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 تقرير مراجعة البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 إلى أعضاء مجلس إدارة شركة الجرافات البحرية الوطنية ش.م.ع. 

 مقدمـة
)"الشــركة"و ركــركاالا الةابعة قمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز الموحد المرفق لشــركة الارافاا الرير ة الوينية م.ع. . 

البياناا الموجزة الموحدة للربح أر الخســــــااة  الدام الشــــــامم   ر   2022مااس   31كما في )يشــــــاا ملالا معاا بــــــــــــــــــــ "المامو ة"و   
ارى. من اإلدااة األةفسـار ة اليضـاحاا  اإللفةرة الثالثة أكـلر المنةلية بلل  الةاا   ر الةدفقاا النقدية الةغاراا في حقوق الملكية ر 

"الةقاا ر   34الموحدة ر رضـــــــــلا رفقاا للماياا الميايـــــــــبي الدرلي اق   المرحلية الموجزة  المالية  البياناامســـــــــعرلة  ذ م داد  ل  
 ميةناداا ملى مراجعةنا. الموجزة الموحدة المرحلية المالية البياناايةنةاج حول  ل  . من مسعرلاةنا  ي مبداء مالمالية المرحلية"

 نطاق المراجعـة
"مراجـعة المعلوـماا المـالـية المرحلـية الةي يقوع بـلا    2410المراجـعة اق    المةعلق بعملـياالـقد قمـنا بمراجعةـنا رفـقاا للماـياا اـلدرلي  

. اةضــمذ مراجعة المعلوماا المالية المرحلية الاياع برجراء اإليــةفســاااا  بشــ م ا يســي مذ مدقق اليســاباا المســةقم للمنشــ ة "
ــم   األكخاص المسعرلاذ  ذ األموا المالية رالميايبية  رإارا  مجراءاا ايلالية رإجراءاا مراجعة أارى. من نطاق المراجعة أقــــ

دقاق  ربالةالي  فرنلا ال ام ننا مذ اليصــول  لى ا داد حول جمي  جو ر ا مذ نطاق الاياع بالةدقاق رفقاا للمعايار الدرلاــــــــــــــــة للة
 األموا اللامـة الةي يم ذ أن يبانلا الةدقاق. للا  فرننا ال نبدي اأي ادقاق بش نلا.

 اإليةنةـاج
الموحدة المرفقة ل  ية  م داد ا    المرحلية الموجزة  المالية  البيانااايـــــــةناداا ملى مراجعةنا  ل  يةباذ لنا ما يد ونا ملى اإل ةقاد ب ن 

 ."الةقاا ر المالية المرحلية" 34مذ جمي  النواحي الاو ر ة  رفقاا للماياا الميايبي الدرلي اق  

 أمر آار
رالمعلوماا اإليضـــــــــاحية ةاا العالقة مذ قبم    2021ديســـــــــمبر    31في   الموحدا  ادقاق مرالغ المقاانة في بيان المركز المالي  

المـاليـة    بيـانـااالاأي غار معـدل حوللـا. امـر مراجعـة   2022ينـاير   31مـدقق حســـــــــــــــابـاا آار رالـلي أفلر اقر ر  المعا  في  
راإليضــاحاا الةفســار ة األارى لربح أر الخســااة رالدام الشــامم رالةغاراا في حقوق الملكية رالةدفقاا النقدية  الموجزة الموحدة ل

مايو  10مذ قبم نفس المدقق اللي أصـــــــــــدا ايـــــــــــةنةاج غار معدل بةاا     2021مااس    31لفةرة الثالثة أكـــــــــــلر المنةلية في  
2021. 

 
 ديلو ر آند اوم )الشرق األريطو
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   2022  2021 
 )غير مدقق    )غير مدقق(   إاضاحات 
 ألف د      ألف درهم   
      

 1,168,486  1,551,862  10 مع العمالءالعقود مد إيرادات 
         1,183,269 ) ( 1,427,586 )  اكاليف العقود 

      
   14,783 ) 124,276     )الخسارة( /إجمالي الربح

      
طريقة حقوق  ل محتسحة شفقاً  إدتثما اتحصة مد صافي نتانج 

 1,743  1,151   الملكية
   26,442 ) ( 36,701 )  مصا يف  مومية شإدا ية 

   12,160 ) (6,049 )  صافي اكاليف امويل 
 13,738  ( 20,298 )  صرف  مالت أجنبية  مسادب /)خسانر 
مسادب القيمة العادلة  لى موجودات مالية بالقيمة   /)خسانر 

 4,246  (752 )  العادلة مد خالل الربح أش الخسا ة
       61,848  5,223     صافي إيرادات أخرى 

      
 28,190  66,850   قبل الضريبةربح ال
      

         1,570 ) (1,384 )  مصا يف ضريحة الدخل  لى العمليات الخا جية
      

       26,620  65,466  11 ربح الفترة 
      

      الربح العائد إلى: 
 26,547  65,387   مسا مي الشركة

       73  79   حقوق الملكية غير المسيطرة 
      

       26,620  65,466   ربح الفترة 
      

 العائد إلى  لسهم )بالدرهم(لالعائد األساسي والمخفض 
       0,04  0,08  13 حاملي أسهم الشركة  
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   2022  2021 
 )غير مدقق    )غير مدقق(    
 ألف د      ألف درهم   
      

 26,620  65,466   ربح الفترة 
      

      الدخل/ )الخسارة( الشاملة األخرى 
  البنود التي قد يت  إ ادة اصنيف ا نحقا إلى بيان الربح أش الخسا ة

 : الموحد في الفترات الالحقة
     

      
 4,595  7,379   خالل الفترة الناارة  د أدشات التحوطمسادب القيمة العادلة 

       295  ( 97,936 )  فرشقات الصرف الناارة  د احويل العمليات األجنبية
      

       4,890  ( 90,557 )  )الخسارة(/ الدخل الشامل اآلخر للفترة 
      

       31,510  ( 25,091 )  الدخل الشامل للفترة )الخسارة(/ مجموع 
      

      العائد إلى: الدخل الشامل )الخسارة(/ مجموع 
      

 31,437  ( 25,170 )  مسا مي الشركة
       73  79   حقوق الملكية غير المسيطرة 

      
       31,510  ( 25,091 )  للفترة مجموع )الخسارة(/ الدخل الشامل 
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 رأس  
 أرباح مستبقاة   أخرى  إحتياطيات  إندماجإحتياطي   المـال 

 
حقوق الملكية العائدة  

  الشركة لمساهمي
 حقوق الملكية  
  غير المسيطرة 

 
حقوق   مجموع
 الملكية

 ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    ألف درهم    
               

 3,095,439  2,746  3,092,693  2,955,161  37,532    475,000)  575,000  )مدقق  2021يناير  1الرصيد في 
               

 26,620  73  26,547  26,547  -  -  -   بح الفترة   
 4,890  -  4,890  -  4,890  -  -  للفترة  اآلخر الشامل الدخل

               
               

 31,510  73  31,437  26,547  4,890  -  -  مرمو. الدخل الشامل للفترة 
 1,490,000  -  1,490,000  -  -  1,240,000  250,000    18)إاضاح  اإلدتحواا  لى رركة اابعة

   75,000)  -    75,000)    75,000)  -  -  -   14)إاضاح  اوزيعات أ باح 
               
               

 4,541,949  2,819  4,539,130  2,906,708  42,422  765,000  825,000  )غير مدقق  2021ما س  31الرصيد في 
               
               

 5,518,385  2,876  5,515,509  3,782,325  143,184  765,000  825,000  )مدقق  2022يناير  1الرصيد في 
               

 65,466  79  65,387  65,387  -  -  -   بح الفترة 
   90,557)  -    90,557)  -    90,557)  -  -  للفترة  الخسا ة الشاملة األخرى 

               
               

   25,091)  79    25,170)  65,387    90,557)  -  -  الدخل الشامل للفترة  )الخسا ة / مرمو.
               
