻﺎﻓﻲ )اﻟنﻘص( /اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟنﻘدﯾﺔ وﺷبﻪ اﻟنﻘدﯾﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻔروق ﻣن ﺗحوﯾﻞ اﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ
اﻟنﻘدﯾﺔ وﺷبﻪ اﻟنﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟسنﺔ
اﻟنﻘدﯾﺔ وﺷبﻪ اﻟنﻘدﯾﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟسنﺔ

١٥

١٩
١٩

١٣

ﻟﻠسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر
٢٠١٩
٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم
أﻟﻒ درﻫم
)(٢٠٩
١٠٢
١٬٥٦٨
٣٥٦
١٬٨١٧

)(١٬٣٦٦
٥٬١٢٤
٩٠٬١٢٥
٢٨٬٧٥٧
٧٨٬٣٤٠
٥٤٦
٢٠١٬٥٢٦

)(١٦٬٦٧٤
)(٥٤٠٬٣٩٠
١٨٠٬٥٨٠
-

٣٥٬٨٠١
٥٣٧٬٣١١
١٩٬٩٩٨
١١٤٬٢٢٨
)(٤٤٬٢٧١

)(٣٧٦٬٤٨٤
)(٤٩٬٦٠٠
)(٤٢٦٬٠٨٤

٦٦٣٬٠٦٧
١٩٬٤٣٥
٦٨٢٬٥٠٢

)(٥٢٨٬٥٢٢
١٠٦
)(٩٤٬٠٦٣
)(٦٢٢٬٤٧٩

٣٥٩٬٨١٧
٥٬٣٤٤
)(٤٥٩٬٢٢٤
)(٩٤٬٠٦٣

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -١ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟشرﻛﺔ
وﺳجﻠت ﻓﻲ  ٢١ﯾنﺎﯾر  ٢٠٠٩ﻛمجموﻋﺔ
ّ
ﺗﺄﺳست درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع )"اﻟشرﻛﺔ" أو "اﻟشرﻛﺔ اﻷم"( ﻓﻲ  ١٦ﻧوﻓمبر ُ ،٢٠٠٨
ﻣسﺎﻫمﺔ ﻋﺎﻣﺔ وﺗﻌمﻞ ﺣﺎﻟيﺎً وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﺎﻧون اﻻﺗحﺎدي ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟمتحدة رﻗم ) (٢ﻟسنﺔ  .٢٠١٥إن أﺳﻬم اﻟشرﻛﺔ ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺳوق
دﺑﻲ اﻟمﺎﻟﻲ.
إن اﻟمرﺳوم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗحﺎدي رﻗم  ٢٦ﻟسنﺔ  ٢٠٢٠واﻟذي ﯾنص ﻋﻠﻰ ﺗﻌدﯾﻞ ﺑﻌض أﺣكﺎم اﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗحﺎدي رﻗم  ٢ﻟسنﺔ  ٢٠١٥ﺑشﺄن
اﻟشرﻛﺎت اﻟتجﺎرﯾﺔ ﻗد ﺗم إﺻدارﻩ ﺑتﺎرﯾﺦ  ٢٧ﺳبتمبر  ٢٠٢٠ودﺧﻠت اﻟتﻌدﯾﻼت ﺣيز اﻟتنﻔيذ ﺑتﺎرﯾﺦ  ٢ﯾنﺎﯾر  .٢٠٢١إن اﻟشرﻛﺔ ﺑصدد ﻣراﺟﻌﺔ
اﻷﺣكﺎم اﻟجدﯾدة وﺳتطبق ﻣتطﻠبﺎت ﻫذﻩ اﻷﺣكﺎم ﻓﻲ ﻣوﻋد ﻻ ﯾتجﺎوز ﺳنﺔ واﺣدة ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ دﺧول اﻟتﻌدﯾﻼت ﺣيز اﻟتنﻔيذ.
ﻋنوان اﻟمﻘر اﻟمسجﻞ ﻟﻠشرﻛﺔ ﻫو ص.ب  ٦٥٧٩٤دﺑﻲ ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟمتحدة.
ﺗتمثﻞ اﻷﻧشطﺔ اﻟرﺋيسيﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ وﺷرﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟتﺎﺑﻌﺔ )ﻣﻌﺎً "اﻟمجموﻋﺔ"( ﻓﻲ ﺗنﻔيذ أﻋمﺎل اﻟمﻘﺎوﻻت اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘطﺎع اﻹﻧشﺎءات وﺗشمﻞ اﻟمﻘﺎوﻻت
اﻟكﻬرﺑﺎﺋيﺔ واﻟصحيﺔ واﻟنﻔط واﻟﻐﺎز واﻟتكييﻒ واﻟتبرﯾد واﻟصرف اﻟصحﻲ ﻓﻲ ﻣنطﻘﺔ اﻟشرق اﻷوﺳط وأوروﺑﺎ وآﺳيﺎ وﺷمﺎل أﻓرﯾﻘيﺎ.
ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ اﻟرﺋيسيﺔ اﻟتﻲ ﺗمتﻠك ﻓيﻬﺎ اﻟمجموﻋﺔ ﺣصﺔ ﺑصورٍة ﻣبﺎﺷرة أو ﻏير ﻣبﺎﺷرة:

اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ اﻟرﺋيسيﺔ

اﻷﻧشطﺔ اﻟرﺋيسيﺔ

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ذ.م.م )أﺑوظبﻲ( أﻋمﺎل اﻟمﻘﺎوﻻت اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻬندﺳﺔ
اﻟميكﺎﻧيكيﺔ واﻟكﻬرﺑﺎﺋيﺔ واﻟصحيﺔ
درﯾك أﻧد ﺳكﻞ ﻟﻠﻬندﺳﺔ ،ﺳﺎﺑﻘﺎً درﯾك أﻧد ﺳكﻞ ﻫندﺳﺔ وﺷراء وإﻧشﺎء ﻣشﺎرﯾﻊ اﻟبنيﺔ اﻟتحتيﺔ
ﻟﻠميﺎﻩ واﻟطﺎﻗﺔ
ﻟﻠميﺎﻩ واﻟطﺎﻗﺔ ذ.م.م
إﻧشﺎء ﻣحطﺎت ﻣﻌﺎﻟجﺔ ﻣيﺎﻩ اﻟصرف واﻟميﺎﻩ
ﺑﺎﺳﺎﻓﺎﻧت ﻟﻠطﺎﻗﺔ واﻟبيئﺔ وﺷرﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟتﺎﺑﻌﺔ
واﻟرواﺳب
اﻟمﻘﺎوﻻت اﻟميكﺎﻧيكيﺔ واﻟكﻬرﺑﺎﺋيﺔ وأﻋمﺎل
درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ﻟﻠمﻘﺎوﻻت
اﻟتصﻠيﺢ اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘطﺎع اﻹﻧشﺎءات
اﻟكﻬرﺑﺎﺋيﺔ ذ.م.م
درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ﻟﻠمﻘﺎوﻻت ش.م.م أﻋمﺎل اﻟمﻘﺎوﻻت اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻬندﺳﺔ
اﻟميكﺎﻧيكيﺔ واﻟكﻬرﺑﺎﺋيﺔ واﻟصحيﺔ
أﻋمﺎل اﻟمﻘﺎوﻻت اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻬندﺳﺔ
)ﻋمﺎن(
درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ذ.م.م ُ
اﻟميكﺎﻧيكيﺔ واﻟكﻬرﺑﺎﺋيﺔ واﻟصحيﺔ
درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل )ﻗطر( ذ.م.م * اﻷﻧشطﺔ اﻟميكﺎﻧيكيﺔ واﻟكﻬرﺑﺎﺋيﺔ واﻟصحيﺔ

ﻧسبﺔ اﻟمﻠكيﺔ ٪
٣١
٣١
دﯾسمبر دﯾسمبر
٢٠١٩ ٢٠٢٠

ﺑﻠد اﻟتﺄﺳيس
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑيﺔ
اﻟمتحدة
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑيﺔ
اﻟمتحدة

١٠٠

١٠٠

١٠٠

١٠٠

١٠٠

١٠٠

أﻟمﺎﻧيﺎ

١٠٠

١٠٠

اﻟكوﯾت

١٠٠

١٠٠

ﻣصر

٥١
-

٥١
١٠٠

ﺳﻠطنﺔ ﻋمﺎن
ﻗطر

* ﺧﻼل اﻟسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ،٢٠١٨ﻓﻘدت اﻟمجموﻋﺔ اﻟسيطرة اﻹدارﯾﺔ واﻟتشﻐيﻠيﺔ ﻋﻠﻰ ﺷرﻛتﻬﺎ اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻗطر .وﺧﻼل اﻟسنﺔ
اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ،٢٠٢٠ﻗﺎﻣت اﻟمجموﻋﺔ ﺑﺎﺳتبﻌﺎد ﻛﺎﻣﻞ ﺣصﺔ ﻣﻠكيتﻬﺎ )ﺣصﺔ ﻣنﻔﻌتﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧوﻧيﺔ واﻻﻗتصﺎدﯾﺔ( ﻓﻲ اﻟشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ
ﺑﺎﻧتظﺎر ﻧﻘﻞ اﻟمﻠكيﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧيﺔ اﻟجﺎرﯾﺔ ﻛمﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﺻدار ﻫذﻩ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة .راﺟﻊ إﯾضﺎح .٣٤

١٤

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -١ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟشرﻛﺔ )ﺗتمﺔ(
ﺗﻌمﻞ اﻟمجموﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدول ﻣثﻞ أﻟمﺎﻧيﺎ واﻟﻬند واﻟممﻠكﺔ اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟسﻌودﯾﺔ واﻟجزاﺋر واﻷردن واﻟﻌراق ﻣن ﺧﻼل ﻓروع اﻟشرﻛﺔ أو أي
ﻣن ﺷرﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟتﺎﺑﻌﺔ أو ﻓروﻋﻬﺎ.
ﺗمتﻠك اﻟمجموﻋﺔ ،ﻣن ﺧﻼل درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ﻟﻠمﻘﺎوﻻت ش.م.م ،ﺣصﺔ ﺑنسبﺔ  ٪٥٠ﻓﻲ ﻣنشﺄة ﺗحت اﻟسيطرة اﻟمشترﻛﺔ ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ
أﺑنﺎء ﺣسن ﻋﻼم )أﺑنﺎء ﻣصر ﻟﻠتﻌمير ش.م.م( ﺑموﺟب اﺗﻔﺎﻗيﺔ ﻣشروع ﻣشترك ﻣبرﻣﺔ ﺑتﺎرﯾﺦ  ٢١ﯾوﻟيو  .٢٠١١وﻫذا اﻟمشروع ﻣصنّﻒ ﺿمن
اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمشترﻛﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة.
ﺗمتﻠك درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع ﺣصﺔ ﺑنسبﺔ  ٪٥١ﻓﻲ ﻣشروع ﻣشترك ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ اﻟحبتور ﻟيتون ﺳبيكون ذ.م.م )درﯾك أﻧد ﺳكﻞ
اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل  -اﻟحبتور ﻟيتون ﺳبيكون ﻣشروع ﻣشترك( ﺑموﺟب اﺗﻔﺎﻗيﺔ ﻣشروع ﻣشترك ﻣبرﻣﺔ ﺑتﺎرﯾﺦ  ١٧أﺑرﯾﻞ  .٢٠١٣وﺗتطﻠب اﺗﻔﺎﻗيﺎت ﻫذا
اﻟمشروع اﻟمشترك ﻓيمﺎ ﯾتﻌﻠق ﺑمشروع درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل  -اﻟحبتور ﻟيتون ﺳبيكون ﻣشروع ﻣشترك ﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺎﻹﺟمﺎع ﻣن ﺟميﻊ
اﻷطراف ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻧشطﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ .وإن اﻟشرﯾكين ﻟﻬمﺎ ﺣﻘوق ﻣبﺎﺷرة ﻓﻲ ﻣوﺟودات اﻟشراﻛﺔ وﯾتحمﻼن ﺑﺎﻟتضﺎﻣن واﻟتكﺎﻓﻞ اﻻﻟتزاﻣﺎت
اﻟتﻲ ﺗتحمﻠﻬﺎ اﻟشراﻛﺔ .وﻣن ﺛم ،ﯾتم ﺗصنيﻒ ﻫذﻩ اﻟمنشﺄة ﺿمن اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمشترﻛﺔ وﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑتثبيت ﺣﻘﻬﺎ اﻟمبﺎﺷر ﻓﻲ اﻟموﺟودات
ٍ
ﺑشكﻞ ﻣشترك.
واﻟمطﻠوﺑﺎت واﻹﯾرادات واﻟمصروﻓﺎت اﻟمحتﻔظ ﺑﻬﺎ
ﺗمتﻠك ﻣجموﻋﺔ درﯾك أﻧد ﺳكﻞ ﻟﻠﻬندﺳﺔ ذ.م.م ﺣصﺔ ﺑنسبﺔ  ٪٤٩ﻓﻲ ﻣنشﺄة ﺗحت اﻟسيطرة اﻟمشترﻛﺔ ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ اﻟحبتور ﻟيتون ﺳبيكون ذ.م.م
)درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل  -اﻟحبتور ﻟيتون ﺳبيكون ﻣشروع ﻣشترك( ﺑموﺟب اﺗﻔﺎﻗيﺔ ﻣشروع ﻣشترك ﻣبرﻣﺔ ﺑتﺎرﯾﺦ  ١ﻣﺎﯾو  .٢٠١٣وﻫذا
اﻟمشروع ﻣصنّﻒ ﺿمن اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمشترﻛﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة.
ﺗمتﻠك اﻟمجموﻋﺔ ،ﻣن ﺧﻼل ﺷرﻛﺔ ﺑﺎﺳﺎﻓﺎﻧت ﻟﻠطﺎﻗﺔ واﻟبيئﺔ ﺟﻲ ام ﺑﻲ اﺗش ،ﺣصﺔ ﺑنسبﺔ  ٪٣٣ﻓﻲ ﻣنشﺄة ﺗحت اﻟسيطرة اﻟمشترﻛﺔ ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ
ﻣبيﻌﺎت اﻟمﻌدات واﻟخدﻣﺎت اﻟنﻔطيﺔ وﺷرﻛﺔ ﺣنﺎوي ﻟﻠمﻘﺎوﻻت ،ﺑموﺟب اﺗﻔﺎﻗيﺔ ﻣشروع ﻣشترك ﻣبرﻣﺔ ﺑتﺎرﯾﺦ  ٩دﯾسمبر  .٢٠١٢وﻫذا اﻟمشروع
ﻣصنّﻒ ﺿمن اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمشترﻛﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة.
ﺗمتﻠك اﻟمجموﻋﺔ ،ﻣن ﺧﻼل ﺷرﻛﺔ ﺑﺎﺳﺎﻓﺎﻧت ﻟﻠطﺎﻗﺔ واﻟبيئﺔ ﺟﻲ ام ﺑﻲ اﺗش ،ﺣصﺔ ﺑنسبﺔ  ٪٣٥ﻓﻲ ﻣنشﺄة ﺗحت اﻟسيطرة اﻟمشترﻛﺔ ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ
ﻣصنﻒ ﺿمن اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمشترﻛﺔ ﻓﻲ
أﻛسيوﻧﺎ أﺟوا اﻟسﻌودﯾﺔ ﺑموﺟب اﺗﻔﺎﻗيﺔ ﻣشروع ﻣشترك ﻣبرﻣﺔ ﺑتﺎرﯾﺦ  ٣١أﻛتوﺑر  .٢٠١٣وﻫذا اﻟمشروع
ّ
ﻫذﻩ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة.
ﺗمتﻠك اﻟمجموﻋﺔ ،ﻣن ﺧﻼل ﺷرﻛﺔ ﺑﺎﺳﺎﻓﺎﻧت ﻟﻠطﺎﻗﺔ واﻟبيئﺔ ﺟﻲ ام ﺑﻲ اﺗش ،ﺣصﺔ ﺑنسبﺔ  ٪٩٩ﻓﻲ ﻣنشﺄة ﺗحت اﻟسيطرة اﻟمشترﻛﺔ ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ
ﻣصنﻒ ﺿمن اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمشترﻛﺔ ﻓﻲ
أﻛسيوﻧﺎ أﺟوا اﻟسﻌودﯾﺔ ،ﺑموﺟب اﺗﻔﺎﻗيﺔ ﻣشروع ﻣشترك ﻣبرﻣﺔ ﺑتﺎرﯾﺦ  ١ﯾوﻧيو  .٢٠١٧وﻫذا اﻟمشروع
ّ
ﻫذﻩ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة.
ﺗمتﻠك اﻟمجموﻋﺔ ،ﻣن ﺧﻼل ﺷرﻛﺔ ﺑﺎﺳﺎﻓﺎﻧت ﻟﻠطﺎﻗﺔ واﻟبيئﺔ ﺟﻲ ام ﺑﻲ اﺗش ،ﺣصﺔ ﺑنسبﺔ  ٪٥٠ﻓﻲ ﻣنشﺄة ﺗحت اﻟسيطرة اﻟمشترﻛﺔ ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ
ﻣصنﻒ ﺿمن اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمشترﻛﺔ
ﻻرﺳن آﻧد ﺗوﺑرو ﻟيمتد ،ﺑموﺟب اﺗﻔﺎﻗيﺔ ﻣشروع ﻣشترك ﻣبرﻣﺔ ﺑتﺎرﯾﺦ  ١٢أﻛتوﺑر  .٢٠١٦وﻫذا اﻟمشروع
ّ
ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة.
إن ﺣصﺔ اﻟمجموﻋﺔ ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟمشﺎرﯾﻊ اﻟمشترﻛﺔ ﺧﻼل ﺳنﺔ  ٢٠١٩واﻟممﻠوﻛﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣنشﺂت ﺗم اﺳتبﻌﺎدﻫﺎ ﺗم ﺗضمينﻬﺎ ﻛجزء ﻣن
اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟمذﻛورة ﻓﻲ اﻹﯾضﺎح .٣٦
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درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -٢أﺳس اﻹﻋداد واﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ
 ١-٢ﻣبدأ اﻻﺳتمرارﯾﺔ
ﻗد ﺗم إﻋداد ﻫذﻩ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣبدأ اﻻﺳتم اررﯾﺔ ،ﻓﻲ ﺿوء ﻣبﺎدرات إﻋﺎدة اﻟﻬيكﻠﺔ اﻟتﻲ ﺗم ﺗنﻔيذﻫﺎ ﻣن ﻗبﻞ اﻟمجموﻋﺔ.
ﺣﻘﻘت اﻟمجموﻋﺔ أرﺑﺎﺣﺎً ﺑﻠﻐت  ٧٧ﻣﻠيون درﻫم ﺧﻼل اﻟسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ٣١) ٢٠٢٠دﯾسمبر ٢٦٢ – ٢٠١٩ﻣﻠيون درﻫم( ،وﻛمﺎ
)ﻣﻌﺎد إدراﺟﻬﺎ( –  ٤٬١٧٤ﻣﻠيون درﻫم(.
ﻓﻲ ﻫذا اﻟتﺎرﯾﺦ ،ﺗجﺎوزت ﻣطﻠوﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟمتداوﻟﺔ ﻣوﺟوداﺗﻬﺎ اﻟمتداوﻟﺔ ﺑمبﻠﻎ  ٤٬٠٦٧ﻣﻠيون درﻫم )ُ ٢٠١٩
وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﯾوﺟد ﻟدى اﻟمجموﻋﺔ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺳﺎﻟبﺔ ﻣن اﻷﻧشطﺔ اﻟتشﻐيﻠيﺔ ﺑمبﻠﻎ  ١٠٤ﻣﻠيون درﻫم ﻟﻠسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر
 ٥٢٤ – ٢٠١٩) ٢٠٢٠ﻣﻠيون درﻫم( .ﺗشير ﻫذﻩ اﻟظروف إﻟﻰ وﺟود أﺣد اﻟتﻘدﯾرات ﻏير اﻟمؤﻛدة واﻟذي ﻗد ﯾﻠﻘﻲ ﺑشكوك ﺟوﻫرﯾﺔ ﺣول ﻗدرة
وﺑنﺎء ﻋﻠيﻪ ﻗد ﻻ ﺗتمكن اﻟمجموﻋﺔ ﻣن ﺗحﻘيق ﻣوﺟوداﺗﻬﺎ واﻟوﻓﺎء ﺑمطﻠوﺑﺎﺗﻬﺎ أﺛنﺎء ﺳير
اﻟمجموﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳتمرار ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣبدأ اﻻﺳتم اررﯾﺔً ،
اﻷﻋمﺎل اﻟﻌﺎدﯾﺔ .وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم ﺗمكن اﻟمجموﻋﺔ ﻣن اﻻﺳتمرار ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣبدأ اﻻﺳتم اررﯾﺔ ،ﺳيﻠزم ﺧﻔض ﻗيمﺔ اﻟموﺟودات إﻟﻰ اﻟمبﻠﻎ اﻟممكن
ﺗحصيﻠﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ ﻟتكوﯾن ﻣخصص ﻷي ﻣطﻠوﺑﺎت ﻗد ﺗنشﺄ ﻋنﻬﺎ وإﻋﺎدة ﺗصنيﻒ اﻟموﺟودات ﻏير اﻟمتداوﻟﺔ إﻟﻰ ﻣوﺟودات ﻣتداوﻟﺔ واﻟمطﻠوﺑﺎت ﻏير
اﻟمتداوﻟﺔ إﻟﻰ ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣتداوﻟﺔ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﺗم إﻋداد ﻫذﻩ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟمبدأ اﻻﺳتم اررﯾﺔ اﻟذي ﯾستند إﻟﻰ اﻟتطورات اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﻟﻬيكﻠﺔ.
وﻗد ﺑدأت اﻟمجموﻋﺔ ﻋمﻠيﺔ إﻋﺎدة اﻟﻬيكﻠﺔ ﻋﻘب اﻹﺑﻼغ ﻋن ﺧسﺎﺋر ﺟوﻫرﯾﺔ ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ اﻟثﺎﻟث ﻣن ﺳنﺔ  .٢٠١٨وﻓﻲ ﻫذا اﻟوﻗت ،واﻓق ﻣجﻠس
اﻹدارة ﻋﻠﻰ ﺗشكيﻞ ﻟجنﺔ إﻋﺎدة ﻫيكﻠﺔ ﻟوﺿﻊ ﺧطﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﻬيكﻠﺔ .وﺧﻼل اﻟرﺑﻊ اﻷﺧير ﻣن ﺳنﺔ  ،٢٠١٨ﻗﺎﻣت اﻟشرﻛﺔ ﺑتﻌيين
ﻣستشﺎرﯾن ﻣﺎﻟيين وﻣستشﺎرﯾن ﻗﺎﻧوﻧيين واﺳتشﺎرﯾين ﻹﺟراء ﻣراﺟﻌﺔ ﻣستﻘﻠﺔ ﻟحﺎﻟﺔ اﻷﻋمﺎل .ﻛمﺎ ﺗم ﺗﻌيين ﻣزﯾد ﻣن اﻟمستشﺎرﯾن اﻟمﺎﻟيين
واﻟﻘﺎﻧوﻧيين ﺧﻼل ﺳنﺔ ) ٢٠١٩ﯾُشﺎر إﻟﻰ اﻟمستشﺎرﯾن واﻻﺳتشﺎرﯾين ﻣﻌﺎً ﺑﺎﺳم "اﻟمستشﺎرﯾن"(.
ﻓﻲ أواﺋﻞ ﺳنﺔ  ،٢٠١٩ﺗﻌﺎون ﻣجﻠس اﻹدارة وإدارة اﻟمجموﻋﺔ واﻟمستشﺎرﯾن ﻣﻌﺎ ﻟتطوﯾر اﻟتوﺟﻪ اﻻﺳتراﺗيجﻲ ﻣن ﺧﻼل اﻟمبﺎدئ اﻷﺳﺎﺳيﺔ
ﻻﺳتراﺗيجيﺔ إﻋﺎدة اﻟﻬيكﻠﺔ .وﻗد ﺗم اﻋتمﺎدﻫﺎ واﻟمواﻓﻘﺔ ﻋﻠيﻬﺎ ﻣن ﻣجﻠس اﻹدارة .وﻗد ﺟرى ﻋرض ذﻟك ﻻﺣﻘًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟمسﺎﻫمين واﻋتمﺎدﻩ ﺧﻼل
اﺟتمﺎع اﻟجمﻌيﺔ اﻟﻌموﻣيﺔ ﻓﻲ  ٧ﻣﺎﯾو  .٢٠١٩وﻣﺎ أن ﺗم اﻋتمﺎدﻫﺎ ،أﺻبحت ﻫذﻩ اﻻﺳتراﺗيجيﺔ أﺳﺎﺳﺎً ﻟﻠتوﺟﻪ اﻻﺳتراﺗيجﻲ اﻟذي ﺗم وﺿﻊ
ﺑنﺎء ﻋﻠيﻪ .ﯾواﺻﻞ ﻣجﻠس اﻹدارة وإدارة اﻟمجموﻋﺔ ﺗنﻔيذ اﻟتوﺟﻪ اﻻﺳتراﺗيجﻲ وﻣبﺎدئ ﺧطﺔ إﻋﺎدة اﻟﻬيكﻠﺔ ﻣن ﺧﻼل
ﺧطﺔ اﻷﻋمﺎل اﻟمستﻘبﻠيﺔ ً
اﻟخروج ﻣن اﻟﻌمﻠيﺎت واﻷﺳواق ﻏير اﻷﺳﺎﺳيﺔ.
وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،رﻛزت اﻟمجموﻋﺔ ﻋﻠﻰ إﺷراك ﺟميﻊ اﻟجﻬﺎت اﻟمﻌنيﺔ ،ﺑمﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟجﻬﺎت اﻟتنظيميﺔ واﻟمﻘرﺿين واﻟداﺋنين واﻟموظﻔين ﻓيمﺎ
ﯾتﻌﻠق ﺑمختﻠﻒ اﻟمبﺎدرات اﻟتﻲ ﻛﺎﻧت ﺗنﻔذﻫﺎ اﻟمجموﻋﺔ .ﺑدأت اﻟمجموﻋﺔ اﻟمنﺎﻗشﺎت ﻣﻊ اﻟمﻘرﺿين .ﻗﺎﻣت أﻛبر أرﺑﻊ ﺟﻬﺎت ﻣﻘرﺿﺔ ﺑتشكيﻞ
ﻟجنﺔ ﺧﺎﺻﺔ )"اﻟﻠجنﺔ اﻟخﺎﺻﺔ"( ﻟمنﺎﻗشﺔ اﻟتﻐيرات اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟمطﻠوﺑﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟمجموﻋﺔ إﻟﻰ اﻟرﺑحيﺔ ﻣرة أﺧرى ﺑمرور اﻟوﻗت .ﻛمﺎ أﺟرت اﻟمجموﻋﺔ
ﺑحثًﺎ ﻣوﺳﻌ ًﺎ ﻟتحدﯾد ﺗﻔﺎﺻيﻞ اﻟداﺋنين اﻟتجﺎرﯾين.
وﻋﻠﻰ اﻟجﺎﻧب اﻟتشﻐيﻠﻲ ،رﻛزت اﻟمجموﻋﺔ ﺟﻬودﻫﺎ ﻧحو ﺗﻘﻠيﻞ ﺗكﺎﻟيﻔﻬﺎ اﻟتشﻐيﻠيﺔ واﻟترﻛيز ﻋﻠﻰ اﻟمشﺎرﯾﻊ اﻟﻘدﯾمﺔ اﻟتﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣن ﻣشﺎﻛﻞ ﻛبيرة
ﻓﻲ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ أو اﻟرﺑحيﺔ .وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﺷرﻋت اﻟمجموﻋﺔ ﻓﻲ ﺗنﻔيذ اﻷﻫداف اﻻﺳتراﺗيجيﺔ ﻟمجﻠس اﻹدارة ،اﻟتﻲ ﺗم اﻋتمﺎدﻫﺎ ﺧﻼل
اﺟتمﺎع اﻟمسﺎﻫمين ،ﻟﻠخروج ﻣن اﻟﻌمﻠيﺎت واﻷﺳواق ﻏير اﻷﺳﺎﺳيﺔ.
ﻛمﺎ ﻗﺎﻣت اﻹدارة ،ﺧﻼل ﺳنﺔ  ،٢٠١٩ﺑوﺿﻊ ﺧطﺔ اﻷﻋمﺎل ﺑدﻋم ﻣن ﻣستشﺎري اﻟمجموﻋﺔ وﺗم اﻋتمﺎدﻫﺎ ﻣن اﻟمجﻠس )"ﺧطﺔ اﻷﻋمﺎل"( ﻓﻲ
ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟرﺑﻊ اﻟثﺎﻟث ﻣن ﺳنﺔ  .٢٠١٩ﻛﺎﻧت ﻫنﺎك اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻻﺟتمﺎﻋﺎت ﻣﻊ اﻟﻠجنﺔ اﻟخﺎﺻﺔ وﻋدد ﻣن اﻻﺟتمﺎﻋﺎت ﻣﻊ اﻷﻓراد واﻟبنوك.
ﺧﻼل ﺳنﺔ  ،٢٠٢٠ﻗﺎم ﻣجﻠس اﻹدارة ﺑمراﺟﻌﺔ ﺧطﺔ اﻷﻋمﺎل ﻓﻲ ﺿوء ﺟﺎﺋحﺔ ﻛوﻓيد .١٩-وﻗﺎﻣت اﻹدارة ﺑدﻋم ﻣن اﻟمستشﺎرﯾن ﺑتﻘدﯾم ﺧطﺔ
اﻷﻋمﺎل اﻟمنﻘحﺔ ،واﻟتﻲ ﺗم اﻋتمﺎدﻫﺎ ﻣن ﻗبﻞ ﻣجﻠس اﻹدارة ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ اﻟثﺎﻟث ﻣن ﺳنﺔ  ،٢٠٢٠وﺗم اﻋتمﺎدﻫﺎ ﻻﺣﻘًﺎ ﻣن ﻗبﻞ اﻟﻠجنﺔ اﻟخﺎﺻﺔ
وﻣستشﺎرﯾﻬﺎ ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ اﻷﺧير ﻣن ﺳنﺔ  .٢٠٢٠وﻋﻠﻰ ﻣدار اﻟسنﺔ ،وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن اﻷوﺿﺎع اﻟتﻲ ﺗسببت ﻓيﻬﺎ ﺟﺎﺋحﺔ ﻛوﻓيد ،١٩-ﻛﺎﻧت
ﻫنﺎك ﻋدة اﺟتمﺎﻋﺎت ﻣﻊ اﻟﻠجنﺔ اﻟخﺎﺻﺔ وﻋدد ﻣن اﻟبنوك اﻟﻔردﯾﺔ ﻟمنﺎﻗشﺔ ﺷروط ﺻﻔﻘﺔ إﻋﺎدة اﻟﻬيكﻠﺔ اﻟمحتمﻠﺔ .وﻛجزء ﻣن ﻫذﻩ اﻟﻌمﻠيﺔ ،ﺗم
وﺿﻊ اﻟبنود اﻟرﺋيسيﺔ ﻟخطﺔ إﻋﺎدة اﻟﻬيكﻠﺔ ،وﺗم اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠيﻬﺎ إﻟﻰ ٍ
ﺣد ﻛبير ﻣﻊ اﻟﻠجنﺔ اﻟخﺎﺻﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟرﺑﻊ اﻷﺧير ﻣن ﺳنﺔ  .٢٠٢٠وﺧﻼل
ﺳنﺔ  ،٢٠٢٠ﻛﺎﻧت ﻫنﺎك ﻣنﺎﻗشﺎت ﻣستمرة ﺑين اﻟشرﻛﺔ واﻟﻠجنﺔ اﻟخﺎﺻﺔ ﺗﻬدف إﻟﻰ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﺧطﺔ إﻋﺎدة ﻫيكﻠﺔ.

١٦

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -٢أﺳس اﻹﻋداد واﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ )ﺗتمﺔ(
 ١-٢ﻣبدأ اﻻﺳتمرارﯾﺔ )ﺗتمﺔ(
وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﺧﻼل ﺳنﺔ  ،٢٠٢٠ﺗﻘدم ﻣجﻠس اﻹدارة ﺑطﻠب إﻟﻰ ﻟجنﺔ إﻋﺎدة اﻟتنظيم اﻟمﺎﻟﻲ ،اﻟتﻲ ﺗشكﻠت ﺑموﺟب اﻟمرﺳوم ﺑﺎﻟﻘﺎﻧون
اﻻﺗحﺎدي رﻗم ) (٩ﻟسنﺔ  ،٢٠١٦ﻟﻘبول اﻟشرﻛﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘ اررات اﻟمذﻛورة أﻋﻼﻩ .وﻗد ﺗم ﺗﻘدﯾم طﻠب رﺳمﻲ إﻟﻰ ﻟجنﺔ إﻋﺎدة اﻟتنظيم اﻟمﺎﻟﻲ ﺧﻼل
اﻟرﺑﻊ اﻷول ﻣن ﺳنﺔ  ،٢٠٢٠وﺗم ﻗبوﻟﻪ ﻻﺣﻘﺎً ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ اﻟثﺎﻧﻲ ﻣن ﺳنﺔ  ٢٠٢٠ﻣن ﻗبﻞ اﻟﻠجنﺔ ﻟدﻋم واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ إﻋﺎدة اﻟﻬيكﻠﺔ اﻟمﺎﻟيﺔ
ﻟﻠشرﻛﺔ واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ .وﻋﻘب ذﻟك ٍ
ﺑوﻗت ﻗصير ،ﻗﺎﻣت ﻟجنﺔ إﻋﺎدة اﻟتنظيم اﻟمﺎﻟﻲ ﺑتﻌيين ﺧبير ﻣستﻘﻞ )"اﻟخبير"( ﻟﻺﺷراف ﻋﻠﻰ ﻋمﻠيﺔ
إﻋﺎدة اﻟتنظيم وﺗﻘدﯾم ﺗحدﯾثﺎت دورﯾﺔ إﻟﻰ ﻟجنﺔ إﻋﺎدة اﻟتنظيم اﻟمﺎﻟﻲ .وﻗد ﺑدأت اﻻﺟتمﺎﻋﺎت اﻟرﺳميﺔ اﻟشﻬرﯾﺔ ﺑين ﻟجنﺔ إﻋﺎدة اﻟتنظيم اﻟمﺎﻟﻲ
واﻟخبير اﻟمستﻘﻞ اﻟمﻌين ﻣن ﻗبﻞ ﻟجنﺔ إﻋﺎدة اﻟتنظيم اﻟمﺎﻟﻲ واﻟشرﻛﺔ ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ اﻟثﺎﻟث ﻣن ﺳنﺔ .٢٠٢٠
ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﺳبتمبر  ،٢٠٢٠أطﻠق اﻟخبير ،ﺑﻌد ﻣنﺎﻗشﺎت ﻣﻊ ﻟجنﺔ إﻋﺎدة اﻟتنظيم اﻟمﺎﻟﻲ ودﻋم اﻟشرﻛﺔ ،ﻋمﻠيﺔ ﻣطﺎﻟبﺎت اﻟداﺋنين ﻟﻠتﺄﻛد ﻣن
ﺗﻔﺎﺻيﻞ ﺟميﻊ ﻣطﺎﻟبﺎت اﻟداﺋنين ﻟكﻞ ﻣن اﻟداﺋنين اﻟمﺎﻟيين )اﻟبنوك واﻟمؤﺳسﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ( واﻟداﺋنين اﻟتجﺎرﯾين.
ﻛمﺎ ﻋﻘدت اﻟشرﻛﺔ اﺟتمﺎﻋًﺎ ﻣﻊ اﻟداﺋنين اﻟمﺎﻟيين ﺑتﺎرﯾﺦ  ٢٥ﻓبراﯾر  ٢٠٢١وﻣﻊ اﻟداﺋنين اﻟتجﺎرﯾين ﺑتﺎرﯾﺦ  ١ﻣﺎرس  ٢٠٢١ﻣن ﺧﻼل اﻟمنصﺔ
اﻻﻓتراﺿيﺔ .وﻗد ﺗم ﻋرض ﺧطﺔ إﻋﺎدة اﻟﻬيكﻠﺔ ﻣن ﻗبﻞ اﻟشرﻛﺔ ﺑﺎﻻﺷتراك ﻣﻊ اﻟخبير اﻟمﻌين ﻣن ﻗبﻞ ﻟجنﺔ إﻋﺎدة اﻟتنظيم اﻟمﺎﻟﻲ .وﻗد طﻠب
اﻟخبير ﻣن اﻟداﺋنين اﻟمﺎﻟيين واﻟتجﺎرﯾين ﻣراﺟﻌﺔ ﻣستندات اﻟخطﺔ وﺳيﻘوﻣون ﺑﺎﻟتصوﯾت ﻋﻠيﻬﺎ ﻓﻲ أواﺧر ﺷﻬر أﺑرﯾﻞ .٢٠٢١
 ٢-٢أﺳس اﻻﻋداد
ﻟﻘد ﺗم إﻋداد اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﻟﻠمجموﻋﺔ ﻟﻠسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ٢٠٢٠وﻓﻘﺎً ﻟﻠمﻌﺎﯾير اﻟدوﻟيﺔ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ واﻟتﻔسيرات
اﻟصﺎدرة ﻋن ﻟجنﺔ ﺗﻔسيرات اﻟمﻌﺎﯾير اﻟدوﻟيﺔ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟمطبﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟشرﻛﺎت اﻟتﻲ ﺗﻘوم ﺑﺈﻋداد ﺗﻘﺎرﯾرﻫﺎ اﻟمﺎﻟيﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠمﻌﺎﯾير اﻟدوﻟيﺔ
ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ .ﺗﻌد اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة وﻓﻘﺎً ﻟمبدأ اﻟتكﻠﻔﺔ اﻟتﺎرﯾخيﺔ ،ﺑﺎﺳتثنﺎء ﻣﺎ ﺗم اﻹﻓصﺎح ﻋنﻪ ﻓﻲ اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ أدﻧﺎﻩ.
ﺗم إﻋداد اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﺑدرﻫم اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟمتحدة ،ﺣيث أن ﻫذﻩ ﻫﻲ ﻋمﻠﺔ اﻟبﻠد اﻟذي ﯾﻘﻊ ﻓيﻪ ﻣﻘر اﻟشرﻛﺔ .ﯾتم ﺗﻘرﯾب ﺟميﻊ
اﻟمبﺎﻟﻎ إﻟﻰ أﻗرب أﻟﻒ درﻫم إﻻ إذا أﺷير ﻟﻐير ذﻟك.
إن إﻋداد اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﺑمﺎ ﯾتواﻓق ﻣﻊ اﻟمﻌﺎﯾير اﻟدوﻟيﺔ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ ﯾتطﻠب اﺳتخدام ﺑﻌض اﻟتﻘدﯾرات اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ .ﻛمﺎ
أﻧﻬﺎ ﺗتطﻠب ﻣن اﻹدارة إﺻدار اﻷﺣكﺎم ﺿمن ﺳيﺎق ﻋمﻠيﺔ ﺗطبيق اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ .ﯾتم اﻹﻓصﺎح ﻋن اﻟجواﻧب اﻟتﻲ ﺗتطﻠب درﺟﺔ
ﻋﺎﻟيﺔ ﻣن اﻷﺣكﺎم أو اﻟتﻌﻘيد أو اﻟجواﻧب اﻟتﻲ ﺗﻌد ﻓيﻬﺎ اﻻﻓتراﺿﺎت واﻟتﻘدﯾرات ﺟوﻫرﯾﺔ ﻟﻠبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﻓﻲ اﻹﯾضﺎح رﻗم .٣
 ٣-٢أﺳس اﻟتوﺣيد
ﺗشتمﻞ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﻋﻠﻰ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ وﺷرﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  .٢٠٢٠ﯾتم ﺗحﻘيق اﻟسيطرة ﻋندﻣﺎ ﺗكون
اﻟمجموﻋﺔ ﻣﻌرﺿﺔ ،أو ﻟدﯾﻬﺎ ﺣﻘوق ،ﻟﻌواﺋد ﻣتﻐيرة ﻣن اﺷتراﻛﻬﺎ ﻣﻊ اﻟشرﻛﺔ اﻟمستثمر ﻓيﻬﺎ وﻟدﯾﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻓﻲ اﻟتﺄﺛير ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻌواﺋد ﻣن ﺧﻼل
ﺳﻠطتﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟشرﻛﺔ اﻟمستثمر ﻓيﻬﺎ .وﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟتحدﯾد ،ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑﺎﻟسيطرة ﻋﻠﻰ اﻟشرﻛﺔ اﻟمستثمر ﻓيﻬﺎ إذا وﻓﻘط إذا ﻛﺎن ﻟدى اﻟمجموﻋﺔ:
 اﻟسﻠطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟشرﻛﺔ اﻟمستثمر ﻓيﻬﺎ )أي اﻟحﻘوق اﻟحﺎﻟيﺔ اﻟتﻲ ﺗﻌطﻲ اﻟمجموﻋﺔ اﻟﻘدرة اﻟحﺎﻟيﺔ ﻋﻠﻰ ﺗوﺟيﻪ اﻷﻧشطﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻟﻠشرﻛﺔاﻟمستثمر ﻓيﻬﺎ(؛
 اﻟتﻌرض ،أو ﺣﻘوق ،ﻟﻠﻌواﺋد اﻟمتﻐيرة ﻣن ارﺗبﺎطﻬﺎ ﻣﻊ اﻟشرﻛﺔ اﻟمستثمر ﻓيﻬﺎ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ اﺳتخدام اﻟسﻠطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟشرﻛﺔ اﻟمستثمر ﻓيﻬﺎ ﻟﻠتﺄﺛير ﻋﻠﻰ ﻋواﺋدﻫﺎ.ﺑشكﻞ ﻋﺎم ،ﻫنﺎك اﻓتراض ﺑﺄن أﻏﻠبيﺔ ﺣﻘوق اﻟتصوﯾت ﺗؤدي إﻟﻰ اﻟسيطرة .ﻟدﻋم ﻫذا اﻻﻓتراض ،وﻋندﻣﺎ ﯾكون ﻟﻠمجموﻋﺔ أﻗﻞ ﻣن أﻏﻠبيﺔ ﺣﻘوق
اﻟتصوﯾت أو ﺣﻘوق ﻣمﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ اﻟمستثمر ﻓيﻬﺎ ،ﺗضﻊ اﻟمجموﻋﺔ ﻓﻲ اﻻﻋتبﺎر ﺟميﻊ اﻟحﻘﺎﺋق واﻟظروف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺗﻘييم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻟﻬﺎ
اﻟسﻠطﺔ ﻋﻠﻰ اﻟشرﻛﺔ اﻟمستثمر ﻓيﻬﺎ ،ﺑمﺎ ﻓﻲ ذﻟك:
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ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -٢أﺳس اﻹﻋداد واﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ )ﺗتمﺔ(
 ٣-٢أﺳس اﻟتوﺣيد )ﺗتمﺔ(
 اﻟترﺗيبﺎت اﻟتﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻣﻊ أﺻحﺎب ﺣﻘوق اﻟتصوﯾت اﻵﺧرﯾن ﻓﻲ اﻟشرﻛﺔ اﻟمستثمر ﻓيﻬﺎ؛ اﻟحﻘوق اﻟنﺎﺗجﺔ ﻋن اﻟترﺗيبﺎت اﻟتﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻷﺧرى ﺣﻘوق اﻟتصوﯾت اﻟخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟمجموﻋﺔ وﺣﻘوق اﻟتصوﯾت اﻟمحتمﻠﺔﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘييم ﻓيمﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻟدﯾﻬﺎ اﻟسيطرة ﻋﻠﻰ اﻟشرﻛﺔ اﻟمستثمر ﻓيﻬﺎ أم ﻻ ،إذا ﻛﺎﻧت اﻟحﻘﺎﺋق واﻟظروف ﺗشير إﻟﻰ أن ﻫنﺎك
ﺗﻐيرات ﻟواﺣد أو أﻛثر ﻣن اﻟﻌنﺎﺻر اﻟثﻼث ﻟﻠسيطرة .ﯾبدأ ﺗوﺣيد اﻟشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻋندﻣﺎ ﺗحصﻞ اﻟمجموﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟسيطرة ﻋﻠﻰ اﻟشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ
وﯾتوﻗﻒ اﻟتوﺣيد ﻋندﻣﺎ ﺗخسر اﻟمجموﻋﺔ اﻟسيطرة ﻋﻠﻰ اﻟشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ .إن ﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت ودﺧﻞ وﻣصﺎرﯾﻒ اﻟشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ اﻟتﻲ ﺗم اﻻﺳتحواذ
ﻋﻠيﻬﺎ أو اﺳتبﻌﺎدﻫﺎ ﺧﻼل اﻟسنﺔ ﺗدرج ﻓﻲ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﺑدءاً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺣصول اﻟمجموﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟسيطرة ﺣتﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻗﻒ ﺳيطرة
اﻟمجموﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ .ﻟيس ﻫنﺎك أي ﺗﺄﺛير ﻋﻠﻰ أرﺑﺎح وﺧسﺎﺋر اﻟﻔترة اﻟمﻘﺎرﻧﺔ وإﺟمﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ.
إن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر وﻛﻞ ﻋنصر ﻣن ﻋنﺎﺻر ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى ﺗﻌود ﻟمسﺎﻫمﻲ اﻟشرﻛﺔ اﻷم ﻟﻠمجموﻋﺔ واﻟحصص ﻏير اﻟمسيطرة،
ﺣتﻰ وﻟو ﻛﺎﻧت ﻧتﺎﺋﺞ اﻟحصص ﻏير اﻟمسيطرة ﺗظﻬر ﻋج اًز ﻓﻲ اﻟرﺻيد .ﻋند اﻟضرورة ،ﯾتم إﺟراء ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻠشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ
ﻟجﻌﻞ ﺳيﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟمحﺎﺳبيﺔ ﺗتمﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ .ﯾتم اﺳتبﻌﺎد ﺟميﻊ ﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت وﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ واﻟدﺧﻞ واﻟمصﺎرﯾﻒ
واﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ ﺑﺎﻟكﺎﻣﻞ داﺧﻞ اﻟمجموﻋﺔ اﻟتﻲ ﺗتﻌﻠق ﺑﺎﻟمﻌﺎﻣﻼت ﺑين أﻋضﺎء اﻟمجموﻋﺔ ﻋند ﺗوﺣيد اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ.
إذا ﺧسرت اﻟمجموﻋﺔ اﻟسيطرة ﻋﻠﻰ اﻟشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗوﻗﻒ ﺗثبيت ﻣوﺟودات ذات ﻋﻼﻗﺔ )ﺑمﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟشﻬرة( واﻟمطﻠوﺑﺎت واﻟحصص
ﻏير ﻣسيطرة وﻋنﺎﺻر أﺧرى ﻣن ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ ،ﺣيث ﯾتم ﺗثبيت أي ﻧﺎﺗﺞ رﺑﺢ أو ﺧسﺎرة ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر .ﯾتم ﺗثبيت أي اﺳتثمﺎرات
ﻣحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ﯾتم اﺣتسﺎب اﻟتﻐير ﻓﻲ ﺣصﺔ اﻟمﻠكيﺔ ﻓﻲ اﻟشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ ،دون ﺧسﺎرة اﻟسيطرة ،ﻛمﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﻘوق ﻣﻠكيﺔ .إذا ﺧسرت اﻟمجموﻋﺔ اﻟسيطرة ﻋﻠﻰ اﻟشرﻛﺔ
اﻟتﺎﺑﻌﺔ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗوﻗﻒ ﺗثبيت ﻣوﺟودات ذات ﻋﻼﻗﺔ )ﺑمﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟشﻬرة( واﻟمطﻠوﺑﺎت واﻟحصص ﻏير ﻣسيطرة وﻋنﺎﺻر أﺧرى ﻣن ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ،
ﺣيث ﯾتم ﺗثبيت أي ﻧﺎﺗﺞ رﺑﺢ أو ﺧسﺎرة ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر .ﯾتم ﺗثبيت أي اﺳتثمﺎرات ﻣحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.

اﻻﺳتثمﺎر ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ

إن اﻟمشروع اﻟمشترك ﻫو ﻧوع ﻣن اﻟترﺗيبﺎت اﻟمشترﻛﺔ ﺣيث ﯾكون ﻟﻸطراف اﻟتﻲ ﻟدﯾﻬﺎ ﺳيطرة ﻣشترﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟترﺗيب ﺣﻘوق ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ ﻣوﺟودات
اﻟمشروع اﻟمشترك .إن اﻟسيطرة اﻟمشترﻛﺔ ﻫﻲ اﻟمشﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟسيطرة اﻟمتﻔق ﻋﻠيﻬﺎ ﺗﻌﺎﻗدﯾًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟترﺗيب ،واﻟتﻲ ﺗوﺟد ﻓﻘط ﻋندﻣﺎ ﺗتطﻠب ﻗ اررات
ﺑشﺄن اﻷﻧشطﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣواﻓﻘﺔ ﺑﺎﻹﺟمﺎع ﻣن ﻗبﻞ اﻷطراف اﻟمشﺎرﻛﺔ ﺑﺎﻟسيطرة.
إن اﻻﻋتبﺎرات اﻟمتخذة ﻋند ﺗحدﯾد اﻟسيطرة اﻟمشترﻛﺔ ﻣمﺎﺛﻠﺔ ﻟتﻠك اﻟﻼزﻣﺔ ﻟتحدﯾد اﻟسيطرة ﻋﻠﻰ اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ .ﯾتم اﺣتسﺎب اﺳتثمﺎر
اﻟمجموﻋﺔ ﻓﻲ ﻣشروﻋﻬﺎ اﻟمشترك ﺑﺎﺳتخدام طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ.
ﺑموﺟب طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ ،ﻓﺈن اﻻﺳتثمﺎرات ﻓﻲ اﻟمشروع اﻟمشترك ﯾتم ﺗثبيتﻬﺎ ﻓﻲ اﻟبداﯾﺔ ﺑﺎﻟتكﻠﻔﺔ .ﯾتم ﺗﻌدﯾﻞ اﻟمبﻠﻎ اﻟمدرج ﻟﻼﺳتثمﺎرات
ﻟتثبيت اﻟتﻐيرات ﻓﻲ ﺣصﺔ اﻟمجموﻋﺔ ﻣن ﺻﺎﻓﻲ ﻣوﺟودات اﻟمشروع اﻟمشترك ﻣنذ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳتحواذ .إن اﻟشﻬرة اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟمشروع اﻟمشترك
ﯾتم ادراﺟﻬﺎ ﻓﻲ اﻟمبﻠﻎ اﻟمدرج ﻟﻼﺳتثمﺎرات وﻻ ﯾتم اﺧتبﺎرﻫﺎ ﺑخصوص اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ ﺑشكﻞ ﻓردي.
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ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -٢أﺳس اﻹﻋداد واﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ )ﺗتمﺔ(
 ٣-٢أﺳس اﻟتوﺣيد )ﺗتمﺔ(
ﯾﻌكس ﺑيﺎن اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣد ﺣصﺔ اﻟمجموﻋﺔ ﻓﻲ ﻧتﺎﺋﺞ ﻋمﻠيﺎت اﻟمشروع اﻟمشترك .وﯾُدرج أي ﺗﻐيير ﻓﻲ ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى ﻟﻬذﻩ
اﻟشرﻛﺎت اﻟمستثمر ﻓيﻬﺎ ﻛجزء ﻣن ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى ﻟﻠمجموﻋﺔ .وﻋندﻣﺎ ﯾوﺟد ﺗﻐيير ﻣثبت ﻣبﺎﺷرةً ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ ﻟﻠمشروع
اﻟمشترك ،ﻓﺈن اﻟمجموﻋﺔ ﺗثبت ﺣصتﻬﺎ ﻓﻲ أﯾﺔ ﺗﻐييرات ،ﻋند اﻻﻗتضﺎء ،ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟتﻐيرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ .وﯾتم ﺣذف اﻷرﺑﺎح واﻟخسﺎﺋر
ﻏير اﻟمحﻘﻘﺔ اﻟنﺎﺗجﺔ ﻣن اﻟمﻌﺎﻣﻼت ﺑين اﻟمجموﻋﺔ واﻟمشروع اﻟمشترك إﻟﻰ ﻣدى ﺣصتﻬﺎ ﻓﻲ اﻟمشروع اﻟمشترك.
ﯾتم إظﻬﺎر ﻣجموع ﺣصﺔ اﻟمجموﻋﺔ ﻣن أرﺑﺎح أو ﺧسﺎﺋر اﻟمشروع اﻟمشترك ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﺑيﺎن اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣد ﺧﺎرج اﻷرﺑﺎح اﻟتشﻐيﻠيﺔ ،وﺗمثﻞ
اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر ﺑﻌد اﻟضرﯾبﺔ واﻟحصص ﻏير اﻟمسيطرة ﻓﻲ اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ اﻟشﻘيﻘﺔ أو اﻟمشروع اﻟمشترك.
ﺗﻌد اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻼﺳتثمﺎر ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ ﻟنﻔس ﻓترة إﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻠشرﻛﺔ اﻷم .ﻋند اﻟضرورة ،ﯾتم إﺟراء ﺗﻌدﯾﻼت ﻟتكون
اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ ﻣتواﻓﻘﺔ ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟمجموﻋﺔ.
وﺑﻌد ﺗطبيق طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ ،ﺗحدد اﻟمجموﻋﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟضروري ﺗثبيت ﺧسﺎرة إﺿﺎﻓيﺔ ﻓﻲ اﻧخﻔﺎض اﻟﻘيمﺔ ﻋﻠﻰ اﺳتثمﺎر اﻟمجموﻋﺔ
ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ .ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑتﺎرﯾﺦ ﻛﻞ ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ ﺑتحدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫنﺎك أي دﻟيﻞ ﻣوﺿوﻋﻲ ﻋﻠﻰ أن اﻻﺳتثمﺎر ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ
ﻗد اﻧخﻔضت ﻗيمتﻪ .إذا ﻛﺎن ﻫذا ﻫو اﻟحﺎل ،ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑﺎﺣتسﺎب ﻣبﻠﻎ اﻧخﻔﺎض اﻟﻘيمﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻟﻔرق ﺑين اﻟﻘيمﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳترداد ﻣن
اﻻﺳتثمﺎر ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ وﻗيمتﻪ اﻟدﻓترﯾﺔ وﺗﻘوم ﺑتثبيت اﻟمبﻠﻎ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣد ﺿمن ﺑند "اﻟحصﺔ ﻣن ﻧتﺎﺋﺞ اﻻﺳتثمﺎر ﻓﻲ ﺣﻘوق
اﻟمﻠكيﺔ".
ﻋند ﺧسﺎرة اﻟتﺄﺛير اﻟجوﻫري ﻋﻠﻰ اﻟمشروع اﻟمشترك ،ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑﺎﺣتسﺎب وإﺛبﺎت أﯾﺔ اﺳتثمﺎرات ﻣحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .إن أي
ﻓروﻗﺎت ﺑين اﻟﻘيمﺔ اﻟمدرﺟﺔ ﻟﻠمشروع اﻟمشترك ﻋند ﺧسﺎرة اﻟسيطرة اﻟمشترﻛﺔ واﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳتثمﺎرات اﻟمحتﻔظ ﺑﻬﺎ واﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمحصﻠﺔ ﻣن
اﻻﺳتبﻌﺎد ﯾتم ﺗثبيتﻬﺎ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣد.
ﺗتضمن اﻟبيﺎﻧـﺎت اﻟمﺎﻟيـﺔ اﻟموﺣدة ﻟﻠمجموﻋﺔ اﻻﺳتثمﺎرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ اﻟتﺎﻟيﺔ:

اﺳم وﻣكﺎن اﻻﺳتثمﺎر ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ
اﻟمشروع اﻟمشترك ﻟﻸﻋمﺎل اﻟميكﺎﻧيكيﺔ واﻟكﻬرﺑﺎﺋيﺔ واﻟصحيﺔ
ﻓﻲ أﺑوظبﻲ *

ﻧسبﺔ اﻟمﻠكيﺔ %
٢٠١٩
٢٠٢٠
-

٪٩٠

اﻷﻧشطﺔ اﻟرﺋيسيﺔ
اﻷﻋمﺎل اﻟميكﺎﻧيكيﺔ واﻟكﻬرﺑﺎﺋيﺔ
واﻟصحيﺔ

* ﺗم ﺣﻠﻪ ﺧﻼل اﻟسنﺔ .راﺟﻊ إﯾضﺎح ).(٩
 ٤-٢اﻟمﻌﺎﯾير واﻟتﻔسيرات واﻟتﻌدﯾﻼت اﻟجدﯾدة
إن اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟمتبﻌﺔ ﻓﻲ إﻋداد اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﻣمﺎﺛﻠﺔ ﻟتﻠك اﻟمتبﻌﺔ ﻋند إﻋداد اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ ﻟﻠسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ
ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ،٢٠١٩ﺑﺎﺳتثنﺎء اﺗبﺎع اﻟمﻌﺎﯾير اﻟجدﯾدة اﻟسﺎرﯾﺔ اﻟمﻔﻌول ﻛمﺎ ﻓﻲ  ١ﯾنﺎﯾر  .٢٠٢٠ﻟم ﺗﻘم اﻟمجموﻋﺔ ﺑﺎﻻﺗبﺎع اﻟمبكر ﻷي
ﻣﻌﺎﯾير أو ﺗﻔسيرات أو ﺗﻌدﯾﻼت أﺧرى ﺻﺎدرة وﻟم ﯾسر ﻣﻔﻌوﻟﻬﺎ ﺑﻌد.
اﻟتﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم  - ٣ﺗﻌرﯾﻒ اﻷﻋمﺎل
ﺗوﺿﺢ اﻟتﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم  ٣دﻣﺞ اﻷﻋمﺎل أﻧﻪ ﺣتﻰ ﺗﻌتبر اﻷﻧشطﺔ أﻋمﺎﻻً ،ﯾجب أن ﺗتضمن ﻣجموﻋﺔ
ٍ
ﺑشكﻞ ﺟوﻫري ﻓﻲ اﻟﻘدرة ﻋﻠﻰ إﻧتﺎج ﻣخرﺟﺎت .ﻛمﺎ ﺗوﺿﺢ
اﻷﻧشطﺔ واﻟموﺟودات ،ﺑحد أدﻧﻰ ،أﺣد اﻟمدﺧﻼت وﻋمﻠيﺔ ﺟوﻫرﯾﺔ واﻟتﻲ ﺗسﻬم ﻣﻌًﺎ
اﻟتﻌدﯾﻼت أﻧﻪ ﯾمكن أن ﺗوﺟد اﻷﻋمﺎل دون أن ﺗتضمن ﻛﺎﻓﺔ اﻟمدﺧﻼت واﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمطﻠوﺑﺔ ﻹﻧتﺎج اﻟمخرﺟﺎت .ﻟيس ﻟﻬذﻩ اﻟتﻌدﯾﻼت أي ﺗﺄﺛير
ﻋﻠﻰ اﻟبيﺎﻧـﺎت اﻟمﺎﻟيـﺔ اﻟموﺣدة ﻟﻠمجموﻋﺔ ،ﻟكنﻬﺎ ﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟﻔترات اﻟمستﻘبﻠيﺔ إذا ﻣﺎ دﺧﻠت اﻟمجموﻋﺔ ﻓﻲ أي ﻋمﻠيﺎت دﻣﺞ أﻋمﺎل.

