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رسالة رئيس مجلس اإلدارة

ـــفن،  ـــاء الس ـــي لبن ـــركة أبوظب ـــس إدارة ش ـــس مجل ـــام رئي ـــًا مه ـــلمي حديث ـــع تس م
ـــابق،  ـــس اإلدارة الس ـــس مجل ـــي، رئي ـــد اليافع ـــور فه ـــكر للدكت ـــه بالش أود أن أتوج
ـــى إدارتهمـــا للشـــركة  ـــس اإلدارة، عل ـــس مجل ـــب رئي ـــي، نائ ـــس البرغوث ـــم أن ومـــن ث

ـــها. ـــي انتعاش ـــى ف ـــة األول ـــس المرحل ـــت أس ـــا وضع ـــد أنه ـــي أعتق والت

ـــتمر.  ـــن مس ـــي تحس ـــركة ف ـــام للش ـــع الع ـــأن الوض ـــم ب ـــم أخبرك ـــعدني أن أبلغك ـــام 2021، يس ـــي لع ـــع الثان ـــي الرب ـــا ف ـــع دخولن وم
حيـــث قامـــت شـــركة أبوظبـــي لبنـــاء الســـفن بتجديـــد عقـــدٍ هـــام لخدمـــات الدعـــم العســـكري مـــع القيـــادة العامـــة للقـــوات 
ـــة  ـــن نمـــاذج أولي ـــون م ـــة، تتك ـــاريع صناعي ـــة مش ـــر حافظ ـــرم بتطوي ـــام المنص ـــالل الع ـــت خ ـــمبر 2022 وقام ـــة ديس ـــلحة لغاي المس
ـــن  ـــس 2021. وم ـــس ونافدك ـــرض آيدك ـــي مع ـــا ف ـــد عرضه ـــة عن ـــًا للغاي ـــاًل إيجابي ـــت تفاع ـــد الق ـــًا وق ـــا محلي ـــم تطويره ـــم ت وتصامي
ـــركة.  ـــخ الش ـــي تاري ـــد ف ـــم عق ـــون أضخ ـــل أن يك ـــا نأم ـــية لم ـــاب ترس ـــت خط ـــفن تلق ـــاء الس ـــي لبن ـــركة أبوظب ـــر أن ش ـــر بالذك الجدي

ـــع. ـــي رائ ـــٍل جماع ـــن عم ـــا م ـــه موظفون ـــا يبذل ـــى م ـــازات إل ـــذه اإلنج ـــق ه ـــي تحقي ـــل ف ـــن بالفض وندي

ـــيخ  ـــمو الش ـــب الس ـــا لصاح ـــا وامتنانن ـــغ تقديرن ـــن بال ـــرب ع ـــركة، أود أن أع ـــس إدارة الش ـــي مجل ـــي ف ـــي وزمالئ ـــن نفس ـــة ع وباألصال
ـــد  ـــي عه ـــان، ول ـــد آل نهي ـــن زاي ـــيخ محمـــد ب ـــمو الش ـــب الس ـــارات )حفظـــه اهلل(، وصاح ـــة اإلم ـــس دول ـــان، رئي ـــد آل نهي ـــن زاي خليفـــة ب
ـــم  ـــة وقيادته ـــم الحكيم ـــي، لرؤيته ـــارة أبوظب ـــذي إلم ـــس التنفي ـــس المجل ـــلحة ورئي ـــوات المس ـــى للق ـــد األعل ـــب القائ ـــي نائ أبوظب
ـــن  ـــدوه م ـــا أب ـــى م ـــا عل ـــى عمالئن ـــكر إل ـــه بالش ـــا أتوج ـــة. كم ـــا المحلي ـــر قدراتن ـــدود لتطوي ـــتمر والالمح ـــم المس ـــيدة ودعمه الرش

ـــات. ـــيء بالتحدي ـــام مل ـــالل ع ـــا خ ـــر لن ـــم كبي دع

وبالرغـــم مـــن أن تكبـــد الشـــركة لخســـارة صافيـــة مقدارهـــا 21.7 مليـــون درهـــم إماراتـــي للعـــام المالـــي يعتبـــر مخيبـــا لآلمـــال، 
ـــك  ـــي تل ـــام 2020. ف ـــث لع ـــع الثال ـــي الرب ـــة ف ـــي المعلن ـــم إمارات ـــون دره ـــدار 53 ملي ـــة بمق ـــارة الصافي ـــك دون الخس ـــى ذل ـــن يبق لك
ـــوق  ـــى س ـــراء عل ـــة الحم ـــي المنطق ـــا ف ـــا وضعه ـــهم، مم ـــال األس ـــن رأس م ـــركة %50 م ـــة للش ـــارة التراكمي ـــت الخس ـــة، فاق المرحل
أبوظبـــي لـــأوراق الماليـــة. لكـــن ممـــا يدعـــو للتفـــاؤل أن هـــذا الوضـــع تالشـــى مـــع نهايـــة العـــام. علـــى صعيـــد آخـــر، ســـيعرض 
مجلـــس اإلدارة مقترحـــًا للمســـاهمين فـــي االجتمـــاع العـــام ، للتعامـــل مـــع الخســـارة التراكميـــة التـــي تبلـــغ اآلن 81.4 مليـــون درهـــم 

ـــي. إمارات

خـــالل العـــام المالـــي، اتخـــذت اإلدارة التدابيـــر اإلصالحيـــة الضروريـــة التـــي أســـهمت فـــي تقليـــص التكاليـــف األساســـية للشـــركة. 
ـــام 2020،  ـــي ع ـــا ف ـــم إبرامه ـــي ت ـــدة الت ـــود الجدي ـــك العق ـــر، وكذل ـــذه التدابي ـــة له ـــات اإليجابي ـــون للمخرج ـــع أن يك ـــن المتوق وم

ـــي. ـــام الحال ـــي الع ـــركة ف ـــة للش ـــة النهائي ـــى المحصل ـــال عل ـــر وفع ـــردود مثم م

ـــة للشـــركة  ـــط الداخلي ـــى نقـــاط الضعـــف فـــي الضواب ـــون الضـــوء عل ـــون الخارجي ـــياق تقريرهـــم لعـــام 2019، ســـّلط المدقق وفـــي س
ـــار،  ـــن االعتب ـــاط بعي ـــذه النق ـــع ه ـــا بوض ـــد قمن ـــاريع. ولق ـــن المش ـــتحقة ع ـــة المس ـــغ المتراكم ـــر للمبال ـــة التقدي ـــق بعملي ـــا يتعل فيم
ـــر  ـــأن تقري ـــول ب ـــعدني الق ـــي. ويس ـــام المال ـــالل الع ـــاريع خ ـــن المش ـــتحقة ع ـــة المس ـــغ المتراكم ـــر المبال ـــة تقدي ـــين عملي ـــمّ تحس وت

ـــات. ـــن التحفظ ـــاٍل م ـــام 2020 خ ـــن لع المدققي

ـــا  ـــم كونه ـــدج، ورغ ـــة إي ـــن مجموع ـــزء م ـــفن كج ـــاء الس ـــي لبن ـــركة أبوظب ـــه ش ـــل في ـــه تعم ـــام بأكمل ـــام 2020 أول ع ـــد كان ع لق
شـــركة مســـاهمة عامـــة يتـــم تـــداول نصـــف أســـهمها فـــي ســـوق أبوظبـــي لـــأوراق الماليـــة، إال أن الشـــركة اســـتطاعت أن تســـتفيد 
مـــن الدعـــم التســـويقي الهائـــل الـــذي تتلقـــاه كشـــركة تابعـــة لمجموعـــة إيـــدج فـــي ســـبيل ترويـــج عالمتهـــا التجاريـــة، ممـــا 
ســـاهم علـــى حضورهـــا بفاعليـــة ونجـــاح أمـــام جهـــات رفيعـــة المســـتوى ذات قـــرارات اســـتراتيجية داخـــل دولـــة اإلمـــارات وخارجهـــا.
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تأسســـت شـــركة أبوظبـــي لبنـــاء الســـفن بموجـــب المرســـوم األميـــري رقـــم 5 لعـــام 1995 )المعـــدل(، وتـــم تكليفهـــا بإقامـــة قاعـــدة 
صناعيـــة لبنـــاء أنـــواع متعـــددة مـــن الســـفن والمعـــدات البحريـــة المتميـــزة وأداء كافـــة أعمـــال الصيانـــة والتصليـــح ذات الصلـــة 

ـــا. ـــاق عمله ـــب نط ـــة تواك ـــدرات محلي ـــر ق وتطوي

ـــة  ـــوات البحري ـــل الق ـــارات، مث ـــل اإلم ـــيين داخ ـــا األساس ـــة عمالئه ـــم وخدم ـــي دع ـــركة ف ـــتمرار الش ـــع اس ـــر وم ـــر بالذك ـــن الجدي وم
ـــا  ـــن عمالئه ـــة م ـــرادات المتأتي ـــي اإلي ـــة ف ـــادة إيجابي ـــواحل، إال أن الشـــركة قـــد شـــهدت زي ـــة والس ـــآت الحيوي ـــة المنش ـــاز حماي وجه
ـــي  ـــع تفش ـــتية م ـــات اللوجس ـــاع الخدم ـــهدها قط ـــي يش ـــات الت ـــم الصعوب ـــات، رغ ـــداد والخدم ـــوك لإلم ـــركة أدن ـــل ش ـــن، مث التجاريي

ـــد19-. ـــاء كوفي وب

لقـــد اجتـــازت شـــركة أبوظبـــي لبنـــاء الســـفن ســـنة مليئـــة بالتحديـــات باالســـتناد إلـــى مجلـــس إدارة وفريـــق عمـــل إداري مســـتقر 
يعمـــل فـــي تطبيـــق اســـتراتيجية مدروســـة بعنايـــة للوصـــول إلـــى التعافـــي المالـــي واإلداري. وأتطلـــع إلـــى إبالغكـــم بتحقيـــق 
المزيـــد مـــن التقـــدم وإبـــرام المزيـــد مـــن العقـــود الجديـــدة فـــي العـــام المقبـــل مـــع التحســـن والتعافـــي التدريجـــي لالقتصـــاد 

العالمـــي.

ـــذي  ـــزام ال ـــزة وااللت ـــاء الســـفن علـــى جهودهـــم المتمي ـــام، أود أن أتقـــدم بجزيـــل الشـــكر لموظفـــي شـــركة أبوظبـــي لبن وفـــي الخت
أبـــدوه ولحفاظهـــم علـــى المعنويـــات اإليجابيـــة خـــالل ســـنة شـــهدت تحديـــًا غيـــر مســـبوق ألنشـــطة األعمـــال فـــي ظـــل جائحـــة 
ـــى  ـــخصية عل ـــر ش ـــل مخاط ـــي ظ ـــا ف ـــات لعمالئن ـــم الخدم ـــي تقدي ـــتمروا ف ـــن اس ـــن الموظفي ـــد م ـــي أدرك أن العدي ـــد19-. وإنن كوفي
ـــات ـــع األوق ـــي جمي ـــركة ف ـــدرات الش ـــات وق ـــن خدم ـــز م ـــتوى ممي ـــى مس ـــاظ عل ـــي الحف ـــر ف ـــكل مبه ـــاهم بش ـــا س ـــهم ، مم أنفس

نحـــن فـــي الشـــركة عازمـــون علـــى فتـــح آفـــاق جديـــدة وتعزيـــز قدراتنـــا األساســـية وتحقيـــق المزيـــد مـــن التقـــدم واالســـتدامة علـــى 
ـــة اإلمـــارات. ـــد النوعـــي فـــي الصناعـــات البحريـــة فـــي دول الصعي

خالد عمر البريكي

رئيس مجلس اإلدارة
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مجـلــــــس اإلدارة

جردت كريستوف قوس

رئيس لجنة الندقيق والمخاطر 
وعضو اللجنة التنفيذية

د.فهد سيف هرهرة اليافعي
** رئيس مجلس اإلدارة

عارف محمد سعيد محمد آل علي 
عضو اللجنة التنفيذية و لجنة تطوير األعمال

أنس البرغوثي
رئيس اللجنة التنفيذية وعضو 

اللجنة التشغيلية والفنية

خليفة عيسى حمد أبوشهاب السويدي 
 عضو لجنة التدقيق والمخاطر 

وعضو اللجنة التنفيذية 

حمد عبداهلل سالم محمد القايدي
عضو لجنة الندقيق والمخاطر وعضو 

لجنة الترشيحات والمكافآت

* انضم وعين رئيسًا لمجلس اإلدارة في مارس 2021

** استقال في مارس 2021

خالد عمر أحمد نجيب البريكي 
* رئيس مجلس االدارة
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راشد البلوشي
رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت 

وعضو لجنة تطوير ألعمال

سعيد سالم حسن سالم السويدي
رئيس اللجنة التشغيلية والفنية

محمد عبداهلل عزيز مكتوم الشريفي
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
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 تقرير مناقشات اإلدارة
وتحليالتها
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يعـــد بنـــاء الســـفن صناعـــة دوريـــة وشـــهد عـــام 2020 أدنـــى مســـتوى مـــن اإليـــرادات لشـــركة أبوظبـــي لبنـــاء الســـفن لبعـــض الوقـــت. 
ـــود  ـــرة بقي ـــام 2019، متأث ـــي ع ـــي ف ـــم إمارات ـــون دره ـــة بــــ 320 ملي ـــي، مقارن ـــم إمارات ـــون دره ـــات 255 ملي ـــرادات المبيع ـــت إي بلغ
الميزانيـــة لـــدى عميلهـــا الرئيســـي القـــوات البحريـــة اإلماراتيـــة، وذلـــك بســـبب جائحـــة كوفيـــد 19. كانـــت التكاليـــف المباشـــرة 
المنســـوبة إلـــى الوبـــاء 1.9 مليـــون درهـــم إماراتـــي، ولكـــن ال يمكـــن تحديـــد مقـــدار خســـارة اإليـــرادات الناجمـــة عـــن قيـــود 
ـــون  ـــنة )21.7( ملي ـــذه الس ـــارة له ـــي الخس ـــغ صاف ـــون. بل ـــكريون والتجاري ـــا العس ـــا عمالؤن ـــي منه ـــي يعان ـــات الت ـــة والصعوب الحرك

ـــام 2019. ـــي ع ـــي ف ـــم امارات ـــون دره ـــارة )3.8( ملي ـــي خس ـــة صاف ـــي، مقارن ـــم امارات دره

 ومـــع ذلـــك، هنـــاك ســـبب كبيـــر للتفـــاؤل بالمســـتقبل. فـــي الربـــع الرابـــع، كانـــت شـــركة أبوظبـــي لبنـــاء الســـفن ســـعيدة جـــدًا 
ـــرادات  ـــرة جـــدًا فـــي اإلي ـــادة كبي ـــه زي ـــج عن ـــى اإلطـــالق وينت ـــاه الشـــركة عل ـــب تتلق ـــر طل ـــذي ســـيمثل أكب ـــح وال بتلقيهـــا خطـــاب من
ـــخ  ـــد تاري ـــى تحدي ـــاق عل ـــم االتف ـــم يت ـــد و ل ـــد بع ـــع العق ـــم توقي ـــم يت ـــك ل ـــع ذل ـــام 2021 وم ـــي ع ـــج ف ـــدء البرنام ـــد ب ـــاط عن والنش

ـــل. ـــع العمي ـــدء م الب

وشـــهد العـــام أيضًـــا تجديـــد عقـــد خدمـــات الدعـــم العســـكري مـــع القـــوات البحريـــة اإلماراتيـــة وعقـــد االصـــالح والصيانـــة مـــع 
جهـــاز حمايـــة المنشـــآت الحيويـــة والســـواحل. وتعتبـــر هـــذه العقـــود كعقـــود رئيســـية التـــي توفـــر أساســـا مســـتداما للشـــركة وقـــد 

ـــفن. ـــاء الس ـــود لبن ـــاب عق ـــل غي ـــي ظ ـــرادات ف ـــن اإلي ـــر م ـــزء األكب ـــكلت الج ش

ـــوى  ـــى الق ـــة عل ـــود المفروض ـــون، والقي ـــالء التجاري ـــا العم ـــي منه ـــي يعان ـــة الت ـــى الحرك ـــة عل ـــود المفروض ـــن القي ـــم م ـــى الرغ عل
ـــام 2019  ـــن ع ـــة م ـــات التجاري ـــاع االصالح ـــي قط ـــل ف ـــال أفض ـــة اقب ـــدا بمالحظ ـــررنا ج ـــد س ـــد 19، فق ـــة كوفي ـــبب جائح ـــة بس العامل

ـــة. ـــح اإلجمالي ـــش الرب ـــى هوام ـــة عل ـــع المحافظ م

ـــكري  ـــم العس ـــات الدع ـــد خدم ـــك عق ـــي ذل ـــا ف ـــام 2020 بم ـــي ع ـــكرية ف ـــال العس ـــي المج ـــة ف ـــات والصيان ـــدات اإلصالح ـــت عائ بلغ
مقـــدار 150 مليـــون درهـــم إماراتـــي مقارنـــة بــــ 238 مليـــون درهـــم إماراتـــي فـــي عـــام 2019. بلغـــت إيـــرادات اإلصالحـــات والصيانـــة 
فـــي المجـــال التجـــاري فـــي عـــام 2020، 60 مليـــون درهـــم إماراتـــي مقارنـــة بــــ 50 مليـــون درهـــم إماراتـــي فـــي عـــام 2019. 
ـــي مـــن الحـــوض  ـــى التوال ـــي عل ـــون درهـــم إمارات ـــي و11 ملي ـــون درهـــم إمارات ـــة 14 ملي ـــة والصيان ـــت هـــذه اإلصالحـــات التجاري تضمن
العائـــم المتمركـــز فـــي مينـــاء زايـــد، ولكـــن بعـــد تحليـــل مكثـــف تـــم التوصـــل إلـــى أن الحـــوض العائـــم لـــن يكـــون مربحـــا أبـــدا 
لتغطيـــة تكاليـــف اإليجـــار التـــي تبلـــغ حوالـــي 8 مليـــون درهـــم إماراتـــي ســـنويا وبذلـــك اتخـــذ قـــرار بعرضـــه للبيـــع. وقـــد مثلـــت هـــذه 

ـــي. ـــم امارات ـــون دره ـــت 255 ملي ـــي بلغ ـــام والت ـــرادات للع ـــن إي ـــر م ـــزء األكب ـــطة الج األنش

ـــزوارق الحـــدى  ـــود فـــي المنطقـــة والتمكـــن مـــن تســـليم اخـــر دفعـــة مـــن ال ـــم تخفيـــف بعـــض القي ـــث، ت ـــع الثال ـــة الرب مـــع قـــرب نهاي
ـــع. ـــع الراب ـــة أيضـــا فـــي الرب ـــاح المتبقي ـــرادات واألرب ـــم تســـجيل اإلي ـــس التعـــاون الخليجـــي وت عمالئهـــا الرئيســـيين فـــي دول مجل

ـــون  ـــفن لتك ـــاء الس ـــي لبن ـــركة أبوظب ـــأت ش ـــث نش ـــركة، وحي ـــي للش ـــل الرئيس ـــة العمي ـــة اإلماراتي ـــوات البحري ـــر الق ـــن أن تعتب ـــي حي ف
أحـــد األصـــول الوطنيـــة االســـتراتيجية لدولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة، فقـــد بـــدأت شـــركة أبوظبـــي لبنـــاء الســـفن برنامجـــا لتقليـــل 
ـــز  ـــك التركي ـــي ذل ـــا ف ـــرى، بم ـــواق أخ ـــي أس ـــع ف ـــدة والتوس ـــة المتح ـــارات العربي ـــة اإلم ـــي دول ـــة ف ـــوات البحري ـــى الق ـــاد عل االعتم

ـــركة. ـــاح الش ـــين ارب ـــفن وتحس ـــاء الس ـــار دورة بن ـــف آث ـــي تخفي ـــك ف ـــاعد ذل ـــر. وسيس ـــات التصدي ـــى مبيع ـــكل أكبرعل بش

خـــالل العـــام، عـــززت شـــركة أبوظبـــي لبنـــاء الســـفن قدراتهـــا التصميميـــة، وســـعدنا للغايـــة وألول مـــرة فـــي تاريـــخ الشـــركة بتطويـــر 
ـــاذج  ـــن النم ـــاء م ـــم االنته ـــد ت ـــدة. وق ـــة المتح ـــارات العربي ـــة اإلم ـــي دول ـــل ف ـــة بالكام ـــة والمبني ـــوارب المصمم ـــن الق ـــة م مجموع

ـــرا،  ـــة ســـريع بطـــول 16 مت ـــرا وزورق دوري ـــراض ســـريع بطـــول 13 مت ـــى لقـــارب اعت األول

ـــي  ـــرى والت ـــة أخ ـــاذج أولي ـــات ونم ـــر تصميم ـــا تطوي ـــم حالي ـــا يت ـــر. كم ـــي فبراي ـــس  2021 ف ـــرض نافدك ـــي مع ـــا ف ـــم عرضه ـــذي ت وال
ـــدة. ـــات الجدي ـــذه التصميم ـــوي له ـــات ق ـــط مبيع ـــا خ ـــث لدين ـــام 2021 حي ـــي ع ـــا ف ـــاء منه ـــيتم االنته س

ـــة قاعـــدة التكلفـــة للشـــركة، والتـــي تضمنـــت لأســـف  ـــرادات، كان مـــن الضـــروري اتخـــاذ إجـــراء إلعـــادة هيكل اســـتجابًة النخفـــاض اإلي
ـــبتمبر 2020،  ـــي 30 س ـــن ف ـــد 19. ولك ـــة كوفي ـــة جائح ـــى خلفي ـــاص عل ـــكل خ ـــا بش ـــذا مؤلم ـــن. كان ه ـــن الموظفي ـــدد م ـــض ع خف
تجـــاوزت الخســـائر المتراكمـــة للشـــركة ٪50 مـــن رأس مـــال الســـهم، ممـــا وضـــع شـــركة أبوظبـــي لبنـــاء الســـفن فـــي فئـــة “المنطقـــة 
ـــراح للمســـاهمين لمعالجـــة الخســـائر،  الحمـــراء” فـــي ســـوق أبوظبـــي لـــأوراق الماليـــة. وقـــد تطلـــب دعـــوة اجتمـــاع عـــام لطـــرح اقت

ـــة والســـلع المنظمـــة. ـــة األوراق المالي ـــل هيئ ـــذي ســـيتم اعتمـــاده مـــن قب وال

المؤشرات المالية:
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ـــم  ـــون دره ـــن )53.0( ملي ـــر م ـــي أقـــل بكثي ـــي، وه ـــم إمارات ـــون دره ـــة )21.7( ملي ـــة البالغ ـــنة الكامل ـــارة الس ـــع خس ـــك، وم ـــع ذل وم
والتـــي عـــدت الخســـارة حتـــى 30 ســـبتمبر 2020، ســـتكون الشـــركة خـــارج فئـــة “المنطقـــة الحمـــراء”. حيـــث ســـتؤدي عمليـــة تحســـين 
ـــض  ـــى تخفي ـــام 2021، إل ـــن ع ـــف األول م ـــي النص ـــه ف ـــاء من ـــيتم االنته ـــذي س ـــع وال ـــم المتوق ـــوض العائ ـــع الح ـــرار بي ـــة، وق التكلف
حوالـــي 40 مليـــون درهـــم إماراتـــي مـــن قاعـــدة التكلفـــة علـــى علـــى أســـاس ســـنوي، والتـــي ستشـــكل جـــزءا مـــن المقترحـــات التـــي 

ـــى المســـاهمين. ســـيتم طرحهـــا عل

وفـــي الختـــام، تـــود اإلدارة ومجلـــس اإلدارة اإلعـــراب عـــن تقديرهـــم لجميـــع موظفـــي شـــركة أبوظبـــي لبنـــاء الســـفن الذيـــن 
ـــي  ـــد 19 ف ـــة كوفي ـــي ذروة جائح ـــي ف ـــر الصح ـــق الحج ـــاء وإدارة مراف ـــرة إلنش ـــر كبي ـــل مخاط ـــي ظ ـــاعة ف ـــدار الس ـــى م ـــوا عل عمل
ـــدة  ـــة المتح ـــارات العربي ـــة اإلم ـــي دول ـــركات ف ـــن أول الش ـــدة م ـــفن واح ـــاء الس ـــي لبن ـــركة أبوظب ـــت ش ـــام. كان ـــن الع ـــر م ـــت مبك وق
ـــى جانـــب تطبيـــق الحجـــر الصحـــي وفصـــل فـــرق  ـــذي أدى إل ـــر تكـــرارا( وال ـــا أكث التـــي طبقـــت نظـــام فحـــص جماعـــي أســـبوعي )وأحيان
العمـــل إلـــى تمكيـــن الشـــركة مـــن االســـتمرار فـــي العمـــل حتـــى فـــي الـــذروة األوليـــة للوبـــاء. اســـتمرت شـــركة أبوظبـــي لبنـــاء 
ـــارة  ـــي الخس ـــن صاف ـــالغ ع ـــال اإلب ـــب لآلم ـــن المخي ـــه م ـــن أن ـــي حي ـــد. ف ـــوم واح ـــو لي ـــق ول ـــم تغل ـــا ول ـــة عمالئه ـــي خدم ـــفن ف الس
ـــدة  ـــات الجدي ـــرض المنتج ـــدة، وع ـــود الجدي ـــع العق ـــا، وتوقي ـــم تنفيذه ـــي ت ـــة الت ـــدة التكلف ـــي قاع ـــرات ف ـــع التغيي ـــن م ـــنة، ولك للس

ـــرادات. ـــن االي ـــة م ـــة المنخفض ـــاوز المرحل ـــوف تتج ـــا س ـــن أنه ـــة م ـــركة واثق ـــإن الش ـــوي، ف ـــات الق ـــب المبيع ـــط أنابي وخ

________________________
ديفيد ماسي

الرئيس التنفيذي 
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اإلدارة التنفيذية

ديفيد ماسي 
الرئيس التنفيذي، أبوظبي لبناء السفن

ـــفن  ـــاء الس ـــي بن ـــة ف ـــدج، والمتخصّص ـــة الي ـــفن التابع ـــاء الس ـــي لبن ـــركة أبوظب ـــذي لش ـــس التنفي ـــب الرئي ـــي منص ـــد ماس ـــغل ديفي يش
ــام إدارة  ــا. وبحكـــم منصبـــه، يتولـــى ديفيـــد ماســـي مهـ ــا وتعديلهـ ــا، وتجديدهـ ــا، وإصالحهـ العســـكرية والتجاريـــة، وصيانتهـ
ـــة. ـــف اإلجمالي ـــض التكالي ـــغيلية للســـفن، وخف ـــدورة التش ـــة ال ـــات إلطال ـــدث التقني ـــخّر أح ـــي تس ـــركة الت ـــدى الش ـــاملة ل ـــات الش العملي

وقبـــل انضمامـــه إلـــى شـــركة أبوظبـــي لبنـــاء الســـفن، عمـــل ماســـي مستشـــارًا للشـــؤون الماليـــة واالســـتراتيجية فـــي شـــركة 
ـــي تقـــدم خدمـــات إدارة البرامـــج، واتخـــاذ القـــرارات، ودعـــم تكامـــل األنظمـــة للمشـــاريع  ـــوس لالستشـــارات االســـتراتيجية”، والت “فيل

المعقـــدة، فـــي القطاعـــات العســـكرية، واألمـــن الوطنـــي، وحمايـــة البنـــى التحتيـــة الحساســـة فـــي )ايـــدج(.

