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 الموجزة الموحدة. المالية البياناتمن متم ال يتجزأ  اب اإليضاحات المرفقة جزءتشك  

1  
 الموحدالموجز  الربح او الخسارةبيان 
 4132مارس  13المنتهية في  للفترة

 
 مارس 13الثالثة أشهر المنتهية في    
 4131  4132  إيضاح 
 )غير مدقق(  )غير مدقق(   
 ألف درمم  ألف درهم   
      

 193.289  311.725   إيرادات العقود 
       (131.212 ) (355.167 )  تكاليف العقود

      
 29.321  13.673   ربح الإجمالي 

دارية  (12.212 ) (14.411 )  مواريف عمومية وا 
 (6.213 ) (6.311 )  إستهالر ممتلكات وآالت ومعدات

 (96 ) (3.633 )  وافي تكاليف تموي 
       313  411   إيرادات أارى

      
 42.161  (3.316 )  عمالت صرفقبل الخسارة من  / ربح)خسارة(

       (2.961 ) (2.462 )  ورف عمالتاسارة من 
      

       38.411  (6.311 )  ربح الفترة )خسارة(/ 
      

      عائد إلى: / ربح)خسارة(
 39.226  (6.512 )  مالكي الشركة 

       221  212   حقوق الملكية غير المسيطرة
      
  ( 6.311)  38.411       
      

       9.62  (1.13 ) 1 األساسي والمخفض على السهم )فلس(العائد )الخسارة(/ 



 شركة أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع.

 الموجزة الموحدة. المالية البياناتمن متم ال يتجزأ  اب اإليضاحات المرفقة جزءتشك  

2  
 الموجز الموحدالشامل  بيان الدخل

  4132مارس  13المنتهية في  للفترة
 
 مارس 13الثالثة أشهر المنتهية في    
   4132  4131 
 )غير مدقق(  )غير مدقق(   
 ألف درمم  ألف درهم   
      

       38.411  (6.311 )  الفترة / ربح)خسارة(
      

      الدخل الشامل اآلخر:
 32.411  3.231   التغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية
       -  535   اسا ر التحوط معاد تونيفها في الربأ أو الاسارة

      
       12.211  (2.314 )  الشامل / الدخلمجموع )الخسارة(

      
      عائد إلى:الشامل  / الدخلمجموع )الخسارة(

 12.626  (2.516 )  مالكي الشركة 
       221  212   حقوق الملكية غير المسيطرة

      
  ( 2.314)  12.211       
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2  
 الموحد الموجز الملكية بيان التغيرات في حقوق 

  4132مارس  13المنتهية في  فترةلل

  
 رأس 
  المـال

 إحتياطي 
  قانوني

 إحتياطي
  عام

 إحتياطي
  تحوط

 أرباح
  مستبقاة

 حقوق الملكية
عائدة لمالكي 

   الشركة
 حقوق الملكية 
  غير المسيطرة

 
 المجموع

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

 216.369  2.932  213.122  29.249  (31.212 ) 84.282  29.622  433.884  )مدقق( 4131يناير  3في  الرويد
                 

 38.411  221  39.226  39.226  -  -  -  -  الفترة   ربأ
                 

                  32.411  -  32.411  -  32.411  -  -  -  الدا  الشام  اآلار
                 

                  224.573  6.267  216.333  67.175  5.716  14.212  53.752  433.114  ()غير مدقق 4131 مارس 13الرصيد في 
                 

 222.282  8.322  212.121  83.622  (41.228 ) 84.282  21.226  433.884  )مدقق( 4132يناير  3الرويد في 
                 

 (2.311 ) 212  (2.212 ) (2.212 ) -  -  -  -  اسارة الفترة  
                 

                                   3.889  -  3.889  -  3.889  -  -  -  الدا  الشام  اآلار
                  223.114  1.573  213.332  35.444  (43.253 ) 14.212  61.557  433.114  )غير مدقق( 4132 مارس 13الرصيد في 
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 الموجزة الموحدة. المالية البياناتمن متم ال يتجزأ  اب اإليضاحات المرفقة جزءتشك  

2  
 الموحد الموجز  بيان التدفقات النقدية

 4132مارس  13المنتهية في  للفترة
 
 مارس 13أشهر المنتهية في  ثالثةال   
   4132  4131 
 )غير مدقق(  )غير مدقق(   
 ألف درمم  ألف درهم   
      تشغيليةالنشطة األ 

 38.411  (6.311 )  ربأ الفترة)اسارة(/ 
      تعديالت لـ:

طفاء  6.213  6.311   استهالر وا 
 3.321  3.352   مكاف ة نهاية الادمة المحملة

 96  3.633   ، وافيتكاليف تموي 
       -  535    أو الاسارة إلى الربأ اسا ر تحوط محولة

      
 46.823  2.116   رأس المال العاملفي  الحركة

 321.163  2.463   مازون
 6.842  41.161   قيد اإلنجاز عقودأعما  

 (363.114 ) (71.131 )  تمم مدينة تجارية وأارى ودفعات مقدمة لموردين
 44.929  21.375   تمم دا نة تجارية وأارى

       (91.492 ) 361.313   دفعات مقبوضة مقدماب من عمالء
      

 (24.393 ) 353.133   األنشطة التشغيلية / )المستخدم في(الناتج منالنقد 
       (262 ) (3.315 )   نهاية الادمة المدفوعة مكاف ة

      
       (24.622 ) 356.336   تشغيليةالنشطة األ )المستخدم في(  /الناتج مننقد الصافي 
      ةاإلستثماري األنشطة
 (1.224 ) (3.111 )  ممتلكات وآالت ومعداتل دفعات

       (3.443 ) (164 )  شراء موجودات غير ملموسة
      

       (2.261 ) (3.763 )  األنشطة اإلستثماريةصافي النقد المستخدم في 
      األنشطة التمويلية 