١٩

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -٢أﺳس اﻹﻋداد واﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ )ﺗتمﺔ(
 ٤-٢اﻟمﻌﺎﯾير واﻟتﻔسيرات واﻟتﻌدﯾﻼت اﻟجدﯾدة )ﺗتمﺔ(
اﻟتﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم  ٧واﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم  ٩واﻟمﻌيﺎر اﻟمحﺎﺳبﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم
 - ٣٩إﻋﺎدة ﺗشكيﻞ اﻟمﻘﺎرﻧﺔ اﻟمﻌيﺎرﯾﺔ ﻟسﻌر اﻟﻔﺎﺋدة
اﻟتﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم  ٩واﻟمﻌيﺎر اﻟمحﺎﺳبﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  ٣٩اﻷدوات اﻟمﺎﻟيﺔ  -ﯾﻘدم اﻟتثبيت واﻟﻘيﺎس ﻋدد
ﻣن اﻹﻋﻔﺎءات واﻟتﻲ ﺗنطبق ﻋﻠﻰ ﺟميﻊ ﻋﻼﻗﺎت اﻟتحوط واﻟمتﺄﺛرة ﻣبﺎﺷرة ﺑﺈﻋﺎدة ﺗشكيﻞ اﻟمﻘﺎرﻧﺔ اﻟمﻌيﺎرﯾﺔ ﻟسﻌر اﻟﻔﺎﺋدة .ﺗتﺄﺛر ﻋﻼﻗﺔ اﻟتحوط
إذا أدت إﻋﺎدة اﻟتشكيﻞ إﻟﻰ ﺗﻘدﯾرات ﻏير ﻣؤﻛدة ﺑشﺄن ﺗوﻗيت و/أو ﺣجم اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟمستندة إﻟﻰ اﻟمﻘﺎرﻧﺔ اﻟمﻌيﺎرﯾﺔ ﻟﻠبند اﻟمتحوط ﺑشﺄﻧﻪ
أو أداة اﻟتحوط .ﻟيس ﻟﻬذﻩ اﻟتﻌدﯾﻼت أي ﺗﺄﺛير ﻋﻠﻰ اﻟبيﺎﻧـﺎت اﻟمﺎﻟيـﺔ اﻟموﺣدة ﻟﻠمجموﻋﺔ ﻧظ اًر ﻷﻧﻬﺎ ﻟيس ﻟدﯾﻬﺎ أي ﻋﻼﻗﺎت ﺗحوط ﻷﺳﻌﺎر
اﻟﻔﺎﺋدة.
اﻟتﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟمﻌيﺎر اﻟمحﺎﺳبﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  ١واﻟمﻌيﺎر اﻟمحﺎﺳبﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  – ٨ﺗﻌرﯾﻒ اﻷﻣور اﻟجوﻫرﯾﺔ
ﺗﻘدم اﻟتﻌدﯾﻼت ﺗﻌرﯾﻔﺎً ﺟدﯾداً ﻟﻸﻣور اﻟجوﻫرﯾﺔ ﯾنص ﻋﻠﻰ أن "اﻟمﻌﻠوﻣﺎت ﺟوﻫرﯾﺔ إذا ﻛﺎن ﺣذﻓﻬﺎ أو إﺳﺎءة اﺳتخداﻣﻬﺎ أو اﻟتﻌتيم ﻋنﻬﺎ ﻗد ﯾؤﺛر
ﺑشكﻞ ﻣﻌﻘول ﻋﻠﻰ اﻟﻘ اررات اﻟتﻲ ﯾتخذﻫﺎ اﻟمستخدﻣون اﻷﺳﺎﺳيون ﻟﻠبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻸﻏراض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﻠك اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ،واﻟتﻲ
ﺗﻘدم ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣﺎﻟيﺔ ﺣول ﻣنشﺄة ﻣحددة ﺗﻘوم ﺑﺈﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ" .ﺗوﺿﺢ اﻟتﻌدﯾﻼت أن ﺣد اﻹﻓصﺎح ﺳوف ﯾﻌتمد ﻋﻠﻰ طبيﻌﺔ ودرﺟﺔ
اء ﻣنﻔردة أو ﺑﺎﻻﻗتران ﻣﻊ ﻣﻌﻠوﻣﺎت أﺧرى ،ﻓﻲ ﺳيﺎق اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ .ﯾﻌنبر اﻟخطﺄ ﻓﻲ اﻟمﻌﻠوﻣﺎت ﺟوﻫرﯾًﺎ إذا ﻛﺎن ﻣن
أﻫميﺔ اﻟمﻌﻠوﻣﺎت ،ﺳو ً
ٍ
اﻟمستخدﻣون
اﻟرﺋيسيون .ﻟم ﯾكن ﻟﻬذﻩ اﻟتﻌدﯾﻼت أي ﺗﺄﺛير ﻋﻠﻰ اﻟبيﺎﻧـﺎت اﻟمﺎﻟيـﺔ
ﺑشكﻞ ﻣﻌﻘول ﻋﻠﻰ اﻟﻘ اررات اﻟتﻲ ﯾتخذﻫﺎ
اﻟمتوﻗﻊ أن ﯾؤﺛر
اﻟموﺣدة ﻟﻠمجموﻋﺔ وﻻ ﯾتوﻗﻊ أن ﯾكون ﻟﻬﺎ أي ﺗﺄﺛير ﻋﻠﻰ اﻟمجموﻋﺔ ﻓﻲ اﻟمستﻘبﻞ.
اﻹطﺎر اﻟتصوري ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟصﺎدر ﺑتﺎرﯾﺦ  ٢٩ﻣﺎرس ٢٠١٨
إن اﻹطﺎر اﻟتصوري ﻟيس ﻣﻌيﺎ اًر وﻻ ﺗحﻞ أي ﻣن اﻟمﻔﺎﻫيم اﻟمذﻛورة ﻓيﻪ ﻣحﻞ اﻟمﻔﺎﻫيم أو اﻟمتطﻠبﺎت اﻟمذﻛورة ﻓﻲ أي ﻣﻌيﺎر آﺧر .إن اﻟﻐرض
ﻣﻌدي اﻟمﻌﺎﯾير ﻓﻲ وﺿﻊ ﺳيﺎﺳﺎت ﻣحﺎﺳبيﺔ
ﻣن اﻹطﺎر اﻟتصوري ﻫو ﻣسﺎﻋدة ﻣجﻠس اﻟمﻌﺎﯾير اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟدوﻟيﺔ ﻓﻲ وﺿﻊ اﻟمﻌﺎﯾير وﻣسﺎﻋدة ّ
ﻣتواﻓﻘﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋدم وﺟود ﻣﻌيﺎر ﻣنطبق ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧب ﻣسﺎﻋدة ﺟميﻊ اﻷطراف ﻓﻲ ﻓﻬم وﺗﻔسير اﻟمﻌﺎﯾير .ﺳوف ﯾؤﺛر ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟمنشﺂت اﻟتﻲ
اﻟمحدﺛﺔ
ﺑنﺎء ﻋﻠﻰ اﻹطﺎر اﻟتصوري .ﯾتضمن اﻹطﺎر اﻟتصوري اﻟمﻌدل ﺑﻌض اﻟمﻔﺎﻫيم اﻟجدﯾدة واﻟتﻌرﯾﻔﺎت
ّ
ﻗﺎﻣت ﺑتطوﯾر ﺳيﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟمحﺎﺳبيﺔ ً
وﻣﻌﺎﯾير ﺗثبيت اﻟموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت ،وﯾوﺿﺢ ﺑﻌض اﻟمﻔﺎﻫيم اﻟﻬﺎﻣﺔ .ﻟيس ﻟﻬذﻩ اﻟتﻌدﯾﻼت أي ﺗﺄﺛير ﻋﻠﻰ اﻟبيﺎﻧـﺎت اﻟمﺎﻟيـﺔ اﻟموﺣدة
ﻟﻠمجموﻋﺔ.
ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم  ،١٦اﻣتيﺎزات اﻹﯾجﺎر ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻔيروس ﻛوﻓيد١٩-
ﺑتﺎرﯾﺦ  ٢٨ﻣﺎﯾو  ،٢٠٢٠أﺻدر ﻣجﻠس ﻣﻌﺎﯾير اﻟمحﺎﺳبﺔ اﻟدوﻟيﺔ ﺧصوﻣﺎت اﻹﯾجﺎر ﻓيمﺎ ﯾتﻌﻠق ﺑﻔيروس ﻛوروﻧﺎ اﻟمستجد )ﻛوﻓيد- (١٩-
إﻋﻔﺎء ﻟﻠمستﺄﺟرﯾن ﻣن ﺗطبيق ﺗوﺟيﻬﺎت اﻟمﻌيﺎر
اﻟتﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم  ١٦ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر .ﺗﻘدم اﻟتﻌدﯾﻼت
ً
اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم  ١٦ﻋﻠﻰ ﻣحﺎﺳبﺔ ﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻌﻘود ﺑﺎﻟنسبﺔ ﻟخصوﻣﺎت اﻹﯾجﺎر اﻟتﻲ ﺗنشﺄ ﻛﺄﺛر ﻣبﺎﺷر ﻧتيج ًﺔ ﻟجﺎﺋحﺔ ﻛوﻓيد-
 .١٩ﯾجوز ﻟﻠمستﺄﺟر ،ﻛجزء ﻣن اﻻﺳتثنﺎءات اﻟتﻲ ﯾسمﺢ ﺑﻬﺎ اﻟمﻌيﺎر ،أن ﯾختﺎر ﻋدم ﺗﻘييم ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺧصوﻣﺎت اﻹﯾجﺎر ﻓيمﺎ ﯾتﻌﻠق
ﺑﻔيروس ﻛوروﻧﺎ اﻟمستجد )ﻛوﻓيد (١٩-اﻟمﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟمؤﺟر ﻫﻲ ﺗﻌدﯾﻞ ﻟﻌﻘد اﻹﯾجﺎر .وﯾﻘوم اﻟمستﺄﺟر اﻟذي ﯾختﺎر ذﻟك ﺑمحﺎﺳبﺔ أي ﺗﻐير ﻓﻲ
دﻓﻌﺎت اﻹﯾجﺎر ﻧتيجﺔ ﻟخصوﻣﺎت اﻹﯾجﺎر ﻓيمﺎ ﯾتﻌﻠق ﺑﻔيروس ﻛوروﻧﺎ اﻟمستجد )ﻛوﻓيد (١٩-ﺑنﻔس اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟتﻲ ﻛﺎن ﺳيﻘوم ﺑﻬﺎ ﺑمحﺎﺳبﺔ
اﻟتﻐير وﻓﻘﺎً ﻟﻠمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم  ،١٦إذا ﻟم ﯾكن اﻟتﻐير ﻋبﺎرة ﻋن ﺗﻌدﯾﻞ ﻟﻌﻘد اﻹﯾجﺎر.
ﯾطبق اﻟتﻌدﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﻓترات اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟسنوﯾﺔ اﻟتﻲ ﺗبدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد  ١ﯾوﻧيو  .٢٠٢٠وﯾسمﺢ ﺑﺎﻻﺗبﺎع اﻟمبكر .ﻟيس ﻟﻬذا اﻟتﻌدﯾﻞ أي ﺗﺄﺛير ﻋﻠﻰ
اﻟبيﺎﻧـﺎت اﻟمﺎﻟيـﺔ اﻟموﺣدة ﻟﻠمجموﻋﺔ.

٢٠

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -٢أﺳس اﻹﻋداد واﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ )ﺗتمﺔ(
 ٥-٢اﻟمﻌﺎﯾير واﻟتﻌدﯾﻼت واﻟتﻔسيرات اﻟصﺎدرة ﻟكن ﻟم ﯾسر ﻣﻔﻌوﻟﻬﺎ ﺑﻌد:
إن اﻟمﻌﺎﯾير واﻟتﻔسيرات اﻟجدﯾدة واﻟمﻌدﻟﺔ اﻟصﺎدرة ،ﻟكن ﻟم ﯾسر ﻣﻔﻌوﻟﻬﺎ ﺑﻌد ،ﺣتﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﺻدار اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ ﺗم اﻹﻓصﺎح ﻋنﻬﺎ
أدﻧﺎﻩ .ﺗنوي اﻟمجموﻋﺔ اﺗبﺎع ﻫذﻩ اﻟمﻌﺎﯾير واﻟتﻔسيرات اﻟجدﯾدة واﻟمﻌدﻟﺔ ،ﻋند اﻻﻗتضﺎء ،ﻋندﻣﺎ ﺗصبﺢ ﺳﺎرﯾﺔ اﻟمﻔﻌول.
اﻟتﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟمﻌيﺎر اﻟمحﺎﺳبﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  - ١ﺗصنيﻒ اﻟمطﻠوﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣتداوﻟﺔ أو ﻏير ﻣتداوﻟﺔ
ﻓﻲ ﯾنﺎﯾر  ،٢٠٢٠أﺻدر ﻣجﻠس ﻣﻌﺎﯾير اﻟمحﺎﺳبﺔ اﻟدوﻟيﺔ ﺗﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻘرات  ٦٩إﻟﻰ  ٧٦ﻣن اﻟمﻌيﺎر اﻟمحﺎﺳبﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم ) (١ﻟتحدﯾد
ﻣتطﻠبﺎت ﺗصنيﻒ اﻟمطﻠوﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣتداوﻟﺔ أو ﻏير ﻣتداوﻟﺔ .ﺗوﺿﺢ اﻟتﻌدﯾﻼت ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:





ﻣﺎ اﻟمﻘصود ﺑحق ﺗﺄﺟيﻞ اﻟﻘسط
أن اﻟحق ﻓﻲ اﻟتﺄﺟيﻞ ﯾجب أن ﯾوﺟد ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓترة اﻟمحﺎﺳبﺔ
أن اﻟتصنيﻒ ﻟن ﯾتﺄﺛر ﺑﺎﺣتمﺎﻟيﺔ أن ﺗﻘوم اﻟمنشﺄة ﺑممﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟتﺄﺟيﻞ
أﻧﻪ ﻓﻘط إذا ﻛﺎن ﺑند اﻟمشتﻘﺎت اﻟمتضمنﺔ ﻓﻲ ﺑند ﻣطﻠوﺑﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠتحوﯾﻞ ﻫو ﻧﻔسﻪ أداة ﺣﻘوق ﻣﻠكيﺔ ،ﻓﻠن ﺗوﺛر ﺷروط ﺑند اﻟمطﻠوﺑﺎت
ﻋﻠﻰ ﺗصنيﻔﻪ

ﯾسري ﻣﻔﻌول اﻟتﻌدﯾﻼت ﻟﻔترات اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟسنوﯾﺔ اﻟتﻲ ﺗبدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد  ١ﯾنﺎﯾر  ،٢٠٢٣وﯾجب ﺗطبيﻘﻬﺎ ﺑﺄﺛر رﺟﻌﻲ .ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺣﺎﻟيﺎً ﺑتﻘييم
أﺛر اﻟتﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﺳيﺎﺳﺎﺗﻬﺎ اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟحﺎﻟيﺔ وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟمجموﻋﺔ ﻗد ﺗرﻏب ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺗﻘييم ﺗﻌﻬداﺗﻬﺎ اﻟمذﻛورة ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗيﺎت اﻟﻘروض
اﻟحﺎﻟيﺔ.
اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻹطﺎر اﻟتصوري – اﻟتﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم ٣
ﻓﻲ ﻣﺎﯾو  ،٢٠٢٠أﺻدر ﻣجﻠس ﻣﻌﺎﯾير اﻟمحﺎﺳبﺔ اﻟدوﻟيﺔ اﻟتﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم  - ٣دﻣﺞ اﻷﻋمﺎل -
اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻹطﺎر اﻟتصوري .ﺗﻬدف ﻫذﻩ اﻟتﻌدﯾﻼت إﻟﻰ أن ﺗحﻞ ﻣحﻞ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ إطﺎر إﻋداد وﻋرض اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟصﺎدر ﻓﻲ ﺳنﺔ
ٍ
ﺑشكﻞ ﺟوﻫري.
 ،١٩٨٩ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻹطﺎر اﻟتصوري ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟصﺎدر ﻓﻲ ﻣﺎرس  ،٢٠١٨دون أن ﯾﻐير ذﻟك ﻣن ﻣتطﻠبﺎﺗﻪ
اﺳتثنﺎء ﻟمبدأ اﻟتثبيت اﻟوارد ﻓﻲ اﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم  ٣ﻟتﻔﺎدي إﺻدار أرﺑﺎح أو ﺧسﺎﺋر "اﻟيوم
ﻛمﺎ أﺿﺎف اﻟمجﻠس
ً
اﻟثﺎﻧﻲ" اﻟمحتمﻠﺔ اﻟنﺎﺗجﺔ ﻟﻠمطﻠوﺑﺎت واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟطﺎرﺋﺔ اﻟتﻲ ﻗد ﺗكون ﺿمن ﻧطﺎق اﻟمﻌيﺎر اﻟمحﺎﺳبﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  ٣٧أو اﻟتﻔسير رﻗم )(٢١
ٍ
ﺑشكﻞ ﻣنﻔصﻞ .وﻓﻲ اﻟوﻗت ﻧﻔسﻪ ،ﻗرر اﻟمجﻠس
اﻟصﺎدر ﻋن ﻟجنﺔ ﺗﻔسيرات اﻟمﻌﺎﯾير اﻟدوﻟيﺔ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ  -اﻟرﺳوم ،إذا ﺗم ﺗكبدﻫﺎ
ﺗوﺿيﺢ اﻟتوﺟيﻪ اﻟحﺎﻟﻲ اﻟوارد ﻓﻲ اﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟبيﺎﻧـﺎت اﻟمﺎﻟيـﺔ رﻗم  ٣ﻟﻠموﺟودات اﻟطﺎرﺋﺔ اﻟتﻲ ﻟن ﺗتﺄﺛر ﺑﺎﺳتبدال اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ إطﺎر
إﻋداد وﻋرض اﻟبيﺎﻧـﺎت اﻟمﺎﻟيـﺔ .ﯾسري ﻣﻔﻌول اﻟتﻌدﯾﻼت ﻟﻔترات اﻟمحﺎﺳبﺔ اﻟسنوﯾﺔ اﻟتﻲ ﺗبدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد  ١ﯾنﺎﯾر  ،٢٠٢٢وﺗنطبق ﻓﻲ اﻟمستﻘبﻞ.
اﻟﻌﻘود اﻟمحمﻠﺔ ﺑﺎﻟتزاﻣﺎت – ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟوﻓﺎء ﺑﻌﻘد – اﻟتﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟمﻌيﺎر اﻟمحﺎﺳبﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم .٣٧
ﻓﻲ ﻣﺎﯾو  ،٢٠٢٠أﺻدر ﻣجﻠس ﻣﻌﺎﯾير اﻟمحﺎﺳبﺔ اﻟدوﻟيﺔ اﻟتﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟمﻌيﺎر اﻟمحﺎﺳبﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  ٣٧ﻟتحدﯾد اﻟتكﺎﻟيﻒ اﻟتﻲ ﺗحتﺎج
ٍ
ﺑشكﻞ
اﻟمنشﺄة إﻟﻰ ﺗضمينﻬﺎ ﻋند ﺗﻘييم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ﻣحمﻞ ﺑﺎﻟتزاﻣﺎت أو ﯾتسبب ﻓﻲ ﺧسﺎﺋر .ﺗطبق اﻟتﻌدﯾﻼت "ﻣنﻬجيﺔ اﻟتكﺎﻟيﻒ اﻟمرﺗبطﺔ
ٍ
ﺑشكﻞ ﻣبﺎﺷر ﺑﻌﻘد ﻟتﻘدﯾم ﺑضﺎﻋﺔ أو ﺧدﻣﺎت ﺗشتمﻞ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣن اﻟتكﺎﻟيﻒ اﻹﺿﺎﻓيﺔ واﻟجزء ﻣن اﻟتكﺎﻟيﻒ
ﻣبﺎﺷر" .إن اﻟتكﺎﻟيﻒ اﻟتﻲ ﺗرﺗبط
اﻟمرﺗبط ﻣبﺎﺷرةً ﺑﺄﻧشطﺔ اﻟﻌﻘد .إن اﻟتكﺎﻟيﻒ اﻟﻌموﻣيﺔ واﻹدارﯾﺔ ﻻ ﺗرﺗبط ﻣبﺎﺷرةً ﺑﺎﻟﻌﻘد ،وﯾتم اﺳتثنﺎﺋﻬﺎ إﻻ إذا ﻛﺎﻧت ﯾتم ﺗحميﻠﻬﺎ ﺻراﺣ ًﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟطرف اﻟمﻘﺎﺑﻞ ﺑموﺟب اﻟﻌﻘد .ﯾسري ﻣﻔﻌول اﻟتﻌدﯾﻼت ﻟﻔترات اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟسنوﯾﺔ اﻟتﻲ ﺗبدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد  ١ﯾنﺎﯾر  .٢٠٢٢ﺳوف ﺗطبق اﻟمجموﻋﺔ
ﻫذﻩ اﻟتﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘود اﻟتﻲ ﻟم ﺗﻘم اﻟمجموﻋﺔ ﺑﺎﺳتيﻔﺎء ﻛﺎﻓﺔ اﻟتزاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑخصوﺻﻬﺎ ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ ﻓترة اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟسنوﯾﺔ اﻟتﻲ ﺗﻘوم ﻓيﻬﺎ اﻟمجموﻋﺔ
ﺑتطبيق اﻟتﻌدﯾﻼت ﻷول ﻣرة.

٢١

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -٢أﺳس اﻹﻋداد واﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ )ﺗتمﺔ(
 ٥-٢اﻟمﻌﺎﯾير واﻟتﻌدﯾﻼت واﻟتﻔسيرات اﻟصﺎدرة ﻟكن ﻟم ﯾسر ﻣﻔﻌوﻟﻬﺎ ﺑﻌد )ﺗتمﺔ(:
اﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم - ٩اﻷدوات اﻟمﺎﻟيﺔ – اﻟرﺳوم ﻓﻲ اﺧتبﺎر ﻧسبﺔ  ١٠ﺑﺎﻟمﺎﺋﺔ ﻟﻠتوﻗﻒ ﻋن ﺗثبيت اﻟمطﻠوﺑﺎت
اﻟمﺎﻟيﺔ
ﻓﻲ إطﺎر ﻋمﻠيﺔ اﻟتحسينﺎت اﻟسنوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟمﻌﺎﯾير اﻟدوﻟيﺔ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ دورة  ،٢٠٢٠ - ٢٠١٨أﺻدر ﻣجﻠس ﻣﻌﺎﯾير اﻟمحﺎﺳبﺔ
اﻟدوﻟيﺔ ﺗﻌدﯾﻼً ﻋﻠﻰ اﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم  .٩ﯾوﺿﺢ اﻟتﻌدﯾﻞ اﻟرﺳوم اﻟتﻲ ﺗتضمنﻬﺎ اﻟمنشﺄة ﻋند ﺗﻘييم ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺷروط
ﺑند اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟجدﯾد أو اﻟمﻌدل ﺗختﻠﻒ اﺧتﻼًﻓﺎ ﺟوﻫرًﯾﺎ ﻋن ﺷروط ﺑند اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻷﺻﻠﻲ .ﺗتضمن ﻫذﻩ اﻟرﺳوم ﻓﻘط ﺗﻠك
اﻟمدﻓوﻋﺔ أو اﻟمﻘبوﺿﺔ ﺑين اﻟمﻘترض واﻟمﻘرض ،ﺑمﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟرﺳوم اﻟمدﻓوﻋﺔ أو اﻟمﻘبوﺿﺔ ﻣن ﻗبﻞ إﻣﺎ اﻟمﻘترض أو اﻟمﻘرض ﺑﺎﻟنيﺎﺑﺔ ﻋن
ﺑﻌضﻬمﺎ اﻟبﻌض .ﺗﻘوم اﻟمنشﺄة ﺑتطبيق اﻟتﻌدﯾﻞ ﻋﻠﻰ اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟتﻲ ﺗم ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ أو ﺗﻐييرﻫﺎ ﻓﻲ أو ﺑﻌد ﺑداﯾﺔ ﻓترة اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟسنوﯾﺔ اﻟتﻲ
ﺗﻘوم ﻓيﻬﺎ اﻟمنشﺄة ﺑتطبيق اﻟتﻌدﯾﻞ ﻷول ﻣرة .ﯾسري ﻣﻔﻌول ﻫذا اﻟتﻌدﯾﻞ ﻟﻠﻔترات اﻟسنوﯾﺔ اﻟتﻲ ﺗبدأ ﻓﻲ أو ﺑﻌد  ١ﯾنﺎﯾر  ،٢٠٢٢ﻣﻊ اﻟسمﺎح
ﺑﺎﻻﺗبﺎع اﻟمبكر .ﯾجب ﻋﻠﻰ اﻟمجموﻋﺔ ﺗطبيق اﻟتﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟتﻲ ﺗم ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ أو ﺗﻐييرﻫﺎ ﻓﻲ أو ﺑﻌد ﺑداﯾﺔ ﻓترة اﻟتﻘﺎرﯾر
اﻟسنوﯾﺔ اﻟتﻲ ﺗﻘوم ﻓيﻬﺎ اﻟمنشﺄة ﺑتطبيق اﻟتﻌدﯾﻞ ﻷول ﻣرة .ﻣن ﻏير اﻟمتوﻗﻊ أن ﯾكون ﻟﻬذﻩ اﻟتﻌدﯾﻼت أي ﺗﺄﺛير ﺟوﻫري ﻋﻠﻰ اﻟمجموﻋﺔ.
إﻋﺎدة ﺗشكيﻞ اﻟمﻘﺎرﻧﺔ اﻟمﻌيﺎرﯾﺔ ﻟسﻌر اﻟﻔﺎﺋدة – اﻟمرﺣﻠﺔ  ٢اﻟتﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم  ٩واﻟمﻌيﺎر اﻟمحﺎﺳبﻲ
اﻟدوﻟﻲ رﻗم  ٣٩واﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم  ٧واﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم  ٤واﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد
اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم ١٦
ﻓﻲ ﺷﻬر أﻏسطس  ،٢٠٢٠اﺻدر ﻣجﻠس ﻣﻌﺎﯾير اﻟمحﺎﺳبﺔ اﻟدوﻟيﺔ اﻟمرﺣﻠﺔ اﻟثﺎﻧيﺔ ﻣن إﻋﺎدة ﺗشكيﻞ اﻟمﻘﺎرﻧﺔ اﻟمﻌيﺎرﯾﺔ ﻟسﻌر اﻟﻔﺎﺋدة –
اﻟتﻌدﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم  ٩واﻟمﻌيﺎر اﻟمحﺎﺳبﻲ اﻟدوﻟﻲ رﻗم  ٣٩واﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم
 ٧واﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم  ٤واﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم ) ١٦اﻟمرﺣﻠﺔ اﻟثﺎﻧيﺔ ﻣن إﻋﺎدة ﺗشكيﻞ أﺳﻌﺎر
اﻟﻔﺎﺋدة ﺑين اﻟبنوك( ﻟمﻌﺎﻟجﺔ اﻟمسﺎﺋﻞ اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟنﺎﺗجﺔ ﻋن اﺳتبدال أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑين اﻟبنوك ﺑمﻌدل ﻓﺎﺋدة ﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟمخﺎطر .ﺗتضمن
اﻟمرﺣﻠﺔ  ٢ﻣن إﻋﺎدة ﺗشكيﻞ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑين اﻟبنوك ﻋدد ﻣن اﻹﻋﻔﺎءات واﻹﻓصﺎﺣﺎت اﻹﺿﺎﻓيﺔ .ﺗطبق اﻹﻋﻔﺎءات ﻋند اﻧتﻘﺎل اﻷداة اﻟمﺎﻟيﺔ
ﻣن أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑين اﻟبنوك إﻟﻰ ﻣﻌدل ﻓﺎﺋدة ﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟمخﺎطر .ﯾُسمﺢ ﺑﺈﺟراء ﺗﻐييرات ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗحدﯾد اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟتﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻧتيجﺔ
ﻹﻋﺎدة ﺗشكيﻞ اﻟمﻘﺎرﻧﺔ اﻟمﻌيﺎرﯾﺔ ﻟسﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻛوﺳيﻠﺔ ﻋمﻠيﺔ ﯾتم اﻟتﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻛتﻐييرات ﻓﻲ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟمتﻐير ،ﺷرﯾطﺔ أن ﯾكون اﻻﻧتﻘﺎل
ﻣن ﺳﻌر اﻟمﻘﺎرﻧﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑين اﻟبنوك إﻟﻰ ﻣﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟخﺎﻟﻲ ﻣن اﻟمخﺎطر ،ﺑﺎﻟنسبﺔ ﻟﻸداة اﻟمﺎﻟيﺔ ،ﯾتم إﺟراءﻩ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻌﺎدل
اﻗتصﺎدﯾًﺎ .ﺗﻘدم اﻟمرﺣﻠﺔ اﻟثﺎﻧيﺔ ﻣن إﻋﺎدة ﺗشكيﻞ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑين اﻟبنوك إﻋﻔﺎءات ﻣؤﻗتﺔ ﺗسمﺢ ﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟتحوط اﻟخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟمجموﻋﺔ ﺑﺎﻻﺳتمرار
ﻋند اﺳتبدال ﻣﻌدل ﻓﺎﺋدة ﻣﻌيﺎري ﺣﺎﻟﻲ ﺑمﻌدل ﻓﺎﺋدة ﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟمخﺎطر.
ﺗتطﻠب اﻹﻋﻔﺎءات ﻣن اﻟمجموﻋﺔ ﺗﻌدﯾﻞ ﺗﻌيينﺎت اﻟتحوط ووﺛﺎﺋق اﻟتحوط .ﯾتضمن ذﻟك إﻋﺎدة ﺗحدﯾد اﻟمخﺎطر اﻟمتحوط ﺑشﺄﻧﻬﺎ ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ
ﻣﻌدل ﻓﺎﺋدة ﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟمخﺎطر ،ﻣﻊ إﻋﺎدة ﺗحدﯾد وﺻﻒ أداة اﻟتحوط و  /أو اﻟبند اﻟمتحوط ﺑشﺄﻧﻪ ﻟﻺﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﻌدل ﻓﺎﺋدة ﺧﺎﻟﻲ ﻣن اﻟمخﺎطر
وﺗﻌدﯾﻞ طرﯾﻘﺔ ﺗﻘييم ﻓﻌﺎﻟيﺔ اﻟتحوط .وﯾجب إﺟراء اﻟتحدﯾثﺎت ﻋﻠﻰ وﺛﺎﺋق اﻟتحوط ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓترة اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟتﻲ ﯾحدث ﻓيﻬﺎ اﻻﺳتبدال.
ﺗسمﺢ اﻹﻋﻔﺎءات ﺑﺄن اﻟتﻐييرات ﻓﻲ طرﯾﻘﺔ ﺗﻘييم ﻓﻌﺎﻟيﺔ اﻟتحوط ﻧتيج ًﺔ ﻟﻠتﻌدﯾﻼت اﻟمطﻠوﺑﺔ ﻣن ﻗبﻞ إﻋﺎدة ﺗشكيﻞ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑين اﻟبنوك ،ﻟن
ﺗؤدي إﻟﻰ إﯾﻘﺎف ﻣحﺎﺳبﺔ اﻟتحوط .ﺳوف ﺗطبق اﻟمجموﻋﺔ اﻟمرﺣﻠﺔ اﻟثﺎﻧيﺔ ﻣن إﻋﺎدة ﺗشكيﻞ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑين اﻟبنوك اﻋتبﺎ اًر ﻣن  ١ﯾنﺎﯾر
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درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -٢أﺳس اﻹﻋداد واﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ )ﺗتمﺔ(
 ٦-٢ﻣﻠخص اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ
اﻹﯾرادات ﻣن ﻋﻘود اﻟﻌمﻼء
ﯾتم ﺗثبيت اﻻﯾرادات ﻣن ﻋﻘود اﻟﻌمﻼء ﻋندﻣﺎ ﺗحول اﻟسيطرة ﻋﻠﻰ اﻟبضﺎﺋﻊ واﻟخدﻣﺎت إﻟﻰ اﻟﻌمﻼء ﺑمبﻠﻎ ﯾﻌكس اﻟمبﻠﻎ اﻟذي ﺗتوﻗﻊ اﻟمجموﻋﺔ
اﻟحصول ﻋﻠيﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫذﻩ اﻟبضﺎﺋﻊ أو اﻟخدﻣﺎت .ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑتﻘييم ﺗرﺗيبﺎت إﯾراداﺗﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﻌﺎﯾير ﻣحددة ﻟتحدﯾد ﻓيمﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻌمﻞ
ﻛطرف رﺋيسﻲ أو ﻛوﻛيﻞ .اﺳتنتجت اﻟمجموﻋﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻌمﻞ ﻛطرف رﺋيسﻲ ﻓﻲ ﺟميﻊ ﺗرﺗيبﺎت إﯾراداﺗﻬﺎ ،ﻷﻧﻬﺎ ﻋﺎدة ﺗسيطر ﻋﻠﻰ اﻟسﻠﻊ أو
اﻟخدﻣﺎت ﻗبﻞ ﺗحوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌميﻞ .ﻛمﺎ ﯾجب اﺳتيﻔﺎء ﻣﻌيﺎر اﻟتثبيت اﻟمحدد اﻟتﺎﻟﻲ ﻗبﻞ ﺗثبيت اﻹﯾرادات:

اﯾرادات اﻟﻌﻘود

ﯾتم ﺗثبيت اﻻﯾرادات ﻣن ﻋﻘود اﻟﻌمﻼء ﻋندﻣﺎ ﺗحول اﻟسيطرة ﻋﻠﻰ اﻟسﻠﻊ إﻟﻰ اﻟﻌمﻼء ﺑمبﻠﻎ ﯾسﺎوي اﻟمبﻠﻎ اﻟذي ﺗتوﻗﻊ اﻟمجموﻋﺔ اﻟحصول ﻋﻠيﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫذﻩ اﻟخدﻣﺎت .اﺳتنتجت اﻟمجموﻋﺔ ﺑشكﻞ ﻋﺎم أﻧﻬﺎ ﺗﻌمﻞ ﻛطرف رﺋيسﻲ ﻓﻲ ﺗرﺗيبﺎت إﯾراداﺗﻬﺎ ،ﻷﻧﻬﺎ ﻋﺎدة ﺗسيطر ﻋﻠﻰ اﻟبضﺎﻋﺔ ﻗبﻞ
ﺗحوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌميﻞ.

إن اﻟمبدأ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم  ١٥ﻫو أﻧﻪ ﯾتﻌين ﻋﻠﻰ اﻟمنشﺄة ﺗثبيت اﻹﯾرادات ﻹﺛبﺎت ﺗحوﯾﻞ اﻟسﻠﻊ واﻟخدﻣﺎت
اﻟمتﻔق ﻋﻠيﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻌمﻼء ﺑمبﻠﻎ ﯾسﺎوي اﻟمﻘﺎﺑﻞ اﻟذي ﺗتوﻗﻊ اﻟمنشﺄة اﻟحصول ﻋﻠيﻪ ﻧظير ﺗﻠك اﻟسﻠﻊ واﻟخدﻣﺎت.
ﯾﻘدم اﻟمﻌيﺎر ﻧموذﺟﺎً ﻣن ﺧمس ﺧطوات ﻟتثبيت اﻹﯾرادات:
 اﻟخطوة  ١ﺗحدﯾد اﻟﻌﻘد ﻣﻊ اﻟﻌميﻞ
 اﻟخطوة  ٢ﺗحدﯾد اﻟتزاﻣﺎت اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻌﻘد
 اﻟخطوة  ٣ﺗحدﯾد ﺳﻌر اﻟمﻌﺎﻣﻠﺔ
 اﻟخطوة  ٤ﺗخصيص ﺳﻌر اﻟمﻌﺎﻣﻠﺔ ﻻﻟتزاﻣﺎت اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻌﻘد
 اﻟخطوة  ٥ﺗثبيت اﻹﯾرادات ﻋندﻣﺎ أو ﻛمﺎ ﺗستوﻓﻲ اﻟمؤﺳسﺔ اﻟتزام اﻷداء.
ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑتثبيت اﻹﯾرادات ﺑمرور اﻟوﻗت ،إذا ﺗحﻘق أﺣد اﻟشروط اﻟتﺎﻟيﺔ:




ﯾحصﻞ اﻟﻌميﻞ ﻋﻠﻰ وﯾستﻬﻠك ﻓﻲ وﻗت ﻣتزاﻣن اﻟمزاﯾﺎ اﻟمﻘدﻣﺔ ﻣن أداء اﻟمجموﻋﺔ ﺑمجرد أداء اﻟمجموﻋﺔ ﻟﻬﺎ؛ أو
ﯾنشﺊ أداء اﻟمجموﻋﺔ أو ﯾحسن ﺑند ﻣوﺟودات ﯾسيطر ﻋﻠيﻪ اﻟﻌميﻞ ﺑمجرد إﻧشﺎء أو ﺗحسين ﺑند اﻟموﺟودات؛ أو
ﻻ ﯾنشﺊ أداء اﻟمجموﻋﺔ ﺑند ﻣوﺟودات ذو اﺳتخدام ﺑدﯾﻞ ﻟﻠمجموﻋﺔ وﻟﻠمنشﺄة ﺣق ﻣﻠزم ﻓﻲ دﻓﻌﺎت اﻟتزام اﻷداء اﻟمنجز ﺣتﻰ ﺗﺎرﯾخﻪ.

ﺑخصوص اﻟتزاﻣﺎت اﻷداء اﻟتﻲ ﻟم ﺗحﻘق أﺣد اﻟشروط اﻟمذﻛورة أﻋﻼﻩ ،ﯾتم ﺗثبيت اﻹﯾرادات ﻓﻲ وﻗت ﻣﺎ ﯾتم ﻓيﻪ اﺳتيﻔﺎء اﻟتزام اﻷداء.
إن اﻟمجموﻋﺔ ﻣطﺎﻟبﺔ ﺑتﻘييم ﻛﻞ ﻣن ﻋﻘودﻫﺎ ﻣﻊ اﻟﻌمﻼء ﻟتحدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟتزاﻣﺎت اﻷداء ﻣستوﻓﺎة ﻣﻊ ﻣرور اﻟوﻗت أو ﻓﻲ وﻗت ﻣحدد ﻣن
أﺟﻞ ﺗحدﯾد اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟمنﺎﺳبﺔ ﻟتثبيت اﻹﯾرادات .اﺳتنتجت اﻟمجموﻋﺔ أﻧﻪ ﺑﺎﻟنسبﺔ ﻟبﻌض ﺗرﺗيبﺎﺗﻬﺎ ،ﻓﺈﻧﻬﺎ إﻣﺎ ﺳتﻘوم ﺑﺈﻧشﺎء أو ﺗﻌزﯾز ﺑند
اﻟموﺟودات اﻟمسيطر ﻋﻠيﻪ ﻣن ﻗبﻞ اﻟﻌميﻞ أو ﺳتﻘوم ﺑﺈﻧشﺎء ﺑند ﻣوﺟودات ﺑدون اﺳتخدام ﺑدﯾﻞ وﻟﻬﺎ اﻟحق ﻓﻲ اﻟدﻓﻌﺎت ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻷﻋمﺎل اﻟمنجزة.
وﻟذﻟك ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻔﻲ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗثبيت اﻹﯾرادات ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻔترة اﻟزﻣنيﺔ وﻗيﺎس اﻟتﻘدم اﻟمحرز ﻓﻲ ﻣشﺎرﯾﻌﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل طرﯾﻘﺔ ﺗكﻠﻔﺔ اﻟﻌمﻞ اﻟمنجز
)طرﯾﻘﺔ اﻹدﺧﺎل( ﺣيث أﻧﻬﺎ ﺗوﺻﻒ ﻧﻘﻞ اﻟسيطرة ﻋﻠﻰ اﻟمنتجﺎت واﻟخدﻣﺎت ﺑموﺟب ﻛﻞ اﻟتزام أداء ﻋﻠﻰ أﻓضﻞ وﺟﻪ.
ﻋند اﺳتيﻔﺎء اﻟمجموﻋﺔ ﻻﻟتزام اﻷداء ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘدﯾم اﻟسﻠﻊ أو اﻟخدﻣﺎت اﻟتﻲ وﻋدت ﺑﻬﺎ ،ﯾنشﺄ ﻋن ذﻟك ﺑند ﻣوﺟودات اﻟﻌﻘد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟمبﻠﻎ
اﻟمحﻘق ﻣن ﺧﻼل اﻷداء .ﻋندﻣﺎ ﯾتجﺎوز اﻟمبﻠﻎ اﻟمﻘبوض ﻣن اﻟﻌميﻞ ﻣبﻠﻎ اﻹﯾرادات اﻟمثبت ﺗنشﺄ ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻌﻘد.
ﺗتم ﻣﻌﺎﻟجﺔ اﻟتﻐييرات اﻟتﻲ ﻫﻲ ﻓﻲ طبيﻌﺔ اﻣتداد ﻧطﺎق اﻟﻌمﻞ اﻟحﺎﻟﻲ ﻣحﺎﺳبيﺎً ﺑﺎﺳتخدام اﻟتﻌدﯾﻼت اﻟت ارﻛميﺔ ﻟتكﻠﻔﺔ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟكﺎﻣﻠﺔ ﻣن ﺗثبيت
اﻹﯾرادات .إن أواﻣر اﻟتﻌدﯾﻞ واﻟتﻲ ﺗتطﻠب إﺿﺎﻓﺔ اﻟسﻠﻊ واﻟخدﻣﺎت اﻟمميزة إﻟﻰ اﻟنطﺎق ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣخﻔضﺔ ﯾتم ﻣﻌﺎﻟجتﻬﺎ ﻣحﺎﺳبيًﺎ ﻓﻲ اﻟمستﻘبﻞ
أﻣﺎ أواﻣر اﻟتﻌدﯾﻞ اﻟتﻲ ﺗتطﻠب إﺿﺎﻓﺔ ﺳﻠﻊ وﺧدﻣﺎت ﻣميزة ﻟﻠنطﺎق ﻋند أﺳﻌﺎر اﻟبيﻊ اﻟمستﻘﻠﺔ ﯾتم ﻣﻌﺎﻟجتﻬﺎ ﻣحﺎﺳبيﺎً ﻛﻌﻘود ﺟدﯾدة ﻣﻊ اﻟﻌمﻼء.
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 -٢أﺳس اﻹﻋداد واﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ )ﺗتمﺔ(
 ٦-٢ﻣﻠخص اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
اﻹﯾرادات ﻣن ﻋﻘود اﻟﻌمﻼء )ﺗتمﺔ(

اﯾرادات اﻟﻌﻘود )ﺗتمﺔ(

ﯾتم اﺣتسﺎب اﻟمطﺎﻟبﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣبﺎﻟﻎ ﻣتﻐيرة .وﻫﻲ ﻣدرﺟﺔ ﻓﻲ إﯾرادات اﻟﻌﻘود ﺑﺎﺳتخدام اﻟﻘيمﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ أو طرﯾﻘﺔ اﻟمبﻠﻎ اﻷﻛثر اﺣتمﺎﻻً
)أﯾﻬمﺎ أﻛثر ﺗنبؤًا ﺑﺎﻟمبﻠﻎ اﻟذي ﺗتوﻗﻊ اﻟمنشﺄة أن ﯾكون ﻟﻬﺎ اﻟحق ﻓﻲ اﺳتﻼﻣﻪ( وﻣن اﻟمحتمﻞ ﺟداً أﻻ ﯾحدث اﻧﻌكﺎس ﻛبير ﻓﻲ ﻣبﻠﻎ اﻹﯾرادات
اﻟمتراﻛمﺔ اﻟمثبتﺔ ﻋندﻣﺎ ﯾتم ﺣﻞ ﺣﺎﻟﺔ اﻟشك اﻟمرﺗبطﺔ ﺑﺎﻟمطﺎﻟبﺔ ﻻﺣﻘﺎً.
ﯾتم ﺗثبيت اﻟخسﺎرة ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣد ﻋندﻣﺎ ﺗتجﺎوز ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟﻌﻘد اﻟمتوﻗﻌﺔ إﺟمﺎﻟﻲ إﯾرادات اﻟﻌﻘد اﻟمتوﻗﻌﺔ.
ﺗجمﻊ اﻟمجموﻋﺔ ﺑين ﻋﻘدﯾن أو أﻛثر ﺗم إﺑراﻣﻬمﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت أو ﻓﻲ وﻗت ﻗرﯾب ﻣﻊ ﻧﻔس اﻟﻌميﻞ وﺗﻘوم ﺑمﻌﺎﻟجﺔ اﻟﻌﻘود ﻣحﺎﺳبيﺎً ﻛﻌﻘد
واﺣد إذا ﺗم اﺳتيﻔﺎء واﺣد أو أﻛثر ﻣن اﻟمﻌﺎﯾير اﻟتﺎﻟيﺔ:




ﯾتم اﻟتﻔﺎوض ﻋﻠﻰ ﻋﻘدﯾن أو أﻛثر ﺗم إﺑراﻣﻬمﺎ ﻓﻲ ﻧﻔس اﻟوﻗت أو ﻓﻲ وﻗت ﻗرﯾب ﻣﻊ ﻧﻔس اﻟﻌميﻞ ﻛحزﻣﺔ واﺣدة ،ﻣﻊ وﺟود ﻫدف
ﺗجﺎري واﺣد؛
ﯾﻌتمد اﻟمبﻠﻎ اﻟواﺟب دﻓﻌﻪ ﻓﻲ ﻋﻘد واﺣد ﻋﻠﻰ ﺳﻌر أو أداء اﻟﻌﻘد اﻵﺧر؛ أو
ﺗﻌتبر اﻟسﻠﻊ أو اﻟخدﻣﺎت اﻟمحددة ﻓﻲ اﻟﻌﻘود )أو ﺑﻌض اﻟسﻠﻊ أو اﻟخدﻣﺎت اﻟمحددة ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣن اﻟﻌﻘود( اﻟتزام أداء ﻓردي.

إذا ﺗم اﺳتيﻔﺎء اﻟمﻌﺎﯾير اﻟمذﻛورة أﻋﻼﻩ ،ﯾتم دﻣﺞ اﻟترﺗيبﺎت وﻣﻌﺎﻟجتﻬﺎ ﻣحﺎﺳبيًﺎ ﻛترﺗيب واﺣد ﻟتثبيت اﻹﯾرادات.
ﯾتم ﺗثبيت ﺗكﻠﻔﺔ ﻣﺎ ﻗبﻞ اﻟﻌﻘد ﻟﻠحصول ﻋﻠﻰ ﻋﻘد ﻣﻊ ﻋميﻞ ﻛبند ﻣوﺟودات ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻠك اﻟتكﺎﻟيﻒ ﻣن اﻟمتوﻗﻊ اﺳتردادﻫﺎ.
ﯾتم ﺗثبيت اﻹﯾرادات ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣد إﻟﻰ اﻟحد اﻟذي ﯾكون ﻓيﻪ ﻣن اﻟمحتمﻞ وﺑدرﺟﺔ ﻛبيرة ﻋدم ﺣدوث أي اﻧﻌكﺎس ﺟوﻫري ﻓﻲ ﻣبﻠﻎ
اﻹﯾرادات اﻟمتراﻛمﺔ واﻟمثبتﺔ وﺑحيث ﯾمكن ﻗيﺎس اﻹﯾرادات واﻟتكﺎﻟيﻒ ،إذا ﻛﺎن ذﻟك ﻣمكنًﺎ ،ﺑطرﯾﻘﺔ ﻣوﺛوﻗﺔ.
ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟمﻘﺎوﻟﺔ
ﺗشتمﻞ ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟمﻘﺎوﻻت ﻋﻠﻰ ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟمﻘﺎوﻟﺔ اﻟمبﺎﺷرة واﻟتكﺎﻟيﻒ اﻷﺧرى اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑنشﺎط اﻟتﻌﺎﻗد ﺑشكﻞ ﻋﺎم واﻟتﻲ ﯾمكن ﺗخصيصﻬﺎ ﻟﻠمﻘﺎوﻻت.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﺗشمﻞ ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟمﻘﺎوﻟﺔ اﻟتكﺎﻟيﻒ اﻷﺧرى اﻟتﻲ ﯾتم ﺗحميﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟتحدﯾد ﻋﻠﻰ اﻟﻌميﻞ ﺑموﺟب ﺷروط اﻟﻌﻘود.
إن اﻟتكﺎﻟيﻒ اﻟتﻲ ﻻ ﯾمكن أن ﺗكون ﻣﻌﻠﻘﺔ ﺑنشﺎط اﻟﻌﻘد أو ﻻ ﯾمكن ﺗخصيصﻬﺎ ﻟمﻘﺎوﻟﺔ ﻣحددة ،ﺗستثنﻰ ﻣن ﺗكﺎﻟيﻒ ﻣﻘﺎوﻻت اﻟبنﺎء وﯾتم إدراﺟﻬﺎ
ﻓﻲ اﻟمصﺎرﯾﻒ اﻟﻌموﻣيﺔ واﻹدارﯾﺔ.
أرﺻدة اﻟﻌﻘود
ﻣوﺟودات اﻟﻌﻘود
ﯾتم ﺗثبيت ﺑند ﻣوﺟودات ﻋﻘود ﻓﻲ اﻟبداﯾﺔ ﻟﻺﯾرادات اﻟمثبتﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘود اﻹﻧشﺎء .ﻋﻘب اﻛتمﺎل أﻋمﺎل اﻟمﻘﺎوﻟﺔ وﻗبوﻟﻬﺎ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻌميﻞ ،ﯾُﻌﺎد
ﺗصنيﻒ اﻟمبﻠﻎ اﻟمثبت ﻛموﺟودات ﻋﻘود إﻟﻰ اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ.
ﺗخضﻊ ﻣوﺟودات اﻟﻌﻘود ﻟتﻘييم اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ .اﻧظر اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ ﻓﻲ ﻗسم اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗيمﺔ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ.
اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ
ﯾتم ﺗثبيت اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ إذا ﻛﺎن اﻟمبﻠﻎ اﻟمستحق ﻣن اﻟﻌميﻞ ﻏير ﻣشروط )أي ،ﯾﻠزم ﻣرور اﻟوﻗت ﻓﻘط ﻗبﻞ ﺗﺎرﯾﺦ اﺳتحﻘﺎق دﻓﻊ اﻟمبﻠﻎ( .اﻧظر
اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ ﻟﻠموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﻓﻲ اﻷدوات اﻟمﺎﻟيﺔ  -اﻟتثبيت اﻷوﻟﻲ واﻟﻘيﺎس اﻟﻼﺣق.
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 -٢أﺳس اﻹﻋداد واﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ )ﺗتمﺔ(
 ٦-٢ﻣﻠخص اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻌﻘود
ﯾتم ﺗثبيت ﺑند ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻌﻘد إذا ﺗم اﺳتﻼم دﻓﻌﺔ أو ﻛﺎﻧت اﻟدﻓﻌﺔ ﻣستحﻘﺔ )أﯾﻬمﺎ ﯾﻘﻊ أوﻻً( ﻣن ﻋميﻞ ﻗبﻞ ﻗيﺎم اﻟمجموﻋﺔ ﺑنﻘﻞ اﻟبضﺎﺋﻊ أو
اﻟخدﻣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ .ﯾتم ﺗثبيت ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻌﻘود ﻛﺈﯾرادات ﻋندﻣﺎ ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑﺎﻟتنﻔيذ ﺑموﺟب اﻟﻌﻘد )أي ﺗحوﯾﻞ اﻟسيطرة ﻋﻠﻰ اﻟبضﺎﻋﺔ
أو اﻟخدﻣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ إﻟﻰ اﻟﻌميﻞ(.
ﺿرﯾبﺔ اﻟﻘيمﺔ اﻟمضﺎﻓﺔ
ﯾتم ﺗثبيت اﻟمصﺎرﯾﻒ واﻟموﺟودات ﺑﻌد ﺗنزﯾﻞ ﻣبﻠﻎ ﺿرﯾبﺔ اﻟﻘيمﺔ اﻟمضﺎﻓﺔ ،ﺑﺎﺳتثنﺎء:



ﻋندﻣﺎ ﺗكون ﺿرﯾبﺔ اﻟﻘيمﺔ اﻟمضﺎﻓﺔ اﻟمتكبدة ﻋﻠﻰ ﺷراء ﻣوﺟودات أو ﺧدﻣﺎت ﻻ ﯾمكن اﺳتردادﻫﺎ ﻣن ﻣصﻠحﺔ اﻟضراﺋب ،ﻓﻲ ﻫذﻩ
اﻟحﺎﻟﺔ ،ﯾتم ﺗثبيت ﺿرﯾبﺔ اﻟﻘيمﺔ اﻟمضﺎﻓﺔ ﻛجزء ﻣن ﺗكﺎﻟيﻒ ﺷراء ﺑند اﻟموﺟودات أو ﺟزء ﻣن ﺑنود اﻟمصﺎرﯾﻒ ،ﻣتﻰ ﻛﺎن ذﻟك ﻣنﺎﺳبﺎً؛
و/أو
ﻋند ادراج اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ واﻟداﺋنﺔ ﻣﻊ ﺗضمين ﻣبﻠﻎ ﺿرﯾبﺔ اﻟﻘيمﺔ اﻟمضﺎﻓﺔ.