ــق  ــارية تتعلـ ــات استشـ ــدم خدمـ ــي تقـ ــت فاينانـــس” التـ ــدن كوربوريـ ــركة “إيـ ــارًا فـــي شـ ــل ماســـي مستشـ ــابق، عمـ ــي السـ وفـ
بالتمويـــالت علـــى المـــدى القصيـــر، واســـتراتيجية الشـــركات، وتمويـــل الشـــركات، وحلـــول التحـــوّل، لشـــركات أخـــرى أصغـــر حجمـــًا 

تعمـــل فـــي مجـــاالت االندمـــاج واالســـتحواذ، وعمليـــات االكتتـــاب العـــام األولـــي.

ـــي  ـــة ف ـــيبراني متخصص ـــن الس ـــركة لأم ـــي ش ـــدودة، وه ـــس” المح ـــة “فاالنك ـــاريًا لمجموع ـــك، استش ـــل ذل ـــي، قب ـــل ماس ـــا عم كم
حمايـــة الشـــركات والدفـــاع عنهـــا، وإعدادهـــا فـــي مواجهـــة المخاطـــر السياســـية والســـيبرانية المتناميـــة.

وفـــي فتـــرة ســـابقة، شـــغل ماســـي منصـــب مديـــر تحريـــر خدمـــة األخبـــار الماليـــة العالميـــة “إيـــه إف إكـــس نيـــوز”، حيـــث أشـــرف 
ـــل  ـــر فـــي تموي ـــل وخبي ـــر تموي ـــل ومدي ـــة كمحل ـــم. وعمـــل فـــي األســـواق المالي ـــًا حـــول العال ـــًا فـــي 22 مكتب ـــى نحـــو 120 صحفي عل

ـــركات. الش

يحمل ديفيد ماسي شهادة البكالوريوس في القانون من جامعة أوكسفورد في المملكة المتحدة.
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مريم الموسوي
الرئيس المالي التنفيذي، أبوظبي لبناء السفن

تشـــغل مريـــم الموســـوي منصـــب الرئيـــس المالـــي التنفيـــذي لشـــركة أبوظبـــي لبنـــاء الســـفن، 
ـــة،  ـــكرية والتجاري ـــفن العس ـــاء الس ـــي بن ـــي ف ـــتوى اإلقليم ـــى المس ـــدة عل ـــدج، والرائ ـــة الي التابع
وإصالحهـــا، وصيانتهـــا، وإعـــادة تجهيزهـــا وتعديلهـــا. ومـــن خـــالل منصبهـــا، تتولـــى مريـــم 
ـــذي  ـــس التنفي ـــع الرئي ـــال م ـــات، واالتص ـــا المعلوم ـــل وتكنولوجي ـــات التموي ـــؤولية إدارة عملي مس

ومجلـــس اإلدارة لتنفيـــذ المبـــادرات االســـتراتيجية المتعلقـــة بتصريـــف األعمـــال.

تحظـــى مريـــم الموســـوي بخبـــرة تتجـــاوز 10 ســـنوات فـــي إدارة المشـــاريع، والميزانيـــة، 
وتخطيـــط مـــوارد المؤسســـات وتطويـــر العمليـــات، وتصريـــف األعمـــال.

ــي  ــة فـ ــاريع باإلنابـ ــة والمشـ ــس الموازنـ ــب رئيـ ــم منصـ ــدت مريـ ــي، تقّلـ ــا الحالـ ــل منصبهـ قبـ
ـــا  ـــات، وكان له ـــة والتوقع ـــال، والميزاني ـــاذج األعم ـــى نم ـــز عل ـــع التركي ـــي م ـــل المال ـــط والتحلي ـــق التخطي ـــث أدارت فري ـــركة، حي الش
ـــة الدقيقـــة  ـــى األداء، ليعكـــس الربحي ـــى نمـــوذج يركـــز عل ـــدي إل ـــل نمـــوذج تخصيـــص التكلفـــة مـــن نمـــوذج تقلي الفضـــل فـــي تحوي

لوحـــدات االعمـــال فـــي الشـــركة.

ـــام  ـــث نظ ـــى تحدي ـــرفت عل ـــفن، وأش ـــاء الس ـــي لبن ـــركة أبوظب ـــي ش ـــركات ف ـــة الش ـــر حوكم ـــب مدي ـــم منص ـــغلت مري ـــك، ش ـــل ذل وقب
.LEAN ـــم ـــق مفاهي ـــر تطبي ـــا عب ـــريع إنجازه ـــب لتس ـــع والروات ـــات الدف ـــت عملي ـــرص، وحول ـــر والف ـــد المخاط ـــت بتحدي “أوراكل”، وقام

ـــي،  ـــل المال ـــة المحل ـــم وتطويروظيف ـــادة تنظي ـــادت إع ـــث ق ـــي، حي ـــل المال ـــط والتحلي ـــة للتخطي ـــم رئيس ـــت مري ـــابق، عمل ـــي الس وف
ـــى  ـــرفت عل ـــا أش ـــة. كم ـــع الميزاني ـــجامًا م ـــح انس ـــي الرب ـــو صاف ـــم نم ـــق، لدع ـــؤ الدقي ـــة والتنب ـــين التكلف ـــى تحس ـــز عل ـــع التركي م
ـــر النفقـــات العامـــة، وخطـــة  ـــة الســـنوية مـــن خـــالل إنشـــاء خطـــة العمـــل للمجموعـــة لخمـــس ســـنوات، وتقري ـــة إعـــداد الميزاني عملي

ـــرية. ـــوارد البش الم

ـــياحي  ـــتثمار الس ـــر واالس ـــركة التطوي ـــي ش ـــاريع ف ـــب أول للمش ـــة محاس ـــم بوظيف ـــت مري ـــة، عمل ـــيرتها المهني ـــات مس ـــي بداي وف
ـــي ومتحـــف  ـــارات درهـــم، منهـــا متاحـــف اللوفـــر أبوظب ـــد عـــن 3 ملي ـــارزًا بقيمـــة تزي ـــر مـــن 15 مشـــروعًا ب ـــت أكث ـــي. وتوّل فـــي أبوظب
زايـــد الوطنـــي ومتحـــق غوغنهايـــم ، وقامـــت بتحســـين رســـملة المشـــاريع المكتملـــة عبـــر تطبيـــق مفاهيـــم LEAN، وتوفيـــر 

ـــم. ـــون دره ـــاوز الملي ـــارية تتج ـــف استش تكالي

ـــورك  ـــي نيوي ـــا  ف ـــن جامعةكولومبي ـــتراتيجية م ـــة واإلس ـــي المالي ـــال ف ـــتير إدارة األعم ـــة ماجس ـــى درج ـــوي عل ـــم الموس ـــازت مري ح
ـــات المتحـــدة األمريكيـــة وجامعةلنـــدن فـــي المملكـــة المتحـــدة، كمـــا تحمـــل درجـــة البكالوريـــوس فـــي علـــوم األعمـــال مـــع  بالوالي

ـــدة. ـــة المتح ـــارات العربي ـــي اإلم ـــد ف ـــة زاي ـــن جامع ـــبة م ـــي المحاس ـــص ف التخص

علي محمد الشّحي
الرئيس التنفيذي للعمليات، أبوظبي لبناء السفن

ــي  ــركة أبوظبـ ــي شـ ــات فـ ــذي للعمليـ ــس التنفيـ ــب الرئيـ ــحي منصـ ــد الشـ ــي محمـ ــغل علـ يشـ
ـــا،  ـــة، وإصالحه ـــكرية والتجاري ـــفن العس ـــاء الس ـــي بن ـــدة ف ـــدج، والرائ ـــة الي ـــفن التابع ـــاء الس لبن
ـــه  ـــام التوجي ـــحّي مه ـــى الش ـــه، يتول ـــم منصب ـــا. وبحك ـــا وتعديله ـــادة تجهيزه ـــا، وإع وصيانته
ـــق  ـــى توثي ـــة والتشـــغيلية للشـــركة، باإلضافـــة إل ـــف اإلداري ـــى الوظائ االســـتراتيجي، واإلشـــراف عل

أواصـــر التعـــاون مـــع العمـــالء وشـــركاء األعمـــال وأصحـــاب المصلحـــة.

ـــات فـــي شـــركة أبوظبـــي  ـــاج والعملي ـــر االنت وســـابقًا، لهـــذا المنصـــب شـــغل الشـــحي منصـــب مدي
لبنـــاء الســـفن وقبـــل التحاقـــه بالعمـــل فـــي شـــركة أبوظبـــي لبنـــاء الســـفن، توّلـــى الشـــحّي 
ـــا  ـــك(، وغيره ـــكرية )إدي ـــات العس ـــارات للصناع ـــركة اإلم ـــن ش ـــة” م ـــتم المتفرع ـــد سيس ـــك الن ـــي “إدي ـــج ف ـــر البرام ـــب مدي ـــب نائ منص
مـــن المنتجـــات الدفاعيـــة، ومقرهـــا فـــي دولـــة اإلمـــارات، حيـــث كان مســـؤواًل عـــن إدارة نطاقـــات المشـــاريع، وتكاليفهـــا، وجداولهـــا 
ـــة  ـــة اإلماراتي ـــك، عمـــل الشـــحي فـــي البحري ـــل ذل ـــة، وتحديثهـــا. وقب ـــر الحال ـــى إعـــداد خطـــط المشـــاريع وتقاري ـــة، باإلضافـــة إل الزمني

ـــة. ـــد بحري ـــدة قواع ـــة لع ـــورش الفني ـــل ال ـــة، مث ـــاالت مختلف ـــن مج ضم

ـــى  ـــة إل ـــر. وباإلضاف ـــي مص ـــكرية ف ـــة العس ـــة الفني ـــن الكلي ـــة م ـــة الميكانيكي ـــي الهندس ـــوس ف ـــة البكالوري ـــحّي درج ـــل الش يحم
ذلـــك، وبعـــد تقاعـــده مـــن القـــوات البحريـــة التـــي عمـــل فيهـــا فـــي المجـــال الفنـــي والهندســـي واالداري، أكمـــل العديـــد مـــن 
الـــدورات التدريبيـــة فـــي مجـــال التنميـــة الشـــخصية والتقنيـــة، بمـــا فـــي ذلـــك دورة الحـــزام األخضـــر المعتمـــدة فـــي منهجيـــة 

الحيـــود السداســـية  “ليـــن 6 ســـيجما”، ودورات أخـــرى لـــدى مؤسســـة “دايـــن كـــورب إنترناشـــيونال” مثـــل دورة إدارة األداء.
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تقرير مدقق الحسابات 

شركة أبوظبي لبناء السفن
شركة مساهمة عامة

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

الرأي 

لقـــد دققنـــا البيانـــات الماليـــة الموحـــدة لشـــركة أبوظبـــي لبنـــاء الســـفن - شـــركة مســـاهمة عامـــة )“الشـــركة”(، وشـــركاتها التابعـــة 
)يشـــار إليهـــا مجتمعـــة بــــ “المجموعـــة”(، والتـــي تتضمـــن بيـــان المركـــز المالـــي الموحـــد كمـــا فـــي 31 ديســـمبر 2020 وبيـــان الدخـــل 
ـــك  ـــي ذل ـــة ف ـــنة المنتهي ـــد للس ـــة الموح ـــات النقدي ـــان التدفق ـــد وبي ـــة الموح ـــوق الملكي ـــي حق ـــرات ف ـــان التغي ـــد وبي ـــامل الموح الش

ـــك ملخـــص السياســـات المحاســـبية الهامـــة. ـــة الموحـــدة، ويشـــمل ذل ـــات المالي التاريـــخ، واإليضاحـــات حـــول البيان

فـــي رأينـــا، إن البيانـــات الماليـــة الموحـــدة المرفقـــة تعبـــر بصـــورة عادلـــة، مـــن كافـــة النواحـــي الماديـــة، عـــن المركـــز المالـــي 
الموحـــد للمجموعـــة كمـــا فـــي 31 ديســـمبر 2020، وعـــن أدائهـــا المالـــي الموحـــد وتدفقاتهـــا النقديـــة الموحـــدة للســـنة المنتهيـــة 

ـــة. ـــر المالي ـــداد التقاري ـــة إلع ـــر الدولي ـــًا للمعايي ـــخ وفق ـــك التاري ـــي ذل ف

أساس الرأي 

ـــل  ـــد مـــن التفاصي ـــر موضحـــة بمزي ـــك المعايي ـــة، إن مســـؤوليتنا طبقـــًا لتل ـــر التدقيـــق الدولي ـــا بأعمـــال التدقيـــق وفقـــًا لمعايي لقـــد قمن
فـــي فقـــرة “مســـؤولية مدقـــق الحســـابات حـــول تدقيـــق البيانـــات الماليةالموحـــدة” فـــي تقريرنـــا. ونحـــن مســـتقلون عـــن المجموعـــة 
وفقـــًا لميثـــاق األخالقيـــات المهنيـــة للمحاســـبين المهنييـــن الصـــادر عـــن المجلـــس الدولـــي لمعاييـــر األخالقيـــات المهنيـــة للمحاســـبين، 
ـــة  ـــا عليهـــا كافي ـــي حصلن ـــق الت ـــة التدقي ـــا نعتقـــد أن أدل ـــاق، وإنن ـــات الميث ـــة األخـــرى وفقـــًا لمتطلب ـــا مســـؤولياتنا األخالقي وقـــد وفين

ـــداء رأي التدقيـــق. ـــا مـــن إب ومناســـبة لتقديـــم أســـاس يمكنن

التأكيد على بعض األمور

نـــود أن نلفـــت االنتبـــاه إلـــى اإليضاحيـــن رقـــم 6 و7 بالبيانـــات الماليـــة الموحـــدة. بتاريـــخ 31 ديســـمبر 2020، كان لـــدى المجموعـــة . 1
أرصـــدة مســـتحقة مـــن أصـــول العقـــود والذمـــم التجاريـــة المدينـــة بقيمـــة 213,086 ألـــف درهـــم و 421,470 ألـــف درهـــم )مـــع 
ـــم و  ـــف دره ـــم 75,867  أل ـــم( منه ـــف دره ـــم و 59,227 أل ـــف دره ـــة 10,908 أل ـــة  بقيم ـــان المتوقع ـــائر االئتم ـــص خس مخص
ـــة بالعقـــود  ـــرة طويل ـــذ فت ـــر مـــن ســـنة واحـــدة. تتعلـــق معظـــم األرصـــدة المســـتحقة من ـــف درهـــم مســـتحقين ألكث 253,311 أل
ـــن  ـــر م ـــدي كبي ـــغ نق ـــل مبل ـــع تحصي ـــن المتوق ـــه م ـــدرت اإلدارة أن ـــة. ق ـــركاته ذات الصل ـــد وش ـــل واح ـــع عمي ـــل م ـــر العم وأوام
ـــم آخـــر  ـــر فـــي ســـنة 2020 وتعديـــل عقـــد قائ ـــع األخي ـــه فـــي الرب ـــم االنتهـــاء من ـــم ت ـــل مـــن خـــالل تعديـــل عقـــد قائ هـــذا العمي

ـــذه خـــالل ســـنة 2021. ـــه وتنفي مـــن المتوقـــع االنتهـــاء من

نـــود أن نلفـــت االنتبـــاه إلـــى اإليضـــاح رقـــم 2 فـــي البيانـــات الماليـــة الموحـــدة والـــذي ينـــص علـــى أنـــه خـــالل عـــام 2020 ، . 2
تكبـــدت المجموعـــة صافـــي خســـائر بلغـــت 21,692 ألـــف درهـــم ، وفـــي 31 ديســـمبر 2020 ، بلغـــت الخســـائر المتراكمـــة قيمـــة 
81,422 ألـــف درهـــم. عـــالوة علـــى ذلـــك ، تعتمـــد المجموعـــة علـــى القـــروض المصرفيـــة لتمويـــل عملياتهـــا. تشـــير هـــذه 
ـــدأ  ـــا لمب ـــتمرار وفق ـــى االس ـــة عل ـــدرة المجموع ـــى ق ـــًكا عل ـــبب ش ـــد تس ـــري ق ـــد جوه ـــدم تأك ـــة ع ـــود حال ـــى وج ـــل إل العوام

االســـتمرارية.

رأينا غير متحفظ فيما يتعلق بهذه األمور.
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أمور أخرى

تـــم تدقيـــق البيانـــات الماليـــة الموحـــدة للمجموعـــة للســـنة المنتهيـــة فـــي 31 ديســـمبر 2019 مـــن قبـــل مدقـــق حســـابات آخـــر 
والـــذي أبـــدى رأيـــًا متحفـــظ فيمـــا يتعلـــق بتلـــك البيانـــات الماليـــة بتاريـــخ 30 مـــارس 2020 بشـــأن األمـــور التاليـــة:

تضمنـــت الذمـــم التجاريـــة الدائنـــة والذمـــم الدائنـــة األخـــرى كمـــا فـــي 31 ديســـمبر 2019 مســـتحقات مشـــروعات بقيمـــة 75,821 ألـــف 
ـــى مســـتحقات المشـــروعات.  ـــة للشـــركة عل ـــط الداخلي ـــق ، الحـــظ المدققـــون نقـــاط ضعـــف فـــي الضواب ـــة التدقي درهـــم. خـــالل عملي
ـــالت  ـــت أي تعدي ـــروعات و إذا كان ـــتحقات المش ـــال مس ـــود واكتم ـــأن وج ـــهم بش ـــاء أنفس ـــن إرض ـــوا م ـــم يتمكن ـــك ، ل ـــى ذل ـــاًء عل وبن

ـــة.  ـــة ضروري ـــرادات ذات الصل علـــى مســـتحقات المشـــروعات والتكاليـــف واإلي

ـــر  ـــة تقدي ـــول عملي ـــدة ح ـــط جدي ـــت اإلدارة ضواب ـــام ، وضع ـــالل الع ـــه خ ـــتنتج أن ـــا ، نس ـــة بن ـــق الخاص ـــراءات التدقي ـــى إج ـــتنادًا إل اس
تكلفـــة المشـــروعات حيـــث تتـــم أيضًـــا مراجعـــة تقديـــرات التكلفـــة بشـــكل دوري مـــن قبـــل اإلدارات ذات الصلـــة فـــي الشـــركة. 
ـــات مســـتحقات تكلفـــة المشـــروعات وفصـــل المهـــام للموافقـــة علـــى تكلفـــة  ـــنة حـــول عملي ـــا ضوابـــط محسّ ـــة أيضً تتضمـــن العملي
المشـــروعات وتســـجيلها. لقـــد قمنـــا بفهـــم العمليـــة الجديـــدة وقمنـــا بتنفيـــذ خطـــوات تفصيليـــة واختبـــار الضوابـــط وإجـــراءات 
ـــه كمـــا  ـــد واكتمال ـــة ومناســـبة حـــول وجـــود الرصي ـــق كافي ـــة تدقي ـــى أدل ـــا عل ـــد مســـتحقات المشـــروعات وحصلن ـــى رصي ـــق عل التدقي

فـــي 31 ديســـمبر 2020. 

أمور التدقيق الهامة

ـــا للبيانـــات الماليـــة  ـــا المهنـــي، كان لهـــا األهميـــة الكبـــرى فـــي تدقيقن إن أمـــور التدقيـــق الهامـــة هـــي تلـــك األمـــور التـــي، فـــي رأين
ـــي  ـــا ف ـــالغ عنه ـــم اإلب ـــوف يت ـــة س ـــق هام ـــور تدقي ـــا أم ـــاه باعتباره ـــة أدن ـــور الموضح ـــا األم ـــد حددن ـــة.  لق ـــرة الحالي ـــدة للفت الموح
ـــا  ـــن رأين ـــد تكوي ـــام وعن ـــكٍل ع ـــدة بش ـــة الموح ـــات المالي ـــا للبيان ـــياق تدقيقن ـــي س ـــور ف ـــك األم ـــع تل ـــل م ـــم التعام ـــد ت ـــا. لق تقريرن
حولهـــا، وال نبـــدي رأيـــًا منفصـــاًل حـــول هـــذه األمـــور. وبخصـــوص كل أمـــر مـــن األمـــور الموضحـــة أدنـــاه، فـــإن وصفنـــا لكيفيـــة 

ـــياق. ـــذا الس ـــي ه ـــح ف ـــا موض ـــال تدقيقن ـــالل أعم ـــن خ ـــر م ـــك األم ـــع ذل ـــل م التعام

ـــة الموحـــدة مـــن  ـــات المالي ـــق البيان ـــذ مســـؤولياتنا الموضحـــة فـــي فقـــرة مســـؤولية مدققـــي الحســـابات عـــن تدقي ـــا بتنفي لقـــد قمن
ـــتجابة  ـــة لالس ـــراءات المصمم ـــذ اإلج ـــا تنفي ـــن تدقيقن ـــد تضم ـــه، فق ـــاًء علي ـــور. وبن ـــذه األم ـــق به ـــا يتعل ـــك م ـــي ذل ـــا ف ـــا، بم تقريرن
ـــا،  ـــا به ـــي قمن ـــق الت ـــراءات التدقي ـــج إج ـــا نتائ ـــر لن ـــدة. وتوف ـــة الموح ـــات المالي ـــي البيان ـــة ف ـــاء المادي ـــر األخط ـــا لمخاط ـــى تقييمن إل
ـــة  ـــات المالي ـــق البيان ـــول تدقي ـــا ح ـــداء رأين ـــًا إلب ـــاه، أساس ـــة أدن ـــور الموضح ـــع األم ـــل م ـــذة للتعام ـــراءات المنف ـــك اإلج ـــي ذل ـــا ف بم

ـــة.  ـــدة المرفق الموح
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أمـــور الـتـــدقـيـــق الهـــامـــة )تـتـمـــة(
تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة )تتمة(

إجراءات التدقيق التي قمنا بها أمور التدقيق الهامة

لقــد قمنــا بفهــم الضوابــط الرقابــة الداخليــة حــول عمليــة 
إدراج اإليــرادات والتكاليــف بهــدف تقييــم تصميــم الضوابــط 

الرئيســية المعمــول بهــا.

ــور  ــن أم ــن بي ــي، م ــا يل ــا م ــق لدين ــراءات التدقي ــت إج تضمن
ــرى: أخ

عمليــة 	  لتقييــم  الخدمــة  وأوامــر  العقــود  مراجعــة   
ــي  ــار الدول ــًا للمعي ــات األداء وفق ــم اإلدارة اللتزام تقيي

إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 15؛

الحصــول علــى فهــم حــول أداء وحالــة العقــود مــن 	 
)إخصائــيّ  المشــاريع  قســم  مــع  المناقشــات  خــالل 

الماليــة؛ اإلدارة  وقســم  اإلدارة( 

ــر التكلفــة المعتمــدة مــن 	  ــى جــداول تقدي الحصــول عل
قبــل قســم المشــاريع والتحقــق مــن تكاليــف اإلنجــاز 
مــن خــالل مطابقتهــا مــع أدلــة اإلنفــاق الملتــزم بــه أو 
المعــدالت المدرجــة فــي الميزانيــة أو التكاليــف الفعليــة 

ــى اآلن ؛ ــدة حت المتكب

ــالت 	  ــص مراس ــالل فح ــن خ ــة م ــف المجموع ــم موق تقيي
العمــالء والمقاوليــن مــن الباطــن وتعديــالت العقــود 

ــاز؛ و ــول اإلنج ــر وقب ــر التغيي وأوام

القانونييــن 	  المستشــارين  مــن  المراســالت  مراجعــة 
ومحاضــر االجتماعــات الرئيســية لدعــم تقييــم اإلدارة 

المدرجــة. والغرامــات  للمطالبــات 

إدراج اإليرادات من عقود بناء السفن وخدمات اإلصالح

ــود  ــن عق ــة م ــرادات المجموع ــن إي ــر م ــزء كبي ــق ج ــم تحقي يت
جوهــري  جــزء  إدراج  ويتــم  اإلصــالح  وخدمــات  الســفن  بنــاء 
ــم  ــا يت ــت عندم ــرور الوق ــود بم ــذه العق ــن ه ــرادات م ــن  اإلي م
اســتيفاء التزامــات األداء بمــرور الوقــت. كمــا ورد فــي اإليضــاح 
رقــم 16 حــول البيانــات الماليــة الموحــدة، خــالل 2020، حققــت 
المجموعــة إيــرادات مــن عقــود البنــاء وخدمــات اإلصــالح بقيمــة 

254,784 ألــف درهــم )2019: 319,730 ألــف درهــم(.

ــا نظــرًا للتقديــرات الهامــة التــي  كان هــذا األمــر هامــًا لتدقيقن
ينطــوي عليهــا تحديــد مرحلــة اإلنجــاز وقيــاس التقــدم نحــو 
اســتيفاء التزامــات األداء وتقديــر تكاليــف اإلنجــاز فــي كل عقــد
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أمـــور الـتـــدقـيـــق الهـــامـــة )تـتـمـــة(
تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة )تتمة(

إجراءات التدقيق التي قمنا بها أمور التدقيق الهامة

تضمنت إجراءات التدقيق ما يلي، من بين أمور أخرى:

االئتمــان 	  لخســائر  المجموعــة  تقديــر  عمليــة  فهــم 
خســارة  طريقــة  مالءمــة  مــدى  وتقييــم  المتوقعــة 
االئتمــان المتوقعــة بنــاء علــى متطلبــات المعيــار الدولــي 

إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9؛

تقييــم مــدى معقوليــة االفتراضــات واألحــكام الرئيســية 	 
لــإلدارة التــي تــم وضعهــا عنــد تحديــد خســارة االئتمــان 
العقــود  أصــول  تقســيم  ذلــك  فــي  بمــا  المتوقعــة 
خســارة  نمــوذج  واختيــار  المدينــة  التجاريــة  والذمــم 

االئتمــان المتوقعــة وعوامــل االقتصــاد الكلــي؛

ــا 	  ــوذج ومقارنته ــي النم ــية ف ــالت الرئيس ــار المدخ اختب
بالبيانــات التاريخيــة؛

التــي 	  المســتقبلية  العوامــل  معقوليــة  مــدى  تقييــم 
تســتخدمها المجموعــة مــن خــالل دعمهــا بالمعلومــات 

المتاحــة للعامــة؛ و

ــر بعــد نهايــة الســنة والتأكــد مــن 	  التحقــق مــن الفواتي
ــق  ــا ينطب ــة حيثم ــروط التعاقدي ــع الش ــى م ــا تتماش أنه
ذلــك باعتبــار أنهــا تتعلــق بالعمــل قيــد التنفيــذ الــذي لــم 

يصــدر عنــه فواتيــر فــي تاريــخ التقاريــر الماليــة

البيانــات  حــول  و7   6 رقــم  اإليضاحيــن  إلــى  الرجــوع  يرجــى 
الماليــة الموحــدة حيــث يتــم اإلفصــاح عــن األحــكام الجوهريــة 
الموضوعــة مــن قبــل اإلدارة فيمــا يتعلــق باســترداد هــذه 

األرصــدة.

