
 

ن م للربع الثالثنتائجها املالية علن عن ت نترناشيونالإدريك آند سكل 

0202 
على الرغم من الصعوبات التي تواجهها الشركة والسوق بشكل عام بسبب جائحة كورونا،  

من  %71وبنسبة  مليون درهم 7 بقيمةربح إجمالي إال أن الشركة قد استطاعت تحقيق 

 مليون  772بقيمة  خسائر  بإجماليمقارنة  0202سبتمبر  02املنتهية في  الثالثةلألشهر اإليرادات 

  .املاض يام نفس الفترة من العخالل جلت س   درهم

 

 الشركة "دريك آند سكل إنترناشيونال" ش.م.ع  فصحتأ: 0202 نوفمبر 14 -دبي -اإلمارات 
ً
ال في مجرائدة إقليميا

رة فتاملالية ل نتائجهاعن  اليوم والصحية والنفط والغاز واملياه ومعالجة املياه العادمة الكهروميكانيكيةألعمال ا

 صافية  معلنة عن ،0202 سبتمبر 02املنتهية في  الربع الثالث
ً
خالل التسعة أشهر مليون درهم  101بلغت  أرباحا

 .  0202سبتمبر  02املنتهية بتاريخ 
 

  001 ــمليون درهم مقارنة ب 111، بلغت اإليرادات املحققة 0202سبتمبر  02املنتهية في أشهر خالل التسعة 

 . 0211لنفس الفترة في مليون درهم 

  إجمالي خسائر مليون درهم مقارنة ب 14بلغ إجمالي الربح ، 0202سبتمبر  02خالل التسعة أشهر املنتهية في

 .0211عام ل مليون درهم في الفترة نفسها 002 ــــب

  مليون درهم  054أرباح من استبعاد شركة تابعة بلغت. 

  مليون درهم 102األرباح من العمليات املستمرة ، بلغت 0202سبتمبر  02خالل التسعة أشهر املنتهية في 

 .0211لنفس الفترة في مليون درهم  1،022مقارنة بخسائر بلغت 

  مقارنة بصافي خسارة  مليون درهم 101، بلغ صافي األرباح 0202سبتمبر  02املنتهية في خالل التسعة أشهر

 .0211لنفس الفترة من عام مليون درهم  1،012 بقيمة

  من  نتجت بشكل رئيس ي مليون درهم22، بلغ صافي الخسارة 0202سبتمبر  02أشهر املنتهية في  الثالثةخالل

 .0211لنفس الفترة من عام مليون درهم  020بصافي خسارة بقيمة مقارنة مخصصات الدعاوي والكفاالت 

  مليون  4،124إلى  0211ديسمبر  01مليون درهم كما في  5،225الخسائر املتراكمة من إنخفاض في قيمة

 .0202سبتمبر  02درهم كما في 

  مليون  08154لى إ 0211ديسمبر  01في  كما مليون درهم 08112من  العجز في حقوق امللكيةإنخفاض في قيمة

 .0202 سبتمبر 02درهم في 
 

 املشاريع إيراداتاستقرت  بينما، درهممليون  111 قيمةوسجلت دريك آند سكل إنترناشيونال إيرادات ب

ها بعمليات عومةمليون درهم من املشاريع املشتركة، مد 152مليون درهم، بما في ذلك  522عند  املستقبلية

 وأملانيا. والكويت والعراق والجزائر في اإلمارات العربية املتحدة الجارية  التشغيلية
 



 
صافي ربح ، بينما سجلت الشركة درهممليون  14 مبلغ 0202للربع الثالث من العام  اإلجمالي الربح ت قيمةبلغو 

مليون  1،012مقارنة بصافي خسارة بلغت  0202 سبتمبر 02في لفترة التسعة أشهر املنتهية مليون درهم  101

 نفس الفترة من العام املاض ي.سجلت في درهم 
 

 على وقال منير منصور، الرئيس التنفيذي: "
ً
ظيمية في إعادة الهيكلة التنعملية ، تستمر موافقة املساهمينبناءا

 بعد بشكل جيد التقدم 
ً
أعمال الهندسة  على تركيزالوإعادة  استبعاد إحدى الشركات التابعةخصوصا