وﯾتم ﺗضمين ﺻﺎﻓﻲ ﻣبﻠﻎ ﺿرﯾبﺔ اﻟﻘيمﺔ اﻟمضﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳترداد ﻣن ،أو اﻟمستحق اﻟدﻓﻊ إﻟﻰ ،ﻫيئﺔ اﻟضراﺋب ﻛجزء ﻓﻲ اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ أو اﻟذﻣم
اﻟداﺋنﺔ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ اﻟموﺣد.
دﺧﻞ اﻟﻔواﺋد
ﯾتم ﺗسجيﻞ دﺧﻞ اﻟﻔواﺋد ﺑﺎﺳتخدام طرﯾﻘﺔ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺑﺎﻋتبﺎرﻩ اﻟسﻌر اﻟذي ﯾﻘوم ﻓﻌﻠيﺎً ﺑخصم اﻟدﻓﻌﺎت أو اﻟمﻘبوﺿﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟمﻘدرة ﻣستﻘبﻼً
ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻷﻋمﺎر اﻟمﻘدرة ﻟﻸداة اﻟمﺎﻟيﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻓترة أﻗصر ،ﺣيثمﺎ ﯾكون ﻣﻼﺋمﺎً ،إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟمبﻠﻎ اﻟمدرج ﻟﻠموﺟودات أو اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ.
ﯾدرج دﺧﻞ اﻟﻔواﺋد ﺿمن دﺧﻞ اﻟتموﯾﻞ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣد.
اﻟممتﻠكﺎت واﻟمﻌدات
ﯾتم إظﻬﺎر اﻟممتﻠكﺎت واﻟمﻌدات ﺑﺎﻟتكﻠﻔﺔ ﺑﻌد ﺗنزﯾﻞ اﻻﺳتﻬﻼك اﻟمتراﻛم وأﯾﺔ ﺧسﺎﺋر ﻣتراﻛمﺔ ﻓﻲ اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ ،إن وﺟد .إن ﺗﻠك اﻟتكﻠﻔﺔ
ﺗشتمﻞ ﻋﻠﻰ ﺗكﻠﻔﺔ إﺣﻼل ﺟزء ﻣن اﻟممتﻠكﺎت واﻟمﻌدات وﺗكﺎﻟيﻒ اﻟﻘروض ﻟمشﺎرﯾﻊ اﻹﻧشﺎء طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗم ﺗﻠبيﺔ ﻣﻌيﺎر اﻟتثبيت .ﻋندﻣﺎ
ٍ
ﺑشكﻞ ﻣنﻔصﻞ
ﯾكون اﺳتبدال أﺟزاء ﺟوﻫرﯾﺔ ﻣن اﻟممتﻠكﺎت واﻟمﻌدات ﺿرورﯾﺎً ﺧﻼل ﻓترات زﻣنيﺔ ﻣﻌينﺔ ،ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑﺎﺳتﻬﻼك ﺗﻠك اﻷﺟزاء
ﺑنﺎء ﻋﻠﻰ أﻋمﺎر اﻻﺳتخدام اﻟمحددة ﻟﻬﺎ .وﺑﺎﻟمثﻞ ،ﻋند إﺟراء ﻓحص رﺋيسﻲ ،ﯾتم ﺗثبيت اﻟتكﻠﻔﺔ ﺿمن اﻟمبﻠﻎ اﻟمدرج ﻟﻠموﺟودات اﻟثﺎﺑتﺔ ﻛﺈﺣﻼل
ً
ﻓﻲ ﺣﺎل ﺗﻠبيﺔ ﻣﻌﺎﯾير اﻟتثبيت .ﯾتم ﺗثبيت ﺟميﻊ ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟصيﺎﻧﺔ واﻟتصﻠيﺢ اﻷﺧرى ﺿمن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر ﻋند ﺣدوﺛﻬﺎ.

٢٥

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
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ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -٢أﺳس اﻹﻋداد واﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ )ﺗتمﺔ(
 ٦-٢ﻣﻠخص اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
اﻟممتﻠكﺎت واﻟمﻌدات )ﺗتمﺔ(
ﻻ ﺗستﻬﻠك اﻷراﺿﻲ .ﯾتم اﺣتسﺎب اﺳتﻬﻼك اﻟموﺟودات اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘسط اﻟثﺎﺑت ﺑمﻌدﻻت ﯾتم اﺣتسﺎﺑﻬﺎ ﻟتحدﯾد ﺗكﻠﻔﺔ اﻟموﺟودات ﻧﺎﻗصﺎً
اﻟﻘيم اﻟمتبﻘيﺔ اﻟمﻘدرة ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻷﻋمﺎر اﻟمﻘدرة ،ﻛمﺎ ﯾﻠﻲ:
ٍ
ﻣبﺎن
آﻻت
أﺛﺎث وﺗجﻬيزات وﻣﻌدات ﻣكتبيﺔ
ﺳيﺎرات

ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻰ
ﻋﻠﻰ

ﻣدى  ١٠- ٥ﺳنﺔ
ﻣدى  ٥- ٢ﺳنﺔ
ﻣدى  ٥-٢ﺳنوات
ﻣدى  ٥-٣ﺳنوات

ﯾتم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘيمﺔ اﻟمدرﺟﺔ ﻟﻠموﺟودات اﻟثﺎﺑتﺔ ﺑخصوص اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ ﻋندﻣﺎ ﺗشير اﻷﺣداث أو اﻟتﻐيرات ﻓﻲ اﻟظروف إﻟﻰ أن اﻟﻘيمﺔ
اﻟمدرﺟﺔ ﻗد ﻻ ﯾمكن ﺗحصيﻠﻬﺎ .ﻋند وﺟود ﻣثﻞ ﻫذا اﻟمؤﺷر وﻋندﻣﺎ ﺗزﯾد اﻟﻘيمﺔ اﻟمدرﺟﺔ ﻋن اﻟﻘيمﺔ اﻟممكن ﺗحصيﻠﻬﺎ ﻓﺈﻧﻪ ﯾتم ﺗخﻔيض ﻗيمﺔ
اﻟموﺟودات إﻟﻰ اﻟمبﻠﻎ اﻟممكن ﺗحصيﻠﻪ ﺑﺎﻋتبﺎرﻩ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻘيمتﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗصﺎً ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟبيﻊ وﻗيمﺔ اﻻﺳتخدام.
ﯾتم اﻟتوﻗﻒ ﻋن ﺗثبيت ﺑند اﻟممتﻠكﺎت واﻟمﻌدات ﻛبند ﻣمتﻠكﺎت وﻣﻌدات أو أي ﺟزء ﺟوﻫري ﻣثبت ﻓﻲ اﻟبداﯾﺔ ﻋند اﻻﺳتبﻌﺎد أو ﻋندﻣﺎ ﯾكون ﻣن
ﻏير اﻟمتوﻗﻊ ﺗحﻘيق ﻣزاﯾﺎ اﻗتصﺎدﯾﺔ ﻣستﻘبﻠيﺔ ﻣن اﺳتخداﻣﻪ أو اﺳتبﻌﺎدﻩ .إن أﯾﺔ أرﺑﺎح أو ﺧسﺎﺋر ﺗنتﺞ ﻋن اﻟتوﻗﻒ ﻋن ﺗثبيت ﺑند اﻟموﺟودات
ﻛبند ﻣوﺟودات )ﺗحتسب ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﻔرق ﻣﺎ ﺑين ﺻﺎﻓﻲ ﻋواﺋد اﻻﺳتبﻌﺎد واﻟمبﻠﻎ اﻟمدرج ﻟبند اﻟموﺟودات( ﺗدرج ﺿمن ﺑيﺎن اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣد ﻋند
اﻟتوﻗﻒ ﻋن ﺗثبيت ﺑند اﻟموﺟودات ﻛبند ﻣوﺟودات.
ﯾتم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘيم اﻟمتبﻘيﺔ ﻟﻠموﺟودات اﻟثﺎﺑتﺔ وأﻋمﺎر اﻻﺳتخدام وطرﯾﻘﺔ اﻻﺳتﻬﻼك ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﺳنﺔ ﻣﺎﻟيﺔ وﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﻣستﻘبﻼً ،إن ﻛﺎن ذﻟك ﻣﻼﺋمﺎً.
اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳتثمﺎرﯾﺔ
ﯾتم ﻗيﺎس اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳتثمﺎرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟبداﯾﺔ ﺑﺎﻟتكﻠﻔﺔ وﺗشمﻞ ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟمﻌﺎﻣﻠﺔ .ﺑﻌد اﻟتثبيت اﻷوﻟﻲ ،ﺗدرج اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳتثمﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟتكﻠﻔﺔ اﻟتﺎرﯾخيﺔ
ﻣﻘيم ﻣﻌتمد ﺧﺎرﺟﻲ
ﻧﺎﻗص ًﺎ اﻻﺳتﻬﻼك اﻟمتراﻛم واﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ .ﯾتم ﺗحدﯾد اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﺳتنﺎداً إﻟﻰ اﻟتﻘييم اﻟسنوي اﻟمنجز ﻣن ﻗبﻞ ّ
ﻣستﻘﻞ وذﻟك ﺑتطبيق أﺳﻠوب ﺗﻘييم ﻣوﺻﻰ ﺑﻪ ﻣن ﻟجنﺔ ﻣﻌﺎﯾير اﻟتﻘييم اﻟدوﻟيﺔ.
ﯾتم ﺷطب اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳتثمﺎرﯾﺔ إﻣﺎ ﻋند اﺳتبﻌﺎدﻫﺎ )أي اﻟتﺎرﯾﺦ اﻟذي ﯾحصﻞ ﻓيﻪ اﻟمستﻠم ﻋﻠﻰ اﻟسيطرة( أو ﻋندﻣﺎ ﯾتم ﺳحبﻬﺎ ﺑﺎﻟكﺎﻣﻞ ﻣن
اﻻﺳتخدام وﻻ ﯾتوﻗﻊ أي ﻣزاﯾﺎ اﻗتصﺎدﯾﺔ ﻣستﻘبﻠيﺔ ﻣن اﺳتبﻌﺎدﻫﺎ .إن اﻟﻔرق ﺑين ﺻﺎﻓﻲ اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمحصﻠﺔ ﻣن اﻻﺳتبﻌﺎد واﻟمبﻠﻎ اﻟمدرج ﻟبند
اﻟموﺟودات ﯾتم ﺗثبيتﻪ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر ﻓﻲ ﻓترة اﻟتوﻗﻒ ﻋن اﻟتثبيت .ﻋند ﺗحدﯾد اﻟمبﻠﻎ ﻣن اﻟتوﻗﻒ ﻋن ﺗثبيت اﻟﻌﻘﺎر اﻻﺳتثمﺎري ،ﺗﺄﺧذ
اﻟمجموﻋﺔ ﺑﻌين اﻻﻋتبﺎر ﺗﺄﺛير اﻟمبﻠﻎ اﻟمتﻐير ووﺟود ﻋنصر ﺗموﯾﻞ ﺟوﻫري واﻟمبﻠﻎ ﻏير اﻟنﻘدي واﻟمبﻠﻎ اﻟمستحق اﻟدﻓﻊ ﻟﻠمشتري )إن وﺟد(.
ﯾتم ﻋمﻞ ﺗحوﯾﻼت إﻟﻰ )أو ﻣن( اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳتثمﺎرﯾﺔ ﻓﻘط ﻋندﻣﺎ ﯾكون ﻫنﺎك ﺗﻐيير ﻓﻲ اﻻﺳتخدام .ﺑﺎﻟنسبﺔ ﻟﻠتحوﯾﻞ ﻣن اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳتثمﺎرﯾﺔ
إﻟﻰ اﻟﻌﻘﺎرات اﻟتﻲ ﯾشﻐﻠﻬﺎ ﻣﺎﻟكوﻫﺎ ،ﺗكون اﻟتكﻠﻔﺔ اﻟمﻌتبرة ﻟﻠمحﺎﺳبﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻫﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻐير اﻻﺳتخدام .إذا أﺻبحت اﻟﻌﻘﺎرات
اﻟتﻲ ﯾشﻐﻠﻬﺎ ﻣﺎﻟكوﻫﺎ ﻋﻘﺎرات اﺳتثمﺎرﯾﺔ ،ﺗدرج اﻟمجموﻋﺔ ﺗﻠك اﻟﻌﻘﺎرات ﻓﻲ اﻟحسﺎﺑﺎت وﻓﻘﺎً ﻟﻠسيﺎﺳﺔ اﻟمصرح ﻋنﻬﺎ ﺗحت ﺑند اﻟممتﻠكﺎت واﻟمﻌدات
ﺣتﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻐيير اﻻﺳتخدام.
ﯾتم اﺳتﻬﻼك اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳتثمﺎرﯾﺔ ﺧﻼل ﻓترة  ١٥ﺳنﺔ.

٢٦
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ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -٢أﺳس اﻹﻋداد واﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ )ﺗتمﺔ(
 ٦-٢ﻣﻠخص اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
ﻗيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑﻘيﺎس اﻷدوات اﻟمﺎﻟيﺔ ،ﻣثﻞ اﻷدوات اﻟمشتﻘﺔ واﻟموﺟودات ﻏير اﻟمﺎﻟيﺔ ﻣثﻞ اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳتثمﺎرﯾﺔ ،ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑتﺎرﯾﺦ ﻛﻞ
ﻣيزاﻧيﺔ ﻋموﻣيﺔ.
إن اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻫﻲ اﻟسﻌر اﻟذي ﺳيتم ﻗبضﻪ ﻟبيﻊ ﺑند ﻣوﺟودات ﻣﺎ أو اﻟمدﻓوع ﻟتحوﯾﻞ ﺑند ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣنتظمﺔ ﺑين اﻟمشﺎرﻛين
ﻓﻲ اﻟسوق ﺑتﺎرﯾﺦ اﻟﻘيﺎس .ﯾستند ﻗيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻓتراض ﺑﺄن اﻟمﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟبيﻊ ﺑند اﻟموﺟودات أو ﻟتحوﯾﻞ ﺑند اﻟمطﻠوﺑﺎت ﺗحدث إﻣﺎ:
•
•

ﻓﻲ اﻟسوق اﻟرﺋيسﻲ ﻟبند اﻟموﺟودات أو ﺑند اﻟمطﻠوﺑﺎت ،أو
ﻓﻲ ﻏيﺎب اﻟسوق اﻟرﺋيسﻲ ،ﻓﻲ اﻟسوق اﻷﻛثر ﺗﻔضيﻼً ﻟبند اﻟموﺟودات أو اﻟمطﻠوﺑﺎت.

إن اﻟسوق اﻟرﺋيسﻲ أو اﻷﻛثر ﺗﻔضيﻼً ﯾجب أن ﯾكون ﻓﻲ ﻣتنﺎول اﻟمجموﻋﺔ.
ﯾتم ﻗيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟبند اﻟموﺟودات أو اﻟمطﻠوﺑﺎت ﺑﺎﺳتخدام اﻻﻓتراﺿﺎت اﻟتﻲ ﯾستخدﻣﻬﺎ اﻟمشﺎرﻛون ﻓﻲ اﻟسوق ﻋند ﺗسﻌير ﺑند اﻟموﺟودات
أو اﻟمطﻠوﺑﺎت ،ﻋﻠﻰ اﻓتراض أن اﻟمشﺎرﻛين ﻓﻲ اﻟسوق ﯾتصرﻓون ﺣسب ﻣصﻠحتﻬم اﻻﻗتصﺎدﯾﺔ.
إن ﻗيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟبند اﻟموﺟودات ﻏير اﻟمﺎﻟﻲ ﯾﺄﺧذ ﺑﻌين اﻻﻋتبﺎر ﻗدرة اﻟمشﺎرك ﻓﻲ اﻟسوق ﻋﻠﻰ إﻧتﺎج ﻣزاﯾﺎ اﻗتصﺎدﯾﺔ ﺑﺎﺳتخدام ﺑند
اﻟموﺟودات ﺑﺄﻋﻠﻰ وأﻓضﻞ اﺳتخدام ﻟﻪ أو ﻋن طرﯾق ﺑيﻌﻪ إﻟﻰ ﻣشﺎرك آﺧر ﻓﻲ اﻟسوق اﻟذي ﺳوف ﯾستخدم ﺑند اﻟموﺟودات ﺑﺄﻋﻠﻰ وأﻓضﻞ
اﺳتخدام ﻟﻪ.
ﺗستخدم اﻟمجموﻋﺔ أﺳﺎﻟيب ﺗﻘييم ﺗنﺎﺳب اﻟظروف واﻟتﻲ ﺗتوﻓر ﻟﻬﺎ ﺑيﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓيﺔ ﻟﻘيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﻟزﯾﺎدة اﺳتخدام اﻟمدﺧﻼت اﻟمﻠحوظﺔ ذات
اﻟﻌﻼﻗﺔ إﻟﻰ أﻗصﻰ ﺣد وﺗﻘﻠيﻞ اﺳتخدام اﻟمدﺧﻼت ﻏير اﻟمﻠحوظﺔ إﻟﻰ أﻗصﻰ ﺣد.
إن ﺟميﻊ اﻟموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟتﻲ ﯾتم ﻗيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻬﺎ أو اﻹﻓصﺎح ﻋنﻬﺎ ﻓﻲ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﯾتم ﺗصنيﻔﻬﺎ ﺿمن ﺗسﻠسﻞ اﻟﻘيمﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،واﻟمشروﺣﺔ ﻛمﺎ ﯾﻠﻲ ،اﺳتنﺎدا إﻟﻰ اﻟحد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟمدﺧﻼت اﻷﺳﺎﺳيﺔ ﻟﻘيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛكﻞ:
•
•
•

اﻟمستوى اﻷول :أﺳﻌﺎر اﻟسوق اﻟمتداوﻟﺔ )ﻏير اﻟمﻌدﻟﺔ( ﻓﻲ اﻷﺳواق اﻟنشطﺔ ﻟﻠموﺟودات أو اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟممﺎﺛﻠﺔ.
اﻟمستوى اﻟثﺎﻧﻲ :أﺳﺎﻟيب ﺗﻘييم ﺗستخدم اﻟحد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟمدﺧﻼت اﻟﻼزم ﻟﻘيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﻣدﺧﻼت ﻣﻠحوظﺔ ﺑصورة ﻣبﺎﺷرة أو
ﻏير ﻣبﺎﺷرة(،
اﻟمستوى اﻟثﺎﻟث :أﺳﺎﻟيب ﺗﻘييم ﺗستخدم اﻟحد اﻷدﻧﻰ ﻣن اﻟمدﺧﻼت اﻟﻼزم ﻟﻘيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﻣدﺧﻼت ﻏير ﻣﻠحوظﺔ(.

ﺑخصوص اﻟموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمثبتﺔ ﻓﻲ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣتكرر ،ﺗحدد اﻟمجموﻋﺔ ﻓيمﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟتحوﯾﻼت
ﻗد ﺗمت ﺑين ﻣستوﯾﺎت ﻓﻲ اﻟتسﻠسﻞ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘييم اﻟتصنيﻒ )اﺳتنﺎداً إﻟﻰ ﻣدﺧﻼت أدﻧﻰ ﻣستوى واﻟتﻲ ﺗﻌتبر ﺟوﻫرﯾﺔ ﻟﻘيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛكﻞ(
ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﻓترة اﻟمحﺎﺳبﺔ.
ﺗحدد إدارة اﻟمجموﻋﺔ اﻟسيﺎﺳﺎت واﻹﺟراءات ﻟكﻞ ﻣن ﻗيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟمتكررة ،ﻣثﻞ اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳتثمﺎرﯾﺔ واﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﻏير اﻟمدرﺟﺔ،
وﻟﻠﻘيﺎس ﻏير اﻟمتكرر ،ﻣثﻞ اﻟموﺟودات اﻟمحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠبيﻊ ﻓﻲ اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمتوﻗﻔﺔ .ﺗتﺄﻟﻒ اﻹدارة ﻣن اﻟمدﯾر اﻟمﺎﻟﻲ ﻟﻠمجموﻋﺔ واﻟرﺋيس اﻟتنﻔيذي
وﻣدراء ﻛﻞ ﻋﻘﺎر.
ﯾشترك ﻣثمنون ﺧﺎرﺟيون ﻓﻲ ﻋمﻠيﺔ ﺗﻘييم اﻟموﺟودات اﻟجوﻫرﯾﺔ ،ﻣثﻞ اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳتثمﺎرﯾﺔ واﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﻏير اﻟمتداوﻟﺔ واﻟمطﻠوﺑﺎت
ٍ
ﺑشكﻞ ﺳنوي ﻣن ﻗبﻞ اﻹدارة ﺑﻌد اﻟمنﺎﻗشﺔ ﻣﻊ ﻟجنﺔ اﻟتدﻗيق ﺑﺎﻟشرﻛﺔ
اﻟجوﻫرﯾﺔ ﻣثﻞ اﻟمبﻠﻎ اﻟطﺎرئ .ﯾتم ﺗحدﯾد ﻣشﺎرﻛﺔ اﻟمثمنين اﻟخﺎرﺟيين
اﻟسوق
واﻟشﻬرة واﻻﺳتﻘﻼﻟيﺔ وﻓيمﺎ إذا ﺗم اﻟحﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟمﻌﺎﯾير اﻟمﻬنيﺔ .وﻋﺎدة
واﻟحصول ﻋﻠﻰ ﻣواﻓﻘتﻬﺎ .ﺗشتمﻞ ﻣﻌﺎﯾير اﻻﺧتيﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت
ﻣﺎ ﯾتم ﺗﻐيير اﻟمثمنين ﻛﻞ ﺛﻼث ﺳنوات .ﺗﻘرر اﻹدارة ،ﺑﻌد اﻟمنﺎﻗشﺎت ﻣﻊ اﻟمثمنين اﻟخﺎرﺟيين ،أﺳﺎﻟيب اﻟتﻘييم واﻟمدﺧﻼت اﻟتﻲ ﺳيتم اﺳتخداﻣﻬﺎ
ﻟكﻞ ﺣﺎﻟﺔ.
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ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -٢أﺳس اﻹﻋداد واﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ )ﺗتمﺔ(
 ٦-٢ﻣﻠخص اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
ﻗيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﺗتمﺔ(
ﺑتﺎرﯾﺦ إﻋداد ﻛﻞ ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ ،ﺗﻘوم اﻹدارة ﺑتحﻠيﻞ اﻟحرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻘيم ﻟﻠموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟتﻲ ﯾﻠزم إﻋﺎدة ﻗيﺎﺳﻬﺎ أو إﻋﺎدة ﺗﻘييمﻬﺎ ﺣسب
اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟمجموﻋﺔ .وﻣن أﺟﻞ ﻫذا اﻟتحﻠيﻞ ،ﺗتحﻘق اﻹدارة ﻣن اﻟمدﺧﻼت اﻟرﺋيسيﺔ اﻟمطبﻘﺔ ﻓﻲ أﺣدث ﺗﻘييم ﺑمطﺎﺑﻘﺔ
اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟمستخدﻣﺔ ﻓﻲ اﺣتسﺎب اﻟتﻘييم ﻣﻊ اﻟﻌﻘود واﻟمستندات اﻟمﻌنيﺔ اﻷﺧرى.
ﻛمﺎ ﺗﻘوم اﻹدارة ﺑمﻘﺎرﻧﺔ اﻟتﻐييرات ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟكﻞ ﻣن ﺑند اﻟموﺟودات وﺑند اﻟمطﻠوﺑﺎت ﻣﻊ اﻟمصﺎدر اﻟخﺎرﺟيﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣن أﺟﻞ
ﺗحدﯾد ﻓيمﺎ إذا ﻛﺎن اﻟتﻐيير ﻣﻌﻘوﻻً.
ٍ
ﺑشكﻞ ﻣرﺣﻠﻲ ﺑتﻘدﯾم ﻧتﺎﺋﺞ اﻟتﻘييم إﻟﻰ ﻟجنﺔ اﻟتدﻗيق وﻣدﻗﻘﻲ اﻟحسﺎﺑﺎت اﻟمستﻘﻠين ﻟﻠمجموﻋﺔ .وﯾتضمن ذﻟك ﻣنﺎﻗشﺔ اﻻﻓتراﺿﺎت
وﺗﻘوم اﻹدارة
اﻟرﺋيسيﺔ اﻟمستخدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋمﻠيﺎت اﻟتﻘييم.
ﻟﻐرض إﻓصﺎﺣﺎت اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﺣددت اﻟمجموﻋﺔ ﻓئﺎت اﻟموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس طبيﻌﺔ وﺧصﺎﺋص وﻣخﺎطر ﺑند اﻟموﺟودات أو
ﺑند اﻟمطﻠوﺑﺎت وﻣستوى ﺗسﻠسﻞ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛمﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ أﻋﻼﻩ.
ﺗم ﺑيﺎن اﻹﻓصﺎﺣﺎت اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟمﺎﻟيﺔ واﻟموﺟودات ﻏير اﻟمﺎﻟيﺔ واﻟتﻲ ﯾتم ﻗيﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو ﻋندﻣﺎ ﯾتم اﻹﻓصﺎح
ﻋن اﻟﻘيم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﻫﻲ ﻣﻠخصﺔ ﺿمن اﻹﯾضﺎح .٣٢
ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر
ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ،ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﻘد ،ﺑتﻘييم ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ﻋبﺎرة ﻋن ،أو ﯾحتوي ﻋﻠﻰ ،ﻋﻘد إﯾجﺎر .وﻫذا إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘد ﯾمنﺢ اﻟحق ﻓﻲ اﻟسيطرة
ﻋﻠﻰ اﺳتخدام ﺑند ﻣوﺟودات ﻣحدد ﻟﻔترة ﻣﻌينﺔ ﻧظير ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎدي.

اﻟمجموﻋﺔ ﻛمستﺄﺟر

ﺗطبق اﻟمجموﻋﺔ ﻣنﻬﺞ واﺣد ﻟﻠتثبيت واﻟﻘيﺎس ﺑﺎﻟنسبﺔ ﻟجميﻊ ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر ،ﺑﺎﺳتثنﺎء ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر ﻗصيرة اﻷﺟﻞ وﻋﻘود اﻹﯾجﺎر ﻟﻠموﺟودات
ﻣنخﻔضﺔ اﻟﻘيمﺔ .وﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑتثبيت ﻣطﻠوﺑﺎت اﻹﯾجﺎر ﻟتسدﯾد دﻓﻌﺎت اﻹﯾجﺎر وﻣوﺟودات ﺣق اﻻﺳتخدام واﻟتﻲ ﺗمثﻞ ﺣق اﺳتخدام
اﻟموﺟودات اﻟمﻌنيﺔ.

ﻣوﺟودات ﺣق اﻻﺳتخدام

ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑتثبيت ﻣوﺟودات ﺣق اﻻﺳتخدام ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر )أي ،ﺗﺎرﯾﺦ ﺗوﻓر ﺑند اﻟموﺟودات اﻟمﻌنﻲ ﻟﻼﺳتخدام( .ﯾتم ﻗيﺎس
ﻣوﺟودات ﺣق اﻻﺳتخدام ﺑﺎﻟتكﻠﻔﺔ ،ﻧﺎﻗصًﺎ أي اﺳتﻬﻼك ﻣتراﻛم وﺧسﺎﺋر اﻧخﻔﺎض اﻟﻘيمﺔ ،وﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﻋند إﻋﺎدة ﺗﻘييم ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر.
ﺗشتمﻞ ﺗكﻠﻔﺔ ﻣوﺟودات ﺣق اﻻﺳتخدام ﻋﻠﻰ ﻣبﻠﻎ ﻣطﻠوﺑﺎت اﻹﯾجﺎر اﻟمثبت واﻟتكﺎﻟيﻒ اﻟمبﺎﺷرة اﻷوﻟيﺔ اﻟمتكبدة وﻣدﻓوﻋﺎت ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر اﻟتﻲ
ﺗمت ﻓﻲ أو ﻗبﻞ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟبدء ،ﻧﺎﻗصﺎً أي ﺣواﻓز إﯾجﺎر ﻣستﻠمﺔ .ﯾتم اﺳتﻬﻼك ﻣوﺟودات ﺣق اﻻﺳتخدام ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘسط اﻟثﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى
ﻓترة اﻹﯾجﺎر واﻟﻌمر اﻟمﻘدر ﻻﺳتخدام اﻟموﺟودات ،أﯾﻬمﺎ أﻗصر ،ﻛمﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻣﻌدات ﻣكتبيﺔ
ﻣبﺎﻧﻲ

 ٢إﻟﻰ  ٤ﺳنوات
 ١٨ﺳنﺔ

إذا ﻛﺎﻧت ﻣﻠكيﺔ ﺑند اﻟموﺟودات اﻟمؤﺟر ﯾتم ﺗحوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟمجموﻋﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻓترة اﻹﯾجﺎر أو ﻛﺎﻧت اﻟتكﻠﻔﺔ ﺗﻌكس ﻣمﺎرﺳﺔ ﺣق اﻟشراء ،ﯾتم
ﺣسﺎب اﻻﺳتﻬﻼك ﺑﺎﺳتخدام اﻟﻌمر اﻟمﻘدر ﻻﺳتخدام ﺑند اﻟموﺟودات .ﻛمﺎ ﺗخضﻊ ﻣوﺟودات ﺣق اﻻﺳتخدام ﻻﻧخﻔﺎض اﻟﻘيمﺔ.
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ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -٢أﺳس اﻹﻋداد واﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ )ﺗتمﺔ(
 ٦-٢ﻣﻠخص اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر )ﺗتمﺔ(

ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر

ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر ،ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑتثبيت ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر اﻟمﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟحﺎﻟيﺔ ﻟمدﻓوﻋﺎت ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر اﻟتﻲ ﯾتوﺟب ﺳدادﻫﺎ
ﺧﻼل ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر .ﺗتضمن دﻓﻌﺎت ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر دﻓﻌﺎت ﺛﺎﺑتﺔ )ﺑمﺎ ﻓﻲ ذﻟك دﻓﻌﺎت ﺛﺎﺑتﺔ ﺟوﻫرﯾﺔ( ﻧﺎﻗصًﺎ أﯾﺔ ﺣواﻓز إﯾجﺎر ﻣدﯾنﺔ ودﻓﻌﺎت
اﻹﯾجﺎر اﻟمتﻐيرة اﻟتﻲ ﺗﻌتمد ﻋﻠﻰ اﻟمؤﺷر أو اﻟمﻌدل ،واﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمتوﻗﻊ دﻓﻌﻬﺎ ﺑموﺟب ﺿمﺎﻧﺎت اﻟﻘيمﺔ اﻟمتبﻘيﺔ .وﺗشمﻞ دﻓﻌﺎت اﻹﯾجﺎر أﯾضﺎً
ﺳﻌر اﻟممﺎرﺳﺔ ﻟخيﺎر اﻟشراء اﻟمؤﻛد ﺑشكﻞ ﻣﻌﻘول أن ﺗمﺎرﺳﻪ اﻟمجموﻋﺔ ودﻓﻊ ﻏراﻣﺎت إﻧﻬﺎء ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر ،إذا ﻛﺎﻧت ﻣدة اﻹﯾجﺎر ﺗﻌكس أن
اﻟمجموﻋﺔ ﺗمﺎرس ﺧيﺎر اﻹﻧﻬﺎء.
ﯾتم ﺗثبيت دﻓﻌﺎت اﻹﯾجﺎر اﻟمتﻐيرة اﻟتﻲ ﻻ ﺗﻌتمد ﻋﻠﻰ اﻟمؤﺷر أو اﻟمﻌدل ﻛمصروف )إﻻ إذا ﺗم ﺗكبدﻫﺎ ﻹﻧتﺎج ﻣخزون( ﻓﻲ اﻟﻔترة اﻟتﻲ ﯾحدث
ﻓيﻬﺎ اﻟحدث أو اﻟشرط اﻟذي ﯾؤدي ﻟحدوث اﻟدﻓﻌﺔ.
ﻣن أﺟﻞ اﺣتسﺎب اﻟﻘيمﺔ اﻟحﺎﻟيﺔ ﻟدﻓﻌﺎت ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر ،ﺗستخدم اﻟمجموﻋﺔ ﻧسبﺔ اﻻﻗتراض اﻟمتزاﯾدة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر ﻧظ اًر ﻷن ﺳﻌر
اﻟﻔﺎﺋدة اﻟضمنﻲ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر ﻏير ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠتحدﯾد ﺑسﻬوﻟﺔ .ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء اﻟﻌﻘد ،ﺗتم زﯾﺎدة ﻣبﻠﻎ ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر ﻟتﻌكس ازدﯾﺎد اﻟﻔﺎﺋدة
وﺗخﻔيضﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻓﻌﺎت اﻹﯾجﺎر اﻟمسددة .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟك ،ﯾتم إﻋﺎدة ﻗيﺎس اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ ﻟمطﻠوﺑﺎت ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر إذا ﻛﺎن ﻫنﺎك ﺗﻌدﯾﻞ أو
ﺗﻐيير ﻓﻲ ﻣدة ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر أو ﺗﻐيير ﻓﻲ دﻓﻌﺎت ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر )ﻣثﻞ اﻟتﻐييرات ﻓﻲ اﻟدﻓﻌﺎت اﻟمستﻘبﻠيﺔ اﻟنﺎﺗجﺔ ﻋن ﺗﻐيير ﻓﻲ ﻣؤﺷر أو ﻣﻌدل
ﻣستخدم ﻟتحدﯾد دﻓﻌﺎت اﻹﯾجﺎر ﻫذﻩ( أو ﺗﻐيير ﻓﻲ ﺗﻘييم ﺧيﺎر ﻟشراء ﺑند اﻟموﺟودات اﻟمﻌنﻲ.

ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر ﻗصيرة اﻷﺟﻞ وﻋﻘود إﯾجﺎر اﻟموﺟودات ﻣنخﻔضﺔ اﻟﻘيمﺔ

ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑتطبيق إﻋﻔﺎء ﺗثبيت ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر ﻗصيرة اﻷﺟﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر ﻗصيرة اﻷﺟﻞ ﻟﻶﻻت واﻟمﻌدات )أي ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر ﻫذﻩ
اﺑتداء ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺑدء اﻟﻌﻘد وﻻ ﺗتضمن ﺧيﺎر اﻟشراء( .ﻛمﺎ ﯾطبق أﯾضﺎً إﻋﻔﺎء ﺗثبيت اﻟموﺟودات
اﻟتﻲ ﻟﻬﺎ ﻣدة إﯾجﺎر ﻣن  ١٢ﺷﻬ اًر أو أﻗﻞ
ً
ﻣنخﻔضﺔ اﻟﻘيمﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻘود إﯾجﺎر اﻟمﻌدات اﻟمكتبيﺔ اﻟتﻲ ﺗﻌتبر ﻣنخﻔضﺔ اﻟﻘيمﺔ .ﯾتم ﺗثبيت دﻓﻌﺎت ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر ﻋﻠﻰ ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر ﻗصيرة
اﻷﺟﻞ وﻋﻘود إﯾجﺎر اﻟموﺟودات ﻣنخﻔضﺔ اﻟﻘيمﺔ ﻛمصروﻓﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘسط اﻟثﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓترة ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر.

اﻟمجموﻋﺔ ﻛمؤﺟر

إن ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر ﻋندﻣﺎ ﻻ ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑتحوﯾﻞ ﺑصورة ﻛبيرة ﺟميﻊ اﻟمخﺎطر واﻟمزاﯾﺎ ﻟمﻠكيﺔ ﺑند اﻟموﺟودات ﯾتم ﺗصنيﻔﻬﺎ ﻛﻌﻘود إﯾجﺎر
ﺗشﻐيﻠيﺔ .ﯾتم ﻣﻌﺎﻟجﺔ دﺧﻞ اﻹﯾجﺎر اﻟنﺎﺗﺞ ﻣحﺎﺳبيًﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘسط اﻟثﺎﺑت ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓترات اﻹﯾجﺎر ،وﯾتم ﺗضمينﻪ ﻓﻲ اﻹﯾرادات ﻓﻲ ﺑيﺎن
اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣد ﻧظ اًر ﻟطبيﻌتﻪ اﻟتشﻐيﻠيﺔ .إن اﻟتكﺎﻟيﻒ اﻟمبﺎﺷرة اﻷوﻟيﺔ اﻟتﻲ ﺣدﺛت أﺛنﺎء اﻟتﻔﺎوض ﻋﻠﻰ وﺗرﺗيب ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر اﻟتشﻐيﻠيﺔ ﯾتم
إﺿﺎﻓتﻬﺎ إﻟﻰ اﻟمبﻠﻎ اﻟمدرج ﻟبند اﻟموﺟودات اﻟمؤﺟر وﺗثبت ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓترة اﻟﻌﻘد ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻷﺳﺎس ﻛدﺧﻞ اﻹﯾجﺎر.
ﯾتم ﺗثبيت اﻹﯾجﺎرات اﻟطﺎرﺋﺔ ﻛﺈﯾرادات ﻓﻲ اﻟﻔترة اﻟتﻲ ﺗحصﻞ ﺑﻬﺎ.
اﻟبضﺎﻋﺔ
ﯾتم ﺗﻘييم اﻟبضﺎﻋﺔ ﺑسﻌر اﻟتكﻠﻔﺔ أو ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟممكن ﺗحﻘيﻘﻬﺎ أﯾﻬمﺎ أﻗﻞ ﻣﻊ أﺧذ ﻣخصص ﻷﯾﺔ ﺑنود ﻣتﻘﺎدﻣﺔ أو ﺑطيئﺔ اﻟحرﻛﺔ .ﺗمثﻞ اﻟتكﺎﻟيﻒ
ﺗﻠك اﻟمصروﻓﺎت اﻟمتكبدة ﻟكﻞ ﻣنتﺞ ﺣتﻰ وﺻوﻟﻪ إﻟﻰ ﻣوﻗﻌﻪ وﺷكﻠﻪ اﻟحﺎﻟيين ﻛمﺎ ﺗم ﺗحدﯾدﻩ ﺑﺎﺳتخدام طرﯾﻘﺔ ﻣﺎ ﯾرد أوﻻً ﯾصرف أوﻻً.
ﯾحدد ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟممكن ﺗحﻘيﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﻌر اﻟبيﻊ اﻟتﻘدﯾري ﻧﺎﻗصﺎً أﯾﺔ ﺗكﺎﻟيﻒ إﺿﺎﻓيﺔ ﺗحﻘق ﻋند اﻻﺗمﺎم واﻻﺳتبﻌﺎد.

٢٩

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -٢أﺳس اﻹﻋداد واﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ )ﺗتمﺔ(
 ٦-٢ﻣﻠخص اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
اﻷدوات اﻟمﺎﻟيﺔ
ﺣﻘوق
ﻣﻠكيﺔ ﻟمنشﺄة أﺧرى.
إن اﻷداة اﻟمﺎﻟيﺔ ﻫﻲ أي ﻋﻘد ﯾنشﺄ ﻋنﻪ ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ ﻟمنشﺄة ﻣﺎ وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟيﺔ أو أداة

(١

اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ

اﻟتثبيت اﻷوﻟﻲ واﻟﻘيﺎس

ﯾتم ﺗصنيﻒ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ،ﻋند اﻟثبيت اﻷوﻟﻲ ،ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى واﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح
أو اﻟخسﺎﺋر ،ﻛمﺎ ﯾتم ﻗيﺎﺳﻬﺎ ﻻﺣﻘﺎً ﺑﺎﻟتكﻠﻔﺔ اﻟمطﻔﺄة.
ﯾﻌتمد ﺗصنيﻒ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﻋند اﻟتثبيت اﻷوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺧصﺎﺋص اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟتﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟﻠموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ وﻧموذج أﻋمﺎل اﻟمجموﻋﺔ
ﻹدارة ﻫذﻩ اﻟموﺟودات .ﺑﺎﺳتثنﺎء اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ اﻟتﻲ ﻻ ﺗحتوي ﻋﻠﻰ ﻋنصر ﺗموﯾﻞ ﺟوﻫري ،ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﻣبدﺋي ًﺎ ﺑﻘيﺎس ﺑند اﻟموﺟودات
اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﻘيمتﻪ اﻟﻌﺎدﻟﺔ زاﺋداً ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻟم ﯾتم ﻗيﺎﺳﻪ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر ،ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟمﻌﺎﻣﻼت.
وﺣتﻰ ﯾتم ﺗصنيﻒ ﺑند ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ وﻗيﺎﺳﻪ ﺑﺎﻟتكﻠﻔﺔ اﻟمطﻔﺄة أو ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى ،ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻠزم أن ﯾنشﺄ
ﻋنﻪ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺗمثﻞ "ﻓﻘط ﻣدﻓوﻋﺎت أﺻﻞ اﻟدﯾن واﻟﻔﺎﺋدة" ﻋﻠﻰ ﻣبﻠﻎ أﺻﻞ اﻟدﯾن اﻟمستحق .ﯾشﺎر إﻟﻰ ﻫذا اﻟتﻘييم ﺑﺎﺳم اﺧتبﺎر دﻓﻌﺎت اﻟمبﻠﻎ
اﻷﺳﺎﺳﻲ واﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟمبﻠﻎ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎﺋم ،وﯾتم إﺟراؤﻩ ﻋﻠﻰ ﻣستوى اﻷداة.
إن اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ذات اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟتﻲ ﻟيست ﻓﻘط ﻣدﻓوﻋﺎت ﻷﺻﻞ اﻟدﯾن واﻟﻔﺎﺋدة ﯾتم ﺗصنيﻔﻬﺎ وﻗيﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل
اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر ،ﺑصرف اﻟنظر ﻋن ﻧموذج اﻷﻋمﺎل.
ﯾشير ﻧموذج أﻋمﺎل اﻟمجموﻋﺔ ﻹدارة اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ إﻟﻰ ﻛيﻔيﺔ إدارﺗﻬﺎ ﻟموﺟوداﺗﻬﺎ اﻟمﺎﻟيﺔ ﻣن أﺟﻞ اﻧتﺎج اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ .ﯾحدد ﻧموذج
اﻟﻌمﻞ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ ﺳوف ﺗنتﺞ ﻋن ﺗحصيﻞ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟتﻌﺎﻗدﯾﺔ أو ﺑيﻊ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ أو ﻛﻠيﻬمﺎ .إن اﻟموﺟودات
اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟتﻲ ﺗم ﺗصنيﻔﻬﺎ وﻗيﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟتكﻠﻔﺔ اﻟمطﻔﺄة ﯾتم اﻻﺣتﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﺿمن ﻧموذج اﻷﻋمﺎل واﻟذي ﯾكون اﻟﻬدف ﻣنﻪ اﻻﺣتﻔﺎظ ﺑﺎﻟموﺟودات
اﻟمﺎﻟيﺔ ﻣن أﺟﻞ ﺗحصيﻞ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟتﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻓﻲ ﺣين أن اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟتﻲ ﺗم ﺗصنيﻔﻬﺎ وﻗيﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺑنود
اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى ﯾتم اﻻﺣتﻔﺎظ ﺑﻬﺎ ﺿمن ﻧموذج أﻋمﺎل ﺑﻬدف ﺗحصيﻞ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟتﻌﺎﻗدﯾﺔ واﻟبيﻊ.
إن اﻟمشترﯾﺎت أو اﻟمبيﻌﺎت ﻟﻠموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟتﻲ ﺗستﻠزم ﺗوﺻيﻞ اﻟموﺟودات ﺿمن إطﺎر زﻣنﻲ ﻣوﺿوع وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘواﻧين أو اﻟﻌرف اﻟسﺎﺋد ﻓﻲ
اﻟسوق )اﻟمشترﯾﺎت ﺑﺎﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ( ﯾتم ﺗثبيتﻬﺎ ﺑتﺎرﯾﺦ اﻟمتﺎﺟرة ،أي اﻟتﺎرﯾﺦ اﻟذي اﻟتزﻣت ﻓيﻪ اﻟمجموﻋﺔ ﺑشراء أو ﺑيﻊ ﺑند اﻟموﺟودات.
ﺗتضمن اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ اﻟنﻘد ﻓﻲ اﻟصندوق واﻷرﺻدة ﻟدى اﻟبنوك واﻟمدﯾنين اﻟتجﺎرﯾين واﻵﺧرﯾن واﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر واﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ ﻣن أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ.

اﻟﻘيﺎس اﻟﻼﺣق

ﻷﻏراض اﻟﻘيﺎس اﻟﻼﺣق ﺗصنﻒ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺿمن اﻟﻔئﺎت اﻟتﺎﻟيﺔ:
 اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟتكﻠﻔﺔ اﻟمطﻔﺄة
 اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر
اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟتكﻠﻔﺔ اﻟمطﻔﺄة
ﺗتضمن اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟتكﻠﻔﺔ اﻟمطﻔﺄة ﻟﻠمجموﻋﺔ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟمدﯾنون

ﯾتم إظﻬﺎر اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ ﺑﻘيمﺔ اﻟﻔﺎﺗورة اﻷﺻﻠيﺔ ﺑﻌد ﺗنزﯾﻞ ﻣخصص اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ.
ﺗم ﺗخﻔيض اﻟمبﻠﻎ اﻟمدرج ﻟبند اﻟموﺟودات ﺑﺎﺳتخدام ﺣسﺎب أﺣد اﻟمخصصﺎت وﯾتم ﺗثبيت ﻣبﻠﻎ اﻟخسﺎرة ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣد .ﻋندﻣﺎ ﺗكون
اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ ﻏير ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠتحصيﻞ ،ﯾتم ﺷطبﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣخصص اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ .إن اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمحصﻠﺔ ﻻﺣﻘﺎً واﻟتﻲ ﺗم ﺷطبﻬﺎ
ﻓﻲ وﻗت ﺳﺎﺑق ،ﯾتم ﺗحوﯾﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺑيﺎن اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣد.
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 -٢أﺳس اﻹﻋداد واﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ )ﺗتمﺔ(
 ٦-٢ﻣﻠخص اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
اﻷدوات اﻟمﺎﻟيﺔ )ﺗتمﺔ(

(١

اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ )ﺗتمﺔ(

اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ ﻣن أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﯾتم ﺗثبيت اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ ﻣن أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟتكﻠﻔﺔ اﻟمطﻔﺄة ﻧﺎﻗصﺎً ﺧسﺎﺋر اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ ،إن ُوﺟدت.
اﻟنﻘدﯾﺔ وﺷبﻪ اﻟنﻘدﯾﺔ
ﯾشتمﻞ اﻟنﻘد ﻓﻲ اﻟصندوق واﻷرﺻدة ﻟدى اﻟبنوك ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ اﻟموﺣد ﻋﻠﻰ اﻟنﻘد ﻟدى اﻟبنوك وﻓﻲ اﻟصندوق واﻟوداﺋﻊ ﻗصيرة اﻷﺟﻞ
واﻟتﻲ ﺗستحق ﺧﻼل ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر أو أﻗﻞ ،واﻟتﻲ ﺗخضﻊ ﻟمخﺎطر ﺗﻐييرات ﻏير ﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ.
ﻷﻏراض ﺑيﺎن اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ ،ﺗتﺄﻟﻒ اﻟنﻘدﯾﺔ وﺷبﻪ اﻟنﻘدﯾﺔ ﻣن اﻷرﺻدة ﻟدى اﻟبنوك ،ﺑﻌد ﺗنزﯾﻞ رﺻيد اﻟسحوﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟمكشوف ﻣن اﻟبنوك،
ﺣيث ﺗﻌتبر ﺟزءاً ﻻ ﯾتج أز ﻣن اﻹدارة اﻟنﻘدﯾﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ.
اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر
إن اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر ﯾتم إدراﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ اﻟموﺣد ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻊ ﺗثبيت
ﺻﺎﻓﻲ اﻟتﻐيرات ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣد.
ﺗتضمن ﻫذﻩ اﻟﻔئﺔ اﻻﺳتثمﺎر ﻓﻲ ﺻندوق ﻋﻘﺎري.
اﻟتوﻗﻒ ﻋن ﺗثبيت اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﻛموﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ
ﯾتم ﻓﻲ اﻟبداﯾﺔ اﻟتوﻗﻒ ﻋن ﺗثبيت اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ )أو ﺣيثمﺎ ﯾنطبق ﺟزء ﻣن اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ أو ﺟزء ﻣن ﻣجموﻋﺔ ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ ﻣمﺎﺛﻠﺔ(
ﻛموﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ )ﺑمﻌنﻰ ﺷطبﻬﺎ ﻣن ﺑيﺎن اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ اﻟموﺣد ﻟﻠمجموﻋﺔ( ﻋندﻣﺎ:
 ﺗنتﻬﻲ اﻟحﻘوق ﻓﻲ اﻟحصول ﻋﻠﻰ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ ﻣن ﺑند اﻟموﺟودات ،أو ﺗحول اﻟمجموﻋﺔ ﺣﻘوﻗﻬﺎ ﻻﺳتﻼم اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ ﻣن ﺑند اﻟموﺟودات أو ﻋندﻣﺎ ﺗﺄﺧذ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ اﻻﻟتزام ﺑدﻓﻊ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟمستﻠمﺔﺑﺎﻟكﺎﻣﻞ دون ﺗﺄﺧير ﺟوﻫري ﻟطرف ﺛﺎﻟث ﺑموﺟب ﺗرﺗيب "ﺗمرﯾر"؛ وإﻣﺎ )أ( أن ﺗحول اﻟمجموﻋﺔ ﺑشكﻞ ﻓﻌﻠﻲ ﺟميﻊ اﻟمخﺎطر واﻟمزاﯾﺎ
ﺣوﻟت
ﺣوﻟت وﻻ اﺣتﻔظت ﻓﻌﻠيﺎً ﺑجميﻊ ﻣخﺎطر وﻣزاﯾﺎ ﺑند اﻟموﺟودات ،إﻻ أﻧﻬﺎ ّ
اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑبند اﻟموﺟودات ،أو )ب( ﻻ ﺗكون اﻟمجموﻋﺔ ﻗد ّ
اﻟسيطرة ﻋﻠﻰ ﺑند اﻟموﺟودات
ﺗحول اﻟمجموﻋﺔ ﺣﻘوﻗﻬﺎ ﻻﺳتﻼم اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ ﻣن ﺑند ﻣوﺟودات أو ﺗبرم اﺗﻔﺎﻗيﺔ ﺗمرﯾر ،ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﻘوم ﺑتﻘييم ﻣﺎ إذا اﺣتﻔظت ﺑمخﺎطر
وﻋندﻣﺎ ّ
ﺗكون
ﺣوﻟت أو اﺣتﻔظت ﻓﻌﻠيﺎً ﺑجميﻊ ﻣخﺎطر وﻣزاﯾﺎ ﺑند
وﻣزاﯾﺎ اﻟمﻠكيﺔ أم ﻻ ،وإﻟﻰ أي ﻣدى ﻛﺎن ﻫذا اﻻﺣتﻔﺎظ .وﻋندﻣﺎ ﻻ
اﻟمجموﻋﺔ ﻗد ّ
اﻟموﺟودات ،وﻟم ﺗحول اﻟسيطرة ﻋﻠﻰ ﺑند اﻟموﺟودات ،ﺗستمر اﻟمجموﻋﺔ ﺑتثبيت ﺑند اﻟموﺟودات ﺿمن ﻧطﺎق اﺳتمرار اﻟمجموﻋﺔ ﺑﺎﺳتخدام ﺑند
اﻟمحول وﺑند اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمرﺗبط ﺑﻪ
اﻟموﺟودات .وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟحﺎﻟﺔ ،ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﻛذﻟك ﺑتثبيت ﺑند ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣرﺗبط ﺑﻪ .وﯾُﻘﺎس ﺑند اﻟموﺟودات
ّ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﯾﻌكس اﻟحﻘوق واﻻﻟتزاﻣﺎت اﻟتﻲ اﺣتﻔظت ﺑﻬﺎ اﻟمجموﻋﺔ.
اﻟمحول ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ اﻷﺻﻠيﺔ ﻟبند اﻟموﺟودات وأﻗصﻰ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎدي
وﯾُﻘﺎس اﻻرﺗبﺎط اﻟمستمر اﻟذي ﯾﺄﺧذ ﺷكﻞ ﺿمﺎن ﻋﻠﻰ ﺑند اﻟموﺟودات
ّ
ﯾﻠزم ﻋﻠﻰ اﻟمجموﻋﺔ ﺳدادﻩ ،أﯾﻬمﺎ أﻗﻞ.
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 -٢أﺳس اﻹﻋداد واﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ )ﺗتمﺔ(
 ٦-٢ﻣﻠخص اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
اﻷدوات اﻟمﺎﻟيﺔ )ﺗتمﺔ(

(١

اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ )ﺗتمﺔ(

اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗيمﺔ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ

ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑتثبيت ﻣخصص ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻟكﺎﻓﺔ أدوات اﻟدﯾن ﻏير اﻟمحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر.
ﺗستند ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ إﻟﻰ اﻟﻔرق ﺑين اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟتﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟمستحﻘﺔ وﻓًﻘﺎ ﻟﻠﻌﻘد وﺟميﻊ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟتﻲ ﺗتوﻗﻊ اﻟمجموﻋﺔ
اﺳتﻼﻣﻬﺎ واﻟتﻲ ﯾتم ﺧصمﻬﺎ ﺑسﻌر ﺗﻘرﯾبﻲ ﻟمﻌدل اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻷﺻﻠﻲ ﻟبند اﻟموﺟودات .ﺗشتمﻞ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟتدﻓﻘﺎت
اﻟنﻘدﯾﺔ ﻣن ﺑيﻊ اﻟضمﺎﻧﺎت اﻟمحتﻔظ ﺑﻬﺎ أو اﻟتﻌزﯾزات اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ اﻷﺧرى اﻟتﻲ ﺗﻌتبر ﺟزًءا ﻻ ﯾتج أز ﻣن اﻟشروط اﻟتﻌﺎﻗدﯾﺔ.
ﯾتم ﺗثبيت ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣرﺣﻠتين .ﺑﺎﻟنسبﺔ ﻟتﻌرﺿﺎت اﻻﺋتمﺎن اﻟتﻲ ﻟم ﯾكن ﺑﻬﺎ زﯾﺎدة ﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟمخﺎطر اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ ﻣنذ
اﻟتثبيت اﻷوﻟﻲ ،ﯾتم ﺗكوﯾن ﻣخصص ﻟخسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻋن اﻟخسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ اﻟتﻲ ﺗنتﺞ ﻋن ﺣﺎﻻت اﻟتﻌثر اﻟمحتمﻠﺔ ﺧﻼل اﻷﺷﻬر
اﻻﺛنﻲ ﻋشر اﻟمﻘبﻠﺔ )ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ ﺧﻼل  ١٢ﺷﻬ اًر( .ﺑﺎﻟنسبﺔ ﻟتﻠك اﻟتﻌرﺿﺎت اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ اﻟتﻲ ﺣدث ﻟﻬﺎ زﯾﺎدة ﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟمخﺎطر
اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ ﻣنذ اﻟتثبيت اﻷوﻟﻲ ،ﯾﻠزم وﺟود ﻣخصص ﺧسﺎرة ﻟﻠخسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌمر اﻟمتبﻘﻲ ﻟﻠتﻌرض ،ﺑﻐض اﻟنظر ﻋن
ﺗوﻗيت اﻟتﻌثر )ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻋمر اﻻﺳتخدام(.
ﺗﻌتبر اﻟمجموﻋﺔ ﺑند اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟﻲ ﻣتخﻠﻒ ﻋن اﻟسداد ﻋندﻣﺎ ﯾتﺄﺧر ﺳداد اﻟدﻓﻌﺔ اﻟتﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟمدة  ٣٠ﯾوﻣ ًﺎ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﻲ ﺑﻌض اﻟحﺎﻻت،
ﻗد ﺗﻌتبر اﻟمجموﻋﺔ ﺑند اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟﻲ ﻣتخﻠﻒ ﻋن اﻟسداد ﻋندﻣﺎ ﺗشير اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟداﺧﻠيﺔ أو اﻟخﺎرﺟيﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣن ﻏير اﻟمحتمﻞ أن
ﺗحصﻞ اﻟمجموﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟتﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻟﻘﺎﺋمﺔ ﺑﺎﻟكﺎﻣﻞ ﻗبﻞ ﻣراﻋﺎة أي ﺗحسينﺎت اﺋتمﺎﻧيﺔ ﺗحتﻔظ ﺑﻬﺎ اﻟمجموﻋﺔ .ﯾتم ﺷطب ﺑند اﻟموﺟودات
اﻟمﺎﻟﻲ ﻋندﻣﺎ ﻻ ﺗكون ﻫنﺎك ﺗوﻗﻌﺎت اﺳترداد ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻟﻠتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟتﻌﺎﻗدﯾﺔ.
ﺑﺎﻟنسبﺔ ﻟﻠذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ واﻷﺧرى واﻷرﺻدة ﻟدى اﻟبنوك واﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ ﻣن اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑتطبيق ﻣنﻬجيﺔ
ﺑنﺎء ﻋﻠﻰ ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻋمر اﻻﺳتخدام ﻓﻲ ﻛﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ .وﻗد
ﻣبسطﺔ ﻓﻲ ﺣسﺎب ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ ً
ﺑنﺎء ﻋﻠﻰ اﻟخبرة اﻟسﺎﺑﻘﺔ ﻟخسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن ﻟﻠمجموﻋﺔ ،وﺗم ﺗسوﯾتﻬﺎ ﻟﻠﻌواﻣﻞ اﻟمستﻘبﻠيﺔ اﻟخﺎﺻﺔ
وﺿﻌت اﻟمجموﻋﺔ ﻣصﻔوﻓﺔ ﻣخصصﺎت ً
ﺑﺎﻟمدﯾنين واﻟبيئﺔ اﻻﻗتصﺎدﯾﺔ .ﯾتم ﺗثبيت ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣد.