قابلية استرداد أصول العقود والذمم التجارية المدينة 

2020، كان لــدى المجموعــة أرصــدة  31 ديســمبر  كمــا فــي 
ــم  ــة وت ــة المدين ــم التجاري ــود والذم ــول العق ــن أص ــة م جوهري
هــو  هــام. كمــا  تدقيــق  كأمــر  اســتردادها  قابليــة  تقييــم 
موضــح فــي اإليضاحيــن رقــم 6 و7، تــم إدراج مبلــغ بقيمــة 
10,908  ألــف درهــم )2019: 31,350 ألــف درهــم( و 59,227  
ــارة  ــص لخس ــم( كمخص ــف دره ــم )2019: 63,742 أل ــف دره أل
االئتمــان المتوقعــة مقابــل أصــول العقــود والذمــم التجاريــة 
ــار الدولــي إلعــداد التقاريــر  المدينــة علــى التوالــي وفقــًا للمعي

الماليــة رقــم 9.

ــا نظــرًا للتقديــرات الهامــة التــي  كان هــذا األمــر هامــًا لتدقيقن
ينطــوي عليهــا تقييــم قابليــة اســترداد أصــول العقــود والذمــم 
التجاريــة المدينــة والمســتحقة منــذ فتــرة زمنيــة طويلــة. تتضمن 
التقديــرات الجوهريــة التــي أجرتهــا اإلدارة، مــن بيــن أمــور أخرى، 
ــن  ــة ع ــارة الناتج ــداد، والخس ــن الس ــالء ع ــر العم ــة تعث احتمالي
التعثــر، والتعــرض للتعثــر، والتاريــخ المتوقــع للتحصيــل، ومعــدالت 

الخصــم.

المعلومات األخرى 

تتضمــن المعلومــات األخــرى المعلومــات الــواردة فــي التقريــر الســنوي، تقريــر الحوكمــة، رســالة رئيــس مجلــس اإلدارة ومناقشــات 
وتحليــالت اإلدارة بخــالف البيانــات الماليــة الموحــدة وتقريــر مدققــي الحســابات الخــاص بنــا. لقــد حصلنــا علــى رســالة رئيــس مجلــس 
اإلدارة ومناقشــات وتحليــالت اإلدارة، قبــل تاريــخ تقريــر تدقيقنــا، ونتوقــع أن نحصــل علــى األقســام المتبقيــة مــن التقريــر الســنوي 
ــة الموحــدة. تتحمــل اإلدارة المســؤولية عــن  ــات المالي ــا حــول البيان ــر الحوكمــة للمجموعــة لســنة 2020 بعــد تاريــخ تقريرن وتقري

المعلومــات األخــرى.

إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يشمل المعلومات األخرى ولن نبدي أي استنتاج تدقيق حولها.

وفيمــا يتعلــق بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة، تتمثــل مســؤوليتنا فــي قــراءة المعلومــات األخــرى، ومــن خــالل تلــك القــراءة 
تقييــم مــا إذا كانــت المعلومــات األخــرى تتعــارض بشــكٍل جوهــري مــع البيانــات الماليــة الموحــدة أو المعرفــة التــي حصلنــا عليهــا 
خــالل التدقيــق أو فيمــا إذا كانــت المعلومــات األخــرى تتضمــن أخطــاًء جوهريــة. وفــي حــال أنــه، توصلنــا إلــى اســتنتاج بوجــود أخطــاء 
ماديــة فــي تلــك المعلومــات األخــرى بنــاًء علــى األعمــال التــي قمنــا بهــا علــى المعلومــات التــي حصلنــا عليهــا قبــل تاريــخ إصــدار 

رأينــا حــول البيانــات الماليــة الموحــدة، فإنــه يتطلــب منــا اإلبــالغ عــن ذلــك. وليــس لدينــا مــا نبلــغ عنــه فــي هــذا الصــدد.
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مسؤولية اإلدارة ومسؤولي الحوكمة عن البيانات المالية الموحدة 

تتضمـــن المعلومـــات األخـــرى المعلومـــات الـــواردة فـــي التقريـــر الســـنوي، تقريـــر الحوكمـــة، رســـالة رئيـــس مجلـــس اإلدارة 
ـــا علـــى رســـالة  ـــا. لقـــد حصلن ـــر مدققـــي الحســـابات الخـــاص بن ـــة الموحـــدة وتقري ـــات المالي ـــالت اإلدارة بخـــالف البيان ومناقشـــات وتحلي
ـــة مـــن  ـــى األقســـام المتبقي ـــا، ونتوقـــع أن نحصـــل عل ـــر تدقيقن ـــخ تقري ـــل تاري ـــالت اإلدارة، قب رئيـــس مجلـــس اإلدارة ومناقشـــات وتحلي
ـــة الموحـــدة. تتحمـــل اإلدارة  ـــات المالي ـــا حـــول البيان ـــر الحوكمـــة للمجموعـــة لســـنة 2020 بعـــد تاريـــخ تقريرن ـــر الســـنوي وتقري التقري

ـــرى. ـــات األخ ـــن المعلوم ـــؤولية ع المس

إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يشمل المعلومات األخرى ولن نبدي أي استنتاج تدقيق حولها.

وفيمـــا يتعلـــق بتدقيقنـــا للبيانـــات الماليـــة الموحـــدة، تتمثـــل مســـؤوليتنا فـــي قـــراءة المعلومـــات األخـــرى، ومـــن خـــالل تلـــك القـــراءة 
تقييـــم مـــا إذا كانـــت المعلومـــات األخـــرى تتعـــارض بشـــكٍل جوهـــري مـــع البيانـــات الماليـــة الموحـــدة أو المعرفـــة التـــي حصلنـــا 
ـــتنتاج  ـــى اس ـــا إل ـــه، توصلن ـــال أن ـــي ح ـــة. وف ـــاًء جوهري ـــن أخط ـــرى تتضم ـــات األخ ـــت المعلوم ـــا إذا كان ـــق أو فيم ـــالل التدقي ـــا خ عليه
ـــا عليهـــا  ـــي حصلن ـــى المعلومـــات الت ـــا بهـــا عل ـــي قمن ـــى األعمـــال الت ـــاًء عل ـــك المعلومـــات األخـــرى بن ـــة فـــي تل بوجـــود أخطـــاء مادي
ـــي  ـــه ف ـــغ عن ـــا نبل ـــا م ـــس لدين ـــك. ولي ـــن ذل ـــالغ ع ـــا اإلب ـــب من ـــه يتطل ـــدة، فإن ـــة الموح ـــات المالي ـــول البيان ـــا ح ـــدار رأين ـــخ إص ـــل تاري قب

ـــدد. ـــذا الص ه

إن اإلدارة مســـؤولة عـــن اإلعـــداد والعـــرض العـــادل لهـــذه البيانـــات الماليـــة الموحـــدة وفقـــًا للمعاييـــر الدوليـــة إلعـــداد التقاريـــر 
ـــم  ـــدة رق ـــة المتح ـــارات العربي ـــة اإلم ـــادي لدول ـــون االتح ـــركة والقان ـــي للش ـــام األساس ـــن النظ ـــة م ـــكام المعني ـــًا لأح ـــة ووفق المالي
ـــاء  ـــن األخط ـــة م ـــدة خالي ـــة موح ـــات مالي ـــداد بيان ـــًا إلع ـــره اإلدارة ضروري ـــي تعتب ـــة الت ـــة الداخلي ـــام الرقاب ـــن نظ ـــنة 2015، وع )2( لس

ـــأ. ـــال أو خط ـــًة الحتي ـــك نتيج ـــواًء كان ذل ـــة، س المادي

ــدأ  ــًا لمبـ ــتمرار وفقـ ــة علـــى االسـ ــدرة المجموعـ ــم قـ ــؤولية تقييـ ــل اإلدارة مسـ ــدة، تتحمـ ــة الموحـ ــات الماليـ ــداد البيانـ ــد إعـ عنـ
االســـتمرارية، وعـــن اإلفصـــاح، كمـــا هـــو مناســـب، عـــن األمـــور ذات العالقـــة بمبـــدأ االســـتمرارية واســـتخدام مبـــدأ االســـتمرارية 
ـــة المجموعـــة أو إيقـــاف أعمالهـــا أو عـــدم وجـــود أي بديـــل واقعـــي آخـــر ســـوى  ـــة اإلدارة تصفي كأســـاس محاســـبي، إال إذا كانـــت ني

ـــك. ـــام بذل القي

يتحمل مسؤولو الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية الموحدة للمجموعة.

ـــواًء كان  ـــة، س ـــاء المادي ـــن األخط ـــة م ـــدة، ككل، خالي ـــة الموح ـــات المالي ـــأن البيان ـــول ب ـــد معق ـــى تأكي ـــول عل ـــو الحص ـــا ه إن هدفن
ـــد  ـــة الموحـــدة. إن التأكي ـــات المالي ـــا حـــول البيان ـــذي يتضمـــن رأين ـــر مدققـــي الحســـابات ال ـــال أو خطـــأ، وإصـــدار تقري ـــك نتيجـــًة الحتي ذل
المعقـــول هـــو عبـــارة عـــن مســـتوى عالـــي مـــن التأكيـــد، لكنـــه ليـــس ضمانـــًا بـــأن التدقيـــق الـــذي تـــم إجـــراؤه وفقـــًا لمعاييـــر 
ـــر  ـــأ، وتعتب ـــال أو خط ـــة الحتي ـــاء نتيج ـــأ األخط ـــد تنش ـــا. ق ـــد وجوده ـــة عن ـــاء المادي ـــًا األخط ـــف دائم ـــوف يكتش ـــة س ـــق الدولي التدقي
ـــي  ـــتخدمين والت ـــة للمس ـــرارات االقتصادي ـــى الق ـــة، عل ـــردة أو مجتمع ـــر، منف ـــول أن تؤث ـــكل معق ـــع بش ـــن المتوق ـــة إذا كان م مادي

ـــدة. ـــة الموح ـــات المالي ـــك البيان ـــى تل ـــاًء عل ـــا بن ـــم اتخاذه ت

ـــى  ـــة عل ـــي والمحافظ ـــم المهن ـــة الحك ـــوم بممارس ـــة، نق ـــق الدولي ـــر التدقي ـــًا لمعايي ـــم وفق ـــي تت ـــق الت ـــة التدقي ـــن عملي ـــزء م كج
ـــي: ـــا يل ـــوم بم ـــا نق ـــق. كم ـــة التدقي ـــالل عملي ـــي خ ـــك المهن الش

ـــأ، 	  ـــال أو خط ـــًة الحتي ـــك نتيج ـــواًء كان ذل ـــدة، س ـــة الموح ـــات المالي ـــي البيان ـــة ف ـــاء المادي ـــر األخط ـــم مخاط ـــد وتقيي تحدي
ـــر  ـــة لتوف ـــة ومالئم ـــق كافي ـــة تدقي ـــى أدل ـــول عل ـــر، والحص ـــك المخاط ـــبة لتل ـــق المناس ـــراءات التدقي ـــذ إج ـــم وتنفي وتصمي
ـــال  ـــج عـــن االحتي ـــة الموحـــدة. إن مخاطـــر عـــدم اكتشـــاف الخطـــأ المـــادي النات ـــات المالي ـــا حـــول البيان ـــداء رأين ـــا أســـاس إلب لن
ـــد أو  ـــذف المتعم ـــر أو الح ـــؤ أو التزوي ـــن التواط ـــد يتضم ـــال ق ـــرًا ألن االحتي ـــاء، نظ ـــن األخط ـــة ع ـــر الناتج ـــن المخاط ـــى م أعل

ـــة. ـــة الداخلي ـــاوز الرقاب ـــف أو تج التحري

الحصـــول علـــى فهـــم حـــول نظـــام الرقابـــة الداخليـــة المعنـــي بتدقيـــق البيانـــات الماليـــة الموحـــدة لتصميـــم إجـــراءات 	 
تدقيـــق مناســـبة للظـــروف.

أمـــور الـتـــدقـيـــق الهـــامـــة )تـتـمـــة(
تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة )تتمة(
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ــات ذات 	  ــبية واإلفصاحـ ــرات المحاسـ ــة التقديـ ــدى معقوليـ ــة ومـ ــبية المتبعـ ــات المحاسـ ــة السياسـ ــدى مالءمـ ــم مـ تقييـ
ــا اإلدارة. ــت بهـ ــي قامـ ــة التـ العالقـ

ـــة 	  ـــى أدل ـــاًء عل ـــم، بن ـــبي وتقيي ـــتمرارية المحاس ـــدأ االس ـــتخدام اإلدارة لمب ـــة اس ـــدى مالءم ـــول م ـــتنتاج ح ـــى اس ـــل إل التوص
ـــة مـــن عـــدم التأكـــد تتعلـــق بأحـــداث أو ظـــروف قـــد  ـــة جوهري ـــاك حال ـــم الحصـــول عليهـــا، مـــا إذا كان هن التدقيـــق التـــي ت
ـــة  ـــة جوهري ـــاك حال ـــتنتاج أن هن ـــى اس ـــا إل ـــتمرار. إذا توصلن ـــى االس ـــة عل ـــدرة المجموع ـــول ق ـــة ح ـــكوك جوهري ـــي بش تلق
ـــا أن نلفـــت االنتبـــاه فـــي تقريـــر مدققـــي الحســـابات إلـــى اإلفصاحـــات ذات الصلـــة فـــي  مـــن عـــدم التأكـــد، فإنـــه يتعيـــن علين
ـــة التدقيـــق التـــي  ـــا إذا كانـــت هـــذه اإلفصاحـــات غيـــر كافيـــة. تعتمـــد اســـتنتاجاتنا علـــى أدل ـــات الماليـــة أو تعديـــل رأين البيان
ـــد  ـــتقبلية ق ـــروف المس ـــداث أو الظ ـــا. إال أن األح ـــاص بن ـــابات الخ ـــي الحس ـــر مدقق ـــدار تقري ـــخ إص ـــى تاري ـــا حت ـــا عليه حصلن

ـــدأ االســـتمرارية. ـــًا لمب تتســـبب فـــي توقـــف المجموعـــة عـــن االســـتمرار وفق

ـــة 	  ـــات المالي ـــت البيان ـــا إذا كان ـــك اإلفصاحـــات، وم ـــة الموحـــدة، بمـــا فـــي ذل ـــات المالي ـــوى البيان ـــم العـــرض العـــام ومحت تقيي
ـــة. ـــات المالي ـــل المعامـــالت واألحـــداث بشـــكٍل يحقـــق العـــرض العـــادل للبيان تمث

الحصـــول علـــى أدلـــة تدقيـــق كافيـــة ومالئمـــة بخصـــوص المعلومـــات الماليـــة للمنشـــآت أو األنشـــطة التجاريـــة داخـــل 	 
المجموعـــة بغـــرض إبـــداء رأٍي حـــول البيانـــات الماليـــة الموحـــدة. إننـــا مســـؤولون عـــن توجيـــه واإلشـــراف علـــى وإنجـــاز 

عمليـــة التدقيـــق للمجموعـــة. ونتحمـــل المســـؤولية عـــن رأينـــا حـــول البيانـــات الماليـــة الموحـــدة.

نقـــوم بالتواصـــل مـــع مســـؤولي الحوكمـــة بخصـــوص، مـــن بيـــن أمـــوٍر أخـــرى، نطـــاق التدقيـــق وتوقيتـــه ومالحظـــات التدقيـــق 
الهامـــة، والتـــي تتضمـــن نقـــاط الضعـــف الجوهريـــة فـــي نظـــام الرقابـــة الداخليـــة التـــي نحددهـــا خـــالل عمليـــة التدقيـــق.

كمـــا نقـــوم بتزويـــد مســـؤولي الحوكمـــة بمـــا يفيـــد التزامنـــا بمتطلبـــات الســـلوك المهنـــي المتعلقـــة باالســـتقاللية، ويتـــم إبالغهـــم 
ـــأنها  ـــن ش ـــي م ـــط الت ـــتقالليتنا، والضواب ـــى اس ـــول عل ـــكل معق ـــر بش ـــد تؤث ـــا ق ـــر أنه ـــي تظه ـــرى الت ـــور األخ ـــات واألم ـــة العالق بكاف

ـــى االســـتقاللية إن وجـــدت. أن تحافـــظ عل

ومـــن تلـــك األمـــور التـــي يتـــم التواصـــل بهـــا مـــع مســـؤولي الحوكمـــة، نقـــوم بتحديـــد األمـــور التـــي نـــرى أنهـــا كانـــت أكثـــر أهميـــة 
ـــك األمـــور فـــي  ـــق الهامـــة. ونقـــوم بوصـــف تل ـــل أمـــور التدقي ـــي تمث ـــة، والت ـــرة الحالي ـــة الموحـــدة للفت ـــات المالي ـــق البيان فـــي تدقي
ـــادرة  ـــاالت ن ـــي ح ـــة أو، ف ـــر للعام ـــذا األم ـــن ه ـــاح ع ـــع اإلفص ـــريعات تمن ـــن أو التش ـــت القواني ـــابات، إال إذا كان ـــي الحس ـــر مدقق تقري
ـــوق  ـــد تف ـــاح ق ـــن االفص ـــة ع ـــلبية المتوقع ـــب الس ـــا ألن العواق ـــي تقريرن ـــر ف ـــذا األم ـــن ه ـــاح ع ـــدم اإلفص ـــب ع ـــه يج ـــرى أن ـــدًا، ن ج

ـــه.  ـــة عن ـــة الناتج ـــة العام المنفع

أمـــور الـتـــدقـيـــق الهـــامـــة )تـتـمـــة(
تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة )تتمة(
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

كما نشير، وفقًا لمتطلبات القانون االتحادي رقم )2( لسنة 2015 في دولة اإلمارات العربية المتحدة، إلى ما يلي:

لقد حصلنا على جميع المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛( 1

لقــد تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة، من كافــة النواحي الجوهريــة، وفقًا لأحــكام المعنية من النظام األساســي للشــركة ( 2
والقانــون االتحــادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لســنة 2015؛

تحتفظ المجموعة بسجالت محاسبية منتظمة؛( 3

ــر ( 4 ــع الدفات ــالت اإلدارة م ــات وتحلي ــس اإلدارة ومناقش ــس مجل ــالة رئي ــي رس ــواردة ف ــدة ال ــة الموح ــات المالي ــق المعلوم تتف
والســجالت المحاســبية للمجموعــة؛

اســتنادًا إلــى المعلومــات التــي تــم توفيرهــا لنــا، لم تقــم المجموعة بشــراء أو االســتثمار باألســهم واألوراق المالية خالل الســنة ( 5
المنتهية في 31 ديسمبر 2020؛

يبيــن اإليضــاح رقــم 23 حــول البيانــات الماليــة الموحــدة المعامــالت الجوهرية مع األطــراف ذات العالقة والشــروط التــي اعتمدت ( 6
عليها؛

لم يتم تقديم أية مساهمات اجتماعية خالل السنة؛ و( 7

اســتنادًا إلــى المعلومــات التــي تــم توفيرهــا لنــا، لــم يســترعي انتباهنــا مــا يســتوجب االعتقــاد بــأن الشــركة قــد خالفــت، خــالل ( 8
الســنة المالية المنتهية في 31 ديســمبر 2020، أي من األحكام المعنية من النظام األساســي للشــركة والقانون االتحادي رقم 
)2( لســنة 2015 فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة علــى وجــه قــد يكــون لــه تأثيــر مــادي علــى أنشــطتها أو مركزهــا المالي 

الموحــد كمــا فــي 31 ديســمبر 2020.

جــــرانــــــت ثـــورنتــــون
فاروق محمد

سجل رقم: 86

أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة
 25 مارس 2021
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بيان المركز المالي الموحد
كما في 31 ديسمبر 2020

20202019

ألف درهمألف درهمإيضاحات

األصول

األصول غير المتداولة

3159,673192,370الممتلكات واآلالت والمعدات

46321,332األصول غير الملموسة

2113,38038,068أصول حق االستخدام

726,82412,120مبالغ مدفوعة مقدما للموردين

200,509243,890

األصول المتداولة

511,28315.743المخزون 

6202,178316.991أصول العقود

7377,831360.317ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى

818,7064.909النقدية واألرصدة البنكية

609,998733,096

-14,511األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع

825,018976,986إجمالي األصول

حقوق الملكية واإللتزامات

حقوق الملكية 

9211,992211,992رأس المال

1088,71888,718االحتياطي القانوني

)59,730()81,422(الخسائر المتراكمة 

219,288240,980حقوق الملكية العائدة إلى حاملي حقوق ملكية الشركة األم

)138()138(الحقوق غير المسيطرة

219,150240,842إجمالي حقوق الملكية

اإللتزامات غير المتداولة

1122,18420,941مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

1225,03225,032مبالغ مقبوضة مقدما من العمالء

2111,56529,492إلتزامات عقود اإليجار

58,78175,465

اإللتزامات المتداولة

13198,185185,208ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

1277,11383,049مبالغ مقبوضة مقدما من العمالء

211,68518,148إلتزامات عقود اإليجار

14211,245288,877سحوبات على المكشوف من البنوك

1558,85985,397قروض ألجل

547,087660,679

605,868736,144إجمالي اإللتزامات

825,018976,986إجمالي حقوق الملكية واإللتزامات

مريم الموسويديفيد ماسيأنس البرغوثي
الرئيس المالي التنفيذي باإلنابةالرئيس التنفيذي نائب رئيس مجلس اإلدارة
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بيان الدخل الشامل الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 

20202019

ألف درهمألف درهمإيضاحات

)معاد إدراجه(

16254,784319,730إيرادات العقود

)258,114()234,699(17تكاليف العقود

20,08561,616إجمالي الربح

)48,630()51,213(18مصروفات  إدارية وعمومية 

)15,017()10,561(3,4,21االستهالكات واإلطفاءات

)3,638(-6,7خسائر االنخفاض في قيمة األصول المالية

)10,182()6,578(تكاليف التمويل

1إيرادات أخرى، صافي 926,57512,058

)3,793()21,692(الخسارة وإجمالي الخسارة الشاملة للسنة

الخسارة العائدة إلى:

)3,793()21,692(حاملي أسهم الشركة األم

--الحقوق غير المسيطرة 

)21,692()3,793(

)0.02()0.10(22الخسائر األساسية والمخفضة للسهم )درهم(
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بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

العائدة إلى حاملي أسهم الشركة األم

رأس المال
االحتياطي 

القانوني
الخسائر 

المتراكمة 

حقوق الملكية 
العائدة إلى 

حاملي حقوق 
ملكية الشركة 

األم
الحقوق غير 

اإلجماليالمسيطرة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم ألف درهمألف درهم

233,925)138(234,063)66,647(211,99288,718الرصيد في 1 يناير 2019 )كما ذكر سابقا(

10,710-10,71010,710--تصحيح خطأ الفترة السابقة 

244,635)138(244,773)55,937(211,99288,718الرصيد في 1 يناير 2019 )معاد إدراجه(

)3,793(-)3,793()3,793(--الخسارة وإجمالي الخسارة الشاملة للسنة

2 0 1 9 يســمبر  د  3 1 فــي  صيــد  لر 240,842)138(240,980)59,730(211,99288,718ا

240,842 )138(240,980 )59,730(211,99288,718الرصيد في 1 يناير 2020 

)21, 692(      -)21, 692()21, 692(--الخسارة وإجمالي الخسارة الشاملة للسنة

219,150)138(219,288)81,422(211,99288,718الرصيد في 31 ديسمبر 2020
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بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020  

20202019

ألف درهمألف درهمإيضاحات

األنشطة التشغيلية

)3,793()21,692(الخسارة للسنة 

تعديالت على: 

3,422,10726,918االستهالكات واإلطفاءات

217,3219,088استهالك أصول حق االستخدام 

113,3303,401مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

)8,067()5,361(6عكس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على أصول العقود

عكس مخصص خسائر االئتمان المتوقعة على الذمم التجارية المدينة ومخصص 
الخسائر للمبالغ المدفوعة مقدما للموردين 

6)20,171()28(

)28()112(5  عكس مخصص المخزون المتقادم وبطيء الحركة

8,36512,489  تكاليف التمويل

)6,213(38,472

التغيرات في رأس المال العامل:

)3,908(8,508المخزون

82,68482,303  أصول العقود

الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى والمبالغ المدفوعة مقدما 
للموردين

56,643)95,631(

)12,231()3,400(  الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى

)23,033()5,936(  المبالغ المقبوضة مقدما من العمالء

)14,028(132,286النقدية الناتجة من العمليات

)7,077(  )2,087(11مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

)21,105(130,199صافي التدفقات النقدية الناتجة من / )المستخدمه في( األنشطة التشغيلية 

األنشطة االستثمارية

)2,062()3,221(3شراء ممتلكات وآالت ومعدات 

)2,062()3,221(صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

1586,10785,397المحصل من القروض

1سداد القروض 5)112,645(-

)10,095()6,495(21تكاليف التمويل المدفوعة

)2,516()2,516(سداد إلتزامات عقود اإليجار

72,786)35,549(صافي التدفقات النقدية )المستخدمه في(/ الناتجه من األنشطة التمويلية

91,42949,619صافي الزيادة في النقدية وما في حكمها

)333,587()283,968(النقدية وما في حكمها في 1 يناير

)283,968()192,539(8النقدية وما في حكمها في 31 ديسمبر
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
31 ديسمبر 2020

1 األنشطة

ــاء الســفن شــركة مســاهمة عامــة )“الشــركة”( بموجــب المرســوم األميــري رقــم 5 لســنة 1995  تــم تأســيس شــركة أبوظبــي لبن
ــة المتحــدة.  ــي، اإلمــارات العربي ــوان المســجل للشــركة هــو ص. ب. 8922، أبوظب ــو 1995. إن العن ــخ 12 يولي بتاري

إن أسهم الشركة العادية مدرجة في سوق أبوظبي لأوراق المالية.

تعمــل الشــركة وشــركاتها التابعــة )يُشــار إليهــا معــًا بـــ “المجموعــة”( بشــكل رئيســي فــي إنشــاء وصيانــة وإصــالح وترميــم الســفن 
والناقــالت التجاريــة والعســكرية.

