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 بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى الموحد 

 ديسمبر  31 المنتهية في للسنة
 
  2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  إيضاح 
 ُمعاد بيانها*    
    

 2.767.626 3.423.897 23 اإليرادات 
 105.754 106.985 7 المنح الحكومية 

 (1.274.176) (1.749.884) 24 التكاليف المباشرة
   -------------- - ---------  ------- - ---------------- 

 1.599.204 1.780.998  إجمالي األرباح 
    

 42.190 51.017 11 الحصة من أرباح ائتالفات مشتركة
 (633.192) ( 564.367) 25 المصروفات العمومية واإلدارية

 (183.617) (92.394) 13 التجاريةانخفاض قيمة الذمم المدينة 
 (34.684) (29.542)  مصروفات البيع والتسويق 

 13.365 4.645  إيرادات التمويل 
 - ( 458.900) 10 انخفاض قيمة عقارات استثمارية 

 (308.947) ( 326.786) 26 تكاليف التمويل
 5.033 32.337 27 إيرادات أخرى

   -------------------- -- --  -------------------- -- -- 

 499.352 397.008  أرباح السنة 
   ========== =  ========== = 

    

 496.971 394.432  منسوبة إلى مالكي الشركة
 2.381 2.576  الحصص غير المسيطرة

   ----------------------  ---------------------- 

 499.352 397.008  أرباح السنة
   ========= =  ========= = 

    األخرى للسنة الشاملة اإليرادات 
 إعادة تصنيفها  يتعين التي   اإليرادات الشاملة األخرى

    : في فترات الحقة  إلى األرباح أو الخسائر   
    

الحصة  –شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية 
 (27.161) (30.394) 11 من اإليرادات الشاملة األخرى 

   ---------------- ---- ----  ---------------- ---- ---- 
 472.191 366.614  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

   ========== =  ========== = 

    

 469.810 364.038  مالكي الشركةمنسوبة إلى 
 2.381 2.576  الحصص غير المسيطرة

   ------------------- ---- -  ------------------- ---- - 

  366.614 472.191 
   ========== =  ========== = 

 
 ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. جزءاً  68إلى  12تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  
 

 .  5إلى  2إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من  
 

 . 12، راجع إيضاح 2019ديسمبر  31*تمت إعادة بيان األرصدة الخاصة بالسنة المنتهية في 
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  الموحدبيان التغيرات في حقوق الملكية 
   ديسمبر 31في المنتهية  للسنة

 

 
 رأس  
 المال

 
 االحتياطي 
 القانوني 

األرباح  
 المحتجزة  

احتياطي  
توزيع  

 الموجودات 

احتياطي  
 تحوط 

التدفقات  
 النقدية 

احتياطي  
 الدمج

مساهمة  
 المالكية

حقوق الملكية  
المنسوبة إلى  
 مالكي الشركة

الحصص غير  
 المسيطرة

 
 

حقوق    إجمالي
 الملكية

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

 5.610.745 509 5.610.236 - - 890 ( 22.063) 1.587.963 203.446 3.840.000 ()وفقاً للبيان السابق 2019يناير   1الرصيد في 
شركة المناطق االقتصادية المتخصصة االستحواذ على 

 1.443.146 - 1.443.146 - 1.520.656 ( 77.510) - - - - (12)إيضاح 

  ----- --- -------- - ------  ---- -- -------------  ------------ ---- -------  ----------- --- --------  -------------------  ------------ --- - - ------  -----------------  ------ - - -- ------------  ------------- - ------  --------- - - --- --------- 

 7.053.891 509 7.053.382 - 1.520.656 ( 76.620) ( 22.063) 1.587.963 203.446 3.840.000 )ُمعاد بيانه(  2019يناير   1الرصيد في 

  ===== == ===  = == =====  ==== = =====  =========  =========  ===== == ===  = == =====  ===== = ====  =========  === = ====== 

 499.352 2.381 496.971 - - - - 496.971 - - أرباح السنة 

 ( 27.161) - ( 27.161) - - ( 27.161) - - - - الشاملة األخرى للسنة   اإليرادات

  ----- --- -------- - ------  ---- -- -------------  ------------ ---- -------  ----------- --- --------  -------------------  ------------- - ------  -----------------  ------- -- ------------  ------------- - ------  --------- - - --- --------- 

 472.191 2.381 469.810 - - ( 27.161) - 496.971 - - ( *)ُمعاد بيانهاللسنة  الشاملة إجمالي اإليرادات

  ----- --- -------- - ------  ---- -- -------------  ------------ ---- -------  ----------- --- --------  -------------------  ------------- - ------  -----------------  ------- -- ------------  ------------- - ------  --------- - - --- --------- 

 - - - - - - - ( 52.403) 52.403 - المحول إلى االحتياطي القانوني

  ----- --- -------- - ------  ---- -- -------------  ------------ ---- -------  ----------- --- --------  ----------- -- --------  ------------- - ------  -----------------  ------- -- ------------  ------------- - ------  --------- - - --- --------- 

 7.526.082 2.890 7.523.192 - 1.520.656 ( 103.781) ( 22.063) 2.032.531 255.849 3.840.000 ( ا*)ُمعاد بيانه 2019ديسمبر  31الرصيد في 

  ===== == ===  = == =====  ==== = =====  =========  =========  ===== == ===  = == =====  ===== = ====  =========  === = ====== 
           

 7.526.082 2.890 7.523.192 - 1.520.656 ( 103.781) ( 22.063) 2.032.531 255.849 3.840.000 ( ا*عاد بيانه)مُ  2020يناير   1الرصيد في 

 397.008 2.576 394.432 - - - - 394.432 - - أرباح السنة 

 ( 30.394) - ( 30.394) - - ( 30.394) - - - - الشاملة األخرى للسنة   اإليرادات

  ----- --- -------- - ------  ---- -- -------------  ------------ ---- -------  ----------- --- --------  -------------------  ------------- - ------  -----------------  ------- -- ------------  ------------- - ------  --------- - - --- --------- 

 366.614 2.576 364.038 - - ( 30.394) - 394.432 - - للسنة   الشاملة إجمالي اإليرادات

  ----- --- -------- - ------  ---- -- -------------  ------------ ---- -------  ----------- --- --------  -------------------  ------------- - ------  -----------------  ------- -- ------------  ------------- - ------  --------- - - --- --------- 

 960 960 - - - - - - - - تأسيس شركة تابعة 

 -  -  -  -  - - - ( 39.443) 39.443 - المحول إلى االحتياطي القانوني

 33.343 - 33.343 33.343 - - - - - - مساهمة المالكين
شركة المناطق االقتصادية  االستحواذ على  ثمن 

 شركة الشخص الواحد   -المتخصصة)زونزكورب( 
 ( 201.368) - ( 201.368) - ( 201.368) - - - - - ( 12)إيضاح  ذ م م   

  ----- --- -------- - ------  ---- -- -------------  ------------ ---- -------  ----------- --- --------  --------- ---- ----------  ------------ -- - - ------  -----------------  ------- -- ------ -- ------  ------------- - ------  --------- - - --- --------- 

 7.725.631 6.426 7.719.205 33.343 1.319.288 ( 134.175) ( 22.063) 2.387.520 295.292 3.840.000  2020ديسمبر  31لرصيد في ا

  ===== == ===  = == =====  ==== = =====  =========  ==== = =====  ===== == ===  = == =====  ===== = ====  =========  === = ====== 

  جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 68إلى  12تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
.12إيضاح ، راجع 2019ديسمبر  31*تمت إعادة بيان األرصدة الخاصة بالسنة المنتهية في 
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  الموحد بيان التدفقات النقدية 
 ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

  2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  إيضاح 

 * معاد بيانها    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
    

 499.352 397.008  أرباح السنة  
    

    تسويات لـ:
 393.222 431.717  8 للممتلكات واآلالت والمعدات والعقارات االستثمارية  االستهالك

 33.097 33.322 6 إطفاء موجودات حق االستخدام
 10.690 10.691 9 إطفاء موجودات غير ملموسة 

 (42.190) (51.017) 11 الحصة من أرباح ائتالفات مشتركة
 183.617 92.394 13    الذمم المدينة التجاريةانخفاض قيمة 

 992 797 15 مخصص المخزون بطيء الحركة  
 (105.754) ( 106.985) 7  منحة حكوميةإطفاء 

 (2.664) 497  ومعدات    وآالت من استبعاد ممتلكاتاألرباح 
 15.518 28.497 19 مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

 (13.365) (4.645)  إيرادات التمويل 
 - 458.900  انخفاض قيمة عقارات استثمارية خسائر 

 12.300 (4.797)  إيرادات أخرى
 38.611 39.712  مصروفات الفائدة على التزام ايجار  

 19.458 25.942  تكلفة قروض مصرفية 
 250.878 261.132  تكلفة تمويل أخرى  

 229 -  أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز مشطوبة 
   ------ --- --------------  ---------- -- ---------- 

  1.613.165 1.293.991 
    التغيرات في: 

 (299.125) (1.060.860)  واألخرى  الذمم المدينة التجارية
ً المدفوعة مقدماً والم المصروفات  33.752 ( 247.692)  بالغ المدفوعة مقدما

 (2.384) (5.408)  المخزون 
 751.017 180.479  الذمم الدائنة التجارية واألخرى  

   --- --------------------  --- -------------------- 

 1.777.251 479.684  النقد من األنشطة التشغيلية 
 (8.303) (15.756) 19 تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

   -------- -- --------------  -------- -- -------------- 

 1.768.948 463.928  من األنشطة التشغيلية  الناتج صافي النقد
   ---------- - -------------  ---------- - ------------- 

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 18.907 13.879  ومعدات وآالت ممتلكات بيعالمتحصالت من 

 (1.948.344) (2.669.823) 8 معدات الو واآلالت ممتلكاتال اإلضافات إلى
 (37.741) ( 240.313) 10 العقارات االستثمارية اإلضافات إلى
 274.640 269.543  منح حكومية 

 توزيعات أرباح مستلمة من شركة مستثمر بها محتسبة وفقاً  
 45.650 45.600  لحقوق الملكية 

 (104.055) -  النقد المستحوذ عليه االستحواذ على شركة تابعة، صافي من 
 - 960  الحركة في الحصص غير المسيطرةصافي 

 - 4.797  إيرادات أخرى مستلمة 
 1.065 4.645  مستلمةإيرادات تمويل 

   ------------- -- --------- ---  ----------- -- --------- --- 

 (1.749.878) (2.570.712)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
   ----------- -- ----------- ---  --- -- ---- - ----------- --- - 