 22.312  (424.227 )  قروض بنكيةزيادة في )نق (/ 
 -  (1 )  مدفوعة أنوبة أرباح

 (1.496 ) (3.633 )  مدفوعةتكاليف تموي  
       1.411  -   مستلمةإيرادات تموي  

      
             22.128  (422.163 )  التمويليةاألنشطة )المستخدم في(  الناتج من/النقد  صافي

 (3.191 ) (31.131 )  نقدال مرادفاتنقد و صافي النقص في ال
      

       46.224  412.736   النقد ومرادفات النقد في بداية الفترة
      
       42.324  335.771    ةفتر نقد في نهاية الال مرادفاتنقد و ال
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  الموحدةالموجزة المالية  بالبياناتإيضاحات تتعلق 

 4132مارس  13المنتهية في  للفترة
 
 
 معلومات عامة 3
 
    إن. 3882يوليـو  34 بتـاريخ 3882لسـنة  2بموجب مرسـوم أميـري رقـم  )"الشركة"(ش.م.ع.  شركة أبوظبي لبناء السفن سستت 

                                     ، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة.    9844   .    .ب    مو                    عنوان الشركة المسج  
 

 ا سهم العادية للشركة مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية.إن 
 

الســفن والمراكــب  تــرميمتوــليأ و ببنــاء ووــيانة و بــــ "المجموعــة"( تقــوم بشــك  ر يســي  يشــار إليهــا معــاب إن الشــركة وشــركاتها التابعــة )
 التجارية والعسكرية.

 
 مي كما يلي:ة في الشركات التابعة وحوة ملكية الشرك ة الر يسية، بلد الت سيس والنشاطإن ا نشط

 
 منفعة مشتركة بلد التأسيس النشاط الرئيسي

 نسبة 
 اسم الشركة التابعة الملكية

     
اسـتيراد وتشـغي  ا نظمــة االلكترونيـة المدمجــة 

 %26 %26 اإلمارات العربية المتحدة وبرامج الكمبيوتر
 أبوظبي سيستمز انتجريشن ت.م.م.

 )"ايه دي اس آي"( 
     

 %311 %311 اإلمارات العربية المتحدة تقديم ادمات الدعم البحري
 الاليج للدعم اللوجستي والبحري

 ت.م.م. )"جي ا  ان اس"( 
     

 (3وفوة مارين ت.م.م. ) %311 %61 اإلمارات العربية المتحدة المتاجرة بالسفن والقوارب
     

 ايه دي اس بي انفستمنتس ليمتد %  311 %311 اإلمارات العربية المتحدة  تملر االستثمارات 
 
 % فقط وفقاب لالتفاقية التعاقدية.61تسيطر الشركة على  (3)
 
 
 تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 4
 
ــةالمعــايير   4/3 ــم تطبيقهــا ولكــن    الدوليــة للتقــارير المالي ــة التــي ت ــةتــرثر الجديــدة والمعدل المــوجزة  علــى البيانــات المالي

   الموحدة 
 

الموحـدة. لـم ينـتج عـن تطبيـق المـوجزة مـتم البيانـات الماليـة فـي  ةالتاليـوالمعدلـة  ةلتقارير المالية الجديـدالمعايير الدولية لتم تطبيق 
لســنة الحاليــة ولكــن قــد تــلثر علــى المعــامالت أو الترتيبــات لتــ ثير مهــم علــى المبــالة المدرجــة أي مــتم المعــايير الجديــدة والمعدلــة 

 المستقبلية. 
   

 ملخص المتطلبات  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة

   
 -43تفسير لجنة تفسيرات التقـارير الماليـة الدوليـة رقـم 

 الضريبة

 

احتســــاب  حــــو التفســــير لمعالجــــة الماــــاوف المتعلقــــة مــــتا تــــم تطــــوير  
الضرا ب التي تقوم على أساس البيانات المالية لفترة تاتلف عن الفتـرة 

 تسديد الضريبة.التي أدى إلى النشاط تلر فيها  نش التي 
   

 14تعـــــديالت علـــــى المعيـــــار المحاســـــبي الـــــدولي رقـــــم 
 ا دوات المالية: العرض 

حــو  تســوية الموجــودات والمطلوبــات  توضــيأ تقتضــي مــتم التعــديالت 
 المالية.
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 الموجزة الموحدة المالية  بالبياناتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 4132مارس  13للفترة المنتهية في 
 
 
 )يتبع( تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 4
 
ــةالمعــايير   4/3 ــم تطبيقهــا ولكــن    الدوليــة للتقــارير المالي ــة التــي ت ــةتــرثر الجديــدة والمعدل المــوجزة  علــى البيانــات المالي

 )يتبع( الموحدة 
   

 ملخص المتطلبات  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة

   
 – 12تعـــديالت علـــى المعيـــار المحاســـبي الـــدولي رقـــم 

 المبالة القابلة للتحوي  افواحات
تقيد التعديالت متطلبات اإلفواح عن المبلة القابـ  للتحوـي  لألوـ   

ـــراف باســـارة  ـــي تـــم فيهـــا االعت ـــى الفتـــرة الت أو الوحـــدة المنتجـــة للنقـــد إل
انافـــــاض القيمـــــة أو عكســـــها. كمـــــا تقـــــوم التعـــــديالت بشـــــرح وتوضـــــيأ 

الممكــن تحوــيله متطلبــات اإلفوــاح المطبقــة عنــدما يــتم تحديــد المبلــة 
ـــة ناقوـــاب  ـــد علـــى أســـاس القيمـــة العادل لألوـــ  أو الوحـــدة المنتجـــة للنق

 تكاليف االستبعاد.
   