إن األنشطة الرئيسية وبلد التأسيس والتشغيل وحصة ملكية الشركة في الشركات التابعة مبينة أدناه:

الحصة )%(

31 ديسمبراسم الشركة التابعة

2020

31 ديسمبر 

2019

النشاط الرئيسيبلد التأسيس

األنظمــة اإلمارات العربية المتحدة%100%100أبوظبي سيستمز انتجريشن ذ.م.م وتشــغيل  اســتيراد 
وبرامــج  المتكاملــة  اإللكترونيــة 

اآللــي الحاســب 

ــري ذ.م.م  ــتي والبح ــم اللوجس ــج للدع الخلي
)“جــي أل أن أس”(  

تقديم خدمات الدعم البحرياإلمارات العربية المتحدة100%100%

تجارة السفن والقوارباإلمارات العربية المتحدة%100%100صفوة مارين ذ.م.م

تملك االستثمارات اإلمارات العربية المتحدة%100%100أيه دي أس بي لالستثمارات ليمتد 

التكنولوجيــا اإلمارات العربية المتحدة%99%99فرونتيرس اندستيرال لالستثمار ذ.م.م وتطبيــق  تطويــر 
المتكاملــة ونظــم 

الماكينــات اإلمارات العربية المتحدة%100%100شركة هاي سبيد كرافت ذ.م.م وصيانــة  إصــالح 
البحريــة والمعــدات 

ــس اإلدارة  ــًا لقــرار مجل ــة فــي 31 ديســمبر 2020 وفق ــة الموحــدة للمجموعــة للســنة المنتهي ــات المالي ــم اعتمــاد إصــدار البيان ت
ــارس 2021. ــخ 25 م بتاري

2. مبدأ محاسبي هام

خــالل الســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020، تكبــدت المجموعــة صافــي خســارة بلغــت 21,692 ألــف درهــم )2019: 3,793 ألــف 
درهــم(  وكمــا فــي مــن 31 ديســمبر 2020، بلغــت الخســائر المتراكمــة للمجموعــة مــا قيمتــه 81,422 ألــف درهــم )2019: 59,730 
ألــف درهــم(. وعــالوة علــى ذلــك، تعتمــد المجموعــة حاليــا علــى القــروض المصرفيــة لتمويــل عملياتهــا. قــد يشــير هــذا العامــل إلــى 
وجــود حالــة جوهريــة مــن عــدم اليقيــن قــد تلقــي بشــكوك جوهريــة حــول قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة، 

ومــع ذلــك، فقــد تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة وفقــًا لمبــدأ االســتمرارية بنــاًء علــى مــا يلــي:

ــول . 1 ــم الحص ــي ت ــدة الت ــاريع الجدي ــالل المش ــن خ ــتقبل م ــي المس ــة ف ــة للمجموع ــات النقدي ــن التدفق ــع أن تتحس ــن المتوق م
ــا؛ و ــل عليه ــاري العم ــرًا أو ج ــا مؤخ عليه

مــن المتوقــع تحصيــل مبلــغ كبيــر مــن النقديــة مــن العميــل الرئيســي للمجموعــة، مــن خــالل تعديــل عقــد ســارى تــم االنتهــاء منــه . 2
فــي الربــع األخيــر فــي ســنة 2020 و تعديــل عقــد آخــر قائــم الــذي مــن المتوقــع أن يتــم االنتهــاء منــه وتنفيــذه خــالل ســنة 2021.

بيــع المجموعــة للحــوض العائــم المصنــف حاليــا كأصــل غيــر متــداول محتفــظ بــه للبيــع فــي بيــان المركــز المالــي و المتوقــع . 3
اإلنتهــاء منــه فــي الربــع الثانــي مــن 2021 بعــد توقيــع عقــد البيــع فــي 27 ينايــر 2021. ســيؤدي هــذا القــرار إلــى انخفــاض 

كبيــر فــي قاعــدة التكلفــة الحاليــة للمجموعــة مســتقبليًا ، و

خضعــت المجموعــة لعمليــة إعــادة هيكلــة فــي الربــع األخيــر مــن عــام 2020 والــذي يفتــرض أن يخفــض مــن قاعــدة التكلفــة . 4
الحاليــة بشــكل كبيــر مســتقبليًا.
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2.1 أسس اإلعداد 

بيان االلتزام

تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة “IFRS” الصــادرة عــن المجلس 
ــة المتحــدة رقــم 2  ــة اإلمــارات العربي ــون االتحــادي لدول ــة مــن القان ــات المعني ــر المحاســبية )IASB( والمتطلب ــي للمعايي الدول

لســنة 2015.

تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية.

تــم عــرض البيانــات الماليــة الموحــدة بدرهــم اإلمــارات العربيــة المتحــدة )“درهــم”(، وهــو العملــة الوظيفيــة للشــركة وعملــة 
العــرض للمجموعــة ولقــد تــم تقريــب كافــة القيــم ألقــرب ألــف درهــم )ألــف درهــم( مــا لــم يُشــار إلــى خــالف ذلــك.

أساس التوحيد

تتكــون البيانــات الماليــة الموحــدة مــن البيانــات الماليــة للشــركة وشــركاتها التابعــة كمــا فــي 31 ديســمبر مــن كل عام. يتــم تحقيق 
الســيطرة عندمــا تكــون المجموعــة معرضــة، أو لديهــا الحــق فــي العوائــد المتفاوتــة، مــن مشــاركتها مــع الجهــة المســتثمر فيهــا 

ولديهــا المقــدرة علــى التأثيــر علــى هــذه العوائــد مــن خــالل ســيطرتها علــى الجهــة المســتثمر فيها. 

 وبشكل خاص تسيطر المجموعة على شركة تابعة في حال وفقط في حال أن للمجموعة:

ســيطرة علــى الجهــة المســتثمر فيهــا )علــى ســبيل المثــال، وجــود حقــوق تعطيهــا المقــدرة علــى توجيــه األنشــطة ذات الصلــة 	 
للجهــة المســتثمر فيها(؛

التعرض، أو الحقوق في العوائد المتغيرة الناتجة عن تعاملها مع الجهة المستثمر فيها؛ و	 

المقدرة على استخدام السيطرة على الجهة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.	 

تقــوم المجموعــة بإعــادة تقييــم فــي حــال ســيطرتها أو عــدم ســيطرتها علــى جهــة مســتثمر فيهــا إذا كانــت الحقائــق والظــروف تشــير 
إلــى وجــود تغييــرات فــي واحــد أو أكثــر مــن عناصــر الســيطرة الثالثــة. يبــدأ توحيــد شــركة تابعــة عندمــا تحصــل المجموعــة على ســيطرة على 
الشــركة التابعــة ويتوقــف عندمــا تفقــد المجموعــة الســيطرة علــى الشــركة التابعــة. يتــم إدراج أصــول وإلتزامــات وإيــرادات ومصروفــات  
ــذ  ــان الدخــل الشــامل الموحــد من ــي الموحــد وبي ــان المركــز المال الشــركة التابعــة المســتحوذ عليهــا أو المســتبعدة خــالل الســنة فــي بي

التاريــخ الــذي تحصــل فيــه المجموعــة علــى الســيطرة إلــى التاريــخ الــذي تتوقــف فيــه المجموعــة عــن الســيطرة علــى الشــركة التابعــة.

ــى  ــة وإل ــركة األم للمجموع ــة الش ــوق ملكي ــي حق ــى حامل ــر إل ــامل اآلخ ــل الش ــات الدخ ــة مكون ــارة وكاف ــح أو الخس ــب الرب ينس
الحقــوق غيــر المســيطرة، حتــى لــو أدى ذلــك إلــى عجــز فــي رصيــد الحقــوق غيــر المســيطرة. عنــد الضــرورة، يتــم إجــراء تعديــالت 
علــى البيانــات الماليــة للشــركات التابعــة بهــدف جعــل سياســاتها المحاســبية تتوافــق مــع السياســات المحاســبية للمجموعــة. يتــم 
اســتبعاد كافــة األصــول واإللتزامــات وحقــوق الملكيــة واإليــرادات والمصروفــات  داخــل المجموعــة والتدفقــات النقديــة المتعلقــة 

بالمعامــالت بيــن أعضــاء المجموعــة بالكامــل عنــد التوحيــد. 

يتــم احتســاب التغيــر فــي نســبة الملكيــة لشــركة تابعــة، بــدون فقــدان القــدرة علــى التحكــم، علــى أنهــا معامــالت حقــوق الملكية. 
فــي حــال فقــدت المجموعــة القــدرة علــى التحكــم بالشــركة التابعــة فإنها:

تستبعد األصول )بما في ذلك الشهرة( واإللتزامات الخاصة بالشركة التابعة	 

تستبعد القيمة الدفترية ألي من الحقوق الغير مسيطرة	 

تستبعد فروق تحويل العملة المتراكمة، المدرجة في حقوق الملكية	 

تدرج القيمة العادلة لالعتبارات المستلمة	 
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تدرج القيمة العادلة ألي استثمارات تم االحتفاظ بها	 

تدرج أي فائض أو عجز في األرباح والخسائر	 

تعيــد تصنيــف حصــص الشــركة الرئيســية للمكونــات المدرجــة ســابقًا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى األربــاح والخســائر أو األربــاح 	 
الغيــر موزعــة كمــا هــو مناســب، كمــا هــو مطلــوب لــو اســتبعدت المجموعــة األصــول واإللتزامــات المتعلقــة.

تمثل البيانات المالية الموحدة للمجموعة البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة المذكورة في اإليضاح رقم 1.

2.2 تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة  

السياسات المحاسبية الهامة

إن السياســات المحاســبية المعتمــدة فــي إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة متوافقــة مــع تلــك المســتخدمة فــي الســنة الماليــة 
الســابقة، باســتثناء تطبيــق المعاييــر والتفســيرات والتعديــالت الجديــدة الفعّالــة اعتبــارًا مــن 1 ينايــر2020. لــم تقــم المجموعــة 
بالتطبيــق المبكــر ألي معيــار آخــر أو تفســير أو تعديــل تــم إصــداره ولــم يصبــح فعــااًل بعد.تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة 

للمجموعــة وفقــا لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة.

تعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية	 

تعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية 3  في ما يتعلق بتعريف  األعمال 	 

تعديل على  المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 7 ، رقم 9 و رقم -39 في ما يتعلق بإصالح معدل معيار الفائدة.	 

تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي 1 ومعيار المحاسبة الدولي 8 في ما يتعلق بتعريف األهمية النسبية 	 

 	)Covid-19( تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16 حول إمتياز اإليجار ذو الصلة بفيروس كورونا

ــة 	  ــركات الزميل ــي الش ــتثمار ف ــم 28 االس ــي رق ــبة الدول ــار المحاس ــم 10 ومعي ــة رق ــر المالي ــداد التقاري ــي إلع ــار الدول المعي
ــالت( ــالف )تعدي ــركة االئت ــة أو ش ــركته الزميل ــتثمر وش ــن المس ــول بي ــاهمة باألص ــع أو المس ــالف - البي ــركات االئت وش
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2.3 التغيرات المستقبلية في السياسات المحاسبية - المعايير الصادرة ولكنها غير فعالة بعد  

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة مؤخرًا، والتي لم تصبح 
سارية المفعول بعد ولم يتم تطبيقها بشكل مبكرمن قبل الشركة

تاريخ السريان

تعديــالت علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 1، والــذي يعالــج تصنيــف اإللتزامــات علــى أنهــا التزامــات 
متداولــة أو غيــر متداولــة، مــا يوفــر نهجــًا أكثــر عموميــة علــى أســاس الترتيبــات التعاقديــة المعمــول 

بهــا فــي تاريــخ إعــداد التقريــر.

1 يناير 2022

ــا  ــك فيم ــدات” وذل ــكات، واآلالت، والمع ــم 16، “الممتل ــي رق ــبي الدول ــار المحاس ــى المعي ــالت عل تعدي
يتعلــق بالعائــدات مــن بيــع الســلع المنتجــة ريثمــا يتــم إحضــار األصــل إلــى الموقــع، واســتيفاء الشــروط 

الالزمــة لأصــل، حتــى يصبــح جاهــز لالســتخدام علــى النحــو المخطــط لــه مــن قبــل اإلدارة.

1 يناير 2022

تعديــالت علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 37، والتــي تعــدل مــا يتعلــق بالتكاليــف التــي ينبغــي 
علــى الشــركة إدراجهــا علــى أنهــا تكاليــف وفــاء بالعقــود، وذلــك عنــد تقييــم العقــد للنظــر فيمــا إذا 

عقــدًا ملزمــًا.

1 يناير 2022

ــث  ــم تحدي ــث ت ــال”، حي ــج األعم ــم 3، “دم ــة رق ــر المالي ــداد التقاري ــي إلع ــار الدول ــى المعي ــالت عل تعدي
ــر. ــكل كبي ــه بش ــر بمتطلبات ــر كبي ــداث تغيي ــار، دون إح ــذا المعي ــي ه ــة ف ــع القديم المراج

1 يناير 2022

1 يناير 2022التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 2018 – 2020.

تعديــالت علــى المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 10 “البيانــات الماليــة الموحــدة” والمعيــار 
ــة  ــتركة )2011(” ذات الصل ــاريع المش ــركات والمش ــي الش ــثتمار ف ــم 28 “االس ــي رق ــبي الدول المحاس

بمعامــالت البيــع أو المســاهمة باألصــول مــن قبــل مســتثمر إلــى شــركته أو مشــروعه المشــترك.

تاريخ السريان مؤجل 
ألجل غير محدد. وال 

يزال التطبيق  مسموحًا

تتوقع اإلدارة أن يتم اعتماد هذه التعديالت على التقارير المالية في بداية الفترة التي تصبح فيها فعالة بشكل 
إلزامي. يتم حاليًا تقييم تأثير هذه المعايير والتعديالت من قبل اإلدارة.

COVID-19 2.4 تأثير

ــى  ــاًء عل ــاره وب ــا )“COVID-19”( باعتب ــروس كورون ــة )“WHO”( تفشــي في ــت منظمــة الصحــة العالمي فــي 11 مــارس 2020 ، أعلن
أســاس إنتشــاره الســريع فــي جميــع أنحــاء العالــم. وقــد أثــرت هــذه الجائحــة أيضًــا علــى منطقــة مجلــس التعــاون الخليجــي بمــا فــي 
ذلــك اإلمــارات العربيــة المتحــدة. اتخــذت معظــم الحكومــات فــي جميــع أنحــاء العالــم خطــوات الحتــواء انتشــار الفيــروس. نفــذت 
اإلمــارات علــى وجــه الخصــوص إغــالق الحــدود ، وأصــدرت إرشــادات للتباعــد االجتماعــي وفرضــت عمليــات اإلغــالق وحظــر التجــول فــي 

جميــع أنحــاء البــالد.

شــهدت أســعار النفــط أيضًــا تقلبــات كبيــرة خــالل الفتــرة الحاليــة ، ليــس فقــط بســبب مشــكالت الطلــب الناشــئة مــن COVID-19 مــع 
دخــول اقتصــادات العالــم فــي حالــة إغــالق ، ولكــن أيضًــا بســبب مشــكالت الطلــب التــي ســبقت الوبــاء. تتركــز عمليــات المجموعــة 
ــى  ــة لأحــداث المذكــورة أعــاله ، عل ــار االقتصادي ــى النفــط ، وتشــمل اآلث ــر فــي اقتصــاد يعتمــد بشــكل أساســي عل ــى حــد كبي إل

الرغــم مــن أن نطاقهــا ومدتهــا غيــر مؤكــدة ، تشــمل فــي المقــام األول:

االنقطاع الكبير لأعمال والتجارة الدولية باإلضافة إلى قيود السفر وعدم توفر الموظفين إلخ.	 

زيــادة كبيــرة فــي عــدم االســتقرار االقتصــادي ، يتضــح مــن زيــادة تقلــب أســعار األصــول وأســعار صــرف العمــالت ، واالنخفــاض 	 
العــام فــي أســعار الفائــدة علــى الصعيــد العالمــي.

تحويل / استالم النقد عندما ال تعمل غالبية األعمال على المستوى األمثل ؛ و	 

ــر ، بمــا فــي ذلــك انخفــاض اإلنفــاق الحكومــي ، ممــا قــد يؤثــر علــى 	  ــه تأثي االنخفــاض فــي أســعار النفــط يمكــن أن يكــون ل
ــج المجموعــة. نتائ
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2.3 تأثير COVID-19 )تتمة(  

اســتدعى الوضــع الناتــج مــن إدارة المجموعــة إعــادة النظــر فــي أحكامهــا الهامــة فــي تطبيــق السياســات المحاســبية 
ــات الماليــة الســنوية الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي  للمجموعــة والمصــادر الرئيســية للتقديــرات المطبقــة علــى البيان
ــاد ،  ــال واالقتص ــر األعم ــدة تأثي ــل وم ــدى الكام ــؤ بالم ــا اآلن ، للتنب ــل تحديً ــر يمث ــن أن األم ــي حي ــمبر 2020. ف 31 ديس
أجــرت اإلدارة تقييمًــا للتأثيــر علــى عمليــات المجموعــة الشــاملة وجوانــب األعمــال بمــا فــي ذلــك عوامــل مثــل سلســلة 
التوريــد وقيــود الســفر وأســعار النفــط والطلــب علــى المنتجــات ومــا إلــى ذلــك، وخلصــت إلــى أنــه، بتاريــخ إصــدار هــذه 
البيانــات الماليــة الموحــدة ، ال يلــزم إجــراء تغييــرات جوهريــة فــي األحــكام والتقديــرات الرئيســية. ومــع ذلــك، وبالنظــر 
إلــى حالــة عــدم التأكــد الحاليــة ، فــإن أي تغييــر مســتقبلي فــي االفتراضــات والتقديــرات يمكــن أن يــؤدي إلــى نتائــج قــد 
تتطلــب تعديــل جوهــري علــى القيمــة الدفتريــة لأصــل أو االلتــزام المتأثــر فــي الفتــرات المســتقبلية. بمــا أن الوضــع يتطور 

بســرعة مــع عــدم اليقيــن فــي المســتقبل ، ستســتمر اإلدارة فــي تقييــم التأثيــر بنــاًء علــى التطــورات المحتملــة.

2.5 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 

ــر  ــخ التقاري ــي تاري ــا ف ــدة كم ــر المؤك ــرات غي ــرى للتقدي ــية األخ ــادر الرئيس ــتقبل والمص ــة بالمس ــية المتعلق ــات الرئيس إن االفتراض
الماليــة والتــي لهــا مخاطــر جوهريــة قــد تتســبب فــي إجــراء تعديــالت ماديــة علــى القيــم الدفتريــة لأصــول واإللتزامــات خــالل الســنة 

الماليــة القادمــة تمــت مناقشــتها أدنــاه. 

عنــد تطبيــق السياســات المحاســبية كمــا هــو منصــوص عليــه فــي االيضــاح رقــم 2.6، قامــت إدارة المجموعــة بوضــع بعــض األحــكام 
والتقديــرات واالفتراضــات الجوهريــة التــي ال تعتبــر واضحــة بســهولة مــن مصــادر أخــرى. تعتمــد التقديــرات واالفتراضــات ذات الصلــة 

علــى الخبــرة الســابقة والعوامــل األخــرى التــي تعتبــر ذات صلــة. قــد تختلــف النتائــج الفعليــة عــن هــذه التقديــرات. 

ــرة  ــي الفت ــبية ف ــرات المحاس ــى التقدي ــالت عل ــم إدراج التعدي ــتمر. يت ــكل مس ــة بش ــات الضمني ــرات واالفتراض ــة التقدي ــم مراجع يت
التــي تــم فيهــا تعديــل التقديــر إذا أّثــر التعديــل فقــط علــى تلــك الفتــرة، أو فــي فتــرة التعديــل والفتــرات المســتقبلية فــي حــال أّثــر 

التعديــل علــى كل مــن الفتــرة الحاليــة والفتــرات المســتقبلية. 

المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة

فيمــا يلــي االفتراضــات الرئيســية المتعلقــة بالمســتقبل والمصــادر الرئيســية األخــرى للتقديــرات غيــر المؤكــدة فــي تاريــخ التقاريــر 
الماليــة والتــي لهــا مخاطــر جوهريــة قــد تتســبب فــي إجــراء تعديــالت ماديــة علــى القيــم الدفتريــة لأصــول واإللتزامــات خــالل الســنة 

الماليــة القادمــة. 

األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات

تحــدد اإلدارة األعمــار اإلنتاجيــة المقــدرة لممتلكاتهــا ومعداتهــا الحتســاب االســتهالك. يتــم تحديــد هــذا التقديــر بعــد األخــذ فــي 
االعتبــار االســتخدام المتوقــع لأصــل أو عوامــل اإلهــالك والتلــف. تقــوم اإلدارة بمراجعــة القيــم المتبقيــة واألعمــار اإلنتاجيــة ســنويًا 

ويتــم تعديــل رســوم االســتهالك المســتقبلية عندمــا تعتقــد اإلدارة بــأن األعمــار اإلنتاجيــة قــد تختلــف عــن التقديــرات الســابقة. 

عقود اإليجار - تقدير معدل االقتراض اإلضافي

ال يمكــن للمجموعــة أن تحــدد بســهولة معــدل الفائــدة الضمنــي فــي عقــد اإليجــار، وبالتالــي، فإنهــا تســتخدم معــدل االقتــراض 
ــى المجموعــة أن  ــذي يتوجــب عل ــدة ال ــراض اإلضافــي هــو معــدل الفائ ــاس إلتزامــات عقــود اإليجــار. إن معــدل االقت اإلضافــي لقي
ــة  ــة اقتصادي ــي بيئ ــتخدام ف ــق االس ــل ح ــة ألص ــة مماثل ــل ذو قيم ــى أص ــول عل ــة للحص ــوال الالزم ــراض األم ــل اقت ــن أج ــه م تدفع
ــى المجموعــة  ــراض اإلضافــي مــا “يتوجــب عل ــك يعكــس معــدل االقت ــل. لذل ــة، مــع ضمــان مماث ــرة مماثل ــى مــدى فت ــة، عل مماثل
ســداده”، وهــو مــا يتطلــب تقديــرًا عنــد عــدم توفــر معــدالت ملحوظــة أو عندمــا تحتــاج إلــى تعديــل لتعكــس شــروط وأحــكام عقــد 
اإليجــار. تقــوم المجموعــة بتقديــر معــدل االقتــراض اإلضافــي باســتخدام مدخــالت ملحوظــة )مثــل معــدالت الفائــدة فــي الســوق( 

عنــد توفرهــا ويتطلــب منهــا وضــع بعــض التقديــرات الخاصــة بالشــركة.
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2.5 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(

المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة )تتمة(

مخصص المخزون المتقادم

يتــم االحتفــاظ بالمخــزون بالتكلفــة أو صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق، أيهمــا أقــل. عندمــا يصبــح المخــزون قديمــًا أو 
متقادمــًا، يتــم إجــراء تقديــر لصافــي القيمــة القابلــة للتحقــق. بالنســبة للمبالــغ الجوهريــة بشــكل فــردي، يتــم إجــراء 
ــر الجوهريــة ولكنهــا قديمــة أو متقادمــة بشــكل جماعــي  ــغ غي هــذا التقديــر علــى أســاس فــردي. يتــم تقييــم المبال

ويتــم تكويــن مخصــص وفقــًا لنــوع المخــزون ودرجــة قدمــه أو تقادمــه بنــاًء علــى أســعار البيــع التاريخيــة.

فــي تاريــخ التقاريــر الماليــة، بلــغ إجمالــي المخــزون مــا قيمتــه 27,733 ألــف درهــم )2019: 36,241 ألــف درهــم(، وبلــغ 
مخصــص المخــزون القديــم والمتقــادم مــا قيمتــه 16,450 ألــف درهــم )2019: 16,562 ألــف درهــم(. ســوف يتــم إدراج 
أي فــرق بيــن المبالــغ المحققــة فعليــًا فــي الفتــرات المســتقبلية والمبالــغ المتوقــع تحقيقهــا فــي بيــان الدخــل الشــامل 

الموحــد.

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة 

تســتخدم المجموعــة مصفوفــة المخصــص الحتســاب خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى العمــر المتوقــع لــأداة علــى الذمــم 
التجاريــة المدينــة وأصــول العقــود. يتــم تقديــر خســائر االئتمــان المتوقعــة لهــذه األصــول الماليــة باســتخدام مصفوفــة المخصــص 
اســتنادًا إلــى الخبــرة الســابقة لخســارة االئتمــان للمجموعــة، المعدلــة للعوامــل الخاصــة بالمدينيــن، والظــروف االقتصاديــة العامــة 
وتقييــم كل مــن التوجــه الحالــي وكذلــك المتوقــع لأوضــاع فــي تاريــخ التقاريــر الماليــة، بمــا فــي ذلــك القيمــة الزمنيــة للمــال، عنــد 

اللــزوم.

تمثــل خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى العمــر المتوقــع لــأداة خســائر االئتمــان المتوقعــة التــي ســتنتج عــن كافــة أحــداث 
التعثــر عــن الســداد المحتملــة علــى مــدى العمــر المتوقــع ألداة ماليــة. وعلــى النقيــض مــن ذلــك، تمثــل خســائر االئتمــان المتوقعــة 
لمــدة 12 شــهر جــزء مــن خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى العمــر المتوقــع لــأداة والتــي يُتوقــع أن تنتــج عــن أحــداث التعثــر 

عــن الســداد علــى أداة ماليــة والتــي تكــون محتملــة فــي غضــون 12 شــهر بعــد تاريــخ التقاريــر الماليــة.

إن قيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة هــو حاصــل احتماليــة التعثــر عــن الســداد، والخســارة الناتجــة عــن التعثــر عــن الســداد )أي حجــم 
الخســارة إذا كان هنــاك تعثــر( والتعــرض عنــد التعثــر عــن الســداد. يعتمــد تقييــم احتماليــة التعثــر عــن الســداد والخســارة الناتجــة عــن 

التعثــر علــى البيانــات التاريخيــة المعدلــة بمعلومــات مســتقبلية كمــا هــو موضــح أعــاله.

ــع  ــم( م ــف دره ــم )2019: 475,605 أل ــف دره ــة 421,470 أل ــة المدين ــم التجاري ــي الذم ــغ إجمال ــة، بل ــر المالي ــخ التقاري ــي تاري ف
ــن  ــم إدراج أي فــرق بي ــف درهــم(. ســوف يت ــف درهــم )2019: 63,742 أل مخصــص لخســائر االئتمــان المتوقعــة بقيمــة 59,227 أل

ــان الدخــل الشــامل الموحــد. ــغ المتوقــع تحصيلهــا فــي بي ــرات مســتقبلية والمبال ــًا فــي فت ــة فعلي ــغ المحصل المبال

فــي تاريــخ التقاريــر الماليــة، بلــغ إجمالــي أصــول العقــود 213,086 ألــف درهــم )2019: 295,770 ألــف درهــم( مــع مخصــص لخســائر 
ــغ المحصلــة  االئتمــان المتوقعــة بقيمــة 10,908 ألــف درهــم )2019: 31,350 ألــف درهــم(. ســوف يتــم إدراج أي فــرق بيــن المبال

فعليــًا فــي فتــرات مســتقبلية والمبالــغ المتوقــع تحصيلهــا فــي بيــان الدخــل الشــامل الموحــد.

حــددت المجموعــة أن خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى األرصــدة البنكيــة غيــر جوهريــة نظــرًا ألن البنــوك المقابلــة تقــع ضمــن فئــة 
الدرجــة االســتثمارية ولديهــا احتماليــة منخفضــة للتعثــر عــن الســداد والخســارة الناتجــة عــن التعثــر عــن الســداد.

حــددت المجموعــة أن خســارة االئتمــان المتوقعــة علــى أرصــدة األطــراف ذات العالقــة غيــر جوهريــة مــع األخــذ فــي االعتبــار حقيقــة 
أن لهــذه األرصــدة احتماليــة منخفضــة للتعثــر عــن الســداد وأن الخســارة الناتجــة عــن التعثــر ضئيلــة.