               

 5,493,294  2,955  5,490,339  3,847,712  52,627  765,000  825,000  )غير مدقق(  2022مارس   31الرصيد في 
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   2022  2021 
 )غير مدقق   )غير مدقق(  إيضاحات  
 ألف د      ألف درهم    

      األنشطة التشغيلية 
 28,190  66,850    بح الفترة 

      اعديالت لـ:
 93,790  113,347  3 ادت الك ممتلكات شآنت شمعدات  
 2,851  3,505  4 إدت الك حق إدتخدا. الموجودات 

 -  2,112   إدتحعاد ممتلكات شآنت شمعدات  خسا ة مد
القيمة العادلة لموجودات مالية بالقيمة العادلة مد خالل  خسا ة/ )مسسب   
  4,246)   752   الربح أش الخسا ة 

 447  605   الحركة شمتقاد. ء بطي مخزشن مخصص 
  1,743)   (1,151)    طريقة حقوق الملكية ل  شفقاً  إدتثما ات محتسحةحصة مد صافي نتانج  

  1,868)   13,260   مخصص خسانر إنتمانية متوقعة 
  49,708)   -   رراء  صفقة مسسب مد 

 12,160  6,049   اكاليف امويل  صافي 
       9,893  9,986   للموففيدن ااة الخدمة   مخصص مسافآت 

      
   215,315  89,766 

  4,487)   2,112   صافي   ة مدفو الادترداد ضريحة الدخل/ ) 
        14,966)   ( 11,869)    المدفو ة للموففيدن ااة الخدمة  مسافآت

      
   205,558  70,313 

      التغيرات في  أس المال العامل:
 51,588  11,543   مخزشن الفي التغير  

 615,944  ( 62,663)    ام  مدينة ارا ية شأخرى التغير في 
  23,898)   176,783   موجودات العقود التغير في 
 242,937  217,616   العقود  مطلوباتالتغير في 

   619,115)   ( 389,735)    في ام  داننة ارا ية شأخرى   التغير
            

       337,769  159,102   األنشطة التشغيلية  الناتج من صافي النقد 
      األنشطة اإلستثمارية 

  19,800)   ( 54,724)   3 متلكات شآنت شمعدات م رراء 
 22  7,041    اندات مد إدتحعاد ممتلكات شآنت شمعدات 

   481,905)   -    ند اندتحواا  لى رركة اابعة  صافي  حسابات بنكية مسشوفة مقبولة 
             1,271  5,978   مستلمة   فاندة 

   500,412)   ( 41,705)    اإلستثمارية صافي النقد المستخدم في األنشطة 
      

      األنشطة التمويلية  
   152,008)   ( 90,775)    اسديد قرشض ألجل  

  8,130)   ( 19,552)    اسديد مطلوبات  قود اإلارا  
  75,207)   -   أ باح مدفو ة اوزيعات 

        10,424)   (9,056)    فواند مدفو ة
      

               245,769)   ( 119,383)    المستخدم في األنشطة التمويلية صافي النقد 
   408,412)   (1,986)    النقص في النقد ومرادفات النقد  صافي 

      
 508,692  802,199   يناير  1النقد شمرادفات النقد في 

        8,022)   96,093)     مالت أجنبية   احويل ا ثير التغيرات في 
      
       92,258  704,120  7   مارس  31نقد ومرادفات النقد في ال
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 معلومات عامة 1
 

" أش "الشركة"   ي رركة مسا مة  امة ا دسر في إما ة أبو فبيم إن إ. دي دي)"  رركة الررافات الححرية الوننية .م.م.مإن  
 مد دــمو يدالصــاد    1985  لســنة 9  ش )3 ق  )  يدالمعدل بالمردــومش   1979  لســنة  10ا دــســر الشــركة بموجب القانون  ق  )

ــيخ خليفة بد زايد آل ن يان   ــركإن  نانب حاك  إما ة أبوفبيم الاي كان حين ا  الشــــــ ــرل للشــــــ    3649ة  و  م ب العنوان المســــــ
 أبوفبي  اإلما ات العربية المتحدةم

 
  شفرش  ااتضــمد  ا  البيانات المالية الموجزة الموحدة األداء المالي شالمركز المالي للشــركة شرــركاا ا التابعة شالمشــا يع المشــتركة 

 افاصيل ا أدنا م إد اج"المرمو ة"   شالتي ا    بـ معاً )اشا  إلي ا 
 

ادتصالح األ اضي ب  اات الصلة   مالاألش   الررفش قود   شاإلنشاءفي انفيا  قود ال نددة شالمشتريات   نيسياعمل الشركة بشسل 
بموجب اوجي ات حسومة أبوفبي )"الحسومة" م اعمل المرمو ة     نيسيبشسل ش في الميا  اإلقليمية لدشلة اإلما ات العربية المتحدة   

  االت الححريد شمصـر شالمملكة العربية السـعوداة شال ند مد خالل رـركاا شيشـملة خرى في المنطقاأل الوناات القضـانيةفي   كالت
 التابعة شالفرش. شالعمليات المشتركةم

 
 بلد التأسيس اإلسم 

نسبة المساهمة في  
 األنشطة الرئيسية  حقوق الملكية % 

  2022 2021  
     

الشركات التابعة لشركة الجرافات البحرية  
 ش.م.ع.الوطنية 

    

اإلما ات العربية   رركة اإلنشاءات البترشلية الوننية .م.م.م
 المتحدة  

 ال نددة شالتو يد شاإلنشاءات  % 100 % 100

مصنع إما ات أش شبا ألنظمة اكنولوجيا البناء  
 )إما ات أش شبا   السريع ام.م.م 

اإلما ات العربية  
 المتحدة  

 صنا ة شاو يد الخردانة الرا زةم   % 100 % 100

     
اإلما ات العربية   رركة الررافات الححرية الوننية )صنا ي 

 المتحدة  
شملحقاا ا؛   % 100 % 100 الصلب  أنابيب  بنسحة  اصنيع    % 1شاإلحتفاظ 

تتمارى  لادتثما ات الشركات التابعة للمرمو ة بحصة    مد
 مع التشريعات المحليةم

     
اإلما ات العربية   ملالدتشا ات ال نددية ام.م. رركة أدات 

 المتحدة  
مران  % 100 % 100 في  اندتشا ات  المدنية    تخدمات  ال نددة 

شالمعما ية شالتنقيب شال نددة الححرية باإلضافة إلى اقدا   
 مخدمات مختبرية اات الصلة 

     
  م بي م رركة الررافات الححرية الوننية إس 

 مدي
ــتصـــــــالحات البرية شخدمات اركيب أنابيب ميا    % 100 % 100 الححريد   قود اندـــــ

 للمنشآت الححرية ش قود التنقيبم 
     

الشركة ال نداة الوننية الححرية للبنية التحتية  
 الخاصة المحدشدة 

األ اضي   % 100 % 100 ال ند  بادتصالح  المتعلقة  شاأل مال  الحفر  أ مال 
شاإلنشاءات   الموانئ  ش قود  المدنية  ال نددة  شمقاشنت 

 الححريةم
الشركات التابعة لشركة اإلنشاءات  

 البنرولية الوطنية ش.م.ع.
    

اإلنشاءات البتولية الوننية ال نددية  رركة 
 المحدشدة 

المملكة العربية  
 السعوداة 

 ال نددة شالتو يد شاإلنشاء  % 100 % 100

     
رركة اإلنشاءات البترشلية الوننية ال نددية  

 المحدشدة )السعوداة  
 ال نددة  % 100 % 100 ال ند 

     
 ال نددة  % 80 % 80 ال ند  أنيوا ال نددية بي في اي المحدشدة 
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 )يتبع( معلومات عامة 1
 

 بلد التأسيس اإلسم 
نسبة المساهمة في  
 األنشطة الرئيسية  حقوق الملكية % 

  2022 2021  
     

شركة الجرافات البحرية الوطنية    فروع
 ش.م.ع.

    

المملكة العربية   رركة الررافات الححرية الوننية 
 السعوداة 

األ اضي   فر.  فرع بادتصالح  المتعلقة  شاأل مال  الحفر  أ مال 
شاإلنشاءات   الموانئ  ش قود  المدنية  ال نددة  شمقاشنت 

 الححريةم
     

األ اضي   فر.  فرع مصر الررافات الححرية الوننية رركة  بادتصالح  المتعلقة  شاأل مال  الحفر  أ مال 
شاإلنشاءات   الموانئ  ش قود  المدنية  ال نددة  شمقاشنت 

 الححريةم
     

األ اضي   فر.  فرع المالداف  رركة الررافات الححرية الوننية  بادتصالح  المتعلقة  شاأل مال  الحفر  أ مال 
شاإلنشاءات   الموانئ  ش قود  المدنية  ال نددة  شمقاشنت 

 الححريةم
     

األ اضي   فر.  فرع أبوفبي  رركة الررافات الححرية الوننية  بادتصالح  المتعلقة  شاأل مال  الحفر  أ مال 
شاإلنشاءات   الموانئ  ش قود  المدنية  ال نددة  شمقاشنت 

 الححريةم
     

ــي   فر.  فرع دبي  الوننية رركة الررافات الححرية  أ مال الحفر شاأل مال المتعلقة بادـــــــتصـــــــالح األ اضـــــ
شمقاشنت ال نددـــــــــــة المدنية ش قود الموانئ شاإلنشـــــــــــاءات  

 الححريةم 
     

شركة الجرافات البحرية  ل  مشروع مشترك
 الوطنية ش.م.ع.