 18تعـــــديالت علـــــى المعيـــــار المحاســـــبي الـــــدولي رقـــــم 
ا دوات الماليــــــة: التحقــــــق والقيــــــاس، إســــــتبدا  اإللــــــزام 

 بالمشتقات واالستمرار بمحاسبة التحوط.

يكـون أحـد المشـتقات  محاسـبة التحـوط عنـدمايسمأ التعدي  باسـتمرارية  
    الزامياب لطرف مقاب  يقوم بالتوفية وتلبية بعض الشروط.

   
 31 رقـمالـدولي للتقـارير الماليـة  المعيـارتعديالت علـى 

الـــــدولي للتقـــــارير  والمعيـــــارالبيانـــــات الماليـــــة الموحـــــدة، 
اإلفوــاح عــن الحوــ  فــي المنشــآت  34 رقــمالماليــة 
البيانـــات  46المحاســـبي الـــدولي رقـــم  المعيـــارو  ا اـــرى

 .ارشاد حو  وحدات االستثمار –المالية المنفولة 
 

، قــــام مجلــــس المعــــايير المحاســــبية الدوليــــة 4134أكتــــوبر  13بتــــاريخ  
باوــدار معيــار حــو  وحــدات اإلســتثمار، الــتي يعــد  المعــايير الدوليــة 

 46الــدولي رقـــم  والمعيـــار المحاســبي 34و  31للتقــارير الماليــة أرقــام 
 التي يقدم مفهوم وحدة االستثمار وفقاب للمعايير الدولية للتقارير الماليـة.
يهدف متا المعيار إلى تطـوير اسـتثناءب مـن المتطلبـات المتعلقـة بــتوحيد 
الشركات التابعة إلى منشآت استثمار ململة )مثـ  الوـناديق المشـتركة 

ن المطالبـة باسـتادام القيمـة ووحـدات الثقـة والمنشـآت المماثلـة(، بـدالب مـ
 .العادلة لقياس تلر االستثمارات

 
 
 المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلةمعايير ال 4/4
 

 موعد تطبيقها بعد: لم تقم المجموعة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية المودرة ولكن لم يحن
   

  لتقارير المالية الجديدة والمعّدلةلالمعايير الدولية 
 يسري تطبيقها للفترات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

التـــي تغطـــي التعـــديالت علـــى  4134 - 4131الســـنوية  التحســـينات
ومعــــــايير  31و 9، 1، 4المعـــــايير الدوليــــــة للتقــــــارير الماليـــــة أرقــــــام 

 19و 42، 32الدولية أرقام المحاسبة 

 4132يوليو  3 

   
التـــي تغطـــي التعـــديالت علـــى  4131 - 4133الســـنوية  التحســـينات

ــــــــة أرقــــــــام  ــــــــة للتقــــــــارير المالي ــــــــار  31و 1، 3المعــــــــايير الدولي والمعي
 21المحاسبي الدولي رقم 

 4132يوليو  3 

   
 مزايــــا المــــوظفين 38التعـــدي  علــــى المعيــــار المحاســــبي الـــدولي رقــــم 

 المتعلق باطط المزايا المعرفة ومساممات الموظفين
 4132يوليو  3 
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 الموجزة الموحدة المالية  بالبياناتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 4132مارس  13للفترة المنتهية في 
 
 
 )يتبع( تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 4
 
 )يتبع( المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلةمعايير ال 4/4
 

  لتقارير المالية الجديدة والمعّدلةلالمعايير الدولية 
 يسري تطبيقها للفترات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

)المعــد  فــي  الماليــةا دوات  8المعيــار الــدولي للتقــارير الماليــة رقــم 
 (4131سنة 

 ليس قب  الفترات السنوية التي تبدأ في 
 4139يناير  3أو بعد 

   
الحسـابات التنظيميــة  32المعيـار الـدولي إلعــداد التقـارير الماليـة رقــم 

 الملجلة
 4132يناير  3 

   
ا دوات المالية:  6تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

االفوــاحات المتعلقــة باإلنتقــا  إلــى المعيــار الــدولي للتقــارير الماليــة 
للمــرة  8)أو عنــد تطبيــق المعيــار الــدولي للتقــارير الماليــة رقــم  8رقــم 

 ا ولى(

عندما يتم تطبيق المعيار الدولي للتقـارير الماليـة رقـم  
 للمرة ا ولى.   8

   
عندما يتم تطبيق المعيار الدولي للتقـارير الماليـة رقـم   ا دوات المالية 18تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 للمرة ا ولى.   8
 

الموحــدة  المــوجزة علــى البيانــات الماليــة جــومريتتوقــر اإلدارة أن إعتمــاد مــتم المعــايير فــي الفتــرات المســتقبلية لــن يكــون لــه تــ ثير 
 للمجموعة في فترة التطبيق ا ولية.

 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية  1

 بيان اإللتزام
الوادر عـن ‘المرحلية لتقارير الماليةا’ 12بناءب على المعيار المحاسبي الدولي رقم  البيانات المالية الموجزة الموحدة متم تم إعداد
 اإلمارات العربية المتحدة. في المعمو  بها القوانينمر متطلبات  تتوافق أيضاب المعايير المحاسبية الدولية و  مجلس

 أساس التحضير
باعتبارمـا العملـة المسـتادمة للمجموعـة ويـتم تقريـب جميـر  )الـدرمم( بدرمم اإلمـارات ة الموجزة الموحدةليالبيانات الما لقد تم عرض

  .إتا حدد عكس تلرإال  )ألف درمم( القيم إلى أقرب ألف
 

 بالقيمة العادلة.ا دوات المالية  بعض قياسبناءب على مبدأ التكلفة التارياية، باستثناء تم إعداد البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 

جمير المعلومـات الالزمـة للبيانـات الماليـة الموحـدة السـنوية الكاملـة وينبغـي أن  تتضمنإن متم البيانات المالية الموجزة الموحدة ال 
لـتلر، إن النتـا ج . باإلضـافة 4131ديسـمبر  13تقـرأ بـالتوافق مـر البيانـات الماليـة الموحـدة المدققـة للمجموعـة للسـنة المنتهيـة فـي 