 تابع...                                                                                                               
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 )تابع(بيان التدفقات النقدية الموحد 
 ديسمبر   31للسنة المنتهية في 

 
  2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  إيضاح 
 * معاد بيانها    

    النقدية من األنشطة التمويلية التدفقات 
 751.399 2.369.552  المتحصالت من قروض  

 (20.810) (39.538)  قروض  سداد 
 (30.448) (27.075) 6 دفع التزام ايجار 

 - ( 700.000)  قرض قصير األجل إلى طرف ذي عالقة  
 (3.465) (25.942)  تكلفة اقتراض مدفوعة 

 (265.073) ( 265.480)  لشركات المشروعتكلفة تمويل مدفوعة 
   ----------------------  ---------------------- 

 431.603 1.311.517  األنشطة التمويليةمن  صافي النقد 
   ----------------------  ---------------------- 

 450.673 ( 795.267)  في النقد وما يعادله ( / الزيادة النقص)صافي 
    

 606.272 1.056.945 16 بداية السنة  النقد وما يعادله في 
   -------- - --- ----------  - -------- - ---------- 

 1.056.945 261.678 16 نهاية السنة النقد وما يعادله في 
   =========  ========= 

 
 

 :المعامالت غير النقدية التاليةبخالل السنة  المجموعة ارتبطت
 

 : ال شيء(. 2019ديسمبر  31)مليون درهم  33مساهمة المالكين من الشركة األم بقيمة  -
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 68إلى  12تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
 

 .  5إلى  2إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من  
 

 . 12، راجع إيضاح 2019ديسمبر  31*تمت إعادة بيان األرصدة الخاصة بالسنة المنتهية في 
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 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  1
 

للموانئ ش.م.ع  إن أبوظبي  أبوظبي" )"الشركة"  شركة  "موانئ  مساهمة  هي  (  أو  ألحكام    تأسست  عامة شركة  طبقاً 
عملية إعادة هيكلة    كجزء من)"المرسوم"(    2006مارس    4الصادر بتاريخ    2006( لسنة  6المرسوم األميري رقم )

 قطاع الموانئ التجارية في إمارة أبوظبي )"اإلمارة"(.  
 

إن عنوان  .  2006مارس    29لدى دائرة التخطيط واالقتصاد وحصلت على رخصتها التجارية بتاريخ    الشركة  تم تسجيل
 ، ميناء زايد، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة. 54477المكتب الرئيسي المسجل للشركة هو ص.ب: 

 
   إن الشركة مملوكة بصورة أساسية من قبل حكومة أبوظبي )"الحكومة"(.

 
 وشركاتها التابعة )"المجموعة"(:  فيما يلي األنشطة الرئيسية للشركة

 
وتطوير   • وإدارة  وصيانة  وتشغيل  و امتالك  الموانئ  المائية  رصفة  األووالمرافئ    السفن  أحواضكافة  والممرات 

   .  بها في إمارة أبوظبي المتعلقة والمنشآتوالبنية التحتية والجسور وحواجز األمواج 
 

مخصصة الممنوحة أو  الراضي  قطع األمالية على    والغيروإدارة وتطوير المناطق الحرة الصناعة والتجارية    بناء •
 المجلس التنفيذي.   قبل لشركة وفقاً للخطة المعتمدة منلمن حكومة أبوظبي 

 
السيطرة و الشركة حق  التجارية    كافة على    التنظيمية سلطة  التم منح  الموانئ  قبل هيئة  موجودات  من  المملوكة سابقاً 

 أبوظبي للموانئ البحرية. 
 

الصناعية حاويات بحرية ضخمة وميناء صناعي ومرافق بحرية )"ميناء خليفة" ويشار إليه    خليفة   ومنطقة  ميناء  يتضمن
زا ميناء  منطقة  مع  إلى  باإلضافة  "الموانئ"(  بـ  و  مرافق  تتضمنصناعية  يد  لوجستية وسائل  صناعية  وخدمات  نقل 

المرحلة األولى من عمليات منطقة خليفة الصناعية خالل الربع   بدأتتجارية وسكنية )"المنطقة الصناعية"(.  مجمعات  و
 .2012األخير من 

 

وقام   بإنشاء  ميناء  الصناعية  خليفة  منمنطقة  الكبيرة التحتية  البنية  ال  مرافق  شبكة  الصناعية  المناطق  لخدمة  رئيسية 
والتعليمية والتجارية  السكنية  المناطق  إلى  باإلضافة  إنشاؤها  والمتوسطة والصغيرة  تقسيم  المقترح  تم  ومنطقة  ميناء  . 

 محددة في المناطق.النشطة األ، توفر كل منها بنية تحتية وخدمات مناسبة لدعم مجمعات منفصلةخليفة الصناعية إلى 
 

من حكومة    تم تحويل ملكية الشركة  143/2019وقرار المجلس التنفيذي رقم    2018لسنة    2رقم    وفقاً لقانون أبوظبي
  ، تاريخ التقريركما في    وبالتالي،.  2019يونيو    20اعتباراً من    أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع.  أبوظبي إلى شركة

في حين أصبحت حكومة أبوظبي )"الحكومة"(    للشركةاألم  أصبحت شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع هي الشركة  
 للشركة.  األساسيهي الطرف المسيطر 

 

 أساس اإلعداد 2-1
 

 أساس االحتساب وفقاً لمبدأ االستمرارية )أ(
 

أن صافي المطلوبات المتداولة للمجموعة تجاوز  بالرغم من  مبدأ االستمرارية  وفقاً لتم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة  
المجموعة   وضعت   مليون درهم(.  665:  2019)مليار درهم    4.  2بمبلغ    2020ديسمبر    31موجوداتها المتداولة كما في  

 تتوقع إدارة  المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المالية.   قدرةتوقعات التدفقات النقدية للمستقبل المنظور، والتي تفترض  
عالوة على   .الشركة األم المباشرة "شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع" المجموعة مواصلة تلقي الدعم المالي من  

بما في ذلك التسهيالت االئتمانية المصرفية  ذلك، حصلت الشركة الحقاً لنهاية السنة على تسهيالت إضافية، بما في ذلك  
المتجددة.
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 )تابع(  أساس اإلعداد 2-1
 

 )تابع( أساس االحتساب وفقاً لمبدأ االستمرارية )أ(
 

القروض المصرفية الحالية للمجموعة، والتي استفادت المجموعة منها لعدد سنوات على أساس قصير    بالرغم من أن
هذه القروض المصرفية    تمديد أن تسعى إلى    كذلكللمجموعة    إال أنه يمكن  ،2021األجل ومتجدد، تستحق السداد في  

ممارسات السابقة واألداء المالي المتوقع للمجموعة الظروف. استناًدا إلى ال  تطلبتالحالية لسدادها في فترات مستقبلية إذا  
  بنجاح   فإن أعضاء مجلس اإلدارة على ثقة من أن المجموعة ستكون قادرة  بالبنوك التي تتعامل معها، وعالقتها القوية  

ما  إلى فترات مستقبلية كما هو مطلوب. بناًء على    2021القروض المستحقة في    تمديد على تأمين تمويل إضافي و / أو  
أعد أعضاء مجلس اإلدارة البيانات المالية الموحدة على أساس أن المجموعة ستكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها   تقدم، 

المنظور، ولمدة   المستقبل  تاريخ    12المالية والتزاماتها األخرى عند استحقاقها في  هذه اعتماد  شهًرا على األقل من 
 البيانات المالية الموحدة.

 
 بيان التوافق ( )ب

 

المالية   البيانات  هذه  إعداد  لالموحدة  تم  المالية  الدولية إلعداد  معايير  لوفقاً  القانون  التقارير  من  الصلة  ذات  واألحكام 
 .  2015( لسنة 2االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )

 
بشأن    2015لسنة    ( 2)بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي رقم    2020لسنة    ( 26)صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم  

مراجعة أحكام  بالمجموعة    تقوم.  2021يناير    2التعديالت في    وتم تطبيق  2020سبتمبر    27الشركات التجارية في  
 التعديالت. تفعيلجديدة وسيتم تطبيق متطلباتها في موعد ال يتجاوز سنة واحدة من تاريخ 

 
 ساس القياس أ (ج)
 

 .  تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية
 

 وعملة العرض  التشغيليةالعملة  ( د)
 

 التشغيليةالعملة    اإلماراتي"(، وهو  بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )"الدرهم  الموحدة  يتم عرض هذه البيانات المالية
 ، ما لم يُذكر خالف ذلك.بألف درهمإلى أقرب عدد صحيح  القيم. تم تقريب كافة للمجموعة

 
 استخدام التقديرات واألحكام ( هـ)

 
افتراضات تؤثر على تطبيق السياسات  وضع أحكام وتقديرات وباإلدارة    ، قامت البيانات المالية الموحدة  هذهإعداد    عند 

والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلية عن   للمجموعة المحاسبية
التقديرات. على    تلك  بالتعديالت  االعتراف  ويتم  مستمرة.  بصورة  لها  التابعة  واالفتراضات  التقديرات  مراجعة  تتم 

 بأثر مستقبلي.  التقديرات
 
األحكام الهامة المستخدمة في تطبيق  المجاالت الهامة لتقدير حاالت عدم اليقين و  المعلومات حول  بيان  4تم في اإليضاح  ي

 السياسات المحاسبية ذات التأثير األكبر على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية الموحدة. 
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 التالية:   شركات التابعة البيانات المالية للشركة وتشتمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية لل
 

 الشركة التابعة
نسبة 

 الملكية

نسبة 

 الملكية
 النشاط الرئيسي  بلد التأسيس 

 2020 2019   
     

شركة المناطق االقتصادية  

 – كورب( )زونز المتخصصة

 ذ.م.م شركة الشخص الواحد

 اإلمارات العربية المتحدة ٪ 99 ٪ 99
األراضي الصناعية والسكنية تأجير قطع 

 وتقديم خدمات العمالة األجنبية 
     

شركة الشخص  –لوجستكس ميكو 

 الواحد ذ.م.م
 اإلمارات العربية المتحدة ٪ 99 ٪ 99

تحميل وتفريغ البضائع وإدارة الخدمات 

 اللوجستية
     

 -شركة أبوظبي للخدمات البحرية 

 سفين ذ.م.م
 العربية المتحدةاإلمارات  ٪ 99 ٪ 99

الخدمات المالحية الموحدة لمستخدمي 

 موانئ أبوظبي
     

 إدارة منطقة خليفة الصناعية في أبوظبي اإلمارات العربية المتحدة    ٪99 .8    ٪99 .8 ذ.م.م خليفة الصناعية  مدينةشركة 
     