(٢

اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ

اﻟتثبيت اﻷوﻟﻲ واﻟﻘيﺎس

ﯾتم ﺗصنيﻒ اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ،ﻋند اﻟتثبيت اﻷوﻟﻲ ،ﻛمطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر أو اﻟﻘروض واﻟسﻠﻔيﺎت
أو ﻛمشتﻘﺎت ﻣصنﻔﺔ ﻛﺄدوات ﺗحوط ﺿمن ﺗحوط ﻓﻌﺎل ،ﺣسب اﻻﻗتضﺎء .ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑتحدﯾد ﺗصنيﻒ ﻣطﻠوﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟمﺎﻟيﺔ ﻋند اﻟتثبيت
اﻷوﻟﻲ.
ﯾتم ﺗثبيت ﺟميﻊ اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﻓﻲ اﻟبداﯾﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘروض واﻟسﻠﻔيﺎت واﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ اﻟدﻓﻊ ،ﯾتم ﺗنزﯾﻞ ﺗكﺎﻟيﻒ
اﻟمﻌﺎﻣﻼت اﻟﻌﺎﺋدة ﻟﻬﺎ ﻣبﺎﺷرة.
ﺗتضمن اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ اﻟسحوﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟمكشوف ﻣن اﻟبنوك وﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر واﻟذﻣم اﻟداﺋنﺔ واﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ اﻟدﻓﻊ
وﻣخصص اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟبنكيﺔ ﻋند اﺳتبﻌﺎد اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ.

اﻟﻘيﺎس اﻟﻼﺣق

ﯾﻌتمد اﻟﻘيﺎس اﻟﻼﺣق ﻟﻠمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﻋﻠﻰ ﺗصنيﻔﻬﺎ ﻛمﺎ ﯾﻠﻲ:
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 -٢أﺳس اﻹﻋداد واﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ )ﺗتمﺔ(
 ٦-٢ﻣﻠخص اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
اﻷدوات اﻟمﺎﻟيﺔ )ﺗتمﺔ(

(٢

اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ )ﺗتمﺔ(

اﻟداﺋنون واﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ اﻟدﻓﻊ

ﯾتم ﺗثبيت ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ اﻟدﻓﻊ ﻓﻲ اﻟمستﻘبﻞ ﻟﻘﺎء ﺗزوﯾد اﻟمنشﺄة ﺑبضﺎﻋﺔ أو ﺧدﻣﺎت ﺳواء اﺳتﻠمت اﻟمنشﺄة ﻓواﺗير ﻣن اﻟموردﯾن أو ﻟم
ﺗستﻠم.
اﻟمخصصﺎت
ﯾتم إﺛبﺎت اﻟمخصصﺎت ﻋند وﺟود اﻟتزام ﺣﺎﻟﻲ )ﻗﺎﻧوﻧﻲ أو ﺿمنﻲ( ﻋﻠﻰ اﻟمجموﻋﺔ ﻧتيجﺔ ﺣدث ﺳﺎﺑق ،ﻣن اﻟمرﺟﺢ أن ﯾﻠزم ﺗدﻓق ﺧﺎرج ﻟﻠموارد
اﻟتﻲ ﺗتضمن ﻣزاﯾﺎ اﻗتصﺎدﯾﺔ ﻟتسدﯾد اﻻﻟتزام وﯾمكن ﻋمﻞ ﺗﻘدﯾر ﻣﻌﻘول ﻟمبﻠﻎ اﻻﻟتزام .ﻋندﻣﺎ ﺗتوﻗﻊ اﻟمجموﻋﺔ ﺑﺄﻧﻪ ﯾمكن اﺳتﻌﺎدة ﺑﻌض ﻣن أو
ﻛﻞ اﻟمخصصﺎت ،ﻋﻠﻰ ﺳبيﻞ اﻟمثﺎل ﺑموﺟب ﻋﻘد ﺗﺄﻣين ،ﯾتم ﺗثبيت اﻟمبﻠﻎ اﻟمحصﻞ ﻛبند ﻣوﺟودات وﻟكن ﻋند اﻟتﺄﻛد ﻣن اﻟسداد ﻓﻘط .ﯾتم ﻋرض
اﻟمصﺎرﯾﻒ اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄي ﻣخصص ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣد ﺑﻌد ﺧصم أﯾﺔ ﻣبﺎﻟﻎ ﻣحصﻠﺔ .إذا ﻛﺎن ﺗﺄﺛير اﻟﻘيمﺔ اﻟزﻣنيﺔ ﻟﻸﻣوال ﺟوﻫرﯾﺎً ،ﯾتم
ﺧصم اﻟمخصصﺎت ﺑﺎﺳتخدام اﻟسﻌر ﻗبﻞ اﻟضرﯾبﺔ واﻟذي ﯾﻌكس ،ﺣيثمﺎ ﯾكون ﻣﻼﺋمﺎً ،اﻟمخﺎطر اﻟتﻲ ﺗخص ﺑند اﻟمطﻠوﺑﺎت .ﻋند اﺳتخدام
اﻟخصم ،ﺗثبت اﻟزﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟمخصص اﻟمستحق ﺑمرور اﻟوﻗت ﻛتكﺎﻟيﻒ ﺗموﯾﻞ.

اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ ﻷطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ

ﯾتم ﺗثبيت اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ ﻷطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻠمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ اﻟدﻓﻊ ﻓﻲ اﻟمستﻘبﻞ ﻟﻘﺎء ﺗزوﯾد اﻟمنشﺄة ﺑبضﺎﻋﺔ أو ﺧدﻣﺎت ﺳواء اﺳتﻠمت
اﻟمنشﺄة ﻓواﺗير ﻣن اﻟطرف ذي اﻟﻌﻼﻗﺔ أو ﻟم ﺗستﻠم.

اﻟﻘروض واﻟسﻠﻔيﺎت

إن ﻫذﻩ اﻟﻔئﺔ ﻫﻲ اﻷﻛثر ﺗﻌﻠﻘﺎً ﺑﺎﻟمجموﻋﺔ .ﺑﻌد اﻟتثبيت اﻷوﻟﻲ ،ﯾتم ﻗيﺎس اﻟﻘروض واﻟسﻠﻔيﺎت اﻟتﻲ ﺗترﺗب ﻋﻠيﻬﺎ ﻓواﺋد ﻻﺣﻘﺎً ﺑﺎﻟتكﻠﻔﺔ اﻟمطﻔﺄة
ﺑﺎﺳتخدام طرﯾﻘﺔ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ .ﯾتم ﺗثبيت اﻷرﺑﺎح واﻟخسﺎﺋر ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣد ﻋند اﻟتوﻗﻒ ﻋن ﺗثبيت اﻟمطﻠوﺑﺎت ﻛمطﻠوﺑﺎت وﻣن
ﺧﻼل ﻋمﻠيﺔ إطﻔﺎء ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ.
ﺗحتسب اﻟتكﻠﻔﺔ اﻟمطﻔﺄة ﺑﺎﻷﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋتبﺎر أي ﺧصم أو ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻻﺳتحواذ واﻟرﺳوم واﻟتكﺎﻟيﻒ اﻟتﻲ ﺗشكﻞ ﺟزءاً ﻻ ﯾتج أز ﻣن ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة
ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض واﻟسﻠﻔيﺎت
اﻟﻔﻌﻠﻲ .ﯾدرج إطﻔﺎء ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ ﺿمن ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟتموﯾﻞ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣد .ﯾنطبق ﻫذا اﻟتصنيﻒ
ً
اﻟتﻲ ﺗترﺗب ﻋﻠيﻬﺎ ﻓﺎﺋدة.
اﻟتوﻗﻒ ﻋن ﺗثبيت اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ
ﯾتم اﻟتوﻗﻒ ﻋن ﺗثبيت ﺑند اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟﻲ ﻋند اﻻﻋﻔﺎء ﻣن اﻻﻟتزام اﻟمرﺗبط ﺑبند اﻟمطﻠوﺑﺎت أو إﻟﻐﺎﺋﻪ أو اﻧتﻬﺎء ﺻﻼﺣيتﻪ .وﻋند اﻟﻘيﺎم ﺑﺈﺣﻼل
ﺑند اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟﻲ ﺑبند ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﻲ آﺧر ﻣن ﻧﻔس اﻟمﻘرض ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺷروط ﻣختﻠﻔﺔ ﺑشكﻞ أﺳﺎﺳﻲ أو أن اﻟشروط اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑبند اﻟمطﻠوﺑﺎت
اﻟموﺟود ﻗد ﺗم ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ ﺑصورة ﺟوﻫرﯾﺔ ،ﯾتم اﻟتﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻫذا اﻹﺣﻼل أو اﻟتﻐيير ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺗوﻗﻒ ﻋن ﺗثبيت ﺑند اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟﻲ اﻷﺻﻠﻲ ﻛبند
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﻲ وﺗثبيت ﺑند ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﺎﻟﻲ ﺟدﯾد .وﯾتم ﺗثبيت اﻟﻔرق ﻓﻲ اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمدرﺟﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣد.

(٣

ﺗسوﯾﺔ اﻷدوات اﻟمﺎﻟيﺔ

ﯾتم ﺗسوﯾﺔ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ وﯾدرج ﺻﺎﻓﻲ اﻟمبﻠﻎ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ اﻟموﺣد ﻓﻘط إذا ﻛﺎن ﻫنﺎك ﺣق ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﻠزم ﻟتسوﯾﺔ
اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمثبتﺔ وﺗوﺟد ﻧيﺔ ﻟﻠسداد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟصﺎﻓﻲ أو ﻟتحﻘيق ﺑند اﻟموﺟودات وﺳداد ﺑند اﻟمطﻠوﺑﺎت ﺑﺎﻟتزاﻣن .ﯾجب أﻻ ﯾكون اﻟحق اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
طﺎ ﺑﺎﻷﺣداث اﻟمستﻘبﻠيﺔ وﯾجب أن ﯾكون ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻠتنﻔيذ ﻓﻲ ﺳيﺎق اﻷﻋمﺎل اﻟﻌﺎدﯾﺔ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟتخﻠﻒ ﻋن اﻟسداد أو إﻋسﺎر أو إﻓﻼس
اﻟمﻠزم ﻣشرو ً
اﻟمجموﻋﺔ أو اﻟطرف اﻟمﻘﺎﺑﻞ.
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 -٢أﺳس اﻹﻋداد واﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ )ﺗتمﺔ(
 ٦-٢ﻣﻠخص اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗيمﺔ اﻟموﺟودات ﻏير اﻟمﺎﻟيﺔ
ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑتﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر ﺑتﻘدﯾر ﻓيمﺎ إذا ﻛﺎن ﯾوﺟد ﻣؤﺷر ﺑﺄن إﺣدى اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺗﻌرض ﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ
وﺟود ﻣثﻞ ﻫذا اﻟمؤﺷر ،أو ﻋندﻣﺎ ﯾتوﺟب إﺟراء اﺧتبﺎر اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟسنوي ،ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑتﻘدﯾر اﻟمبﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠتحصيﻞ ﻟبند
اﻟموﺟودات .إن اﻟمبﻠﻎ اﻟممكن ﺗحصيﻠﻪ ﻟبند اﻟموﺟودات ﯾمثﻞ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟبند اﻟموﺟودات أو اﻟوﺣدة اﻟمنتجﺔ ﻟﻠنﻘد ﻧﺎﻗصﺎً اﻟتكﺎﻟيﻒ ﻟﻼﺳتبﻌﺎد
وﻗيمﺔ اﻻﺳتخدام ﻟﻪ أﯾﻬمﺎ أﻋﻠﻰ .ﯾتم ﺗحدﯾد اﻟمبﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻠتحصيﻞ ﻟبند اﻟموﺟودات اﻟﻔردي ،إﻻ إذا ﻛﺎن ﺑند اﻟموﺟودات ﻻ ﯾوﻟد ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ
داﺧﻠﺔ اﻟتﻲ ﺗكون ﻣستﻘﻠﺔ إﻟﻰ ﺣد ﻛبير ﻋن ﺗﻠك اﻟموﺟودات أو ﻣجموﻋﺎت اﻟموﺟودات اﻷﺧرى .ﻋندﻣﺎ ﯾزﯾد اﻟمبﻠﻎ اﻟمدرج ﻟبند اﻟموﺟودات أو
ﻋندﻣﺎ ﺗزﯾد ﻗيمﺔ اﻟوﺣدات اﻟمنتجﺔ ﻟﻠنﻘد ﻋن اﻟمبﻠﻎ اﻟممكن ﺗحصيﻠﻪ ،ﯾﻌتبر ﺑند اﻟموﺟودات ﺑﺄﻧﻪ اﻧخﻔضت ﻗيمتﻪ وﯾتم ﺗخﻔيضﻪ إﻟﻰ اﻟمبﻠﻎ
اﻟممكن ﺗحصيﻠﻪ.
ﻋند ﺗﻘييم ﻗيمﺔ اﻻﺳتخدام ،ﯾتم ﺧصم اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟمستﻘبﻠيﺔ اﻟمﻘدرة إﻟﻰ ﻗيمتﻬﺎ اﻟحﺎﻟيﺔ ﺑﺎﺳتخدام ﻣﻌدل اﻟخصم ﻗبﻞ اﻗتطﺎع اﻟضرﯾبﺔ اﻟذي
ﯾﻌكس اﻟتﻘدﯾرات اﻟحﺎﻟيﺔ ﻓﻲ اﻟسوق ﻟﻠﻘيمﺔ اﻟزﻣنيﺔ ﻟﻸﻣوال وأﯾﺔ ﻣخﺎطر ﻣتﻌﻠﻘﺔ ﺑبند اﻟموﺟودات .ﻋند ﺗحدﯾد اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗصًﺎ ﺗكﺎﻟيﻒ
اﻻﺳتبﻌﺎد ،ﯾؤﺧذ ﻓﻲ اﻻﻋتبﺎر ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟسوق اﻟحدﯾثﺔ .إذا ﻟم ﯾتم ﺗحدﯾد ﻫذﻩ اﻟمﻌﺎﻣﻼت ،ﯾتم اﺳتخدام ﻧموذج ﺗﻘييم ﻣنﺎﺳب ﻟذﻟك .ﯾتم ﺗﺄﻛيد
ﻫذا اﻻﺣتسﺎب ﺑمضﺎﻋﻔﺎت اﻟتﻘييم وأﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬم اﻟمتداوﻟﺔ ﻟﻠشرﻛﺎت اﻟمسﺎﻫمﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟمدرﺟﺔ أو أﯾﺔ ﻣؤﺷرات أﺧرى ﻣتوﻓرة ﻟﻠﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑﺎﺣتسﺎب اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟموازﻧﺎت اﻟحدﯾثﺔ واﻻﺣتسﺎﺑﺎت اﻟمتوﻗﻌﺔ ،اﻟتﻲ ﯾتم إﻋدادﻫﺎ ﺑشكﻞ ﻣنﻔصﻞ ﻟكﻞ
وﺣدة ﻣن اﻟوﺣدات اﻟمنتجﺔ ﻟﻠنﻘد اﻟخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟمجموﻋﺔ اﻟتﻲ ﯾتم ﺗخصيص اﻟموﺟودات اﻟﻔردﯾﺔ ﻣﻘﺎﺑﻠﻬﺎ .ﺗﻘوم ﻫذﻩ اﻟموازﻧﺎت واﻻﺣتسﺎﺑﺎت اﻟمتوﻗﻌﺔ
ﻋموﻣ ًﺎ ﺑتﻐطيﺔ ﻓترة ﺗمتد ﻟخمس ﺳنوات .ﯾتم اﺣتسﺎب ﻣﻌدل اﻟنمو طوﯾﻞ اﻷﺟﻞ وﺗطبيﻘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟمستﻘبﻠيﺔ ﻟﻠمشروع ﺑﻌد اﻟسنﺔ
اﻟخﺎﻣسﺔ.
ﺗثبت ﺧسﺎﺋر اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ ﻋن اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمستمرة ،ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣد ﺿمن اﻟبنود اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟمصﺎرﯾﻒ ﺑمﺎ ﯾتﻔق ﻣﻊ وظيﻔﺔ ﺑند
اﻟموﺟودات اﻟذي اﻧخﻔضت ﻗيمتﻪ ،ﺑﺎﺳتثنﺎء اﻟﻌﻘﺎر اﻟمﻌﺎد ﺗﻘييمﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً ،وﺗدرج إﻋﺎدة اﻟتﻘييم ﻓﻲ ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى .ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟحﺎﻟﺔ
ﻓﺈن اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ ﯾتم ﺗثبيتﻪ أﯾضﺎً ﻓﻲ ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى ﺣتﻰ ﻣبﻠﻎ إﻋﺎدة اﻟتﻘييم اﻟسﺎﺑق.
ﺑﺎﻟنسبﺔ ﻟﻠموﺟودات ﺑﺎﺳتثنﺎء اﻟشﻬرة ،ﯾتم إﺟراء ﺗﻘييم ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﻞ ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ ﻟتحدﯾد ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻫنﺎك أي ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ أن ﺧسﺎﺋر اﻧخﻔﺎض
اﻟﻘيمﺔ اﻟمثبتﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻟم ﺗﻌد ﻣوﺟودة أو ﻗد اﻧخﻔضت .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣثﻞ ﻫذا اﻟمؤﺷر ،ﺗﻘدر اﻟمجموﻋﺔ اﻟمبﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳترداد ﻟبند اﻟموﺟودات
أو اﻟوﺣدة اﻟمنتجﺔ ﻟﻠنﻘد .ﯾتم ﻋكس ﺧسﺎﺋر اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟمثبتﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻓﻘط إذا ﻛﺎن ﻫنﺎك ﺗﻐير ﻓﻲ اﻻﻓتراﺿﺎت اﻟمستخدﻣﺔ ﻟتحدﯾد
ﻣبﻠﻎ ﺑند اﻟموﺟودات اﻟممكن ﺗحصيﻠﻪ ﻣنذ ﺗثبيت ﺧسﺎﺋر اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻷﺧيرة .ﺗكون ﻋمﻠيﺔ اﻟﻌكس ﻣحدودة ﺑحيث ﻻ ﯾزﯾد اﻟمبﻠﻎ
اﻟمدرج ﻟبند اﻟموﺟودات ﻋن اﻟمبﻠﻎ اﻟممكن ﺗحﻘيﻘﻪ وﻻ ﯾزﯾد ﻋن اﻟمبﻠﻎ اﻟمدرج اﻟذي ﻗد ﯾكون ﺗم ﺗحدﯾدﻩ ﺑﻌد ﺗنزﯾﻞ اﻻﺳتﻬﻼك ،ﺷرﯾطﺔ أﻧﻪ ﻟم
ﯾتم ﺗثبيت ﻣبﺎﻟﻎ ﻟﻼﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ ﻟبند اﻟموﺟودات ﻓﻲ اﻟسنوات اﻟسﺎﺑﻘﺔ .ﯾتم ﺗثبيت ﻫذا اﻟﻌكس ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣد ﻣﺎﻟم ﯾتم إدراج ﺑند
اﻟموﺟودات ﺑمبﻠﻎ ﻣﻌﺎد ﺗﻘييمﻪ ،وﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟحﺎﻟﺔ ،ﯾتم اﻟتﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻻﻧﻌكﺎس ﻛزﯾﺎدة ﻓﻲ إﻋﺎدة اﻟتﻘييم.
اﻟﻌﻘﺎرات ﺑﻐرض اﻟتطوﯾر
إن اﻟﻌﻘﺎرات اﻟمستحوذ ﻋﻠيﻬﺎ أو اﻟتﻲ ﺗم إﻧشﺎؤﻫﺎ أو ﻗيد اﻹﻧشﺎء ﻟﻐرض اﻟبيﻊ ﺗصنﻒ ﻛﻌﻘﺎرات ﺑﻐرض اﻟتطوﯾر .ﺗدرج ﻫذﻩ اﻟﻌﻘﺎرات ﺑﺎﻟتكﻠﻔﺔ أو
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟممكن ﺗحﻘيﻘﻬﺎ أﯾﻬمﺎ أﻗﻞ .وﺗشتمﻞ ﺗكﻠﻔﺔ ﻋﻘﺎرات ﺑﻐرض اﻟتطوﯾر ﻋﻠﻰ ﺗكﻠﻔﺔ اﻷرض واﻟمصﺎرﯾﻒ اﻷﺧرى ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟتﻲ ﯾتم
ﺗثبيتﻬﺎ ﻋندﻣﺎ ﺗكون اﻷﻧشطﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟتجﻬيز اﻟﻌﻘﺎرات ﻟﻠبيﻊ ﻗد أﺻبحت ﻗيد اﻟتنﻔيذ .ﺗمثﻞ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟتﻲ ﯾمكن ﺗحﻘيﻘﻬﺎ ﺳﻌر اﻟبيﻊ اﻟمﻘدر
ﻧﺎﻗصﺎً اﻟتكﺎﻟيﻒ اﻟمتكبدة ﻋند إﺗمﺎم وﺑيﻊ اﻟﻌﻘﺎر .ﺗدرج أﯾﺔ أرﺑﺎح أو ﺧسﺎﺋر ﻣن ﺑيﻊ ﻋﻘﺎرات ﺑﻐرض اﻟتطوﯾر ﺿمن اﻷرﺑﺎح)/اﻟخسﺎﺋر( اﻷﺧرى
ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣد.

٣٤

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -٢أﺳس اﻹﻋداد واﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ )ﺗتمﺔ(
 ٦-٢ﻣﻠخص اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
اﻟموﺟودات ﻏير اﻟمتداوﻟﺔ اﻟمحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠبيﻊ واﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمتوﻗﻔﺔ
ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑتصنيﻒ اﻟموﺟودات ﻏير اﻟمتداوﻟﺔ وﻣجموﻋﺎت اﻻﺳتبﻌﺎد ﻛمحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠبيﻊ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎن ﺳيتم ﺗحصيﻞ اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمدرﺟﺔ
ﺑصورة رﺋيسيﺔ ﻣن ﺧﻼل ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟبيﻊ ﺑدﻻً ﻣن ﺧﻼل اﻻﺳتخدام اﻟمستمر .إن اﻟموﺟودات ﻏير اﻟمتداوﻟﺔ وﻣجموﻋﺎت اﻻﺳتبﻌﺎد اﻟمصنﻔﺔ
ﻛمحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠبيﻊ ﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟمبﻠﻎ اﻟمدرج واﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗصﺎً ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟبيﻊ أﯾﻬمﺎ أﻗﻞ .إن ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟبيﻊ ﻫﻲ اﻟتكﺎﻟيﻒ اﻹﺿﺎﻓيﺔ اﻟﻌﺎﺋدة ﺑشكﻞ
ﻣبﺎﺷر ﻋﻠﻰ ﺑند اﻟموﺟودات اﻟمستبﻌد )ﻣجموﻋﺔ اﻻﺳتبﻌﺎد( ،ﺑﺎﺳتثنﺎء ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟتموﯾﻞ وﻣصﺎرﯾﻒ ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ.
ﯾتم اﻋتبﺎر ﻣﻌيﺎر ﺗصنيﻒ اﻟموﺟودات ﻛمحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠبيﻊ ﻗد ﺗم اﺳتيﻔﺎؤﻩ ﻓﻘط ﻋندﻣﺎ ﯾكون اﻟبيﻊ ﻣرﺟحﺎً ﺑدرﺟﺔ ﻋﺎﻟيﺔ وﺗوﻓر ﺑند اﻟموﺟودات أو
ﻣجموﻋﺔ اﻻﺳتبﻌﺎد ﻟﻠبيﻊ اﻟمبﺎﺷر ﻋﻠﻰ اﻟوﺿﻊ اﻟحﺎﻟﻲ .ﯾجب أن ﺗشير اﻹﺟراءات اﻟمطﻠوﺑﺔ ﻹﺗمﺎم ﻋمﻠيﺔ اﻟبيﻊ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣن ﻏير اﻟمحتمﻞ
إﺟراء ﺗﻐييرات ﺟوﻫرﯾﺔ ﻋﻠﻰ ﻋمﻠيﺔ اﻟبيﻊ أو ﺳحب ﻗرار اﻟبيﻊ .ﯾجب أن ﺗﻠتزم اﻹدارة ﺑخطﺔ ﻟبيﻊ ﺑند اﻟموﺟودات واﻟبيﻊ اﻟمتوﻗﻊ اﻛتمﺎﻟﻪ ﺧﻼل
ﻋﺎم واﺣد ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟتصنيﻒ.
ﻻ ﯾتم اﺳتﻬﻼك أو اطﻔﺎء اﻟموﺟودات اﻟثﺎﺑتﺔ واﻟموﺟودات ﻏير اﻟمﻠموﺳﺔ ﻋندﻣﺎ ﺗصنﻒ ﻛمحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠبيﻊ.
ٍ
ﺑشكﻞ ﻣنﻔصﻞ ﻛبنود ﻣتداوﻟﺔ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ.
وﯾتم ﻋرض اﻟموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمصنﻔﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠبيﻊ
ﺗكون ﻣجموﻋﺔ اﻻﺳتبﻌﺎد ﻣؤﻫﻠﺔ ﻟتصبﺢ ﻋمﻠيﺔ ﻣتوﻗﻔﺔ إذا ﻛﺎﻧت ﻋبﺎرة ﻋن ﻋنصر ﻟمنشﺄة ﺗم إﻣﺎ اﺳتبﻌﺎدﻫﺎ أو ﺗصنيﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣحتﻔظ ﺑﻬﺎ
ﻟﻠبيﻊ ،و:
• ﺗمثﻞ ﻗطﺎع أﻋمﺎل رﺋيسﻲ ﻣنﻔصﻞ أو ﻣنطﻘﺔ ﻋمﻠيﺎت ﺟﻐراﻓيﺔ رﺋيسيﺔ ﻣنﻔصﻠﺔ
• ﺗمثﻞ ﺟزءاً ﻣن ﺧطﺔ ﻣنسﻘﺔ ﻓردﯾﺎً ﻻﺳتبﻌﺎد ﻗطﺎع أﻋمﺎل رﺋيسﻲ ﻣنﻔصﻞ أو ﻣنطﻘﺔ ﻋمﻠيﺎت ﺟﻐراﻓيﺔ رﺋيسيﺔ ﻣنﻔصﻠﺔ؛ أو
• ﻫﻲ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣستحوذ ﻋﻠيﻬﺎ ﺣصرﯾﺎً ﺑﻬدف إﻋﺎدة اﻟبيﻊ
ﯾتم اﺳتثنﺎء اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمتوﻗﻔﺔ ﻣن ﻧتﺎﺋﺞ اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمستمرة ،وﯾتم ﻋرﺿﻬﺎ ﻛمبﻠﻎ ﻓردي ﻟﻸرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر ﺑﻌد اﻟضرﯾبﺔ ﻣن اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمتوﻗﻔﺔ
ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻟموﺣد.
ﺗم ﻋرض اﻹﻓصﺎﺣﺎت اﻹﺿﺎﻓيﺔ ﻓﻲ اﻹﯾضﺎح  .٣٣ﺗتضمن ﺟميﻊ اﻹﯾضﺎﺣﺎت اﻷﺧرى ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﻣبﺎﻟﻎ اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمستمرة،
ﻣﺎ ﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك.
رأس اﻟمﺎل
ﺗصنﻒ اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻛحﻘوق ﻣﻠكيﺔ .ﯾتم إدراج اﻟتكﺎﻟيﻒ اﻹﺿﺎﻓيﺔ اﻟتﻲ ﺗﻌود ﻣبﺎﺷرًة ﻹﺻدار أﺳﻬم ﻋﺎدﯾﺔ ﺟدﯾدة أو ﺧيﺎرات أﺳﻬم ﺿمن ﺣﻘوق
اﻟمﻠكيﺔ ﻛخصم ﻣن اﻟﻌﺎﺋدات ،ﺑﻌد ﺗنزﯾﻞ اﻟضرﯾبﺔ.
ﻋندﻣﺎ ﺗﻘوم إﺣدى ﺷرﻛﺎت اﻟمجموﻋﺔ ﺑشراء أي أﺳﻬم ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟمجموﻋﺔ )أﺳﻬم اﻟخزﯾنﺔ( ،ﻓﺈن اﻟمﻘﺎﺑﻞ اﻟمدﻓوع ﺑمﺎ ﻓﻲ ذﻟك أي ﺗكﺎﻟيﻒ
إﺿﺎﻓيﺔ ﻋﺎﺋدة ﻣبﺎﺷرًة ﻟﻌمﻠيﺔ اﻟشراء )ﺑﻌد ﺧصم ﺿراﺋب اﻟدﺧﻞ( ﯾتم ﺧصمﻬﺎ ﻣن ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ اﻟﻌﺎﺋدة إﻟﻰ ﺣمﻠﺔ اﻷﺳﻬم ﻓﻲ اﻟمجموﻋﺔ ﺣتﻰ ﯾتم
إﻟﻐﺎء اﻷﺳﻬم أو إﻋﺎدة إﺻدارﻫﺎ.
وﻋند إﻋﺎدة إﺻدار ﺗﻠك اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻻﺣﻘﺎً ،ﻓﺈن أي ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻘبوض ،ﺑﻌد ﺧصم أي ﺗكﺎﻟيﻒ إﺿﺎﻓيﺔ ﻋﺎﺋدة ﻣبﺎﺷرة ﻟﻠمﻌﺎﻣﻠﺔ وﺗﺄﺛيرات
ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ،ﯾتم إدراﺟﻪ ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ اﻟﻌﺎﺋدة إﻟﻰ ﺣمﻠﺔ اﻷﺳﻬم ﻓﻲ اﻟمجموﻋﺔ.
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 -٢أﺳس اﻹﻋداد واﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ )ﺗتمﺔ(
 ٦-٢ﻣﻠخص اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
اﻟضراﺋب

ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟحﺎﻟيﺔ

ﯾتم ﻗيﺎس ﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟحﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟمبﻠﻎ اﻟمتوﻗﻊ ﺗحصيﻠﻪ ﻣن أو اﻟمدﻓوع ﻟسﻠطﺎت اﻟضراﺋب .إن ﻣﻌدﻻت اﻟضرﯾبﺔ وﻗواﻧين
اﻟضراﺋب اﻟمستخدﻣﺔ ﻓﻲ اﺣتسﺎب اﻟمبﻠﻎ ﻫﻲ ﺗﻠك اﻟمطبﻘﺔ أو اﻟمطبﻘﺔ ﺑصورة ﻛبيرة ﺑتﺎرﯾﺦ إﻋداد اﻟتﻘرﯾر اﻟمﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟدول اﻟتﻲ ﺗﻌمﻞ ﻓيﻬﺎ
اﻟشرﻛﺔ وﺗنتﺞ دﺧﻞ ﺧﺎﺿﻊ ﻟﻠضراﺋب.
إن ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟحﺎﻟيﺔ اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟبنود اﻟمثبتﺔ ﻣبﺎﺷرة ﺿمن ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ ﯾتم ﺗثبيتﻬﺎ ﺿمن ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ وﻟيس ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣد.
ﺗﻘوم اﻹدارة ﺑشكﻞ دوري ﺑتﻘييم اﻟمراﻛز اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌواﺋد اﻟضرﯾبﺔ ﺑخصوص اﻷوﺿﺎع اﻟتﻲ ﺗكون ﻓيﻬﺎ اﻟتشرﯾﻌﺎت اﻟضرﯾبيﺔ اﻟمطبﻘﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ
ﻟﻠتﻔسير ،وﺗﻘوم ﻛذﻟك ﺑوﺿﻊ ﻣخصصﺎت ﻋندﻣﺎ ﯾكون ذﻟك ﻣنﺎﺳبًﺎ.

اﻟضرﯾبﺔ اﻟمؤﺟﻠﺔ

ﯾتم ﺗكوﯾن ﻣخصص اﻟضراﺋب اﻟمؤﺟﻠﺔ ﺑﺎﺳتخدام طرﯾﻘﺔ اﻟمطﻠوﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻔروﻗﺎت اﻟمؤﻗتﺔ ﺑين اﻷﺳس اﻟضرﯾبيﺔ ﻟﻠموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت وﻗيمتﻬﺎ
اﻟمدرﺟﺔ ﻷﻏراض اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑتﺎرﯾﺦ اﻋداد اﻟتﻘرﯾر اﻟمﺎﻟﻲ.
ﯾتم ﺗثبيت ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟضرﯾبﺔ اﻟمؤﺟﻠﺔ ﻟجميﻊ اﻟﻔروﻗﺎت اﻟمؤﻗتﺔ اﻟخﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠضرﯾبﺔ ،ﺑﺎﺳتثنﺎء:
 ﻋندﻣﺎ ﺗنشﺄ ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟضرﯾبﺔ اﻟمؤﺟﻠﺔ ﻣن اﻟتثبيت اﻷوﻟﻲ ﻟﻠشﻬرة أو ﻟبند ﻣوﺟودات أو ﻟبند ﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ اﻟمﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟتﻲ ﻟيست دﻣﺞ
اﻷﻋمﺎل وﻻ ﺗؤﺛر ،ﻓﻲ وﻗت اﻟمﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟمحﺎﺳبيﺔ أو اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر اﻟخﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠضرﯾبﺔ
 ﻓيمﺎ ﯾتﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔروﻗﺎت اﻟمؤﻗتﺔ اﻟخﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠضرﯾبﺔ اﻟمرﺗبطﺔ ﺑﺎﻻﺳتثمﺎرات ﻓﻲ اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ واﻟشرﻛﺎت اﻟشﻘيﻘﺔ واﻟحصص ﻓﻲ اﻟترﺗيبﺎت
اﻟمشترﻛﺔ ،ﺣيث ﯾمكن اﻟتحكم ﻓﻲ ﺗوﻗيت ﻋكس اﻟﻔروﻗﺎت اﻟمؤﻗتﺔ وأﻧﻪ ﻣن اﻟمحتمﻞ أن اﻟﻔروق اﻟمؤﻗتﺔ ﻟن ﺗنﻌكس ﻓﻲ اﻟمستﻘبﻞ اﻟمنظور

ﯾتم ﺗثبيت ﻣوﺟودات اﻟضرﯾبﺔ اﻟمؤﺟﻠﺔ ﻟجميﻊ اﻟﻔروﻗﺎت اﻟمؤﻗتﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠخصم ،وﺗرﺣيﻞ اﻹﻋﻔﺎءات اﻟضرﯾبيﺔ ﻏير اﻟمستخدﻣﺔ واﻟخسﺎﺋر اﻟضرﯾبيﺔ
ﻏير اﻟمستخدﻣﺔ .ﺗثبت ﻣوﺟودات اﻟضرﯾبﺔ اﻟمؤﺟﻠﺔ إﻟﻰ اﻟحد اﻟذي ﯾكون ﻓيﻪ ﻣن اﻟمرﺟﺢ أن اﻟرﺑﺢ اﻟخﺎﺿﻊ ﻟﻠضرﯾبﺔ ﺳوف ﯾكون ﻣتوﻓ ار ﻣﻘﺎﺑﻞ
اﻟذي ﯾمكن اﺳتخداﻣﻪ ﻣن اﻟﻔروﻗﺎت اﻟمؤﻗتﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠخصم وﺗرﺣيﻞ اﻹﻋﻔﺎءات اﻟضرﯾبيﺔ ﻏير اﻟمستخدﻣﺔ واﻟخسﺎﺋر اﻟضرﯾبيﺔ ﻏير اﻟمستخدﻣﺔ ﻣﺎ
ﻋدا:
 ﻋندﻣﺎ ﯾنتﺞ ﺑند ﻣوﺟودات اﻟضرﯾبﺔ اﻟمؤﺟﻠﺔ اﻟذي ﯾتﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔروﻗﺎت اﻟمؤﻗتﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳتﻘطﺎع ﻣن اﻟتثبيت اﻷوﻟﻲ ﻟبند ﻣوﺟودات أو
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻟيست دﻣﺞ أﻋمﺎل وﻻ ﺗؤﺛر ،ﻓﻲ وﻗت اﻟمﻌﺎﻣﻠﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح اﻟمحﺎﺳبيﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر اﻟخﺎﺿﻌﺔ
ﻟﻠضرﯾبﺔ.
 ﻓيمﺎ ﯾتﻌﻠق ﺑﺎﻟﻔروﻗﺎت اﻟمؤﻗتﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠخصم اﻟمرﺗبطﺔ ﺑﺎﻻﺳتثمﺎرات ﻓﻲ اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ واﻟشرﻛﺎت اﻟشﻘيﻘﺔ واﻟحصص ﻓﻲ اﻟترﺗيبﺎت
اﻟمشترﻛﺔ ،ﯾتم ﺗثبيت ﻣوﺟودات اﻟضرﯾبﺔ اﻟمؤﺟﻠﺔ ﻓﻘط إﻟﻰ اﻟحد اﻟذي ﯾكون ﻓيﻪ ﻣن اﻟمرﺟﺢ أن اﻟﻔروﻗﺎت اﻟمؤﻗتﺔ ﺳوف ﯾتم ﻋكسﻬﺎ ﻓﻲ
اﻟمستﻘبﻞ اﻟمنظور وأن اﻟرﺑﺢ اﻟخﺎﺿﻊ ﻟﻠضرﯾبﺔ ﺳوف ﯾكون ﻣتﺎﺣﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟذي ﯾمكن اﺳتخداﻣﻪ ﻣن اﻟﻔروﻗﺎت اﻟمؤﻗتﺔ.
ﯾتم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘيمﺔ اﻟمدرﺟﺔ ﻟموﺟودات اﻟضرﯾبﺔ اﻟمؤﺟﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘدﯾم ﻛﻞ ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ وﺗخﻔيضﻬﺎ اﻟﻰ اﻟحد اﻟذي ﻟم ﯾﻌد ﻣن اﻟمرﺟﺢ ان ﯾكون
اﻟرﺑﺢ اﻟخﺎﺿﻊ ﻟﻠضرﯾبﺔ اﻟكﺎﻓﻲ ﻣتوﻓ ار ﻟﻠسمﺎح ﺑﺎﺳتخدام ﻛﻞ أو ﺟزء ﻣن ﺑند ﻣوﺟودات اﻟضرﯾبﺔ اﻟمؤﺟﻠﺔ .إن ﻣوﺟودات اﻟضرﯾبﺔ اﻟمؤﺟﻠﺔ ﻏير
اﻟمثبتﺔ ﯾتم إﻋﺎدة ﺗﻘييمﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘدﯾم ﻛﻞ ﺗﻘرﯾر ﻣﺎﻟﻲ وﯾتم ﺗثبيتﻬﺎ إﻟﻰ اﻟحد اﻟذي ﯾصبﺢ ﻓيﻪ ﻣن اﻟمرﺟﺢ أن اﻟرﺑﺢ اﻟخﺎﺿﻊ ﻟﻠضرﯾبﺔ ﺳوف
ﯾسمﺢ ﻓﻲ اﻟمستﻘبﻞ ﺑﺎﺳترداد ﺑند ﻣوﺟودات اﻟضرﯾبﺔ اﻟمؤﺟﻠﺔ.
ﯾتم ﻗيﺎس ﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت اﻟضرﯾبﺔ اﻟمؤﺟﻠﺔ ﺑﺎﻟنسب اﻟضرﯾبيﺔ اﻟمتوﻗﻊ ﺗطبيﻘﻬﺎ ﻓﻲ اﻟسنﺔ ﻋند ﺗحﻘيق ﺑند اﻟموﺟودات أو ﺳداد ﺑند اﻟمطﻠوﺑﺎت،
اﺳتنﺎداً إﻟﻰ اﻟنسب اﻟضرﯾبيﺔ )واﻟﻘواﻧين اﻟضرﯾبيﺔ( اﻟمطبﻘﺔ ﻓﻌﻠي ًﺎ ﺑتﺎرﯾﺦ اﻟتﻘرﯾر.
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 -٢أﺳس اﻹﻋداد واﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ )ﺗتمﺔ(
 ٦-٢ﻣﻠخص اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
اﻟضراﺋب )ﺗتمﺔ(

اﻟضرﯾبﺔ اﻟمؤﺟﻠﺔ )ﺗتمﺔ(

إن اﻟضرﯾبﺔ اﻟمؤﺟﻠﺔ اﻟتﻲ ﺗتﻌﻠق ﺑﺎﻟبنود اﻟمثبتﺔ ﺧﺎرج اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر ﯾتم ﺗثبيتﻬﺎ ﺧﺎرج اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر .ﯾتم ﺗثبيت ﺑنود اﻟضرﯾبﺔ اﻟمؤﺟﻠﺔ
ﺑخصوص اﻟمﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟمﻌنيﺔ إﻣﺎ ﺿمن ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى أو ﻣبﺎﺷرًة ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ.
ﯾتم ﺗسوﯾﺔ ﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت اﻟضرﯾبﺔ اﻟمؤﺟﻠﺔ إذا وﺟد ﺣق ﻣﻠزم ﻗﺎﻧوﻧﺎً ﻟتسوﯾﺔ ﻣوﺟودات اﻟضرﯾبﺔ اﻟحﺎﻟيﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟضرﯾبﺔ اﻟحﺎﻟيﺔ
وﺗتﻌﻠق اﻟضرﯾبﺔ اﻟمؤﺟﻠﺔ ﺑنﻔس اﻟمنشﺄة اﻟخﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠضرﯾبﺔ وﻧﻔس اﻟسﻠطﺔ اﻟضرﯾبيﺔ.
إن اﻟمزاﯾﺎ اﻟضرﯾبيﺔ اﻟمستحوذ ﻋﻠيﻬﺎ ﻛجزء ﻣن دﻣﺞ اﻷﻋمﺎل ،وﻟكن ﻻ ﺗستوﻓﻲ ﻣﻌﺎﯾير اﻟتثبيت اﻟمنﻔصﻞ ﻓﻲ ذﻟك اﻟوﻗت ،ﯾتم ﺗثبيتﻬﺎ ﻻﺣﻘ ًﺎ إذا
ﺗﻐيرت ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺟدﯾدة ﺣول اﻟحﻘﺎﺋق واﻟظروف .ﯾتم ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟتﻌدﯾﻞ إﻣﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ اﻧخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗيمﺔ اﻟشﻬرة )طﺎﻟمﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾزﯾد ﻋن اﻟشﻬرة( إذا
ﺣدث ﺧﻼل ﻓترة اﻟﻘيﺎس أو ﯾثبت ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر.
ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑتسوﯾﺔ ﻣوﺟودات اﻟضرﯾبﺔ اﻟمؤﺟﻠﺔ وﻣطﻠوﺑﺎت اﻟضرﯾبﺔ اﻟمؤﺟﻠﺔ ﻓﻘط إذا ﻛﺎن ﻟدﯾﻬﺎ ﺣق ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﻠزم ﻟتسوﯾﺔ ﻣوﺟودات اﻟضرﯾبﺔ
اﻟحﺎﻟيﺔ وﻣطﻠوﺑﺎت اﻟضرﯾبﺔ اﻟحﺎﻟيﺔ اﻟتﻲ ﺗتﻌﻠق ﺑضراﺋب اﻟدﺧﻞ اﻟمﻔروﺿﺔ ﻣن ﻗبﻞ ﻧﻔس اﻟسﻠطﺔ اﻟضرﯾبيﺔ إﻣﺎ ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟمنشﺄة اﻟخﺎﺿﻌﺔ
ﻟﻠضرﯾبﺔ أو ﻋﻠﻰ ﻣنشﺂت ﻣختﻠﻔﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠضرﯾبﺔ ،واﻟتﻲ ﺗﻬدف إﻣﺎ ﻟتسوﯾﺔ ﻣطﻠوﺑﺎت وﻣوﺟودات اﻟضرﯾبﺔ اﻟحﺎﻟيﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟصﺎﻓﻲ أو
ﻟتحﻘيق اﻟموﺟودات وﺳداد اﻟمطﻠوﺑﺎت ﺑﺎﻟتزاﻣن ،ﻓﻲ ﻛﻞ ﻓترة ﻣستﻘبﻠيﺔ ﯾُتوﻗﻊ ﻓيﻬﺎ ﺗسوﯾﺔ أو اﺳترداد اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟجوﻫرﯾﺔ ﻟمطﻠوﺑﺎت أو ﻣوﺟودات
اﻟضرﯾبﺔ اﻟمؤﺟﻠﺔ.
ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟﻘروض
إن ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟﻘروض اﻟﻌﺎﺋدة ﻣبﺎﺷرة إﻟﻰ اﺳتحواذ أو إﻧشﺎء أو إﻧتﺎج ﺑند ﻣوﺟودات ﻣﺎ واﻟتﻲ ﺗﺄﺧذ ﺑﺎﻟضرورة ﻓترة ﻛبيرة ﻣن اﻟزﻣن ﻟتصبﺢ ﺟﺎﻫزة
ﻟﻼﺳتخدام أو اﻟبيﻊ اﻟمﻘصود ﻣنﻬﺎ ،ﯾتم رﺳمﻠتﻬﺎ ﻛجزء ﻣن ﺗكﻠﻔﺔ ﺑند اﻟموﺟودات .ﯾتم ﺗحميﻞ ﺟميﻊ ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟﻘروض اﻷﺧرى ﻟﻠمصﺎرﯾﻒ ﻓﻲ اﻟﻔترة
اﻟتﻲ ﺗحدث ﺧﻼﻟﻬﺎ .ﺗتﺄﻟﻒ ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟﻘروض ﻣن اﻟﻔواﺋد واﻟتكﺎﻟيﻒ اﻷﺧرى اﻟتﻲ ﺗتكبدﻫﺎ ﻣنشﺄة ﻣﺎ ﺑخصوص اﻗتراض اﻷﻣوال.
ﻣكﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟخدﻣﺔ ﻟﻠموظﻔين
ﯾتم ﺗكوﯾن ﻣخصص ﻟبند اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﻘدر ﻟمستحﻘﺎت اﻟموظﻔين ﻋن اﻹﺟﺎزات اﻟسنوﯾﺔ واﻟمزاﯾﺎ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻧتيجﺔ ﻟﻠخدﻣﺎت اﻟمﻘدﻣﺔ ﻣن ﻗبﻞ
اﻟموظﻔين ﺣتﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑيﺎن اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ اﻟموﺣد .ﯾتم ﻛذﻟك ﺗكوﯾن ﻣخصص ،ﺑﺎﺳتخدام اﻟتﻘنيﺎت اﻻﻛتوارﯾﺔ ،ﻟمكﺎﻓﺂت ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟخدﻣﺔ اﻟمستحﻘﺔ
ﻟﻠموظﻔين وﻓﻘﺎً ﻟﻘواﻧين اﻟﻌمﻞ ﻓﻲ اﻟبﻠدان اﻟتﻲ ﺗزاول ﻓيﻬﺎ اﻟمجموﻋﺔ ﻋمﻠيﺎﺗﻬﺎ ،وذﻟك ﻋن ﻓترات ﺧدﻣتﻬم ﺣتﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑيﺎن اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ اﻟموﺣد.
ﺑخصوص اﻟموظﻔين ﻣواطنﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟمتحدة ،ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑتكوﯾن ﻣخصص ﻟﻠمسﺎﻫمﺎت اﻟمﻘدﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻬيئﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠمﻌﺎﺷﺎت
واﻟتﺄﻣينﺎت اﻻﺟتمﺎﻋيﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟمتحدة وﺗحسب ﻛنسبﺔ ﻣئوﯾﺔ ﻣن رواﺗب اﻟموظﻔين ﺗﻘتصر اﻟتزاﻣﺎت اﻟمجموﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ
ﺗحمﻞ ﻟﻠمصﺎرﯾﻒ ﻋند اﺳتحﻘﺎﻗﻬﺎ .وﯾتم اﻟتﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ ﻛمدﻓوﻋﺎت ﻟخطط اﻟمسﺎﻫمﺎت اﻟمحددة ﺣيث ﺗكون اﻟتزاﻣﺎت اﻟمجموﻋﺔ
اﻟمسﺎﻫمﺎت واﻟتﻲ ّ
ﺑموﺟب ﻫذﻩ اﻟخطط ﻣسﺎوﯾﺔ ﻟتﻠك اﻟنﺎﺗجﺔ ﺑموﺟب ﺧطﺔ ﻣزاﯾﺎ ﻣسﺎﻫمﺎت اﻟتﻘﺎﻋد اﻟمحددة.
إن اﻟمخصص اﻟمتﻌﻠق ﺑﺎﻹﺟﺎزات اﻟسنوﯾﺔ وﺗذاﻛر اﻟسﻔر ﻣوﺿﺢ ﻛبند ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣتداول وﯾدرج ﺿمن اﻟذﻣم اﻟداﺋنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ واﻷﺧرى ،ﺑينمﺎ ﯾتم
ﻋرض اﻟمخصص اﻟمتﻌﻠق ﺑمكﺎﻓﺂت ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟخدﻣﺔ ﻛبند ﻣطﻠوﺑﺎت ﻏير ﻣتداول.
ﺗحوﯾﻞ اﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ
)أ( اﻟﻌمﻠﺔ اﻟمستخدﻣﺔ وﻋمﻠﺔ اﻟﻌرض
ﺗسجﻞ اﻟمﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ ﻓﻲ اﻟبداﯾﺔ ﻣن ﻗبﻞ ﻣنشﺂت اﻟمجموﻋﺔ ﺣسب أﺳﻌﺎر اﻟصرف اﻟﻔورﯾﺔ ﻟﻌمﻠتﻬﺎ اﻟمستخدﻣﺔ اﻟمﻌنيﺔ ﻓﻲ
اﻟتﺎرﯾﺦ اﻟذي ﺗكون ﺑﻪ اﻟمﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣؤﻫﻠﺔ ﻟﻠتثبيت ﻷول ﻣرة.