على النتا ج التي يمكن توقعها للسـنة الماليـة المنتهيـة  ملشرال تعتبر بالضرورة  4132مارس  13شهر المنتهية في أ ثالثةلفترة ال
 .4132ديسمبر  13في 
 

المــوجزة الموحــدة تتفــق مــر تلــر المســتادمة فــي البيانــات الماليــة  مــتمإعــداد  المســتادمة فــيوالتقــديرات  إن السياســات المحاســبية
سـتثناء مـا يتعلـق بتطبيـق المعـايير والتفسـيرات ، با4131ديسـمبر  13ة المنتهيـة فـي لسـنلالبيانات المالية الموحـدة السـنوية المدققـة 

 .4132يناير  3عتبارا من إالجديدة 
 

 ، تــم اإلفوــاح عــن السياســات المحاســبية المتعلقــة4119أكتــوبر  34بنــاءب علــى إاطــار مي ــة ا وراق الماليــة والســلر المــلر  فــي 
 دات مالية وأدوات مالية مشتقة أدنام. باإلستثمارات في مشارير مشتركة، موجو 
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 )يتبع(ملخص بأهم السياسات المحاسبية  1

 مشتركةفي مشاريع  حصص
لألطراف التي لديها سيطرة مشـتركة علـى الترتيـب حقوقـاب فـي وـافي موجـودات  بموجبه يكون مشتررالمشروع المشترر مو ترتيب 

ظهـر فقـط عنـدما تسـتلزم ت التـي عليهـا تعاقـدياب للسـيطرة علـى الترتيـب تفقيطرة المشتركة مي المشاركة المالسالترتيب المشترر. إن 
 ارر السيطرة.الجهات التي تتشت حو  ا نشطة تات العالقة موافقة إجماعية من قب  االقرار 
 

إن نتا ج وموجودات ومطلوبات المشارير المشـتركة يـتم إدراجهـا فـي مـتم البيانـات الماليـة المـوجزة الموحـدة باسـتادام طريقـة حقـوق 
في تلر الحالة يتم تسجيله بناءب على المعيار الدولي للتقارير فللبير،  محتفظ بهاإلستثمار كإال في حا  تونيف الملكية المحاسبية  علـى طريقـة حقـوق الملكيـة، يـتم إظهـار واإلعتـراف بنـاءب  .متوقفـة وعمليـات للبيـرمحـتفظ بهـا  متداولـة غيـرموجودات  2الية رقم الم

الموحـد بالتكلفـة بعـد تعـديلها بمـا يـوازي تغيـرات مـا بعـد المـوجز فـي بيـان المركـز المـالي  روع المشتررمبد ياب باإلستثمارات في المش
ا رباح المقبوضة أنوبة لمشروع المشترر، ناقواب ل ا رباح أو الاسا ر والدا  الشام  اآلار في في حوة المجموعة اإلستحوات

بيــان الــدا  فــي  روع المشــتررســتثمار علــى حــدة. يــتم قيــد حوــة المجموعــة فــي نتــا ج المشــفــي قيمــة كــ  إوناقوــاب أي انافــاض 
 . الموجز الموحد

 
تـــي تزيــد عــن حوــة المجموعـــة فــي تلــر المشــروع المشـــترر )التــي تتضــمن أي حوــ  طويلـــة إن اســا ر المشــروع المشــترر ال

ســتثمار المجموعــة فــي المشــروع المشــترر( يــتم اإلعتــراف بهــا فقــط إلــى الحــد افي إا جــ ، والتــي فــي جومرمــا، تشــك  جــزءاب مــن وــ
 عات بالنيابة عن المشروع المشترر.ستداللية أو قامت باجراء دفى المجموعة إلتزامات قانونية أو إالتي يكون فيه عل

 
ســتبعاد ا ربــاح والاســا ر بمــا يعــاد  حوــة مشــروع مشــترر للمجموعــة، يــتم إالمجموعــة بالتعامــ  مــر  إحــدى منشــآت عنــدما تقــوم

 المجموعة في المشروع المشترر.

 موجودات مالية
. يعتمد التونيف على طبيعة والهـدف "قروض ومدينين" و "نقد ومرادفات النقد" الموجودات المالية إلى الف ات التالية: يتم تونيف

 عتراف المبد ي بالموجودات المالية.مالية ويتم تحديد التونيف عند اإلمن الموجودات ال

 النقد ومرادفاتنقد ال

بتـواريخ إسـتحقاق  (المرمونـة الودا ـرتثناء البنور )باسـ المحتفظ بها لدى والودا رفي الوندوق يتكون النقد ومرادفات النقد من النقد 
 أو أق . ثالثة أشهر فترة اال  أولية

 ومدينين قروض

القـروض والــتمم المدينــة مـي موجــودات ماليــة غيــر مشـتقة لهــا دفعــات ثابتــة وال يـتم تــداولها فــي ســوق نشـطة أو محــددة. يــتم قيــاس 
القيمــة. يــتم االعتــراف بــدا  الفوا ــد باســتادام ســعر الفا ــدة الفعلــي القــروض والمــدينين بالتكلفــة المطفــ ة ناقوــاب أي انافــاض فــي 

 باستثناء ا رودة المدينة قويرة ا ج  حيث يكون االعتراف بالفا دة غير مادي.