 اإلمارات العربية المتحدة ٪ 99 ٪ 99 منطقة أبوظبي الحرة ذ.م.م
 استثمار وإنشاء وإدارة المشاريع  

 التجارية والصناعية والخدمية والعقارية
     

إلدارة المشاريع والعقارات   العويد

 (العويدذ.م.م  )
 إدارة وتأجير العقارات اإلمارات العربية المتحدة ٪ 99 ٪ 99

     
للمقاوالت العامة والخدمات  الحويذة

 اللوجستية 

 ذ.م.م )الحويذة(   

 اإلمارات العربية المتحدة ٪ 99 ٪ 99
تقديم خدمات تطوير وإدارة وتسويق  

 المناطق الحرة 

     
شركة اليحر للتجارة العامة ليميتد 

 )اليحر(
 منتجات تجارية عامة اإلمارات العربية المتحدة ٪ 100 ٪ 100

     

 اإلمارات العربية المتحدة ٪ 99 ٪ 99 المقطع ذ.م.مبوابة 
النقل البحري واالستشارات الهندسية 

 للموانئ
     

 -لتشغيل المرافئ  شركة الفجيرة

 مرافئ الفجيرة ذ.م.م
 اإلمارات العربية المتحدة ٪ 99 ٪ 99

النقل البحري واالستشارات الهندسية 

 للموانئ

 
     

شركة التشغيل  موانئ أبوظبي

 والخدمات اللوجستية ذ.م.م   
 اإلمارات العربية المتحدة ٪ 99 ٪ 99

العمليات اللوجستية في مرفأ حاويات 

 ميناء خليفة 
     

 رو رو بميناء خليفةتشغيل محطة  اإلمارات العربية المتحدة ٪ 51 ٪ 51 أوتوتيرمنال ميناء خليفة ذ.م.م 
     

شركة   –أكاديمية أبوظبي البحرية 

 الشخص الواحد ذ.م.م
 اإلمارات العربية المتحدة  ٪ 100 ٪ 100

تقديم خدمات التعليم والتدريب البحري  

 في اإلمارات العربية المتحدة والمنطقة 
     

اوفكو للدعم الخارجي والخدمات 

 اللوجستية ذ.م.م 
 اإلمارات العربية المتحدة - ٪ 51

تقديم خدمات لوجستية بحرية إلى العمالء 

 براً وبحراً  

 
ذ.م.م شركات خاملة   للمقاوالت العامة والخدمات اللوجستيةه  والحويذذ.م.م،  والعقارات  إلدارة المشاريع    العويد شركة  إن  

 .2019و 2020ديسمبر   31خالل السنتين المنتهيتين في ولم تزاول أي أنشطة 
 

في تكرار الخدمات المتميزة التي تقدمها محطة السيارات  أوتوتيرمنال ميناء خليفة ذ.م.م  أحد األهداف الرئيسية  تتمثل  
عاًما الماضية. يتمثل النشاط الرئيسي    25لعمالئها على مدار الـ  متعددة الوسائط الرائدة في البحر األبيض المتوسط  

في ميناء خليفة. ستحول الشركة التابعة الميناء    Ro-Roة وتشغيل محطة  في صيانأوتوتيرمنال ميناء خليفة ذ.م.م  لشركة  
رأس مال شركة  فيما يلي  إلى مركز إقليمي لشحن السيارات لمنطقة الخليج األدنى واألعلى، وغرب الهند وشرق إفريقيا.  

 الملكية: وحصصأوتوتيرمنال ميناء خليفة ذ.م.م 
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 ألف درهم  الملكية حصة أوتوتيرمنال ميناء خليفة ذ.م.م مساهمي 
   

 76 % 51 موانئ أبوظبي لل شركة
 74 % 49 اس ايهأوتوتيرمينال 

  --------  --------- 
 100 % 150 

  ====  ===== 

 
للخدمات البحرية واللوجستية   سفين.ذ.م.م وشركة أليانز  -  وقعت شركة أبوظبي للخدمات البحرية  ،2020أبريل    2في  

مساهمة   اتفاقية  أبوظبي،  في  تأسست  خاصة  شركة  وهي  المحدودة،  للدعم   باسمة  جديد   شركة   لتأسيسالقابضة  اوفكو 

خدمات بحرية      تقديم، وهي شركة تأسست في دولة اإلمارات العربية المتحدة، بهدف  الخارجي والخدمات اللوجستية ذ.م.م
ت للسوق  تقدم  الرئيسية  ديناميكية  األنشطة  تتمثل  الطرفين.  خبرة  بين  والخدمات   لشركةجمع  الخارجي  للدعم  اوفكو 

اوفكو للدعم الخارجي    رأس مال شركة  فيما يلي .  برية وبحرية للعمالء  متكاملة  في تقديم خدمات لوجستية  اللوجستية ذ.م.م
 الملكية: وحصص والخدمات اللوجستية ذ.م.م

 

 م للدعم الخارجي والخدمات اللوجستية ذ.م.م اوفكوشركة  مساهمي 
حصة 
 % الملكية

 ألف درهم 
   
 76 % 51 أبوظبي للخدمات البحرية سفين.ذ.م.م شركة  -1
 74 % 49 أليانز للخدمات البحرية واللوجستية القابضة المحدودة  -2
  --------  --------- 
 100 % 150 

  ====  ===== 

 الشركات التابعة
 

،  تعرض تجاه  للمجموعةيكون  عندما  السيطرة    تتحقق تتمثل الشركات التابعة في الشركات التي تخضع لسيطرة الشركة.  
التأثير    الديهيكون  مع الشركة المستثمر بها؛ و  اعائدات متغيرة من ارتباطه  ،وق فيحق  اأو لديه تلك   فيالقدرة على 

بصورة محددة، تسيطر المجموعة على شركة مستثمر بها إذا    على الشركة المستثمر بها.  االعائدات من خالل نفوذه
 وفقط إذا كان للمجموعة:   

 

  الشركة توجيه أنشطة  على سبيل المثال، حقوق موجودة تمنحها القدرة الحالية على  )   بهانفوذ على الشركة المستثمر   •
 ؛ ( بهاالمستثمر 

   ؛ و مع الشركة المستثمر بها اعائدات متغيرة من ارتباطه وق في،، أو حقتجاهتعرض   •
   العائدات. في لتأثير  ل لشركة المستثمر بهاعلى ا قدرة على استخدام نفوذها •
 

 االعتبار   بعين المجموعةتأخذ   ،أو حقوق مماثلة حقوق تصويت أقل من غالبية حقوق التصويت المجموعة تمتلكعندما 
 ، بما في ذلك:المجموعة نفوذ على الشركة المستثمر بها كان لدىجميع الوقائع والظروف ذات الصلة لتقييم ما إذا 

 

 . االتفاقيات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر بها •
 . الحقوق الناتجة من االتفاقيات التعاقدية األخرى  •
 وحقوق التصويت المحتملة. تمتلكها المجموعةالتي تصويت الحقوق  •

 

تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على الشركة المستثمر بها في حال كانت الوقائع والظروف تشير إلى  
المجموعة على  تُسيطر  وجود تغيرات في عنصر أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. يبدأ توحيد شركة تابعة عندما  

 التابعة وتتوقف عندما تفقد الشركة السيطرة على الشركة التابعة.   الشركة
 

يتم توحيد موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصروفات الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة ضمن 
الذي   التاريخ  من  اعتباراً  الموحد  األخرى  الشاملة  واإليرادات  الخسائر  أو  األرباح  على  بيان  المجموعة  فيه  تحصل 

يتم إعداد البيانات المالية للشركات التابعة   السيطرة إلى التاريخ الذي تتوقف فيه سيطرة المجموعة على الشركة التابعة. 
لنفس سنة إعداد التقارير المالية للمجموعة، باستخدام سياسات محاسبية متوافقة. يتم بشكل كامل حذف جميع األرصدة 

 يرادات والمصروفات واألرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت بين شركات المجموعة. والمعامالت واإل 
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 دمج األعمال والشهرة التجارية 
 

الموجودات عمليات دمج األعمال باستخدام طريقة االستحواذ عندما تفي مجموعة األنشطة    باحتسابتقوم المجموعة  
 بتعريف األعمال ويتم تحويل السيطرة إلى المجموعة.المستحوذ عليها 

 
تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت   تجاري، نشاط  تمثل والموجوداتعند تحديد ما إذا كانت مجموعة معينة من األنشطة 

تتضمن على األقل مدخالت وعملية جوهرية وما إذا كانت المجموعة   المستحوذ عليهاواألنشطة    الموجوداتة  مجموع
 القدرة على إنتاج المخرجات.  المستحوذ عليها لديها

 
لدى المجموعة خيار تطبيق "اختبار التركيز" الذي يسمح بإجراء تقييم مبسط لما إذا كانت مجموعة األنشطة والموجودات 

. يتم استيفاء اختبار التركيز االختياري إذا كانت القيمة العادلة إلجمالي الموجودات نشاط تجاريليست    تحوذ عليهاالمس
 محددة مماثلة. موجوداتمركزة في أصل واحد محدد أو مجموعة  المستحوذ عليها

 
القابلة للتحديد.  المستحوذ عليهاقياس المقابل المحول عند االستحواذ بالقيمة العادلة، وكذلك صافي الموجودات عادةً يتم 

 يتم اختبار أي شهرة تنشأ سنويًا لتحديد االنخفاض في قيمتها. 
 

الفور  يتم  بأي    على  الخسائر.شراء ضمن    عمليةعن    ة ناتج  أرباح االعتراف  أو  المعاملة   تكاليفتحميل  يتم    األرباح 
 عند تكبدها، إال إذا كانت تتعلق بإصدار سندات دين أو حقوق ملكية.كمصروفات 

 
ً ال يتضمن الثمن المحول المبالغ المرتبطة بتسوية عالقات   . يتم عادةً االعتراف بهذه المبالغ ضمن األرباح  موجودة مسبقا

 أو الخسائر.
 

تاريخ االستحواذ. في حال تم تصنيف االلتزام بسداد الثمن المحتمل الذي يتم قياس الثمن المحتمل بالقيمة العادلة في  
ينطبق عليه تعريف األدوات المالية كحقوق ملكية، ال تتم إعادة قياسه ويتم احتساب التسوية ضمن حقوق الملكية. خالفاً  

م االعتراف بالتغيرات الالحقة في  لذلك، تتم إعادة قياس الثمن المحتمل اآلخر بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير، ويت
 القيمة العادلة للثمن المحتمل ضمن األرباح أو الخسائر. 