ــم  ــق معظ ــود. تتعل ــول العق ــة وأص ــة المدين ــم التجاري ــتقبل للذم ــي المس ــة ف ــترداد المتوقع ــخ االس ــم تواري ــت اإلدارة بتقيي قام
األرصــدة المســتحقة منــذ فتــرة طويلــة بالعقــود وأوامــر العمــل مــع عميــل واحــد وشــركاته ذات الصلــة. تعتمــد قابليــة اســترداد 
معظــم األرصــدة المســتحقة مــن ذلــك العميــل بشــكل كبيــر علــى االنتهــاء مــن وضــع تعديــل علــى عقــد حالــي مــع هــذا العميــل 
وتنفيــذه. تتوقــع اإلدارة االنتهــاء مــن وضــع هــذا التعديــل وتنفيــذه فــي الربــع األخيــر مــن ســنة 2020.  وتعديــل عقــد آخــر قائــم 

مــن المتوقــع االنتهــاء منــه وتنفيــذه خــالل ســنة 2021.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
31 ديسمبر 2020

2.5 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة )تتمة(

المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة )تتمة(

تقدير التكاليف اإلجمالية لعقود اإلنشاء

ــا.  ــة به ــاء الخاص ــود اإلنش ــى عق ــال عل ــف اإلكم ــر تكالي ــة تقدي ــى المجموع ــب عل ــة، يتوج ــر المالي ــخ التقاري ــي تاري ف
يتطلــب هــذا األمــر مــن المجموعــة إجــراء تقديــرات للتكاليــف المســتقبلية التــي ســوف يتــم تكبدهــا، بنــاًء علــى العمــل 
ــة مــن قبــل  ــات المحتمل ــك المطالب ــة. تتضمــن هــذه التقديــرات كذل ــر المالي ــذي ســوف يتــم إنجــازه بعــد تاريــخ التقاري ال
المقاوليــن مــن الباطــن وتكلفــة اســتيفاء االلتزامــات التعاقديــة األخــرى للعمــالء. يتــم عكــس تأثيــرات أيــة تعديــل علــى 
هــذه التقديــرات فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا تعديــل التقديــرات. عندمــا تتجــاوز تكاليــف العقــود المتوقعــة إجمالــي 
إيــرادات العقــود المتوقعــة، يتــم إدراج إجمالــي الخســارة المتوقعــة علــى الفــور، فــي أقــرب وقــت متوقــع، ســواء بــدأ 
العمــل علــى هــذه العقــود أم ال. تســتخدم المجموعــة فريــق مشــاريعها وفريقهــا التجــاري لتقديــر تكلفــة إتمــام هــذه 
العقــود. يتــم إدراج عوامــل مثــل التأخيــرات عــن تاريــخ اإلنجــاز المتوقــع والتغيــرات فــي نطــاق العمــل والتغيــرات فــي 
أســعار المــواد وتكاليــف العمالــة والتكاليــف األخــرى، ضمــن تقديــرات تكلفــة اإلنشــاء بنــاًء علــى أفضــل التقديــرات التــي 

يتــم تحديثهــا علــى أســاس منتظــم. 

األحكام 

أثنــاء عمليــة تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة، قامــت اإلدارة بوضــع األحــكام التاليــة، والتــي لهــا التأثيــر الجوهــري األكبــر 
علــى المبالــغ المدرجــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة.

تحديد مدة عقد اإليجار للعقود ذات خيارات التجديد واإلنهاء

تحــدد المجموعــة مــدة عقــد اإليجــار علــى أنهــا مــدة غيــر قابلــة لإللغــاء لعقــد اإليجــار، إلــى جانــب أي فتــرات مشــمولة بخيــار تمديــد 
عقــد اإليجــار إذا كان مــن المؤكــد أنــه ســوف تتــم ممارســته، أو أيــة فتــرات يغطيهــا خيــار إنهــاء عقــد اإليجــار، إذا كان مــن المؤكــد 

أنــه لــن تتــم ممارســته.

تطبــق المجموعــة حكمهــا أثنــاء تقييــم مــا إذا كان مــن المؤكــد بشــكل معقــول ممارســة خيــار تجديــد عقــد اإليجــار أو إنهائــه. 
بمعنــى أنهــا تأخــذ فــي االعتبــار كافــة العوامــل ذات الصلــة التــي تخلــق حافــزًا اقتصاديــًا لممارســة إمــا التجديــد أو اإلنهــاء. بعــد 
تاريــخ بــدء العقــد، تقــوم المجموعــة بإعــادة تقييــم مــدة عقــد اإليجــار إذا كان هنــاك حــدث جوهــري أو تغيــر فــي الظــروف التــي 
تقــع ضمــن نطــاق ســيطرتها وتؤثــر علــى قدرتهــا علــى ممارســة )أو عــدم ممارســة( خيــار التجديــد أو اإلنهــاء )علــى ســبيل المثــال، 

التغيــر فــي اســتراتيجية األعمــال(.

2.6 السياسات المحاسبية الهامة

اإليرادات من العقود مع العمالء

تقــوم المجموعــة بــإدراج اإليــرادات مــن العقــود مــع العمــالء بنــاًء علــى نمــوذج مــن خمــس خطــوات كمــا هــو محــدد فــي المعيــار 
الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 15:

ـــوق الخطوة رقم 1 ـــه حق ـــأ بموجب ـــر ينش ـــن أو أكث ـــن طرفي ـــاق بي ـــه اتف ـــى أن ـــد عل ـــف العق ـــم تعري ـــل: يت ـــع العمي ـــود م ـــد العق ـــد العق تحدي
والتزامـــات واجبـــة النفـــاذ ويحـــدد المعاييـــر التـــي يجـــب اســـتيفائها لـــكل عقـــد. 

تحديد التزامات األداء في العقد: إن التزام األداء هو وعد ضمن العقد مع العميل لتحويل بضاعة أو خدمة للعميل.الخطوة رقم 2
تحديـــد ســـعر المعاملـــة: إن ســـعر المعاملـــة هـــو مبلـــغ االعتبـــار الـــذي تتوقـــع المجموعـــة اســـتحقاقه مقابـــل تحويـــل البضائـــع الخطوة رقم 3

أو الخدمـــات التـــي تـــم االلتـــزام بهـــا للعميـــل، باســـتثناء المبالـــغ المحصلـــة بالنيابـــة عـــن أطـــراف ثالثـــة.
ـــوم الخطوة رقم 4 ـــزام أداء، تق ـــن الت ـــر م ـــى أكث ـــوي عل ـــذي يحت ـــد ال ـــبة للعق ـــد: بالنس ـــي العق ـــات األداء ف ـــة اللتزام ـــعر المعامل ـــص س تخصي

ــة  ــع المجموعـ ــي تتوقـ ــارات التـ ــة االعتبـ ــس قيمـ ــغ يعكـ ــزام أداء بمبلـ ــكل التـ ــة لـ ــعر المعاملـ ــص سـ ــة بتخصيـ المجموعـ
ــزام أداء. ــتيفاء كل التـ ــتحقاقها مقابـــل اسـ اسـ

إدراج اإليرادات عندما )أو حينما( تستوفي المجموعة التزام األداء.الخطوة رقم 5
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2.6 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

اإليرادات من العقود مع العمالء )تتمة(

تستوفي المجموعة التزام األداء وتقوم بإدراج اإليرادات بمرور فترة من الزمن، إذا تم استيفاء أحد المعايير التالية:

ـــات  ـــي دفع ـــي ف ـــق قانون ـــة ح ـــدى المجموع ـــون ل ـــة، ويك ـــل للمجموع ـــتخدام بدي ـــل ذو اس ـــة أص ـــن أداء المجموع ـــأ ع أ( أن ال ينش
ـــه. األداء المنجـــز حتـــى تاريخ

ب( أن يؤدي أداء المجموعة إلى إنشاء أو تعزير أصل يسيطر عليه العميل أثناء إنشاء األصل أو تعزيزه.

ج( استالم واستهالك العميل للمنافع التي يوفرها أداء المجموعة في وقت متزامن، عند قيام المجموعة بأدائها.

ـــه  ـــم في ـــذي يت ـــرادات فـــي الوقـــت ال ـــم إدراج اإلي ـــم تســـتوفي أحـــد الشـــروط المذكـــورة أعـــاله، يت ـــي ل بالنســـبة اللتزامـــات األداء الت
ـــزام األداء. اســـتيفاء الت

ـــل  ـــك أص ـــن ذل ـــأ ع ـــا، ينش ـــدت به ـــي تعه ـــات الت ـــع أو الخدم ـــم البضائ ـــق تقدي ـــن طري ـــزام األداء ع ـــة الت ـــتوفي المجموع ـــا تس عندم
علـــى أســـاس تعاقـــدي بمبلـــغ االعتبـــار المتحصـــل عليـــه مـــن األداء. ينشـــأ التـــزام تعاقـــدي عندمـــا تتجـــاوز قيمـــة االعتبـــارات المســـتلمة 

ـــرادات المدرجـــة. ـــغ اإلي ـــل مبل مـــن العمي

يتـــم قيـــاس اإليـــرادات بالقيمـــة العادلـــة لالعتبـــارات المســـتلمة أو المدينـــة، مـــع األخـــذ باالعتبـــار الشـــروط التعاقديـــة المحـــددة 
للدفـــع باســـتثناء الضرائـــب والرســـوم. تقـــوم المجموعـــة بتقييـــم اتفاقيـــات إيراداتهـــا مقابـــل معاييـــر معينـــة لتحديـــد مـــا إذا كانـــت 

ـــل. ـــي أو كوكي ـــرف رئيس ـــة ط ـــل بصف تعم

ـــاس  ـــن قي ـــة ويمك ـــة للمجموع ـــع االقتصادي ـــق المناف ـــل أن تتدف ـــن المحتم ـــه م ـــون في ـــذي يك ـــدى ال ـــى الم ـــرادات إل ـــم إدراج اإلي يت
ـــوق.  ـــكل موث ـــًا، بش ـــك ممكن ـــف، إذا كان ذل ـــرادات والتكالي اإلي

عقود اإلنشاء

ـــة  ـــر المالي ـــداد التقاري ـــي إلع ـــار الدول ـــي المعي ـــواردة ف ـــات ال ـــار التوجيه ـــي االعتب ـــذ ف ـــاء وتأخ ـــود اإلنش ـــم عق ـــوم اإلدارة بتقيي تق
رقـــم 15 حـــول دمـــج العقـــود، وتعديـــالت العقـــود الناشـــئة عـــن أوامـــر التغييـــر، واالعتبـــار المتغيـــر، وتقييـــم مـــا إذا كان هنـــاك عنصـــر 
تمويـــل جوهـــري فـــي العقـــود، وبشـــكل خـــاص، األخـــذ فـــي االعتبـــار ســـبب الفـــرق الناتـــج فـــي التوقيـــت بيـــن تحويـــل الســـيطرة 

ـــة. ـــات ذات الصل ـــت المدفوع ـــل وتوقي ـــات للعمي ـــع والخدم ـــى البضائ عل

لدى المجموعة بشكل رئيسي نوعين من عقود اإلنشاء: )1( بناء السفن البحرية و)2( إنشاء القوارب الصغيرة.

ـــى  ـــؤدي إل ـــى أن أداء المجموعـــة ال ي ـــص عل ـــي تن ـــر الت ـــى المعايي ـــاًء عل ـــة بمـــرور الوقـــت بن ـــاء الســـفن البحري ـــرادات مـــن عقـــود بن ـــم إدراج اإلي يت
ـــل  ـــزام األداء المكتم ـــل الت ـــات مقاب ـــراء المدفوع ـــي إج ـــذ ف ـــز التنفي ـــق جائ ـــة ح ـــدى المجموع ـــة ول ـــل للمجموع ـــتخدام بدي ـــل ذو اس ـــاء أص إنش
ـــد  ـــاألداء. عن ـــة ب ـــل المرتبط ـــن المراح ـــلة م ـــق سلس ـــى تحقي ـــاًء عل ـــاء بن ـــود اإلنش ـــن عق ـــالء ع ـــورة للعم ـــدار فات ـــة إص ـــق للمجموع ـــى اآلن. يح حت
ـــل  ـــإدراج “أص ـــة ب ـــوم المجموع ـــوف تق ـــل. س ـــة للعمي ـــة ذات الصل ـــورة المرحل ـــة وفات ـــل ذو الصل ـــان العم ـــال بي ـــم إرس ـــة، يت ـــة معين ـــق مرحل تحقي

ـــز.  ـــل منج ـــن أي عم ـــد” ع عق
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2.6 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

اإليرادات من العقود مع العمالء )تتمة(

عقود اإلنشاء )تتمة(

تســـتخدم المجموعـــة طريقـــة اإلدخـــال لقيـــاس التقـــدم نحـــو الوفـــاء التـــام بالتزامـــات األداء هـــذه بموجـــب المعيـــار الدولـــي إلعـــداد 
ـــبة  ـــى نس ـــاًء عل ـــزام األداء بن ـــل اللت ـــتيفاء الكام ـــد االس ـــم تحدي ـــالء. يت ـــع العم ـــود م ـــن العق ـــرادات م ـــم 15 اإلي ـــة رق ـــر المالي التقاري
ـــي تكاليـــف العقـــد المقـــدرة.  ـــى إجمال ـــة نســـبًة إل ـــر المالي ـــرة التقاري ـــة فت ـــدة عـــن العمـــل المنجـــز حتـــى نهاي تكاليـــف العقـــد المتكب
ـــة التكاليـــف الفعليـــة المتكبـــدة حتـــى اآلن مـــع إدراج اإليـــرادات  ـــر المالي ـــرة التقاري تســـاوي تكاليـــف العقـــد المدرجـــة فـــي نهايـــة فت

ـــة بمـــا يتناســـب مـــع العمـــل المنجـــز. والهوامـــش المقابل

ـــل  ـــدى المجموعـــة الحـــق فـــي الحصـــول علـــى مدفوعـــات مقاب ـــرة، عندمـــا ال يكـــون ل بالنســـبة لبعـــض عقـــود إنشـــاء القـــوارب الصغي
ـــرة  ـــل، وهـــي فت ـــى العمي ـــع إل ـــرادات عندمـــا يتـــم تحويـــل الســـيطرة علـــى البضائ ـــم إدراج اإلي العمـــل المنجـــز مـــع تقـــدم اإلنشـــاء، يت

التســـليم.

يتـــم احتســـاب تعديـــالت العقـــد كعقـــد منفصـــل عندمـــا يزيـــد نطـــاق العقـــد بســـبب اإلضافـــات للبضائـــع أو الخدمـــات المتعهـــد 
ـــع أو  ـــتقلة للبضائ ـــة المس ـــع المجموع ـــة بي ـــس عملي ـــذي يعك ـــار ال ـــغ االعتب ـــد بمبل ـــعر العق ـــع س ـــة، ويرتف ـــر مختلف ـــي تعتب ـــا والت به

ـــدد. ـــروف العقـــد المح ـــس ظ ـــعر لتعك ـــى هـــذا الس ـــبة عل الخدمـــات اإلضافيـــة المتعهـــد بهـــا وأيـــة تعديـــالت مناس

تمثـــل التزامـــات العقـــد االلتـــزام بتحويـــل البضائـــع أو الخدمـــات إلـــى عميـــل حيـــث تـــم اســـتالم اعتبـــار نقـــدي عنهـــا منـــه. تمثـــل 
أصـــول العقـــد الحـــق فـــي االعتبـــار النقـــدي مقابـــل البضائـــع أو الخدمـــات التـــي تـــم تحويلهـــا إلـــى العميـــل.

يتـــم إدراج أصـــل عـــن التكاليـــف المتكبـــدة للوفـــاء بالعقـــد فقـــط إذا كانـــت تلـــك التكاليـــف مرتبطـــة مباشـــرًة بالعقـــد، وكانـــت 
التكاليـــف تولـــد أو تعـــزز مـــن مـــوارد المجموعـــة التـــي ســـوف يتـــم اســـتخدامها فـــي الوفـــاء بالتزامـــات األداء فـــي المســـتقبل، ومـــن 
المتوقـــع اســـترداد التكاليـــف. يتـــم إعـــادة تصنيـــف أي مبلـــغ تـــم إدراجـــه ســـابقًا كأصـــل عقـــد إلـــى الذمـــم التجاريـــة المدينـــة عندمـــا 
ـــي  ـــار الدول ـــًا للمعي ـــة وفق ـــي القيم ـــاض ف ـــود لالنخف ـــول العق ـــم أص ـــة بتقيي ـــوم المجموع ـــل. تق ـــا للعمي ـــر عنه ـــدار فواتي ـــم إص يت

ـــة. ـــم 9 األدوات المالي ـــة رق ـــر المالي ـــداد التقاري إلع

اإلصالحات والخدمات

ـــى أســـاس  ـــة لإلنجـــاز عل ـــى النســـبة المئوي ـــاًء عل ـــت إلصـــالح الســـفن والبواخـــر بن ـــرادات مـــن العقـــود ذات الســـعر الثاب ـــم إدراج اإلي يت
ـــف المقـــدرة. ـــي التكالي ـــى إجمال ـــى اآلن إل ـــدة حت ـــف المتكب ـــي التكالي إجمال

يتـــم إدراج اإليـــرادات مـــن عقـــود إصـــالح الســـفن والبواخـــر التجاريـــة والعســـكرية ذات التكلفـــة زائـــد هامـــش الربـــح مـــن خـــالل 
تطبيـــق الهامـــش المســـموح بـــه لـــكل عقـــد معنـــي علـــى التكلفـــة المتكبـــدة حتـــى تاريخـــه.

الخدمات

تعتبر إيرادات الخدمات متميزة بناًء على ما يلي:

يستفيد العميل من الخدمة بحد ذاتها أو مع موارد أخرى متاحة بسهولة للعميل؛ و	 

يمكن تحديد التزام المجموعة بتحويل الخدمات إلى العميل بشكل منفصل.	 

يتـــم إدراج اإليـــرادات مـــن العقـــود المتعلقـــة بالخدمـــات بمـــرور الوقـــت حيـــث يســـتلم العميـــل ويســـتهلك فـــي نفـــس الوقـــت 
ـــزام  ـــام اللت ـــاء الت ـــو الوف ـــدم نح ـــاس للتق ـــل مقي ـــة أن أفض ـــر المجموع ـــاء األداء. تعتب ـــة أثن ـــا أداء المجموع ـــي يوفره ـــع الت المناف
ـــرادات علـــى هـــذا األســـاس. فـــي حـــال وجـــود  ـــإدراج اإلي ـــى التكلفـــة وتقـــوم ب األداء بمـــرور الوقـــت هـــو طريقـــة إدخـــال قائمـــة عل

ـــش. ـــدًا الهام ـــة زائ ـــزام األداء بالتكلف ـــاس الت ـــم قي ـــرة، يت ـــالت متغي ـــود أو مدخ جه
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الممتلكات واآلالت والمعدات

يتم إدراج الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصًا االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة.

يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لأصول على النحو التالي:

المباني والهياكل
30 - 40 سنة الخرسانة

20 - 30 سنة الصلب
10 سنواتالهياكل الجاهزة والهياكل األخرى

5 سنواتالهياكل الصغيرة األخرى
2 - 25 سنةمعدات اإلنتاج والمعدات األخرى

ـــي  ـــرات ف ـــداث أو التغي ـــير األح ـــا تش ـــة عندم ـــي القيم ـــاض ف ـــدات لالنخف ـــكات واآلالت والمع ـــة للممتل ـــم الدفتري ـــة القي ـــم مراجع تت
ـــم  ـــا تتجـــاوز القي ـــل هـــذا المؤشـــر وعندم ـــة وجـــود مث ـــة لالســـترداد. فـــي حال ـــة قـــد ال تكـــون قابل ـــى أن القيمـــة الدفتري الظـــروف إل
الدفتريـــة القيمـــة القابلـــة لالســـترداد المقـــدرة، يتـــم تخفيـــض الموجـــودات إلـــى قيمتهـــا القابلـــة لالســـترداد وهـــي قيمتهـــا 

ـــى. ـــا أعل ـــتخدام، أيهم ـــد االس ـــا قي ـــع وقيمته ـــف البي ـــًا تكالي ـــة ناقص العادل

ـــل  ـــكل منفص ـــابه بش ـــم احتس ـــذي يت ـــدات وال ـــكات واآلالت والمع ـــود الممتل ـــن بن ـــد م ـــتبدال بن ـــدة الس ـــات المتكب ـــملة النفق ـــم رس يت
ويتـــم شـــطب القيمـــة الدفتريـــة للبنـــد المســـتبدل. تتـــم رســـملة النفقـــات الالحقـــة األخـــرى فقـــط عندمـــا تزيـــد مـــن المنافـــع 
االقتصاديـــة المســـتقبلية للبنـــد المتعلـــق بالممتلـــكات واآلالت والمعـــدات. يتـــم إدراج كافـــة النفقـــات األخـــرى فـــي بيـــان الدخـــل 

الشـــامل الموحـــد عنـــد تكبدهـــا.

يتـــم تحديـــد األربـــاح أو الخســـائر الناتجـــة عـــن اســـتبعاد أو تقاعـــد األصـــل كالفـــرق بيـــن صافـــي متحصـــالت االســـتبعاد والقيمـــة 
الدفتريـــة لأصـــل ويتـــم إدراجهـــا فـــي بيـــان الدخـــل الشـــامل الموحـــد عنـــد اســـتبعاد األصـــل.

ـــر  ـــم والتطوي ـــات التصمي ـــة لعملي ـــى المدفوعـــات التعاقدي ـــة عل ـــف المبني ـــل التكالي ـــد اإلنشـــاء بالتكلفـــة وتمث ـــم إدراج األصـــول قي يت
ـــى  ـــي تعـــود بشـــكل مباشـــر إل ـــر والت ـــة التطوي ـــدة خـــالل مرحل ـــف األخـــرى المتكب واإلنشـــاء والتشـــغيل الخاصـــة بالمجموعـــة والتكالي
ـــم اســـتهالكها وفقـــًا لسياســـات  ـــة األصـــول المناســـبة ويت ـــى فئ ـــد اإلنشـــاء إل ـــل األصـــول قي ـــم تحوي ـــة اإلنشـــاء للمجموعـــة. يت عملي

ـــد االنتهـــاء مـــن إنشـــاء األصـــل وتشـــغيله. المجموعـــة عن

تكاليف االقتراض

يتـــم إضافـــة تكاليـــف االقتـــراض العائـــدة بشـــكل مباشـــر إلـــى االســـتحواذ علـــى أو إنشـــاء أو إنتـــاج األصـــول المؤهلـــة وهـــي األصـــول 
ـــول،  ـــك األص ـــة تل ـــى تكلف ـــع، إل ـــا أو للبي ـــود منه ـــتخدام المقص ـــزة لالس ـــح جاه ـــة لتصب ـــة طويل ـــرة زمني ـــرورة فت ـــتغرق بالض ـــي تس الت

ـــع. ـــر لالســـتخدام المقصـــود منهـــا أو للبي ـــى حـــدٍ كبي ـــح األصـــول جاهـــزة إل ـــى تصب حت

يتـــم خصـــم إيـــرادات االســـتثمار المكتســـبة مـــن االســـتثمار المؤقـــت لقـــروض محـــددة إلـــى أن يتـــم إنفاقهـــا علـــى األصـــول المؤهلـــة، 
مـــن تكاليـــف االقتـــراض المؤهلـــة للرســـملة.

يتم إدراج كافة تكاليف االقتراض األخرى في بيان الدخل الشامل الموحد في الفترة التي يتم تكبدها فيها.
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2.6 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

انخفاض قيمة األصول غير المالية

تقـــوم المجموعـــة فـــي تاريـــخ كل تقاريـــر ماليـــة بتقييـــم مـــا إذا كانـــت هنـــاك أيـــة مؤشـــرات علـــى انخفـــاض قيمـــة أصـــل. فـــي حـــال 
وجـــود هـــذا المؤشـــر، أو عندمـــا يكـــون هنـــاك حاجـــة إلجـــراء اختبـــار ســـنوي لالنخفـــاض فـــي قيمـــة أصـــل، تقـــوم المجموعـــة بتقديـــر 
ـــد،  ـــدة للنق ـــدة المول ـــل أو للوح ـــة لأص ـــة العادل ـــي القيم ـــترداد ه ـــة لالس ـــل القابل ـــة األص ـــترداد. إّن قيم ـــة لالس ـــل القابل ـــة األص قيم
ـــد األصـــل  ـــم يوّل ـــى حـــدة، مـــا ل ـــكل أصـــل عل ـــم تحديدهـــا ل ـــى ويت ـــد االســـتخدام، أيهمـــا أعل ـــف االســـتبعاد وقيمتهـــا قي ناقصـــًا تكالي
ـــا  ـــرى. عندم ـــول األخ ـــن األص ـــة م ـــرى أو مجموع ـــول أخ ـــل أص ـــن قب ـــدة م ـــك المول ـــن تل ـــر ع ـــد كبي ـــى ح ـــتقلة إل ـــة مس ـــات نقدي تدفق
ـــم  ـــة، ويت ـــض القيم ـــل منخف ـــر األص ـــترداد، يعتب ـــة لالس ـــا القابل ـــد قيمته ـــدة للنق ـــدة المول ـــل أو للوح ـــة لأص ـــة الدفتري ـــاوز القيم تتج

ـــة لالســـترداد. ـــه القابل ـــى قيمت تخفيضـــه إل

ـــة باســـتخدام  ـــدرة إلـــى قيمتهـــا الحالي ـــم خصـــم التدفقـــات النقديـــة المســـتقبلية المق ـــد االســـتخدام، يت عنـــد تقييـــم القيمـــة قي
معـــدل خصـــم يعكـــس تقييمـــات الســـوق الحاليـــة للقيمـــة الزمنيـــة للمـــال والمخاطـــر المتعلقـــة باألصـــل. عنـــد تحديـــد القيمـــة العادلـــة 
ناقصـــًا تكاليـــف البيـــع، تؤخـــذ فـــي االعتبـــار معامـــالت الســـوق الحديثـــة، إن وجـــدت. إذا لـــم يتـــم تحديـــد مثـــل هـــذه المعامـــالت، يتـــم 
اســـتخدام نمـــوذج تقييـــم مناســـب. يتـــم دعـــم هـــذه الحســـابات بمضاعفـــات التقييـــم أو أســـعار األســـهم المدرجـــة لـــأوراق الماليـــة 

ـــة األخـــرى المتاحـــة. المطروحـــة للعامـــة، أو مؤشـــرات القيمـــة العادل

يتـــم إدراج خســـائر االنخفـــاض فـــي القيمـــة علـــى العمليـــات المســـتمرة فـــي بيـــان الدخـــل الشـــامل الموحـــد ضمـــن فئـــات المصروفـــات  
المتوافقـــة مـــع وظيفـــة األصـــل المنخفـــض القيمـــة.