 أدوات مالية مشتقة

تقوم المجموعـة باسـتادام ا دوات الماليـة المشـتقة مثـ  عقـود العمـالت اآلجلـة للتحـوط مـن ماـاطر وـرف العمـالت ا جنبيـة. إن 
دة متم ا دوات المالية المشتقة يتم اإلعتراف بها وقياسـها مبـد ياب بالقيمـة العادلـة بالتـاريخ الـتي تـم فيـه إبـرام العقـد المشـتق ويـتم إعـا

لقيمة العادلة. يتم إدراح المشتقات ك وو  مالية عندما تكون القيمة العادلـة موجبـة وكمطلوبـات ماليـة عنـدما تكـون قياسها الحقاب با
 القيمة العادلة سالبة.

 
شـهر وعنـدما  34يتم عرض المشتق ك و  غير متداو  أو كالتزام غير متداو  في حا  كان اإلستحقاق المتبقي لألداة أكثر من 

شــهر. يــتم عــرض المشــتقات ا اــرى كموجــودات متداولــة أو  34ر بــ ن يــتم تحقيــق أو تســوية المشــتق اــال  ال يكــون مــن المتوقــ
 كمطلوبات متداولة.
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 )يتبع( أدوات مالية مشتقة
إن أية أرباح أو اسا ر ناتجة من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات يتم اإلعتراف بها مباشرة في بيان الدا  الموحد، باستثناء 

 الجزء الفعا  من تحوطات التدفقات النقدية التي يتم اإلعتراف بها في بيان الدا  الشام  الموحد.
 

إن القيمة العادلـة لعقـود العمـالت اآلجلـة تكـون مـي الفـرق بـين سـعر الوـرف اآلجـ  وسـعر العقـد. يـتم ربـط سـعر الوـرف اآلجـ  
 ب سعار ورف العمالت اآلجلة للعقود التي لها تواريخ إستحقاق مشابهة.

 
عنـد  ا ربـاح أو الاسـا رمحاسـبة التحـوط فـي عتراف بالتغيرات في القيمـة العادلـة لـألدوات الماليـة المشـتقة والتـي ال تت مـ  ليتم اإل

 .كمشتقات محتفظ بها للمتاجرةحدوثها. يتم تونيف ا دوات المالية المشتقة والتي ال تت م  لمحاسبة التحوط 
 

لغـــرض محاســـبة التحـــوط، تقـــوم المجموعـــة بتوـــنيف مشـــتقات معينـــة إلـــى ف تـــي تحـــوط: )أ( تحـــوط القيمـــة العادلـــة والـــتي يتحـــوط 
تعـرض لتقلـب التـدفقات التدفقات النقدية والـتي يتحـوط لل و )ب( تحوطمة العادلة  و  أو إلتزام مدرح، للتغيرات في القيتعرض لل

متوقــر حــدوثها بشــك  كبيــر ســوف تــلثر علــى وــافي  ط ب وــ  أو إلتــزام مــدرح، أو بمعاملــةالنقديــة المتعلقــة إمــا باطــر معــين مــرتب
 .المدرحالدا  المستقبلي 

 طمحاسبة التحو 
أن التحوط فعا  للغاية، أي أن التغيرات فـي القيمـة العادلـة أو التـدفقات  متوقعاب أن يكون  نبغيمن أج  الت م  لمحاسبة التحوط، ي
بشـك   باإلمكـان قيـاس الفاعليـةالتغيـرات المقابلـة فـي البنـد المتحـوط لـه وأن يكـون  بشك  فعا النقدية  داة التحوط يجب أن توازن 

للقيـام بمعـامالت تحـوط متنوعـة بمـا  تيجيتهاسـتراجموعـة بتوثيـق أمـداف إدارة الماـاطر وا  عالقـة التحـوط، تقـوم المموثوق. عند بدء 
 اعليـةالمتحـوط لهـا، وكيفيـة قيـام المجموعـة بتقيـيم ف ط لـه تو العالقـة، وطبيعـة الماـاطرفي تلر تحديد أداة التحوط، والبنـد المتحـو 

 ما إتا كان يشك  تحوط فعا  على نحو مستمر.فيحوط وتحديد عالقة التحوط. والحقاب، يجب تقييم الت
 التحوط للقيمة العادلة

 ا ربـــاح أو الاســـا رتحـــوط للقيمـــة العادلـــة يـــتم قيـــدما مباشـــرةب فـــي كإن التغيـــرات فـــي القيمـــة العادلـــة للمشـــتقات المحـــددة والململـــة 
 ا  المااطر المتحوط لها.التي تو تغيرات في القيمة العادلة للبند المتحوط له  ةضافة  يباإل
 

نتهـاء مـدة أداة التحـوط أو بيعهـا، إلغالمـا أو أو إ، عنـد إبطـا  عالقـة التحـوط مـن قبـ  المجموعـةسـتادام محاسـبة التحـوط يتوقف إ
مـن نـد المتحـوط لـه النـاتج تنفيتما أو أنهـا لـم تعـد مسـتوفية لمتطلبـات محاسـبة التحـوط. يـتم إطفـاء التعـدي  علـى القيمـة المدرجـة للب

 بتداءب من تلر التاريخ.الاسا ر إ وأالمتحوط لها في حساب ا رباح  المااطر
 التحوط للتدفقات النقدية

الـدا  الشـام  فـي  إدراجهإن الجزء الفّعا  من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المحددة والململة كتحوط للتدفقات النقدية يتم 
 .ا رباح أو الاسا رمباشرةب في  اعتراف بهة بالجزء غير الفّعا  يتم اإل. إن الربأ أو الاسارة المتعلقاآلار

 
ا ربـاح إلى  التي سبق إدراجها في الدا  الشام  اآلار وتراكمت في إحتياطي التحوط في حقوق الملكيةيتم إعادة ترحي  المبالة 

 ا رباح أو الاسا رفي  البندفي نفس و  ،الاسا ر وأرباح عتراف بالبند المتحوط له في ا أو الاسا ر في الفترات التي يتم فيها اإل
عتـراف ب وـو  غيـر ماليـة المعاملـة المتوقعـة المتحـوط لهـا إ ينـتج عـن ومر تلر، عنـدماعتراف بالبند المتحوط له. اإل فيه التي تم

لتكلفـة  المبـد يفـي القيـاس  راجهـادوا   سـابقاب  فـي حقـوق الملكيـة تراكمـتأو بمطلوبات غير مالية، يتم تحوي  ا رباح والاسـا ر التـي 
 ا وو  أو المطلوبات.