    

رركة التحدي المصرية اإلما ااية للررافات  
 الححرية 

األ اضي   % 49 % 49 مصر بادتصالح  المتعلقة  شاأل مال  الحفر  أ مال 
شاإلنشاءات   الموانئ  ش قود  المدنية  ال نددة  شمقاشنت 

 الححريةم
     

  اإلنشاءات البتروليةشركة ل  الشركة الزميلة
 الوطنية ش.م.ع.

    

 الخدمات ال نددية شاإلدتشا ية  %33,33 % 33,33 فرنسا  برنسيبيا أس ااه اس 
     

اإلنشاءات  شركة العمليات المشتركة ل 
 الوطنية ش.م.ع. البترولية

    

رركة اإلنشاءات البترشلية الوننية    –ايسنيب 
 الحقل الكامل دطح  –

 ال نددة شالتو يد شاإلنشاء  % 50 % 50 

     
ايسنيب   – رركة اإلنشاءات البترشلية الوننية 

  1-)إي بي دي  750 –يو زيد  –
 ال نددة شالتو يد شاإلنشاء  % 40 % 40 

     
ايسنيب   – رركة اإلنشاءات البترشلية الوننية 

 2-يو إل 
 ال نددة شالتو يد شاإلنشاء  % 50 % 50 

     
ايسنيب   – رركة اإلنشاءات البترشلية الوننية 

 ااه جي اف ااه 
 ال نددة شالتو يد شاإلنشاء  % 50 % 50 

     
ايسنيب   –  البترشلية الوننيةرركة اإلنشاءات  

 يو اس جاز كاب فيد  –جيه في 
 ال نددة شالتو يد شاإلنشاء  % 50 % 50 
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 أساس اإلعداد واألحكام المحاسبية الهامة 2

 أساس اإلعداد  2/1
 التقا ير المالية المرحليةم  34المحادبي الدشلي  ق  ا  إ داد البيانات المالية الموجزة الموحدة للمرمو ة بناًء  لى المليا  

 
لبيئة انقتصــــاداة الرنيســــية التي ل الوفيفيةش ي العملة  )"الد   "    ا   رض  ا  البيانات المالية الموجزة الموحدة بالد    اإلما ااي

فة المعلومات المالية المعرشضـــة بالد    الوفيفيةم ا  اقريب كابتحديد  ملت ا    في المرمو ة  رـــركةكل  اقو.المرمو ةم   ب ااعمل  
 خالف التم إن إاا أرير إلىاإلما ااي إلى أقرب ألف 

 
قراءا ا  شينحغيلبيانات المالية السنوية الموحدة ل  الالزمةالمعلومات شاإلفصاحات   جميعن اتضمد البيانات المالية الموجزة الموحدة  

ــنة المنت ية في   إلى جانب ــنوية الموحدة للمرمو ة للســ ــمبر    31البيانات المالية الســ فترة لنتانج لالت  إن الم باإلضــــافة  2021داســ
داســـمبر   31في   دـــتنت يالتي  ن اعتبر بالضـــرش ة م رـــر  لى النتانج للســـنة المالية    2022ما س   31الثالثة أرـــ ر المنت ية في  

 م2022

 لتقارير المالية الجديدة والمعّدلةالمعايير الدولية إلعداد ا 2/2

المعــايير الــدوليــة للتقــارير المــاليــة الجــديــدة والمعــدلــة التي تم تطبيقهــا ولكن ال تيثر على البيــانــات المــاليــة الموجزة    2/2/1
 الموحدة

رات الســـنوية التي ابدأ في أش للفت المفعول ا  اطبيق المعايير الدشلية للتقا ير المالية الرديدة شالمعدلة التالية  التي أصـــححر دـــا ية
  في  ـا  البيـانـات المـاليـة الموجزة الموحـدةم ل  اسد لتطبيق  ـا  المعـايير الـدشليـة للتقـا ير المـاليـة المعـدلـة أي 2022ينـاير    1بعـد  

 مستقبليةم ثر  لى محادحة المعامالت أش الترايحات الاقد   ا لى المحالغ المد جة للسنوات الحالية شالسابقة شلكن  ا.ا ثير  
 
 .را ة إلى اإلنا  المفاهيمياإلاأل مال:  إندماج: 3  ق  لتقا ير الماليةلاعديالت  لى المليا  الدشلي  •
 .بالعاندات قبل اندتخدا. المقصود المتعلقالممتلكات شاآلنت شالمعدات  16اعديالت  لى المليا  المحادبي الدشلي  ق   •
ــبي الدشلي  ق   • ــات    37اعديالت  لى المليا  المحادـــ المتعلق بالعقود  المحتملة  شالموجودات شالمطلوبات المحتملةالمخصـــــصـــ

 .العقد انفيااكلفة  -  المثقلة باإللتزامات
ا  : اشــــمل التحســــينات الســــنوية اعديالت  لى الملي2020-2018لتقا ير المالية  لالتحســــينات الســــنوية  لى المعايير الدشلية   •

   9   ق     المليــا  الــدشلي للتقــا ير المــاليــةللمرة األشلى  لتقــا ير المــاليــةلالــدشلي    المليــا   اطبيق  1لتقــا ير المــاليــة  ق   لالــدشلي  
 الز ا ةم 41  ق  الدشلي يمليا  المحادبال قود اإلارا   ش  16  ق  األدشات المالية  المليا  الدشلي للتقا ير المالية

 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد  2/2/2
 

 :ل  اق  المرمو ة بتطبيق المعايير الدشلية للتقا ير المالية الرديدة شالمعدلة المصد ة شالتي ل  احد مو د اطبيق ا بعد
 
 ؛ 2023يناير  1ا تحاً ا مد  اسري اطبيقهالت ميد ) قود  - 17المليا  الدشلي للتقا ير المالية  ق   •
اندتثما ات  28  ق   الدشلي يمليا  المحادبالالبيانات المالية الموحدة ش   10  ق   اعديالت  لى المليا  الدشلي للتقا ير المالية •

 المشا يع المشتركةلزميلة أش  ا  شالشركاتمستثمر الفي الشركات الزميلة شالمشا يع المشتركة: بيع أش المسا مة في األصول بيد  
 ؛ التطبيقاا يخ  يت  بعد احديد)ل  

اســري متداشلة أش غير متداشلة )ك رض البيانات المالية: اصــنيف المطلوبات   1   ق   الدشلي يمليا  المحادــبالاعديالت  لى   •
 ؛ 2023يناير  1مد ا تحاً ا   اطبيقه

)اعـدـيل  لى الملـيا  اـلدشلي إل ـداد التـقا ير المـالـية  ق     2021يونيو   30بعـد    مـا 19-بسوفـيد اات العالـقةامتـيازات اإلارـا    •
 ؛ 2022أبريل  1ا تحاً ا مد   اسري اطبيقه  )16

الخا  بالمعايير  2شبيان المما دـة  ق     1   ق   الدشلي يمليا  المحادـبالاإلفصـاح  د السـيادـات المحادـبية )اعديالت  لى   •
 ؛ 2023يناير  1ا تحاً ا مد  ري اطبيقهاس  )الدشلية للتقا ير المالية
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 أساس اإلعداد واألحكام المحاسبية الهامة )يتبع( 2

 )يتبع( المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2/2

 )يتبع( والتي لم يحن موعد تطبيقها بعدالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة المصدرة  2/2/2
 
 ؛ 2023يناير  1ا تحاً ا مد  اسري اطبيقه  )8  ق  الدشلي يمليا  المحادبالاعريف التقديرات المحادبية )اعديالت  لى  •
ــرانب الم جلة المتعلقة بالموجودات شالمطلوبات  • ــحة الدشلي    الناارةالضــــــ    12 د معاملة شاحدة )اعديالت  لى مليا  المحادــــــ

 ؛ ش 2023يناير  1ا تحاً ا مد   اسري اطبيقه)
لتـقا ير المـالـية المتعلـقة للمـعايير الدشلـية  الخـا  با 2   ق   شبـيان المـما دــــــــــــــة  1  ق   الدشلي  يملـيا  المحـادــــــــــــــبالاعـديالت  لى   •

  م2023يناير  1ا تحاً ا مد   اسري اطبيقهباإلفصاح  د السيادات المحادبية )
 

المتوقع أن اسون للمعايير شالتعديالت الرديدة الماكو ة أ ال  أي ا ثير جو ري  لى  ا  البيانات المالية الموجزة الموحدة   غير مد
 .للمرمو ة

 
ن اوجد معايير شاعديالت جديدة مطحقة أخرى  لى المعايير المنشـــــو ة أش افســـــيرات لرنة افســـــيرات المعايير الدشلية التي صـــــد ت  

  لى  ا  البيانات المالية الموجزة الموحدة للمرمو ةم  ا.ع أن اسون ل ا ا ثير شالتي مد المتوق

 أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير الميكد 2/3
اقديرات شافتراضـات ا ثر  لى اطبيق السـيادـات المحادـبية ش  يتطلب إ داد البيانات المالية الموجزة الموحدة مد اإلدا ة ااخاا أحسا.