 

 الشهرة التجارية
 

يتم مبدئياً قياس الشهرة التجارية بالتكلفة، وهي زيادة إجمالي الثمن المحول والمبلغ المعترف به للحصص غير المسيطرة، 
وجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المفترضة القابلة للتحديد. إذا  وأي حصة محتفظ بها في وقت سابق عن صافي الم

ما  تقييم كانت القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها تزيد عن إجمالي الثمن المحول، تقوم المجموعة بإعادة  
إذا كانت حددت جميع الموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المفترضة بشكل صحيح وتقوم بمراجعة اإلجراءات  

ال تزال تشير إلى زيادة   التقييمالمستخدمة لقياس المبالغ الالزم االعتراف بها في تاريخ االستحواذ. إذا كانت نتيجة إعادة  
األرباح أو عليها عن إجمالي الثمن المحول، يتم االعتراف باألرباح ضمن    القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ 

 الخسائر.
 

بعد االعتراف المبدئي، يتم قياس الشهرة التجارية بالتكلفة ناقصاً أي خسائر النخفاض القيمة المتراكم. لغرض اختبار  
التجارية   الشهرة  تخصيص  االستحواذ  تاريخ  من  اعتباراً  يتم  القيمة،  دمج  انخفاض  عمليات  أحد  في  عليها  المستحوذ 

األعمال إلى كل وحدة من الوحدات المنتجة للنقد لدى المجموعة، والتي من المتوقع أن تحقق فائدة من عمليات الدمج،  
الموجودات والمطلوبات األخرى  تم تخصيص  قد  إذا  النظر عما  المستحوذ عليها  بصرف  بالشركة  ت  الخاصة  لك  إلى 

 الوحدات.
 

تم تخصيص الشهرة التجارية ألحد الوحدات المنتجة للنقد وتم استبعاد جزء من تلك العمليات التي تنطوي   في حال أن
على الوحدة المعنية، يتم إدراج الشهرة التجارية الخاصة بالعملية المستبعدة بالقيمة الدفترية للعملية عند تحديد األرباح  

ارية المستبعدة في هذه الحاالت على أساس القيم النسبية للعملية المستبعدة أو الخسائر من االستبعاد. يتم قياس الشهرة التج
 والجزء المحتفظ به من الوحدة المنتجة للنقد. 
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 الشركات التابعة 
 

تتعرض إلى، أو الشركات التابعة هي المنشآت التي تخضع لسيطرة المجموعة. تسيطر المجموعة على منشأة ما عندما 
يكون لها حقوق في الحصول على، عائدات متغيرة نتيجة ارتباطها مع المنشأة، ويكون لديها القدرة على التأثير في تلك 
العائدات من خالل نفوذها على المنشأة. يتم إدراج البيانات المالية للشركات التابعة ضمن البيانات المالية الموحدة اعتباراً  

 يطرة حتى تاريخ انتهاء السيطرة.من تاريخ بدء الس
 

 الحصص غير المسيطرة 
 

وفقاً لحصتها التناسبية من صافي الموجودات التي يمكن تحديدها في الشركة مبدئياً  يتم قياس الحصص غير مسيطرة  
 الُمستحوذ عليها في تاريخ االستحواذ. 

 

 فقدان السيطرة يتم احتسابها كمعامالت حقوق ملكية.أي تغيرات في حصة المجموعة في شركة تابعة ال يترتب عليها 
 

 فقدان السيطرة 
 

عقب فقدان السيطرة على شركة تابعة، تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بموجودات ومطلوبات الشركة التابعة، وأي  
  خسائرأو    أرباح حصص غير مسيطرة والمكونات األخرى لحقوق الملكية المتعلقة بالشركة التابعة. يتم االعتراف بأي  

ظ بها في الشركة التابعة السابقة بالقيمة العادلة في تاريخ  ناتجة ضمن األرباح أو الخسائر. يتم قياس أي حصة محتف
 فقدان السيطرة. 

 

 معامالت السيطرة المشتركة 
 

  /المنشآتاألعمال الخاضعة للسيطرة المشتركة للمساهمين بالقيمة الدفترية لهذه    /باالستحواذ على المنشآتيتم االعتراف  
األعمال في تاريخ االستحواذ. يتم تعديل حقوق الملكية ألي فرق بين المقابل المدفوع لالستحواذ ورأس مال الشركة  

 .المستحوذ عليها
 

ن خالل إعادة عرض أرقام المقارنة الخاصة بها  المشتركة بأثر رجعي م  السيطرةمعامالت  باحتساب  تقوم المجموعة  
قبل تاريخ المعاملة كما لو أن الدمج قد حدث قبل بداية الفترة األولى الخاصة بها  وتعديل فترة إعداد التقارير الحالية  

 مشتركة. سيطرة  المنشآت خاضعة لإلى الفترات التي لم تكن خاللها  تمتد ال إعادة البيان هذه فإن  ذلك،المعروضة. ومع 
 

 السياسات المحاسبية الهامة  3-1
 

وتم   ،بصورة متسقة على كافة الفترات المبينة في هذه البيانات المالية الموحدة  المبينة أدناهالسياسات المحاسبية  تطبيق  تم  
 .  بصورة متسقة من قبل شركات المجموعةتطبيقها  

 

 المالية األدوات
 

 والقياس المبدئي  االعتراف
 

الموجودات والمطلوبات كافة  عند نشأتها. يتم مبدئيًا االعتراف بوسندات الدين  يتم مبدئيًا االعتراف بالذم المدينة التجارية  
 المالية األخرى عندما تصبح المجموعة طرفًا في األحكام التعاقدية لألداة.

 

أو االلتزام المالي بالقيمة    ( ما لم يكن ذمة مدينة تجارية ال تتضمن عنصر تمويل جوهري)يتم مبدئياً قياس األصل المالي  
العادلة زائداً، للبند غير المبين بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، تكاليف المعاملة المنسوبة بصورة مباشرة 

الذمة المدينة التجارية التي ال تتضمن عنصر تمويل جوهري بسعر    قياسيتم مبدئياً    إلى االستحواذ عليه أو إصداره.
 المعاملة.

 

التكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة بـكالمقاس  عند االعتراف المبدئي، يتم تصنيف أصل مالي ما  
استثمارات حقوق الملكية أو بالقيمة    -استثمارات الدين أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى    –األخرى  

الخسائر. أو  االعتر  العادلة من خالل األرباح  المالية عقب  الموجودات  إعادة تصنيف  تتم  لم  ال  ما  مبدئياً  بها  قم  تاف 
إلدارة الموجودات المالية، وفي هذه الحالة تتم إعادة تصنيف كافة الموجودات المالية   ابتغيير نموذج أعماله  المجموعة

 التي تأثرت بهذا التغيير في أول يوم من أول فترة يتم إعداد تقارير بشأنها عقب التغيير في نموذج األعمال.
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 التصنيف والقياس الالحق 
 

في حالة تحقق كال الشرطين التاليين ويكون غير محدد بالقيمة العادلة من   التكلفة المطفأةيتم تصنيف أصل مالي ما بـ
 خالل األرباح أو الخسائر:

 

أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية  •
 التعاقدية؛ و  

أن ينشأ عن الشروط التعاقدية المتعلقة باألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات المبلغ  •
 األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم.  

 

الشرطين التاليين   ىالدين بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى في حالة تحقق كلات  ستثمارايتم قياس  
 : األرباح أو الخسائرويكون غير مصنف بالقيمة العادلة من خالل 

 

نموذج أعمال   • باالستثمار ضمن  يتم االحتفاظ  إلى  أن  الموجودات  يهدف  التعاقدية وبيع  النقدية  التدفقات  تحصيل 
 المالية؛ و

أن ينشأ عن الشروط التعاقدية المتعلقة باألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات المبلغ  •
 . القائماألصلي والفائدة على المبلغ األصلي 

 
حقوق الملكية غير محتفظ به للمتاجرة، قد تقرر المجموعة بشكل نهائي عرض    في   استثمار بعند االعتراف المبدئي  

. يتم اتخاذ هذا القرار بحسب كل استثمار  اإليرادات الشاملة األخرىالتغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار ضمن  
 على حدة.

 

أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات تكلفة المطفأة  فيما يتعلق بكافة الموجودات المالية غير المصنفة على أنها مقاسة بال
العادلة من خالل  الشاملة األخرى   بالقيمة  قياسها  يتم  الخسائركما هو موضح أعاله،  أو  ذلك جميع  األرباح  . ويشمل 

بشكل نهائي تحديد األصل المالي الذي ال يفي    المجموعةالمشتقة. عند االعتراف المبدئي، قد تقرر    الموجودات المالية
على أنه بالقيمة العادلة من خالل   اإليرادات الشاملة األخرى  خالل  بمتطلبات القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من

شأ فيما لو تم  إذا كان هذا التصنيف ينهي أو يقلل بصورة جوهرية عدم التوافق المحاسبي الذي قد ين األرباح أو الخسائر
 تصنيفها غير ذلك.

 
االحتفاظ باألصل المالي على مستوى المحفظة   إطارهبإجراء تقييم للهدف من نموذج األعمال الذي يتم في    المجموعةتقوم  

 ألن هذا يعكس بشكل أفضل طريقة إدارة األعمال وتقديم المعلومات لإلدارة. تتضمن تلك المعلومات ما يلي: 
 

المعلنة للمحفظة وتطبيق تلك السياسات. ويشمل ذلك ما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز    السياسات واألهداف −
على تحقيق إيرادات الفوائد التعاقدية، واالحتفاظ بمعدل فائدة محدد، مطابقة فترة الموجودات المالية مع فترة أي 

 ة من خالل بيع الموجودات؛ التزامات ذات صلة أو تدفقات نقدية خارجة متوقعة أو تحقيق تدفقات نقدي
 ؛المجموعةكيفية تقييم أداء المحفظة ورفع تقارير إلى إدارة  −
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )والموجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال( وكيفية  −

 إدارة هذه المخاطر؛
تعويض   − األعمال  كيفية  أ  -مديري  يرتكز على  التعويض  كان  أو سواء  المدارة  للموجودات  العادلة  القيمة  ساس 

 ؛ والتي تم تحصيلهاالتدفقات النقدية التعاقدية 
مدى تكرار وحجم وتوقيت مبيعات الموجودات المالية في فترات سابقة، وأسباب هذه المبيعات وتوقعات بشأن  −

 نشاط المبيعات في المستقبل. 
المالية إلى أطراف أخرى من خالل معامالت غير مؤهلة إليقاف االعتراف ال تعتبر    الموجوداتن عمليات تحويل  إ