٣٧

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -٢أﺳس اﻹﻋداد واﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ )ﺗتمﺔ(
 ٦-٢ﻣﻠخص اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
ﺗحوﯾﻞ اﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ )ﺗتمﺔ(
)أ( اﻟﻌمﻠﺔ اﻟمستخدﻣﺔ وﻋمﻠﺔ اﻟﻌرض )ﺗتمﺔ(
إن اﻟموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟمصنﻔﺔ ﺑﺎﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ ﺗحول ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟصرف اﻟﻔورﯾﺔ ﻟﻠﻌمﻠﺔ اﻟمستخدﻣﺔ ﺑتﺎرﯾﺦ اﻟتﻘرﯾر.
إن اﻟﻔروﻗﺎت اﻟنﺎﺗجﺔ ﻣن ﺗسوﯾﺔ أو ﺗحوﯾﻞ اﻟبنود اﻟنﻘدﯾﺔ ﺗثبت ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر ﺑﺎﺳتثنﺎء اﻟبنود اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟتﻲ ﺗم ﺗﻌيينﻬﺎ ﻛجزء ﻣن
ﺗحوط ﺻﺎﻓﻲ اﺳتثمﺎر اﻟمجموﻋﺔ ﻓﻲ ﻋمﻠيﺔ أﺟنبيﺔ .ﯾتم ﺗثبيت ﻫذﻩ اﻟﻔروﻗﺎت ﻓﻲ ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى ﺣتﻰ ﯾتم اﺳتبﻌﺎد ﺻﺎﻓﻲ اﻻﺳتثمﺎر
ﻓﻲ اﻟوﻗت اﻟذي ﯾتم ﺗصنيﻒ اﻟمبﻠﻎ اﻟمتراﻛم ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر .ﺗسجﻞ رﺳوم اﻟضراﺋب واﻻﺋتمﺎن اﻟﻌﺎﺋد إﻟﻰ ﻓروﻗﺎت ﺳﻌر اﻟصرف
ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟبنود اﻟنﻘدﯾﺔ أﯾضﺎً ﻓﻲ ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى.
إن اﻟبنود ﻏير اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟتﻲ ﺗﻘﺎس ﺣسب اﻟتكﻠﻔﺔ اﻟتﺎرﯾخيﺔ ﺑﺎﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ ﯾتم ﺗحوﯾﻠﻬﺎ ﺑﺎﺳتخدام أﺳﻌﺎر اﻟصرف ﺑتوارﯾﺦ اﻟمﻌﺎﻣﻼت اﻷوﻟيﺔ.
إن اﻟبنود ﻏير اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟتﻲ ﺗم ﻗيﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ ﺗحول ﺑﺎﺳتخدام أﺳﻌﺎر اﻟصرف ﺑتﺎرﯾﺦ ﺗحدﯾد اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .إن
اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر اﻟنﺎﺗجﺔ ﻣن ﺗحوﯾﻞ اﻟبنود ﻏير اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟتﻲ ﺗم ﻗيﺎﺳﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﯾتم ﻣﻌﺎﻣﻠتﻬﺎ ﺑمﺎ ﯾتمﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺗثبيت اﻷرﺑﺎح أو
اﻟخسﺎﺋر ﻣن اﻟتﻐيير ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠبند )ﻋﻠﻰ ﺳبيﻞ اﻟمثﺎل ،ﻓروﻗﺎت اﻟتحوﯾﻞ ﻟﻠبنود ﺣيث ﯾتم ﺗثبيت أرﺑﺎح أو ﺧسﺎﺋر اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺿمن
ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى أو ﯾتم ﺗثبيت اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر أﯾضًﺎ ﺿمن ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى أو اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر ،ﻋﻠﻰ اﻟتواﻟﻲ(.
ﻋند ﺗحدﯾد ﺳﻌر اﻟصرف اﻟﻔوري اﻟمستخدم ﻋند اﻟتثبيت اﻷوﻟﻲ ﻟبند اﻟموﺟودات ذي اﻟﻌﻼﻗﺔ أو اﻟمصﺎرﯾﻒ أو اﻟدﺧﻞ )أو ﺟزء ﻣنﻪ( ﻋند
اﻟتوﻗﻒ ﻋن ﺗثبيت ﺑند ﻣوﺟودات ﻏير ﻧﻘدي أو ﺑند ﻣطﻠوﺑﺎت ﻏير ﻧﻘدي ﯾتﻌﻠق ﺑﺎﻟمبﻠﻎ اﻟمدﻓوع ﻣﻘدﻣﺎً ،ﯾكون ﺗﺎرﯾﺦ اﻟمﻌﺎﻣﻠﺔ ﻫو اﻟتﺎرﯾﺦ اﻟذي
ﺗﻘوم ﻓيﻪ اﻟمجموﻋﺔ ﺑﺎﻟتثبيت اﻷوﻟﻲ ﻟبند اﻟموﺟودات ﻏير اﻟنﻘدي أو ﺑند اﻟمطﻠوﺑﺎت ﻏير اﻟنﻘدي اﻟنﺎﺗﺞ ﻋن اﻟمبﻠﻎ اﻟمدﻓوع ﻣﻘدﻣﺎً .إذا ﻛﺎن ﻫنﺎك
أي ﺳداد أو اﺳتﻼم ﻟدﻓﻌﺎت ﻣتﻌددة ،ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑتحدﯾد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟمﻌﺎﻣﻼت ﻟكﻞ ﺳداد أو اﺳتﻼم ﻟدﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ.
)ب( ﻣنشﺂت اﻟمجموﻋﺔ
ﻋند ﺗوﺣيد اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ،ﯾتم ﺗحوﯾﻞ ﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻌمﻠيﺎت اﻷﺟنبيﺔ إﻟﻰ اﻟدرﻫم اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﺑسﻌر اﻟصرف اﻟسﺎﺋد ﺑتﺎرﯾﺦ اﻟتﻘرﯾر وﯾتم
ﺗحوﯾﻞ ﺑيﺎﻧﺎت اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر ﺑسﻌر اﻟصرف اﻟسﺎﺋد ﺑتﺎرﯾﺦ اﻟمﻌﺎﻣﻼت .إن ﻓروﻗﺎت اﻟتحوﯾﻞ اﻟنﺎﺗجﺔ ﻣن ﺗوﺣيد اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﺗثبت
ﺿمن ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى .ﻋند اﺳتبﻌﺎد ﻋمﻠيﺔ أﺟنبيﺔ ،ﺗتم إﻋﺎدة ﺗصنيﻒ ﻋنصر ﺑنود اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻷﺧرى اﻟمتﻌﻠق ﺑتﻠك اﻟﻌمﻠيﺔ
اﻷﺟنبيﺔ إﻟﻰ اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر.
إن أي ﺷﻬرة ﺗنتﺞ ﻣن اﻻﺳتحواذ ﻋﻠﻰ ﻋمﻠيﺔ أﺟنبيﺔ وأي ﺗﻌدﯾﻼت ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻘيمﺔ اﻟمدرﺟﺔ ﻟﻠموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت ﺗنتﺞ ﻣن اﻻﺳتحواذ
ﺗﻌﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻌمﻠيﺔ اﻷﺟنبيﺔ وﺗحول ﺑسﻌر اﻟصرف اﻟﻔوري ﺑتﺎرﯾﺦ اﻟتﻘرﯾر.
اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟطﺎرﺋﺔ
ﻻ ﯾتم ﺗثبيت اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟطﺎرﺋﺔ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ اﻟموﺣد .وﯾتم اﻹﻓصﺎح ﻋنﻬﺎ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟمستبﻌد ﺗدﻓق ﺧﺎرج ﻟﻠموارد اﻟتﻲ ﺗتضمن
ﻣزاﯾﺎ اﻗتصﺎدﯾﺔ .ﻻ ﯾتم ﺗثبيت ﺑند ﻣوﺟودات طﺎرﺋﺔ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ اﻟموﺣد ﻟكن ﯾتم اﻹﻓصﺎح ﻋنﻬﺎ ﻋندﻣﺎ ﯾكون ﻣن اﻟمرﺟﺢ ﺗدﻓق داﺧﻞ
ﻟﻠمزاﯾﺎ اﻻﻗتصﺎدﯾﺔ.
اﻟتصنيﻔﺎت اﻟمتداوﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟتصنيﻔﺎت ﻏير اﻟمتداوﻟﺔ
ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑﻌرض اﻟموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ اﻟموﺣد اﺳتنﺎداً إﻟﻰ اﻟتصنيﻒ اﻟمتداول/ﻏير اﻟمتداول .ﯾتم ﺗصنيﻒ ﺑند
اﻟموﺟودات ﻣتداوﻻً ﻋندﻣﺎ ﯾكون:





ﻣتوﻗﻊ ﺗحﻘيﻘﻪ أو ﻫنﺎك اﻟنيﺔ ﻟبيﻌﻪ أو اﺳتﻬﻼﻛﻪ ﻓﻲ اﻟدورة اﻟتشﻐيﻠيﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ؛
ﻣحتﻔظ ﺑﻪ ﺑشكﻞ رﺋيسﻲ ﻟﻐرض اﻟمتﺎﺟرة؛
ﻣتوﻗﻊ ﺗحﻘيﻘﻪ ﺧﻼل  ١٢ﺷﻬ اًر ﺑﻌد ﻓترة إﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ؛
ﻧﻘدﯾﺔ أو ﺷبﻪ ﻧﻘدﯾﺔ إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣﻘيداً ﻣن أن ﯾحول أو ﯾستخدم ﻟسداد ﺑند ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟﻔترة  ١٢ﺷﻬ اًر ﺑﻌد ﻓترة إﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر
اﻟمﺎﻟيﺔ.
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 -٢أﺳس اﻹﻋداد واﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ )ﺗتمﺔ(
 ٦-٢ﻣﻠخص اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
اﻟتصنيﻔﺎت اﻟمتداوﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟتصنيﻔﺎت ﻏير اﻟمتداوﻟﺔ )ﺗتمﺔ(
ﯾتم ﺗصنيﻒ ﺟميﻊ اﻟموﺟودات اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻏير ﻣتداوﻟﺔ.
ﯾتم ﺗصنيﻒ ﺑند اﻟمطﻠوﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻣتداول إذا ﻛﺎن:





ﻣتوﻗﻊ ﺗسوﯾتﻪ ﺧﻼل دورة ﺗشﻐيﻠيﺔ ﻋﺎدﯾﺔ؛
ﻣحتﻔظ ﺑﻪ ﺑشكﻞ رﺋيسﻲ ﻟﻐرض اﻟمتﺎﺟرة؛
ﻣستحق اﻟسداد ﺧﻼل  ١٢ﺷﻬ اًر ﺑﻌد ﻓترة إﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ؛ أو
ﻻ ﺗوﺟد ﻫنﺎك ﺣﻘوق ﻏير ﻣشروطﺔ ﻟتﺄﺟيﻞ ﺗسوﯾﺔ ﺑند اﻟمطﻠوﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻟمدة  ١٢ﺷﻬ اًر ﺑﻌد ﻓترة إﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ.

ﺑنﺎء ﻋﻠﻰ اﺧتيﺎر اﻟطرف اﻟمﻘﺎﺑﻞ ،ﻋن طرﯾق إﺻدار أدوات ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ ﻻ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ
إن ﺷروط ﺑند اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟتﻲ ﻗد ﯾنتﺞ ﻋنﻬﺎ ﺗسوﯾتﻪً ،
ﺗصنيﻔﻬﺎ.
ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑتصنيﻒ ﺟميﻊ اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻷﺧرى ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻏير ﻣتداوﻟﺔ.
وﯾتم ﺗصنيﻒ ﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت اﻟضرﯾبﺔ اﻟمؤﺟﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت ﻏير ﻣتداوﻟﺔ.

 -٣اﺳتخدام اﻟتﻘدﯾرات واﻷﺣكﺎم
إن إﻋداد اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﯾﻘتضﻲ ﻣن اﻹدارة وﺿﻊ أﺣكﺎم وﺗﻘدﯾرات واﻓتراﺿﺎت ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﺗطبيق اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ واﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمدرﺟﺔ
ﻟﻠموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت واﻟدﺧﻞ واﻟمصﺎرﯾﻒ .وﻗد ﺗختﻠﻒ اﻟنتﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠيﺔ ﻋن ﺗﻠك اﻟتﻘدﯾرات.
وﻋند إﻋداد ﻫذﻩ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ،ﻛﺎﻧت اﻷﺣكﺎم اﻟجوﻫرﯾﺔ اﻟتﻲ اﺗخذﺗﻬﺎ اﻹدارة ﻋند ﺗطبيق اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ واﻟمصﺎدر
اﻟرﺋيسيﺔ ﻟﻠتﻘدﯾرات ﻏير اﻟمؤﻛدة ﻧﻔس اﻷﺣكﺎم واﻟمصﺎدر اﻟمطبﻘﺔ ﻓﻲ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﻟﻠسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر .٢٠١٩

 ١-٣اﻟتﻘدﯾرات واﻻﻓتراﺿﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ
ﯾتطﻠب إﻋداد اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﻟﻠمجموﻋﺔ ﻣن اﻹدارة إﺟراء اﻷﺣكﺎم واﻟتﻘدﯾرات واﻻﻓتراﺿﺎت اﻟتﻲ ﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟمبﻠﻎ اﻟمﻌﻠن ﻟﻠموﺟودات
واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ واﻹﯾرادات واﻟمصﺎرﯾﻒ واﻹﻓصﺎﺣﺎت واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟطﺎرﺋﺔ واﻟمخصصﺎت اﻟنﺎﺗجﺔ واﻟﻘيم اﻟﻌﺎدﻟﺔ .وﺗستند ﻫذﻩ اﻟتﻘدﯾرات ﺑﺎﻟضرورة
إﻟﻰ اﻓتراﺿﺎت ﺣول اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟﻌواﻣﻞ ،وﻗد ﺗختﻠﻒ اﻟنتﺎﺋﺞ اﻟﻔﻌﻠيﺔ ﻋن اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمﻌﻠنﺔ .ﺗتم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟتﻘدﯾرات واﻻﻓتراﺿﺎت اﻷﺳﺎﺳيﺔ ﺑصﻔﺔ
ﻣستمرة .وﯾتم ﺗثبيت ﻣراﺟﻌﺎت اﻟتﻘدﯾرات اﻟمحﺎﺳبيﺔ ﻓﻲ اﻟﻔترة اﻟتﻲ ﺗتم ﻓيﻬﺎ ﻣ ارﺟﻌﺔ اﻟتﻘدﯾرات وﻓﻲ أي ﻓترات ﻣستﻘبﻠيﺔ ﻣتﺄﺛرة.
أ( طرﯾﻘﺔ اﻟتكﻠﻔﺔ إﻟﻰ اﻟتكﻠﻔﺔ )طرﯾﻘﺔ إدﺧﺎل( ﻟﻘيﺎس ﻣستوى إﻧجﺎز أﻋمﺎل اﻟﻌﻘود اﻹﻧشﺎﺋيﺔ
ﺗستخدم اﻟمجموﻋﺔ طرﯾﻘﺔ اﻟتكﻠﻔﺔ إﻟﻰ اﻟتكﻠﻔﺔ )طرﯾﻘﺔ إدﺧﺎل( ﻓﻲ ﻣحﺎﺳبﺔ اﻟﻌﻘود اﻹﻧشﺎﺋيﺔ اﻟخﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ .وﯾتﻌين ﻋﻠﻰ اﻟمجموﻋﺔ ،ﺑتﺎرﯾﺦ ﻛﻞ ﺗﻘرﯾر
ﻣﺎﻟﻲ ،ﺗﻘدﯾر ﻣرﺣﻠﺔ اﻹﻧجﺎز وﺗكﺎﻟيﻒ اﻹﻧجﺎز ﻟﻌﻘودﻫﺎ اﻹﻧشﺎﺋيﺔ .وﯾتطﻠب ذﻟك ﻣن اﻟمجموﻋﺔ إﺟراء ﺗﻘدﯾرات ﻟﻠتكﺎﻟيﻒ اﻟمستﻘبﻠيﺔ اﻟتﻲ ﺳيتم ﺗحمﻠﻬﺎ،
اﺳتنﺎداً إﻟﻰ اﻷﻋمﺎل اﻟتﻲ ﺳيتم ﺗنﻔيذﻫﺎ ﺑﻌد ﺗﺎرﯾﺦ اﻟتﻘرﯾر اﻟمﺎﻟﻲ .وﺗتضمن ﻫذﻩ اﻟتﻘدﯾرات أﯾضﺎً ﺗكﻠﻔﺔ اﻟمطﺎﻟبﺎت اﻟمحتمﻠﺔ ﻣن ﻣﻘﺎوﻟﻲ اﻟبﺎطن
وﺗكﻠﻔﺔ اﻟوﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟتزاﻣﺎت اﻟتﻌﺎﻗدﯾﺔ اﻷﺧرى ﻟﻠﻌمﻼء .وﺗنﻌكس اﻷﺛﺎر اﻟمترﺗبﺔ ﻋﻠﻰ أي ﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟتﻘدﯾرات ﻓﻲ اﻟﻔترة اﻟتﻲ ﺗتم ﻓيﻬﺎ ﻣراﺟﻌﺔ
اﻟتﻘدﯾرات .وﻋندﻣﺎ ﺗتجﺎوز ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟﻌﻘد اﻟمتوﻗﻌﺔ إﺟمﺎﻟﻲ إﯾرادات اﻟﻌﻘد اﻟمتوﻗﻌﺔ ،ﯾتم ﺗثبيت إﺟمﺎﻟﻲ اﻟخسﺎﺋر اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻓو اًر ،ﺣﺎﻟمﺎ ﯾتم ﺗوﻗﻌﻬﺎ،
اء ﺑدأ اﻟﻌمﻞ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود أم ﻻ .ﺗستخدم اﻟمجموﻋﺔ ﻓرﯾﻘﻬﺎ اﻟتجﺎري ﻟتﻘدﯾر ﺗكﺎﻟيﻒ إﻧجﺎز ﻋﻘود اﻹﻧشﺎءات .وﯾتم ﺗضمين ﻋواﻣﻞ ﻣثﻞ
ﺳو ً
اﻟتﺄﺧيرات ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﻧجﺎز اﻟمتوﻗﻊ واﻟتﻐيرات ﻓﻲ ﻧطﺎق اﻟﻌمﻞ واﻟتﻐيرات ﻓﻲ اﻷﺳﻌﺎر اﻟجوﻫرﯾﺔ وﺗكﺎﻟيﻒ اﻟﻌمﺎﻟﺔ واﻟتكﺎﻟيﻒ اﻷﺧرى ﺿمن ﺗﻘدﯾرات
ﺑنﺎء ﻋﻠﻰ أﻓضﻞ اﻟتﻘدﯾرات اﻟتﻲ ﯾتم ﺗحدﯾثﻬﺎ ﺑصﻔﺔ دورﯾﺔ.
ﺗكﻠﻔﺔ اﻹﻧشﺎء ً
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 -٣اﺳتخدام اﻟتﻘدﯾرات واﻷﺣكﺎم )ﺗتمﺔ(
 ١-٣اﻟتﻘدﯾرات واﻻﻓتراﺿﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
ب( ﻓروﻗﺎت أﻋمﺎل اﻟﻌﻘود واﻟمطﺎﻟبﺎت
ﺳتتم ﻣﻌﺎﻟجﺔ أواﻣر اﻟتﻌدﯾﻞ ﻣحﺎﺳبيﺎً ﻓﻲ اﻟمستﻘبﻞ أو ﻟﻠﻌﻘود اﻟجدﯾدة اﺳتنﺎداً إﻟﻰ طبيﻌﺔ وﺳﻌر اﻟمنتجﺎت واﻟخدﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓيﺔ اﻟمطﻠوﺑﺔ ﻣن ﺧﻼل
أواﻣر اﻟتﻌدﯾﻞ ﻫذﻩ .وﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑتضمين اﻟمبﻠﻎ اﻟمتﻐير )ﺑمﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟمطﺎﻟبﺎت وﻗيم اﻟﻌﻘود اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻹﻋﺎدة اﻟﻘيﺎس واﻟخصوﻣﺎت( ﻓﻲ ﺳﻌر
اﻟمﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟتﻲ ﺗتوﻗﻊ أن ﯾحق ﻟﻬﺎ ﻣن ﺑداﯾﺔ اﻟﻌﻘد .ﺳيتم ﺗﻘييد اﻟمبﻠﻎ اﻟمتﻐير إﻟﻰ اﻟحد اﻟذي ﯾكون ﻣن اﻟمرﺟﺢ أن ﻻ ﯾحدث ﻋكس ﺟوﻫري ﻓﻲ
ﻣبﻠﻎ اﻹﯾرادات اﻟتراﻛميﺔ اﻟمثبت ﻋند ﺛبوت اﻟتﻘدﯾرات ﻏير اﻟمؤﻛدة اﻟمصﺎﺣبﺔ ﻟﻠمبﻠﻎ اﻟمتﻐير ﻻﺣﻘ ًﺎ.
ج( اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗيمﺔ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ
ﺗستند ﻣخصصﺎت ﺧسﺎﺋر اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ إﻟﻰ اﻓتراﺿﺎت ﺑشﺄن ﻣخﺎطر اﻟتﻌثر ﻓﻲ اﻟسداد وﻣﻌدﻻت اﻟخسﺎﺋر اﻟمتوﻗﻌﺔ .ﺗستخدم اﻟمجموﻋﺔ
اﻷﺣكﺎم ﻋند ﻋمﻞ ﻫذﻩ اﻻﻓتراﺿﺎت وﺗحدﯾد ﻣدﺧﻼت ﺣسﺎب اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ ،اﺳتنﺎداً إﻟﻰ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟتﺎرﯾخيﺔ اﻟسﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ وظروف
اﻟسوق اﻟحﺎﻟيﺔ وﻛذﻟك اﻟتﻘدﯾرات اﻟمستﻘبﻠيﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﻓترة ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﺎﻟيﺔ.
د( اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗيمﺔ اﻟموﺟودات ﻏير اﻟمﺎﻟيﺔ
ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑتﻘييم ﻓيمﺎ إذا ﻛﺎﻧت ﻫنﺎك أﯾﺔ ﻣؤﺷرات ﻋﻠﻰ اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗيمﺔ اﻟموﺟودات ﻏير اﻟمﺎﻟيﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ ﺗﺎرﯾﺦ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ.
وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻣثﻞ ﻫذا اﻟمؤﺷر ،أو ﻋندﻣﺎ ﯾكون اﻻﺧتبﺎر اﻟسنوي ﻟبند اﻟموﺟودات ﺑخصوص اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ ﻣطﻠوﺑ ًﺎ ،ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ
ﺑتﻘدﯾر اﻟمبﻠﻎ اﻟﻘﺎﺑﻞ ﻟﻼﺳترداد ﻟبند اﻟموﺟودات .وﯾتم اﺧتبﺎر اﻟشﻬرة واﻟموﺟودات ﻏير اﻟمﻠموﺳﺔ ذات أﻋمﺎر اﻻﺳتخدام ﻏير اﻟمﻘدرة ﺑخصوص
اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ ﺳنوﯾ ًﺎ أو ﻓﻲ اﻷوﻗﺎت اﻷﺧرى اﻟتﻲ ﺗوﺟد ﻓيﻬﺎ ﺗﻠك اﻟمؤﺷرات .ﯾتم اﺧتبﺎر اﻟموﺟودات ﻏير اﻟمﺎﻟيﺔ اﻷﺧرى ﺑخصوص
اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ ﻋندﻣﺎ ﺗكون ﻫنﺎك ﻣؤﺷرات ﺑﺄن اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمدرﺟﺔ ﻣن ﻏير اﻟممكن ﺗحصيﻠﻬﺎ .ﻋندﻣﺎ ﯾتم إﺟراء اﺣتسﺎب ﻗيمﺔ اﻻﺳتخدام،
ﯾتﻌين ﻋﻠﻰ اﻹدارة ﺗﻘدﯾر اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟمستﻘبﻠيﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻣن اﻟموﺟودات أو اﻟوﺣدة اﻟمنتجﺔ ﻟﻠنﻘد واﺧتيﺎر ﻣﻌدل اﻟخصم اﻟمنﺎﺳب ﻣن أﺟﻞ
اﺣتسﺎب اﻟﻘيمﺔ اﻟحﺎﻟيﺔ ﻟتﻠك اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ.
)ﻫـ(

ﻣخصص ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ واﻷﺧرى

ﺗستخدم اﻟمجموﻋﺔ ﺟدول ﻣخصصﺎت ﻟحسﺎب ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ واﻷﺧرى ،ﺑمﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟمصﺎرﯾﻒ
اﻟمدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣ ًﺎ واﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ ﻣن اﻟﻌمﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘود .ﺗستند ﻣﻌدﻻت اﻟمخصصﺎت إﻟﻰ ﻋدد أﯾﺎم اﻟتﺄﺧر ﻋن اﻟسداد ﻟمجموﻋﺎت ﻣختﻠﻔﺔ
ﻣن اﻟﻌمﻼء اﻟتﻲ ﻟﻬﺎ أﻧمﺎط ﺧسﺎﺋر ﻣمﺎﺛﻠﺔ )ﻋﻠﻰ ﺳبيﻞ اﻟمثﺎل ،ﺣسب اﻟموﻗﻊ اﻟجﻐراﻓﻲ وﻧوع اﻟمنتﺞ وﻧوع اﻟﻌميﻞ وﺗﻘييمﻪ واﻟتﻐطيﺔ ﺑواﺳطﺔ
اﻻﻋتمﺎدات اﻟمستندﯾﺔ واﻷﺷكﺎل اﻷﺧرى ﻣن اﻟضمﺎﻧﺎت اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ(.
ﯾستند ﺟدول اﻟمخصصﺎت ﻓﻲ اﻟبداﯾﺔ إﻟﻰ ﻣﻌدﻻت اﻟتﻌثر اﻟسﺎﺑﻘﺔ اﻟمﻼﺣظﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ .ﺳتﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑمﻌﺎﯾرة اﻟجدول ﻟتﻌدﯾﻞ ﺗجرﺑﺔ
ﺑنﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣستﻘبﻠيﺔ .ﻋﻠﻰ ﺳبيﻞ اﻟمثﺎل ،إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟمتوﻗﻊ أن ﺗتدﻫور اﻟظروف اﻻﻗتصﺎدﯾﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ
ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟسﺎﺑﻘﺔ ً
)إﺟمﺎﻟﻲ اﻟمنتﺞ اﻟمحﻠﻲ( ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟمﻘبﻞ ،ﻣمﺎ ﻗد ﯾؤدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻋدد ﺣﺎﻻت اﻟتﻌثر ﻓﻲ ﻗطﺎع اﻟتصنيﻊ ،ﯾتم ﺗﻌدﯾﻞ ﻣﻌدﻻت اﻟتﻌثر
اﻟسﺎﺑﻘﺔ .ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﻞ ﺗﻘرﯾر ،ﯾتم ﺗحدﯾث ﻣﻌدﻻت اﻟتﻌثر اﻟسﺎﺑﻘﺔ اﻟمﻠحوظﺔ وﯾتم ﺗحﻠيﻞ اﻟتﻐيرات ﻓﻲ اﻟتﻘدﯾرات اﻟمستﻘبﻠيﺔ .إن ﺗﻘييم اﻟتراﺑط
ﺑين ﻣﻌدﻻت اﻟتﻌثر اﻟسﺎﺑﻘﺔ اﻟمﻠحوظﺔ واﻟظروف اﻻﻗتصﺎدﯾﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ وﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻫو ﺗﻘدﯾر ﺟوﻫري .إن ﻗيمﺔ ﺧسﺎﺋر
اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ ﺣسﺎﺳﺔ ﻟﻠتﻐيرات ﻓﻲ اﻟظروف واﻷوﺿﺎع اﻻﻗتصﺎدﯾﺔ اﻟمتوﻗﻌﺔ .ﻗد ﻻ ﺗكون اﻟخبرة اﻟسﺎﺑﻘﺔ ﻟخسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟخﺎﺻﺔ
أﯾضﺎ دﻟيﻼً ﻋﻠﻰ اﻟتﻌثر اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﻌميﻞ ﻓﻲ اﻟمستﻘبﻞ .إن اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑخسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن
ﺑﺎﻟمجموﻋﺔ واﻟتنبؤ ﺑﺎﻟظروف اﻻﻗتصﺎدﯾﺔ ً
اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ واﻷﺧرى ﻟﻠمجموﻋﺔ ﻣبينﺔ ﻓﻲ اﻹﯾضﺎح .١٢
ﻛمﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑيﺎن اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ اﻟموﺣد ،ﺑﻠﻎ إﺟمﺎﻟﻲ اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ واﻷﺧرى ،ﺑمﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻟمصﺎرﯾﻒ اﻟمدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎً واﻟمبﻠﻎ
اﻟمستحق ﻣن اﻟﻌمﻼء ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘود ﻣبﻠﻎ  ١٬٠٦٦٬١١٥أﻟﻒ درﻫم ) ١٬٠٥٢٬٢٣٧ - ٢٠١٩أﻟﻒ درﻫم( وﺑﻠﻎ ﻣخصص اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ
ﻣبﻠﻎ  ٧٦٩٬٠٩١أﻟﻒ درﻫم ) ٧٢٠٬٤٤٣ – ٢٠١٩أﻟﻒ درﻫم( .إن أي ﻓرق ﺑين اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمحصﻠﺔ ﻓﻌﻠيًﺎ ﻓﻲ اﻟﻔترات اﻟمستﻘبﻠيﺔ واﻟمبﺎﻟﻎ
اﻟمتوﻗﻊ ﺗحصيﻠﻬﺎ ﯾتم ﺗثبيتﻪ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣد.

٤٠

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -٣اﺳتخدام اﻟتﻘدﯾرات واﻷﺣكﺎم )ﺗتمﺔ(
 ١-٣اﻟتﻘدﯾرات واﻻﻓتراﺿﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ اﻟﻬﺎﻣﺔ )ﺗتمﺔ(
)و( ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر  -ﺗﻘدﯾر ﻧسبﺔ اﻻﻗتراض اﻟمتزاﯾدة
ﻻ ﯾمكن ﻟﻠمجموﻋﺔ ﺗحدﯾد ﻧسبﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟضمنيﺔ ﻓﻲ ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر ﺑسﻬوﻟﺔ ،وﻣن ﺛم ﺗستخدم ﻧسبﺔ اﻻﻗتراض اﻟمتزاﯾدة اﻟخﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻟﻘيﺎس
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر .إن ﻧسبﺔ اﻻﻗتراض اﻟمتزاﯾدة ﻫﻲ ﻧسبﺔ اﻟﻔﺎﺋدة اﻟتﻲ ﻗد ﯾتوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟمجموﻋﺔ دﻓﻌﻬﺎ ﻟﻼﻗتراض ﻟﻔترة ﻣمﺎﺛﻠﺔ ،وﺑنﻔس
اﻟضمﺎن ،اﻷﻣوال اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠحصول ﻋﻠﻰ ﺑند ﻣوﺟودات ﺑﻘيمﺔ ﻣمﺎﺛﻠﺔ ﻟبند ﻣوﺟودات ﺣق اﻻﺳتخدام ﻓﻲ ﺑيئﺔ اﻗتصﺎدﯾﺔ ﻣمﺎﺛﻠﺔ .وﻣن ﺛم ﺗﻌكس
ﻧسبﺔ اﻻﻗتراض اﻟمتزاﯾدة "ﻣﺎ ﻗد ﯾتوﺟب ﻋﻠﻰ اﻟمجموﻋﺔ دﻓﻌﻪ" ،واﻟذي ﯾحتﺎج إﻟﻰ ﺗﻘدﯾر ﻋند ﻋدم ﺗوﻓر ﻧسب ﻣﻠحوظﺔ .ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑتﻘدﯾر
ﻧسبﺔ اﻻﻗتراض اﻟمتزاﯾدة ﺑﺎﺳتخدام اﻟمدﺧﻼت اﻟمﻠحوظﺔ ﻣثﻞ ﻣتوﺳط ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟسحب ﻋﻠﻰ اﻟمكشوف ﻣن اﻟبنوك ،أي ﺑنسبﺔ ٪٧
ﺳنوﯾﺎً.
)ز( اﻷﻋمﺎر اﻟمﻘدرة ﻟﻠممتﻠكﺎت واﻟمﻌدات
ﺗﻘوم إدارة اﻟمجموﻋﺔ ﺑتحدﯾد اﻷﻋمﺎر اﻟمﻘدرة ﻟﻠممتﻠكﺎت واﻟمﻌدات ﻻﺣتسﺎب اﻻﺳتﻬﻼك .ﯾتم ﺗحدﯾد ﻫذا اﻟتﻘدﯾر ﺑﻌد اﻷﺧذ ﺑﻌين اﻻﻋتبﺎر
اﻻﺳتخدام اﻟمتوﻗﻊ ﻟبند اﻟموﺟودات أو اﻻﺳتﻬﻼك اﻟﻔﻌﻠﻲ .ﺗﻘوم اﻹدارة ﺑمراﺟﻌﺔ اﻟﻘيمﺔ اﻟمتبﻘيﺔ واﻷﻋمﺎر اﻟمﻘدرة ﺑشكﻞ ﺳنوي وﯾتم ﺗﻌدﯾﻞ
ﺗكﺎﻟيﻒ اﻻﺳتﻬﻼك اﻟمستﻘبﻠيﺔ ﻋندﻣﺎ ﺗﻌتﻘد اﻹدارة ﺑﺄن اﻷﻋمﺎر اﻟمﻘدرة ﺗختﻠﻒ ﻋن اﻟتﻘدﯾرات اﻟسﺎﺑﻘﺔ.
اﻷﺣكﺎم
ﺿمن ﺳيﺎق ﻋمﻠيﺔ ﺗطبيق اﻟسيﺎﺳﺎت اﻟمحﺎﺳبيﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ ،أﺻدرت اﻹدارة اﻷﺣكﺎم اﻟتﺎﻟيﺔ ،واﻟتﻲ ﻟﻬﺎ أﻛبر ﺗﺄﺛير ﺟوﻫري ﻋﻠﻰ اﻟمبﺎﻟﻎ
اﻟمثبتﺔ ﻓﻲ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة:
ﺗحدﯾد ﻓترة اﻹﯾجﺎر ﻟﻠﻌﻘود اﻟتﻲ ﺗتضمن ﺧيﺎرات اﻟتجدﯾد واﻹﻧﻬﺎء  -اﻟمجموﻋﺔ ﻛمستﺄﺟر
ﻋند ﺗحدﯾد ﻓترة اﻹﯾجﺎر ،ﺗضﻊ اﻹدارة ﻓﻲ اﻋتبﺎرﻫﺎ ﺟميﻊ اﻟحﻘﺎﺋق واﻟظروف اﻟتﻲ ﺗُنشﺊ ﺣﺎﻓز اﻗتصﺎدي ﻟممﺎرﺳﺔ ﺧيﺎر اﻟتمدﯾد أو ﻋدم
ﻣمﺎرﺳﺔ ﺧيﺎر اﻹﻧﻬﺎء .ﯾتم ﺗضمين ﺧيﺎرات اﻟتمدﯾد )أو اﻟﻔترات اﻟتﻲ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﻌد ﺧيﺎرات اﻹﻧﻬﺎء( ﻓﻲ ﻓترة اﻹﯾجﺎر ﻓﻘط إذا ﻛﺎن ﻣن اﻟمؤﻛد
ٍ
ﺑشكﻞ ﻣﻌﻘول أن ﯾتم ﺗمدﯾد اﻹﯾجﺎر )أو ﻻ ﯾتم إﻧﻬﺎؤﻩ( .ﻟم ﯾتم ﺗضمين اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟمستﻘبﻠيﺔ اﻟمحتمﻠﺔ اﻟتﻲ ﺗتجﺎوز ﻓترة اﻹﯾجﺎر ﺿمن
ٍ
ﺑند ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر ﻧظ اًر ﻷﻧﻪ ﻣن ﻏير اﻟمؤﻛد ﺑشكﻞ ﻣﻌﻘول أن ﯾتم ﺗمدﯾد اﻹﯾجﺎر )أو ﻻ ﯾتم إﻧﻬﺎؤﻩ(.
وﺗتم ﻣراﺟﻌﺔ اﻟتﻘييم ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗوع ﺣدث ﺟوﻫري أو ﺗﻐير ﺟوﻫري ﻓﻲ اﻟظروف واﻟذي ﯾؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟتﻘييم وﯾﻘﻊ ﺿمن ﻧطﺎق ﺳيطرة
اﻟمستﺄﺟر .ﺧﻼل اﻟسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ،٢٠٢٠ﻟم ﺗﻘﻊ أي أﺣداث ﺟوﻫرﯾﺔ أو ﺗﻐيرات ﺟوﻫرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟظروف واﻟتﻲ ﺗستدﻋﻲ أن
ﺗﻘوم اﻹدارة ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘييم ﻓترة اﻹﯾجﺎر.
ﺗصنيﻒ اﻟﻌﻘﺎرات
ﺗحدد اﻟمجموﻋﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺎر ﯾتم ﺗصنيﻔﻪ ﻛﻌﻘﺎر اﺳتثمﺎري أو ﺿمن اﻟممتﻠكﺎت واﻟمﻌدات.
• ﺗتﺄﻟﻒ اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳتثمﺎرﯾﺔ ﻣن اﻟﻌﻘﺎرات اﻟمحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟتحﻘيق ﻋواﺋد إﯾجﺎر طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ أو ﻟزﯾﺎدة رأس اﻟمﺎل ،أو ﻛﻠيﻬمﺎ ،واﻟتﻲ ﻻ
ﺗشﻐﻠﻬﺎ اﻟمجموﻋﺔ؛
• ﺗتﺄﻟﻒ اﻟممتﻠكﺎت واﻟمﻌدات ﻣن اﻟﻌﻘﺎرات اﻟمحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻸﻏراض اﻹدارﯾﺔ أو ﻟتﻘدﯾم اﻟخدﻣﺎت.
اﻟموﺟودات اﻟمحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠبيﻊ
ﺧﻼل ﺳنﺔ  ،٢٠١٨ﺟرى
)ﻋمﺎن( .وﺗم ﺗصنيﻒ ﻋمﻠيﺎت ﺷرﻛﺔ درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل
ذ.م.م
ﻧﺎﺷيوﻧﺎل
ر
اﻧت
ﺳكﻞ
أﻧد
ﯾك
در
ﺷرﻛﺔ
ﺗصﻔيﺔ
ُ
)ﻋمﺎن( ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣجموﻋﺔ اﺳتبﻌﺎد ﻣحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠبيﻊ .رأى ﻣجﻠس اﻹدارة أن اﻟشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﺗﻔﻲ ﺑمﻌﺎﯾير ﺗصنيﻔﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣحتﻔظ
ذ.م.م ُ
ﺑﻬﺎ ﻟﻠبيﻊ ﻧظ اًر ﻷﻧﻪ ﺗم ﺑدء إﺟراءات اﺳتكمﺎل ﻋمﻠيﺔ اﻟتصﻔيﺔ.

٤١

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -٤ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻘطﺎﻋﺎت
ﯾتم ﺑيﺎن اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟتشﻐيﻠيﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ أدﻧﺎﻩ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم " ٨اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟتشﻐيﻠيﺔ" .ﯾﻘتضﻲ
ٍ
ﺑشكﻞ ﻣنتظم ﻣن
ﻫذا اﻟمﻌيﺎر ﺗحدﯾد اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟتشﻐيﻠيﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟداﺧﻠيﺔ اﻟمﻌدة ﺣول ﻣكوﻧﺎت اﻟمجموﻋﺔ ،وﺗتم ﻣراﺟﻌﺔ ﻫذﻩ اﻟتﻘﺎرﯾر
ﻗبﻞ "اﻹدارة اﻟتنﻔيذﯾﺔ" اﻟتﻲ ﺗﻌتبر اﻟمسؤول اﻟرﺋيسﻲ ﻋن اﺗخﺎذ اﻟﻘ اررات ﺑشﺄن اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟتشﻐيﻠيﺔ وذﻟك ﺑﻬدف ﺗخصيص اﻟموارد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟكﻞ ﻗطﺎع
وﺗﻘييم أداﺋﻪ .إن اﻹدارة اﻟتنﻔيذﯾﺔ ﺗﻘوم ﺑتﻘييم أداء اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟتشﻐيﻠيﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻹﯾرادات.
ﻗطﺎﻋﺎت اﻷﻋمﺎل
ﺑنﺎء ﻋﻠﻰ اﻟخدﻣﺎت اﻟمﻘدﻣﺔ ﻣن ﻛﻞ وﺣدة .ﺗضم اﻟمجموﻋﺔ ﺛﻼث ﻗطﺎﻋﺎت ﺗشﻐيﻠيﺔ
ﯾتم ﺗﻘسيم اﻟمجموﻋﺔ ﻟﻸﻏراض اﻹدارﯾﺔ إﻟﻰ وﺣدات ﺗنظيميﺔ ً
رﺋيسيﺔ ﻫﻲ اﻷﻋمﺎل اﻟﻬندﺳيﺔ )اﻟميكﺎﻧيكيﺔ واﻟكﻬرﺑﺎﺋيﺔ واﻟصحيﺔ( واﻷﻋمﺎل اﻟمدﻧيﺔ ،وأﻋمﺎل أﺧرى.
ﯾتوﻟﻰ ﻗطﺎع اﻷﻋمﺎل اﻟﻬندﺳيﺔ ﺗنﻔيذ أﻋمﺎل اﻟمﻘﺎوﻻت اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘطﺎع اﻹﻧشﺎءات ﻛﺎﻷﻋمﺎل اﻟميكﺎﻧيكيﺔ واﻟكﻬرﺑﺎﺋيﺔ واﻟصحيﺔ وأﻋمﺎل اﻟصرف
اﻟصحﻲ وأﻋمﺎل اﻟمﻘﺎوﻻت اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘطﺎع اﻹﻧشﺎءات ﻛﺎﻟبنيﺔ اﻟتحتيﺔ وﻣحطﺎت ﻣﻌﺎﻟجﺔ اﻟميﺎﻩ وﺗبرﯾد اﻟمنﺎطق وإﻧتﺎج اﻟطﺎﻗﺔ.
ﯾتوﻟﻰ ﻗطﺎع اﻷﻋمﺎل اﻟمدﻧيﺔ ﺗنﻔيذ أﻋمﺎل اﻟمﻘﺎوﻻت اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘطﺎع اﻹﻧشﺎءات ﻣثﻞ ﺗشييد اﻟﻌﻘﺎرات واﻷﻋمﺎل اﻟصحيﺔ واﻷﻧشطﺔ اﻟﻌﻘﺎرﯾﺔ.
أﻣﺎ ﻗطﺎع اﻷﻋمﺎل اﻷﺧرى ﻓيتمثﻞ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗنﻔذ أﻋمﺎل اﻟمﻘﺎوﻻت ﻓﻲ ﻗطﺎﻋﻲ اﻟطﺎﻗﺔ واﻟبيئﺔ واﻟمكتب اﻹداري ﻟﻠمجموﻋﺔ اﻟذي ﯾﻘوم ﺑﺄﻋمﺎل
اﻟتخطيط اﻻﺳتراﺗيجﻲ وإدارة ﻛﺎﻓﺔ اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ وإدارة اﻟخزﯾنﺔ ودﻣﺞ اﻟشرﻛﺎت واﻻﺳتحواذ ﻋﻠيﻬﺎ واﻟﻬوﯾﺔ اﻟمؤﺳسيﺔ وﻋﻼﻗﺎت اﻟمستثمرﯾن.
وﻷﻏراض اﻹﻓصﺎح ﻋن اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻘطﺎﻋيﺔ ،ﯾتم اﻹﻓصﺎح ﻋن اﻟشﻬرة واﻟموﺟودات ﻏير اﻟمﻠموﺳﺔ اﻷﺧرى واﻹطﻔﺎء اﻟمتﻌﻠق ﺑﻬمﺎ ﺿمن اﻟﻘطﺎع
ٍ
ﻟشروط ﻣتﻔق ﻋﻠيﻬﺎ ﺑين اﻟﻘطﺎﻋﺎت .وﯾتم ﻗيﺎس اﻹﯾرادات ﻣن اﻷطراف اﻟخﺎرﺟيﺔ
ذي اﻟصﻠﺔ .إن ﻋمﻠيﺎت اﻟبيﻊ ﺑين اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟتشﻐيﻠيﺔ ﺗتم وﻓﻘ ًﺎ
اﻟمﻌﻠوﻣﺔ ﻟدى اﻹدارة اﻟتنﻔيذﯾﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗتﻔق ﻣﻊ ﺗﻠك اﻟمستخدﻣﺔ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣد.
اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟجﻐراﻓيﺔ
ﺗﻘوم اﻹدارة اﻟتنﻔيذﯾﺔ ﺑتوزﯾﻊ ﻋمﻠيﺎت اﻟمجموﻋﺔ ﺟﻐراﻓيﺎً إﻟﻰ ﺛﻼث ﻗطﺎﻋﺎت رﺋيسيﺔ ﻫﻲ :اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟمتحدة ،واﻟممﻠكﺔ اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟسﻌودﯾﺔ،
ودول أﺧرى .ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺣﺎﻟيًﺎ ﺑتنﻔيذ أﻋمﺎل اﻟمﻘﺎوﻻت اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘطﺎع اﻹﻧشﺎءات ﻓﻲ ٍ
دول أﺑرزﻫﺎ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟمتحدة واﻟممﻠكﺔ اﻟﻌرﺑيﺔ
وﻋمﺎن وأﻟمﺎﻧيﺎ واﻟجزاﺋر واﻟﻬند واﻟﻌراق واﻷردن.
اﻟسﻌودﯾﺔ واﻟكوﯾت وﻗطر وﻣصر ُ
ﻻ ﯾتم ﺗخصيص ﺗكﻠﻔﺔ اﻟتموﯾﻞ ودﺧﻞ اﻟتموﯾﻞ واﻟدﺧﻞ اﻵﺧر ﻟﻘطﺎع اﻷﻓراد ﺣيث ﯾتم إدارة اﻷدوات اﻟمﻌنيﺔ ﻣن ﻗبﻞ اﻟمجموﻋﺔ.

٤٢

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -٤ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻘطﺎﻋﺎت )ﺗتمﺔ(
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن ﻗطﺎﻋﺎت اﻷﻋمﺎل
ﻛﺎﻓﺔ اﻟمبﺎﻟﻎ ﺑﺎﻷﻟﻒ درﻫم

إﯾرادات
ﻋمﻼء ﺧﺎرﺟيون*
)ﺧسﺎﺋر( /أرﺑﺎح
اﻟﻘطﺎع

اﻷﻋمﺎل اﻟﻬندﺳيﺔ

ﻟﻠسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠
ﺣذف ﺑين
أﺧرى
اﻟﻘطﺎﻋﺎت

ﻟﻠسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠١٩
ﺣذف ﺑين
اﻷﻋمﺎل
أﺧرى
اﻟﻘطﺎﻋﺎت
اﻟمدﻧيﺔ

اﻷﻋمﺎل
اﻟﻬندﺳيﺔ

اﻟمجموع

اﻟمجموع

٦٢٬٨٨٩

١١٩٬٢٦٨

-

١٨٢٬١٥٧

٢٤٧٬٠٨٨

٢٧٦٬٠٦٠

١٥٨٬٣٤٦

-

٦٨١٬٤٩٤

)(٣١٬٠٠٨

١٤٤٬٦٢٢

-

١١٣٬٦١٤

)(١٢٧٬٢٩٤

٦٩٨٬٤٨٣

)(٣٣٦٬٨٩٠

-

٢٣٤٬٢٩٩

اﺳتﻬﻼك وإطﻔﺎء

٣٥٥

٧٬٣٦٧

-

٧٬٧٢٢

٧٬٤٤٨

٩٬٢٢٦

٦٬٩٣٤

-

٢٣٬٦٠٨

ﻧﻔﻘﺎت رأﺳمﺎﻟيﺔ

٧٦

١٣٣

-

٢٠٩

٣٠٣

٢٧٢

٧٩١

-

١٬٣٦٦

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠
ﻣجموع ﻣوﺟودات
اﻟﻘطﺎع
ﻣجموع ﻣطﻠوﺑﺎت
اﻟﻘطﺎع

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠١٩

٤٠٧٬٥٨٧

١٬٠١٦٬٠٩١

)(٨٤٤٬٧٦١

٥٧٨٬٩١٧

١٬٤٨٨٬٥٤٤

-

٤٬٢٣٥٬٧٢٠

)(٥٬٠٨٤٬٦٢٠

٦٣٩٬٦٤٤

٢٬٠١٦٬٧٤٥

٢٬١٧٢٬٠٥٧

١٣١٬٨٥٩

٤٬٣٢٠٬٦٦١

٦٬١٦٢٬٧٤٤

-

١٬٩١٧٬٥٨٧

)(٣٬٦٠٥٬١١٥

٤٬٤٧٥٬٢١٦

* ﻗﺎﻣت اﻟمجموﻋﺔ ﺑتثبيت إﯾراداﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟكﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓترة زﻣنيﺔ.

٤٣

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -٤ﺗﻘﺎرﯾر اﻟﻘطﺎﻋﺎت )ﺗتمﺔ(
ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻋن اﻟﻘطﺎﻋﺎت اﻟجﻐراﻓيﺔ
ﻛﺎﻓﺔ اﻟمبﺎﻟﻎ ﺑﺎﻷﻟﻒ درﻫم

اﻟممﻠكﺔ
اﻟﻌرﺑيﺔ
اﻟسﻌودﯾﺔ

اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌرﺑيﺔ
اﻟمتحدة

-

ﺣذف ﺑين
اﻟﻘطﺎﻋﺎت

أﺧرى

اﻟمجموع

اﻟسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

إﯾرادات ﻣن ﻋمﻼء
ﺧﺎرﺟيين

٦٦٬٨١٢

إﯾرادات ﻣن ﻋمﻼء
ﺧﺎرﺟيين

١١٥٬٤٠٢

٢٦٦٬٦٨٨

ﻣوﺟودات ﻏير ﻣتداوﻟﺔ

١٬١٥٧٬٤٤١

-

ﻣوﺟودات ﻏير ﻣتداوﻟﺔ

١٬٤٨٥٬٤١٩

-

١١٥٬٣٤٥

١٨٢٬١٥٧

-

اﻟسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠١٩
٢٩٩٬٤٠٤

٦٨١٬٤٩٤

-

 ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠
)(١٬٢٣٧٬٥٨٦

٢٧٩٬٩٤٣

١٩٩٬٧٩٨

 ٣١دﯾسمبر ٢٠١٩
٢٤١٬٢٣٩

)(١٬٤٥٦٬٥٥٣

٢٧٠٬١٠٥

ﺗسوﯾﺔ اﻟموﺟودات:

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم
٥٧٨٬٩١٧
٢٬٥٨٥
٥٨١٬٥٠٢

ﻣوﺟودات اﻟﻘطﺎع
ﻣوﺟودات ﻣحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻟﻠبيﻊ

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم
٦٣٩٬٦٤٤
١٬٥٨٥
٦٤١٬٢٢٩

ﺗسوﯾﺔ اﻟمطﻠوﺑﺎت:
٤٬٣٢٠٬٦٦١
١٦٣٬٤٥٣
٤٬٤٨٤٬١١٤

ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻘطﺎع
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣرﺗبطﺔ ﺑﺎﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمتوﻗﻔﺔ

٤٤

٤٬٤٧٥٬٢١٦
١٤٤٬٩٨١
٤٬٦٢٠٬١٩٧

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -٥ﻣمتﻠكﺎت وﻣﻌدات
 ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠
ٍ
وﻣبﺎن
أرض
أﻟﻒ درﻫم
اﻟتكﻠﻔﺔ:
ﻓﻲ  ١ﯾنﺎﯾر ٢٠٢٠
إﺿﺎﻓﺎت
اﺳتبﻌﺎدات
ﺗحوﯾﻼت
ﻓروق ﺗحوﯾﻞ اﻟﻌمﻼت
ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠
اﻻﺳتﻬﻼك:
ﻓﻲ  ١ﯾنﺎﯾر ٢٠٢٠
اﻟمحمﻞ ﻟﻠسنﺔ
اﺳتبﻌﺎدات
ﺗحوﯾﻼت
ﻓروق ﺗحوﯾﻞ اﻟﻌمﻼت

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ:
ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

٦١٬٢٤٨
٢
٦١٬٢٥٠

آﻻت
أﻟﻒ درﻫم
٣٤٬٠٤٠
١١
)(٨٩
)(٥٬٩١٩
٢٨٨
٢٨٬٣٣١

أﺛﺎث وﺗجﻬيزات
وﻣﻌدات ﻣكتبيﺔ
أﻟﻒ درﻫم
٤٤٬٨٤٦
١٤٣
)(١٬٣٨٥
٥٬٩١٩
٦٠٨
٥٠٬١٣١

أﻋمﺎل
رأﺳمﺎﻟيﺔ
ﻗيد اﻟتنﻔيذ
أﻟﻒ درﻫم

ﺳيﺎرات
أﻟﻒ درﻫم
٤٬٣٩٢
٥٥
)(١٥٩
٦٨
٤٬٣٥٦

١٬٣٦٧
)(١٬٣٦٧
-

اﻟمجموع
أﻟﻒ درﻫم
١٤٥٬٨٩٣
٢٠٩
)(٣٬٠٠٠
٩٦٦
١٤٤٬٠٦٨

٢١٬٥٦٤
١٣
١
٢١٬٥٧٨

٣١٬٩٧٥
٢٣٦
)(٨١
)(٥٬٨٣٢
٢٨٤
٢٦٬٥٨٢

٤٤٬٤٣٠
٣٠٨
)(١٬٣٧٩
٥٬٨٣٢
٦٠٨
٤٩٬٧٩٩

١٬٢٦٠
)(٨٤
)(٣٠
٦٨
١٬٢١٤

١٬٢٠٥
)(١٬٢٠٥
-

١٠٠٬٤٣٤
٤٧٣
)(٢٬٦٩٥
٩٦١
٩٩٬١٧٣

٣٩٬٦٧٢

١٬٧٤٩

٣٣٢

٣٬١٤٢

-

٤٤٬٨٩٥

٤٥

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -٥ﻣمتﻠكﺎت وﻣﻌدات )ﺗتمﺔ(
 ٣١دﯾسمبر ٢٠١٩
ٍ
وﻣبﺎن
أرض
أﻟﻒ درﻫم
اﻟتكﻠﻔﺔ:
ﻓﻲ  ١ﯾنﺎﯾر ٢٠١٩
إﺿﺎﻓﺎت
اﺳتبﻌﺎدات
ﺗحوﯾﻼت إﻟﻰ اﻟﻌﻘﺎرات
اﻻﺳتثمﺎرﯾﺔ )إﯾضﺎح (٦
ﻓروق ﺗحوﯾﻞ اﻟﻌمﻼت
ﻣتﻌﻠق ﺑﺎﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ
اﻟمستبﻌدة
ﺧسﺎرة اﻧخﻔﺎض اﻟﻘيمﺔ *
ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠١٩
اﻻﺳتﻬﻼك:
ﻓﻲ  ١ﯾنﺎﯾر ٢٠١٩
اﻟمحمﻞ ﻟﻠسنﺔ
اﺳتبﻌﺎدات
ﺗحوﯾﻼت إﻟﻰ اﻟﻌﻘﺎرات
اﻻﺳتثمﺎرﯾﺔ )إﯾضﺎح (٦
ﻓروق ﺗحوﯾﻞ اﻟﻌمﻼت
ﻣتﻌﻠق ﺑﺎﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ
اﻟمستبﻌدة
ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠١٩
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ:
ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠١٩

آﻻت
أﻟﻒ درﻫم

أﺛﺎث وﺗجﻬيزات
وﻣﻌدات ﻣكتبيﺔ
أﻟﻒ درﻫم

ﺳيﺎرات
أﻟﻒ درﻫم

أﻋمﺎل
رأﺳمﺎﻟيﺔ
ﻗيد اﻟتنﻔيذ
أﻟﻒ درﻫم

اﻟمجموع
أﻟﻒ درﻫم

٢٤٣٬٢٦١
٤
)(٣٬٥١١

١٧٠٬٢٨٦
٢٩١
)(٣٠٬١٠٨

٨٤٬٧٠٥
١٬٠٥١
)(١٠٬٥٢٢

٢١٬٥٥٣
٢٠
)(١٠٬٣٧٦

٢٬٠١٩
-

٥٢١٬٨٢٤
١٬٣٦٦
)(٥٤٬٥١٧

)(١٥٣٬٥٥٠
)(١

)(٢٥٢

)(٢٥٠

)(٦٦

)(١٩٦

)(١٥٣٬٥٥٠
)(٧٦٥

)(٦٬٨٧٨
)(١٨٬٠٧٧
٦١٬٢٤٨

)(١٠٦٬١٧٧
٣٤٬٠٤٠

)(٣٠٬١٣٨
٤٤٬٨٤٦

)(٦٬٧٣٩
٤٬٣٩٢

)(٤٥٦
١٬٣٦٧

)(١٥٠٬٣٨٨
)(١٨٬٠٧٧
١٤٥٬٨٩٣

٦٩٬٣٠٥
١٤٬٨٩٣
)(٢٬٣٤٩

١٥١٬٩٣٨
٦٬٢٤٠
)(٢٨٬٩٣٢

٨٣٬٧٨٥
)(٥٠٦
)(٨٬٧١٢

١٣٬٧٤٩
١٬٢٨٢
)(١٠٬٣٧٦

١٬٤٠٩
-

٣٢٠٬١٨٦
٢١٬٩٠٩
)(٥٠٬٣٦٩

)(٥٣٬٥٥٠
-

)(١٦٢

)(١٥٢

)(٤٠

)(١٩٠

)(٥٣٬٥٥٠
)(٥٤٤

)(٦٬٧٣٥
٢١٬٥٦٤

)(٩٧٬١٠٩
٣١٬٩٧٥

)(٢٩٬٩٨٥
٤٤٬٤٣٠

)(٣٬٣٥٥
١٬٢٦٠

)(١٤
١٬٢٠٥

)(١٣٧٬١٩٨
١٠٠٬٤٣٤

٣٩٬٦٨٤

٢٬٠٦٥

٤١٦

٣٬١٣٢

١٦٢

٤٥٬٤٥٩

ﻣوزع ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣد ﻋﻠﻰ اﻟنحو اﻟتﺎﻟﻲ:
إن ﻣصروف اﻻﺳتﻬﻼك ّ

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم
٩٧
٣٧٦
٤٧٣

ﺗكﻠﻔﺔ ﻋﻘود )إﯾضﺎح (٢٣
ﻣصﺎرﯾﻒ ﻋموﻣيﺔ وإدارﯾﺔ )إﯾضﺎح (٢٦

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم
١٠٬٣٣٢
١١٬٥٧٧
٢١٬٩٠٩

* ﺗمثﻞ ﺧسﺎﺋر اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘيمﺔ اﻟنﻘص ﻓﻲ ﻗيمﺔ اﻷراﺿﻲ واﻟمبﺎﻧﻲ اﻟممﻠوﻛﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ )راﺟﻊ إﯾضﺎح .(٢٦

٤٦

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -٦اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳتثمﺎرﯾﺔ
إن اﻟحرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳتثمﺎرﯾﺔ ﺧﻼل اﻟسنﺔ ﻫﻲ ﻛمﺎ ﯾﻠﻲ:

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم

ﻛمﺎ ﻓﻲ  ١ﯾنﺎﯾر
اﻟمحول ﻣن اﻟممتﻠكﺎت واﻟمﻌدات )إﯾضﺎح (٥
اﻻﺳتﻬﻼك ﻟﻠسنﺔ
ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم

١٠٠٬٠٠٠
)(٥٬٦٤٦

١٠٠٬٠٠٠
-

٩٤٬٣٥٤

١٠٠٬٠٠٠

ﺗمثﻞ اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳتثمﺎرﯾﺔ اﺳتثمﺎر اﻟمجموﻋﺔ ﻓﻲ ﺑنﺎﯾﺔ ﺳكن اﻟﻌمﺎل ﻛﺎﻣبيكو اﻟواﻗﻌﺔ ﻓﻲ أﺑوظبﻲ ﺑدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟمتحدة .ﻛمﺎ ﻓﻲ ٣١
دﯾسمبر  ،٢٠١٩ﻗﺎﻣت اﻟمجموﻋﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘييم اﺳتثمﺎرﻫﺎ ﻓﻲ ﺑنﺎﯾﺔ ﺳكن اﻟﻌمﺎل واﻋتبرﺗﻬﺎ ﻋﻘﺎ اًر اﺳتثمﺎرﯾﺎً ﻧظ اًر ﻟﻼﻧخﻔﺎض اﻟكبير ﻓﻲ ﻋدد
ﻋمﺎل اﻟمجموﻋﺔ اﻟمستﻔيدﯾن ﻣن اﻟبنﺎﯾﺔ .ﻗﺎﻣت اﻟمجموﻋﺔ ﺑتسجيﻞ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر اﻻﺳتثمﺎري ﻛمﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟتحوﯾﻞ ،أي  ٣١دﯾسمبر
ﻣﻘيم ﻣستﻘﻞ ﻣﻌتمد .وﻗد ﺗم إﻋداد اﻟتﻘييم وﻓﻘﺎً ﻟمﻌﺎﯾير اﻟتﻘييم اﻟمﻬنيﺔ ﻟﻠمﻌﻬد
 ،٢٠١٩ﺑمبﻠﻎ  ١٠٠ﻣﻠيون درﻫم وذﻟك اﺳتنﺎداً إﻟﻰ ﺗﻘييم أﺟراﻩ ّ
اﻟمﻠكﻲ ﻟﻠمسﺎﺣين اﻟﻘﺎﻧوﻧين ﻟسنﺔ ") ٢٠١٤اﻟكتﺎب اﻷﺣمر"( اﻟصﺎدرة ﻋن اﻟمﻌﻬد اﻟمﻠكﻲ ﻟﻠمسﺎﺣين اﻟﻘﺎﻧوﻧين ،واﻟتﻲ ﺗتضمن اﻟمﻌﺎﯾير اﻟدوﻟيﺔ
ﻟﻠتﻘييم اﻟصﺎدرة ﻋن اﻟمجﻠس اﻟدوﻟﻲ ﻟمﻌﺎﯾير اﻟتﻘييم.
ﻟيس ﻟدى اﻟمجموﻋﺔ أﯾﺔ ﻗيود ﻋﻠﻰ إﻣكﺎﻧيﺔ ﺗسييﻞ ﻋﻘﺎراﺗﻬﺎ اﻻﺳتثمﺎرﯾﺔ أو اﻟتزاﻣﺎت ﺗﻌﺎﻗدﯾﺔ ﻟشراء أو ﺑنﺎء أو ﺗطوﯾر اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳتثمﺎرﯾﺔ أو
ﻹﺟراء إﺻﻼﺣﺎت أو ﺻيﺎﻧﺔ أو ﺗحسينﺎت.

ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟنﺎﺗجﺔ ﻋن اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳتثمﺎرﯾﺔ اﻟمدرﺟﺔ ﺑﺎﻟتكﻠﻔﺔ:

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم

دﺧﻞ اﻹﯾجﺎر اﻟنﺎﺗﺞ ﻋن اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳتثمﺎرﯾﺔ
دﺧﻞ اﻹﯾجﺎر اﻟنﺎﺗﺞ ﻋن اﻟمصﺎرﯾﻒ اﻟتشﻐيﻠيﺔ اﻟمبﺎﺷرة
)ﺑمﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻹﺻﻼح واﻟصيﺎﻧﺔ(
اﺳتﻬﻼك اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳتثمﺎرﯾﺔ

٢٠٬١٣٢

-

)(١٧٬٦٦٣
)(٥٬٦٤٦

-

اﻷرﺑﺎح اﻟنﺎﺗجﺔ ﻋن اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳتثمﺎرﯾﺔ

)(٣٬١٧٧

-

اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات اﻻﺳتثمﺎرﯾﺔ

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم

اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ

٩٤٬٣٥٤

١٠٠٬٠٠٠

اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ

١٠٤٬٥٠٠

١٠٠٬٠٠٠

٤٧

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -٦اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳتثمﺎرﯾﺔ )ﺗتمﺔ(
ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ ﺗوﺻيﻒ ﻟتﻘنيﺎت اﻟتﻘييم اﻟمستخدﻣﺔ واﻟمدﺧﻼت اﻟرﺋيسيﺔ ﻟتﻘييم اﻟﻌﻘﺎر اﻻﺳتثمﺎري:
اﻟمدﺧﻼت اﻟﻬﺎﻣﺔ ﻏير اﻟمﻠحوظﺔ:
طرﯾﻘﺔ اﻟتﻘييم
ﻣﻌدل اﻟزﯾﺎدة
ﻧسبﺔ اﻹﺷﻐﺎل
اﻟمصﺎرﯾﻒ اﻟتشﻐيﻠيﺔ
ﻣﻌدل اﻟخصم
اﻟﻘيمﺔ اﻹﯾجﺎرﯾﺔ اﻟمﻘدرة ﻟكﻞ ﺳرﯾر
اﻹﯾجﺎر اﻟسنوي ﻟﻸرﺿيﺔ

٢٠٢٠

٢٠١٩

طرﯾﻘﺔ اﻟرﺳمﻠﺔ

طرﯾﻘﺔ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟمخصوﻣﺔ

ﻻ ﯾنطبق
٪٢٠
ﻻ ﯾنطبق
٪١٢٬٥
 ٣٬٣٥٢درﻫم
 ٤٧٥٬٣٣٩درﻫم

 ٪١.٧٥ﺳنوﯾًﺎ ﻣن اﻟسنﺔ اﻟراﺑﻌﺔ
٪١٧٬٥
٪١٢
٪١٠

 -٧ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر

اﻟمجموﻋﺔ ﻛمستﺄﺟر

إن اﻟمجموﻋﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﻋﻘود إﯾجﺎر ﺗتﻌﻠق ﺑﻘطﻊ اﻷراﺿﻲ واﻟمكﺎﺗب واﻟسيﺎرات اﻟمستخدﻣﺔ ﻓﻲ ﻋمﻠيﺎﺗﻬﺎ .إن اﻟتزاﻣﺎت اﻟمجموﻋﺔ ﺑموﺟب ﻋﻘود
ٍ
وﺑشكﻞ ﻋﺎم ،ﯾحظر ﻋﻠﻰ اﻟمجموﻋﺔ اﻟتنﺎزل ﻋن اﻟموﺟودات
اﻹﯾجﺎر اﻟخﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ﻣضموﻧﺔ ﺑموﺟب ﺣق ﻣﻠكيﺔ اﻟمؤﺟر ﻟﻠموﺟودات اﻟمؤﺟرة.
اﻟمؤﺟرة أو ﺗﺄﺟيرﻫﺎ ﻣن اﻟبﺎطن.
ﻛمﺎ ﯾوﺟد ﻟدى اﻟمجموﻋﺔ ﻋﻘود إﯾجﺎر ﻟﻠموﺟودات اﻷﺧرى ذات ﻓترات إﯾجﺎر ﻣدﺗﻬﺎ  ١٢ﺷﻬ اًر أو أﻗﻞ وﻋﻘود إﯾجﺎر ﻟﻠمﻌدات اﻟمكتبيﺔ ﺑﻘيمﺔ
ﻣنخﻔضﺔ .ﺗطبق اﻟمجموﻋﺔ اﺳتثنﺎءات ﺗثبيت "ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر ﻗصيرة اﻷﺟﻞ" و"ﻋﻘود إﯾجﺎر اﻟموﺟودات ﻣنخﻔضﺔ اﻟﻘيمﺔ" ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻌﻘود.
ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟدﻓترﯾﺔ ﻟموﺟودات ﺣق اﻻﺳتخدام اﻟمثبتﺔ واﻟحرﻛﺎت ﺧﻼل اﻟسنﺔ:

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم

ﻓﻲ  ١ﯾنﺎﯾر
اﻻﺿﺎﻓﺎت اﻟتﻲ ﺗمت ﺧﻼل اﻟسنﺔ
اﻻﺳتﻬﻼك ﻟﻠسنﺔ
ﻓروق ﺻرف اﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ

٧٬٤٥٣
١١٨
)(١٬٦٠٣
٢١٨

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر

٦٬١٨٦

إن اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟدﻓترﯾﺔ ﻟمطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر واﻟحرﻛﺎت ﺧﻼل اﻟسنﺔ ﻣبينﺔ أدﻧﺎﻩ:
ﻓﻲ  ١ﯾنﺎﯾر
اﻻﺿﺎﻓﺎت اﻟتﻲ ﺗمت ﺧﻼل اﻟسنﺔ
ازدﯾﺎد اﻟﻔﺎﺋدة )إﯾضﺎح (٢٧
ﻣدﻓوﻋﺎت اﻹﯾجﺎر
ﻓروق ﺻرف اﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم
٧٬٠٥١
٢٬١٠١
)(١٬٦٩٩
٧٬٤٥٣

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم

٧٬٢٠٧
١١٨
٤٩٤
)(١٬٥٢٢
٢٠٣

٧٬٠٥١
٢٬١٠١
٤٧٥
)(٢٬٤٢٠
-

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر

٦٬٥٠٠

٧٬٢٠٧

ﻣتداوﻟﺔ
ﻏير ﻣتداوﻟﺔ

١٬٢١٣
٥٬٢٨٧

١٬٤٢٩
٥٬٧٧٨

٦٬٥٠٠

٧٬٢٠٧

٤٨

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -٧ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر )ﺗتمﺔ(
اﻟمجموﻋﺔ ﻛمستﺄﺟر )ﺗتمﺔ(

وﻗد ﺗم اﻹﻓصﺎح ﻋن ﺗحﻠيﻞ اﺳتحﻘﺎق ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر ﻓﻲ اﻹﯾضﺎح .٣١
ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمثبتﺔ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣد:

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم

ﻣصﺎرﯾﻒ اﺳتﻬﻼك ﻣوﺟودات ﺣق اﻻﺳتخدام
ﻣصﺎرﯾﻒ اﻟﻔواﺋد ﻋﻠﻰ ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر )إﯾضﺎح (٢٧
اﻟمصﺎرﯾﻒ اﻟمرﺗبطﺔ ﺑﻌﻘود اﻹﯾجﺎر ﻗصيرة اﻷﺟﻞ )إﯾضﺎح (٢٦

١٬٦٠٣
٤٩٤
٩٧٨

١٬٦٩٩
٤٧٥
٥٬١٠٣

إﺟمﺎﻟﻲ اﻟمبﻠﻎ اﻟمثبت ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣد

٣٬٠٧٥

٧٬٢٧٧

ﻛﺎن ﻟدى اﻟمجموﻋﺔ إﺟمﺎﻟﻲ ﺗدﻓﻘﺎت ﻧﻘدﯾﺔ ﺧﺎرﺟﺔ ﻟﻌﻘود اﻹﯾجﺎر ﺑﻘيمﺔ  ١٬٥٢٢أﻟﻒ درﻫم ﺧﻼل اﻟسنﺔ ) ٢٬٤٢٠ - ٢٠١٩أﻟﻒ درﻫم( .ﻛمﺎ
ﻛﺎن ﻟدى اﻟمجموﻋﺔ إﺿﺎﻓﺎت ﻏير ﻧﻘدﯾﺔ ﻟموﺟودات ﺣق اﻻﺳتخدام وﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر ﺑمبﻠﻎ  ١١٨أﻟﻒ درﻫم ) ٢٬١٠١ - ٢٠١٩أﻟﻒ
درﻫم( .ﻟيست ﻫنﺎك أي ﻋﻘود إﯾجﺎر ﻟم ﺗبدأ ﺑﻌد ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟمحﺎﺳبﺔ.
إن اﻟمجموﻋﺔ ﻟيس ﻟدﯾﻬﺎ أي ﻋﻘود إﯾجﺎر ﺗحتوي ﻋﻠﻰ دﻓﻌﺎت ﻣتﻐيرة.
إن اﻟمجموﻋﺔ ﻟيس ﻟدﯾﻬﺎ ﻋﻘود إﯾجﺎر ﺗتضمن ﺧيﺎرات اﻟتمدﯾد واﻹﻧﻬﺎء.

 -٨ﻣصروف ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ واﻟزﻛﺎة
ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻌنﺎﺻر اﻟرﺋيسيﺔ ﻟمصروف ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ:

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم
ﻣصروف ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟحﺎﻟيﺔ:

١٬٠٠٥
١٬٠٠٥

ﻣخصص ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟحﺎﻟيﺔ واﻟزﻛﺎة

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم
٣٬٠٧٠
٣٬٠٧٠

ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ إﺟمﺎﻟﻲ اﻟحرﻛﺔ ﻓﻲ ﻣوﺟودات ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟمؤﺟﻠﺔ:

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم
ﻣوﺟودات ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ اﻟمؤﺟﻠﺔ:

١٥٬١٠٦
١٬٤٣٧
١٦٬٥٤٣

ﻓﻲ  ١ﯾنﺎﯾر
اﻹﺿﺎﻓﺎت
ﻓروﻗﺎت اﻟتحوﯾﻞ
ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر

٤٩

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم
١٢٬٣٩٧
٢٬٩٦٨
)(٢٥٩
١٥٬١٠٦

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -٨ﻣصروف ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ واﻟزﻛﺎة )ﺗتمﺔ(
ﺗسوﯾﺔ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﻔﻌﻠﻲ:

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم

ﻣﻌدل اﻟضرﯾبﺔ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻣن اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟخﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠضرﯾبﺔ
)اﻟخسﺎﺋر( /اﻷرﺑﺎح اﻟخﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠضرﯾبﺔ ﻟﻠسنﺔ
اﻷرﺑﺎح ﻗبﻞ اﻟضرﯾبﺔ ﻣن اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟتﻲ ﻟيست ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠضرﯾبﺔ

٤٬٥٢٤
٧٣٬٣٩٥

١١٬٠٥٠
٣٤٠٬٩٨١

اﻷرﺑﺎح ﻗبﻞ اﻟضرﯾبﺔ

٧٧٬٩١٩

٣٥٢٬٠٣١

إﺟمﺎﻟﻲ ﻣصروف ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ ﺧﻼل اﻟسنﺔ

١٬٠٠٥

٣٬٠٧٠

ﻣﻌدل اﻟضرﯾبﺔ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح ﻣن اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟخﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠضرﯾبﺔ

٪٢٢

٪٢٨

 -٩اﻻﺳتثمﺎرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ
اﻻﺳتثمﺎر ﻓﻲ اﻟشرﻛﺔ اﻟشﻘيﻘﺔ:

ﻗﺎﻣت اﻟمجموﻋﺔ ﺧﻼل ﺳنﺔ  ٢٠١٩ﺑﺎﺳتبﻌﺎد ﺣصﺔ ﻣﻠكيتﻬﺎ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ واﺣﺔ اﻟزاوﯾﺔ اﻟﻘﺎﺑضﺔ ش.م.خ ﻧظير ﻣبﻠﻎ  ٩٠ﻣﻠيون درﻫم.
وﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ اﻟحرﻛﺔ ﻓﻲ اﻻﺳتثمﺎر ﻓﻲ اﻟشرﻛﺔ اﻟشﻘيﻘﺔ:

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم
-

ﻓﻲ  ١ﯾنﺎﯾر
ﻣتحصﻼت اﻟبيﻊ ﺧﻼل اﻟسنﺔ*
ﺧسﺎرة اﻻﺳتبﻌﺎد )إﯾضﺎح (٢٦

-

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم
٩٦٬٠٠٠
)(٩٠٬١٢٥
)(٥٬٨٧٥
-

* ﺗم إﯾداع ﻣتحصﻼت اﻟبيﻊ ﻓﻲ ﺣسﺎب ﺗم ﺗشﻐيﻠﻪ ﺑﺎﺳم اﻟطرف ذي اﻟﻌﻼﻗﺔ.

اﻟحصﺔ ﻓﻲ ﻣشروع ﻣشترك:

ﻛﺎﻧت اﻟمجموﻋﺔ ﺗمتﻠك ﺣصﺔ ﻣشﺎرﻛﺔ ﺑنسبﺔ  ٪٣٣.٣٣ﻓﻲ اﻟمشروع اﻟمشترك ﻟﻸﻋمﺎل اﻟميكﺎﻧيكيﺔ واﻟكﻬرﺑﺎﺋيﺔ واﻟصحيﺔ ،وﻫو ﻋبﺎرة ﻋن
ﻣشروع ﻣشترك ﻟﻸﻋمﺎل اﻟميكﺎﻧيكيﺔ واﻟكﻬرﺑﺎﺋيﺔ واﻟصحيﺔ ﻟمشروع ﺧﺎص )"اﻟمشروع"( .وﺗم اﺣتسﺎب ﺣصﺔ اﻟمجموﻋﺔ ﻓﻲ اﻟمشروع اﻟمشترك
ﺑﺎﺳتخدام طرﯾﻘﺔ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ اﻟمحﺎﺳبيﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ،ﺣيث ﻛﺎن ﯾحق ﻟﻠمجموﻋﺔ اﻟحصول ﻋﻠﻰ ﻧسبﺔ  ٪٩٠ﻣن اﻟمزاﯾﺎ
اﻻﻗتصﺎدﯾﺔ )اﻷرﺑﺎح( ﻟﻬذا اﻟمشروع اﻟمشترك .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ وﻗوع أي ﺧسﺎﺋر ،ﯾتم أﯾضًﺎ ﺗﻘﺎﺳمﻬﺎ ﺑين ﺷرﻛﺎء اﻟمشروع اﻟمشترك ﺑحسب ﻧسب
ﻣشﺎرﻛتﻬم ﻓﻲ اﻟمشروع.
ﺧﻼل اﻟسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ،٢٠٢٠أﺑرﻣت اﻟمجموﻋﺔ اﺗﻔﺎﻗيﺔ ﻣﻘﺎوﻟﺔ ﻣن اﻟبﺎطن وإﻧﻬﺎء اﻟمشروع اﻟمشترك ﻣﻊ اﻟطرف اﻟمشﺎرك ﻓﻲ
اﻟمشروع اﻟمشترك ﻟحﻞ اﻟمشروع اﻟمشترك.

٥٠

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -٩اﻻﺳتثمﺎرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ )ﺗتمﺔ(
إن اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟمﻠخصﺔ اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟمشروع اﻟمشترك واﻟتسوﯾﺔ ﻣﻊ اﻟﻘيمﺔ اﻟمدرﺟﺔ ﻟﻼﺳتثمﺎر ﻓﻲ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﻣوﺿحﺔ أدﻧﺎﻩ:

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم
اﻟمشروع اﻟمشترك ﻟﻸﻋمﺎل اﻟميكﺎﻧيكيﺔ واﻟكﻬرﺑﺎﺋيﺔ
واﻟصحيﺔ – اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر

-

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم
٦٬٢٥١

ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ اﻟحرﻛﺎت ﻓﻲ اﻻﺳتثمﺎر ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ:

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم
ﻛمﺎ ﻓﻲ  ١ﯾنﺎﯾر
اﻟحصﺔ ﻓﻲ اﻟنتﺎﺋﺞ ﻟﻠﻔترة /ﻟﻠسنﺔ
اﻟمحول إﻟﻰ اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ واﻟمبﻠﻎ اﻟمحتجز ﻋﻠﻰ ﺣسﺎب ﺣﻞ اﻟمشروع اﻟمشترك*
ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر

٦٬٢٥١
٥٬٤١٢
)(١١٬٦٦٣
-

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم
٦٬٢٥١
٦٬٢٥١

* ﯾﻘوم اﻟطرف اﻟمشﺎرك ﻓﻲ اﻟمشروع اﻟمشترك ﺑﺎﻻﺣتﻔﺎظ ﺑﺎﻟمبﻠﻎ اﻟمدﻓوع ﻋند ﺣﻞ اﻟمشروع اﻟمشترك ،وﺳيتم ﻗبضﻪ وﻓﻘﺎً ﻟشروط اﺗﻔﺎﻗيﺔ اﻟمﻘﺎوﻟﺔ
ﻣن اﻟبﺎطن وإﻧﻬﺎء اﻟمشروع اﻟمشترك.
إن اﻟمشروع اﻟمشترك ﻟيس ﻟدﯾﻪ أي ﻣطﻠوﺑﺎت طﺎرﺋﺔ أو اﻟتزاﻣﺎت ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر .٢٠١٩

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم
اﻟموﺟودات اﻟمتداوﻟﺔ

٢٦٣٬٩٠١

إﺟمﺎﻟﻲ اﻟموﺟودات

٢٦٣٬٩٠١

اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمتداوﻟﺔ

٢٥١٬٥٩١

إﺟمﺎﻟﻲ اﻟمطﻠوﺑﺎت

٢٥١٬٥٩١

ﺻﺎﻓﻲ اﻟموﺟودات

١٢٬٣١٠

إﺟمﺎﻟﻲ اﻹﯾرادات

١٥٥٬٧٦٣

اﻷرﺑﺎح ﻟﻠسنﺔ

١٢٬٣١٠
)(٥٬٣٦٤

ﺣذف اﻟمﻌﺎﻣﻼت ﺑين اﻟشرﻛﺎت

٦٬٩٤٦
٦٬٢٥١

ﺣصﺔ اﻟمجموﻋﺔ ﻣن اﻷرﺑﺎح ﺑنسبﺔ ٪٩٠

٥١

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -١٠اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﻏير اﻟمتداوﻟﺔ
٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم
ﻓﻲ  ١ﯾنﺎﯾر
ﻋند اﺳتبﻌﺎد اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ )إﯾضﺎح (٣٥

-

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم
٥٥١
)(٥٥١
-

 -١١اﻟبضﺎﻋﺔ
٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم
-

ﻣواد وﻗطﻊ اﺳتﻬﻼﻛيﺔ

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم
٥٤١

ﺗش ـ ـ ـ ــمﻞ اﻟبض ـ ـ ـ ــﺎﻋﺔ اﻟمواد واﻟﻘطﻊ اﻻﺳ ـ ـ ـ ــتﻬﻼﻛيﺔ اﻟتﻲ ﺗس ـ ـ ـ ــتخدم ﻓﻲ ﺗنﻔيذ أﻋمﺎل اﻟمﻘﺎوﻻت اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﻘطﺎع اﻹﻧش ـ ـ ـ ــﺎءات ،ﻛﺎﻷﻋمﺎل اﻟكﻬرﺑﺎﺋيﺔ
واﻟصحيﺔ.
ﺗبﻠﻎ ﺗكﻠﻔﺔ اﻟمواد اﻟمسجﻠﺔ ﺿمن ﺗكﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات ﻣﺎ ﻗيمتﻪ  ٤١ﻣﻠيون درﻫم )١٨٦ - ٢٠١٩ﻣﻠيون درﻫم( .راﺟﻊ إﯾضﺎح .٢٣

 -١٢اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ واﻷﺧرى
٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم

ﻏير ﻣتداوﻟﺔ
ذﻣم ﻣدﯾنﺔ ﺗجﺎرﯾﺔ وﻣبﺎﻟﻎ ﻣحتجزة*
ﻧﺎﻗص ًﺎ :ﺗﻌدﯾﻼت اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ*

٤٣٬١٢٦
)(٥٬٣٠٦
٣٧٬٨٢٠

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم

ﻣتداوﻟﺔ
ذﻣم ﻣدﯾنﺔ ﺗجﺎرﯾﺔ وﻣبﺎﻟﻎ ﻣحتجزة*
ﻣبﺎﻟﻎ ﻣدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣًﺎ وذﻣم ﻣدﯾنﺔ أﺧرى
ﻣبﺎﻟﻎ ﻣستحﻘﺔ ﻣن ﻋمﻼء ﻋن ﻋﻘود
ﻧﺎﻗصًﺎ:
-

٦٥٣٬٥٢٨
١٠٢٬٧٧٢
٢٦٦٬٥٩٩
١٬٠٢٢٬٨٩٩

ﻣخصص ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ:
اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ واﻟذﻣم اﻟمحتجزة اﻟمدﯾنﺔ
اﻟمبﻠﻎ اﻟمستحق ﻣن اﻟﻌمﻼء ﻋن اﻟﻌﻘود

)(٥٢١٬٧١٣
)(٢٤٢٬٠٧٢
٢٥٩٬١١٤

٥٢

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم
١٠٣٬٧٧٧
)(٧٬٩٤١
٩٥٬٨٣٦

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم
٥٤١٬٥٩٨
١٣٦٬٢١١
٢٧٠٬٦٥١
٩٤٨٬٤٦٠
)(٤٧١٬٢٥٧
)(٢٤١٬٢٤٥
٢٣٥٬٩٥٨

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -١٢اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ واﻷﺧرى )ﺗتمﺔ(
٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم
ﺗتﺄﻟﻒ اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ ﻣن ﻋمﻼء ﻋن ﻋﻘود ﻣن:
إﺟمﺎﻟﻲ اﻟتكﺎﻟيﻒ اﻟمتكبدة ﺣتﻰ ﺗﺎرﯾخﻪ
اﻷرﺑﺎح اﻟﻌﺎﺋدة ﻧﺎﻗصﺎً اﻟخسﺎﺋر اﻟمتوﻗﻌﺔ
ﻧﺎﻗصﺎً :اﻟﻔواﺗير اﻟصﺎدرة ﻋن اﻟﻌمﻞ اﻟمنجز
ﻧﺎﻗص ًﺎ :ﻣخصص ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ ﻣن
اﻟﻌمﻼء ﻋن اﻟﻌﻘود

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم

٣٬٠٢٩٬١٦٨
)(١٧١٬٠٢٦
٢٬٨٥٨٬١٤٢
)(٢٬٥٩١٬٥٤٣

١٠٬١٩٧٬٣٧٠
٥٩٣٬٠٨٠
١٠٬٧٩٠٬٤٥٠
)(١٠٬٥١٩٬٧٩٩

)(٢٤٢٬٠٧٢
٢٤٬٥٢٧

)(٢٤١٬٢٤٥
٢٩٬٤٠٦

* ﻧظ ار ﻟطبيﻌﺔ اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟحﺎﻟيﺔ ﻗصـيرة اﻷﺟﻞ ،ﺗﻌتبر ﻗيمتﻬﺎ اﻟدﻓترﯾﺔ ﻣطﺎﺑﻘﺔ ﻟﻘيمتﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﺑﺎﻟنسـبﺔ ﻟﻠذﻣم اﻟمدﻧيﺔ ﻏير اﻟمتداوﻟﺔ واﻟذﻣم
اﻟمحتجزة اﻟمدﯾنﺔ ،ﺗم اﺣتسـ ــﺎب اﻟﻘيم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳـ ــﺎس اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟمخصـ ــوﻣﺔ ﺑمﻌدل ﺧصـ ــم ﺑنسـ ــبﺔ  (٪٧ - ٢٠١٩) ٪٧ﺳـ ــنوﯾ ًﺎ.
وﯾتم ﺗصـ ــنيﻔﻬﺎ ﺿـ ــمن اﻟمسـ ــتوى اﻟثﺎﻟث ﻣن ﺗسـ ــﻠسـ ــﻞ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧظ اًر ﻻﺳـ ــتخدام ﻣدﺧﻼت ﻏير ﻣﻠحوظﺔ ،ﺑمﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﻣخﺎطر اﻻﺋتمﺎن
ﻟﻠطرف اﻟمﻘﺎﺑﻞ.
ﯾوﺿﺢ اﻟجدول اﻟتﺎﻟﻲ اﻟحرﻛﺔ ﻓﻲ ﺧسﺎرة اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌمر اﻟمتبﻘﻲ ،واﻟتﻲ ﺗم ﺗثبيتﻬﺎ ﻟﻠذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ واﻟذﻣم اﻟمحتجزة
اﻟمدﯾنﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠمنﻬجيﺔ اﻟمبسطﺔ اﻟموﺿحﺔ ﻓﻲ اﻟمﻌيﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻹﻋداد اﻟتﻘﺎرﯾر اﻟمﺎﻟيﺔ رﻗم  .٩ﻗﺎﻣت اﻟمجموﻋﺔ ﺧﻼل اﻟسنﺔ ﺑشطب ﻣبﻠﻎ ٥٬٢٤٠
أﻟﻒ درﻫم ) ٩٣٬٦١٥ - ٢٠١٩أﻟﻒ درﻫم( ﻣن اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ واﻷﺧرى )راﺟﻊ إﯾضﺎح .(٢٦

اﻟحرﻛﺔ ﻓﻲ ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌمر اﻟمتبﻘﻲ ﻟﻠذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ واﻟذﻣم اﻟمحتجزة اﻟمدﯾنﺔ:
٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم
ﻓﻲ  ١ﯾنﺎﯾر
ﻣخصص ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ
ﻋكس ﻣخصص ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ
اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳتبﻌﺎد اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ

٤٧١٬٢٥٧
٥٠٬٤٥٦
-

٧١٤٬٧١٧
٥٧٬٩١٨
)(٩٢٬٧١٣
)(٢٠٨٬٦٦٥

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر

٥٢١٬٧١٣

٤٧١٬٢٥٧

اﻟحرﻛﺔ ﻓﻲ ﺧسﺎرة اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌمر اﻟمتبﻘﻲ ﻟﻠمبﺎﻟﻎ اﻟمدﻓوﻋﺔ ﻣﻘدﻣﺎً واﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻷﺧرى:
٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم
ﻓﻲ  ١ﯾنﺎﯾر
ﻋكس ﻣخصص ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ

-

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر

-

٥٣

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم
١٩٬٥٣٥
)(١٩٬٥٣٥
-

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -١٢اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ واﻷﺧرى )ﺗتمﺔ(
اﻟحرﻛﺔ ﻓﻲ ﺧسﺎرة اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣدى اﻟﻌمر اﻟمتبﻘﻲ ﻟﻠمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ ﻣن اﻟﻌمﻼء ﻋن اﻟﻌﻘود:
٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم

ﻓﻲ  ١ﯾنﺎﯾر
)ﻋكس( /ﻣخصص ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ
اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳتبﻌﺎد اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ
ﻓروق ﺻرف اﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ

٢٤١٬٢٤٥
٨٢٧

٢٬٢٣٦٬٢٦٦
)(١٬٤٠٥٬٥٣٠
)(٥٨٩٬٤٩١
-

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر

٢٤٢٬٠٧٢

٢٤١٬٢٤٥

ﯾتضمن ﻋكس ﻣخصص ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن اﻟمتوﻗﻌﺔ ﺧﻼل ﺳنﺔ  ٢٠١٩ﻣبﻠﻎ  ١٬٥١٨ﻣﻠيون درﻫم ﯾتﻌﻠق ﺑبﻌض اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ اﻟتﻲ ﺗم
اﺳتبﻌﺎدﻫﺎ.
ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ،ﻓﺈن ﺗحﻠيﻞ أﻋمﺎر اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ اﻟتﻲ ﻟم ﺗنخﻔض ﻗيمتﻬﺎ ﻛمﺎ ﯾﻠﻲ:

اﻟمجموع
أﻟﻒ درﻫم

ﻏير
ﻣتﺄﺧرة
وﻻ
ﻣنخﻔضﺔ اﻟﻘيمﺔ
أﻟﻒ درﻫم

ﻣتﺄﺧرة ﻟكن ﻏير ﻣنخﻔضﺔ اﻟﻘيمﺔ

──────────────────────────────────────────────

أﻗﻞ ﻣن ٣٠
ﯾوﻣﺎً
أﻟﻒ درﻫم

٦٠-٣١
ﯾوﻣﺎً
أﻟﻒ درﻫم

٩٠-٦١
ﯾوﻣﺎً
أﻟﻒ درﻫم

١٢٠-٩١
ﯾوﻣﺎً
أﻟﻒ درﻫم

أﻛثر ﻣن ١٢١
ﯾوﻣﺎً
أﻟﻒ درﻫم

٢٠٢٠

١٦٩٬٦٣٥

١١٨٬٥٥٤

١١٬٥٠٦

٢٬٨٦٤

٥٬٣٠١

٢٢٬٣٣٣

٩٬٠٧٧

٢٠١٩

١٦٦٬١٧٧

٩٥٬٨٣٦

٣٨٬٤٣٦

١٣٬٤٤٣

-

١٨٬٤٦٢

-

إن ﻓترة اﻻﺋتمﺎن ﻟدى اﻟمجموﻋﺔ ﻫﻲ ﻣن  ٩٠إﻟﻰ  ١٢٠ﯾوﻣﺎً ،وﺗﻌتبر اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ ﺑﻌدﻫﺎ ﻣتﺄﺧرة اﻟسداد .إن اﻟذﻣم اﻟتجﺎرﯾﺔ اﻟمدﯾنﺔ
ﻏير ﻣنخﻔضﺔ اﻟﻘيمﺔ ﻣن اﻟمتوﻗﻊ ،ﺑنﺎء ﻋﻠﻰ اﻟخبرة اﻟسﺎﺑﻘﺔ ،أن ﯾتم ﺗحصيﻠﻬﺎ ﺑﺎﻟكﺎﻣﻞ .ﻟيس ﻣن ﺳيﺎﺳﺔ اﻟمجموﻋﺔ اﻟحصول ﻋﻠﻰ ﺿمﺎن ﻋن
اﻟذﻣم اﻟتجﺎرﯾﺔ اﻟمدﯾنﺔ.

 -١٣ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﺗتكون اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣن اﻟمسﺎﻫمين ،وﻛبﺎر ﻣوظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﻌﻠيﺎ ،واﻟشرﻛﺎء ﻓﻲ اﻟمشﺎرﯾﻊ اﻟمشترﻛﺔ ،وأﻋضﺎء ﻣجﻠس اﻹدارة،
ٍ
واﻟشرﻛﺎت اﻟتﻲ ﯾسيطر ﻋﻠيﻬﺎ اﻟمسﺎﻫمون اﻟرﺋيسيون أو أﻋضﺎء ﻣجﻠس اﻹدارة
ﺑشكﻞ ﻣبﺎﺷر أو ﻏير ﻣبﺎﺷر أو اﻟتﻲ ﯾمﺎرﺳون ﻋﻠيﻬﺎ ﻧﻔوذاً
إدارﯾًﺎ ﺟوﻫرﯾًﺎ )ﯾُشﺎر إﻟيﻬﺎ ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ ﺑﺎﺳم "اﻟشرﻛﺎت اﻟزﻣيﻠﺔ"(.
ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺧﻼل ﺳيﺎق ﻋمﻠﻬﺎ اﻻﻋتيﺎدي ﺑﺈﺑرام اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟمﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ أطراﻓﻬﺎ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ .وﻗد أﺑرﻣت ﺗﻠك اﻟمﻌﺎﻣﻼت وﻓﻘﺎً ﻟﻸﺣكﺎم
واﻟشروط اﻟمتﻔق ﻋﻠيﻬﺎ ﻣن ﻗبﻞ إدارة اﻟمجموﻋﺔ أو ﻣجﻠس إدارﺗﻬﺎ.
إن اﻷرﺻدة ﻣﻊ اﻷطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ اﻟمدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ اﻟموﺣد ﻫﻲ ﻛمﺎ ﯾﻠﻲ:

٥٤

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -١٣ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ )ﺗتمﺔ(
ﻣبﺎﻟﻎ ﻣستحﻘﺔ ﻣن أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ:

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم
)ﻣﻌﺎد إدراﺟﻬﺎ(
ُ

١٩٬٩٨٥
١٩٬٩٨٥

ﺗرﺗيبﺎت ﻣشترﻛﺔ
ﺷرﻛﺎت زﻣيﻠﺔ
ﻣبﺎﻟﻎ ﻣستحﻘﺔ إﻟﻰ أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ:

٤٠٥
٥١٬٧٨٨
٥٢٬١٩٣

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم
٢٤٬٦٧٤
٤٣٬٥٩٧
)(٢٧٬٢٨٢
٤٠٬٩٨٩

ﺗرﺗيبﺎت ﻣشترﻛﺔ
ﺷرﻛﺎت زﻣيﻠﺔ
ﺗتﻌﻠق ﺑموﺟودات ﻣحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻛﻌمﻠيﺎت ﻣتوﻗﻔﺔ )إﯾضﺎح (٣٣

 ١ﯾنﺎﯾر ٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم
)ﻣﻌﺎد إدراﺟﻬﺎ(
ُ

٥٦٬٨٥٢
١١٬٣٢٧
٦٨٬١٧٩

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم
١٥٬٨٧٦
٤٥٬٧٨٩
)(٢٧٬٢٨٩
٣٤٬٣٧٦

إن اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ ﻣن اﻟشرﻛﺎت اﻟزﻣيﻠﺔ ﺗتضمن ﻣبﻠﻎ  ١٨٬٩٩٣أﻟﻒ درﻫم ﯾتﻌﻠق ﺑﺎﻟمبﻠﻎ اﻟمﻘبوض ﻣن ﺑيﻊ اﺳتثمﺎر ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺷﻘيﻘﺔ
) ٤٨٬٦٥٥ - ٢٠١٩أﻟﻒ درﻫم( )إﯾضﺎح  ،(٩واﻟذي ﺗم اﺳتخداﻣﻪ ﻟﻠوﻓﺎء ﺑمتطﻠبﺎت رأس اﻟمﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ.
اﻟمﻌﺎﻣﻼت اﻟجوﻫرﯾﺔ ﻣﻊ اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ:
ﻟم ﺗكن ﻫنﺎك أي ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺟوﻫرﯾﺔ ﻣﻊ اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺧﻼل اﻟسنﺔ ﻣﻊ اﻟشرﻛﺎت اﻟزﻣيﻠﺔ ) – ٢٠١٩ﻻ ﺷﻲء(.
ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ ﻣكﺎﻓﺂت ﻛبﺎر أﻋضﺎء اﻹدارة:

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم
١٬٢٥١
٤٦
١٬٢٩٧

ﻣزاﯾﺎ ﻗصيرة اﻷﺟﻞ
ﻣكﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟخدﻣﺔ ﻟﻠموظﻔين

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم
١٬٧٠١
٥٨
١٬٧٥٩

إن اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ ﻏير ﻣضموﻧﺔ وﺳيتم ﺳدادﻫﺎ ﻧﻔداً .ﻟم ﯾتم ﺗﻘدﯾم او اﻟحصول ﻋﻠﻰ أي ﺿمﺎﻧﺎت .وﻟم ﯾتم ﺗثبيت أي ﻣصﺎرﯾﻒ ﺧﻼل اﻟسنﺔ
ﻟﻠدﯾون اﻟمﻌدوﻣﺔ أو اﻟمشكوك ﻓﻲ ﺗحصيﻠﻬﺎ.
ﻟم ﺗﻘم اﻟمجموﻋﺔ ﺧﻼل اﻟسنﺔ ﺑتكوﯾن ﻣخصص ﻟﻠمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ ﻣن أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ ) – ٢٠١٩ﻣخصص ﺑمبﻠﻎ  ٢٩٬٦١٨أﻟﻒ درﻫم(
)إﯾضﺎح .(٢٦
ﻗﺎﻣت اﻟمجموﻋﺔ ،ﺧﻼل ﺳنﺔ  ،٢٠١٩ﺑشطب ﺻﺎﻓﻲ اﻟمبﻠﻎ اﻟمستحق ﻣن ﺷرﻛﺎت ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺑمبﻠﻎ  ٢٬٢٨١٬٠٢٢أﻟﻒ درﻫم )ﻣبﺎﻟﻎ ﻣستحﻘﺔ ﻣن
اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ :ﺑمبﻠﻎ  ٢٬٣٢٣٬١٢٤أﻟﻒ درﻫم وﻣبﺎﻟﻎ ﻣستحﻘﺔ ﻟﻠشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ :ﺑمبﻠﻎ  ٤٢٬١٠٢أﻟﻒ درﻫم( ﺗتﻌﻠق ﺑﺎﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ ﻣن
ﻣنشﺂت ﺗم اﺳتبﻌﺎدﻫﺎ )إﯾضﺎح .(٣٥

٥٥

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -١٤ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟخسﺎرة
٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم
اﺳتثمﺎر ﻓﻲ ﺻندوق اﺳتثمﺎر ﻋﻘﺎري

١٬٠٥٨

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم
١٬٠٥٨

إن اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠصندوق ﺗستند إﻟﻰ ﺻﺎﻓﻲ ﻗيمﺔ اﻟموﺟودات اﻟمﻘدﻣﺔ ﻣن ﻣدﯾر اﻟصندوق .وﻫﻲ ﺗمثﻞ ﻗيمﺔ اﻟتصﻔيﺔ  /اﻻﺳترداد اﻟمﻘدرة ﻣن
ﻗبﻞ ﻣدﯾر اﻟصندوق اﺳتنﺎداً إﻟﻰ ﺑيﺎﻧﺎت اﻟسوق اﻟمﻠحوظﺔ.
ﻟم ﺗكن ﻫنﺎك أي ﺗﻐييرات ﻓﻲ اﻟﻘيم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر ) – ٢٠١٩ﺧسﺎﺋر ﺑمبﻠﻎ  ٨٢٩أﻟﻒ
درﻫم( )راﺟﻊ إﯾضﺎح .(٢٦

 -١٥ﻧﻘد ﻓﻲ اﻟصندوق وأرﺻدة ﻟدى اﻟبنوك
٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم
ﻧﻘد ﻓﻲ اﻟصندوق
ﻧﻘد ﻟدى اﻟبنك

٥٨١

٣٬٨٦٧

٤٨٬٥٨٣

٤٢٬٧٩٨

٤٩٬٧٩٨

وداﺋﻊ ﻷﺟﻞ

٩٨٬٩٦٢

ﻧﻘد ﻓﻲ اﻟصندوق وأرﺻدة ﻟدى اﻟبنوك

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم

٣٣٬١٢٤
٧٩٬٧٨٩

ﯾبﻠﻎ ﻣتوﺳط ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ ﻷﺟﻞ  ٪١إﻟﻰ  ٪١ - ٢٠١٩) ٪٣إﻟﻰ  (٪٣ﺳنوﯾًﺎ.
اﻟنﻘدﯾﺔ وﺷبﻪ اﻟنﻘدﯾﺔ

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم
٩٨٬٩٦٢

ﻧﻘد ﻓﻲ اﻟصندوق وأرﺻدة ﻟدى اﻟبنوك

)(٤٩٬٧٩٨

ﻧﺎﻗص ًﺎ :وداﺋﻊ ﻷﺟﻞ ﻣرﻫوﻧﺔ

ﺳحوﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟمكشوف ﻣن اﻟبنوك )إﯾضﺎح (١٩

اﻟنﻘدﯾﺔ وﺷبﻪ اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمتوﻗﻔﺔ )إﯾضﺎح (٣٣
اﻟنﻘدﯾﺔ وﺷبﻪ اﻟنﻘدﯾﺔ

٥٦

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم
٧٩٬٧٨٩
)(٣٣٬١٢٤

)(٥٨١٬٥٨٨

)(١١٧٬٤٣٦

)(٩٠٬٠٥٥

)(٢٣٬٢٩٢

)(٦٢٢٬٤٧٩

)(٩٤٬٠٦٣

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -١٦رأس اﻟمﺎل
٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم

اﻟمصدر واﻟمدﻓوع
اﻟمصرح ﺑﻪ و ّ
ّ

 ١٬٠٧٠٬٩٨٧٬٧٤٨ﺳﻬم ًﺎ ﻋﺎدﯾًﺎ ) ١٬٠٧٠٬٩٨٧٬٧٤٨ - ٢٠١٩ﺳﻬم ًﺎ
ﻋﺎدﯾﺎً ﺑﻘيمﺔ درﻫم واﺣد ﻟﻠسﻬم( ﻣدﻓوﻋﺔ ﻧﻘداً

١٬٠٧٠٬٩٨٨

١٬٠٧٠٬٩٨٨

) (١ﺗم ﺗحوﯾﻞ ﻣوﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل )ذ.م.م( وﺷرﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟتﺎﺑﻌﺔ إﻟﻰ درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع ﻛمسﺎﻫمﺔ
ﻋينيﺔ ﺗمثﻞ ﻧسبﺔ  ٪٤٥ﻣن أﺳﻬم اﻟشرﻛﺔ.
) (٢ﺧﻼل اﻟسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ،٢٠٠٩ﺣصﻠت اﻟشرﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟمواﻓﻘﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣن اﻟجﻬﺎت اﻟتنظيميﺔ ﻟتنﻔيذ ﺑرﻧﺎﻣﺞ إﻋﺎدة ﺷراء
اﻷﺳﻬم .ﺗم ﺷراء ﻣﺎ ﻣجموﻋﻪ  ٣٢٬٤٠٠أﻟﻒ ﺳﻬم ﻣن اﻟسوق ﺑمتوﺳط ﺳﻌر ﺑﻠﻎ  ٠٬٨٨٣٤درﻫم ﻟﻠسﻬم ﺑﻘيمﺔ إﺟمﺎﻟيﺔ  ٢٨٬٦٢٢أﻟﻒ
درﻫم .ﺧﻼل اﻟسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ،٢٠١٣ﺗم إﻋﺎدة إﺻدار ﻫذﻩ اﻷﺳﻬم ﺑمتوﺳط ﺳﻌر  ٠٬٩٧٧درﻫم ﻟﻠسﻬم اﻟواﺣد ﺑﻘيمﺔ
إﺟمﺎﻟيﺔ  ٣١٬٦٤٨أﻟﻒ درﻫم وﺑتثبيت ﻋﻼوة إﺻدار ﻗدرﻫﺎ  ٣٬٠٢٦أﻟﻒ درﻫم.

 -١٧اﻻﺣتيﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ
وﻓﻘﺎً ﻟﻠنظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠمجموﻋﺔ واﻟﻘﺎﻧون اﻻﺗحﺎدي رﻗم ) (٢ﻟسنﺔ  ٢٠١٥ﻟدوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟمتحدة ،ﯾتم ﺗحوﯾﻞ  ٪١٠ﻛحد أدﻧﻰ ﻣن
ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟسنوﯾﺔ إﻟﻰ اﻻﺣتيﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ .ﻗد ﯾتم إﯾﻘﺎف ﺗﻠك اﻟتحوﯾﻼت ﻋندﻣﺎ ﯾصبﺢ اﻻﺣتيﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ ﻣسﺎوﯾًﺎ ﻟنصﻒ رأس اﻟمﺎل
اﻟمدﻓوع ﻟﻠمنشﺂت اﻟمﻌنيﺔ .إن ﻫذا اﻻﺣتيﺎطﻲ ﻏير ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠتوزﯾﻊ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻣﻌينﺔ ﯾنص ﻋﻠيﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون .ﯾظﻬر اﻻﺣتيﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ اﻟموﺣد
اﻟتحوﯾﻼت اﻟتﻲ ﺗمت ﺑﻌد اﻻﺳتحواذ ﻟﻠشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ واﻟتحوﯾﻼت اﻟتﻲ ﺗمت ﻣن ﻗبﻞ اﻟمجموﻋﺔ اﻷم.

 -١٨اﻻﺣتيﺎطﻲ اﻵﺧر
ﺧﻼل اﻟرﺑﻊ اﻟثﺎﻟث ﻟﻠسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ،٢٠١١اﺳتحوذت اﻟمجموﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟنسبﺔ اﻟمتبﻘيﺔ اﻟبﺎﻟﻐﺔ  ٪٢٠ﻣن اﻷﺳﻬم اﻟمتﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻟحصﺔ ﻏير اﻟمسيطرة ﻓﻲ إﺣدى ﺷرﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟتﺎﺑﻌﺔ ،وﻫﻲ ﺷرﻛﺔ ﺟﻠﻒ ﺗكنيكﺎل ﻛوﻧسترﻛشن ش.ذ.م.م .ﺑﻠﻐت اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻹﺟمﺎﻟﻲ اﻟموﺟودات
اﻟصﺎﻓيﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠتحدﯾد ﻟشرﻛﺔ ﺟﻠﻒ ﺗكنيكﺎل ﻛوﻧسترﻛشن ش.ذ.م.م ﻣﺎ ﻗيمتﻪ  ١٦٠٬٠٠٠أﻟﻒ درﻫم .ﻛﺎﻧت ﻧسبﺔ  ٪٢٠ﻣمﻠوﻛﺔ ﻻﺛنين ﻣن
اﻟمسﺎﻫمين ﺑﺎﻟتسﺎوي ﻓيمﺎ ﺑينﻬمﺎ .ﻗﺎﻣت اﻟمجموﻋﺔ ﺑسداد ﻛﺎﻣﻞ ﻗيمﺔ ﺣصﺔ أﺣد اﻟمسﺎﻫمين ﻧﻘداً ،أﻣﺎ اﻟمسﺎﻫم اﻵﺧر ﻓﻘﺎﻣت اﻟمجموﻋﺔ ﺑسداد
ﺟزء ﻣن ﻗيمﺔ ﺣصتﻪ ﻧﻘداً وﺳددت اﻟرﺻيد اﻟمتبﻘﻲ ﻟﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧسبﺔ  ٪٦ﻣن أﺳﻬم ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ أﺧرى وﻫﻲ درﯾك أﻧد ﺳكﻞ ﻟﻺﻧشﺎءات ذ.م.م
)ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻣمﻠوﻛﺔ ﺑﺎﻟكﺎﻣﻞ ﻟﻠمجموﻋﺔ اﻷم( .وﻗد ازدادت ﻫذﻩ اﻟنسبﺔ ﻻﺣﻘًﺎ إﻟﻰ .٪٩.٣
ﻫنﺎك ﻣبﻠﻎ ﺑﻘيمﺔ  ٢٤٬٥٤٣أﻟﻒ درﻫم ﯾمثﻞ اﻟﻔرق ﺑين إﺟمﺎﻟﻲ اﻟمبﻠﻎ اﻟمدﻓوع  /ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ اﻟمحوﻟﺔ وﺑند اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟطﺎرئ اﻟمﻔترض ﺑﻘيمﺔ
 ٢٦٬٨٦٢أﻟﻒ درﻫم واﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ ﻟﻠحصﺔ ﻏير اﻟمسيطرة اﻟبﺎﻟﻐﺔ  ٥١٬٤٠٥أﻟﻒ درﻫم ،وﻗد ﺗم إدراﺟﻪ ﺿمن اﺣتيﺎطيﺎت أﺧرى ﻓﻲ ﺑيﺎن
اﻟتﻐيرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ اﻟموﺣد.
ﻗﺎﻣت اﻟمجموﻋﺔ ﺧﻼل اﻟسنﺔ ﺑﺎﺳتبﻌﺎد ﺣصتﻬﺎ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺟﻠﻒ ﺗكنيكﺎل ﻛوﻧسترﻛشن ش.ذ.م.م ،.وﺑﺎﻟتﺎﻟﻲ ﺗم ﺗحوﯾﻞ اﻻﺣتيﺎطﻲ اﻵﺧر إﻟﻰ
اﻟخسﺎﺋر اﻟمتراﻛمﺔ.

٥٧

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -١٩ﻗروض ﺑنكيﺔ
ﺣصﻠت اﻟمجموﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻗروض ﺑنكيﺔ )ﺑمﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺳحوﺑﺎت ﺑنكيﺔ ﻋﻠﻰ اﻟمكشوف( ﻣن ﺑنوك ﺗجﺎرﯾﺔ ﻣختﻠﻔﺔ ﻟﻐرض رﺋيسﻲ ﯾتمثﻞ ﻓﻲ ﺗموﯾﻞ
ﻣتطﻠبﺎت رأس اﻟمﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ واﻟمشﺎرﯾﻊ.

ﻣتداوﻟﺔ
ﻗرض ﻷﺟﻞ
إﯾصﺎﻻت أﻣﺎﻧﺔ وﻗروض أﺧرى
ﺳحوﺑﺎت ﺑنكيﺔ ﻋﻠﻰ اﻟمكشوف )إﯾضﺎح (١٥

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم

١٬٢١٨٬٥٧١
١٠٨٬٦١٤
٥٨١٬٥٨٨
١٬٩٠٨٬٧٧٣

١٬٠٣٧٬٩٩٠
٦٣٢٬٩١٧
١١٧٬٤٣٦
١٬٧٨٨٬٣٤٣

اﻟتﻐيرات ﻓﻲ اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟنﺎﺗجﺔ ﻋن اﻷﻧشطﺔ اﻟتموﯾﻠيﺔ:

 ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠
 ١ﯾنﺎﯾر
٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم
ﻗروض ﻷﺟﻞ وإﯾصﺎﻻت أﻣﺎﻧﺔ وﻗروض
أﺧرى

 ٣١دﯾسمبر ٢٠١٩

ﻗروض ﻷﺟﻞ وإﯾصﺎﻻت أﻣﺎﻧﺔ وﻗروض
أﺧرى

١٬٦٧٠٬٩٠٧
 ١ﯾنﺎﯾر
٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم

١٬٧٧٧٬٦٩٧

اﻟمتﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻻﺳتبﻌﺎد
أﻟﻒ درﻫم

اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ
أﻟﻒ درﻫم
)(٣٤٣٬٧٢٢

اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ
أﻟﻒ درﻫم

٥١٣٬٠٣٨

اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﻔﻘدان
اﻟسيطرة ﻋﻠﻰ
اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ
أﻟﻒ درﻫم
)(٦٦٠٬٥٣٠

أﺧرى
أﻟﻒ درﻫم
اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌمﻠيﺎت
اﻟمتوﻗﻔﺔ
أﻟﻒ درﻫم

٤٠٬٧٠٢

 ٣١دﯾسمبر
٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم
١٬٣٢٧٬١٨٥
 ٣١دﯾسمبر
٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم

١٬٦٧٠٬٩٠٧

ﻟﻠحرﻛﺎت ﻓﻲ ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر ،راﺟﻊ اﻹﯾضﺎح .٧
ﻛﺎﻧت أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟﻘروض ﻷﺟﻞ ﻣتﻐيرة ﺣيث ﺗراوﺣت ﻣﺎ ﺑين  ٪٢إﻟﻰ  ٪٢ - ٢٠١٩) ٪٨إﻟﻰ  (٪٦٬٥ﺳنوﯾﺎً .ﯾتم ﺗحدﯾد آﺟﺎل إﻋﺎدة
اﻟتسﻌير اﻟتﻌﺎﻗدﯾﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟسﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟسﺎﺋد ﺑين اﻟبنوك ﻓﻲ ﻟندن )ﻟيبور(  /ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟسﺎﺋد ﺑين اﻟبنوك ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟمتحدة )إﯾبور(
ﻟمدة ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر.
إن ﻧوﻋيﺔ اﻟضمﺎﻧﺎت اﻟمﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟمجموﻋﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫذﻩ اﻟﻘروض اﻟبنكيﺔ ﯾتم ﺑيﺎﻧﻬﺎ أدﻧﺎﻩ:





رﻫن ﻋﻠﻰ ﻣرﻛبﺎت وﻣﻌدات ﻣشتراة وﺑﻌض اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ؛
رﻫن ﻋﻠﻰ ﺑﻌض اﻟممتﻠكﺎت واﻟمﻌدات؛
رﻫن ﻋﻠﻰ اﻟموﺟودات اﻟمستحوذ ﻋﻠيﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟتسﻬيﻼت اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ؛ و
وداﺋﻊ ﻷﺟﻞ ﺑﻘيمﺔ  ٤٩٬٧٩٨أﻟﻒ درﻫم ) ٣٣٬١٢٤ - ٢٠١٩أﻟﻒ درﻫم(.