 .للموجودات شالمطلوبات شاإليرادات شالمصرشفاتم قد اختلف النتانج الفعلية  د  ا  التقديرات المد جةشالمحالغ 
 

ــبية  ــيادـــــــــــات المحادـــــــــ  ند إ داد  ا  البيانات المالية الموجزة الموحدة  كانر األحسا. ال امة التي ااخاا ا اإلدا ة في اطبيق الســـــــــ
  31البيانات المالية الموحدة للســــــنة المنت ية في    لىللمرمو ة شالمصــــــاد  الرنيســــــية للتقديرات غير الم كدة  ي نفســــــ ا المطحقة 

 م2021داسمبر  
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 ممتلكات وآالت ومعدات  3

 

 المباني 
والمرافق  
 الجرافات   األساسية 

البوارج  
الدعم  وسفن

واآلالت  
وخطوط  
  األنابيب

 والمركبات  

 المعدات 
واألثاث  
 المكتبي  

 أعمال رأسمالية  
 المجموع قيد التنفيذ 

 درهمألف  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
       )غير مدقق(  2022
       :التكلفة

 8,115,613 65,053 127,608 6,341,465 971,556 609,931 )مدقق  2022يناير  1في 
 54,724 28,190 1,001 22,992 2,163 378 إضافات 
  6,009)   207) - 126  6,009) 81 احويالت 

   105,050) -   586)   97,390)  6,967)   107) إدتحعادات 
  2,003) -   392)  1,609) -  2) فرشقات احويل العمالت األجنبية 

              
 8,057,275 93,036 127,631 6,265,584 960,743 610,281 2022 ما س 31في 

              
       : اإلستهالك المتراكم

 4,097,796 - 101,013 3,547,078 74,477 375,228 )مدقق  2022يناير  1في 
 113,347 - 2,845 86,233 18,727 5,542 للفترة محمل 

   95,896) -   124)   95,751)  5)  16) إدتحعادات 
   161) -   161) - - - فرشقات احويل العمالت األجنبية 

              
 4,115,086 - 103,573 3,537,560 93,199 380,754 2022ما س  31في 

       
       صافي القيمة المدرجة 

 3,942,189 93,036 24,058 2,728,024 867,544 229,527 2022مارس   31في 
       
       

       )مدقق   2021
       التكلفة:

 6,461,103 18,526 113,017 5,791,855 - 537,705 2021يناير  1في 
 1,527,764 27,940 10,927 511,402 924,079 53,416 اإلدتحواا  لى رركة اابعة

 178,612 77,101 3,978 79,957 2,970 14,606 إضافات 
 -   58,514) 63 9,652 44,538 4,261 احويالت 

   51,671) -   182)   51,401)  31)  57) رطب  /إدتحعادات
   195) -   195) - - - فرشقات احويل العمالت األجنبية 

              
 8,115,613 65,053 127,608 6,341,465 971,556 609,931 2021 داسمبر 31في 

              
       اإلدت الك المتراك : 

 3,709,023 - 90,167 3,262,292 - 356,564 2021يناير  1في 
 438,569 - 11,022 334,406 74,477 18,664 محمل للسنة
   49,633) -  13)   49,620) - - رطب  /إدتحعادات

   163) -   163) - - - فرشقات احويل العمالت األجنبية 
              

 4,097,796 - 101,013 3,547,078 74,477 375,228 2021داسمبر  31في 
       

       صافي القيمة المد جة
 4,017,817 65,053 26,595 2,794,387 897,079 234,703 2021داسمبر  31في 
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  حق إستخدام الموجودات ومطلوبات عقود اإليجار 4
 

 مطلوبات  
  قود اإلارا 

حق إدتخدا.   
 الموجودات )أ ض  

  

   ألف د     ألف د   
     

 )مدقق   2021يناير  1كما في   297,997  306,841
 إدتحواا خالل السنة   24,210  12,416

 مصا يف اإلدت الك    13,358)  -
 مصا يف الفاندة   -  12,114

      المدفو ات  -   18,162)
     

      )مدقق   2021داسمبر  31كما في   308,849  313,209
     

 )مدقق   2022يناير  1كما في   308,849  313,209
 مصا يف اإلدت الك   (3,505)  -

 مصا يف الفاندة   -  2,971
      المدفو ات  -  (19,552)
     

      )غير مدقق  2022ما س  31كما في   305,344  296,628
 

 :كما يليالموحد الموجز اإلارا  في بيان المركز المالي   قود ا  اإلفصاح  د مطلوبات
 

 داسمبر 31
2021  

 مارس 31 
2022  

  

   ألف درهم  ألف د   
   )غير مدقق(  )مدقق 

     
 مطلوبات متداشلة   8,277  6,723

      مطلوبات غير متداشلة  288,351  306,486
     

      المرمو.  296,628  313,209
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 ذمم مدينة تجارية وأخرى  5

 داسمبر 31
2021  

 مارس 31 
2022  

  

   ألف درهم  ألف د   
   )غير مدقق(  )مدقق 

     
 صافي مخصص خسانر اإلنتمان المتوقعة – ام  مدينة ارا ية  1,842,741  1,787,619

 متداشلالرزء ال –محترزات مدينة   63,936  17,105
 شدانع شمصا يف مدفو ة مقدمًا    103,014  84,297

 دلفات مدفو ة للمو ديد   550,939  480,003
 أصل مالي مشتق  26,733  6,403

 شالخدمات المدينة  السلعضريحة القيمة المضافة شضريحة    46,922  183,217
 دلف مدفو ة للموففيد  32,238  31,674

      ام  مدينة أخرى   153,286  171,091
     

2,761,409  2,819,809        
 

المرمو ة الحصـول     ادةالام  المدينة  قابلة لالدـترداد بالكاملم ليس مد صـافي الخبرة السـابقة  أن اكون   بناًء  لىمد المتوقع  
 الغالبية العظمى من ام ن يت  ضمان لى ضمان  لى الام  المدينة شبالتالي 

 
 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

شموجودات  شالمحترزات المـديـنةلـلام  المـديـنة الترـا ـية  المتوقع  اعترف المرمو ـة ـبالخســــــــــــــانر اننتـمانـية المتوقـعة  لى ـمدى العمر 
أ بع  ضـمد  كافة الام  المدينةالمحسـطم لتحديد الخسـانر اننتمانية المتوقعة  يت  اصـنيف   الن ج  بادـتخدا. 6د ) اجع إاضـاح  و العق

 :فئات
 
 ؛العالقةشالشركات اات  ةمد الحسوممستحقة  ل  اصد  ب ا فواايرشام  مدينة  صد  ب ا فوااير ام  مدينة -الفئة األشلى  •
 ؛منخفضةرركات خاصة اات مخانر انتمانية  -الفئة الثانية  •
 ش مرافعة؛رركات خاصة اات مخانر انتمانية  -الفئة الثالثة  •
 متعثرشنم داننون  -الفئة الرابعة  •
 
خاصـة بالمدينيد شالظرشف انقتصـاداة العامة للصـنا ة التي اعمل في ا المدينون شاقيي  كل   لعواملا لمرا اة  الفئاتت  اعديل  ا   ي

 .حسب اإلقتضاء  لألموالمد انارا  الحالي شكالت انارا  المتوقع للظرشف في اا يخ التقرير  بما في الت القيمة الزمنية 
 