 
نتهاء مـدة أداة التحـوط أو بيعهـا، إلغالمـا قة التحوط من قب  المجموعة، إستادام محاسبة التحوط عند إبطا  عاليتم التوقف عن ا

اسـارة متراكمـة فـي حقـوق الملكيـة  في تلر الوقـت يبقـى أي ربـأ أوأو تنفيتما أو أنها لم تعد مستوفية لمتطلبات محاسبة التحوط. 
. وعنـدما ال يعـود مـن المتوقـر ا ربـاح أو الاسـا رعنـد إدراح المعاملـة المتوقعـة أايـراب فـي  اإلعتراف بهاويتم ضمن حقوق الملكية 

ا ربـاح بهـا مباشـرة فـي  عترافضمن حقوق الملكية يتم اإلفان الربأ أو الاسارة المتراكمة  ،حدوث المعاملة المتوقعة المتحوط لها
 .أو الاسا ر
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 المخزون  2

 ديسمبر 13
4131  

 مارس 13 
4132  

  

   )غير مدقق(  )مدقق(
   ألف درهم  ألف درمم

     
 أعما  قيد اإلنجاز )بالتكلفة(  1.644  32.231
      مواد اام ومواد استهالكية   35.611  32.868

     
48.298  45.143   
      ناقواب: ماو  بضاعة متقادمة وبطي ة الحركة ) (1.772 ) (1.662

     
42.932  43.527        

 
 
 ذمم مدينة تجارية وأخرى 5
 

 ديسمبر 13
4131  

 مارس 13 
4132  

  

   )غير مدقق(  )مدقق(
   ألف درهم  ألف درمم

     
 تمم مدينة تجارية  332.531  418.916

      ناقواب: ماو  انافاض القيمة  ) (1.133 ) (1.899
     

412.928  331.513   
 مستحق من جهة تات عالقة  711  3.111

 دفعات مقدمة لموردين  473.175  316.648
      مواريف مدفوعة مقدماب وتمم مدينة أارى  6.137  2.282

     
193.366  261.316   
      ناقواب: الجزء غير المتداو  من دفعات مقدمة لموردين  ) (351.631 ) (11.262

     
126.211  116.536        
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 الموجزة الموحدة المالية  بالبياناتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 4132مارس  13للفترة المنتهية في 
  
 
 أدوات مالية مشتقة 6
 

لدى المجموعة عقود ورف عمالت أجنبية آجلة قا مة مونفة كتحوط تدفق نقـدي فعـا  للتحـوط مـن التعـرض لماـاطر العمـالت 
وــرف العمــالت ا جنبيــة اآلجلــة القا مــة تســاوي تقريبــاب مبلــة  ا جنبيــة فــي المعــامالت المتوقعــة واإللتزامــات الملكــدة. إن إلتزامــات

مليـون درمـم(. تـم التفـاوض علـى شـروط عقـود وـرف العمـالت ا جنبيـة لتتطـابق  112: 4131ديسـمبر  13مليون درمـم ) 111
 مر شروط وافي التدفقات النقدية الواردة باليورو.

 
قيمــة : 4131ديســمبر  13مليــون درمــم ) 2.3بمبلــة  ســالبةت الماليــة المشــتقة فــي نهايــة فتــرة التقريــر، كانــت القيمــة العادلــة لــألدوا

 مليون درمم(. 6.2سالبة بمبلة عادلة 
 

العملــة ا جنبيــة والتراجـــر  مركــز، توقفــت المجموعــة بشــك  مســتقبلي عــن محاســبة التحــوط لوــافي 4118ديســمبر  13كمــا فــي 
مليـون درمـم التـي تـم اإلعتـراف  11.8 ر المتراكمة علـى أدوات التحـوط البالغـة المستقبلي مقاب  المبالة المدفوعة مقدماب. إن الاسا

بقيت معترف بها بشك  منفو  في حقـوق الملكيـة. اـال  و بها مباشرة في حقوق الملكية حتى تاريخ التوقف عن محاسبة التحوط 
الشام   من حقوق الملكية إلى بيان الدا درمم(  ال شيء: 4131مارس  13ألف درمم ) 292، تم إعادة ترحي  مبلة بقيمة الفترة

 الموحد عند حدوث المعامالت المتوقعة. الموجز
 
 
 قروض بنكية  7
 

 تتكون القروض البنكية مما يلي:
 ديسمبر 13

4131  
 مارس 13 

4132  
  

   )غير مدقق(  )مدقق(
   ألف درهم  ألف درمم

     
 حسابات بنكية مكشوفة  353.547  181.862
      قرض قوير ا ج   27.511  26.211

     
223.262  311.147        

 
 سا دة.وفقاب  سعار السوق المن عدة بنور تجارية وتحم  فا دة  مكشوفةتم الحوو  على تسهيالت سحوبات 

 
مليـون درمـم( كتسـهيالت  368: 4131ديسـمبر  13مليـون درمـم ) 243، يتـوفر لـدى المجموعـة مبلـة 4132مارس  13كما في 
 غير مستادمة. مكشوفةسحوبات 

 
 
 من عمالء مقبوضة مقدمًا دفعات  3

 ديسمبر 13
4131  

 مارس 13 
4132  

  

   )غير مدقق(  )مدقق(
   ألف درهم  ألف درمم

     
 دفعات مقدمة من عمالء  631.471  222.218
      ناقواب: الجزء المتداو  ) (126.143 ) (111.284