 .بالموجوداتاالعتراف في  المجموعةستمر تمبيعات لهذا الغرض، و
 

المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو التي تتم إدارتها ويتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة، يتم قياسها    الموجوداتإن  
 مة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.بالقي
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 : القياس الالحق واألرباح والخسائر –الموجودات المالية 
 

الموجودات المالية بالتكلفة 

 المطفأة 

طريقة الفائدة الفعلية. يتم خفض  يتم الحقًا قياس هذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام  

الفائدة وأرباح  بإيرادات  االعتراف  يتم  القيمة.  انخفاض  المطفأة من خالل خسائر  التكلفة 

يتم   الخسائر.  أو  األرباح  ضمن  القيمة  وانخفاض  األجنبية  العمالت  صرف  وخسائر 

 خسائر.االعتراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن إيقاف االعتراف ضمن األرباح أو ال 

الموجودات المالية بالقيمة 

العادلة من خالل األرباح أو  

 الخسائر 

يتم الحقًا قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة. فيما يتعلق بصافي األرباح والخسائر، بما  

 توزيعات أرباح، يتم االعتراف بها ضمن األرباح أو الخسائر.  تفي ذلك أي فوائد أو إيرادا

 
 األدوات المالية المشتقة ومحاسبة التحوط

 
لتحوط من التغيرات في التدفقات النقدية المرتبطة بالمعامالت بغرض ا  صنف المجموعة مشتقات معينة كأدوات تحوطتُ 

 الناتجة عن التغيرات في أسعار الفائدة. المحتملة بشكل كبير المتوقعة 

 

 تحوطات التدفق النقدي
 

ة  يتم االعتراف بالجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادل   النقدية،عندما يتم تخصيص المشتقات كأداة تحوط للتدفقات  

في احتياطي التحوط. يقتصر الجزء الفعال من   بيان القيمة المتراكمةويتم    لألداة المشتقة في اإليرادات الشاملة األخرى

على التغير التراكمي في القيمة العادلة  اإليرادات الشاملة األخرى  التغييرات في القيمة العادلة للمشتقات المعترف بها في  

، والذي يتم تحديده على أساس القيمة الحالية، من بداية التحوط. يتم االعتراف بأي جزء غير فعال  الخاضع للتحوطللبند  

 .األرباح أو الخسائرمن التغييرات في القيمة العادلة للمشتقات مباشرة في 

 

 إيقاف االعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية
 

 الموجودات المالية: 
 

بإيقاف االعتراف باألًصل المالي عندما تنتهي حقوقها التعاقدية في الحصول على تدفقات نقدية من األصل   المجموعةتقوم  

المالي أو عندما تقوم بتحويل الحقوق في الحصول على التدفقات النقدية التعاقدية من خالل معاملة يتم بموجبها تحويل 

بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر  المجموعةبصورة فعلية أو عندما ال تقوم مخاطر وامتيازات ملكية األصل المالي كافة  

 وامتيازات الملكية بصورة فعلية وال تحتفظ بسيطرتها على األصل المالي. 

 

بإبرام معامالت يتم بموجبها تحويل الموجودات المعترف بها في بيان المركز المالي ولكنها تحتفظ إما   المجموعةتقوم  

منها، وفي هذه الحالة ال يتم إيقاف االعتراف بالموجودات    كبير  خاطر وامتيازات الموجودات المحولة أو بجزءمبكافة  

 المحولة. 
 

 المطلوبات المالية:
 

التعاقدية أو إلغاؤها أو انتهاؤها. كما تقوم    بالتزاماتها  الوفاء  يتم عندما    ماالي  م  بالتزامبإيقاف االعتراف    المجموعةتقوم  
بإيقاف االعتراف بأحد االلتزامات المالية عندما يتم تعديل شروطه وتصبح التدفقات النقدية لاللتزام المعدل   المجموعة

 . المعدلة  الشروط  إلى  استناداً   العادلة  بالقيمة  جديد   مالي  بالتزام   االعتراف  يتم  ةالحال  هذه  فيومختلفة بصورة جوهرية،  
إيقاف االعتراف بأحد االلتزامات المالية، يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية المطفأة والمقابل المدفوع )بما    عند 

 .األرباح أو الخسائرفي ذلك الموجودات غير النقدية المحولة أو االلتزامات المحتملة( ضمن 
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 والخسائر واألرباح الالحق  القياسو التصنيف –المالية  المطلوبات
 

أنها   المالية على  المطلوبات  العادلة من    مقاسة يتم تصنيف  بالقيمة  أو  المطفأة  الخسائر  خاللبالتكلفة  أو    يتم .  األرباح 
كمحتفظ به لغرض المتاجرة،    ه ا تم تصنيفإذ   األرباح أو الخسائر  خاللتصنيف االلتزام المالي على أنه بالقيمة العادلة من  

المطلوبات المالية بالقيمة العادلة  ب  يتعلق  فيما .  المبدئيعلى هذا النحو عند االعتراف    تصنيفهمشتقة أو تم    أداة  أنه  على  أو
بما في ذلك مصروفات    ، األرباح والخسائراالعتراف بصافي    ويتمالقيمة العادلة  ب  قياسها  يتم  ،الخسائراألرباح أو  من خالل  

ً   يتم.  األرباح أو الخسائرالفائدة ضمن   طريقة الفائدة    باستخدام  المطفأة  بالتكلفة  األخرى  المالية  المطلوبات  قياس  الحقا
.  األرباح أو الخسائرصرف العمالت األجنبية ضمن    من  لخسائرواألرباح وااالعتراف بمصروفات الفائدة    يتم الفعلية.  

 .األرباح أو الخسائرمن إيقاف االعتراف ضمن  أرباح أو خسائر ة بأي االعتراف يتم كما
 

 المقاصة
 

المالي المركز  بيان  في  المبلغ  بيان صافي  ويتم  المالية  والمطلوبات  الموجودات  مقاصة  يكون    وذلك  تتم  عندما،  فقط 
للمجموعة حق قانوني قابل للنفاذ بمقاصة المبالغ وتنوي إجراء تسوية على أساس صافي المبلغ أو تحصيل الموجودات 

 وتسوية المطلوبات بصورة متزامنة. 
 

 انخفاض القيمة 
 

 لـ:  باالعتراف بمخصصات الخسائر لخسائر االئتمان المتوقعةالمجموعة تقوم 
 

 ؛ و المالية المقاسة بالتكلفة المطفأةلموجودات ا •

 موجودات العقود. •
 

ذمم اإليجار المدينة، والتي تم اإلفصاح عنها   من  ةكما تعترف المجموعة بمخصصات الخسائر لخسائر االئتمان المتوقع

 كجزء من الذمم المدينة التجارية واألخرى.
 

خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة المالية، باستثناء  بقياس مخصصات الخسائر بقيمة تعادل  المجموعة  تقوم  

 شهراً: 12البنود التالية حيث يتم قياس مخصصات الخسائر بقيمة تعادل خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 
 

 ؛ وأدوات الدين التي تم تحديد أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ التقرير •

عن السداد على   العجزرصدة المصرفية التي لم تزد فيها مخاطر االئتمان )أي مخاطر  سندات الدين األخرى واأل •

 المبدئي.مدى العمر المتوقع لألداة المالية( بشكل ملحوظ منذ االعتراف 
 

يتم دائماً قياس مخصصات الخسائر للذمم المدينة التجارية بقيمة تعادل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة  

 الية.  الم
 

عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان ألصل مالي قد زادت بصورة جوهرية منذ االعتراف المبدئي وعند تقدير خسائر 

باالعتبار المعلومات المعقولة والمدعومة بأدلة والتي تكون مالئمة ومتاحة دون تكلفة  المجموعة  االئتمان المتوقعة، تأخذ  

والتقييم االئتماني  للمجموعة  أو مجهود زائد والتي تشمل التحليالت والمعلومات الكمية والنوعية بناًْء على الخبرة السابقة  

 المدروس والمعلومات االستشرافية.

 

ئتمان المتعلقة باألصل المالي قد زادت بصورة جوهرية إذا تم التأخر عن السداد لفترة  أن مخاطر اال  المجموعةتفترض  

 يوماً من تاريخ االستحقاق.  30تزيد عن 
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 أن األصل المالي متعثر السداد عندما:  المجموعةتعتبر 
 

التخاذ   المجموعةدون لجوء    المجموعةيكون من غير المحتمل أن يفي المقترض بكافة التزاماته االئتمانية تجاه   •

 إجراءات مثل تحصيل قيمة الضمان )إن وجد(؛ أو 

 يوماَ؛ 360يكون األصل المالي متأخر السداد لفترة تزيد عن  •
 

التي تنتج عن جميع أحداث  تتمثل خسائر اال ئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة المالية في خسائر االئتمان المتوقعة 

شهراً في الجزء   12التعثر المحتمل حدوثها على مدى العمر المتوقع لألداة المالية. تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  

شهراً بعد تاريخ التقرير )أو خالل   12ثر المحتمل حدوثها خالل  من خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن أحداث التع

 شهراً(.  12فترة أقصر إذا كان العمر المتوقع لألداة أقل من  
 

تتعرض خاللها  تعاقدية  فترة  أقصى  المتوقعة هي  االئتمان  تقدير خسائر  في االعتبار عند  يتم وضعها  فترة  أقصى  إن 

 لمخاطر االئتمان.المجموعة 

 

 ئر االئتمان المتوقعةقياس خسا
 

تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة في التقدير المرجح لخسائر االئتمان. يتم قياس خسائر االئتمان على أنها القيمة الحالية 

لكافة حاالت العجز النقدي )أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة إلى المنشأة وفقاً للعقد وبين التدفقات النقدية التي تتوقع 

 يتم تخفيض خسائر االئتمان المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي لألصل المالي. ا(.أن تحصل عليه المجموعة
 

 الموجودات المالية التي تعرضت النخفاض ائتماني
 

في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة قد تعرضت النخفاض  المجموعةتقوم 

لي تعرض النخفاض ائتماني عند وقوع حدث أو أكثر يكون له تأثير سلبي على التدفقات النقدية  ائتماني. يعتبر األصل الما

 المستقبلية المقدرة لألصل المالي. 