 للام  المدينة الترا يةداد الام  المدينة الترا ية  ا خا المرمو ة في ان تحا  أي اغيير في جودة اننتمان  ند احديد إمسانية ادتر 
ــتحقاق ا    في البدااةمد اا يخ منح اننتمان   ــداد بمررد اراشز اا يخ ادــ حتى اا يخ التقريرم اعتبر الام  المدينة الترا ية مت خرة الســ

متوقعـة ييمـا يتعلق بـالتـ خيرات في ادــــــــــــــترداد الـام  المـدينـة المتوقع النتمـان  انبخســـــــــــــــا ة  بـاإل تراف  اق  اإلدا ة  المتعـاقـد  ليـهم ل  
 اعديل الخص م يتطلبادترداد ا بالكامل في المستقبل حيث مد المتوقع ادترداد ا  لى المدى القصير شبالتالي ن 

 
 داسمبر 31

2021  
 مارس 31 

2022  
  

   ألف درهم  ألف د   
   )غير مدقق(  )مدقق 

     
 شمحترزات مدينة ام  مدينة ارا ية  1,968,380  1,861,086

      ناقص: مخصص خسانر اإلنتمان المتوقعة   (61,703)   56,362)
     

      في اا يخ التقرير  1,906,677  1,804,724
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 )يتبع( ذمم مدينة تجارية وأخرى  5
 

 أعمار الذمم المدينة التجارية والمحتجزات المدينة
 غير منخفضة القيمة: الام  المدينة الترا ية شالمحترزات المدينةييما يلي أ ما  

 داسمبر 31
2021  

 مارس 31 
2022  

  

   ألف درهم  ألف د   
   )غير مدقق(  )مدقق 

     
 السداد غير مستحقة   1,267,756  1,077,095

 يو.  90 –يو.  1مستحقة السداد )   286,633  441,012
 يو.  180  –يو.  91مستحقة السداد )   135,212  38,480

      يو.  180مستحقة السداد )أكثر مد   217,076  248,137
     

1,804,724  1,906,677        
 

 المتوقعة  لى الام  المدينة الترا ية شالمحترزات المدينة:ييما يلي الحركة في مخصص خسانر اننتمان 
 

 داسمبر 31
2021  

 مارس 31 
2022  

  

   ألف درهم  ألف د   
   )غير مدقق(  )مدقق 

     
 يناير 1في   56,362  -

      محمل خالل الفترة/ السنة   5,341  56,362
     

      في اا يخ التقرير  61,703  56,362
 
 موجودات العقود 6

 داسمبر 31
2021  

 مارس 31 
2022  

  

   ألف درهم  ألف د   
   )غير مدقق(  )مدقق 

 غير متداشلة     

307,508  307,508  
  قود اإلنشاء  صافي مخصص خسانر اإلنتمان المتوقعة شالخص  

   2/ 6ش  6/1)إاضاح  
        3/ 6أ مال قيد التنفيا )إاضاح   380,470  380,470

     
687,978  687,978        

 متداشلة    

3,220,401  3,002,601  
  قود اإلنشاء  صافي مخصص خسانر اإلنتمان المتوقعة شالخص  

   2/ 6ش  6/1)إاضاح  
        3/ 6)إاضاح  أ مال قيد التنفيا  319,091  285,993

     
3,506,394  3,321,692        
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 موجودات العقود )يتبع( 6
 
 عقود اإلنشاء، صافي مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة والخصم 6/1
 

ر ًرا مد اا يخ التقرير   12مد المتوقع أن يت  إصدا  فوااير ب ا بعد فترة    التي ل  اصد  ب ا فوااير شالتي صدة البند األامثل  اا  
 شالخص مالمتوقعة مخصص خسانر اننتمان  بعد صافيالالرصيد ب ا   رضغير متداشلةم كشبالتالي يت  اصنيف ا ش رض ا 

 
 عقود اإلنشاء، صافي مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة  6/2
 

 :كما يليخسانر اننتمان المتوقعة شالخص    مخصص  صافي اإلنشاءا  احليل  قود 
 

 داسمبر 31
2021  

 مارس 31 
2022  

  

   ألف درهم  ألف د   
   )غير مدقق(  )مدقق 

  قود غير موقعة     
 أبوفبي شرركاا ا اات العالقةحسومة   300,103  232,267
      إدتثما ات محتسحة شفقًا لحقوق الملكية  356,649  248,440

     
480,707  656,752        

  قود موقعة    
 حسومة أبوفبي شرركاا ا اات العالقة  1,194,453  1,520,150

 الملكيةإدتثما ات محتسحة شفقًا لحقوق   187,920  193,229
      منشآت أخرى   1,270,984  1,333,823

     
3,047,202  2,653,357        

     
3,527,909  3,310,109        

 
 التي ل  اصد  ب ا فوااير : المدينة)الام   اإلنشاءييما يلي الحركة في مخصص خسانر اننتمان المتوقعة  لى  قود 

 
 داسمبر 31

2021  
 مارس 31 

2022  
  

   ألف درهم  ألف د   
   )غير مدقق(  )مدقق 

     
 يناير 1في   52,206  -

      محمل خالل الفترة/ السنة   7,919  52,206
     

      في اا يخ التقرير  60,125  52,206
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 موجودات العقود )يتبع( 6
 
 أعمال قيد التنفيذ   6/3
 
ــا يع التي  قيد التنفيا التكاليف المتكبدة  لى    األ مالمثل  ا ــ ن ا المرمو ة الوفاء بالتزاماا ا التعاقداة المحددة مد  يتطلبالمشـــــ  بشـــــ

تســلي   قبل إصــدا  الفوااير للعميلم شمد المتوقع ال/   العميل مثل  مليات التفتيش المشــتركة  اننت اء مد المراحل الرنيســية  قبول
 الفترة التعاقداة المتحقيةم خاللمرش  الوقر  مما ي دي إلى اصفية الرصيد مع أن يت  الوفاء ب ا  انلتزامات اد يريًا  

 
 غير متداشلمكبعد دنة شاحدة مد اا يخ التقرير    منهالحصول  لى إيرادات    المتوقعقيد التنفيا   أل مالا صيد  ش رض  يت  اصنيف 

 
 
 النقد ومرادفات النقد 7
 

 داسمبر 31
2021  

 مارس 31 
2022  

  

   ألف درهم  ألف د   
   )غير مدقق(  )مدقق 

     
 نقد في الصندشق   2,185  2,036

     
 البنوك:نقد لدى     

 حسابات جا ية  955,927  803,527
      شدانع قصيرة األجل  131,425  359,760

     
 نقد شأ صدة لدى البنوك  1,089,537  1,165,323

       8)إاضاح ناقص: حسابات بنكة مسشوفة   (385,417)   363,124)
     

      النقد شمرادفات النقد  704,120  802,199
 

  الحسـابات البنكية المسشـوفةثالثة أرـ ر أش أقلم احمل  ا  الودانع شاسـ يالت  لادـتحقاق أصـلية   اوا يخالودانع قصـيرة األجل  لدى  
 الفاندة الساندة في السوقم  بمعدنتفاندة 
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 القروض 8

 داسمبر 31
2021  

 مارس 31 
2022  

  

   ألف درهم  ألف د   
   )غير مدقق(  )مدقق 

     
 قروض طويلة األجل    

      الرزء غير المتداشل لقرشض ألجل  1,252,461  1,326,569
     

      قروض طويلة األجل  1,252,461  1,326,569
     
 قروض قصيرة األجل     

   7)إاضاح حسابات بنكية مسشوفة   385,417  363,124
      الرزء المتداشل لقرشض ألجل   296,434  313,101

     
      قروض قصيرة األجل   681,851  676,225

 
 
 تجارية وأخرى  دائنةذمم  9

 داسمبر 31
2021  

 مارس 31 
2022  

  

   ألف درهم  ألف د   
   )غير مدقق(  )مدقق 

     
   ارا ية داننةام    951,584  1,303,095
 مستحقات المشرش. شمستحقات أخرى   1,499,104  1,696,939

 دلف مد العمالء  931,787  603,730
 شمستحقات أخرى  مخصصات  354,982  401,845
 اوزيعات أ باح داننة  22,240  22,268
 محترزات داننة   63,893  55,200
 إلتزا. مالي مشتق  18,591  5,639

 القيمة المضافة الداننة ضريحة   41,614  176,161
      ام  داننة أخرى   213,724  225,610

     
4,490,487  4,097,519        
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 إيرادات من العقود مع العمالء 10

 
 إيرادات حسب النشاط 10/1

 
 )غير مدقق( 2022مارس  31الفترة المنتهية في 

 
   اإلمارات  دولي  المجموع

   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم
       

 الترريف شاإلدتصالح   205,823  284,760  490,583
 اإلنشاءات الححرية  228,193  104  228,297
        ال نددة شالمشتريات شاإلنشاءات األخرى   370,522  462,460  832,982

       
        المرمو.  804,538  747,324  1,551,862

 
 )غير مدقق  2021ما س  31الفترة المنت ية في 

 
   اإلما ات  دشلي  المرمو.