     
322.626  474.121        

 
 مقدمة.مقاب  فواتير  تاويوهاويتم للمشارير مقبوضة المبالة لأساساب ا الدفعات المقبوضة مقدماب تمث  
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32  
 الموجزة الموحدة المالية  بالبياناتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 4132مارس  13للفترة المنتهية في 
 
 
 لسهم لاألساسي والمخفض العائد  1
 

العا د لمالكي الشركة ا م على المتوسط المرجأ لعدد ا سهم العادية القا مـة  السنةيتم إحتساب العا د ا ساسي للسهم بقسمة ربأ 
 . السنةاال  

 
العا د لمالكي الشركة ا م على المتوسط المرجأ لعدد ا سهم العادية القا مة اال   السنةالعا د المافض بقسمة ربأ  يتم إحتساب

 ، التي تم تعديله لت ثير ا دوات المالية المافضة.السنة
 

 حد:العا د وبيانات ا سهم المستادمة في عملية إحتساب العا د ا ساسي للسهم الوايعكس الجدو  التالي 
 
 مارس 13الثالثة أشهر المنتهية في   
  4132  4131 
 )غير مدقق(  )غير مدقق(  
     

      39.226  (6.512 ) العا دة لمالكي الشركة ا م )درمم با لف( الفترةربأ  )اسارة(/
     

      433.884  433.114  المتوسط المرجأ لعدد ا سهم العادية المودرة )آالف  ا سهم(
     

      9.62  (1.13 ) العا د ا ساسي والمافض على السهم )فلس()الاسارة(/ 
 

، لم تودر المجموعـة أيـة أدوات ماليـة قـد يكـون لهـا تـ ثير مافـض علـى العا ـد للسـهم عنـد تحويلهـا أو 4132مارس  13كما في 
 إستادامها.

 
 

 ذات عالقة الجهاتمعامالت   31
 

التي يمتلكون والمنشآت والمدراء الر يسيين  وأعضاء مجلس اإلدارة، الر يسيين المجموعةمساممي العالقة  جهات تاتتشم  ال
تم حتف المعامالت ما  .فيها المالية والتشغيلية على القرارات ولهم ت ثيراب ملموساب عليها من قبلهم ومن قب  عا التهم السيطرة  القدرة

يتم إعتماد سياسات التسعير وشروط متم المعامالت من  .م يتم إدراجها في متم اإليضاحول بين شركات المجموعة عند التوحيد
 قب  إدارة المجموعة.

 
 كانت كما يلي: الفترةإن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والمدراء الر يسيين اآلارين اال  

 
   مارس 13 أشهر المنتهية في ثالثةال

4131  4132   
   )غير مدقق(  )غير مدقق(
   ألف درهم  ألف درمم

 مكافآت المديرين الرئيسيين:    
 ومزايا أارى عالواترواتب و   4.524  4.911

      تعويضات ما بعد التوظيف  41  -
     

4.911  4.565        
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 الموجزة الموحدة المالية  بالبياناتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 4132مارس  13للفترة المنتهية في 
 
 

 رأسمالية لتزاماتوا   طارئةمطلوبات  33
 مطلوبات طارئة  33/3

والجــدو  الزمنــي لتســليم الســفن المتعاقــد عليهــا. إتا لــم يــتم  ا ســسإن الشــركة حاليــا تنــاقش مــر عميلهــا الر يســي إلعــادة  . أ
فـي كمـا مسـلولة عـن غرامـات التـ اير الشـركة مـن قبـ  العميـ ، مـن الممكـن أن تكـون  ا سـسالموافقة على إقتـراح إعـادة 

 ين الشركة لـديها القـدرة علـى المطالبـة باسـترداد الغرامـات مـن مقـاولفاتم فرض غرامات الت اير،  وفي حالةشروط العقد. 
العالقــة وفقــاب للشــروط التعاقديــة. بســبب عــدم اليقــين مــن قبــو  أو عــدم قبــو  العميــ  تســليم الجــدو   أوــحابعقــود البــاطن 

 الزمني المعد  للمشروع، فانه ليس من الممكن تقدير التدفق النقدي المحتم ، إن وجد، في تاريخ التقرير.

اطابــات ضــمان ال يتوقــر أن ينشــ   أوــدرت البنــور التــي تتعامــ  معهــا المجموعــة، ضــمن المســار اإلعتيــادي لألعمــا ،  . ب
مليــون درمــم( فيمــا يتعلــق  1.442: 4131ديســمبر  13مليــون درمــم ) 4.222عنهــا أيــة إلتزامــات جومريــة، بحــدود مبلــة 

 .الفترةبعقود ا داء والدفعات المقدمة المتعلقة بعقود بناء السفن والويانة قيد اإلنجاز في نهاية 

 إلتزامات رأسمالية  33/4
 مبلـةمـا يقـارب  والتـي لـم يـتم تكـوين ماوـ  لهـا نهايـة فتـرة التقريـرالمتعاقد عليها فـي المورح بها و  الرأسمالية واريفبلغت الم

 مليون درمم(. 4.3: 4131ديسمبر  13) مليون درمم 4.3

 
 

 ومات قطاعيةمعل 34
 

وحـدات ا عمـا   تمثـ والتـي أدنـام،  مبـين، كمـا مـو أربعـة قطاعـات بناءب علىالميزانية  إلعدادتقارير إدارية داالية  لدى المجموعة
ربـر  وتلر بوورةاالستراتيجية  ا عما من وحدات وحدة لك  تقوم اإلدارة بمراجعة تقارير اإلدارة الداالية . لمجموعةلاالستراتيجية 

 .على ا ق  ةسنوي
 

 يعرض الملا  التالي العمليات في ك  قطاع أعما  لدى المجموعة:
 