. تبذل الشركة جهوًدا Passavant باسافانتالكهروميكانيكية والنجاحات املستمرة لشركتنا التابعة شركة 

افة إلى باإلض، هاأو خارج دولة اإلمارات العربية املتحدةمتواصلة لالستحواذ على املزيد من املشاريع سواء في 

 وأملانيا.العمليات الجارية في تونس والكويت والعراق والجزائر 
 

ركة لجنة اإعادة الهيكلة املالية بدعم من مجلس اإلدارة واملستشارين تقدًما كبيًرا منذ مشعملية شهدت هذا وقد 

لى مراحل متقدمة في املناقشات مع البنوك القيادية لوضع إقد وصلنا ، ففي وزارة املالية إعادة التنظيم املالي

ة . وكما أعلنا في شهر سبتمبر املاض ي، فإن الشركالهيكلةاللمسات األخيرة على إطار العمل وتفاصيل خطة إعادة 

 في عملية دعوة جميع الدائنين املعنيين بتسج
ً
حيث تم نشر  ،يل مطالباتهم لدى الخبير املعتمدقد شرعت رسميا

 من إ
ً
 هاما

ً
عالنات بشأن عملية مطالبات الدائنين في الصحف املحلية. وتمثل هذه العملية خطوة أساسية وجزءا

ويتولى الخبير املعّين من قبل لجنة إعادة التنظيم املالي إدارة عملية تحصيل الخطة األوسع إلعادة هيكلة الشركة. 

اللجنة  للجنة. وسنقوم باإلعالن عن نتائج التقرير املعتمد منلى اإحقق منها ليتسنى له رفع التقرير املطالبات والت

 في الصحف املحلية عندما يتم استكماله في القريب العاجل."
 

، يكلةالهتسهيل عملية إعادة استمرار عمل الشركة و ولضمان ، في وقت سابق من هذا العاممن الجدير ذكره أنه 

لشركة اإلخضاع عملية إعادة التنظيم التي ستجريها  بطلب دريك آند سكل إنترناشيونال ش.م.ع  تقدمت شركة

يونيو  04وفي  .0202مايو  12وقد قبلت اللجنة هذا الطلب في  ،في وزارة املالية إشراف لجنة إعادة التنظيم املاليب

  بيت خبرة معتمداللجنة على تعيين  وافقت، 0202
ً
 تحقيق ويمثل هذا القبول تطوًرا مهًما نح .ألنظمة اللجنةوفقا

 خارجتتم  في عملية ةدائني الشرككامل  مع بالتراض ي تفاقإل التوصل خالل من إعادة تنظيم مالي ناجح للشركة

 .املحكمةنطاق 

 –نتهى إ
 

 :"ع.م.دريك آند سكل إنترناشيونال ش"شركة  عننبذة 

، تقوم بتوفير الخدمات املتكاملة في مجال أنظمة التصميم والهندسة و 
ً
لبناء اتعتبر "دريك آند سكل إنترناشيونال" )ش.م.ع( شركة رائدة إقليميا

والصحية والنفط والغاز واملياه ومعالجة املياه العادمة.  وتتخّصص أعمال "دريك أند سكل  الكهروميكانيكيةاملتكاملة الخاصة باألعمال 

والصرف الصحي والهندسة، واإلنشاءات، والنفط والغاز، ومعالجة املياه واملياه العادمة.  الكهروميكانيكيةإنترناشيونال" في مجال األعمال 

د سكل وتحظى "دريك آن لخليجي والشرق األوسط باإلضافة إلى إدارة املشاريع في أوروبا.وتعمل الشركة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون ا

مشروع ضمن أهم القطاعات الحيوية في مختلف أنحاء العالم، بما في  222إنترناشيونال" بسجل حافل يمتد ألكثر من خمسة عقود في تنفيذ 

ومحطات الطاقة ومحطات تبريد املناطق، والضيافة والرعاية الصحية،  تاالستخداماذلك قطاعات الطيران والسكن واملشاريع متعّددة 

 ةوالطاقة املتجّددة، ومراكز البيانات، وصناعة البتروكيماويات ومشاريع السكك الحديدية والتجارية والحكومية، والترفيه، وقطاعات البني

 التحتية.
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