   ألف د     ألف د     ألف د   
       

 شاإلدتصالح الترريف   203,573  37,368  240,941
 اإلنشاءات الححرية  221,388  1,882  223,270
        ال نددة شالمشتريات شاإلنشاءات األخرى   182,365  521,910  704,275

       
        المرمو.  607,326  561,160  1,168,486

 
 اإلعتراف باإليراداتتوقيت  10/2

 
 داسمبر 31

2021  
 مارس 31 

2022  
  

   ألف درهم  ألف د   
   )غير مدقق(  )مدقق 

     
      الوقرالخدمات المحولة مع مرش    1,551,862  1,168,486
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 ربح الفترة 11

 
 بعد احميل: الفترةا  احديد  بح 

 ما س 31
2021  

 مارس 31 
2022  

  

   ألف درهم  ألف د   
   )غير مدقق(  )غير مدقق 

     
       شااب شمزااا أخرى   385,416  404,736

     
      إدت الك ممتلكات شآنت شمعدات  113,347  93,790

 
 معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة 12

 
طريقة حقوق الملكية  أ ضــــــــاء مرلس اإلدا ة ل شفقاً  اإلدــــــــتثما ات المحتســــــــحة  األغلبيةمســــــــا مي   الر ات اات العالقة اتضــــــــمد

ــييد   ــاء التي امسد  شالت الشـــــركات  رـــــركات اإلدا ة التي اعمل مع المرمو ةشموففي اإلدا ة الرنيســـ لمســـــا مي األغلبية أش أ ضـــ
   ا مما دـة نفزا جو ري  لى المرمو ةمأش التي امسن مرلس اإلدا ة أش المرمو ة أش رـركاا ا التابعة مما دـة نفوا جو ري  لي ا 

ــمد ــياق األ مال   ضـ ــتل  خدمات مد   اقد. المرمو ة خدمات اإل تياداةدـ ــآتشاسـ متفق  لي ا مد قبل  بموجب رـــرشط  ا  المنشـ
 اإلدا ةم

 
 الموحد: الموجزالمد جة في بيان المركز المالي  الر ات اات العالقةاأل صدة مع ييما يلي 

 
 برداسم 31

2021  
 مارس 31 

2022  
  

   ألف درهم  ألف د   
   )غير مدقق(  )مدقق 

     
مد       المحتسحةمستحق  الملكية   اإلدتثما ات  حقوق  لطريقة  أ مال    شفقاً   د 

 المشا يع اات الصلة: 
      ام  مدينة ارا ية شأخرى   178,698  183,183

     
      العقودموجودات   544,569  463,542

     
 مستحق مد / إلى ج ات أخرى اات  القة:     

      ام  مدينة ارا ية شأخرى   -  66,800
     

      موجودات العقود  -  194,136
     

      ام  داننة ارا ية شأخرى   26,016  70,842
     

      ةبنكي أ صدة  588,401  857,236
     

      قرشض   626,831  495,402
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 معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة )يتبع( 12

 
 الموحد: الموجزالمد جة في بيان الربح أش الخسا ة ييما يلي المعامالت مع الر ات اات العالقة 

 
 ما س 31

2021  
 مارس 31 

2022  
  

   ألف درهم  ألف د   
   )غير مدقق(  مدقق )غير 

     
 ج ات اات  القة أخرى     

      شالخدمات المشتراة/ المستلمة السلع  23,274  2,901
     
      إيرادات الفاندة  4,923  -
     
 إدتثما ات محتسحة شفقاً لطريقة حقوق الملكية    

      اإليرادات المستسحة   248,077  37,368
 
 

 لسهم ا علىالعائد   13
 

 لى المتودــط حاملي األدــ   العاداة للشــركة  الفترة العاند إلى   )خســا ة  /ا  إحتســاب العاند األدــادــي للســ   مد خالل قســمة  بح
 المرجح لعدد األد   العاداة القانمة خالل الفترةم 

 
 ما س 31

2021  
 مارس 31 

2022  
  

   )غير مدقق(  )غير مدقق 
     

      الربح العاند إلى مسا مي الشركة )ألف د      65,387  26,547
     

      )ألف   العاداةالمتودط المرجح لعدد األد     825,000  708,333
     

      )د      العاند إلى مسا مي الشركةالعاند للس     0,08  0,04
 

 مللس   العاند األدادياعادل  2021ما س  31ش  2022ما س  31كما في  إن العاند المخفض للس  
 
 

  توزيعات أرباح 14
 

 لى اوزيع أ باح بقيمة ن رـيء  د السـنة    2022ما س   15في في إجتما. الرملية العمومية السـنوية المنعقد شافق المسـا مون  
  م2020داسمبر  31ألف د    للسنة المنت ية في  75,000 مبلغ د    للس   بإجمالي 0,30) 2021داسمبر  31المنت ية في 
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 مطلوبات طارئة وإلتزامات 15

 داسمبر 31
2021  

 مارس 31 
2022  

  

   ألف درهم  ألف د   
   )غير مدقق(  )مدقق 

     
      ضمانات بنكية   9,474,010  7,264,399

     
      إ تمادات مستنداة  143,200  270,034

     
      إلتزامات  أدمالية   44,434  41,293

     
      إلتزامات الشراء  2,163,894  1,672,312

 
 الماكو ة أ ال  خالل المسا  اإل تيادي لأل مالم شالضمانات البنكية اإل تمادات المستنداةا  إصدا  

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية 16

 
 في بيان المركز المالي الموحد اقياس القيمة العادلة المعترف به

 بشـسل  ا.ن اختلف   2021داسـمبر   31ش   2022ما س   31القي  العادلة للموجودات شالمطلوبات المالية للمرمو ة كما في إن  
 .في اا يخ التقرير المد جة د قيمت ا 

 
ــ ا بال ــل ال رمي لقياس القيمة العادلة للموجودات شالمطلوبات المالية للمرمو ة شالتي ا  قيادــــــــ قيمة اقد. الردشل التالي التســــــــــلســــــــ

 :2021داسمبر  31ش  2022ما س  31العادلة كما في 
 

   قياس القيمة العادلة 
مدخالت  امة غير 

 قابلة للمالحظة  
    3)المستوى 

مدخالت  امة قابلة  
 للمالحظة 
    2)المستوى 

األدعا  المد جة 
 في األدواق النشطة 

   اإلجمالي    1)المستوى 
   د   ألف   ألف د     ألف د     ألف د   

         
 )غير مدقق( 2022مارس   31كما في         

 أصل مالي مشتق   26,733  -  26,733  -
         
 إلتزا. مالي مشتق   (18,591)  -  (18,591)  -
         

-  -  28,351  28,351  
موجودات مالية بالقيمة العادلة مد خالل  

 الربح أش الخسا ة 
         
 )مدقق  2021داسمبر  31كما في         
 أصل مالي مشتق   6,403  -  6,403  -
         
 إلتزا. مالي مشتق    5,639)  -   5,639)  -
         

-  -  29,103  29,103  
موجودات مالية بالقيمة العادلة مد خالل  

 الربح أش الخسا ة 
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   قطاعيةمعلومات  17

 
 الجغرافية  اتمعلومات القطاع

 
اإلمـا ات العربـية دشـلة  قطـا.    يتضــــــــــــــمدم شدشلـياً اإلمـا ات العربـية المتحـدة    داخـل دشـلةـقامـر المرمو ـة بترميع قطـا ـاا ـا الرغرايـية 

ــا يع في   الدشلي  مليات في مصـــــر شالمملكة العربية الســـــعوداة   القطا. يتضـــــمداإلما ات العربية المتحدة  بينما  دشلة  المتحدة مشـــ
 شالححريد شال ند شالكوير شجز  المالداف شررق إفريقيام

 
 يوضح الردشل التالي احليل القطا. الرغرافي للمرمو ة:

 
   )غير مدقق(  2022مارس  31

  دولي   المجموعة 
اإلمارات العربية  

   المتحدة 
   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم 

       
 إيرادات القطا.   944,392  747,323  1,691,715

        إيرادات ما بيد القطا ات   -  -  ( 139,853)
       

        اإليرادات       1,551,862
       

        القطا.  )خسا ة  /إجمالي  بح  141,538  ( 17,262)  124,276
       

1,151  -  -  
طريقة  محتسحة شفقًا ل  إدتثما اتحصة مد صافي نتانج 

 حقوق الملكية 
 مصا يف  مومية شإدا ية   -  -  ( 36,701)
 صرف  مالت أجنبية مسسب  -  -  ( 20,298)

(752)  -  -  
خسا ة القيمة العادلة  لى موجودات مالية بالقيمة 

 العادلة مد خالل الربح اش الخسا ة 
 صافي اكاليف التمويل   -  -  (6,049)

            صافيإيرادات أخرى   -  -  5,223
       

 الربح قبل الضريبة للفترة   -  -  66,850
        مصا يف ضريحة الدخل  لى العمليات األجنبية  -  -  (1,384)
       

        الربح بعد الضريبة       65,466
       

        مرمو. الموجودات   8,889,092  3,740,865  12,629,957
       

        مرمو. المطلوبات   5,050,321  2,086,342  7,136,663
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 )يتبع(  يةقطاعمعلومات  17

 
 )يتبع( الجغرافية  اتمعلومات القطاع

   )غير مدقق   2021ما س  31

  دشلي   المرمو ة 
اإلما ات العربية  

   المتحدة 
   ألف د      ألف د      ألف د    

       
 إيرادات القطا.   626,853  561,159  1,188,012

        إيرادات ما بيد القطا ات   -  -   19,526)
       

        اإليرادات       1,168,486
       
        القطا.   بح /)خسا ة إجمالي    39,062)  24,279   14,783)
       

1,743  -  -  
طريقة  محتسحة شفقًا ل  إدتثما اتحصة مد صافي نتانج 

 حقوق الملكية 
 مصا يف  مومية شإدا ية   -  -   26,442)

 صرف  مالت أجنبية مسسب  -  -  13,738

4,246  -  -  
خسا ة القيمة العادلة  لى موجودات مالية بالقيمة 

 العادلة مد خالل الربح اش الخسا ة 
 صافي اكاليف التمويل   -  -   12,160)

            صافيإيرادات أخرى   -  -  61,848
       

 الربح قبل الضريحة للفترة  -  -  28,190
        مصا يف ضريحة الدخل  لى العمليات األجنبية       1,570)
       

        بعد الضريبة الربح        26,620
 

   )مدقق   2021 داسمبر 31

  دشلي   المرمو ة 
اإلما ات العربية  

   المتحدة 
   ألف د      ألف د      ألف د    

       
        مرمو. الموجودات   9,706,721  3,210,568  12,917,289

       
        مرمو. المطلوبات   4,918,066  2,480,838  7,398,904

 
 

 .ش.م.ع ةيالوطن ةياالستحواذ على شركة اإلنشاءات البترول 18
 

لتحويل حصـة    م.م.م. ةيالونن ةي لى  رض مد مسـا مي رـركة اإلنشـاءات البترشل  ششافقرالشـركة  ادـتلمر    2020 دـنةخالل  
ــحة ــا مة بنســـــــــ ــاءات البترشل100 مســـــــــ  م.م.م. ةيالونن  ةيإلى رـــــــــــركة الررافات الححر   م.م.م. ةيالونن ةي% في رـــــــــــركة اإلنشـــــــــ

ــتال.   2021فبراير   11" م في  المعاملة)" ــتحواا"  ا  ادـــ   شا  احويل  أس بالمعاملةالموافقات التنظيمية المتعلقة  كافة)"اا يخ اندـــ
مقابل إصـدا    م.م.م. ةيالونن  ةيإلى رـركة الررافات الححر  م.م.م.  ةيالونن ةيالمال المصـد  بالكامل لشـركة اإلنشـاءات البترشل
.م.م.م  ةيالونن  ةي.م.م.م إلى مســــا مي رــــركة اإلنشــــاءات البترشل ةيالونن  ةيأداة قابلة للتحويل مد قبل رــــركة الررافات الححر 

د     ابلغدــ    ادي بقيمة ادــمية   575,000,000اندــتحواام ا  احويل  ا  األداة القابلة للتحويل  ند اإلصــدا  إلى   خفي اا ي
 بعد انندماجم ةالمشترك للشركة% مد  أس المال المصد  69,70مما امثل لكل من ا شاحد 
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 . )يتبع(ش.م.ع ةيالوطن ةياالستحواذ على شركة اإلنشاءات البترول 18

 
رــركة اإلنشــاءات إ تحا  ادــتحواا  سســي مع كاأل مال"  ا  احتســاب المعاملة  إندماج" 3   ق   لتقا ير الماليةلشفًقا للمليا  الدشلي  

ــبي  م.م.م. ةيالونن  ةيالبترشل ــتحوا المحادــــــــ ــركة الررافات الححر  شا تحا المســــــــ ــتحوا  لي ا م.م.م. ةيالونن  ةيرــــــــ  الر ة المســــــــ
ــبيةم ا  احديد  ــاءات البترشلالمحادــــــبي لألغراض المحادــــ ــبي بناًء  لى    ي  م.م.م. ةيالونن  ةيرــــــركة اإلنشــــ المســــــتحوا المحادــــ

رــــــــــــــركـة   امتلكـرنتيرـة ل ـاا اننـدمـاج   ك   2)  ةيـاحـادل أدشات حقوق الملك  قـةي  اتـ ثر المعـاملـة بطر 1الحقـانق شالظرشف التـاليـة: )
رــركة في   أدــ % مد  32 شنســحة م.م.م. ةيالونن  ةيرــركة اإلنشــاءات البترشل التي املت غالبية أدــ  أبوفبي التنموية القابضــة   

% مد  أس مال الشــــــــركة  بعد  58,48 ابلغ  أكبر نســــــــحة ملكيةشامتلت  محارــــــــرة قبل انندماج    م.م.م. ةيالونن ةيالررافات الححر 
األداء إن     4أغلبية أ ضــــــاء مرلس إدا ة الشــــــركة؛ ش ) اختيا القد ة  لى  رــــــركة أبوفبي التنموية القابضــــــة    لدى  3اندــــــتحواا )

 ةيمد الت التي لدى رـــــركة الررافات الححر أكبر  و  م.م.م. ةيالونن  ةياإلنشـــــاءات البترشلالموحد لشـــــركة    شالمركز المالي  المالي
 في الردشل التالي: الم رراتكما  و مبيد في  م.م.م. ةيالونن

 
  ش.م.ع.   ةي الوطن ةي شركة اإلنشاءات البترول ش.م.ع.  ة يالوطن  ة يشركة الجرافات البحر 

 ألف د     2018 2019 2020 2018 2019 2020
       

 اإليرادات  5,341,014 6,064,094 4,424,373 1,532,069 2,810,733 3,776,232
 الربح بعد الضريحة 543,092 471,272 106,992 120,959 180,844 351,756

 مرمو. الموجودات  6,994,340 6,961,691 7,397,813 4,741,391 5,766,705 7,231,363
 

  31للســــــنة المنت ية في البيانات المالية الموحدة  المعلومات المعرشضــــــة في  كانر     1ادــــــتناًدا إلى محادح اندــــــتحواا العسســــــي  )
الر ة  ال   ا  اعديل  أس المال ليعسس  أس م2؛ )المحادــــبي  المســــتحوا  فترة المقا نة  ي الت الخاصــــة بالر ةل  2021داســــمبر  

المحادــــــبي شبالتالي فإن  أس المال المعرشض في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد  و لشــــــركة الررافات المســــــتحوا  لي ا  
ــتحواة    3.م.م.م؛ )  ةيالونن ةيالححر  ــركة الررافات الححر   المقبولةشالمطلوبات ا  إدا ج الموجودات المســـــ .م.م.م  ةيالونن  ةيلشـــــ

التي .م.م.م  ي المسـرل المسـتمر شالشـركة   ةيالونن  ةيالررافات الححر رـركة    دـتحقى   4بقيمت ا العادلة كما في اا يخ اندـتحواا )
ا    يت  اقدا  اقرير ل ا ــً ــا  إلي ا أاضــــ ألف    765,000  ا  اكويد احتياني اندماج بقيمة  5محدد أ ال  ؛ ش ) كما  والشــــــركة ب)اشــــ