٥٨

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -١٩ﻗروض ﺑنكيﺔ )ﺗتمﺔ(
ﻣحمﻠﺔ ﺑمﻌدﻻت ﻓﺎﺋدة ﻣتﻐيرة ﻣرﺗبطﺔ
إن اﻟﻘيمﺔ اﻟدﻓترﯾﺔ ﻟﻠﻘروض اﻟمتداوﻟﺔ ﺗﻘﺎرب ﻗيمتﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑتﺎرﯾﺦ اﻟتﻘرﯾر .ﺗﻌتبر اﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ّ
ﺑﺎﻟسوق ،وﻟذﻟك ﻓﺈن اﻟﻘيم اﻟدﻓترﯾﺔ ﻟﻠﻘروض ﻏير اﻟمتداوﻟﺔ ﺗﻘﺎرب ﻗيمتﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑتﺎرﯾﺦ اﻟتﻘرﯾر.
ﻛﺎﻧت اﻟمجموﻋﺔ ﻗد ﺧﺎﻟﻔت اﻟتﻌﻬدات اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑتسﻬيﻞ اﻟصكوك اﻟمشترك وﺑﻌض ﺗسﻬيﻼت اﻟﻘروض اﻷﺧرى .وﻗد اﺳتوﺟبت ﻫذﻩ اﻟمخﺎﻟﻔﺎت
ﻣن اﻟنﺎﺣيﺔ اﻟﻔنيﺔ ﺳداد ﻫذﻩ اﻟﻘروض ﻋند اﻟطﻠب ،وﺑﺎﻟتﺎﻟﻲ ﺗم ﺗصنيﻔﻬﺎ ﻛمطﻠوﺑﺎت ﻣتداوﻟﺔ.

 -٢٠ﻣكﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟخدﻣﺔ ﻟﻠموظﻔين
ﻛﺎﻧت اﻟحرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟمخصص ﻛمﺎ ﯾﻠﻲ:

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم
٦٩٬٣٢٠
٢٬٣٣٠
)(٢١٬٠٣٣
)(١٥٬٩٢٠
)(٤٬١٢٠
٣٠٬٥٧٧

ﻓﻲ  ١ﯾنﺎﯾر
اﻟمخصص ﻟﻠسنﺔ
اﻟمحول إﻟﻰ اﻟذﻣم اﻟداﺋنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ واﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ اﻟدﻓﻊ )أ(
إﻋﺎدة ﻗيد
ﻣدﻓوﻋﺎت ﺧﻼل اﻟسنﺔ
اﺳتبﻌﺎد اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ )إﯾضﺎح (٣٥
ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم
١١٣٬٧٢٤
٦٬٩٢٧
)(٣٣٬٣٩٥
)(١٧٬٩٣٦
٦٩٬٣٢٠

)أ( ﻗﺎﻣت اﻟمجموﻋﺔ ،ﺧﻼل اﻟسنﺔ ،ﺑﺈﻋﺎدة ﺗصنيﻒ ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣكﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟخدﻣﺔ ﻟﻠموظﻔين واﻟتﻲ ﺗتﻌﻠق ﺑﺎﻟموظﻔين اﻟذﯾن ﺗرﻛوا اﻟمجموﻋﺔ
إﻟﻰ اﻟذﻣم اﻟداﺋنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ واﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ اﻟدﻓﻊ.
ﺗم ﺗخصيص ﻣصروف ﻣكﺎﻓﺂت ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟخدﻣﺔ ﻟﻠموظﻔين ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟدﺧﻞ اﻟموﺣد ﻋﻠﻰ اﻟنحو اﻟتﺎﻟﻲ:

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم
ﺗكﺎﻟيﻒ ﻋﻘود )إﯾضﺎح (٢٣
ﻣصﺎرﯾﻒ ﻋموﻣيﺔ وإدارﯾﺔ )إﯾضﺎح (٢٦

٨٥٥
١٬٤٧٥
٢٬٣٣٠

٥٩

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم
٥٬٥٥٨
١٬٣٦٩
٦٬٩٢٧

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -٢١ذﻣم داﺋنﺔ ﺗجﺎرﯾﺔ وأﺧرى
٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم
ذﻣم داﺋنﺔ ﺗجﺎرﯾﺔ وﻣستحﻘﺎت
ﻣبﺎﻟﻎ ﻣستحﻘﺔ إﻟﻰ ﻋمﻼء ﻋن ﻋﻘود
دﻓﻌﺎت ﻣﻘدﻣﺔ ﻣن اﻟﻌمﻼء
ﻣخصص اﻟدﻋﺎوى اﻟﻘﺎﻧوﻧيﺔ
ﻣخصص ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺻرف ﻗيمﺔ اﻟسندات
ﻣخصص اﻟتكﺎﻟيﻒ اﻹﺿﺎﻓيﺔ اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳتبﻌﺎد
اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ )إﯾضﺎح  ٣٤و(٣٥

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم
)ﻣﻌﺎد إدراﺟﻬﺎ(
ُ

 ١ﯾنﺎﯾر ٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم
)ﻣﻌﺎد إدراﺟﻬﺎ(
ُ

٧٢١٬٩٦٧
٧٤٬١٥٤
٧٠٬٢١٦
٨٦٦٬٣٣٧
١٣٦٬٢٧٧
٢٢٬٠٤٩

٧١٤٬٣٧٧
٨٠٬٩٣١
٧٤٬٦٣٩
٨٦٩٬٩٤٧
١٠٧٬٨٧٧
٥٦٬٣٦٠

٢٬١٧٢٬٦٩٧
١٦١٬٢٢٢
٧١٠٬٦٩١
٣٬٠٤٤٬٦١٠
-

١٠٬٠٠٠
١٬٠٣٤٬٦٦٣

٥٬٠٠٠
١٬٠٣٩٬١٨٤

٣٬٠٤٤٬٦١٠

اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ إﻟﻰ ﻋمﻼء ﻋن ﻋﻘود ﺗشمﻞ:
دﻓﻌﺎت ﻣرﺣﻠيﺔ ﻋن اﻟﻔواﺗير اﻟصﺎدرة ﻋن اﻟﻌمﻞ اﻟمنجز
ﻧﺎﻗصﺎً :ﺗكﻠﻔﺔ ﻣتكبدة ﺣتﻰ ﺗﺎرﯾخﻪ
ﻧﺎﻗصﺎً :ﺧسﺎﺋر) /أرﺑﺎح( ﻣثبتﺔ

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم

١٬٦٥٥٬٨٨٠
)(١٬٥٣٠٬٩١٨
)(٥٠٬٨٠٨
٧٤٬١٥٤

١٬٥٩٨٬٠٧٥
)(١٬٥٢٦٬١٦٦
٩٬٠٢٢
٨٠٬٩٣١

 -٢٢ﻣخصص اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟبنكيﺔ ﻟﻠشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ
٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم
ﻣخصص
ﻣخصص
ﻣخصص
ﻣخصص

اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟبنكيﺔ اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳتبﻌﺎد اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ*
ﺻرف ﻗيمﺔ اﻟسندات ﻓيمﺎ ﯾتﻌﻠق ﺑﺎﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ اﻟمستبﻌدة
اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟبنكيﺔ ﻟﻠﻌمﻠيﺎت اﻟمتوﻗﻔﺔ*
ﺻرف ﻗيمﺔ اﻟسندات ﻓيمﺎ ﯾتﻌﻠق ﺑﻔﻘدان اﻟسيطرة ﻋﻠﻰ اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم

١٬٠٠٧٬٤٤٠
١٦٨٬٦٧٠
٩٩٬١٧٥
-

٥٦٠٬٨٠٠
٤٨٬٣٥١
٨٠٬٠٠٠
٣٤٬٢٢٨

١٬٢٧٥٬٢٨٥

٧٢٣٬٣٧٩

ﺗمثﻞ ﺗﻠك اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمخصصﺎت اﻟتﻲ ﺗم ﺗكوﯾنﻬﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟضمﺎﻧﺎت اﻟمؤﺳسيﺔ واﻟسندات اﻟمدرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟدﻓﺎﺗر اﻟمحﺎﺳبيﺔ ﻟمختﻠﻒ اﻟمنشﺂت
اﻟمضموﻧﺔ ﻣن ﻗبﻞ اﻟمجموﻋﺔ.
* ﺗترﺗب ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻘروض ﻓﺎﺋدة ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣتﻐيرة ﺗتراوح ﻣن  ٪٢إﻟﻰ  - ٢٠١٩) ٪٨ﻣن  ٪٢إﻟﻰ  (٪٦٬٥ﺳنوﯾﺎً.

٦٠

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -٢٣اﻹﯾرادات وﺗكﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات
ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑتثبيت إﯾراداﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟكﺎﻣﻞ ﻋﻠﻰ ﻣدى ﻓترة زﻣنيﺔ .ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻹﯾرادات اﻟمﻔصﻠﺔ:

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم

ﻧوع اﻹﯾرادات ﻣن ﻋﻘود اﻟﻌمﻼء
اﻷﻋمﺎل اﻟﻬندﺳيﺔ
اﻷﻋمﺎل اﻟمدﻧيﺔ
أﺧرى

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم

٦٢٬٨٨٩
٩٩٬١٣٦

٢٢٢٬٢٧٤
٢٧٦٬٠٦٠
١٥٨٬٣٤٦

١٦٢٬٠٢٥

٦٥٦٬٦٨٠

اﻟدﺧﻞ اﻟتشﻐيﻠﻲ اﻵﺧر
دﺧﻞ اﻹﯾجﺎرات

٢٠٬١٣٢

٢٤٬٨١٤

إﺟمﺎﻟﻲ اﻹﯾرادات

١٨٢٬١٥٧

٦٨١٬٤٩٤

ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ ﻣبﻠﻎ اﻹﯾرادات اﻟمثبتﺔ ﻣن:

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم
١٩٬٢٣٤

اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمشموﻟﺔ ﻓﻲ ﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﻌﻘود ﻓﻲ ﺑداﯾﺔ اﻟسنﺔ

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم
٣٨٬١٢٢

وﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ ﺳﻌر اﻟمﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟمخصص ﻻﻟتزاﻣﺎت اﻷداء اﻟمتبﻘيﺔ )ﻏير اﻟمستوﻓﺎة ﻛﻠيﺎً أو ﺟزﺋيﺎً( ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر:

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم
ﺧﻼل ﺳنﺔ واﺣدة
أﻛثر ﻣن ﺳنﺔ واﺣدة

٦١

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم

٣٠٣٬١٤٠
٩٥٬٢٣٣

٣١٢٬٩٥٦
٢٬٩٦٣

٣٩٨٬٣٧٣

٣١٥٬٩١٩

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -٢٣اﻹﯾرادات وﺗكﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات )ﺗتمﺔ(
٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم

ﺗكﻠﻔﺔ اﻹﯾرادات

ﺗكﺎﻟيﻒ ﻣواد )إﯾضﺎح (١١
ﺗكﺎﻟيﻒ ﻋمﺎﻟﺔ وﻣوظﻔين )إﯾضﺎح (٢٤
ﺗكﺎﻟيﻒ ﻣﻘﺎوﻻت ﻣن اﻟبﺎطن
ﺗكﺎﻟيﻒ ﺗموﯾﻞ )إﯾضﺎح (٢٧
اﺳتﻬﻼك )إﯾضﺎح (٥
ﻣكﺎﻓﺂت ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟخدﻣﺔ ﻟﻠموظﻔين )إﯾضﺎح (٢٠
ﺗكﺎﻟيﻒ أﺧرى

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم
١٨٦٬٢١٠
١٤٩٬٩٧٥
٢٥٠٬٣٠٢
٩٬١٥٥
١٠٬٣٣٢
٥٬٥٥٨
٦١٬٩٥٧
٦٧٣٬٤٨٩

٤١٬١٤٥
٤٤٬٤٠٩
٥٧٬٣٤٢
٤٬٣٨٧
٥٬٩٥٦
٨٥٥
١٠٬٦٨٤
١٦٤٬٧٧٨

 -٢٤ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟموظﻔين
٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم
ﺗكﻠﻔﺔ ﻣبيﻌﺎت )إﯾضﺎح (٢٣
ﻣصﺎرﯾﻒ ﻋموﻣيﺔ وإدارﯾﺔ )إﯾضﺎح (٢٦

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم
١٤٩٬٩٧٥
٤٩٬٤٠٠
١٩٩٬٣٧٥

٤٤٬٤٠٩
٢٦٬٧٥٤
٧١٬١٦٣

 -٢٥اﻟدﺧﻞ اﻵﺧر
٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم
ﻣبﺎﻟﻎ ﻣحصﻠﺔ ﻣن اﺳتبﻌﺎد ﻣمتﻠكﺎت وﻣﻌدات
دﺧﻞ اﻹﯾجﺎر
ﺑيﻊ اﻟخردة
إﻋﺎدة ﻗيد اﻟمطﻠوﺑﺎت )أ(
اﺳترداد اﻷرﺻدة اﻟمشطوﺑﺔ )ب(
أﺧرى

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم

١٦٩
٢٬٠٥٧
٥٨٬٨٤٠
٤٬٤٨٩
٢٬٩٨٤

٩٧٦
٢٬٠٥٩
٣٧٣
١٢٩٬٥٠٣
٣٨٣

٦٨٬٥٣٩

١٣٣٬٢٩٤

)أ( ﻗﺎﻣت اﻟمجموﻋﺔ ﺧﻼل اﻟسنﺔ ﺑتﻘييم أن ﺑﻌض اﻟمخصصﺎت واﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ اﻟتﻲ ﺗمت ﺧﻼل اﻟسنوات اﻟسﺎﺑﻘﺔ ﻟم ﺗﻌد ﻣطﻠوﺑﺔ ،وﻣن ﺛم
ﺗمت إﻋﺎدة ﻗيد ﻫذﻩ اﻟمبﺎﻟﻎ ﺿمن اﻟدﺧﻞ اﻵﺧر.
)ب( ﯾتضمن ﻣبﻠﻎ  ٢٬٤١٢أﻟﻒ درﻫم ﺗم اﻟحصول ﻋﻠيﻪ ﻣن ﻣشروع ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗم اﺳتبﻌﺎدﻫﺎ ﺧﻼل اﻟسنﺔ اﻟمﺎﺿيﺔ.

٦٢

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -٢٦اﻟمصﺎرﯾﻒ اﻟﻌموﻣيﺔ واﻹدارﯾﺔ
٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم
٢٦٬٧٥٤
ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟموظﻔين )إﯾضﺎح (٢٤
١٥٬٤٨٠
رﺳوم ﺗطوﯾر اﻷﻋمﺎل واﻷﺗﻌﺎب اﻟﻘﺎﻧوﻧيﺔ واﻟمﻬنيﺔ
٥٬٩١٣
ﺗكﺎﻟيﻒ إﻋﺎدة اﻟﻬيكﻠﺔ
٥٬٢٤٠
ذﻣم ﻣدﯾنﺔ ﺗجﺎرﯾﺔ وأﺧرى ﻣشطوﺑﺔ )إﯾضﺎح (١٢
٢٬٠٨٧
ﻣصﺎرﯾﻒ ﺑنكيﺔ
١٬٤٧٥
ﻣكﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟخدﻣﺔ ﻟﻠموظﻔين )إﯾضﺎح (٢٠
١٬٤٢٧
اﺳتﻬﻼك ﻣوﺟودات ﺣق اﻻﺳتخدام )إﯾضﺎح (٧
١٬٠٣٥
إﺻﻼح وﺻيﺎﻧﺔ
٩٩٣
ﺧدﻣﺎت
اﻟمصﺎرﯾﻒ اﻟمرﺗبطﺔ ﺑﻌﻘود اﻹﯾجﺎر ﻗصيرة اﻷﺟﻞ واﻟموﺟودات ﻣنخﻔضﺔ اﻟﻘيمﺔ )إﯾضﺎح ٩٧٨ (٧
٣٧٦
اﺳتﻬﻼك ﻣمتﻠكﺎت وﻣﻌدات )إﯾضﺎح (٥
ﻣخصص اﻧخﻔﺎض ﻗيمﺔ اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ ﻣن اﻷطراف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ )إﯾضﺎح (١٣
اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗيمﺔ اﻟممتﻠكﺎت واﻟمﻌدات )إﯾضﺎح (٥
ﺧسﺎرة ﻧﺎﺗجﺔ ﻋن اﺳتبﻌﺎد اﻻﺳتثمﺎرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ )إﯾضﺎح (٩
اﻻﻧخﻔﺎض ﻓﻲ ﻗيمﺔ اﻟﻌﻘﺎرات ﺑﻐرض اﻟتطوﯾر
ﺧسﺎﺋر اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر -
ﻣصﺎرﯾﻒ أﺧرى
٧٬١٤٩
٦٨٬٩٠٧

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم
٤٩٬٤٠٠
١١٬٧٨٣
٨٬٨٩٨
٩٣٬٦١٥
٣٣٥
١٬٣٦٩
١٬٦٩٩
٨٨٦
١٬٩٨٥
٥٬١٠٣
١١٬٥٧٧
٢٩٬٦١٨
١٨٬٠٧٧
٥٬٨٧٥
٥٬٢٧٥
٨٢٩
٦٬١٥٦
٢٥٢٬٤٨٠

 -٢٧ﺗكﺎﻟيﻒ اﻟتموﯾﻞ
٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم
١١١٬٨٤٧
٤٩٤
١١٢٬٣٤١
)(٤٬٣٨٧
١٠٧٬٩٥٤

ﺗكﺎﻟيﻒ ﺗموﯾﻞ
اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘد اﻹﯾجﺎر )إﯾضﺎح (٧
اﻟمحمﻞ ﻋﻠﻰ ﺗكﻠﻔﺔ اﻟمبيﻌﺎت )(٢٣
ّ

٦٣

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم
١٣٠٬٢٤٢
٤٧٥
١٣٠٬٧١٧
)(٩٬١٥٥
١٢١٬٥٦٢

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -٢٨ﺧسﺎرة اﻟسﻬم
)أ(

اﻷﺳﺎﺳﻲ

اﻟمرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟمصدرة
ﯾتم اﺣتسﺎب اﻟرﺑﺢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟكﻞ ﺳﻬم ﺑﻘسمﺔ اﻷرﺑﺎح اﻟﻌﺎﺋدة إﻟﻰ ﺣمﻠﺔ أﺳﻬم اﻟمجموﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟمتوﺳط
ّ
اﻟمحتﻔظ ﺑﻬﺎ ﻛﺄﺳﻬم ﺧزﯾنﺔ.
ﺧﻼل اﻟسنﺔ ﺑﺎﺳتثنﺎء اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟمشتراة و ُ

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم

اﻷرﺑﺎح) /اﻟخسﺎﺋر(
اﻷرﺑﺎح) /اﻟخسﺎﺋر( ﻷﻏراض اﺣتسﺎب اﻟرﺑﺢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟكﻞ ﺳﻬم ﺑﺎﻋتبﺎرﻩ ﺻﺎﻓﻲ
٩٤٬٨٩٨
اﻟرﺑﺢ) /اﻟخسﺎرة( اﻟﻌﺎﺋد ﻟمﺎﻟكﻲ اﻟشرﻛﺔ اﻷم
ﻋدد اﻷﺳﻬم
اﻟمرﺟﺢ ﻟﻌدد اﻷﺳﻬم اﻟﻌﺎدﯾﺔ ﻷﻏراض اﺣتسﺎب
اﻟمتوﺳط
ّ
١٬٠٧٠٬٩٨٧٬٧٤٨
اﻟرﺑﺢ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟكﻞ ﺳﻬم
٠٬٠٩
اﻟخسﺎﺋر اﻷﺳﺎﺳيﺔ واﻟمخﻔﻔﺔ ﻟﻠسﻬم )ﺑﺎﻟدرﻫم(

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم
)(٨٧٬٠٠٧
١٬٠٧٠٬٩٨٧٬٧٤٨
)(٠٬٠٨

)ب( اﻟمخﻔﻒ
ﻟم ﺗﻘم اﻟمجموﻋﺔ ﺑﺈﺻدار أي أدوات ﯾمكن أن ﯾكون ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛير ﻣخﻔﻒ ﻋﻠﻰ رﺑﺢ اﻟسﻬم ﻋند اﻟممﺎرﺳﺔ.

 -٢٩اﻟضمﺎﻧﺎت واﻻﻟتزاﻣﺎت واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟطﺎرﺋﺔ

ﺿمﺎﻧﺎت ُﺣسن اﻷداء
ﺧطﺎﺑﺎت ﺿمﺎن

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم

٦٤٤٬٥٩٢
٥٥٧٬١١٦
١٬٢٠١٬٧٠٨

٧٦٥٬٥٨٥
٧٦٧٬٨٩٩
١٬٥٣٣٬٤٨٤

إن ﻣختﻠﻒ اﻟضمﺎﻧﺎت اﻟبنكيﺔ اﻟمذﻛورة أﻋﻼﻩ ﺗم إﺻدارﻫﺎ ﻣن ﻗبﻞ اﻟبنوك اﻟتﻲ ﺗتﻌﺎﻣﻞ ﻣﻌﻬﺎ اﻟمجموﻋﺔ ﻓﻲ ﺳيﺎق اﻟﻌمﻞ اﻻﻋتيﺎدي.
ﻛمﺎ ﻗﺎﻣت اﻟمجموﻋﺔ ﺑتﻘدﯾم ﺿمﺎﻧﺎت ﻣؤﺳسيﺔ ﺑﺎﻟنيﺎﺑﺔ ﻋن اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ اﻟمستبﻌدة ﺧﻼل اﻟسنﺔ .وﻗد ﻗﺎﻣت اﻟمجموﻋﺔ ﺑتثبيت ﻣخصص ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻫذﻩ اﻟضمﺎﻧﺎت .راﺟﻊ اﻹﯾضﺎح .٢٢

٦٤

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -٢٩اﻟضمﺎﻧﺎت واﻻﻟتزاﻣﺎت واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟطﺎرﺋﺔ )ﺗتمﺔ(
اﻻﻟتزاﻣﺎت
٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم
١٨٬٣٣٤

ﺧطﺎﺑﺎت اﻋتمﺎد ﻟشراء ﻣواد وﻣﻌدات ﺗشﻐيﻞ

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم
٢١٬٨٢٧

اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟطﺎرﺋﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧيﺔ

ﺧﻼل ﺳنﺔ  ،٢٠١٨أﺑﻠﻐت اﻟمجموﻋﺔ ﺳوق دﺑﻲ اﻟمﺎﻟﻲ ﻋن وﺟود ﻣخﺎﻟﻔﺎت ﻣﺎﻟيﺔ ﺟوﻫرﯾﺔ ﻣن ﻗبﻞ اﻹدارة اﻟسﺎﺑﻘﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ واﻟتﻲ ﯾجري
اﻟتحﻘيق ﺑشﺄﻧﻬﺎ ﺣﺎﻟيﺎً ﻣن ﻗبﻞ اﻟسﻠطﺎت اﻟمﻌنيﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟمتحدة .وﻗد رﻓﻌت اﻟشرﻛﺔ دﻋﺎوي ﻣدﻧيﺔ وﺟزاﺋيﺔ ﺿد اﻟمسﺎﻫم
اﻟرﺋيسﻲ اﻟسﺎﺑق واﻟرﺋيس اﻟتنﻔيذي اﻟسﺎﺑق وﻧﺎﺋب رﺋيس ﻣجﻠس اﻹدارة اﻟسﺎﺑق وآﺧرﯾن .وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﺗواﺻﻞ اﻟشرﻛﺔ إﺟراءات ﺗسﻠيم
اﻟرﺋيس اﻟتنﻔيذي وﻧﺎﺋب رﺋيس ﻣجﻠس اﻹدارة اﻟسﺎﺑق ﻟتسﻠيمﻪ إﻟﻰ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟمتحدة ﻋﻘب إﻟﻘﺎء اﻟﻘبض ﻋﻠيﻪ ﻓﻲ اﻷردن .وﻗد ﺗم
رﻓﻊ دﻋﺎوى ﺟزاﺋيﺔ ﺿد أﻓراد ﻋﺎﺋﻠﺔ اﻟرﺋيس اﻟتنﻔيذي وﻧﺎﺋب رﺋيس ﻣجﻠس اﻹدارة اﻟسﺎﺑق واﻟمدراء اﻟتنﻔيذﯾين اﻟسﺎﺑﻘين اﻵﺧرﯾن ﻟدى ﻧيﺎﺑﺔ اﻷﻣوال
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﺄﺑوظبﻲ ،واﻟتﻲ ﺗُجرى ﺣﺎﻟيﺎً اﻟتحﻘيﻘﺎت ﻓﻲ ﻫذا اﻟخصوص .وﻗد اﺗﻬم اﻟنﺎﺋب اﻟﻌﺎم ﻟﻸﻣوال ﺑﺄﺑوظبﻲ اﻟرﺋيس اﻟتنﻔيذي وﻧﺎﺋب رﺋيس
ﻣجﻠس اﻹدارة اﻟسﺎﺑق ﺑسوء اﻟتصرف واﻻﺣتيﺎل واﻻﺧتﻼس واﻹﺿرار اﻟﻌمدي ﺑﺎﻷﻣوال اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟترﺑﺢ ﻟصﺎﻟﺢ اﻟﻐير واﻟتزوﯾر.
وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك ،ﻧظ اًر ﻟمشﺎﻛﻞ اﻟسيوﻟﺔ اﻟكبيرة ،ﺗواﺟﻪ اﻟمجموﻋﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدﻋﺎوى اﻟمدﻧيﺔ ﻣن ﻣوظﻔيﻬﺎ اﻟسﺎﺑﻘين ،ﺧصوﺻًﺎ ﻓيمﺎ ﯾتﻌﻠق
ﺑﻌدم ﺳداد ﻣستحﻘﺎﺗﻬم .وﺑﺎﻟمثﻞ ﺗواﺟﻪ اﻟمجموﻋﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻟدﻋﺎوى اﻟمدﻧيﺔ ﻣن اﻟموردﯾن وﻣﻘﺎوﻟﻲ اﻟبﺎطن ﺑخصوص ﻋدم ﺳداد ﻣستحﻘﺎﺗﻬم.

وﻗد ﻗﺎﻣت اﻹدارة ﺑتﻘييم اﻷﻣور اﻟسﺎﺑﻘﺔ واﺳتنتجت ﺑﺄﻧﻪ ﻓيمﺎ ﯾخص اﻷﻣور اﻟمذﻛورة أﻋﻼﻩ ،ﯾتم ﺗكوﯾن ﻣخصصﺎت ﻛﺎﻓيﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟبيﺎﻧـﺎت
اﻟمﺎﻟيـﺔ اﻟموﺣدة.

 -٣٠ﺗﻌدﯾﻼت اﻟسنﺔ اﻟسﺎﺑﻘﺔ وﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟمﻘﺎرﻧﺔ
ﻗﺎﻣت اﻟمجموﻋﺔ ﺑﺈﻋﺎدة إدراج ﺑيﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة اﻟمﻌﻠنﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻟﻠسنتين اﻟمنتﻬيتين ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ٢٠١٨و  ٣١دﯾسمبر  ٢٠١٩ﻟتﻌدﯾﻞ
أﺧطﺎء اﻟﻔترة اﻟسﺎﺑﻘﺔ .وإن أﺧطﺎء اﻟﻔترة اﻟسﺎﺑﻘﺔ ﻫذﻩ ،ﻛمﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ أدﻧﺎﻩ ،ﺗمثﻞ ﻋمﻠيﺎت ﺣذف ﻣن اﻟبيﺎﻧـﺎت اﻟمﺎﻟيـﺔ اﻟموﺣدة ﻟﻠمجموﻋﺔ
وأﺧطﺎء ﻓيﻬﺎ واﻟتﻲ ﻧتجت ﻋن ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﻣوﺛوﻗﺔ:


ﻛﺎﻧت ﻣتﺎﺣﺔ ﻋند اﻋتمﺎد اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﻟﻠسنتين اﻟمنتﻬيتين ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ٢٠١٨و ٣١دﯾسمبر  ٢٠١٩ﻟﻺﺻدار؛ و



ٍ
ﺑشكﻞ ﻣﻌﻘول أﻧﻪ ﺗم اﻟحصول ﻋﻠيﻬﺎ ووﺿﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﻋتبﺎر ﻋند إﻋداد وﻋرض ﻫذﻩ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة.
ﻗد ﯾُتوﻗﻊ

ﺧﻼل ﺳنﺔ  ،٢٠٢٠أﺟرت اﻟمجموﻋﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﺗﻔصيﻠيﺔ ﻷرﺻدة اﻟطرف ذي اﻟﻌﻼﻗﺔ وﺣددت ﺑند ﺗسوﯾﺔ ﺟوﻫري ﻣﻊ طرف ذي ﻋﻼﻗﺔ ﺑمبﻠﻎ
 ٨٬٩٢٨أﻟﻒ درﻫم ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  .٢٠١٨ﻛمﺎ ﻗﺎﻣت اﻟمجموﻋﺔ ﺑتﻌدﯾﻞ اﻟﻔترة اﻟسﺎﺑﻘﺔ ﻋن طرﯾق إﻋﺎدة إدراج ﻛﻞ ﺑند ﻣن ﺑنود اﻟبيﺎﻧـﺎت
اﻟمﺎﻟيـﺔ اﻟمتﺄﺛرة ﻟﻠﻔترة اﻟسﺎﺑﻘﺔ ﻛمﺎ ﯾﻠﻲ:

٦٥

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -٣٠ﺗﻌدﯾﻼت اﻟسنﺔ اﻟسﺎﺑﻘﺔ وﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟمﻘﺎرﻧﺔ )ﺗتمﺔ(
أ(

ﺗسوﯾﺔ إﻋﺎدة اﻹدراج واﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمﻌﻠنﺔ ﺳﺎﺑﻘًﺎ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر :٢٠١٨

اﻟمﻌﻠنﺔ
ﺳﺎﺑﻘﺎً
أﻟﻒ درﻫم

اﻟتﻌدﯾﻞ
أﻟﻒ درﻫم

اﻟرﺻيد
اﻟمﻌﺎد إدراﺟﻪ
ُ
أﻟﻒ درﻫم

اﻟموﺟودات اﻟمتداوﻟﺔ
ﻣبﺎﻟﻎ ﻣستحﻘﺔ ﻣن أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ

٦٢٬٩٦٤

٥٬٢١٥

٦٨٬١٧٩

إﺟمﺎﻟﻲ اﻟموﺟودات اﻟمﻌدﻟﺔ

٦٢٬٩٦٤

٥٬٢١٥

٦٨٬١٧٩

ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ
اﻟخسﺎﺋر اﻟمتراﻛمﺔ

)(٤٬٩٤٢٬٩١٨

٨٬٩٢٨

)(٤٬٩٣٣٬٩٩٠

إﺟمﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ اﻟمﻌدﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋدة ﻟمﺎﻟكﻲ اﻟشرﻛﺔ اﻷم
اﻟحصص ﻏير اﻟمسيطرة

)(٣٬٧٨٢٬٣٢٩
)(٩٦٦٬٥٩٣

٨٬٩٢٨
-

)(٣٬٧٧٣٬٤٠١
)(٩٦٦٬٥٩٣

إﺟمﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ اﻟمﻌدﻟﺔ

)(٤٬٧٤٨٬٩٢٢

٨٬٩٢٨

)(٤٬٧٣٩٬٩٩٤

اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمتداوﻟﺔ
ذﻣم داﺋنﺔ ﺗجﺎرﯾﺔ وأﺧرى

٣٬٠٤٨٬٣٢٣

)(٣٬٧١٣

٣٬٠٤٤٬٦١٠

إﺟمﺎﻟﻲ اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﻌدﻟﺔ

٣٬٠٤٨٬٣٢٣

)(٣٬٧١٣

٣٬٠٤٤٬٦١٠

ب( ﺗسوﯾﺔ إﻋﺎدة اﻹدراج واﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمﻌﻠنﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎً ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر :٢٠١٩

اﻟمﻌﻠنﺔ
ﺳﺎﺑﻘﺎً
أﻟﻒ درﻫم

اﻟتﻌدﯾﻞ
أﻟﻒ درﻫم

اﻟرﺻيد
اﻟمﻌﺎد إدراﺟﻪ
ُ
أﻟﻒ درﻫم

اﻟموﺟودات اﻟمتداوﻟﺔ
ﻣبﺎﻟﻎ ﻣستحﻘﺔ ﻣن أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ

٤٣٬٢٦٥

٨٬٩٢٨

٥٢٬١٩٣

إﺟمﺎﻟﻲ اﻟموﺟودات اﻟمﻌدﻟﺔ

٤٣٬٢٦٥

٨٬٩٢٨

٥٢٬١٩٣

ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ
اﻟخسﺎﺋر اﻟمتراﻛمﺔ

)(٥٬٠٠٥٬٣٨٢

٨٬٩٢٨

)(٤٬٩٩٦٬٤٥٤

إﺟمﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ اﻟمﻌدﻟﺔ اﻟﻌﺎﺋدة ﻟمﺎﻟكﻲ
اﻟشرﻛﺔ اﻷم
اﻟحصص ﻏير اﻟمسيطرة

)(٣٬٨٦٤٬٢١٢
)(١٢٣٬٦٨٤

٨٬٩٢٨
-

)(٣٬٨٥٥٬٢٨٤
)(١٢٣٬٦٨٤

إﺟمﺎﻟﻲ ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ اﻟمﻌدﻟﺔ

)(٣٬٩٨٧٬٨٩٦

٨٬٩٢٨

)(٣٬٩٧٨٬٩٦٨

٦٦

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -٣١إدارة اﻟمخﺎطر
إن اﻟمخﺎطر اﻟرﺋيسيﺔ اﻟتﻲ ﺗنتﺞ ﻣن اﻷدوات اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟخﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟمجموﻋﺔ ﻫﻲ ﻣخﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة وﻣخﺎطر أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬم وﻣخﺎطر اﻻﺋتمﺎن
وﻣخﺎطر اﻟسيوﻟﺔ وﻣخﺎطر اﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ .ﺗﻘوم إدارة اﻟمجموﻋﺔ ﺑمراﺟﻌﺔ اﻟسيﺎﺳﺎت واﻟمواﻓﻘﺔ ﻋﻠيﻬﺎ ﻹدارة ﻛﻞ ﻣن ﺗﻠك اﻟمخﺎطر وﻫﻲ
ﻣﻠخصﺔ أدﻧﺎﻩ:
ﻣخﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة
ﺗنتﺞ ﻣخﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻣن إﻣكﺎﻧيﺔ ﺗﺄﺛير اﻟتﻐيرات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟرﺑحيﺔ اﻟمستﻘبﻠيﺔ أو اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟمﺎﻟيﺔ.
ﺧﻼل اﻟس ـ ــنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾس ـ ــمبر  ،٢٠٢٠إذا ﻛﺎﻧت أﺳ ـ ــﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ أﻋﻠﻰ/أﻗﻞ ﺑنس ـ ــبﺔ  ،٪٠٬٥ﯾكون دﺧﻞ اﻟﻔﺎﺋدة أﻋﻠﻰ/أﻗﻞ
ﺑمﻘدار  ٢٤٩أﻟﻒ درﻫم ) ٣١دﯾسمبر  ١٦٦ - ٢٠١٩أﻟﻒ درﻫم(.
ﺗنشـ ــﺄ ﻣخﺎطر ﻣﻌدﻻت اﻟﻔﺎﺋدة ﻟدى اﻟمجموﻋﺔ ﻣن اﻟسـ ــﻠﻔيﺎت طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ .إن اﻟﻘروض اﻟتﻲ ﯾتم إﺻـ ــدارﻫﺎ ﺑﺄﺳـ ــﻌﺎر ﻣتﻐيرة ﺗﻌرض اﻟمجموﻋﺔ
إﻟﻰ ﻣخﺎطر أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻟﻠتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ واﻟتﻲ ﯾتم ﺗسوﯾتﻬﺎ ﺟزﺋيًﺎ ﻋن طرﯾق اﻟنﻘد اﻟمحتﻔظ ﺑﻪ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣتﻐيرة.

اﻟزﯾﺎدة /اﻟنﻘص
ﻓﻲ ﻧﻘﺎط
اﻷﺳﺎس

اﻟﻘروض اﻟبنكيﺔ:
٢٠٢٠
٢٠١٩
ﻣخصص اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟبنكيﺔ ﻟﻠشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ:
٢٠٢٠
٢٠١٩

٦٧

اﻟتﺄﺛير ﻋﻠﻰ
أرﺑﺎح اﻟسنﺔ
أﻟﻒ درﻫم

٥٠+
٥٠-

)(٩٬٥٤٤
٩٬٥٤٤

٥٠+
٥٠-

)(٨٬٩٤٢
٨٬٩٤٢

٥٠+
٥٠-

)(٦٬٣٧٦
٦٬٣٧٦

٥٠+
٥٠-

)(٣٬٦١٦
٣٬٦١٦

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -٣١إدارة اﻟمخﺎطر )ﺗتمﺔ(
ﻣخﺎطر اﻟسوق
إن ﻣخﺎطر أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬم ﻫﻲ ﻣخﺎطر اﻧخﻔﺎض اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺳﻬم ﻧتيجﺔ ﻟﻠتﻐيرات ﻓﻲ ﻣستوﯾﺎت ﻣؤﺷرات اﻷﺳﻬم وﻗيمﺔ أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬم
اﻟﻔردﯾﺔ .ﺗنتﺞ ﻣخﺎطر أﺳﻌﺎر اﻷﺳﻬم ﻏير اﻟتجﺎرﯾﺔ ﻣن ﻣحﻔظﺔ اﻟبنك اﻻﺳتثمﺎرﯾﺔ.
إن اﻟتﺄﺛير ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻬم اﻟمتداوﻟﺔ ﻧتيجﺔ ﻟﻠتﻐيرات اﻟممكنﺔ واﻟمﻌﻘوﻟﺔ ﻓﻲ ﻣؤﺷرات اﻷﺳﻬم ،ﻣﻊ اﻻﺣتﻔﺎظ ﺑثبﺎت ﻛﺎﻓﺔ اﻟمتﻐيرات اﻷﺧرى ،ﻫو ﻛمﺎ
ﯾﻠﻲ:

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ
ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ
ﻟسنﺔ ٢٠٢٠

ﻧسبﺔ اﻟتﻐير
ﻓﻲ ﺳﻌر
اﻟسﻬم
٢٠٢٠
ﺳوق دﺑﻲ اﻟمﺎﻟﻲ

أﻟﻒ درﻫم
١٠٦

٪١٠ -/+

ﻧسبﺔ اﻟتﻐير
ﻓﻲ ﺳﻌر
اﻟسﻬم
٢٠١٩
٪١٠ -/+

اﻷﺛر ﻋﻠﻰ
ﺣﻘوق اﻟمﻠكيﺔ
ﻟسنﺔ ٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم
١٠٦

ﻣخﺎطر اﻻﺋتمﺎن
ﻣخﺎطر اﻻﺋتمﺎن ﻫﻲ اﻟمخﺎطر اﻟتﻲ ﯾﻔش ـ ـ ــﻞ ﻓيﻬﺎ أﺣد طرﻓﻲ أداة ﻣﺎﻟيﺔ ﻓﻲ ﺗس ـ ـ ــدﯾد اﻟتزام وﯾتس ـ ـ ــبب ﻓﻲ ﺧس ـ ـ ــﺎرة ﻣﺎﻟيﺔ ﻟﻠطرف اﻵﺧر .ﺗتﻌرض
اﻟمجموﻋﺔ ﻟﻠمخﺎطر اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ ﻋن أرﺻدﺗﻬﺎ ﻟدى اﻟبنوك وذﻣمﻬﺎ اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ واﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ ﻣن اﻟﻌمﻼء ﻋﻠﻰ اﻟمﻘﺎوﻻت.

اﻷرﺻدة ﻟدى اﻟبنوك

ﺗتﻌرض اﻟمجموﻋﺔ ﻟمخﺎطر اﻻﺋتمﺎن ﻋﻠﻰ أرﺻـ ــدﺗﻬﺎ ﻟدى اﻟبنوك .ﺗسـ ــﻌﻰ اﻟمجموﻋﺔ ﻟﻠحد ﻣن ﻣخﺎطرﻫﺎ اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ ﺑخصـ ــوص اﻷرﺻـ ــدة ﻟدى
اﻟبنوك ﻣن ﺧﻼل اﻟتﻌﺎﻣﻞ ﻓﻘط ﻣﻊ ﺑنوك ذات ﺳمﻌﺔ طيبﺔ.

اﻟذﻣم اﻟتجﺎرﯾﺔ اﻟمدﯾنﺔ واﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ ﻣن اﻟﻌمﻼء ﻋن اﻟمﻘﺎوﻻت

ﺗرﺗبط ﻣبﺎﻟﻎ اﻟذﻣم اﻟتجﺎرﯾﺔ اﻟمدﯾنﺔ واﻟمسـ ـ ــتحﻘﺔ ﻣن اﻟﻌمﻼء ﻋن اﻟمﻘﺎوﻻت ﺑمشـ ـ ــﺎرﯾﻊ ﻛبيرة ﻟﻠمجموﻋﺔ ،وﺗسـ ـ ــتحق ﺑشـ ـ ــكﻞ رﺋيسـ ـ ــﻲ ﻣن اﻟجﻬﺎت
اﻟحكوﻣيﺔ واﻟشرﻛﺎت اﻹﻗﻠيميﺔ اﻷﺧرى ذات اﻟﻘيمﺔ اﻟمرﺗﻔﻌﺔ واﻟتﻲ ﺗحتﻔظ ﺑجدارة اﺋتمﺎﻧيﺔ ﻋﺎﻟيﺔ وﻟيس ﻟدﯾﻬﺎ ﺗﻌثر ﺳﺎﺑق ﻋن اﻟسداد.
ﻟدى اﻟمجموﻋﺔ إﺟراء رﺳمﻲ ﻟمراﻗبﺔ وﻣتﺎﺑﻌﺔ اﻟﻌمﻼء ﺑخصوص اﻟذﻣم اﻟتجﺎرﯾﺔ اﻟمدﯾنﺔ اﻟﻘﺎﺋمﺔ .ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑتﻘييم ﺟودة اﻻﺋتمﺎن ﻟكﻞ ﻋميﻞ
داﺧﻠيﺎً ،ﻣﻊ ﻣراﻋﺎة ﻣرﻛزﻩ اﻟمﺎﻟﻲ وﺧبرﺗﻪ اﻟسﺎﺑﻘﺔ وﻋواﻣﻞ أﺧرى.
ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ،٢٠٢٠ﻛﺎن ﻟدى اﻟمجموﻋﺔ ﺗرﻛيز ﻟمخﺎطر اﻻﺋتمﺎن ﻣﻊ ﻋشرة ﻋمﻼء ) ٣١دﯾسمبر  - ٢٠١٩ﻋشرة ﻋمﻼء( ﯾمثﻠون ٪٧١
ﻣن اﻟذﻣم اﻟتجﺎرﯾﺔ اﻟمدﯾنﺔ ) ٣١دﯾسمبر  .(٪٧٤ - ٢٠١٩ﺗرى اﻹدارة أن ﻫذا اﻟترﻛيز ﻟمخﺎطر اﻻﺋتمﺎن ﻗد ﺗم ﺗخﻔيﻔﻪ ﻷن اﻟمجموﻋﺔ ﻟدﯾﻬﺎ
ﻋﻼﻗﺎت طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻣﻊ ﻫؤﻻء اﻟﻌمﻼء.

٦٨

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -٣١إدارة اﻟمخﺎطر )ﺗتمﺔ(
ﻣخﺎطر اﻻﺋتمﺎن )ﺗتمﺔ(

اﻟذﻣم اﻟتجﺎرﯾﺔ اﻟمدﯾنﺔ واﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ ﻣن اﻟﻌمﻼء ﻋﻠﻰ اﻟمﻘﺎوﻻت )ﺗتمﺔ(
ﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟتﻌرض ﻟمخﺎطر اﻻﺋتمﺎن ﻋﻠﻰ اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ ﺑﺎﺳتخدام ﻣصﻔوﻓﺔ ﻣخصصﺎت:

 ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

إﺟمﺎﻟﻲ اﻟمبﻠﻎ اﻟمتﻌثر
ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن
اﻟمتوﻗﻌﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟمبﻠﻎ
ﻣﻌدل ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن
اﻟمتوﻗﻌﺔ

ﻣوﺟودات
اﻟﻌﻘود
أﻟﻒ درﻫم

اﻟمجموع
أﻟﻒ درﻫم

ﻏير
ﻣستحﻘﺔ
أﻟﻒ درﻫم

أﻗﻞ ﻣن ٣٠
ﯾوﻣﺎً
أﻟﻒ درﻫم

اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ
ﻋدد اﻷﯾﺎم اﻟمتﺄﺧرة
 ٣١إﻟﻰ ١٢٠- ٩١ ٩٠- ٦١ ٦٠
ﯾوﻣﺎً
ﯾوﻣﺎً
ﯾوﻣﺎً
أﻟﻒ درﻫم
أﻟﻒ درﻫم
أﻟﻒ درﻫم

أﻛثر ﻣن
 ١٢٠ﯾوﻣﺎً
أﻟﻒ درﻫم

٢٦٦٬٥٩٩

٦٩٦٬٦٥٤

٤٤٩٬٦٠٠

١١٬٥٠٦

٢٬٨٦٤

٥٬٣٠١

٢٢٬٣٣٣

٢٠٥٬٠٥٠

٢٤٢٬٠٧٢
٢٤٬٥٢٧

٥٢٧٬٠١٩
١٦٩٬٦٣٥

٣٣١٬٠٤٦
١١٨٬٥٥٤

١١٬٥٠٦

٢٬٨٦٤

٥٬٣٠١

٢٢٬٣٣٣

١٩٥٬٩٧٣
٩٬٠٧٧

٪٩٠

٪٧٦

٪٧٤

-

-

-

-

٪٩٦

 ٣١دﯾسمبر ٢٠١٩

إﺟمﺎﻟﻲ اﻟمبﻠﻎ اﻟمتﻌثر
ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن
اﻟمتوﻗﻌﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟمبﻠﻎ
ﻣﻌدل ﺧسﺎﺋر اﻻﺋتمﺎن
اﻟمتوﻗﻌﺔ

ﻣوﺟودات
اﻟﻌﻘود
أﻟﻒ درﻫم

اﻟمجموع
أﻟﻒ درﻫم

ﻏير
ﻣستحﻘﺔ
أﻟﻒ درﻫم

أﻗﻞ ﻣن ٣٠
ﯾوﻣﺎً
أﻟﻒ درﻫم

اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ
ﻋدد اﻷﯾﺎم اﻟمتﺄﺧرة
١٢٠- ٩١
٩٠- ٦١
 ٣١إﻟﻰ ٦٠
ﯾوﻣﺎً
ﯾوﻣﺎً
ﯾوﻣﺎً
أﻟﻒ درﻫم
أﻟﻒ درﻫم
أﻟﻒ درﻫم

أﻛثر ﻣن
 ١٢٠ﯾوﻣﺎً
أﻟﻒ درﻫم

٢٧٠٬٦٥١

٦٤٥٬٣٧٥

١٠٣٬٧٧٧

٣١٩٬٦٩١

١٣٬٤٤٤

٣٬٢٧٧

٢٧٬٩٤٧

١٧٧٬٢٣٩

٢٤١٬٢٤٥
٢٩٬٤٠٦

٤٧٩٬١٩٨
١٦٦٬١٧٧

٧٬٩٤١
٩٥٬٨٣٦

٢٨١٬٢٥٥
٣٨٬٤٣٦

١٣٬٤٤٤

٣٬٢٧٧
-

٩٬٤٨٦
١٨٬٤٦١

١٧٧٬٢٣٩
-

٪٨٩

٪٧٧

٪٨

٪٨٨

-

٪١٠٠

٪٣٤

٪١٠٠

ﻻ ﺗؤدي اﻟﻔئﺎت اﻷﺧرى ﻣن اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ إﻟﻰ ﻣخﺎطر اﺋتمﺎﻧيﺔ ﺟوﻫرﯾﺔ.

٦٩

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -٣١إدارة اﻟمخﺎطر )ﺗتمﺔ(
ﻣخﺎطر اﻟسيوﻟﺔ
إن ﻣخﺎطر اﻟسيوﻟﺔ ﻫﻲ اﻟمخﺎطر اﻟتﻲ ﺗكمن ﻓﻲ ﻋدم ﻗدرة اﻟمجموﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾم اﻷﻣوال ﻟﻠوﻓﺎء ﺑﺎﻟتزاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟمرﺗبطﺔ ﺑﺎﻷدوات اﻟمﺎﻟيﺔ.
ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑﺎﻟحد ﻣن ﻣخﺎطر اﻟسيوﻟﺔ ﻟدﯾﻬﺎ ﻋن طرﯾق اﻻﺣتﻔﺎظ ﺑﺎﻷﻣوال ﻣن اﻟﻌمﻠيﺎت وﻋندﻣﺎ ﯾكون ذﻟك ﻣتﺎﺣ ًﺎ.
ﯾﻠخص اﻟجدول أدﻧﺎﻩ اﺳتحﻘﺎﻗﺎت اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﻏير اﻟمخصوﻣﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر اﺳتنﺎداً إﻟﻰ ﺗوارﯾﺦ اﻟدﻓﻌﺎت اﻟتﻌﺎﻗدﯾﺔ
وأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟحﺎﻟيﺔ ﻓﻲ اﻟسوق.