 البحرية، ويشم  تلر بناء السفن التي يتعدى طولها ثالثين متراب أو السفن المجهزة بنظام إدارة حربي. بناء السفن 
 .بناء القوارب الوغيرة ويشم  تلر بناء السفن التي يق  طولها عن ثالثين متراب وغير المجهزة بنظام إدارة حربي 
 لسفن التجارية والعسكرية. الادمات، ويشم  تلر التحسينات، الويانة، االوالح والعمرة ل 
 .دمج ا نظمة الحربية، ويشم  تلر استيراد وتشغي  ا نظمة المدمجة وبرامج الكمبيوتر 

 
فـي تقـارير اإلدارة  تـم إدراجـهإن المعلومات المتعلقة بنتا ج ك  قطاع أعما  مدرجة أدنـام. يـتم قيـاس ا داء علـى ربـأ القطـاع كمـا 

 اإلدراة بمراجعتها.الداالية التي يقوم مجلس 
 



 شركة أبوظبي لبناء السفن ش.م.ع.

 

32 
 

 الموجزة الموحدة المالية  بالبياناتإيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 4132مارس  13للفترة المنتهية في 

 
 

 ومات قطاعية )يتبع(معل 34
 

 مدرجة أدنام: 4131و  4132مارس  13المنتهية في  أشهرثالثة لل لومات القطاعية لعمليات المجموعةإن المع
 
 )غير مدقق( 4132مارس  13المنتهية في  أشهر ثالثةال
 

 
  ةالمجموع

 
 حذوفات

 دمج  
  خدمات  أنظمة حربية

بناء القوارب 
  الصغيرة

 بناء السفن
   البحرية

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

              إيرادات القطاع  313.511  31.351  41.111  31.347 ) (6.362  311.725
             

طفاء ) (1.156 ) (733 ) (4.617 ) (315  - ) (6.311               إستهالر وا 
             

              تكاليف التموي ، وافي ) (543 ) (13 ) (3.153 ) (3  - ) (3.633
             

              القطاع / ربأ)اسارة(  445  4.136 ) (6.741  3.712  111 ) (4.161
             

 ايرادات اارى            411
                           التمورف ع اسارة           ) (2.462
6.311) (                         
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 الموجزة الموحدة المالية  بالبياناتإيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 4132مارس  13للفترة المنتهية في 

 
 

 ومات قطاعية )يتبع(معل 34
 
 )غير مدقق( 4131مارس  13المنتهية في  أشهر ثالثةال
 

 
  المجموعة

 
 حتوفات

 دمج  
  ادمات  أنظمة حربية

بناء القوارب 
  الوغيرة

 بناء السفن
   البحرية

   ألف درمم  ألف درمم  ألف درمم  ألف درمم  ألف درمم  ألف درمم
             

              إيرادات القطاع  136.492  49.611  12.182  32.232 ) (31.482  193.289
             

طفاء ) (1.913 ) (622 ) (4.938 ) (312  - ) (6.213               إستهالر وا 
             

              تكاليف التموي ، وافي ) (46 ) (4 ) (22 ) (4  - ) (96
             

              القطاع )اسارة( ربأ/  48.291 ) (263 ) (1.312  3.218 ) (3.222  42.828
             

 ايرادات اارى            313
                           التمورف ع اسارة           ) (2.961

38.411                          
 

 ترابطاب بالنسبة لربأ القطاع.وأكثر  قامت اإلدارة بتغيير طريقة التوزير لبعض المواريف غير المباشرة كما تم اإلفواح عنه سابقاب حيث أن الطريقة الجديدة تقدم قياس موثوق
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 الموجزة الموحدة المالية  بالبياناتإيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 4132مارس  13للفترة المنتهية في 

 
 

 ومات قطاعية )يتبع(معل 34
 

 كما يلي:مي  4131ديسمبر  13 و 4132مارس  13في  كماإن موجودات ومطلوبات القطاعات والنفقات الرأسمالية 
 

 دمج أنظمة حربية  غير موزعة  محذوفات  المجموعة
 

  خدمات
بناء القوارب 

 الصغيرة
 بناء السفن 

   البحرية
   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

               
 مدقق()غير  4132مارس  13كما في             
             

                الموجودات  3.133.117  336.177  164.752  315.373  411.351 ) (11.115  3.312.313
               

                               المطلوبات  371.637  71.472  331.173  331.213  435.124 ) (17.171  3.164.711
                                              النفقات الرأسمالية  665  355  622  -  417  -  3.763

                )مدقق( 4131ديسمبر  13كما في             
                الموجودات  3.128.112  339.922  126.691  348.849  131.444 ) (339.198  3.926.213

               
                               المطلوبات  296.222  66.689  336.126  312.832  249.911 ) (332.219  3.213.816

                               النفقات الرأسمالية  2.929  3.312  2.631  -  4.326  -  34.928
 

 . 1إن السياسات المحاسبية للقطاعات الواردة في التقرير مي نفس السياسات المحاسبية للمجموعة والمبينة في اإليضاح 
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 الموجزة الموحدة المالية  بالبياناتإيضاحات تتعلق 

 )يتبع( 4132مارس  13للفترة المنتهية في 
 
 

 نتائج موسمية 31
 

 13 في ةيأشهر المنته الثالثةلفترة الموجز الموحد  الربأ أو الاسارةفي بيان  تات طبيعة موسمية مامة تسجي  أية إيراداتلم يتم 
 .4131و  4132مارس 

 
 

 أحداث  حقة 32
 

الجمعيـة العموميـة السـنوية المنعقـد فـي  فـي إجتمـاع مليون درمـم 43.4% بقيمة 31أرباح نقدية بنسبة  توزيرعلى  المسامونوافق 
 .4132ابري   31
 
 

   الموحدة إعتماد البيانات المالية الموجزة 35
 

جازة إودارما من قب   الموجزة تم إعتماد البيانات المالية  .4132ابري   49دارة بتاريخ اإلالموحدة وا 
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