  

 تشتمل األدلة على تعرض األصل المالي النخفاض ائتماني على البيانات الملحوظة التالية:  
 

 أزمة مالية حادة للمقترض أو الُمصدر؛  •

 يوماً؛  360اإلخالل بالعقد، مثل التعثر أو التأخر في السداد لمدة تزيد عن  •

 لتقبلها في ظروف أخرى؛ المجموعةوفقاً لشروط ما كانت  المجموعةإعادة جدولة قرض أو سلفة من قبل  •

 أو إعادة هيكلة مالية أخرى،أن يصبح من المرجح أن المقترض سيشهر إفالسه أو سيُقدم على  •

 عدم وجود سوق نشط لسند ما بسبب أزمات مالية. •
 

 عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة ضمن بيان المركز المالي 
 

اإلجمالية  الدفترية  القيمة  من  المطفأة  بالتكلفة  المقاسة  المالية  بالموجودات  الخاصة  الخسائر  مخصصات  خصم  يتم 

اإليرادات الشاملة األخرى، يتم تحميل مخصص الخسائر على الدين بالقيمة العادلة من خالل    بالنسبة لسنداتللموجودات.  

 األرباح أو الخسائر ويتم االعتراف بها ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. 
 

 الشطب  
 

 

يتم شطب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي عندما ال يكون لدى المجموعة توقعات معقولة السترداد أصل مالي  
يتأخر سداد   القيمة الدفترية عندماإجمالي    سياسة لشطبالمجموعة    لدىمن األفراد،  بالنسبة للعمالء  بالكامل أو جزء منه.  

ً   365عن    األصل المالي بالنسبة للعمالء من الشركات، تقوم    السترداد موجودات مماثلة.السابقة    رةخباستناداً إلى ال  يوما
تقييم توقيت وقيمة الشطب بناًء على ما إذا كان هناك توقع معقول لالسترداد. ال تتوقع المجموعة بالمجموعة بشكل فردي  

ية المشطوبة ألنشطة اإلنفاذ من  الموجودات المال  عاسترداد جزء كبير من المبالغ المشطوبة. ومع ذلك، يمكن أن تخض
 أجل االلتزام بإجراءات المجموعة السترداد المبالغ المستحقة. 
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 في ائتالف مشترك  االستثمار
 

سيطرة مشتركة على االتفاقية حقوق  ذات  نوع من االتفاقيات المشتركة حيث يكون لألطراف    هو  المشترك  االئتالفإن  
  اركة السيطرة على اتفاقية في اتفاق تعاقدي على مشالسيطرة المشتركة   تتمثل.  المشترك  في صافي موجودات االئتالف

عندما يتطلب اتخاذ القرارات حول األنشطة ذات الصلة موافقةً جماعية من األطراف التي  هذه السيطرة  جد  اوت، وتما
عند تحديد النفوذ الجوهري أو السيطرة المشتركة مماثلة لتلك   مراعاتهاإن االعتبارات التي يتم    السيطرة.  تشترك في

 لتحديد السيطرة على الشركات التابعة.  الالزمةاالعتبارات 
 

يتم  ،  حقوق الملكية  طريقة حقوق الملكية. وفقاً لطريقةائتالفها المشترك باستخدام  في    المجموعةاستثمار    احتسابيتم  
يتم تعديل القيمة الدفترية لالستثمار لالعتراف بالتغيرات في    . التكلفةب  االئتالف المشتركفي    االستثمار االعتراف مبدئياً ب

المجموعة في صافي موجودات   تاريخ االستحواذ.حصة  المتعلقة   االئتالف المشترك منذ  التجارية  إدراج الشهرة  يتم 
باالئتالف المشترك ضمن القيمة الدفترية لالستثمار وال يتم إطفاؤها أو إخضاعها الختبار االنخفاض في القيمة بشكل 

موعة من نتائج عمليات االئتالف  فردي. يعكس بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى الموحد حصة المج
المشترك. يتم عرض أي تغير في اإليرادات الشاملة األخرى للشركات المستثمر بها كجزء من اإليرادات الشاملة األخرى  

 المجموعة، تقوم  لالئتالف المشترك  الملكيةفي حقوق    بتغير  مباشرةيتم االعتراف  عندما  للمجموعة. باإلضافة إلى ذلك،  
  غير   والخسائر  األرباح  حذف  يتم .  التغيرات في حقوق الملكية  في بيان  إن وجدت، حصتها من التغيرات،  ب  باالعتراف

 االئتالف المشترك.  في  تهاحصواالئتالف المشترك إلى مدى  المجموعة بين المعامالت من  الناتجة محققةال
 

األرباح أو الخسائر واإليرادات في بيان    المشترك  من أرباح أو خسائر االئتالف  المجموعةيتم عرض إجمالي حصة  
. للمجموعةلنفس فترة إعداد التقارير المالية    ةالمشترك  ات الئتالفل. يتم إعداد البيانات المالية  الموحدة  الشاملة األخرى

لسياسات  مع ا  لالئتالف المشترك  السياسات المحاسبية  مواءمة بين تعديالت بهدف  يتم إجراء  الضرورة،    ما تقتضي عند 
 .للمجموعةالمحاسبية 

 
بها، ويتم   المستثمر  المشترك إلى مدى حصتها في الشركة  تقوم المجموعة باالعتراف بحصتها من خسائر االئتالف 

ب االعتراف  ويتم  اإلضافية،  للخسائر  مدىتكوين مخصص  إلى  الصلة،  ذو  الضمنية    االلتزام  أو  القانونية  االلتزامات 
 بالنيابة عن االئتالف المشترك.   المترتبة على المجموعة أو المبالغ التي تكبدتها 

 
قيمة  االنخفاض في    خسائرب  االعتراف  الضروري  من  كان  إذا  ما المجموعة    تحدد   الملكية،  حقوق  طريقة  تطبيق  بعد 

  تعرض   إلى  يشير  موضوعي  دليل  هناك  كان  إذا  ما  كل تقرير  تاريخ  في  المجموعة  تحدد .  ها المشتركائتالف  في  هاستثمارا
  قيمة   سابتحاب  المجموعة  تقوم  حال وجود مثل هذا الدليل،  في.  المشترك النخفاض في القيمة  االئتالف  في  استثمارها
أنه    االنخفاض  لالسترداد    بين   الفرقعلى  القابلة  وقيمته  الئتالفلالقيمة  ثم  المشترك    باالعترافتقوم    الدفترية، ومن 
 الموحد. األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرىفي بيان  بالخسائر

 
بقيمته  متبقي    أي استثمارب  واالعتراف  قياسب  المجموعة، تقوم  المشترك  فقدان النفوذ الجوهري على االئتالف  ةحال  في

عند فقدان النفوذ الجوهري أو السيطرة المشتركة    المشترك  الئتالف لالفرق بين القيمة الدفترية  ب  االعترافيتم  العادلة.  
بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى  والقيمة العادلة لالستثمار المتبقي والمتحصالت من االستبعاد في  

   .الموحد 
 

 المعامالت المحذوفة عند التوحيد 
 

المجموعة وأي إيرادات ومصروفات غير محققة )باستثناء أرباح أو    فيما بين شركاتيتم حذف األرصدة والمعامالت  
غير المحققة الناتجة    األرباح  حذف العمالت األجنبية( الناشئة عن المعامالت داخل المجموعة. يتم  بمعامالت  الخسائر  

حصة المجموعة   مدىطريقة حقوق الملكية مقابل االستثمار إلى  فقاً لالمحتسبة و  من المعامالت مع الشركات المستثمر فيها 
الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة التي يتم بها حذف األرباح غير المحققة، ولكن   حذففي الشركة المستثمر فيها. يتم  

 فقط إلى الحد الذي ال يوجد فيه دليل على انخفاض القيمة. 
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 الموجودات غير الملموسة
 

 االعتراف والقياس
 

  ة يتم قياس الشهرة التجارية الناتجة عن االستحواذ على شركات تابعة بالتكلف الشهرة التجارية
 ناقصاً خسائر انخفاض القيمة المتراكمة. 

الموجودات غير الملموسة األخرى، بما في ذلك عالقات وحقوق يتم قياس   الموجودات غير الملموسة األخرى 
لديها أعمار إنتاجية  التي  العمالء التي تم االستحواذ عليها من قبل المجموعة و

 محددة، بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم وأي خسائر انخفاض قيمة متراكمة.

 
 المصروفات الالحقة

 
تتم رسملة المصروفات الالحقة وذلك فقط عندما تُزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل المحدد 
التجارية   الشهرة  على  المتكبدة  المصروفات  ذلك  في  بما  األخرى،  المصروفات  بكافة  االعتراف  يتم  به.  تتعلق  الذي 

 ن األرباح أو الخسائر عند تكبدها.  والعالمات التجارية التي يتم إنتاجها داخلياً، ضم
 

 اإلطفاء  
 

يتم احتساب اإلطفاء لشطب تكلفة الموجودات غير الملموسة ناقصاً القيم المتبقية المقدرة على أساس القسط الثابت على  
 التجارية.االعتراف به ضمن األرباح أو الخسائر. ال يتم إطفاء الشهرة عادةً مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة ويتم 

 

 سنوات 
  

 30 حقوق
 28 عقود عمالء

 
 تتم مراجعة طرق اإلطفاء واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ كل تقرير، ويتم تعديلها حيثما يكون مناسباً. 

 

 المنح الحكومية     
 

تتمثل المنح الحكومية في المساعدات المقدمة من قبل الحكومة في شكل تحويالت للموارد إلى المجموعة مقابل التزام 
سابق أو مستقبلي بشروط محددة تتعلق باألنشطة التشغيلية للمنشأة. تتضمن المنح الحكومية المساعدات الحكومية التي  

للمجموعة بخالف متطلبات التشغيل وفقاً للمهام المسندة إليها من حيث  ال تنطوي على شروط تتعلق باألنشطة التشغيلية 
 تشغيل وإدارة وصيانة وتطوير كافة الموانئ في إمارة أبوظبي. 