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠
أﻗﻞ ﻣن ﺳنﺔ
أﻟﻒ درﻫم
ذﻣم داﺋنﺔ ﺗجﺎرﯾﺔ وأﺧرى
)ﺑﺎﺳتثنﺎء اﻟدﻓﻌﺎت اﻟمﻘدﻣﺔ(
ﻗروض ﺑنكيﺔ
ﻣبﺎﻟﻎ ﻣستحﻘﺔ ﻷطراف ذات
ﻋﻼﻗﺔ
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣرﺗبطﺔ ﺑﺎﺳتبﻌﺎد
اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ
إﺟمﺎﻟﻲ

ﻣن ﺳنﺔ إﻟﻰ
 ٥ﺳنوات
أﻟﻒ درﻫم

٩٦٤٬٤٤٧
٢٬٠٦١٬٤٧٥

-

-

٩٦٤٬٤٤٧
٢٬٠٦١٬٤٧٥

٤٠٬٩٨٩
١٬٧٣٦

٣٬٦٨٣

٤٬٥٢٧

٤٠٬٩٨٩
٩٬٩٤٦

١٬٣٧٧٬٣٠٨
٤٬٤٤٥٬٩٥٥

٣٬٦٨٣

٤٬٥٢٧

١٬٣٧٧٬٣٠٨
٤٬٤٥٤٬١٦٥

ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠١٩
أﻗﻞ ﻣن ﺳنﺔ
أﻟﻒ درﻫم
ذﻣم داﺋنﺔ ﺗجﺎرﯾﺔ وأﺧرى
)ﺑﺎﺳتثنﺎء اﻟدﻓﻌﺎت اﻟمﻘدﻣﺔ(
ﻗروض ﺑنكيﺔ
ﻣبﺎﻟﻎ ﻣستحﻘﺔ ﻷطراف ذات
ﻋﻼﻗﺔ
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣرﺗبطﺔ ﺑﺎﺳتبﻌﺎد
اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ
إﺟمﺎﻟﻲ

أﻛثر ﻣن
 ٥ﺳنوات
أﻟﻒ درﻫم

اﻟمجموع
أﻟﻒ درﻫم

أﻛثر ﻣن
 ٥ﺳنوات
أﻟﻒ درﻫم

ﻣن ﺳنﺔ إﻟﻰ
 ٥ﺳنوات
أﻟﻒ درﻫم

اﻟمجموع
أﻟﻒ درﻫم

٩٦٤٬٥٤٥
١٬٩٣١٬٤١٠

-

-

٩٦٤٬٥٤٥
١٬٩٣١٬٤١٠

٣٤٬٣٧٦
١٬٤٢٩

٢٬٢٤١

٣٬٥٣٧

٣٤٬٣٧٦
٧٬٢٠٧

٧٢٣٬٣٧٩
٣٬٦٥٥٬١٣٩

٢٬٢٤١

٣٬٥٣٧

٧٢٣٬٣٧٩
٣٬٦٦٠٬٩١٧
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 -٣١إدارة اﻟمخﺎطر )ﺗتمﺔ(
ﻣخﺎطر اﻟسيوﻟﺔ )ﺗتمﺔ(

)ﻣﻌﺎد إدراﺟﻬﺎ(
ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ُ ٢٠١٨
أﻗﻞ ﻣن ﺳنﺔ
أﻟﻒ درﻫم
ذﻣم داﺋنﺔ ﺗجﺎرﯾﺔ وأﺧرى
)ﺑﺎﺳتثنﺎء اﻟدﻓﻌﺎت اﻟمﻘدﻣﺔ(
ﻗروض ﺑنكيﺔ
ﻣبﺎﻟﻎ ﻣستحﻘﺔ ﻷطراف ذات
ﻋﻼﻗﺔ
إﺟمﺎﻟﻲ

ﻣن ﺳنﺔ إﻟﻰ
 ٥ﺳنوات
أﻟﻒ درﻫم

أﻛثر ﻣن
 ٥ﺳنوات
أﻟﻒ درﻫم

اﻟمجموع
أﻟﻒ درﻫم

٢٬٣٣٣٬٩١٩
١٬٩٠٢٬٦٨٦

٣٤٬٩٤٠

٢٩٥٬٤٧٩

٢٬٣٣٣٬٩١٩
٢٬٢٣٣٬١٠٥

٨٠٬٠٥٧
٤٬٣١٦٬٦٦٢

٣٤٬٩٤٠

٢٩٥٬٤٧٩

٨٠٬٠٥٧
٤٬٦٤٧٬٠٨١

ﻣخﺎطر اﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ
إن ﻣخﺎطر أﺳ ــﻌﺎر اﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ ﻫﻲ ﻣخﺎطر ﺗﻘﻠب اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟمس ــتﻘبﻠيﺔ ﻷداة ﻣﺎﻟيﺔ ﺑس ــبب اﻟتﻐيرات ﻓﻲ أﺳ ــﻌﺎر
ﺗحوﯾﻞ اﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ .وإن ﺗﻌرض اﻟمجموﻋﺔ ﻟمخﺎطر اﻟتﻐيرات ﻓﻲ أﺳ ـ ــﻌﺎر ﺻ ـ ــرف اﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ ﯾتﻌﻠق ﺑش ـ ــكﻞ رﺋيس ـ ــﻲ ﺑﺎﻷﻧش ـ ــطﺔ
اﻟتشﻐيﻠيﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ.
ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑمﻌﺎﻣﻼت ﻣﻌينﺔ ﺑﺎﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ .وﺑﺎﻟتﺎﻟﻲ ،ﺗنشﺄ اﻟتﻌرﺿﺎت ﻟتﻘﻠبﺎت أﺳﻌﺎر اﻟتحوﯾﻞ.
إن اﻟموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ ﺑﺎﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ ﻣص ـ ــنﻔﺔ ﺑش ـ ــكﻞ رﺋيس ـ ــﻲ ﺑﺎﻟرﯾﺎل اﻟس ـ ــﻌودي واﻟرﯾﺎل اﻟﻘطري واﻟيورو واﻟدﯾنﺎر
اﻟكوﯾتﻲ واﻟرﯾﺎل اﻟﻌمﺎﻧﻲ واﻟجنيﻪ اﻟمصري واﻟروﺑيﺔ اﻟﻬندﯾﺔ واﻟدﯾنﺎر اﻷردﻧﻲ واﻟدﯾنﺎر اﻟﻌراﻗﻲ واﻟدﯾنﺎر اﻟجزاﺋري.
ﻧظ اًر ﻷن اﻟرﯾﺎل اﻟس ـ ـ ـ ـ ــﻌودي واﻟرﯾﺎل اﻟﻘطري واﻟرﯾﺎل اﻟﻌمﺎﻧﻲ واﻟدرﻫم اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻣرﺗبط ﺑﺎﻟدوﻻر اﻷﻣرﯾكﻲ ،ﺗراﻋﻲ اﻟحس ـ ـ ـ ـ ــﺎﺳ ـ ـ ـ ـ ــيﺔ ﺗﺄﺛير اﻟحرﻛﺔ
اﻟمحتمﻠﺔ وﺑشـ ــكﻞ ﻣﻌﻘول ﻟسـ ــﻌر ﺻـ ـ رف اﻟدرﻫم اﻹﻣﺎراﺗﻲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟيورو واﻟدﯾنﺎر اﻟكوﯾتﻲ واﻟروﺑيﺔ اﻟﻬندﯾﺔ واﻟدﯾنﺎر اﻟجزاﺋري واﻟجنيﻪ اﻟمصـ ــري
واﻟــدﯾنــﺎر اﻟﻌراﻗﻲ واﻟــدﯾنــﺎر اﻷردﻧﻲ ﻣﻊ ﺑﻘــﺎء ﺟميﻊ اﻟمتﻐيرات اﻷﺧرى ﺛــﺎﺑتــﺔ ،ﻓﻲ ﺑيــﺎن اﻟــدﺧــﻞ اﻟموﺣــد )ﺑس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـبــب اﻟﻘيمــﺔ اﻟﻌــﺎدﻟــﺔ ﻟﻠموﺟودات
واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟحسﺎﺳﺔ ﻟﻠﻌمﻠﺔ(.
ﺑتﺎرﯾﺦ  ٣١دﯾس ــمبر  ،٢٠٢٠إذا اﻧخﻔض ــت/ارﺗﻔﻌت ﻫذﻩ اﻟﻌمﻼت ﺑنس ــبﺔ  ٪٥ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟدرﻫم اﻹﻣﺎراﺗﻲ ،ﻓﺈن ﺧس ــﺎﺋر اﻟس ــنﺔ ﺳ ــتكون أﻗﻞ/أﻋﻠﻰ
ﺑمبﻠﻎ  ٣٧ﻣﻠيون درﻫم ) ٣١دﯾسمبر  ٧٣ - ٢٠١٩ﻣﻠيون درﻫم(.
إدارة رأس اﻟمﺎل
إن اﻷﻫداف اﻟرﺋيس ـ ـ ـ ــيﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ ﻣن إدارة رأس اﻟمﺎل ﻫو اﻟتﺄﻛد ﻣن اﺣتﻔﺎظ اﻟمجموﻋﺔ ﺑنس ـ ـ ـ ــب ﺟيدة ﻟرأس اﻟمﺎل ﻟدﻋم أﻋمﺎﻟﻬﺎ وزﯾﺎدة ﻗيمﺔ
ﺣﻘوق اﻟمسﺎﻫمين ﻷﻗصﻰ ﺣد ﻣمكن.
ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑﺈدارة ﻫيكﻞ رأس اﻟمﺎل ﻟدﯾﻬﺎ وإﺟراء اﻟتﻌدﯾﻼت ﻋﻠيﻪ ﻓﻲ ﺿـوء اﻟتﻐيرات ﻓﻲ اﻷوﺿـﺎع اﻻﻗتصـﺎدﯾﺔ .ﻟم ﯾتم إﺟراء أﯾﺔ ﺗﻐييرات
ﻓﻲ اﻷﻫداف أو اﻟسيﺎﺳﺎت أو اﻟﻌمﻠيﺎت ﺧﻼل اﻟسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  .٢٠٢٠ﯾتﺄﻟﻒ ﻫيكﻞ رأس اﻟمﺎل ﻣن رأس ﻣﺎل وﻋﻼوة اﻷﺳﻬم
واﻻﺣتيﺎطﻲ اﻟﻘﺎﻧوﻧﻲ واﻻﺣتيﺎطﻲ اﻵﺧر واﻟخس ـ ــﺎﺋر اﻟمتراﻛمﺔ واﺣتيﺎطﻲ ﺗحوﯾﻞ اﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ واﻟحص ـ ــص ﻏير اﻟمس ـ ــيطرة وﯾﻘﺎس ﺑﻌجز
ﻓﻲ اﻟموﺟودات ﺑمبﻠﻎ  ٣٬٩٠٢٬٦١٢أﻟﻒ درﻫم ﻛمــﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمبر  – ٢٠١٩) ٢٠٢٠ﻋجز ﻓﻲ اﻟموﺟودات ﺑمبﻠﻎ  ٣٬٩٧٨٬٩٦٨أﻟﻒ
درﻫم(.
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 -٣٢اﻟﻘيم اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺗتﺄﻟﻒ اﻷدوات اﻟمﺎﻟيﺔ ﻣن اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ.
ﺗتﺄﻟﻒ اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﻣن اﻟنﻘد ﻓﻲ اﻟصندوق واﻷرﺻدة ﻟدى اﻟبنوك واﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ واﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ ﻣن اﻟﻌمﻼء ﻋن اﻟﻌﻘود
واﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ اﻷﺧرى واﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ ﻣن أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ .وﺗتﺄﻟﻒ اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﻣن اﻟﻘروض اﻟبنكيﺔ واﻟذﻣم اﻟداﺋنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ
واﻷﺧرى واﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ ﻷطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ.
ٍ
ﺑشكﻞ ﻛبير ﻋن ﻗيمﻬﺎ اﻟمدرﺟﺔ .وﺗﻌتبر اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﻫﻲ اﻟمبﻠﻎ
إن اﻟﻘيم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟمﺎﻟيﺔ ﻻ ﺗختﻠﻒ
اﻟذي ﯾمكن اﺳتبدال اﻷداة ﺑﻪ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺣﺎﻟيﺔ ﺑين اﻷطراف اﻟراﻏبﺔ ،ﺑخﻼف اﻟبيﻊ ﺑﺎﻹﻛراﻩ أو اﻟتصﻔيﺔ.
وﻗد ﺗم اﺳتخدام اﻷﺳﺎﻟيب واﻻﻓتراﺿﺎت اﻟتﺎﻟيﺔ ﻟتﻘدﯾر اﻟﻘيم اﻟﻌﺎدﻟﺔ:


إن اﻟنﻘد ﻓﻲ اﻟصندوق واﻷرﺻدة ﻟدى اﻟبنوك واﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ واﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ اﻷﺧرى واﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ ﻣن أطراف ذات
ﻋﻼﻗﺔ واﻟﻘروض اﻟبنكيﺔ واﻟذﻣم اﻟداﺋنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ واﻷﺧرى واﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ ﻷطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ وﻣستحﻘﺎت ﺿرﯾبﺔ اﻟدﺧﻞ ﺗسﺎوي
ﺗﻘرﯾبًﺎ ﻗيمتﻬﺎ اﻟمدرﺟﺔ ،واﻟذي ﯾﻌود ﺑشكﻞ ﻛبير إﻟﻰ اﻻﺳتحﻘﺎﻗﺎت ﻗصيرة اﻷﺟﻞ ﻟﻬذﻩ اﻷدوات.



ﺗﻘوم اﻟمجموﻋﺔ ﺑتﻘييم اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ واﻟﻘروض طوﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ اﺳتنﺎداً إﻟﻰ ﻣﻌﺎﯾير ﻣثﻞ أﺳﻌﺎر اﻟﻔواﺋد وﻋواﻣﻞ اﻟمخﺎطر اﻟخﺎﺻﺔ ﺑدوﻟﺔ
ﻣحددة واﻟمﻼءة اﻻﺋتمﺎﻧيﺔ اﻟﻔردﯾﺔ ﻟﻠﻌميﻞ وﺧصﺎﺋص ﻣخﺎطر اﻟمشروع اﻟممول .واﺳتنﺎداً إﻟﻰ ﻫذا اﻟتﻘييم ،ﻓﺈﻧﻪ ﺗؤﺧذ ﻣخصصﺎت ﻓﻲ
اﻻﻋتبﺎر ﻟﻠخسﺎﺋر اﻟمتوﻗﻌﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ .ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ،٢٠٢٠ﻓﺈن اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمدرﺟﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ ،ﺑﻌد ﺗنزﯾﻞ
اﻟمخصصﺎت ،ﻻ ﺗختﻠﻒ ﺑشكﻞ ﺟوﻫري ﻋن ﻗيمتﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.



إن اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠذﻣم اﻟمدﯾنﺔ ﻏير اﻟمتداوﻟﺔ وﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر واﻟﻘروض اﻟبنكيﺔ واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻷﺧرى وﻛذﻟك
اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﻏير اﻟمتداوﻟﺔ اﻷﺧرى ﯾتم ﺗﻘييمﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺧصم اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟمستﻘبﻠيﺔ ﺑﺎﺳتخدام اﻟمﻌدﻻت اﻟمتوﻓرة ﺣﺎﻟيﺎً
ﻟدﯾون ﺑنود ﻣشﺎﺑﻬﺔ وﻣخﺎطر اﺋتمﺎن واﺳتحﻘﺎﻗﺎت ﻣتبﻘيﺔ.

ﺗسﻠسﻞ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﺗستخدم اﻟمجموﻋﺔ اﻟتسﻠسﻞ اﻟتﺎﻟﻲ ﻟتحدﯾد واﻹﻓصﺎح ﻋن اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت ﻣن ﺧﻼل أﺳﺎﻟيب اﻟتﻘييم.
اﻟمستوى  :١أﺳﻌﺎر ﻣتداوﻟﺔ )ﻏير ﻣﻌدﻟﺔ( ﻓﻲ أﺳواق ﻧشطﺔ ﻟموﺟودات وﻣطﻠوﺑﺎت ﻣمﺎﺛﻠﺔ.
اﻟمستوى  :٢أﺳﺎﻟيب ﺗﻘييم أﺧرى ﺣيث ﺗكون ﺟميﻊ اﻟمدﺧﻼت اﻟتﻲ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛير ﺟوﻫري ﻋﻠﻰ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟمسجﻠﺔ ﻣﻠحوظﺔ إﻣﺎ ﺑشكﻞ ﻣبﺎﺷر
أو ﻏير ﻣبﺎﺷر.
اﻟمستوى  :٣أﺳﺎﻟيب ﺗستخدم ﻣدﺧﻼت ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛير ﺟوﻫري ﻋﻠﻰ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟمسجﻠﺔ وﻻ ﺗستند إﻟﻰ ﺑيﺎﻧﺎت ﻣﻠحوظﺔ ﻓﻲ اﻟسوق.
ﯾﻌرض اﻟجدول اﻟتﺎﻟﻲ ﻣوﺟودات اﻟمجموﻋﺔ وﻣطﻠوﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟمﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑتﺎرﯾﺦ  ٣١دﯾسمبر .٢٠٢٠

اﻟمستوى
اﻷول
أﻟﻒ درﻫم

اﻟموﺟودات
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل
اﻟرﺑﺢ أو اﻟخسﺎرة
ﻣجموع اﻟموﺟودات

-

اﻟمطﻠوﺑﺎت
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر
ﻣجموع اﻟمطﻠوﺑﺎت

-

اﻟمستوى
اﻟثﺎﻧﻲ
أﻟﻒ درﻫم
١٬٠٥٨
١٬٠٥٨
-

٧٢

اﻟمستوى
اﻟثﺎﻟث
أﻟﻒ درﻫم
٦٬٥٠٠
٦٬٥٠٠

اﻟمجموع
أﻟﻒ درﻫم
١٬٠٥٨
١٬٠٥٨
٦٬٥٠٠
٦٬٥٠٠

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -٣٢اﻟﻘيم اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﺗتمﺔ(
ﺗسﻠسﻞ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﺗتمﺔ(
ﯾﻌرض اﻟجدول اﻟتﺎﻟﻲ ﻣوﺟودات اﻟمجموﻋﺔ وﻣطﻠوﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟمﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر .٢٠١٩

اﻟمستوى
اﻷول
أﻟﻒ درﻫم

اﻟمستوى
اﻟثﺎﻟث
أﻟﻒ درﻫم

اﻟمستوى
اﻟثﺎﻧﻲ
أﻟﻒ درﻫم

اﻟمجموع
أﻟﻒ درﻫم

اﻟموﺟودات
ﻣوﺟودات ﻣﺎﻟيﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل
اﻟرﺑﺢ أو اﻟخسﺎرة
ﻣجموع اﻟموﺟودات

-

١٬٠٥٨
١٬٠٥٨

-

١٬٠٥٨
١٬٠٥٨

اﻟمطﻠوﺑﺎت
ﻣطﻠوﺑﺎت ﻋﻘود اﻹﯾجﺎر
ﻣجموع اﻟمطﻠوﺑﺎت

-

-

٧٬٢٠٧
٧٬٢٠٧

٧٬٢٠٧
٧٬٢٠٧

إن إﻓصﺎﺣﺎت اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎر اﻻﺳتثمﺎري ﻣدرﺟﺔ ﺿمن اﻹﯾضﺎح  ،٦إﻟﻰ ﺟﺎﻧب أﺳﺎﻟيب اﻟتﻘييم واﻻﻓتراﺿﺎت اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﻪ.
ﻟيس ﻟدى اﻟمجموﻋﺔ أي ﻣطﻠوﺑﺎت ﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑتﺎرﯾﺦ  ٣١دﯾسمبر .٢٠١٩
ﻟم ﺗكن ﻫنﺎك أي ﺗحوﯾﻼت ﺑين اﻟمستوى اﻷول واﻟمستوى اﻟثﺎﻧﻲ واﻟمستوى اﻟثﺎﻟث ﺧﻼل اﻟسنﺔ.

)أ( أﺳﺎﻟيب اﻟتﻘييم اﻟمستخدﻣﺔ ﻟتحدﯾد اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠمستوى اﻟثﺎﻧﻲ
)(١

اﺳتثمﺎرات ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟخسﺎرة

ﺗشتمﻞ اﻻﺳتثمﺎرات اﻟمدرﺟﺔ ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟخسﺎرة وﻓﻘًﺎ ﻟﻠمستوى اﻟثﺎﻧﻲ ﻋﻠﻰ اﻻﺳتثمﺎرات ﻓﻲ اﻟصنﺎدﯾق اﻟتﻲ ﯾتم ﺗﻘدﯾر
ﻗيمتﻬﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﺑﺎﺳتخدام طرﯾﻘﺔ ﺻﺎﻓﻲ ﻗيمﺔ اﻟموﺟودات .ﯾتم ﺗحدﯾد اﻟﻘيم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻼﺳتثمﺎرات ﻓﻲ اﻟصنﺎدﯾق ﺑﺎﺳتخدام ﺻﺎﻓﻲ ﻗيمﺔ اﻟموﺟودات
اﻟمحددة ﻣن ﻗبﻞ ﻣدﯾري اﻟصنﺎدﯾق ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺳﻌﺎر اﻟسوق اﻟجدﯾرة ﺑﺎﻟمﻼﺣظﺔ ﻟﻠموﺟودات اﻟمدارة ﺑواﺳطﺔ اﻟصندوق.
ﺑتﺎرﯾﺦ  ٣١دﯾسمبر  ٢٠١٩و ٣١دﯾسمبر  ،٢٠٢٠ﻛﺎﻧت اﻟﻘيم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟجميﻊ اﻟموﺟودات واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻷﺧرى اﻟمﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟتكﻠﻔﺔ اﻟمطﻔﺄة
ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﻟﻘيمﻬﺎ اﻟدﻓترﯾﺔ.

٧٣

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -٣٢اﻟﻘيم اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﺗتمﺔ(
ﺗسﻠسﻞ اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﺗتمﺔ(

)ب( ﻋمﻠيﺎت اﻟتﻘييم اﻟمتبﻌﺔ ﻣن ﻗبﻞ اﻟمجموﻋﺔ
ﯾتم ﺗحﻠيﻞ اﻟتﻐيرات ﻓﻲ اﻟﻘيم اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠمستوﯾين اﻟثﺎﻧﻲ واﻟثﺎﻟث ﺑتﺎرﯾﺦ ﻛﻞ ﺗﻘرﯾر ﺧﻼل اﻟمنﺎﻗشﺎت اﻟتﻲ ﺗُجرى ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬر ﺣول ﻋمﻠيﺔ
اﻟتﻘييم .وﻓﻲ إطﺎر ﻫذﻩ اﻟمنﺎﻗشﺎت ،ﯾﻘدم ﻓرﯾق اﻟتﻘييم ﺗﻘرﯾ اًر ﯾشرح ﻓيﻪ أﺳبﺎب اﻟحرﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻘيم اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
ﻟم ﯾط أر أي ﺗﻐيير ﻋﻠﻰ أﺳﺎﻟيب اﻟتﻘييم ﺧﻼل اﻟسنﺔ.

 -٣٣اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمتوﻗﻔﺔ
)ﻋمﺎن( و درﯾك أﻧد ﺳكﻞ ﻟﻠميﺎﻩ واﻟطﺎﻗﺔ
ﺧﻼل ﺳنﺔ  ،٢٠١٨ﺗم ﺗصﻔيﺔ ﺷرﻛتين ﺗﺎﺑﻌتين ﻟﻠمجموﻋﺔ وﻫمﺎ درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ذ.م.م ُ
اﻟﻬند .وﻛﺎن ﻣن اﻟمتوﻗﻊ اﻻﻧتﻬﺎء ﻣن ﺗصﻔيﺔ ﻫذﻩ اﻟمنشﺂت ﺧﻼل ﺳنﺔ واﺣدة ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟتﻘرﯾر.
ﻋطﺎء ﻟﻼﺳتحواذ ﻋﻠﻰ
ﻗﺎﻣت اﻟمجموﻋﺔ ﺧﻼل اﻟسنﺔ ﺑتﻐيير ﻣوﻗﻔﻬﺎ ﺑخصوص اﺳتبﻌﺎد ﺷرﻛﺔ درﯾك أﻧد ﺳكﻞ ﻟﻠميﺎﻩ واﻟطﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻬند وﻗدﻣت
ً
اﻟشرﻛﺔ .وﻻ ﯾزال اﻟﻌطﺎء ﻗيد اﻟمواﻓﻘﺔ ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟسﻠطﺎت اﻟمﻌنيﺔ ﻛمﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻋتمﺎد ﻫذﻩ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة .وإن ﺷرﻛﺔ درﯾك أﻧد
ﺳكﻞ ﻟﻠميﺎﻩ واﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻬند ﺣﺎﻟيﺎً ﻗيد اﻟتصﻔيﺔ ،ﺣيث ﺗتم إدارة ﻋﺎﺋداﺗﻬﺎ واﻹﺷراف ﻋﻠيﻬﺎ واﻟرﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠيﻬﺎ ﻣن ﻗبﻞ اﻟجﻬﺔ اﻟتنظيميﺔ اﻟمﻌنيﺔ ﻓﻲ
وﺑنﺎء ﻋﻠيﻪ ،ﺗم ﺗصنيﻒ اﻻﺳتثمﺎر ﺗحت ﺑند ﻓﻘدان اﻟسيطرة ﻋﻠﻰ اﻟشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻹﯾضﺎح .٣٤
اﻟﻬند.
ً
)ﻋمﺎن( ) - ٢٠١٩درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل
وﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ اﻷرﺻدة اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳتثمﺎر اﻟمجموﻋﺔ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ذ.م.م ُ
)ﻋمﺎن( و درﯾك أﻧد ﺳكﻞ ﻟﻠميﺎﻩ واﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻬند( وﻫمﺎ ﻗيد اﻟتصﻔيﺔ ﺣﺎﻟيﺎً:
ذ.م.م ُ

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم

ﺑيﺎن اﻟدﺧﻞ
دﺧﻞ آﺧر
ﻣصﺎرﯾﻒ ﻋموﻣيﺔ وإدارﯾﺔ

١٬٣٩٧
)(٣٨٬٠٩٧

٤٠٬٧٠٢
)(١٢٬٨٢٠

)ﺧسﺎﺋر( /أرﺑﺎح ﻣن اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمتوﻗﻔﺔ

)(٣٦٬٧٠٠

٢٧٬٨٨٢

٧٤

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -٣٣اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمتوﻗﻔﺔ )ﺗتمﺔ(
٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم
اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ
اﻟموﺟودات
اﻟممتﻠكﺎت واﻟمﻌدات
ﻧﻘد ﻓﻲ اﻟصندوق وأرﺻدة ﻟدى اﻟبنوك
اﻟمطﻠوﺑﺎت
اﻟذﻣم اﻟداﺋنﺔ اﻷﺧرى
اﻟذﻣم اﻟداﺋنﺔ اﻟتجﺎرﯾﺔ واﻷﺧرى
ﻗروض ﺑنكيﺔ
اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمستحﻘﺔ إﻟﻰ أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ )إﯾضﺎح (١٣

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم

٢٤٨
٢٬٣٣٧
٢٬٥٨٥

٤٦٩
١٬١١٦
١٬٥٨٥

٢٬٥٨١
٣٨٬٣٤٣
٩٥٬٢٤٧
٢٧٬٢٨٢
١٦٣٬٤٥٣

٢٬٤٧٦
٣٨٬٣٥٢
٧٦٬٨٦٤
٢٧٬٢٨٩
١٤٤٬٩٨١

اﻟنﻘدﯾﺔ وﺷبﻪ اﻟنﻘدﯾﺔ اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمتوﻗﻔﺔ:

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم
اﻷرﺻدة ﻟدى اﻟبنوك واﻟنﻘد ﻓﻲ اﻟصندوق
)ﻧﺎﻗصﺎً( ﺳحوﺑﺎت ﻋﻠﻰ اﻟمكشوف ﻣن اﻟبنوك

٢٬٣٣٧
)(٩٢٬٣٩٢
)(٩٠٬٠٥٥

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم
١٬١١٦
)(٢٤٬٤٠٨
)(٢٣٬٢٩٢

اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ ﻣن اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمتوﻗﻔﺔ
٣١٧
)(٤٩٬٦٠٠
٤٨
)(٤٩٬٢٣٥

اﻟتشﻐيﻠيﺔ
اﻻﺳتثمﺎرﯾﺔ
اﻟتموﯾﻠيﺔ
ﻓروق ﺻرف اﻟﻌمﻼت اﻷﺟنبيﺔ

٧٥

٤٦
١٩٬٤٣٥
١٩٬٤٨١

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -٣٤ﻣخصص ﻣتﻌﻠق ﺑﻔﻘدان اﻟسيطرة ﻋﻠﻰ اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ
ﻓﻘدت اﻟمجموﻋﺔ اﻟسيطرة إدارﯾًﺎ وﺗشﻐيﻠيًﺎ ﻋﻠﻰ ﺷرﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟتﺎﺑﻌﺔ ،ﺷرﻛﺔ درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل )ﻗطر( ذ.م.م ﺧﻼل ﺳنﺔ  ،٢٠١٨وﺷرﻛﺔ
وﺑنﺎء ﻋﻠيﻪ ،ﺗم ﺗصنيﻒ اﻻﺳتثمﺎرات ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﺳتثمﺎر
درﯾك أﻧد ﺳكﻞ ﻟﻠميﺎﻩ واﻟطﺎﻗﺔ اﻟﻬند ﺧﻼل ﺳنﺔ .٢٠١٩
ً
ﺑﺎﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻷرﺑﺎح أو اﻟخسﺎﺋر.
ﺣددت اﻹدارة ﺑﺄن اﻟﻘيم اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻻﺳتثمﺎراﺗﻬﺎ ﺗﻌتبر ﺻﻔرﯾﺔ ﻧظ اًر ﻟﻠظروف اﻟتشﻐيﻠيﺔ واﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟشرﻛﺎت .وﺑصرف اﻟنظر ﻋن ذﻟك ،ﺗم
اﻻﺣتﻔﺎظ ﺑمخصصﺎت ﺗﻌﺎدل ﺻﺎﻓﻲ ﻣطﻠوﺑﺎت اﻻﺳتثمﺎرات ﻓﻲ وﻗت ﻓﻘدان اﻟسيطرة ﻟحين ﺗوﻓر ﻣﻌﻠوﻣﺎت إﺿﺎﻓيﺔ أو ﺣدوث ﺗطورات ﺟدﯾدة.
وﻓيمﺎ ﯾﻠﻲ اﻟمبﺎﻟﻎ اﻟمثبتﺔ ﻓﻲ اﻟبيﺎﻧـﺎت اﻟمﺎﻟيـﺔ اﻟموﺣدة ﻟﻠمجموﻋﺔ:

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ
اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل
)ﻗطر( ذ.م.م
أﻟﻒ درﻫم
اﻟرﺻيد ﻓﻲ  ١ﯾنﺎﯾر ٢٠٢٠
اﻟمخصص اﻹﺿﺎﻓﻲ ﺧﻼل اﻟسنﺔ
ﺧسﺎﺋر اﻟﻘيمﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻻﺳتبﻌﺎد *
أﺧرى
اﻟرﺻيد ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

٧٨٩٬٠٦٩
٤٤٧
)(٧٨٩٬٥١٦
-

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ
اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل
)ﻗطر( ذ.م.م
أﻟﻒ درﻫم
اﻟرﺻيد ﻓﻲ  ١ﯾنﺎﯾر ٢٠١٩
اﻟمحول ﺧﻼل اﻟسنﺔ
اﻟمخصص اﻹﺿﺎﻓﻲ ﺧﻼل اﻟسنﺔ
أﺧرى
اﻟرﺻيد ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر ٢٠١٩

٧٠٩٬٤٠٥
٩٦٬٢٢٨
)(١٦٬٥٦٤
٧٨٩٬٠٦٩

 ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم
درﯾك أﻧد ﺳكﻞ
ﻟﻠميﺎﻩ واﻟطﺎﻗﺔ
اﻟﻬند
أﻟﻒ درﻫم
٢٤٬٣٣٨
١٬٥٦٨
)(٢٬٠٣٢
٢٣٬٨٧٤

 ٣١دﯾسمبر ٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم
درﯾك أﻧد ﺳكﻞ
ﻟﻠميﺎﻩ واﻟطﺎﻗﺔ
اﻟﻬند
أﻟﻒ درﻫم
٥٬٩٠٤
١٨٬٤٣٤
٢٤٬٣٣٨

اﻟمجموع
أﻟﻒ درﻫم
٨١٣٬٤٠٧
١٬٥٦٨
٤٤٧
)(٧٨٩٬٥١٦
)(٢٬٠٣٢
٢٣٬٨٧٤

اﻟمجموع
أﻟﻒ درﻫم
٧٠٩٬٤٠٥
٥٬٩٠٤
١١٤٬٦٦٢
)(١٦٬٥٦٤
٨١٣٬٤٠٧

ﺗرى اﻹدارة أن ﻫذﻩ اﻟمسﺎﺋﻞ ﻗد ﯾتم ﺣﻠﻬﺎ ﺧﻼل  ١٢ﺷﻬ اًر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻋتمﺎد ﻫذﻩ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة.
أﺑرﻣت اﻟمجموﻋﺔ اﺗﻔﺎﻗيﺔ ﺑيﻊ وﺷراء ﻻﺳتبﻌﺎد ﻛﺎﻣﻞ ﺣصتﻬﺎ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل )ﻗطر( ذ.م.م.
وﻓﻘﺎً ﻟبنود اﻻﺗﻔﺎﻗيﺔ ،ﻛﺎن اﻟتﺎرﯾﺦ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟتحوﯾﻞ اﻟسيطرة ﻋﻠﻰ اﻷﻧشطﺔ اﻟتشﻐيﻠيﺔ واﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻠشرﻛﺎت ﻫو  ٣٠ﯾوﻧيو  .٢٠٢٠وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك،
وﻓﻘ ًﺎ ﻻﺗﻔﺎﻗيﺔ اﻟبيﻊ واﻟشراء ،ﻻ ﯾجوز إﻟﻐﺎء اﻻﺗﻔﺎﻗيﺔ ﻣن ﻗبﻞ أي طرف ﻣن اﻟطرﻓين وﻫﻲ ﻣﻠزﻣﺔ ﻗﺎﻧوﻧًﺎ وﺳﺎرﯾﺔ اﻟمﻔﻌول ﻓﻲ اﻻﺧتصﺎﺻﺎت
اﻟمحﻠيﺔ اﻟتﻲ ﺗﻘﻊ ﻓيﻬﺎ اﻟشرﻛﺔ ﻣوﺿوع اﻻﺗﻔﺎﻗيﺔ.

٧٦

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -٣٤ﻣخصص ﻣتﻌﻠق ﺑﻔﻘدان اﻟسيطرة ﻋﻠﻰ اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ )ﺗتمﺔ(
أﺛر اﺳتبﻌﺎد اﻟشرﻛﺔ اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟبيﺎﻧـﺎت اﻟمﺎﻟيـﺔ اﻟموﺣدة ﻟﻠمجموﻋﺔ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر .٢٠٢٠
أﻟف درھم
)ﻏﯾر ﻣدﻗﻘﺔ(
ﻣﺧﺻص ﻓﻘدان اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠١٩
ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ )ﻓروق ﺻرف اﻟﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ(
ﻣﺧﺻص ﻓﻘدان اﻟﺳﯾطرة ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻛﻣﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺗﺑﻌﺎد

٧٨٩٬٠٦٩
٤٤٧
٧٨٩٬٥١٦

ﻣﺧﺻص اﻟﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﺑﻌﺎد

)(٥٬٠٠٠

ﻣﺧﺻص اﻟﻛﻔﺎﻻت اﻟﻣﺻروﻓﺔ واﻟﻣطﻠوﺑﺎت اﻟﺑﻧﻛﯾﺔ اﻟﻣﺿﻣوﻧﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﺷرﻛﺔ اﻷم

)(٤٩٣٬٥٦٢

اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن اﺳﺗﺑﻌﺎد اﻟﺷرﻛﺔ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ٍ

٢٩٠٬٩٥٤

 -٣٥اﺳتبﻌﺎد اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ
ﺑتﺎرﯾﺦ  ٢٢دﯾسمبر  ،٢٠١٩أﺑرﻣت اﻟمجموﻋﺔ اﺗﻔﺎﻗيﺔ ﺑيﻊ وﺷراء ﻻﺳتبﻌﺎد ﻛﺎﻣﻞ ﺣصتﻬﺎ ﻓﻲ ﺷرﻛﺔ درﯾك أﻧد ﺳكﻞ ﻟﻺﻧشﺎءات ذ.م.م ،وﺷرﻛﺔ
درﯾك آﻧد ﺳكﻞ ﻟﻺﻧشﺎءات اﻷردن ،وﺷرﻛﺔ درﯾك آﻧد ﺳكﻞ ﻟﻺﻧشﺎءات اﻟجزاﺋر ،وﺷرﻛﺔ ﺟﻠﻒ ﺗكنيكﺎل ﻛوﻧسترﻛشن ش.ذ.م.م ،وﺷرﻛﺔ درﯾك أﻧد
ﺳكﻞ ﻟﻺﻧشﺎءات ذ.م.م ،وﺷرﻛﺔ اﻟمرﻛز اﻟﻌﺎﻟمﻲ ﻟﻠمﻘﺎوﻻت اﻟمحدودة ،وﺷرﻛﺔ درﯾك آﻧد ﺳكﻞ اﻟدوﻟيﺔ اﻟسﻌودﯾﺔ اﻟمحدودة.
وﻓﻘ ًﺎ ﻟبنود اﻻﺗﻔﺎﻗيﺔ ،ﻛﺎن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟتحوﯾﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠسيطرة ﻋﻠﻰ اﻷﻧشطﺔ اﻟتشﻐيﻠيﺔ واﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻠمنشﺂت ﻫو  ٢٢دﯾسمبر  .٢٠١٩وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟك،
وﻓﻘﺎً ﻻﺗﻔﺎﻗيﺔ اﻟبيﻊ واﻟشراء ،ﻓﺈن اﻻﺗﻔﺎﻗيﺔ ﻏير ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻺﻟﻐﺎء ﻣن أي ﻣن اﻟطرﻓين وﻫﻲ ﻣﻠزﻣﺔ ﻗﺎﻧوﻧﺎً وﺳﺎرﯾﺔ اﻟمﻔﻌول ﻓﻲ اﻻﺧتصﺎﺻﺎت اﻟمحﻠيﺔ
ﻟﻠدول اﻟتﻲ ﺗﻘﻊ ﻓيﻬﺎ ﺗﻠك اﻟمنشﺂت.

٧٧

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -٣٥اﺳتبﻌﺎد اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ )ﺗتمﺔ(
أﺛر اﺳتبﻌﺎد اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟبيﺎﻧـﺎت اﻟمﺎﻟيـﺔ اﻟموﺣدة ﻟﻠمجموﻋﺔ ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٢٢دﯾسمبر ٢٠١٩
٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم

اﻟموﺟودات
اﻟموﺟودات ﻏير اﻟمتداوﻟﺔ
اﻟممتﻠكﺎت واﻟمﻌدات )إﯾضﺎح (٥
اﻟموﺟودات اﻟمﺎﻟيﺔ ﻏير اﻟمتداوﻟﺔ )إﯾضﺎح (١٠

١٣٬١٩٠
٥٥١
١٣٬٧٤١

اﻟموﺟودات اﻟمتداوﻟﺔ
ﺑضﺎﻋﺔ
ﻋﻘﺎرات ﺑﻐرض اﻟتطوﯾر
ﻣدﯾنون ﺗجﺎرﯾون وآﺧرون
ﻣبﺎﻟﻎ ﻣستحﻘﺔ ﻣن أطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻧﻘد ﻓﻲ اﻟصندوق وأرﺻدة ﻟدى اﻟبنوك

١٦٬١١٣
٢٬٢٥٠
٢٬٢٢٤٬٧٣٨
٥٥٧٬٩٢٣
٢٣٬٩٠٤
٢٬٨٢٤٬٩٢٨
٢٬٨٣٨٬٦٦٩

إﺟمﺎﻟﻲ اﻟموﺟودات
اﻟمطﻠوﺑﺎت
اﻟمطﻠوﺑﺎت ﻏير اﻟمتداوﻟﺔ
ﻣكﺎﻓﺄة ﻧﻬﺎﯾﺔ اﻟخدﻣﺔ ﻟﻠموظﻔين )إﯾضﺎح (٢٠

١٧٬٩٣٦
١٧٬٩٣٦

اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟمتداوﻟﺔ
ﺳﻠﻔيﺎت ﻣن اﻟبنوك
داﺋنون ﺗجﺎرﯾون وآﺧرون
ﻣبﺎﻟﻎ ﻣستحﻘﺔ ﻷطراف ذات ﻋﻼﻗﺔ

٧١٣٬١٩١
١٬٨٤٥٬٤٦٩
٢٬٩٨٢٬٢٩٦
٥٬٥٤٠٬٩٥٦
٥٬٥٥٨٬٨٩٢

إﺟمﺎﻟﻲ اﻟمطﻠوﺑﺎت
ﻣجموع ﺻﺎﻓﻲ اﻟمطﻠوﺑﺎت
اﻟﻌﺎﺋدة إﻟﻰ اﻟحصص ﻏير اﻟمسيطرة
ﺻﺎﻓﻲ اﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟﻌﺎﺋدة إﻟﻰ اﻟمجموﻋﺔ **
اﻟمبﻠﻎ اﻟمستحق اﻟﻘبض ﻋند اﻻﺳتبﻌﺎد *
ﺻﺎﻓﻲ اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻟمشطوﺑﺔ ﺑين ﺷرﻛﺎت اﻟمجموﻋﺔ )إﯾضﺎح (١٣
ﻣخصص اﻟتكﺎﻟيﻒ اﻹﺿﺎﻓيﺔ اﻟمتﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳتبﻌﺎد )إﯾضﺎح (٢١
ﻣخصص اﻟسندات اﻟمصروﻓﺔ واﻟمطﻠوﺑﺎت اﻟبنكيﺔ
اﻟمضموﻧﺔ ﻣن ﻗبﻞ اﻟشرﻛﺔ اﻷم )إﯾضﺎح (٢٢
ﺻﺎﻓﻲ اﻟخسﺎﺋر اﻟنﺎﺗجﺔ ﻋن اﺳتبﻌﺎد اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ

٢٬٧٢٠٬٢٢٣
)(٤٩٣٬٧٢١
٢٬٢٢٦٬٥٠٢
١٩٬٦١٨
)(٢٬٢٨١٬٠٢٢
)(٥٬٠٠٠
)(٥٩٦٬٩٥٩
)(٦٣٦٬٨٦١

** ﺗتضمن ﻓروق اﻟتحوﯾﻞ اﻟتراﻛميﺔ اﻟمدرﺟﺔ ﻓﻲ ﺑيﺎن اﻟدﺧﻞ اﻟشﺎﻣﻞ اﻟموﺣد ﺑمبﻠﻎ  ١٬٦٠٣أﻟﻒ درﻫم.

ﺗحﻠيﻞ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ:

إﺟمﺎﻟﻲ اﻟمبﻠﻎ اﻟمﻘبوض *
اﻟسحب ﻋﻠﻰ اﻟمكشوف ﻣن اﻟبنوك اﻟمستبﻌد ﻋند اﺳتبﻌﺎد اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ ﻋند اﺳتبﻌﺎد اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ
* ﻛمﺎ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر  ،٢٠١٩ﻓﺈن ﻣبﻠﻎ  ١٩٬٦١٨أﻟﻒ درﻫم ﻣستحق اﻟﻘبض وﻣدرج ﺿمن اﻟذﻣم اﻟمدﯾنﺔ اﻷﺧرى.

٧٨

٢٨٬٧٥٧
٢٨٬٧٥٧

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -٣٥اﺳتبﻌﺎد اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ )ﺗتمﺔ(
ﺧﻼل ﺳنﺔ  ،٢٠١٩ﻗﺎﻣت اﻟمجموﻋﺔ ﺑﺎﺳتبﻌﺎد ﺣصص ﻣﻠكيتﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمشترﻛﺔ اﻟتﺎﻟيﺔ واﻟتﻲ ﻛﺎﻧت ﻗد دﺧﻠت ﻓيﻬﺎ ﻣن ﺧﻼل اﻟشرﻛﺎت
اﻟتﺎﺑﻌﺔ اﻟمذﻛورة أﻋﻼﻩ .وﻗد ﺗم ﺗصنيﻒ ﻫذﻩ اﻟحصص ﻛﻌمﻠيﺎت ﻣشترﻛﺔ ﻓﻲ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة ﻟﻠسنﺔ اﻟمنتﻬيﺔ ﻓﻲ  ٣١دﯾسمبر .٢٠١٨
 اﻣتﻠكت اﻟمجموﻋﺔ ،ﻣن ﺧﻼل ﻣجموﻋﺔ ﺟﻠﻒ ﺗكنيكﺎل ﻛوﻧسترﻛشن ش.ذ.م.م ،ﺣصﺔ ﺑنسبﺔ  ٪٥٠ﻓﻲ راﻧيﺎ ﺗست ﻣشروع ﻣشترك،
وﻫو ﻣشروع ﻣشترك ﻣﻊ ﻣجموﻋﺔ راﻧيﺎ ﻟﻠمﻘﺎوﻻت اﻟﻌﺎﻣﺔ ذ.م.م ﺑموﺟب اﺗﻔﺎﻗيﺔ ﻣشروع ﻣشترك ﻣبرﻣﺔ ﺑتﺎرﯾﺦ  ١٢أﻏسطس .٢٠٠٥
 ﺗمتﻠك اﻟمجموﻋﺔ ،ﻣن ﺧﻼل ﻣجموﻋﺔ درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل اﻟسﻌودﯾﺔ ذ.م.م ،ﺣصﺔ ﺑنسبﺔ  ٪٥٠ﻓﻲ ﻣشروع ﺗحت اﻟسيطرة
اﻟمشترﻛﺔ ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ ﺳبيكون اﻟسﻌودﯾﺔ ذ.م.م ﺑموﺟب اﺗﻔﺎﻗيﺔ ﻣشروع ﻣشترك ﻣبرﻣﺔ ﺑتﺎرﯾﺦ  ١٤ﻓبراﯾر  .٢٠١٣وﻗد ﺗم ﺗصنيﻒ ﻫذا
اﻟمشروع ﺿمن اﻟﻌمﻠيﺎت اﻟمشترﻛﺔ ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة.
 اﻣتﻠكت اﻟمجموﻋﺔ ،ﻣن ﺧﻼل ﻣجموﻋﺔ درﯾك أﻧد ﺳكﻞ ﻟﻺﻧشﺎءات ذ.م.م ،ﺣصﺔ ﺑنسبﺔ  ٪٥٠ﻓﻲ ﻣشروع ﺗحت اﻟسيطرة اﻟمشترﻛﺔ
ﻣﻊ ﻣجموﻋﺔ اﻟمﻘﺎوﻟون اﻟمتحدون ذ.م.م )أوﻓشور( ) (CCCﺑموﺟب اﺗﻔﺎﻗيﺔ ﻣشروع ﻣشترك ﻣبرﻣﺔ ﺑتﺎرﯾﺦ  ٢٧ﺳبتمبر .٢٠١١
 اﻣتﻠكت اﻟمجموﻋﺔ ،ﻣن ﺧﻼل ﻣجموﻋﺔ درﯾك أﻧد ﺳكﻞ ﻟﻺﻧشﺎءات ذ.م.م  -اﻟممﻠكﺔ اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟسﻌودﯾﺔ ،ﺣصﺔ ﺑنسبﺔ  ٪٥٠ﻓﻲ ﻣشروع
ﺗحت اﻟسيطرة اﻟمشترﻛﺔ ﻣﻊ اﻟشرﻛﺔ اﻟسﻌودﯾﺔ ﻟﻺﻧشﺎءات )اﻟشرﻛﺔ اﻟسﻌودﯾﺔ ﻟﻺﻧشﺎءات  -درﯾك أﻧد ﺳكﻞ ﻟﻺﻧشﺎءات ﻣشروع ﻣشترك(
ﺑموﺟب اﺗﻔﺎﻗيﺔ ﻣشروع ﻣشترك ﻣبرﻣﺔ ﺑتﺎرﯾﺦ  ١٥أﻛتوﺑر .٢٠١٢
 اﻣتﻠكت اﻟمجموﻋﺔ ،ﻣن ﺧﻼل ﻣجموﻋﺔ درﯾك أﻧد ﺳكﻞ ﻟﻺﻧشﺎءات ذ.م.م ،ﺣصﺔ ﺑنسبﺔ  ٪٥٠ﻓﻲ ﻣشروع ﻣشترك ﻣﻊ ﺷرﻛﺔ ﺟون
ﺳيسك أﻧد ﺻنز ﻟﻺﻧشﺎءات ذ.م.م ) (SISK-DSC-SMH-Joint Ventureﺑموﺟب اﺗﻔﺎﻗيﺔ ﻣشروع ﻣشترك ﻣبرﻣﺔ ﺑتﺎرﯾﺦ ٢٥
ﻧوﻓمبر .٢٠١٢
 اﻣتﻠكت اﻟمجموﻋﺔ ،ﻣن ﺧﻼل ﻣجموﻋﺔ درﯾك أﻧد ﺳكﻞ ﻟﻺﻧشﺎءات ذ.م.م ،ﺣصﺔ ﺑنسبﺔ  ٪٣٣ﻓﻲ ﻣشروع ﻣشترك ﻣﻊ ﻣجموﻋﺔ
اﻟمﻘﺎوﻟون اﻟمتحدون ذ.م.م )أوﻓشور( ) (CCCوأراﺑتك ﻟﻺﻧشﺎءات ش.ذ.م.م ﺑموﺟب اﺗﻔﺎﻗيﺔ ﻣشروع ﻣشترك ﻣبرﻣﺔ ﺑتﺎرﯾﺦ  ١٠ﯾوﻧيو
.٢٠١٣
ﻻ ﯾزال ﻧﻘﻞ اﻟمﻠكيﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧيﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟمنشﺂت ﻗيد اﻹﺟراء ﻛمﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ إﺻدار ﻫذﻩ اﻟبيﺎﻧـﺎت اﻟمﺎﻟيـﺔ اﻟموﺣدة.

 -٣٦ﺗﻔﺎﺻيﻞ اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻏير اﻟممﻠوﻛﺔ ﺑﺎﻟكﺎﻣﻞ واﻟتﻲ ﺗمتﻠك اﻟمجموﻋﺔ ﺑﻬﺎ ﺣصﺔ ﻏير ﻣسيطرة ﺟوﻫرﯾﺔ
إن اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ ﻟﻠشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ اﻟتﻲ ﺗمتﻠك اﻟمجموﻋﺔ ﺑﻬﺎ ﺣصص ﻏير ﻣسيطرة ﺟوﻫرﯾﺔ ﻗد ﺗم ﻋرﺿﻬﺎ أدﻧﺎﻩ:
أ(

ﻧسبﺔ ﺣصﺔ اﻟمﻠكيﺔ اﻟممﻠوﻛﺔ ﻟﻠحصص ﻏير اﻟمسيطرة:

اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ

ﺑﻠد اﻟتﺄﺳيس

% ٢٠٢٠

٪٢٠١٩

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

ﺳﻠطنﺔ ﻋمﺎن

٪٤٩

٪٤٩

ب( اﻷرﺻدة اﻟمتراﻛمﺔ ﻟﻠحصص ﻏير اﻟمسيطرة اﻟجوﻫرﯾﺔ:

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم
)(١٤١٬٦٣٢
════════

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

٧٩

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم
)(١٢٣٬٦٤٨
════════

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -٣٦ﺗﻔﺎﺻيﻞ اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻏير اﻟممﻠوﻛﺔ ﺑﺎﻟكﺎﻣﻞ واﻟتﻲ ﺗمتﻠك اﻟمجموﻋﺔ ﺑﻬﺎ ﺣصﺔ ﻏير ﻣسيطرة ﺟوﻫرﯾﺔ
)ﺗتمﺔ(
ج( اﻟخسﺎرة اﻟمخصصﺔ ﻟﻠحصص ﻏير اﻟمسيطرة اﻟجوﻫرﯾﺔ:

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم
)(١٧٬٩٨٤
════════
════════
════════
════════
════════

)ﻋمﺎن(
درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ذ.م.م ُ
ﺷرﻛﺔ درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل اﻟسﻌودﯾﺔ
ﺷرﻛﺔ ﺟﻠﻒ ﺗكنيكﺎل ﻛوﻧسترﻛشن ش.ذ.م.م
درﯾك آﻧد ﺳكﻞ ﻟﻺﻧشﺎءات ش.م.ع اﻟسﻌودﯾﺔ
ﺷرﻛﺔ اﻟمرﻛز اﻟﻌﺎﻟمﻲ ﻟﻠمﻘﺎوﻻت اﻟمحدودة

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم
١٣٬٦٦٢
════════
٢٧٠٬٣٨٦
════════
٣٬٦٧٧
════════
٦٥٬٢٤٧
════════
)(٢٨١
════════

إن اﻟمﻌﻠوﻣﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟمﻠخصﺔ ﻟﻬذﻩ اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻣدرﺟﺔ أدﻧﺎﻩ .ﺗستند اﻟمﻌﻠوﻣﺎت إﻟﻰ اﻟمبﺎﻟﻎ ﻗبﻞ اﻟحذوﻓﺎت داﺧﻞ اﻟشرﻛﺔ.
د(

ﺑيﺎن اﻟدﺧﻞ اﻟموﺟز

 ٣١دﯾسمبر ٢٠٢٠

دﺧﻞ آﺧر

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ
اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل
ذ.م.م
)ﻋمﺎن(
ُ
أﻟﻒ درﻫم

ﺷرﻛﺔ درﯾك
أﻧد ﺳكﻞ
اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل
اﻟسﻌودﯾﺔ
أﻟﻒ درﻫم

١٬٣٩٧

-

درﯾك آﻧد
ﺷرﻛﺔ ﺟﻠﻒ ﺳكﻞ
ﻟﻺﻧشﺎءات
ﺗكنيكﺎل
ﻛوﻧسترﻛشن ش.م.ع
اﻟسﻌودﯾﺔ
ش.ذ.م.م
أﻟﻒ درﻫم
أﻟﻒ درﻫم
-

-

 ٣١دﯾسمبر ٢٠١٩

اﻹﯾرادات
إﺟمﺎﻟﻲ اﻷرﺑﺎح
دﺧﻞ آﺧر

ﺷرﻛﺔ
اﻟمرﻛز
اﻟﻌﺎﻟمﻲ
ﻟﻠمﻘﺎوﻻت
اﻟمحدودة
أﻟﻒ درﻫم
-

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ
اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل
ذ.م.م
)ﻋمﺎن(
ُ
أﻟﻒ درﻫم

ﺷرﻛﺔ درﯾك أﻧد
ﺳكﻞ
اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل
اﻟسﻌودﯾﺔ
أﻟﻒ درﻫم

ﺷرﻛﺔ ﺟﻠﻒ
ﺗكنيكﺎل
ﻛوﻧسترﻛشن
ش.ذ.م.م
أﻟﻒ درﻫم

درﯾك آﻧد
ﺳكﻞ
ﻟﻺﻧشﺎءات
ش.م.ع
اﻟسﻌودﯾﺔ
أﻟﻒ درﻫم

ﺷرﻛﺔ
اﻟمرﻛز
اﻟﻌﺎﻟمﻲ
ﻟﻠمﻘﺎوﻻت
اﻟمحدودة
أﻟﻒ درﻫم

٤٠٬٧٠٢

٢٥٬١٨٤
)(١٩٬٢٩١
٥٧٢

)(١٦٤
)(٩٬٨٠٢

٢٤١٬٥٠٣
٣٧٬٣٢٢
١٬٩١١

)(٧٬٧٠٨
١٬٦١٨

٨٠

درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ش.م.ع واﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻬﺎ
إﯾضﺎﺣﺎت ﺣول اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ اﻟموﺣدة

ﻓﻲ  ٣١دﯾﺳﻣﺑر ٢٠٢٠

 -٣٦ﺗﻔﺎﺻيﻞ اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻏير اﻟممﻠوﻛﺔ ﺑﺎﻟكﺎﻣﻞ واﻟتﻲ ﺗمتﻠك اﻟمجموﻋﺔ ﺑﻬﺎ ﺣصﺔ ﻏير ﻣسيطرة ﺟوﻫرﯾﺔ
)ﺗتمﺔ(
)ﻋمﺎن(
ﻫـ( ﺑيﺎن اﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ اﻟموﺟز ﻟشرﻛﺔ درﯾك أﻧد ﺳكﻞ اﻧترﻧﺎﺷيوﻧﺎل ُ

إﺟمﺎﻟﻲ اﻟموﺟودات
إﺟمﺎﻟﻲ اﻟمطﻠوﺑﺎت

٢٠٢٠
أﻟﻒ درﻫم
٢٬٥٨٥
١٦٣٬٤٥٣

٢٠١٩
أﻟﻒ درﻫم
١٬٧٦٤
١٤٤٬٩٨١

 -٣٧ﺗﻘييم ﺟﺎﺋحﺔ ﻛوﻓيد١٩-
ﻓﻲ  ١١ﻣﺎرس  ،٢٠٢٠ﻗﺎﻣت ﻣنظمﺔ اﻟصحﺔ اﻟﻌﺎﻟميﺔ ﺑتﻘييم اﻧتشﺎر ﻓيروس ﻛوروﻧﺎ اﻟمستجد )ﻛوﻓيد (١٩-ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﺟﺎﺋحﺔ .وﻧتيج ًﺔ ﻟذﻟك،
ﺷﻬدت اﻟشرﻛﺎت ﻓﻲ ٍ
وﻗت ﻻﺣق اﻧخﻔﺎﺿﺎً ﻓﻲ ﺣرﻛﺔ اﻟﻌمﻼء ،وﺣيثمﺎ طﻠبت اﻟحكوﻣﺎت ،ﻛﺎن ﻫنﺎك ﺗﻌﻠيق ﻣؤﻗت ﻟﻠسﻔر وإﻏﻼق ﻟﻠمراﻓق
اﻟترﻓيﻬيﺔ واﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻟﻠتخﻔيﻒ ﻣن اﻷﺛر اﻟسﻠبﻲ ﻟجﺎﺋحﺔ ﻛوﻓيد ،١٩-اﺗخذت ﺣكوﻣﺔ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟمتحدة واﻟمصرف اﻟمرﻛزي واﻟﻬيئﺎت اﻟﻘضﺎﺋيﺔ واﻟتنظيميﺔ
ٍ
ﺑشكﻞ ﻋﺎم ،وﻗد ﺗضمن ذﻟك ﺗمدﯾدات
اﻟمستﻘﻠﺔ اﻷﺧرى ﻋدداً ﻣن اﻟتداﺑير وأﺻدرت ﺗوﺟيﻬﺎت ﻟدﻋم اﻷﻋمﺎل واﻗتصﺎد اﻹﻣﺎرات اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟمتحدة
ﻟمواﻋيد اﻻﺳتحﻘﺎق وﺗسﻬيﻞ اﻷﻋمﺎل اﻟمستمرة ﻣن ﺧﻼل اﻟتبﺎﻋد واﻟﻌزل اﻻﺟتمﺎﻋﻲ وﺗخﻔيﻒ اﻟضﻐط ﻋﻠﻰ اﻻﺋتمﺎن واﻟسيوﻟﺔ ﻓﻲ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌرﺑيﺔ اﻟمتحدة.
ﯾستمر ﻫذا اﻟوﺿﻊ ،ﺑمﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﺳتجﺎﺑﺔ اﻟحكوﻣﺔ واﻟجمﻬور ﻟﻠتحدﯾﺎت ،ﻓﻲ اﻟتﻘدم وﯾتطور ﺑسرﻋﺔ .ﻟذﻟك ،ﯾظﻞ ﻣدى وﻣدة ﺗﺄﺛير ﻫذﻩ اﻟظروف
ٍ
ﺑشكﻞ دﻗيق ﻓﻲ ﻫذﻩ اﻟمرﺣﻠﺔ ،وﻻ ﯾمكن إﺟراء ﺗﻘدﯾر ﻣوﺛوق ﻟمثﻞ ﻫذا
ﻏير ﻣؤﻛد وﯾﻌتمد ﻋﻠﻰ اﻟتطورات اﻟمستﻘبﻠيﺔ اﻟتﻲ ﻻ ﯾمكن اﻟتنبؤ ﺑﻬﺎ
اﻟتﺄﺛير ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻋتمﺎد ﻫذﻩ اﻟبيﺎﻧﺎت اﻟمﺎﻟيﺔ .وﺑصرف اﻟنظر ﻋن ذﻟك ،ﯾمكن ﻟﻬذﻩ اﻟتطورات أن ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ اﻟنتﺎﺋﺞ اﻟمﺎﻟيﺔ واﻟتدﻓﻘﺎت اﻟنﻘدﯾﺔ
واﻟمرﻛز اﻟمﺎﻟﻲ اﻟخﺎص ﺑنﺎ ﻓﻲ اﻟمستﻘبﻞ.
ﻟم ﯾتم ﺗجدﯾد ﺑﻌض اﻟرﺧص اﻟتجﺎرﯾﺔ ﻟﻠشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠمجموﻋﺔ ﻛمﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟمواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟبيﺎﻧـﺎت اﻟمﺎﻟيـﺔ اﻟموﺣدة .وﻣﻊ ذﻟك ،ﺗﻘوم
ﺑنﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﻧين واﻟﻠواﺋﺢ اﻟتنظيميﺔ اﻟمطبﻘﺔ ﻓﻲ اﻟدول اﻟتﻲ ﺗﻌمﻞ ﺑﻬﺎ اﻟشرﻛﺎت اﻟتﺎﺑﻌﺔ .وﺗﻘوم اﻹدارة ﺣﺎﻟيﺎً ﺑتجدﯾد
اﻟمجموﻋﺔ ﺑﺈدارة اﻷﻋمﺎل ً
اﻟرﺧص اﻟتجﺎرﯾﺔ ﺑﻌد اﻟحصول ﻋﻠﻰ اﻟمواﻓﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻣن اﻟجﻬﺎت اﻟمﻌنيﺔ.
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