بالنســـبة لأصـــول باســـتثناء الشـــهرة، يتـــم إجـــراء تقييـــم فـــي تاريـــخ كل تقاريـــر ماليـــة لتحديـــد مـــا إذا كان هنـــاك أي مؤشـــر 
ـــل هـــذا المؤشـــر،  ـــم تعـــد موجـــودة، أو انخفضـــت. فـــي حـــال وجـــود مث ـــى أن خســـائر االنخفـــاض فـــي القيمـــة المدرجـــة ســـابقًا ل عل
ـــي  ـــاض ف ـــارة االنخف ـــس خس ـــم عك ـــد. يت ـــدة للنق ـــدات المول ـــول أو الوح ـــترداد لأص ـــل لالس ـــغ القاب ـــر المبل ـــة بتقدي ـــوم المجموع تق
ـــر  ـــذ آخ ـــترداد من ـــة لالس ـــة القابل ـــد القيم ـــتخدمة لتحدي ـــات المس ـــي االفتراض ـــر ف ـــدوث تغي ـــد ح ـــط عن ـــابقًا فق ـــة س ـــة المدرج القيم
ـــترداد  ـــة لالس ـــه القابل ـــل قيمت ـــة لأص ـــة الدفتري ـــاوز القيم ـــث ال تتج ـــدود بحي ـــس مح ـــة. إن العك ـــي القيم ـــاض ف ـــائر االنخف إدراج لخس
ـــي  ـــاض ف ـــارة انخف ـــم إدراج خس ـــم يت ـــو ل ـــا ل ـــتهالك، فيم ـــن االس ـــة م ـــا، صافي ـــن تحديده ـــن الممك ـــي كان م ـــة الت ـــة الدفتري أو القيم

ـــد.  ـــامل الموح ـــل الش ـــان الدخ ـــي بي ـــس ف ـــذا العك ـــم إدراج ه ـــابقة. يت ـــنوات الس ـــي الس ـــل ف ـــة لأص القيم

األدوات المالية

إن األداة المالية هي أي عقد يؤدي إلى نشوء أصل مالي لشركة والتزام مالي أو أداة حقوق ملكية لشركة أخرى.

األصول المالية

اإلدراج المبدئي والقياس

ـــن  ـــة م ـــة العادل ـــائر أو بالقيم ـــاح والخس ـــالل األرب ـــن خ ـــة م ـــة العادل ـــة بالقيم ـــول مالي ـــي، كأص ـــد اإلدراج المبدئ ـــة، عن ـــول المالي ـــف األص ـــم تصني يت
خـــالل الدخـــل الشـــامل اآلخـــر أو بالتكلفـــة المطفـــأة. يتـــم إدراج كافـــة األصـــول الماليـــة مبدئيـــًا بالقيمـــة العادلـــة زائـــدًا تكاليـــف المعاملـــة 
العائـــدة بشـــكل مباشـــر لالســـتحواذ علـــى أصـــل مالـــي، فـــي حالـــة األصـــول الماليـــة غيـــر المدرجـــة بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل األربـــاح والخســـائر.

يعتمـــد تصنيـــف األصـــول الماليـــة عنـــد اإلدراج المبدئـــي علـــى خصائـــص التدفقـــات النقديـــة التعاقديـــة لأصـــل المالـــي ونمـــوذج أعمـــال المجموعـــة 
إلدارة هـــذه األصـــول. 

لكـــي يتـــم تصنيـــف أصـــل مالـــي وقياســـه بالتكلفـــة المطفـــأة أو القيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل الدخـــل الشـــامل اآلخـــر، يجـــب أن يوّلـــد تدفقـــات 
نقديـــة والتـــي تكـــون عبـــارة عـــن “مجـــرد دفعـــات للمبلـــغ األساســـي والفائـــدة” علـــى المبلـــغ األساســـي القائـــم. يُشـــار إلـــى هـــذا التقييـــم باســـم 
ـــى  ـــة إل ـــى مســـتوى األداة. يشـــير نمـــوذج أعمـــال المجموعـــة إلدارة األصـــول المالي ـــم إجـــراؤه عل ـــدة ويت ـــغ األساســـي والفائ ـــار دفعـــات المبل اختب
ـــج  ـــة ســـوف تنت ـــت التدفقـــات النقدي ـــا إذا كان ـــة. يحـــدد نمـــوذج األعمـــال م ـــد التدفقـــات النقدي ـــة مـــن أجـــل تولي ـــة إدارتهـــا ألصولهـــا المالي كيفي

ـــا. ـــة أو كليهم ـــول المالي ـــع األص ـــة أو بي ـــة التعاقدي ـــات النقدي ـــل التدفق ـــن تحصي ع
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2.6 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

األصول المالية )تتمة(

القياس الالحق
ألغراض القياس الالحق، يتم تصنيف األصول المالية ضمن أربع فئات:

أ( األصول المالية بالتكلفة المطفأة؛
ب( األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع إعادة تدوير األرباح والخسائر المتراكمة؛

ـــة  ـــائر المتراكم ـــاح والخس ـــر األرب ـــادة تدوي ـــدون إع ـــر ب ـــامل اآلخ ـــل الش ـــالل الدخ ـــن خ ـــة م ـــة العادل ـــة بالقيم ـــة مصنف ـــول مالي ج( أص
ـــتبعادها؛ و ـــد اس عن

د( أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.
ليس لدى المجموعة أية أصول مصنفة ضمن الفئات ب، ج، د.

النقد وما يعادله

ـــن  ـــوف م ـــى المكش ـــحوبات عل ـــوك، والس ـــدى البن ـــد ل ـــدوق، والنق ـــي الصن ـــد ف ـــن النق ـــذي يتضم ـــه وال ـــا يعادل ـــد وم ـــف النق ـــم تصني يت
ـــأة. ـــة المطف ـــة بالتكلف ـــول مالي ـــوك كأص البن

األصول المالية بالتكلفة المطفأة

ــًة بالمجموعـــة. تقـــوم المجموعـــة بقيـــاس األصـــول الماليـــة بالتكلفـــة المطفـــأة، إذا تـــم  إن هـــذه الفئـــة هـــي األكثـــر صلـ
ــن: ــن التالييـ ــتيفاء المعياريـ اسـ

ـــل التدفقـــات 	  ـــة لغـــرض تحصي ـــى االحتفـــاظ باألصـــول المالي ـــه ضمـــن نمـــوذج أعمـــال يهـــدف إل ـــي محتفظـــًا ب إذا كان األصـــل المال
النقديـــة التعاقديـــة؛ و

إذا كان ينشـــأ عـــن البنـــود التعاقديـــة لأصـــل المالـــي فـــي تواريـــخ محـــددة تدفقـــات نقديـــة والتـــي تعتبـــر مجـــرد دفعـــات 	 
للمبالـــغ األساســـية والفائـــدة علـــى المبلـــغ األساســـي القائـــم. 

ـــة.  ـــي القيم ـــاض ف ـــع لالنخف ـــة وتخض ـــدة الفعلي ـــة الفائ ـــتخدام طريق ـــأة باس ـــة المطف ـــة بالتكلف ـــول المالي ـــاس األص ـــًا قي ـــم الحق يت
ـــه. ـــاض قيمت ـــه أو انخف ـــل أو تعديل ـــتبعاد األص ـــد اس ـــد عن ـــامل الموح ـــل الش ـــان الدخ ـــن بي ـــي ضم ـــائر ف ـــاح والخس ـــم إدراج األرب يت

انخفاض قيمة األصول المالية

ـــأة.  ـــة المطف ـــة بالتكلف ـــة المقاس ـــول المالي ـــى األص ـــة عل ـــان المتوقع ـــائر االئتم ـــارة لخس ـــات خس ـــإدراج مخصص ـــة ب ـــوم المجموع تق
ـــذ  ـــرات فـــي مخاطـــر االئتمـــان من ـــة لتعكـــس التغي ـــر مالي ـــرة تقاري ـــغ خســـائر االئتمـــان المتوقعـــة فـــي نهايـــة كل فت ـــم تحديـــث مبل يت

ـــة. ـــة المعني ـــأداة المالي ـــي ل اإلدراج المبدئ

يتـــم إدراج خســـائر االئتمـــان المتوقعـــة علـــى مرحلتيـــن. بالنســـبة للتعرضـــات االئتمانيـــة التـــي لـــم ينشـــأ عنهـــا ارتفـــاع جوهـــري فـــي 
ـــة  ـــر المحتمل ـــداث التعث ـــن أح ـــج ع ـــي تنت ـــة الت ـــان المتوقع ـــائر االئتم ـــص لخس ـــن مخص ـــم تكوي ـــي، يت ـــذ اإلدراج المبدئ ـــان من ـــر االئتم مخاط
ـــي  ـــة الت ـــات االئتماني ـــك التعرض ـــبة لتل ـــهر(. بالنس ـــدة 12 ش ـــة لم ـــان المتوقع ـــارة االئتم ـــة )خس ـــهرًا القادم ـــر ش ـــي عش ـــون اإلثن ـــي غض ف
ـــى  ـــن مخصـــص لخســـائر االئتمـــان المتوقعـــة عل ـــي، يتوجـــب تكوي ـــذ اإلدراج المبدئ نشـــأ عنهـــا ارتفـــاع جوهـــري فـــي مخاطـــر االئتمـــان من
ـــأداة(.  ـــع ل ـــر المتوق ـــدى العم ـــى م ـــة عل ـــان المتوقع ـــارة االئتم ـــر )خس ـــت التعث ـــن توقي ـــر ع ـــض النظ ـــرض، بغ ـــي للتع ـــر المتبق ـــدى العم م

ـــك،  ـــة وأصـــول العقـــود، تقـــوم المجموعـــة بتطبيـــق نهـــج مبســـط الحتســـاب خســـائر االئتمـــان المتوقعـــة. لذل ـــة المدين بالنســـبة للذمـــم التجاري
ال تقـــوم المجموعـــة بتتبـــع التغيـــرات فـــي مخاطـــر االئتمـــان، ولكـــن بـــداًل مـــن ذلـــك تقـــوم بـــإدراج مخصـــص خســـارة بنـــاًء علـــى خســـائر االئتمـــان 
المتوقعـــة علـــى مـــدى العمـــر المتوقـــع لـــأداة فـــي تاريـــخ التقاريـــر الماليـــة. قامـــت المجموعـــة بإنشـــاء مصفوفـــة للمخصصـــات تعتمـــد علـــى 

خبرتهـــا فـــي خســـائر االئتمـــان التاريخيـــة، والتـــي تـــم تعديلهـــا للعوامـــل المســـتقبلية اآلجلـــة الخاصـــة بالمدينيـــن والبيئـــة االقتصاديـــة.
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2.6 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

القياس الالحق )تتمة(
انخفاض قيمة األصول المالية )تتمة(

تعتبـــر المجموعـــة أن أصـــل مالـــي فـــي حالـــة تعثـــر عندمـــا تكـــون مدفوعاتـــه التعاقديـــة متأخـــرة 30 يومـــًا. ومـــع ذلـــك، فـــي بعـــض 
الحـــاالت، قـــد تعتبـــر المجموعـــة أيضـــًا أن األصـــل المالـــي يكـــون فـــي حالـــة تعثـــر عندمـــا تشـــير المعلومـــات الداخليـــة أو الخارجيـــة إلـــى أنـــه 
مـــن غيـــر المحتمـــل أن تســـتلم المجموعـــة المبالـــغ التعاقديـــة المســـتحقة بالكامـــل قبـــل أخـــذ أيـــة تحســـينات ائتمانيـــة محتفـــظ بهـــا لـــدى 

ـــة. ـــة التعاقدي ـــاك توقـــع معقـــول الســـترداد التدفقـــات النقدي ـــا ال يكـــون هن ـــي عندم ـــم شـــطب أصـــل مال ـــار. يت المجموعـــة فـــي االعتب

إستبعادات األصول المالية

ـــا  ـــل، أو عندم ـــن األص ـــة م ـــات النقدي ـــة للتدفق ـــوق التعاقدي ـــي الحق ـــا تنته ـــط عندم ـــة فق ـــول المالي ـــتبعاد األص ـــة باس ـــوم المجموع تق
ـــم تقـــم المجموعـــة  ـــى شـــركة أخـــرى. إذا ل ـــة األصـــل بشـــكل جوهـــري إل ـــي وكافـــة مخاطـــر ومنافـــع ملكي ـــل األصـــل المال تقـــوم بتحوي
ـــإدراج حصتهـــا  ـــى األصـــل المحـــول، تقـــوم المجموعـــة ب ـــت الســـيطرة عل ـــة وواصل ـــل أو االحتفـــاظ بكافـــة مخاطـــر ومنافـــع الملكي بتحوي
المحتفـــظ بهـــا فـــي األصـــل وااللتـــزام المرتبـــط بـــه مقابـــل المبالـــغ التـــي قـــد يتوجـــب عليهـــا دفعهـــا. إذا احتفظـــت المجموعـــة بكافـــة 

ـــة. ـــول المالي ـــي إدراج األص ـــة ف ـــتمر المجموع ـــا تس ـــري، عنده ـــكل جوه ـــول بش ـــي المح ـــل المال ـــة األص ـــع ملكي ـــر ومناف مخاط

اإلدراج المبدئي والقياس

يتـــم تصنيـــف اإللتزامـــات الماليـــة، عنـــد اإلدراج المبدئـــي، كإلتزامـــات ماليـــة بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل األربـــاح والخســـائر أو 
ــا هـــو مناســـب. ــلفيات أو كذمـــم دائنـــة أو كمشـــتقات مصنفـــة كأدوات تحـــوط، كمـ كقـــروض وسـ

يتـــم إدراج كافـــة اإللتزامـــات الماليـــة مبدئيـــًا بالقيمـــة العادلـــة و، فـــي حالـــة القـــروض والســـلفيات والذمـــم الدائنـــة، بصافـــي 
التكاليـــف العائـــدة بشـــكل مباشـــر للمعامـــالت.

تتضمـــن اإللتزامـــات الماليـــة للمجموعـــة الذمـــم التجاريـــة الدائنـــة والذمـــم الدائنـــة األخـــرى إلتزامـــات المشـــاريع وقـــرض ألجـــل 
والتزامـــات عقـــود التأجيـــر.

القياس الالحق

يعتمد قياس اإللتزامات المالية على تصنيفها. إن فئة اإللتزامات المالية األكثر صلًة بالمجموعة هي القروض والسلفيات.

اإللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

تتضمـــن اإللتزامـــات الماليـــة بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل األربـــاح والخســـائر اإللتزامـــات الماليـــة المحتفـــظ بهـــا للمتاجـــرة واإللتزامـــات 
الماليـــة المصنفـــة عنـــد اإلدراج المبدئـــي بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل األربـــاح والخســـائر.

يتـــم تصنيـــف اإللتزامـــات الماليـــة التـــي تـــم تعيينهـــا عنـــد اإلدراج المبدئـــي بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل األربـــاح والخســـائر فـــي 
ـــم  ـــم 9. ل ـــة رق ـــر المالي ـــداد التقاري ـــي إلع ـــار الدول ـــن المعي ـــواردة ضم ـــر ال ـــتيفاء المعايي ـــم اس ـــط إذا ت ـــي، وفق ـــخ اإلدراج المبدئ تاري

ـــائر. ـــاح والخس ـــالل األرب ـــن خ ـــة م ـــة العادل ـــي بالقيم ـــزام مال ـــف أي الت ـــة بتصني ـــم المجموع تق

القروض والسلفيات

ـــي.  ـــدة الفعل ـــدل الفائ ـــة مع ـــتخدام طريق ـــأة باس ـــة المطف ـــًا بالتكلف ـــلفيات الحق ـــروض والس ـــاس الق ـــم قي ـــي، يت ـــد اإلدراج المبدئ بع
ـــة إطفـــاء معـــدل  ـــك مـــن خـــالل عملي ـــتبعاد اإللتزامـــات وكذل ـــم اس ـــا يت ـــاح والخســـائر عندم ـــاح والخســـائر ضمـــن األرب ـــم إدراج األرب يت

ـــي. ـــدة الفعل الفائ

ـــي  ـــف الت ـــد االســـتحواذ والرســـوم أو التكالي ـــار أي خصـــم أو عـــالوة عن ـــم احتســـاب التكلفـــة المطفـــأة مـــن خـــالل األخـــذ فـــي االعتب يت
تُشـــكل جـــزءًا ال يتجـــزأ مـــن معـــدل الفائـــدة الفعلـــي. يتـــم إدراج إطفـــاء معـــدل الفائـــدة الفعلـــي كتكاليـــف تمويـــل فـــي بيـــان 

ـــد. ـــائر الموح ـــاح والخس األرب
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2.6 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

األدوات المالية )تتمة(

المطلوبات المالية

إستبعادات اإللتزامات المالية

يتـــم اســـتبعاد التـــزام مالـــي عندمـــا يتـــم اســـتيفاء االلتـــزام بموجـــب اإللتزامـــات أو إلغائـــه أو انتهـــاء صالحيتـــه. عندمـــا يتـــم اســـتبدال 
ـــي  ـــزام الحال ـــروط االلت ـــل ش ـــم تعدي ـــر، أو يت ـــدٍ كبي ـــى ح ـــة إل ـــروط مختلف ـــرض بش ـــس المق ـــن نف ـــر م ـــزام آخ ـــم بالت ـــي قائ ـــزام مال الت
ـــد.  ـــزام جدي ـــي وإدراج اللت ـــزام األصل ـــتبعاد لاللت ـــه اس ـــى أن ـــل عل ـــتبدال أو التعدي ـــذا االس ـــل ه ـــم التعامـــل مـــع مث ـــر، يت ـــدٍ كبي ـــى ح إل

ـــان الدخـــل الشـــامل الموحـــد.  ـــة فـــي بي ـــة ذات الصل ـــغ الدفتري ـــم إدراج الفـــرق فـــي المبال يت

المقاصة

ـــا  ـــد عندم ـــي الموح ـــز المال ـــان المرك ـــي بي ـــغ ف ـــي المبل ـــم إدراج صاف ـــة ويت ـــات المالي ـــة واإللتزام ـــول المالي ـــة األص ـــط مقاص ـــم فق يت
ـــاس  ـــى أس ـــوية عل ـــي التس ـــا ف ـــة إم ـــة الني ـــدى المجموع ـــة ول ـــغ المدرج ـــة المبال ـــاذ لمقاص ـــب النف ـــي واج ـــق قانون ـــاك ح ـــون هن يك

ـــد.  ـــتٍ واح ـــي وق ـــزام ف ـــوية االلت ـــل وتس ـــق األص ـــي، أو تحقي الصاف

المخزون

ـــدة  ـــك المصروفـــات  المتكب ـــق، أيهمـــا أقـــل. إن التكاليـــف هـــي تل ـــة للتحقي ـــم إدراج المخـــزون بالتكلفـــة أو صافـــي القيمـــة القابل يت
إليصـــال كل منتـــج إلـــى موقعـــه وحالتـــه الحاليتيـــن، ويتـــم تحديدهـــا علـــى أســـاس المتوســـط المرجـــح. يعتمـــد صافـــي القيمـــة 

ـــتبعاد. ـــاء واالس ـــد االنته ـــا عن ـــع تكبده ـــن المتوق ـــرى م ـــف أخ ـــة تكالي ـــًا أي ـــدر ناقص ـــع المق ـــعر البي ـــى س ـــق عل ـــة للتحقي القابل

العمالت األجنبية

ـــات  ـــول واإللتزام ـــل األص ـــادة تحوي ـــم إع ـــة. يت ـــخ المعامل ـــي تاري ـــائدة ف ـــدالت الس ـــة بالمع ـــالت األجنبي ـــالت بالعم ـــم إدراج المعام يت
النقديـــة الســـائدة بعمـــالت أجنبيـــة بمعـــدل الصـــرف الســـائد فـــي تاريـــخ التقاريـــر الماليـــة. يتـــم إدراج كافـــة الفـــروق فـــي بيـــان 

الدخـــل الشـــامل الموحـــد.

المخصصات

يتـــم إدراج المخصصـــات، عندمـــا يكـــون علـــى المجموعـــة التـــزام قانونـــي أو اســـتنتاجي، كنتيجـــة لحـــدث ســـابق، ويكـــون مـــن 
المحتمـــل أن يكـــون تدفـــق المـــوارد الزمـــًا لتســـوية االلتـــزام، ويمكـــن قيـــاس مبلـــغ االلتـــزام بشـــكل موثـــوق.

يتـــم قيـــاس المخصصـــات بالقيمـــة الحاليـــة للنفقـــات المتوقـــع احتياجهـــا لتســـوية االلتـــزام فـــي نهايـــة فتـــرة التقاريـــر الماليـــة، 
باســـتخدام معـــدل يعكـــس تقديـــرات الســـوق الحاليـــة للقيمـــة الزمنيـــة للمـــال والمخاطـــر الخاصـــة بااللتـــزام.

عندمـــا يكـــون مـــن المتوقـــع اســـترداد بعـــض أو كافـــة المنافـــع االقتصاديـــة الالزمـــة لتســـوية مخصـــص مـــن طـــرف ثالـــث، يتـــم 
ـــة بشـــكل  ـــغ الذمـــم المدين ـــاس مبل ـــة ويمكـــن قي ـــة كأصـــل، إذا كان اســـتالم التعويـــض مؤكـــدًا بدرجـــة معقول إدراج الذمـــم المدين

ـــه. ـــوق ب موث
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قياس القيمة العادلة

2.6 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

األدوات المالية )تتمة(

المطلوبات المالية

ـــخ  ـــة فـــي تاري ـــة مـــن خـــالل الدخـــل الشـــامل اآلخـــر، بالقيمـــة العادل ـــل األصـــول المالي ـــة، مث ـــاس األدوات المالي تقـــوم المجموعـــة بقي
ـــي موحـــد. ـــان مركـــز مال كل بي

إن القيمـــة العادلـــة هـــي الســـعر الـــذي قـــد يتـــم اســـتالمه لبيـــع أصـــل أو دفعـــه لتحويـــل التـــزام فـــي معاملـــة منتظمـــة بيـــن 
مســـاهمي الســـوق بتاريـــخ القيـــاس. يعتمـــد قيـــاس القيمـــة العادلـــة علـــى افتـــراض أن معاملـــة بيـــع األصـــل أو تحويـــل االلتـــزام 

ـــا: ـــم إم تت

في السوق الرئيسي لأصل أو االلتزام؛ أو	 

في ظل غياب السوق الرئيسي، في أكثر األسواق ذات منفعة لأصل أو االلتزام.	 

يجب أن تكون المجموعة قادرة على الوصول إلى السوق الرئيسي أو أكثر األسواق منفعة.  

ـــد  ـــتخدامها عن ـــوق باس ـــاهمي الس ـــوم مس ـــد يق ـــي ق ـــات الت ـــتخدام االفتراض ـــزام باس ـــل أو االلت ـــة لأص ـــة العادل ـــاس القيم ـــم قي يت
تســـعير األصـــل أو االلتـــزام، بافتـــراض تصـــرف مســـاهمي الســـوق فيمـــا يصـــب فـــي أفضـــل مصالحهـــم االقتصاديـــة. يأخـــذ قيـــاس 
ـــة مـــن خـــالل اســـتخدام  ـــد منافـــع اقتصادي ـــى تولي ـــة مســـاهم الســـوق عل ـــار إمكاني ـــي فـــي االعتب ـــر المال ـــة لأصـــل غي القيمـــة العادل
ـــى  ـــي أقص ـــل ف ـــتخدام األص ـــوم باس ـــد يق ـــذي ق ـــوق وال ـــي الس ـــر ف ـــاهم آخ ـــى مس ـــه إل ـــه أو بيع ـــل حاالت ـــى وأفض ـــي أقص ـــل ف األص

ـــه. ـــل حاالت وأفض

أصول حق االستخدام

ـــي  ـــل الضمن ـــه األص ـــح في ـــذي يصب ـــخ ال ـــار )أي، التاري ـــد اإليج ـــدء عق ـــخ ب ـــي تاري ـــتخدام ف ـــق االس ـــول ح ـــإدراج أص ـــة ب ـــوم المجموع تق
متاحـــًا لالســـتخدام(. يتـــم قيـــاس أصـــول حـــق االســـتخدام بالتكلفـــة، ناقصـــًا أيـــة خســـائر اســـتهالك وانخفـــاض فـــي القيمـــة متراكمـــة، 

ـــة إعـــادة قيـــاس إللتزامـــات عقـــود اإليجـــار.  ويتـــم تعديلهـــا أليـــة عملي

 تتضمـــن تكلفـــة أصـــول حـــق االســـتخدام مبلـــغ إلتزامـــات عقـــود اإليجـــار المـــدرج، والتكاليـــف المباشـــرة المبدئيـــة المتكبـــدة، 
ـــم اســـتهالك أصـــول حـــق  ـــز إيجـــار مســـتلمة. يت ـــة حواف ـــد، ناقصـــًا أي ـــدء العق ـــخ ب ـــل تاري ـــي تمـــت فـــي أو قب ومدفوعـــات اإليجـــار الت
ـــا  ـــر كم ـــا أقص ـــول، أيهم ـــدرة لأص ـــة المق ـــار اإلنتاجي ـــار أو األعم ـــرة اإليج ـــدى فت ـــى م ـــت عل ـــط الثاب ـــاس القس ـــى أس ـــتخدام عل االس

ـــي: يل
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2.6 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

عقود اإليجار )تتمة(

المجموعة كمستأجر )تتمة(

أصول حق االستخدام
ـــي  ـــل الضمن ـــه األص ـــح في ـــذي يصب ـــخ ال ـــار )أي، التاري ـــد اإليج ـــدء عق ـــخ ب ـــي تاري ـــتخدام ف ـــق االس ـــول ح ـــإدراج أص ـــة ب ـــوم المجموع تق
متاحـــًا لالســـتخدام(. يتـــم قيـــاس أصـــول حـــق االســـتخدام بالتكلفـــة، ناقصـــًا أيـــة خســـائر اســـتهالك وانخفـــاض فـــي القيمـــة متراكمـــة، 

ـــة إعـــادة قيـــاس إللتزامـــات عقـــود اإليجـــار.  ويتـــم تعديلهـــا أليـــة عملي

 تتضمـــن تكلفـــة أصـــول حـــق االســـتخدام مبلـــغ إلتزامـــات عقـــود اإليجـــار المـــدرج، والتكاليـــف المباشـــرة المبدئيـــة المتكبـــدة، ومدفوعـــات 
ـــى  ـــم اســـتهالك أصـــول حـــق االســـتخدام عل ـــة حوافـــز إيجـــار مســـتلمة. يت ـــدء العقـــد، ناقصـــًا أي ـــخ ب ـــل تاري ـــي تمـــت فـــي أو قب اإليجـــار الت

أســـاس القســـط الثابـــت علـــى مـــدى فتـــرة اإليجـــار أو األعمـــار اإلنتاجيـــة المقـــدرة لأصـــول، أيهمـــا أقصـــر كمـــا يلـــي:

3-8 سنواتاألراضي

إذا تـــم تحويـــل ملكيـــة األصـــل المؤجـــر إلـــى المجموعـــة فـــي نهايـــة فتـــرة اإليجـــار، أو إذا عكســـت التكلفـــة ممارســـة خيـــار 
الشـــراء، يتـــم احتســـاب االســـتهالك باســـتخدام العمـــر اإلنتاجـــي المقـــدر لأصـــل.