 

يتم االعتراف بالمنح الحكومية غير النقدية عندما تكون هناك تأكيدات معقولة بأنه سيتم استالم األصل وأن المجموعة 
 .  االعتراف بهاعند  اسمية  بقيمهيتم تسجيل المنح الحكومية غير النقدية . ، حيثما أمكن ذلكهستلتزم بالشروط المتعلقة ب

 

يتم االعتراف بالمنح الحكومية التي تشترط على المجموعة بشكل رئيسي شراء أو إنشاء أو االستحواذ على موجودات 
يلها إلى األرباح أو الخسائر على أساس منتظم  ويتم تحو  ،غير متداولة كإيرادات مؤجلة في بيان المركز المالي الموحد 

الصلة. ذات  للموجودات  اإلنتاجية  األعمار  مدى  على  عن    ومعقول  المجموعة  تعوض  التي  بالمنح  االعتراف  يتم 
في الفترات التي يتم فيها االعتراف  بصورة منتظمة  كإيرادات أخرى  ضمن األرباح أو الخسائر  المصاريف المتكبدة  

الصلة. في هذه   ذات  بالمصروفات  بعد االعتراف  المنحة  استالم  استيفاء شروط  يتم  لم  ما  يتم    الحالة،بالمصروفات، 
 االعتراف بالمنحة عندما تصبح مستحقة القبض.
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 المعدات     اآلالت والممتلكات و
 

و  بيان يتم   الممتلكات  وبنود  واآلالت  المتراكم  االستهالك  ناقصاً  بالتكلفة  انخفاض أي  المعدات  يتم    القيمة.  في   خسائر 
 احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات على النحو التالي:

 

 سنة 50 – 3 البنية التحتية للموانئ
 سنة 50 – 3 البنية التحتية للطرق

 سنة 25 المحطات الفرعية
 سنة 50 – 2 المباني والتحسينات على المباني 

 سنة 25 – 3 المعدات المكتبية واألثاث
 سنوات 4 الغاز ةشبك

 سنة 10 – 4 السيارات 
 سنوات 5 – 3 المائية البنية التحتية للقناة تحسين

 

 األراضي. تطوير ال يتم احتساب استهالك على 
 

لتحديد انخفاض القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات في    للممتلكات واآلالت والمعداتتتم مراجعة القيم الدفترية  
لقيمة  الظروف إلى عدم إمكانية استرداد القيمة الدفترية. في حالة وجود مثل هذا المؤشر وعندما تتجاوز القيم الدفترية ا

المقدرة القابلة لالسترداد، يتم تخفيض الموجودات إلى قيمتها القابلة لالسترداد والتي تعادل القيم العادلة ناقصاً تكاليف  
 القيمة من االستخدام، أيهما أكبر. أو البيع 

 
تتم رسملة    وحد.يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى الم

المعدات والذي يتم احتسابه بصورة منفصلة، اآلالت وو  الممتلكاتأحد بنود  من  المصروفات المتكبدة الستبدال عنصر ما  
 ويتم شطب القيمة الدفترية للعنصر المستبدل. 

 
الصلة من   يلبند ذ المنافع االقتصادية المستقبلية لتزيد من  فقط عندما  وذلك  تتم رسملة المصروفات الالحقة األخرى،  

واإليرادات المعدات. يتم االعتراف بكافة المصروفات األخرى ضمن بيان األرباح أو الخسائر  اآلالت وو  الممتلكاتبنود  
 كمصروفات عند تكبدها. الشاملة األخرى الموحد 

 
القيمة العادلة ويعاد تصنيفه  بعندما يتغير استخدام العقار من عقار يشغله المالك إلى عقار استثماري، يعاد قياس العقار  

خسائر  إلى الحد الذي يعكس  ضمن األرباح أو الخسائر  عن إعادة القياس    ة ناتج  أرباح وفقًا لذلك. يتم االعتراف بأي  
في احتياطي إعادة التقييم.  وعرضها  باح متبقية في اإليرادات الشاملة األخرى  أر، مع االعتراف بأي  العقار  انخفاض قيمة

التقييم لتلك إدراج  إلى الحد الذي يتم فيه    ذلك،. ومع  خسائر في األرباح أو الخسائريتم االعتراف بأي   فائض إعادة 
 ادة التقييم ضمن حقوق الملكية.من فائض إع وتقللبالخسائر ضمن اإليرادات الشاملة األخرى ، يتم االعتراف العقارات

 
    األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز

 

إن الممتلكات أو الموجودات قيد اإلنشاء لغرض اإلنتاج أو التوريد أو ألغراض إدارية أو أغراض لم يتم تحديدها بعد،  
يتم تسجيلها بالتكلفة ناقصاً خسائر انخفاض القيمة المعترف بها. تشتمل التكلفة على كافة التكاليف المباشرة المنسوبة 

اليف الموظفين، كما تشتمل بالنسبة للموجودات المؤهلة على تكاليف االقتراض  لتصميم وإنشاء الممتلكات بما في ذلك تك
للسياسة المحاسبية لدى المجموعة. عندما تكون الموجودات جاهزة لالستخدام المزمع لها، يتم تحويل  المرسملة وفقاً 

يتم احتساب االستهالك عليها وفقاً  األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز إلى الفئة المناسبة للممتلكات واآلالت والمعدات، و
 لسياسات المجموعة. ال يتم احتساب استهالك على األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز. 

 
 المخزون    

 

يتمثل    أو صافي القيمة القابلة للتحقيق، أيهما أقل.المحتسبة باستخدام طريقة المتوسط المرجح  يتم قياس المخزون بالتكلفة  
للتحقيق في سعر البيع المقدر في سياق األعمال االعتيادية، ناقصاً التكاليف المقدرة لإلنجاز والتكاليف  صافي القيمة القابلة  

 المقدرة الالزمة للبيع.
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 العقارات االستثمارية
 

إيرادات إيجارية و/ أو لزيادة رأس المال لتحقيق  يتم قياس العقارات االستثمارية التي تتألف من العقارات المحتفظ بها  
 )بما في ذلك العقارات قيد اإلنشاء لهذه األغراض( بتكلفتها بما في ذلك تكاليف المعاملة.

 

نتاجية المقدرة، وذلك باستخدام طريقة القسط الثابت.  يتم تحميل االستهالك لشطب تكاليف العقارات على مدى أعمارها اإل
ال يتم احتساب االستهالك على األراضي. يتم احتساب االستهالك على العقارات االستثمارية على مدى أعمارها اإلنتاجية  

 سنة. 50إلى  20التي تتراوح من 
 

االستهالك في نهاية كل سنة، ويتم بيان أثر أي تغيرات  تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطريقة  
 تطرأ عليها اعتباراً من تاريخ التغيير فصاعداً.

 
استثمارية على أنها الفرق بين صافي متحصالت   عقاراتسحب  يتم تحديد األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد أو  

بها ضم االعتراف  ويتم  للموجودات،  الدفترية  والقيمة  األخرى  البيع  الشاملة  واإليرادات  الخسائر  أو  األرباح  بيان  ن 
 الموحد. 

 
الثابت القسط  كإيرادات أخرى على أساس  العقارات االستثمارية  بإيرادات اإليجار من  عقد  على مدى    يتم االعتراف 

 اإليجار، على مدى عقد اإليجار.  إيرادات اإليجار. يتم االعتراف بحوافز اإليجار الممنوحة كجزء ال يتجزأ من إجمالي
 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
 

  النخفاض في القيمة. في  الموجودات  ذا كان هناك أي مؤشر على تعرضبالتحقق مما إتقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير  
بتقدير قيمة األصل  حال وجود أي مؤشر، أو عندما يتطلب إجراء اختبار سنوي لالنخفاض في القيمة، تقوم المجموعة  

القابلة لالسترداد. تتمثل قيمة األصل القابلة لالسترداد في القيمة العادلة لألصل أو للوحدات المنتجة للنقد ناقصاً تكاليف  
البيع أو قيمته من االستخدام، أيهما أعلى، وتحدد لكل أصل على حدة، ما لم يكن األصل ال يُنتج تدفقات نقدية داخلة تكون  

شكل كبير عن التدفقات النقدية من الموجودات األخرى أو مجموعة الموجودات. عندما تزيد القيمة الدفترية  مستقلة ب
لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد عن القيمة القابلة لالسترداد، يتم اعتبار األصل أنه تعرض النخفاض القيمة ويتم تخفيض  

 الحالية  لقيمة إلى ا  المقدرة  النقدية  التدفقات   تخفيض   يتم تحديد القيمة من االستخدام،    عند القيمة القابلة لالسترداد.    إلىقيمته  
الضريبة  خصم  معدالت  باستخدام قبل    المتعلقة   والمخاطر  للمال  الزمنية  للقيمة  الحالية  السوق  تقييمات   تعكس  ما 

ً   العادلة  القيمة  تحديد   عند .  بالموجودات العتبار المعامالت المناسبة التي تمت مؤخراً يتم األخذ بعين ا  البيع،   تكاليف  ناقصا
  يتم .  مناسبة  تقييم  نماذج  استخدام  يتم   فإنهفي السوق، عندما يكون ذلك ُمتاحاً. في حال عدم توافر مثل هذه المعامالت  

  . المتاحة  األخرى  العادلة  القيمة  مؤشرات  أو  المدرجة،التابعة    للشركات  األسهم  أسعاروبمضاعفات التقييم    النماذج  هذه  دعم
يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة من العمليات المستمرة ضمن بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى  

 األصل الذي تعرض النخفاض القيمة.  عملالموحد ضمن بنود المصروفات التي تتناسب مع 
 

  خسائر  بأن  يفيد   مؤشر  هناك  كان   إذا  للتحقق مما  ، الشهرة التجارية  باستثناء   للموجوداتيتم بتاريخ كل تقرير إجراء تقييم  
ً   القيمة الُمعترف بها  انخفاض   القيمة   بتقدير  المجموعة  تقوم  المؤشر،  اهذ   وجود   حال  في.  تقلصت  أو  ،لم تعد قائمة  سابقا

 . لألصل أو الوحدة الُمنتجة للنقد  لالسترداد القابلة
 

ً   يمة الُمعترف بهاخسائر انخفاض الق  عكس  يتم   قيمة  لتحديد   المستخدمة  االفتراضات  في  تغير   إجراء  عند   فقطوذلك    سابقا
يتم تحديد العكس بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية    .القيمة  انخفاض  خسائرب  اعتراف  آخر  منذ   لالسترداد   القابلة  األصل

  حال  في   لألصل قيمته القابلة لالسترداد، وال تتجاوز كذلك القيمة الدفترية التي كان ليتم تحديدها، صافية من االستهالك، 
و الخسائر  األرباح أ  بيان  ضمن  بالعكس  االعتراف  يتم.  السابقة  السنوات  في  انخفاض القيمة  االعتراف بخسائر  يتم  لم

 .واإليرادات الشاملة األخرى الموحد 
 

 النقد وما يعادله 
 

ذات فترات  ألغراض بيان التدفقات النقدية الموحدة، يتألف النقد وما يعادله من النقد واألرصدة المصرفية والودائع الثابتة  
 )إن وجدت(.  أشهر أو أقل، ناقصاً السحوبات المصرفية على المكشوفتمتد لثالثة أصلية استحقاق 
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 اإليراداتاالعتراف ب
 

عندما   باإليرادات  الشركة  تعترف  العميل.  مع  عقد  في  المحدد  المقابل  أساس  على  اإليرادات  قياس  بتحويل  يتم  تقوم 
 على السلع أو الخدمات إلى العميل. السيطرة