 لس   لفترة المقا نةمل عاندالاعديل ا  د    ش 
 

 بدل الشراء
حصـص بادـتبدال السـابقون     ُمالك ا)أش  الر ة المسـتحواة شالر ة المسـتحوا  لي افي ا   اقو. في ااأل مال التي  إندماجفي  ملية 

مد أكثر قابلة للقياس بشـــــــسل موثوق  الر ة المســـــــتحوا  لي ا حقوق ملكية  حقوق الملكية فقط  قد اكون القيمة العادلة لحصـــــــص
ــتحواةحقوق ملكية حصـــــــص  القيمة العادلة ل ــتحواة لى    ارب    اا الحالم إاا كان  الر ة المســـــ الشـــــــ رة  قيمةاحديد  الر ة المســـــ

 بدًن مد القيمة العادلة لحقوق الملكية المحولةم الر ة المستحوا  لي املكية حقوق بادتخدا. القيمة العادلة لحصص 
 

رـركة  إصـدا  ا مد قبللحقوق الملكية التي كان ارب   مسـاشياً الشـراء دـيسون  بدل  فإن  امثل إدـتحواا  سسـي ن  ا  المعاملةبما أ
نفس المسـا مة النسـبيةم في اا يخ  .م.م.م ةيالونن  ةيالررافات الححر رـركة .م.م.م لمنح مسـا مي   ةيالونن ةياإلنشـاءات البترشل

 ملكل دــ    شاحدبقيمة د     قان دــ   ُمصــد    100,000,000.م.م.م   ةيالونن ةياإلنشــاءات البترشلانندماج  كان لدى رــركة 
.م.م.م  بصـــــفت ا المســـــتحوا المحادـــــبي   ةيالونن  ةيرـــــركة اإلنشـــــاءات البترشل قامرم  ةالمدمر  الشـــــركة% مد قيمة 69,7يمثل  ش 

م ل ا  الشـــــركة المدمرة% مد قيمة   30,3امثل  .م.م.م ةيالونن  ةيالررافات الححر رـــــركة مســـــا مي إلى    اقديريةأدـــــ   بإصـــــدا   
رـركة ندـتحواا  لى  مقابل ارـراء   كبدل  اقديري دـ     43,478,261.م.م.م   ةيالونن  ةيالغااة  أصـد ت رـركة اإلنشـاءات البترشل

دـ     575,000,000  بإصـدا  .م.م.م ةيالونن  ةيالررافات الححر رـركة  دـتقو.شفًقا للصـفقة     .م.م.م ةيالونن ةيالررافات الححر 
  5,75 ي  اإلدــــتبدال نســــحةشالتي اشــــير إلى أن  .م.م.م   ةيالونن  ةيدــــ   في رــــركة اإلنشــــاءات البترشل  100,000,000مقابل 
دــــعر  كان.م.م.م  ةيالونن  ةيدــــ   شاحد في رــــركة اإلنشــــاءات البترشل  لكل .م.م.م ةيالونن  ةيالررافات الححر رــــركة  مد دــــ  

  نظراً د    للسـ   الواحدم    5,96"   المعاملة)"اا يخ    2021فبراير   10في   .م.م.م ةيالونن  ةيالررافات الححر رـركة  السـوق ألدـ    
د    للســــ   الواحد     34,27  بلغرفي اا يخ المعاملة  .م.م.م   ةيالونن ةيرــــركة اإلنشــــاءات البترشلأن القيمة العادلة ألدــــ    إلى  

 ألف د   م 1,490,000  و الشراء بدل  اعتبر بناًء  ليه
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 . )يتبع(ش.م.ع ةيالوطن ةياالستحواذ على شركة اإلنشاءات البترول 18
 

 المحول: للبدليلخص الردشل التالي القيمة العادلة في اا يخ اندتحواا 
 

  األسهم  نسبة الملكية
   ةيشركة اإلنشاءات البترولهيكل رأس المال بعد اإلندماج )من منظور 

 المحاسبي(  الجهة المستحوذ – ش.م.ع. ةيالوطن 
     
     

   قبل المعاملة .م.م.م ةيالونن ةياإلنشاءات البترشلشركة األد   القانمة ل  100,000,000  69,7%

30,3%  43,478,261  
األد   التي يتوجب إصدا  ا إلى رركة الررافات الححرية الوننية .م.م.م  

      لتحقيق هيسل  أس المال ما بعد اإلندماج 
     

       )اندتحواا العسسي اإلندماج  أس المال ما بعد  هيسل  143,478,261  100,0%
 

 إحتساب بدل الشراء    

575,000,000    

 ةيالونن ةيرركة الررافات الححر  اصد  االتي دوف   دةي دد األدھ  الرد
رركة اإلنشاءات  ةي% مد ملك100حصة بنسحة   لى  .م.م. للحصول 

 م .م.م. ةيالونن ةيالبترشل

100,000,000    
قبل   .م.م.م ةيالونن ةياإلنشاءات البترشلشركة  دد األد   القانمة ل

    المعاملة

5,75    
.م.م. للسھ    ةيالونن ةيالتحادل:  دد أدھ  رركة الررافات الححر  نسحة

 م .م.م. ةيالونن ةيالبترشل اإلنشاءات الواحد في رركة

5,96    
 خيفي اا   م.م.م. ةيالونن ةيالمد ج لشركة الررافات الححر  الس  دعر 

 د    المعاملة  

34,27    
 م.م.م.  ةيالونن ةيالعادلة للسھ  الواحد في رركة اإلنشاءات البترشل مةيالق

 د    المعاملة   خيفي اا  

43,478,261    
 م.م.م.  ةيالونن  ةيا إلى رركة الررافات الححر  إصدا   ربااألدھ  التي 

      اإلندماج ما بعد  المال  أس هيسل قيلتحق
     

1,490,000    
صاد    دجدي دھ  43٫478٫261المحول مقابل اندتحواا العسسي ) البدل
      د   الواحد   ألف   للسھ د      34٫27 مةيبق
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 . )يتبع(ش.م.ع ةيالوطن ةياالستحواذ على شركة اإلنشاءات البترول 18

 
 القابلة للتحديد المقبولةشالمطلوبات  المستحواة الموجودات

 :المقبولةشالمطلوبات  المستحواةيلخص الردشل التالي القي  العادلة المعترف ب ا للموجودات 
 

     ألف درهم
     
 الموجودات    

 ممتلكات شآنت شمعدات     1,527,764
 حق إدتخدا. الموجودات    24,210
 محتسحة شفقًا لطريقة حقوق الملكيةادتثما ات      24,438
 موجودات مالية بالقيمة العادلة مد خالل الربح أش الخسا ة    27,838

 مخزشن     244,292
 ام  مدينة ارا ية شأخرى     1,345,312
 موجودات العقود    2,400,347

      موجودات الضريحة الم جلة     4,142
     

 مجموع الموجودات    5,598,343
     
 المطلوبات     
 قرشض ألجل     (566,897)
 حسابات بنكية مسشوفة )صافي النقد شاأل صدة لدى البنوك     (481,905)
 مطلوبات  قود اإلارا      (12,416)
 مسافآت ن ااة الخدمة للموففيد    (133,300)
      ارا ية شأخرى ام  داننة     (2,864,117)
     
(4,058,635)     
     

 صافي الموجودات المستحوذة     1,539,708
      بدل الشراء     (1,490,000)
     

      الشراء  مكسب من صفقة    49,708
 

 الشراء مسسب مد صفقة
 الشراءم ا  إد اج بدلاراشزت  ھايالعادلة لصافي الموجودات المستحوا  ل مةيرراء ألن القصفقة نتج  د اندتحواا معاملة 

 الموحدمالموجز  الربح أش الخسا ة انيأخرى  صافي" في ب راداتإي" ضمد د   ألف  49٫708 بمبلغرراء صفقة  مسسب ش رض
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 السابقة ةإعادة تصنيف أرصدة الفتر   19

 
الت ضـــــــــرش يا  لتتوافق مو نريقة العرض المعتمدة في  ا    ندما ا ون بعض أ قا. المقا نة     ارميوا  إ ادة الـــــــــنيف / إ ادة  

 مالموجزةم إن  مليات إ ادة التلنيف  ا  ن اغير بش ل جو ري  رض البيانات المالية الموجزةالبيانات المالية 
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