إلتزامات عقود اإليجار
ـــة لمدفوعـــات اإليجـــار  ـــإدراج إلتزامـــات عقـــود اإليجـــار المقاســـة بالقيمـــة الحالي فـــي تاريـــخ بـــدء عقـــد اإليجـــار، تقـــوم المجموعـــة ب
التـــي يتوجـــب دفعهـــا علـــى مـــدى فتـــرة عقـــد اإليجـــار. تتضمـــن مدفوعـــات اإليجـــار المدفوعـــات الثابتـــة )بمـــا فـــي ذلـــك المدفوعـــات 
ـــغ  ـــدل، والمبال ـــر أو مع ـــى مؤش ـــد عل ـــي تعتم ـــرة الت ـــار المتغي ـــات اإليج ـــة ومدفوع ـــار مدين ـــز إيج ـــة حواف ـــًا أي ـــًا( ناقص ـــة جوهري الثابت

ـــة.  ـــات القيمـــة المتبقي المتوقـــع دفعهـــا بموجـــب ضمان

ـــذي مـــن المؤكـــد أن تمارســـه المجموعـــة ومدفوعـــات غرامـــات  ـــار الشـــراء وال ـــك ســـعر ممارســـة خي تتضمـــن مدفوعـــات اإليجـــار كذل
ـــار  ـــات اإليج ـــم إدراج مدفوع ـــاء. يت ـــار اإلنه ـــارس خي ـــة تم ـــر أن المجموع ـــار تُظه ـــد اإليج ـــدة عق ـــت م ـــار، إذا كان ـــد اإليج ـــاء عق إنه
ـــع  ـــي يق ـــرة الت ـــي الفت ـــص( ف ـــن مخص ـــا لتكوي ـــم تكبده ـــم يت ـــا ل ـــات  )م ـــدل كمصروف ـــر أو مع ـــى مؤش ـــد عل ـــي ال تعتم ـــرة الت المتغي

ـــع. ـــى الدف ـــؤدي إل ـــذي ي ـــرف ال ـــدث أو الظ ـــا الح فيه

ـــدء  ـــخ ب ـــي تاري ـــا ف ـــاص به ـــي الخ ـــراض اإلضاف ـــدل االقت ـــة مع ـــتخدم المجموع ـــار، تس ـــات اإليج ـــة لمدفوع ـــة الحالي ـــاب القيم ـــد احتس عن
ـــادة  ـــم زي ـــار، يت ـــد اإليج ـــدء عق ـــخ ب ـــد تاري ـــهولة. بع ـــد بس ـــل للتحدي ـــر قاب ـــار غي ـــد اإليج ـــي عق ـــي ف ـــدة الضمن ـــدل الفائ ـــار ألن مع اإليج
ـــم  ـــك، يت ـــى ذل ـــة إل ـــة. وباإلضاف ـــار المقدم ـــات اإليج ـــض مدفوع ـــم تخفي ـــدة ويت ـــم الفائ ـــس تراك ـــار ليعك ـــود اإليج ـــات عق ـــغ إلتزام مبل
إعـــادة قيـــاس القيمـــة الدفتريـــة إللتزامـــات عقـــود اإليجـــار إذا كان هنـــاك تعديـــل أو تغييـــر فـــي مـــدة اإليجـــار أو تغييـــر فـــي مدفوعـــات 
ـــار  ـــات اإليج ـــد مدفوع ـــتخدم لتحدي ـــدل مس ـــر أو مع ـــي مؤش ـــر ف ـــن التغي ـــة ع ـــتقبلية الناتج ـــات المس ـــي المدفوع ـــرات ف ـــار )أي تغي اإليج

ـــي.  ـــل الضمن ـــراء األص ـــار ش ـــم خي ـــي تقيي ـــر ف ـــك( أو تغيي تل

عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار ذات األصول منخفضة القيمة
ـــات  ـــة بالماكين ـــل المتعلق ـــرة األج ـــا قصي ـــود إيجاره ـــى عق ـــل عل ـــرة األج ـــار قصي ـــود اإليج ـــن إدراج عق ـــاء م ـــة اإلعف ـــق المجموع تطب
والمعـــدات )أي عقـــود اإليجـــار التـــي لهـــا مـــدة إيجـــار تبلـــغ 12 شـــهر أو أقـــل مـــن تاريـــخ بـــدء العقـــد وال تحتـــوي علـــى خيـــار شـــراء(. 
كمـــا تقـــوم كذلـــك بتطبيـــق اإلعفـــاء مـــن إدراج عقـــود اإليجـــار ذات األصـــول منخفضـــة القيمـــة علـــى عقـــود إيجـــار المعـــدات 
ـــرة األجـــل وعقـــود اإليجـــار ذات  ـــى عقـــود اإليجـــار قصي ـــم إدراج مدفوعـــات اإليجـــار عل ـــر منخفضـــة القيمـــة. يت ـــي تعتب ـــة الت المكتبي

ـــار.  ـــرة اإليج ـــدى فت ـــى م ـــت عل ـــط الثاب ـــاس القس ـــى أس ـــات  عل ـــة كمصروف ـــة القيم ـــول منخفض األص

األصول غير الملموسة
يتـــم إدراج األصـــول غيـــر الملموســـة التـــي تـــم االســـتحواذ عليهـــا بشـــكل منفصـــل بالتكلفـــة ناقصـــًا اإلطفـــاء المتراكـــم وخســـائر 
االنخفـــاض فـــي القيمـــة، إن وجـــدت. يتـــم تحميـــل اإلطفـــاء علـــى أســـاس القســـط الثابـــت علـــى مـــدى األعمـــار اإلنتاجيـــة المقـــدرة لأصـــول. 
ـــر  ـــي التقدي ـــرات ف ـــة تغي ـــر أي ـــاب تأثي ـــع احتس ـــنوية، م ـــة س ـــر مالي ـــرة تقاري ـــة كل فت ـــي نهاي ـــدرة ف ـــة المق ـــار اإلنتاجي ـــة األعم ـــم مراجع تت

ـــنوات. ـــي بــــ 4 س ـــا اإلنتاج ـــدر عمره ـــي يق ـــر الت ـــج الكمبيوت ـــى برام ـــة عل ـــر الملموس ـــول غي ـــتمل األص ـــتقبلي. تش ـــاس مس ـــى أس عل

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
31 ديسمبر 2020
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2.6 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
تقـــدم المجموعـــة مكافـــآت نهايـــة الخدمـــة لموظفيهـــا مـــن غيـــر مواطنـــي دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة وفقـــًا لقانـــون 
العمـــل اإلماراتـــي. يعتمـــد اســـتحقاق هـــذه المكافـــآت علـــى طـــول مـــدة خدمـــة الموظفيـــن وإكمـــال الحـــد األدنـــى مـــن فتـــرة 

الخدمـــة. يتـــم اســـتحقاق التكاليـــف المتوقعـــة لهـــذه المكافـــآت علـــى مـــدى فتـــرة الخدمـــة.

ـــادي  ـــون االتح ـــًا للقان ـــدة وفق ـــة المتح ـــارات العربي ـــة اإلم ـــي دول ـــي لمواطن ـــن الوطن ـــد والتأمي ـــاهمات التقاع ـــة مس ـــع المجموع تدف
ـــنة 2000. ـــم 2 لس رق

التصنيف المتداول مقابل التصنيف غير المتداول
تقـــوم المجموعـــة بعـــرض أصولهـــا وإلتزاماتهـــا فـــي بيـــان المركـــز المالـــي الموحـــد بنـــاًء علـــى التصنيـــف المتـــداول/ غيـــر المتـــداول. 

يتـــم تصنيـــف األصـــل كمتـــداول عنـــد: 

توقع تحقيقه أو النية في بيعه أو استخدامه ضمن نطاق الدورة التشغيلية االعتيادية؛	 

االحتفاظ به بهدف رئيسي وهو المتاجرة؛	 

توقع تحقيقه خالل فترة إثنى عشر شهرًا بعد فترة التقارير المالية، أو 	 

ـــى 	  ـــهرًا عل ـــر ش ـــى عش ـــرة اثن ـــزام لفت ـــد مـــن التبـــادل أو المســـتخدم لتســـوية الت ـــه باســـتثناء النقـــد المقي ـــد أو مـــا يعادل النق
ـــة. ـــر المالي ـــرة التقاري ـــد فت ـــل بع األق

يتم تصنيف كافة األصول األخرى كأصول غير متداولة.

يتم تصنيف االلتزام كمتداول عند:

توقع تسويته ضمن نطاق الدورة التشغيلية االعتيادية؛

االحتفاظ به بهدف رئيسي وهو المتاجرة؛	 

يتم تسويته خالل فترة اثنى عشر شهرًا بعد فترة التقارير المالية؛ أو	 

عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل تسوية االلتزام لفترة اثنى عشر شهرًا على األقل بعد فترة التقارير المالية.	 

تقوم المجموعة بتصنيف جميع اإللتزامات األخرى كإلتزامات غير متداولة.

األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع
ـــة بشـــكل أساســـي  ـــع إذا كان ســـيتم اســـترداد قيمتهـــا الدفتري ـــى أنهـــا محتفـــظ بهـــا للبي ـــة عل ـــر المتداول ـــف األصـــول غي ـــم تصني يت
ـــر البيـــع محتمـــاًل. يتـــم قياســـها بالقيمـــة الدفتريـــة والقيمـــة  ـــة بيـــع وليـــس مـــن خـــالل االســـتخدام المســـتمر ويعتب مـــن خـــالل معامل
ـــى  ـــل إل ـــق لأص ـــي أو الح ـــض مبدئ ـــة ألي تخفي ـــاض القيم ـــراف بخســـارة انخف ـــم االعت ـــل. يت ـــا أق ـــع، أيهم ـــف البي ـــا تكالي ـــة ناقصً العادل
ـــا تكاليـــف بيـــع  ـــة ناقصً ـــراف بـــأي مكســـب ألي زيـــادات الحقـــة فـــي القيمـــة العادل ـــا تكاليـــف البيـــع. يتـــم االعت ـــة ناقصً القيمـــة العادل
ـــم  ـــم يت ـــي ل ـــاح أو الخســـائر الت ـــراف باألرب ـــم االعت ـــرف بهـــا ســـابًقا. يت ـــد عـــن أي خســـارة انخفـــاض متراكمـــة معت األصـــل، ولكـــن ال تزي

ـــخ االســـتبعاد. ـــداول فـــي تاري ـــر المت ـــع األصـــل غي ـــخ بي ـــراف بهـــا مســـبًقا فـــي تاري االعت

ال يتم استهالك أو إطفاء األصول غير المتداولة أثناء تصنيفها كأصول محتفظ بها للبيع.

يتم عرض األصول غير المتداولة المصنفة كمحتفظ بها للبيع بشكل منفصل عن األصول األخرى في الميزانية العمومية.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
31 ديسمبر 2020
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
31 ديسمبر 2020

3 الممتلكات واآلالت والمعدات 

المباني والهياكل
معدات اإلنتاج 
اإلجماليموجودات قيد اإلنشاءومعدات أخرى

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

التكلفة:

321,754209,534392531,680في 1 يناير 2020

3,2213,221--إضافات

-)1,886(2451,641تحويالت

)66,093( )99()65,994(-إعادة التصنيف

468,808  321,999145,1811,628في 31 ديسمبر 2020

االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة:

339,310-174,050165,260في 1 يناير 2020

21,407-13,4957,912المحمل للسنة

)51,582( -)51,582(-إعادة التصنيف

309,135          -187,545121,590في 31 ديسمبر 2020

صافي القيم الدفترية:

134,45423,5911,628159,673في 31 ديسمبر 2020

التكلفة:

320,354204,3225,092529,768في 1 يناير 2019

2,0622,062--إضافات

-)6,762(1,4005,362تحويالت

)150(-)150(-تقاعد

321,754209,534392531,680في 31 ديسمبر 2019

االستهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة:

157,404154,4041,629313,437في 1 يناير 2019

26,023-16,3599,664المحمل للسنة

)150(-)150(-متعلق بالتقاعد

-)1,629(2871,342تحويالت

339,310-174,050165,260في 31 ديسمبر 2019

صافي القيم الدفترية:

147,70444,274392192,370في 31 ديسمبر 2019

ـــم تصنيفهـــا  ـــي يت ـــم ، وبالتال ـــه لحـــوض الشـــركة العائ ـــع المخطـــط ل ـــاج والمعـــدات األخـــرى” بالبي ـــة “معـــدات اإلنت ـــق إعـــادة التصنيـــف فـــي فئ تتعل
ـــع )إيضـــاح 20(. ـــه للبي ـــداول محتفـــظ ب ـــر مت كأصـــل غي
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
31 ديسمبر 2020

الممتلكات والمعدات )تتمة(

تم توزيع مخصص االستهالك في بيان الدخل الشامل الموحد على النحو التالي:

2019 ألف درهم2020 ألف درهم

11,74812,103تكاليف العقود

         9,65913,920مصروفات  إدارية وعمومية

21,40726,023   

4 األصول غير الملموسة

     برامج الحاسوب

20202019

ألف درهمألف درهم

التكلفة:

16.25024.818  في 1 يناير

16.25016.250  في 31 ديسمبر

اإلطفاء المتراكم:

14,91814,023  في 1 يناير

700895  المحمل للسنة

15,61814,918  في 31 ديسمبر

صافي القيم الدفترية:

6321,332  في 31 ديسمبر

5 المخزون

20202019

ألف درهمألف درهم

3,1283,128بضائع للبيع

2,23210,254أعمال قيد التنفيذ 

22,37322,859مواد خام ومواد استهالكية

27,73336,241

)16,562()16,450(ناقصًا: مخصص البنود المتقادمة وبطيئة الحركة

11,28319,679
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5 المخزون )تتمة(

إن الحركة في مخصص البنود المتقادمة وبطيئة الحركة هي كما يلي:

20202019

ألف درهمألف درهم

16,56216,656في 1 يناير
23-إضافات
)51()112(عكس
)66(-شطب

16,450   16,562

6 أصول العقود

20202019
ألف درهمألف درهم

9,373,0969,112,951قيمة األعمال المنجزة
)8,869,655()9,191,782(فواتير اإلنجاز المستلمة والمستحقة

181,314243,296

تم عرض أعمال العقود قيد التنفيذ كما يلي:

20202019
ألف درهمألف درهم

202,178264,420أصول العقود، صافي
)21,124()20,864(الفواتير الفائضة عن قيمة العمل قيد التنفيذ )إيضاح 13(

181,314243,296

تــم إدراج أعمــال العقــود قيــد التنفيــذ كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 بصافــي مخصــص خســائر االئتمــان المتوقعــة بقيمــة  10,908 ألــف درهــم 
)2019: 31,350  ألــف درهــم(. إن حركــة المخصــص هــي كمــا يلــي:

20202019

ألف درهمألف درهم

31,35065,720في بداية السنة

)8,067()5,361(المعكوسات

)4,638(-المشطوبات

)2,982(-تحويل مخصص للمبالغ المدفوعة مقدما للموردين 

)18,683()15,081(تحويل مخصص للذمم التجارية المدينة )إيضاح 7(*

31,350     10,908في نهاية السنة

*يمثل هذا البند المخصص المتعلق بالمبالغ التي تم إصدار فواتير بها للعمالء خالل السنة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
31 ديسمبر 2020
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6 موجودات العقود )تتمة(

إن المبالــغ المتعلقــة بأصــول العقــود هــي أرصــدة مســتحقة مــن العمــالء بموجــب عقــود اإلنشــاء والتــي تنشــأ عندمــا تصبــح المجموعــة مخــواًل 
باســتالم بالمدفوعــات مــن العمــالء بمــا يتوافــق مــع سلســلة مــن اإلنجــازات المرتبطــة بــاألداء. قامــت المجموعــة ســابقًا بــإدراج أصــل عقــد ألي 
عمــل منجــز. يتــم إعــادة تصنيــف أي مبلــغ مــدرج ســابقًا كأصــل عقــد إلــى الذمــم التجاريــة المدينــة فــي اللحظــة التــي يتــم فيهــا إصــدار فاتــورة 

بالعمــل المنجــز إلــى العميــل.
تقــوم إدارة المجموعــة بقيــاس مخصــص الخســارة علــى المبالــغ المســتحقة مــن العمــالء بمبلــغ يســاوي خســارة االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى 
العمــر المتوقــع لــأداة، مــع األخــذ فــي االعتبــار تجربــة التعثــر الســابقة والتوقعــات المســتقبلية لقطــاع اإلنشــاء. يرجــى الرجــوع إلــى اإليضــاح 
رقــم 2.5 حــول البيانــات الماليــة الموحــدة حيــث تــم اإلفصــاح عــن التقديــرات واألحــكام الجوهريــة المتعلقــة بخســائر االئتمــان المتوقعــة وتاريــخ 

االســترداد المســتقبلي.

7 الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى

20202019
ألف درهمألف درهم

421,470475,605الذمم التجارية المدينة
)63,742()59,227(ناقصًا: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

362,243411,863
10,39126,213المبالغ المدفوعة مقدمًا إلى الموردين*

6,012    5,197المبالغ المدفوعة مقدمًا والذمم المدينة األخرى

377,831444,088

*تم تحليل المبالغ المدفوعة مقدمًا إلى الموردين ضمن بيان المركز المالي الموحد كما يلي:

20202019
ألف درهمألف درهم

10,39126,213متداولة
26,82412,120غير متداولة

37,21538,333اإلجمالي**

ا المبلغ هو صافي مخصص بقيمة 601,2 ألف درهم )9102: 186,2 ألف درهم(. **إن هذ 

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

ــم  ــق بالذم ــا يتعل ــة فيم ــان المتوقع ــائر االئتم ــا لخس ــل تقديره ــة يمث ــي القيم ــاض ف ــص لالنخف ــن مخص ــة بتكوي ــوم المجموع تق
التجاريــة المدينــة وهــو نتــاج احتماليــة التعثــر عــن الســداد والخســارة الناتجــة عــن التعثــر علــى القيمــة الدفتريــة للذمــم التجاريــة 
المدينــة والذمــم المدينــة األخــرى. فيمــا يلــي الحركــة فــي مخصــص خســائر االئتمــان المتوقعــة للذمــم التجاريــة المدينــة والذمــم 

المدينــة األخــرى:

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
31 ديسمبر 2020
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
31 ديسمبر 2020

7 الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى )تتمة(

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة  )تتمة(

كما في 13 ديسمبر 0202، كان تحليل الذمم التجارية المدينة كما يلي:

مستحقة الدفع

اإلجمالي
ألف درهم

0 – 30 يوم
ألف درهم

31 – 90 يوم
ألف درهم

91 – 180 يوم
ألف درهم

أكثر من 180 يوم
ألف درهم

2020

421,47059,55560,5309,617291,768ذمم تجارية مدينة

خسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتوقع 
لأداة

)59,227()5,458()3,887()1,959()47,923(

362,24354,09756,6437,658243,845صافي الذمم التجارية المدينة

2019

475,60529,760155,59933,413256,833ذمم تجارية مدينة

خسارة االئتمان المتوقعة على مدى العمر المتوقع 
)50,271()961()9,587()2,923()63,742(لأداة

411,86326,837146,01232,452206,562صافي الذمم التجارية المدينة

كانت الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة خالل السنة كما يلي:
20192018

ألف درهمألف درهم

63,74246,340في بداية السنة

3,638-المحمل للسنة

)4,873()19,596(المبالغ المستردة*

)46(-المشطوبات

15,08118,683تحويل مخصص من موجودات العقود )إيضاح 6(

59,22763,742في نهاية السنة

*تتعلق المبالغ المستردة بشكل رئيسي بالتحصيالت خالل السنة.

ــرات واألحــكام الجوهريــة  ــة الموحــدة حيــث تــم اإلفصــاح عــن التقدي ــات المالي ــى اإليضــاح رقــم 2.5 حــول البيان يرجــى الرجــوع إل
ــخ االســترداد المســتقبلي. المتعلقــة بخســائر االئتمــان المتوقعــة وتاري
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
31 ديسمبر 2020

8 النقدية واألرصدة البنكية

لغرض بيان التدفقات النقدية الموحد، يتكون النقد وما يعادله مما يلي:
20202019

ألف درهمألف درهم

--النقدية في الصندوق

18,7064,909األرصدة البنكية

18,7064,909

)288,877()211,245(ناقصًا: السحوبات على المكشوف من البنوك )إيضاح 14(

)283,968()192,539(النقد وما يعادله

9 رأس المال    
20202019

ألف درهمألف درهم

المصرح به والصادر والمدفوع بالكامل

211,992,000211,992211,992 سهم عادي بقيمة درهم واحد للسهم

10 االحتياطي القانوني

ــي  ــام األساس ــة والنظ ــركات التجاري ــأن الش ــنة 2015 بش ــم )2( لس ــدة رق ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــادي لدول ــون االتح ــًا للقان وفق
للشــركة، يتــم تحويــل ٪10 مــن ربــح كل ســنة إلــى احتياطــي القانونــي غيــر قابــل للتوزيــع. يتطلــب إجــراء هــذه التحويــالت حتــى يبلــغ 
رصيــد االحتياطــي القانونــي نصــف رأس مــال الشــركة المدفــوع. إن هــذا االحتياطــي غيــر متــاح لتوزيــع األربــاح علــى المســاهمين.

11 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

إن الحركة في مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين هي كما يلي:
20192018

ألف درهمألف درهم

20,94124,617في 1 يناير

3,3303,401المحمل للسنة

)7,077()2,087(المدفوع خالل السنة

22,18420,941في 31 ديسمبر
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12 المبالغ المقبوضة مقدما من العمالء

تمثــل المبالــغ المقبوضــة مقدمــا مــن العمــالء بشــكل رئيســي المبالــغ المســتلمة عــن المشــاريع ويتــم اســتخدامها مقابــل الفواتيــر 
عنــد تقديمهــا. تــم تحليــل المبالــغ المقبوضــة مقدمــا مــن العمــالء فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد كمــا يلــي:

20202019

ألف درهمألف درهم

77,11383,049متداولة

25,03225,032غير متداولة 

102,145108,081اإلجمالي

13 الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى

20202019

ألف درهمألف درهم

)معاد إدراجه(

62,82730,834الذمم التجارية الدائنة

64,90275,821مستحقات المشاريع

47,53453,663اإللتزامات األخرى

20,86421,124الفواتير الفائضة عن قيمة األعمال قيد التنفيذ )إيضاح 6(

2,0583,766الذمم الدائنة األخرى

198,185185,208

يبلــغ متوســط فتــرة االئتمــان لشــراء البضائــع 60 يومــًا )2019: 60 يومــًا(. ال يتــم احتســاب فوائــد علــى الذمــم التجاريــة الدائنــة. لــدى 
المجموعــة سياســات إلدارة المخاطــر الماليــة لضمــان دفع كافــة الذمم الدائنة خــالل اإلطار الزمنــي لالئتمان. 

14 السحب على المكشوف من البنوك
20202019

ألف درهمألف درهم

211,245288,877السحب على المكشوف من البنوك

حصلت المجموعة على تسهيالت سحب على المكشوف من عدة بنوك تجارية وتحمل فائدة بمعدالت السوق السائدة.

كمــا فــي 31 ديســمبر 2020، كان لــدى المجموعــة مبلــغ بقيمــة 139 مليــون درهــم )31 ديســمبر 2019: 17 مليــون درهــم( 
ــحوبة. ــر مس ــة وغي ــوف متاح ــى المكش ــحب عل ــهيالت س كتس

فــي 21 أبريــل 2019، قامــت المجموعــة بتحويــل ســحب علــى المكشــوف بقيمــة 85,397 ألــف درهــم إلــى قــرض لــدى بنــك محلــي 
الــذي تمــت تســويته فــي 21 أكتوبــر 2020.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
31 ديسمبر 2020
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15 قروض طويلة األجل

بتاريــخ 21 إبريــل 2019، قامــت المجموعــة بتحويــل ســحب علــى المكشــوف إلــى قــرض قصيــر األجــل مــن بنــك محلــي بقيمــة 85,397 
ألــف درهــم. إن القــرض قصيــر األجــل هــو حــد فرعــي لتســهيل الســحب علــى المكشــوف لــدى البنــك نفســه. يســتحق ســداد القــرض 
قصيــر األجــل فــي تاريــخ االســتحقاق وهــو 6 أشــهر مــن تاريــخ الســحب. يحمــل التســهيل فائــدة بمعــدالت الســوق الســائدة. بلغــت 

القيمــة الدفتريــة للقــرض كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 هــو ال شــيء )2019:85,397 ألــف درهــم(.

ــرة األجــل مــع بنــك محلــي آخــر فيمــا يتعلــق  ــا فــي اســتخدام القــروض قصي ــدأت المجموعــة أيضً ــر 2020 ، ب ــارًا مــن 12 يناي اعتب
بالســداد لمورديهــا مــع اســتحقاق 6 أشــهر مــن تاريــخ الســحب. يحمــل هــذا القــرض فائــدة بســعر الســوق الســائد. بلغــت القيمــة 

ــف درهــم )2019: ال شــيء(. ــة للقــرض كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 32,859 أل الدفتري

بتاريــخ 8 ديســمبر 2020 ، حصلــت المجموعــة علــى قــرض بفائــدة مــن EDGE )الشــركة القابضــة( بمبلــغ 26,000 ألــف درهــم بتاريــخ 
اســتحقاق فــي 31 ديســمبر 2021 يمكــن تســويته علــى شــكل أقســاط أو دفعــة واحــدة. يتــم تحديــد الفائــدة وفًقــا لمعاييــر إيبــور 
الصــادرة مــن مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي وســيتم تعديلهــا علــى أســاس ربــع ســنوي وفًقــا لذلــك. بلغــت القيمــة 

الدفتريــة للقــرض كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 26,000 ألــف درهــم )2019: ال شــيء إيضــاح 23(.

16 إيرادات العقود

ــة  ــرة زمني ــي فت ــت وف ــرور الوق ــات بم ــع والخدم ــل البضائ ــالء لتحوي ــع العم ــة م ــود المبرم ــن العق ــا م ــة إيراداته ــد المجموع تول
محــددة مــن خــالل مصــادر اإليــرادات الرئيســية التاليــة. يتوافــق هــذا البنــد مــع معلومــات اإليــرادات التــي تــم اإلفصــاح عنهــا لــكل 

ــر الماليــة رقــم 8 القطاعــات التشــغيلية. ــار الدولــي إلعــداد التقاري قطــاع يتــم إعــداد تقاريــر عنــه بموجــب المعي

20202019

ألف درهمألف درهم

29,63515,257اإليرادات من عقود اإلنشاء

225,149304,473اإليرادات من تقديم الخدمات

254,784319,730

16.1 توقيت إدراج اإليرادات

20202019

ألف درهمألف درهم

23,9877,534الخدمات المحولة في فترة زمنية محددة

230,797312,196الخدمات المحولة بمرور الوقت

254,784319,730

16.2 األسواق الجغرافية

20202019

ألف درهمألف درهم

230,797319,730اإليرادات الناتجة في دولة اإلمارات العربية المتحدة

-23,987اإليرادات الناتجة من خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

254,784319,730

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
31 ديسمبر 2020
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17 تكاليف العقود
20202019

ألف درهمألف درهم

)معاد إدراجه(

80,67890,721تكاليف المواد والتعاقد من الباطن

118,702131,323تكاليف الموظفين

35,31936,070تكاليف أخرى

234,699258,114

يشمل ذلك تكاليف التمويل البالغة 787,1 ألف درهم )9102: 703,2 ألف درهم(.

18 المصاريف اإلدارية والعمومية 
20202019

ألف درهمألف درهم

)معاد إدراجه(

1,994564المواد

31,59723,214تكاليف الموظفين

17,62224,852تكاليف أخرى

51,21348,630

19 إيرادات أخرى، صافي

ــود  ــول العق ــة وأص ــة المدين ــم التجاري ــى الذم ــة عل ــان المتوقع ــائر االئتم ــص خس ــس مخص ــي عك ــكل رئيس ــد بش ــذا البن ــمل ه يش
ــة. ــالت األجنبي ــرف العم ــائر ص ــاح وخس وأرب

20 الخسائر األساسية والمخفضة للسهم

فــي أغســطس 2020 ، صادقــت اللجنــة التنفيذيــة علــى اقتــراح إدارة الشــركة ببيــع رصيفهــا العائــم بطــول 180 متــرًا بطاقــة رفــع 
تصــل إلــى 10 آالف طــن ، والموجــود حاليًــا فــي منشــأة مينــاء زايــد فــي أبوظبــي. تــم شــراء هــذا الرصيــف العائــم فــي األصــل بهــدف 
زيــادة عائــدات حــوض بنــاء الســفن مــن إصالحــات الســفن التجاريــة والبحريــة ، مــن خــالل معالجــة قيــود البنيــة التحتيــة فــي منشــأة 
المصفــح )قــدرة الرفــع 2000 طــن ، وطــول الســفينة األقصــى 80 متــرًا ، وغاطــس اإلرســاء حوالــي 4 أمتــار( . فــي 27 ينايــر 2021 ، 

تــم توقيــع الصفقــة مــع مشــتٍر مــن المتوقــع أن تكتمــل فــي أو قبــل 30 أبريــل 2021.

تــم قيــاس الرصيــف العائــم المصنــف علــى أنــه محتفــظ بــه للبيــع خــالل الســنة بالقيمــة الدفتريــة )مــع انخفــاض القيمــة الســابق( ، 
أيهمــا أقــل، والقيمــة العادلــة ناقصًــه تكاليــف البيــع فــي وقــت إعــادة التصنيــف ، مــع عــدم تســجيل المزيــد مــن اإلنخفــاض. تــم 
تحديــد القيمــة العادلــة للرصيــف العائــم باســتخدام ســعر عــرض مؤكــد حديــث تــم تعديلــه بالتكاليــف المقــدرة لالســتبعاد مــع األخــذ 

فــي االعتبــار متوســط الصناعــة. يعتبــر هــذا قياسًــا مــن المســتوى 3 وفًقــا للتسلســل الهرمــي للقيمــة العادلــة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
31 ديسمبر 2020
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21 اإليجارات

األراضي

20202019

ألف درهمألف درهمأصول حق االستخدام

5.82311.050

مبالغ مستحقة من طرف ذو عالقة )مدرجة ضمن الذمم التجارية المدينة 

1.158769والذمم المدينة األخرى(

التكلفة: 

-47,156في 1 يناير

47,156-التعديل عند االنتقال إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16

-)29,730(اإلستبعاد

 47,156 17,426في 31 ديسمبر

اإلطفاء المتراكم:

-9,088في 1 يناير

7,3219,088المحمل للسنة

-)12,363(المتعلق باإلستبعاد

4,0469,088  في 31 ديسمبر

صافي القيم الدفترية:

13,38038,068في 31 ديسمبر

تم عرض إلتزامات اإليجار في بيان المركز المالي الموحد على النحو التالي: 

20202019

ألف درهمألف درهمأصول حق االستخدام

1,68518,148المتداولة

11,56529,492الغير المتداولة

13,25047,640

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
31 ديسمبر 2020
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21 اإليجارات )تتمة(

الحركات على التزامات اإليجار كما في وللسنة المنتهية في 31 ديسمبر  هي كما يلي:

األراضي

20202019

ألف درهمألف درهمأصول حق االستخدام

-47,640 كما في 1 يناير

47,762-التعديل عند االنتقال إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16

)2,516()2,516(دفعات اإليجار

-)17,002(المحولة إلى ذمم دائنة تجارية وأخرى

1,8702,394التكلفة المالية

           -)16,742(اإلستبعاد

13,25047,640  

يتعلــق التقاعــد بإيجــار منشــأة مينــاء زايــد ، بالتزامــن مــع خطــة اإلدارة لبيــع حوضهــا العائــم الموجــود هنــاك. تــم تحميــل مصروفــات  
اإليجــار المتبقيــة علــى الربــح أو الخســارة فــي الســنة ذات الصلــة.

يوضح بيان الربح أو الخسارة المبالغ التالية المتعلقة بعقود اإليجار للسنة المنتهية في 31 ديسمبر:

20202019

ألف درهمألف درهمأصول حق االستخدام

)9,088()7,321(مصروفات  االستهالك

)2,394()1,870(التكلفة المالية

-)1,836(المصروفات  المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول منخفضة القيمة

-2,018اإليجارات المتوقفة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
31 ديسمبر 2020
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22 الخسائر األساسية والمخفضة للسهم

يتــم احتســاب الخســائر األساســية والمخفضــة للســهم مــن خــالل تقســيم الخســارة للســنة العائــدة إلــى حاملــي أســهم الشــركة األم 
علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم القائمــة خــالل الســنة كمــا يلــي:

يعكس الجدول التالي الخسارة وبيانات األسهم المستخدمة في احتساب الخسارة للسهم:

20202019

ألف درهمألف درهم

)معاد إدراجه(

)397,3()296,12(الخسارة للسنة العائدة إلى حاملي أسهم الشركة األم )ألف درهم(

211,992211,992المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية الصادرة خالل الفترة )ألف(

)20.0()01.0(الخسائر األساسية والمخفضة للسهم )درهم(

كما في 31 ديسمبر 2020، لم تقم المجموعة بإصدار أية أدوات لها تأثير على الخسائر للسهم عند ممارستها.

23 المعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة

تتضمــن األطــراف ذات العالقــة المســاهمين الرئيســيين للمجموعــة وأعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة الرئيســيين والشــركات 
المســيطر عليهــا مــن قبلهــم ومــن قبــل عائالتهــم، أو التــي يمارســون عليهــا نفــوذًا جوهريــًا فــي القــرارات الماليــة والتشــغيلية. 
تــم اســتبعاد المعامــالت بيــن الشــركة وشــركاتها التابعــة عنــد التوحيــد ولــم يتــم اإلفصــاح عنهــا فــي هــذا اإليضــاح. يتــم اعتمــاد 

أحــكام وسياســات التســعير لهــذه المعامــالت مــن قبــل إدارة المجموعــة.

كانت تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة واألعضاء اآلخرين لإلدارة العليا خالل الفترة كما يلي:

20202019

ألف درهمألف درهم

تعويض موظفي اإلدارة الرئيسيين:

6,123328,5الرواتب والعالوات والمكافآت األخرى

10073مكافآت ما بعد التوظيف

6,2235,896

-2,000مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

مبالغ مستحقة من طرف ذو عالقة )مدرجة ضمن الذمم التجارية المدينة 

والذمم المدينة األخرى(
4,0782,300

مبالغ مستحقة لطرف ذو عالقة )مدرجة ضمن الذمم التجارية الدائنة 
  والذمم الدائنة األخرى(

1,2611,658

-26,000قروض طويلة األجل من طرف ذي عالقة )إيضاح 14(

نتجت هذه األرصدة عن اتفاقية اإلعارة الحالية لبعض الموظفين من كال الطرفين باإلضافة إلى اإليرادات أو التكاليف.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
31 ديسمبر 2020
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
31 ديسمبر 2020

24 اإللتزامات الطارئة وااللتزامات الرأسمالية

أصــدرت البنــوك التــي تتعامــل معهــا المجموعــة، ضمــن ســياق أعمالهــا االعتياديــة، خطابــات ضمــان وســندات أداء وخطابــات اعتمــاد 
بقيمــة 1,396 مليــون درهــم )31 ديســمبر 2019: 1,208 مليــون درهــم( فيمــا يتعلــق بتنفيــذ العقــود والمبالــغ المدفوعــة مقدمــًا 

المتعلقــة بعقــود بنــاء وصيانــة الســفن والتــي كانــت قيــد التنفيــذ فــي نهايــة الفتــرة.

االلتزامات الرأسمالية

ــر الماليــة مــا قيمتــه 12.5  ــرة التقاري ــر المخصصــة فــي نهايــة فت تبلــغ النفقــات الرأســمالية المصــرح بهــا والمتعاقــد عليهــا وغي
ــون درهــم(. ــون درهــم )2019: 2.7 ملي ملي

المطلوبات الطارئة

 فــي ســنة 2020 قامــت الشــركة بتســليم ســفينة ضمــن الجــدول المعــدل، ومــع ذلــك، احتفظــت بالســفينة لفتــرة إضافيــة تــم خاللهــا 
اتخــاذ إجــراءات مفتوحــة ومتطلبــات إضافيــة. وفقــًا لشــروط العقــد، يجــوز للعميــل فــرض تعويضــات عــن األضــرار عــن هــذه الفتــرة 
اإلضافيــة. تعتقــد اإلدارة أن احتماليــة فــرض مثــل هــذه التعويضــات بعيــده كمــا فــي 31 ديســمبر 2020. وبنــاًء علــى ذلــك، لــم يتــم 

إدراج أي مخصــص مــن قبــل المجموعــة فــي الســنوات الحاليــة أو الســابقة.

25 معلومات قطاعية

لــدى المجموعــة نظــام إعــداد تقاريــر إدارة داخليــة وإعــداد ميزانيــة بنــاًء علــى أربعــة قطاعــات خاضعــة لعمليــة إعــداد التقاريــر، 
كــم هــو موضــح أدنــاه، وهــي وحــدات األعمــال االســتراتيجية للمجموعــة. تقــوم اإلدارة بمراجعــة التقاريــر الداخليــة علــى أســاس 

ربــع ســنوي علــى األقــل، لــكل وحــدة مــن وحــدات األعمــال االســتراتيجية.

يوضح المخلص التالي العمليات في كل قطاع من قطاعات المجموعة الخاضعة لعملية إعداد التقارير:

 	 ILS ـــارب و ـــار والتج ـــف واالختب ـــاء والتكلي ـــر والبن ـــث والتطوي ـــة والبح ـــم والهندس ـــدة التصمي ـــة الجدي ـــاء والهندس ـــمل البن  يش
ـــاء ـــواد بن ـــي أي م ـــة ف ـــة والترفيهي ـــكرية والتجاري ـــفن العس ـــارية للس ـــات االستش ـــالت والخدم ـــات والتحوي والترقي

ـــوارب 	  ـــة والق ـــاذج األولي ـــب ، والنم ـــاء القوال ـــر ، وبن ـــث والتطوي ـــي ، والبح ـــم الداخل ـــر التصمي ـــمل تطوي ـــرة ، وتش ـــوارب الصغي الق
ـــرًا مـــع القـــدرة علـــى خـــط إنتـــاج واســـع النطـــاق للقـــوارب العســـكرية والتجاريـــة والفاخـــرة ، والتكليـــف  مـــع LOA حتـــى 24 مت

، والخدمـــات ، وإصـــالح المركـــب وقـــوارب المـــواد الخاصـــة.

ــفن 	  ــات )MRO( للسـ ــات واإلصالحـ ــة واإلصالحـ ــات والصيانـ ــك الترقيـ ــي ذلـ ــا فـ ــكرية ، بمـ ــة العسـ ــالح والصيانـ ــات اإلصـ عمليـ
العســـكرية وخدمـــات الدعـــم المتكاملـــة

تشمل عمليات اإلصالح والصيانة التجارية عمليات التحديث والصيانة واإلصالحات والعمرة )MRO( للسفن التجارية.	 

األنظمة المتكاملة التي تتضمن استيراد وتشغيل األنظمة المتكاملة وبرامج الحاسب اآللي.	 

إن المعلومــات المتعلقــة بــكل قطــاع خاضــع لعلميــة إعــداد التقاريــر مدرجــة أدنــاه. يتــم قيــاس األداء فــي ربــح القطــاع كمــا تــم 
إدراجــه فــي تقاريــر اإلدارة الداخليــة التــي تتــم مراجعتهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

ــة فــي 31  ــات المجموعــة للســنة المنتهي ــة لعملي ــات إعــادة التخصيــص فيمــا يتعلــق بالمعلومــات القطاعي ــم إجــراء بعــض عملي ت
ديســمبر 2019 ، وبنــاًء عليــه ، تــم تعديــل األرقــام المقارنــة لتعكــس بشــكل أكثــر مالءمــة النتائــج لــكل قطــاع بنــاًء علــى التكلفــة 

علــى أســاس النشــاط.   
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25 معلومات قطاعية )تتمة(

بناء السفن
القوارب 
الصغيرة

خدمات 
الدعم 

العسكري

إصالح 
السفن 

التجارية
األنظمة 

المجموعاالستبعاداتغير الموزعةالمتكاملة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 
2019

254,784--19,19023,987149,95960,4751,173إيرادات العقود

)234,699(   -    - )7,443()69,925()117,174()20,540()19,617(تكاليف العقود

20,085 -    -   )6,270()9,450(3,44732,785)427(إجمالي الربح

)51,213( -   )16,152()610()11,756()15,239()2,808()4,648(مصروفات  إدارية وعمومية *

االستهالكات واإلطفاءات 
واإلنخفاض في القيمة

)429()375()1,669()2,821()9()5,258(   - )10,561(

)6,578( -   )6,578( -    -    -    -    -   تكاليف التمويل

26,575 -   18,71371,001705-6,149إيرادات أخرى، صافي

)21,692( -   )27,283()5,888()24,020(64526434,590ربح / )خسارة( القطاع

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 
2019

319,730   -    - 15,1169,921238,10049,7776,816إيرادات العقود

)258,114(   -    - )10,980()62,947()178,245()10,792(4,850تكاليف العقود

61,616 -    -   )4,164()13,170(59,855)871( 19,966 إجمالي الربح

)52,268(-)22,806()2,881()9,722()11,633()1,859()3,367(مصروفات  إدارية وعمومية *

االستهالكات واإلطفاءات 
واإلنخفاض في القيمة

)452()207()3,458()3,096(-)7,804(-)15,017(

)10,182(-)10,182(-----تكاليف التمويل

12,058-9,261--2,797--إيرادات أخرى، صافي

)3,793( -   )31,531()7,045()25,988(47,561)2,937(16,147ربح / )خسارة( القطاع

 كما في 31 ديسمبر 2019
)معاد إدراجه(

825,018)28,905(236,13533,432267,525122,17693,276101,379األصول

605,868)20,019(156,1227,15851,75011,21733,312366,328اإللتزامات

3,221   - 759-1971301,0371,098النفقات الرأسمالية

 كما في 31 ديسمبر 2019
)معاد إدراجه(

976,986)81,632(244,44513,664435,711110,52888,977165,293األصول

736,144)72,746(145,7823,61556,48546,65144,034512,323اإللتزامات

2,062-367-15363635844النفقات الرأسمالية
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26 األدوات المالية

السياسات المحاسبية الهامة

ــاس  ــاس القي ــر اإلدراج وأس ــك معايي ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة المتبع ــبية الهام ــاليب المحاس ــات واألس ــل السياس ــن تفاصي ــاح ع ــم اإلفص ت
ــات  ــة واإللتزام ــول المالي ــات األص ــن فئ ــة م ــكل فئ ــق ب ــا يتعل ــات  فيم ــرادات والمصروف ــه إدراج اإلي ــاًء علي ــم بن ــذي يت ــاس ال واألس

ــدة. ــة الموح ــات المالي ــول البيان ــم 2.5 ح ــاح رق ــن اإليض ــة ضم ــوق الملكي ــة وأدوات حق المالي

إدارة مخاطر رأس المال

تقــوم المجموعــة بــإدارة رأس مالهــا للتأكــد مــن أنهــا ســوف تكــون قــادرة علــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة مــع زيــادة العائــد 
علــى حقــوق الملكيــة. تراقــب المجموعــة رأس المــال باســتخدام نســبة المديونيــة، وهــي صافــي الديــن مقســومًا علــى إجمالــي 
حقــوق الملكيــة )باســتثناء الحقــوق غيــر المســيطرة( زائــدًا صافــي الديــن. يتــم احتســاب نســبة المديونيــة للمجموعــة علــى النحــو 

التالــي:

يتم احتساب نسبة المديونية كما يلي:

20202019

ألف درهمألف درهم

)معاد إدراجه(

198,185802,581الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى

32,859793,58قروض بنكية 

-26,000قروض األطراف ذات العالقة

192,539283,968ناقصًا: النقد وما يعادله

449,583554,573صافي الدين

219,288240,980إجمالي حقوق الملكية

668,871795,553إجمالي حقوق الملكية وصافي الدين

%70%67نسبة المديونية 

إدارة المخاطر المالية

ــات المجموعــة. تشــمل هــذه  ــة المتعلقــة بعملي ــة وإدارة المخاطــر المالي ــة فــي المجموعــة بمراقب يقــوم قســم الشــؤون المالي
المخاطــر مخاطــر العمــالت األجنبيــة ومخاطــر معــدالت الفائــدة ومخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســيولة. ال تدخــل المجموعــة وال تتــداول 

فــي أدوات ماليــة مشــتقة ألغــراض المضاربــة أو إدارة المخاطــر.

إدارة مخاطر العمالت األجنبية

إن عقــود المجموعــة الرئيســية مــع العمــالء وكذلــك مــع بعــض المورديــن الرئيســيين والمقاوليــن مــن الباطــن بعمــالت غيــر الدرهــم 
اإلماراتــي، وبالتالــي لــدى المجموعــة مخاطــر تعــرض لمعامــالت صــرف العمــالت األجنبيــة.

وبســبب ثبــوت الدرهــم اإلماراتــي أمــام الــدوالر األمريكــي، ال تمثــل األرصــدة بالــدوالر األمريكــي مخاطــر عمــالت جوهريــة. لذلــك تــرى 
اإلدارة أن تعــرض المجموعــة لمخاطــر العمــالت يقتصــر علــى اليــورو.
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إدارة مخاطر العمالت األجنبية )تتمة(

تحليل حساسية العمالت األجنبية

ــة: ــالت األجنبيــة للمجموعــة فــي نهايــة فتــرة التقاريــر المالي فيمــا يلــي القيــم الدفتريــة لأصــول واإللتزامــات النقديــة بالعم
              الموجوداتالمطلوبات

2020201920202019

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

)معاد إدراجه()معاد إدراجه(

175,199174,230163,442860,341اليورو

48,19340,21180,474684,74الدوالر األمريكي

5645554882,013أخرى

223,956214,996244,404192,567

فــي 31 ديســمبر 2020، إذا ارتفــع / انخفــض معــدل صــرف العمــالت األخــرى بخــالف الــدوالر األمريكــي بنســبة ٪10 مقابــل الدرهــم 
اإلماراتــي، مــع بقــاء كافــة المتغيــرات األخــرى ثابتــة، لــكان خســارة المجموعــة أعلــى / أقــل بمبلــغ 1.2 مليــون درهــم )2019: أعلــى 

/ أقــل بمبلــغ 3 مليــون درهــم( وبشــكل رئيســي نتيجــة أربــاح أو خســائر صــرف العمــالت األجنبيــة مــن تحويــل اليــورو.

إدارة مخاطر معدالت الفائدة

تتعرض المجموعة لمخاطر معدالت فائدة التدفقات النقدية على قروضها البنكية التي تخضع لمعدالت فائدة متغيرة.

يوضــح الجــدول التالــي حساســية خســارة المجموعــة للســنة تجــاه التغيــر المحتمــل بشــكل معقــول فــي معــدالت الفائــدة، مــع بقــاء 
كافــة المتغيــرات األخــرى ثابتــة.

التأثير على الخسارة

ألف درهم

2020

1,351+50 زيادة في نقاط األساس

)153,1(- 50 نقص في نقاط األساس

2019

178,1+50 زيادة في نقاط األساس

)178,1(- 50 نقص في نقاط األساس
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26 األدوات المالية )تتمة(

تشــير مخاطــر االئتمــان فيمــا يتعلــق بالمجموعــة إلــى مخاطــر تعثــر الطــرف المقابــل فــي الوفــاء بالتزاماتــه التعاقديــة ممــا يــؤدي 
إلــى خســارة ماليــة للمجموعــة، وتنشــأ بشــكل رئيســي مــن الذمــم التجاريــة المدينــة والذمــم المدينــة األخــرى واألرصــدة البنكيــة 

األخــرى للمجموعــة.

إدارة مخاطر العمالت األجنبية )تتمة(

تتحكــم المجموعــة فــي مخاطــر االئتمــان مــن خــالل مراقبــة التعرضــات االئتمانيــة، والحــد مــن المعامــالت مــع أطــراف مقابلــة محددة 
وتقييــم الجــدارة االئتمانيــة لأطــراف المقابلــة بشــكل روتينــي ومنتظــم. تســعى المجموعــة للحــد مــن مخاطــر االئتمــان فيمــا يتعلــق 

بالعمــالء مــن خــالل وضــع حــدود ائتمانيــة للعمــالء األفــراد ومراقبــة الذمــم المدينــة القائمــة.

تركيز مخاطر االئتمان

ــس  ــي نف ــطة ف ــة، أو أنش ــة مماثل ــطة تجاري ــي أنش ــة ف ــراف المقابل ــن األط ــدد م ــارك ع ــا يش ــان عندم ــر االئتم ــز مخاط ــأ تركي ينش
ــات  ــاء بااللتزام ــى الوف ــم عل ــر قدرته ــى تؤث ــؤدي إل ــأنها أن ت ــن ش ــة م ــة مماثل ــزات اقتصادي ــم مي ــة، أو لديه ــة الجغرافي المنطق
ــى  ــان إل ــر االئتم ــز مخاط ــير تركي ــرى. يش ــروف األخ ــية أو الظ ــروف السياس ــة أو الظ ــرات االقتصادي ــل بالتغي ــكل مماث ــة بش التعاقدي

ــن. ــي معي ــع جغراف ــن أو موق ــاع معي ــى قط ــر عل ــي تؤث ــورات الت ــاه التط ــة تج ــبية ألداء المجموع ــية النس الحساس

تقــوم المجموعــة بشــكل رئيســي بتنفيــذ عقــود للقيــادة العامــة للقــوات المســلحة اإلمارتيــة - كمــا فــي 13 ديســمبر 0202، حيــث 
بلغــت أصــول العقــود والذمــم التجاريــة المدينــة والســلف المســتلمة مــن القيــادة العامــة للقــوات المســلحة اإلماراتيــة صافــي مركــز 
مديــن بقيمــة 593 مليــون درهــم )9102: 635 مليــون درهــم(. تعتقــد اإلدارة أنــه يتــم تخفيــف تركيــز مخاطــر االئتمــان مــن خــالل 

الجــدارة االئتمانيــة العاليــة واالســتقرار المالــي لعمالئهــا.

إن مخاطــر االئتمــان علــى األمــوال الســائلة واألدوات الماليــة المشــتقة محــدودة ألن األطــراف المقابلــة هــي بنــوك محليــة مرموقــة 
تتــم مراقبتهــا عــن كثــب مــن قبــل الهيئــة التنظيميــة. تمثــل القيمــة الدفتريــة المعروضــة فــي هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة 

أقصــى تعــرض للمجموعــة لمخاطــر االئتمــان علــى هــذه القــروض والذمــم المدينــة.

ــة  ــة بأي ــة المشــتقة ليســت مضمون ــوك واألصــول المالي ــدى البن ــة األخــرى واألرصــدة ل ــة والذمــم المدين ــة المدين إن الذمــم التجاري
ضمانــات. يقــارب المبلــغ الــذي يمثــل بشــكل أفضــل أقصــى تعــرض لمخاطــر االئتمــان علــى األصــول الماليــة فــي نهايــة فتــرة التقاريــر 

الماليــة، فــي حالــة فشــل األطــراف المقابلــة فــي الوفــاء بالتزاماتهــا بشــكل عــام، قيمتهــا الدفتريــة.

مخاطر السيولة

ــاء إطــار عمــل مناســب إلدارة  ــي قامــت ببن ــق إدارة المجموعــة، والت ــى عات ــة إلدارة مخاطــر الســيولة عل تقــع المســؤولية النهائي
مخاطــر الســيولة ومتطلبــات التمويــل القصيــرة والمتوســطة والطويلــة األجــل للمجموعــة ومتطلبــات إدارة الســيولة. تقــوم 
ــإدارة مخاطــر الســيولة عــن طريــق الحفــاظ علــى احتياطيــات كافيــة وتســهيالت بنكيــة وتســهيالت اقتــراض مُلتــزم  المجموعــة ب
بهــا مــن خــالل المراقبــة المســتمرة للتدفقــات النقديــة المتوقعــة والفعليــة ومطابقــة اســتحقاقات األصــول واإللتزامــات الماليــة.

تلخــص الجــداول التاليــة فتــرة االســتحقاق التعاقــدي المتبقــي لأصــول واإللتزامــات الماليــة. تــم إعــداد الجــداول بنــاًء علــى التدفقــات 
النقديــة غيــر المخصومــة لأصــول واإللتزامــات الماليــة بنــاًء علــى أقــرب تاريــخ يمكــن فيــه مطالبــة المجموعــة بالدفــع أو التحصيــل. 
يشــمل الجــدول التدفقــات النقديــة الرئيســية فقــط حيــث أن مبلــغ الفائــدة قليــل. إن محفظــة اســتحقاق األصــول واإللتزامــات الماليــة 

فــي نهايــة فتــرة التقاريــر الماليــة هــي كمــا يلــي:
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بعد 5 سنوات2 – 5 سنواتخالل سنة واحدةالقيمة الدفترية 

درهمدرهمدرهمدرهم

2020

--198,185581,891الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى

--244,104401,442القروض البنكية 

26,00026,000قروض األطراف ذات العالقة

13,2501,6857,8553,710إلتزامات عقود اإليجار 

481,539469,9747,8553,710

2019

--185,208802,581الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى

--374,274472,473القروض البنكية 

47,640841,81036,325,862إلتزامات عقود اإليجار 

607,122036,775036,32268,5

باســتثناء القــروض البنكيــة والمســحوبات علــى المكشــوف وإلتزامــات عقــود اإليجــار وقــروض األطــراف ذات العالقــة، فــإن جميــع 
اإللتزامــات الماليــة للمجموعــة ال تحمــل فائــدة.

27 القيمة العادلة لألدوات المالية

تتكون األدوات المالية من األصول المالية واإللتزامات المالية.

تتكــون األصــول الماليــة مــن نقــد وأرصــدة بنكيــة وذمــم تجاريــة مدينــة وذمــم مدينــة أخــرى وأصــول العقــود. تتكــون اإللتزامــات 
الماليــة مــن ذمــم تجاريــة دائنــة وذمــم دائنــة أخــرى وســحب علــى المكشــوف مــن البنــوك وقــروض ألجــل وإلتزامــات عقــود اإليجــار.

ال تختلف القيم العادلة لأدوات المالية بشكل جوهري عن قيمتها الدفترية.

28 أرقام مقارنة

تمــت إعــادة تصنيــف بعــض أرقــام المقارنــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة لتتوافــق مــع عــرض الســنة الحاليــة. ليــس لعمليــات إعــادة 
التصنيــف تأثيــر علــى الخســارة أو حقــوق الملكيــة المدرجــة ســابقًا للمجموعــة.
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