 
عمالء، بما في ذلك الوفاء بالتزام األداء في العقود المبرمة مع ال  وتوقيت الجدول التالي معلومات حول طبيعة    يتضمن

 وسياسة االعتراف باإليرادات ذات الصلة. الهامةشروط الدفع 
 

 التزامات األداء وسياسات االعتراف باإليرادات 
 

 طبيعة وتوقيت الوفاء بالتزامات األداء، بما في ذلك شروط السداد الهامة نوع الخدمة
  

الخدمات البحرية واللوجستية 
 الحاوياتوخدمات مناولة 

 يشملوالحاويات عند اكتمال تشغيل السفينة.  وخدمات  تكتمل خدمات المناولة البحرية  
إلى السفينة والخدمات    من الرصيفأو    الرصيفحركة الحاوية من السفينة إلى    ذلك

العميل على   المقدمة للسفن، ويحصل  الخدمات عند اكتمال   السيطرة علىاألخرى 
يتم   السفينة.  الوقت.  ال  اصدارتشغيل  ذلك  في  الخدمات    انجاز يتم    وبالمثل،فواتير 

 .العملخدمات الموانئ عند اكتمال وغيرها من المتعلقة بالنقل والتحميل والتفريغ 
 

التزام  الوفاء بعند  نقطة زمنية  يتم االعتراف باإليرادات والتكاليف المرتبطة بها في   
البيع المستقلة بناًء على الخدمة المقدمة  األداء أو تقديم الخدمة. سيتم تحديد أسعار  

بالرجوع إلى العقد أو التعرفة العامة في حالة عدم وجود عقد مع العميل وإجمالي 
 حمولة السفينة.

  
تقدم المجموعة أيًضا خدمات التخزين بناًء على طلب العميل بناًء على فترة االستخدام  اإليرادات من خدمات التخزين 

في ساحة التخزين والتي تشكل التزام أداء منفصل ومتميز. يتم االعتراف باإليرادات 
 خالل من خدمات التخزين على مدى فترة أيام التخزين وعادة ما تكون مستحقة الدفع  

 يوًما.  45إلى  30
  

الخدمة.    عندما يتم تقديم يتم االعتراف باإليرادات من عمليات الميناء في نقطة زمنية   اإليرادات من عمليات الميناء
حسب   المحددة  واألسعار  البضائع  وحجم  وزن  على  بناًء  البيع  سعر  تحديد  سيتم 

 . فةالتعر
 

 التي لم يصدر فواتير بشأنهاالمدينة  ذمم االيجار
 

 كنتيجة لتوزيع ذمم االيجار المدينة على أساس القسط الثابت على أساس يتم االعتراف بإيرادات اإليجار غير المفوترة  
قابلة اللمبالغ  لاإلدارة    ات، وتعكس هذه المحاسبة تقديرزيادة معينة في اإليجارات  تقدم   ذات الصلةالتعاقدية    االتفاقياتأن  

تجاري للمستأجر    حافز   خلق  ا العمالء ومستوى االستثمارات التي قاموا بها والتي من شأنهإلى نية  استناداً  لالسترداد  
في حدود هذه األرصدة   الماديةاالستحقاق التعاقدي لألضرار  اعتبار  فإن    ذلك،عالوة على   لمواصلة التزامات اإليجار.

 المدينة غير المفوترة.، من شأنه أن يؤثر على االعتراف بذمم اإليجار غير المفوترة
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 )تابع(  اإليراداتاالعتراف ب
 

 إيرادات الفوائد
 

 ذي يتم بموجبه المعدل ال  في "معدل الفائدة الفعلي"  يتمثل  يتم احتساب إيرادات الفوائد باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.  
 إلى:صم المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة خالل العمر المتوقع لألداة المالية خ بشكل فعلي

 
 جمالي القيمة الدفترية لألصل المالي؛ أو إ -
 .المطفأة لاللتزام المالي التكلفة -

 
يتم تطبيق معدل الفائدة الفعلي على إجمالي القيمة الدفترية لألصل )عندما ال يكون األصل   الفائدة،  إيراداتعند احتساب  

ً منخفض القيمة ائتماني المبدئي، يتم    االعترافبالنسبة للموجودات المالية التي انخفضت قيمتها االئتمانية بعد    إال أنه، (.  ا
الفوائد عن طريق تطبيق معدل الفائدة الفعلي على التكلفة المطفأة لألصل المالي. إذا لم يعد األصل   إيراداتحتساب  ا

 .اإلجماليمرة أخرى على أساس  الفوائد يتم احتساب إيرادات ائتمانيًا، فعندئٍذ  منخفض القيمة
 

 إيرادات أخرى 
 

)الغرامات، رسوم حجز    المنافعاإليرادات التي تؤسس المجموعة حقها في الحصول على    علىتشمل اإليرادات األخرى  
، إلخ( من خالل الترتيبات التعاقدية وغيرها من الترتيبات ويتم االعتراف بها عند ثبوت  سوم المناقصاترواألراضي  

 المجموعة. لصالح حقال
 

 تكلفة التمويل 
 

الدفع لشركات المشروع وتكاليف االقتراض البنكية    والمبالغ المستحقة  اإليجار  التزاماتتعترف المجموعة بالفوائد على  
األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى كأحد مكونات تكاليف التمويل التي يتم عرضها بشكل منفصل في بيان  

 األخرى. 
 

 المخصصات
 

نتيجة لحدث سابق، ويكون من المرجح    إنشائييتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام قانوني أو  
 أن يلزم إجراء تدفقات خارجة للموارد لتسوية االلتزام، ويمكن تقدير القيمة بصورة موثوقة.

 
 الذمم الدائنة واالستحقاقات 

 
الغ التي يتعين دفعها في المستقبل مقابل البضائع أو الخدمات المستلمة، سواء قام  يتم االعتراف بالمطلوبات المتعلقة بالمب
 أم لم يقم المورد بإصدار فواتير بشأنها. 

 
 القروض 

 
. يتم بيان األقساط المستحقة  بتكلفتها المطفأةيتم تسجيل القروض الخاصة بالمجموعة ضمن بيان المركز المالي الموحد  

 قصير األجل. خالل سنة واحدة كالتزام 
 

 تكلفة االقتراض
 

الموجودات التي تتطلب  تتم إضافة تكاليف االقتراض المنسوبة مباشرةً لحيازة أو إنشاء أو إنتاج موجودات مؤهلة، وهي  
بيعها أو  لها  المزمع  لالستخدام  جاهزة  لتصبح  كبيرة  فترة  هذه  بالضرورة  تكون  حتى  الموجودات،  هذه  تكلفة  إلى   ،

 لالستخدام المزمع أو البيع.بصورة فعلية الموجودات جاهزة 
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 عقود االيجار  
 

 كمستأجر 
  
قياس أصل حق   المجموعةقوم  ت يتم  اإليجار.  بداية عقد  تاريخ  في  اإليجار  والتزام  االستخدام  بأصل حق  باالعتراف 

االستخدام مبدئياً بالتكلفة التي تتضمن القيمة المبدئية اللتزام اإليجار بعد تعديلها بناء على دفعات اإليجار التي تم سدادها 
ى أي تكاليف مباشرة مبدئية تم تكبدها والتكاليف المقدرة لحل وفك  عند أو قبل تاريخ بداية عقد اإليجار، باإلضافة إل

الصلة ذو  إعادة األصل  أو  الصلة  ذات  فيه  األصل  يوجد  الذي  الموقع  اإليجار    أو  حوافز  ناقصاً  إلى حالته األصلية، 
 المستلمة.

 
االستخدام   إطفاء أصل حق  احتساب  الثابت  يتم  القسط  لطريقة  للموجودات وفقاً  المقدرة  اإلنتاجية  األعمار  مدى  على 

 المستأجرة على النحو التالي:
 

 سنة 50       األراضي 
 سنة 35       الموانئ  

 سنة 30 – 10      المستودعات 
 

نهاية    حتى  بداية اإليجارمن تاريخ  اعتباراً  ستهالك ألصل حق االستخدام وفقاً لطريقة القسط الثابت  االيتم الحقاً احتساب  
اإلنتاجي   المقدرة   ألصلالعمر  اإلنتاجية  األعمار  تحديد  يتم  أقرب.  أيهما  اإليجار،  عقد  مدة  نهاية  أو  االستخدام  حق 
لممتلكات والمعدات. باإلضافة إلى ذلك، األعمار اإلنتاجية ل  المتبع لتحديد   األساس  وفقاً لنفساالستخدام  لموجودات حق  

تعديله وفقاً لبعض  يتم  من خالل خسائر انخفاض القيمة، إن وجدت، وحق االستخدام بشكل دوري    أصليتم تخفيض  
 عمليات إعادة القياس اللتزام اإليجار.  

 
ار التي لم يتم سدادها في تاريخ بدء العقد، مخصومة باستخدام يتم مبدئياً قياس التزام اإليجار بالقيمة الحالية لدفعات اإليج

  اإلضافي معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار أو، إذا تعذر تحديد ذلك المعدل بسهولة، يتم استخدام معدل االقتراض  
 كمعدل خصم.   الخاص به اإلضافيبشكل عام معدل االقتراض  المجموعةستخدم ت. للمجموعة

 
 إليجار المدرجة ضمن قياس التزام اإليجار مما يلي:  تتألف دفعات ا

 

 دفعات ثابتة، بما في ذلك الدفعات الثابتة الجوهرية؛  •

 دفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية؛ و •

مارسته، ودفعات اإليجار في فترة بشكل معقول من م  المجموعةتأكد  تسعر الممارسة بموجب خيار الشراء الذي   •
بشكل معقول من استخدام خيار التمديد، وغرامات اإلنهاء المبكر لعقد    ةمتأكد   المجموعة  ت التجديد االختياري إذا كان

 بشكل معقول من عدم اإلنهاء المبكر.  ةمتأكد  المجموعةكن تاإليجار ما لم 
 

 الموجودات ذات القيمة المنخفضةعقود االيجار قصيرة األجل وعقود ايجار 
 

لتي اإليجار قصيرة األجل اعدم االعتراف بموجودات حق االستخدام والتزامات االيجار بالنسبة لعقود    المجموعةقررت  
أقل    12تبلغ   أو  المنخفضة.  شهراً  القيمة  العقود    المجموعةتعترف  والموجودات ذات  بتلك  المرتبطة  بدفعات االيجار 

 اس القسط الثابت على مدى فترة االيجار. كمصروفات على أس
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 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة  3-1
 

 )تابع( عقود االيجار 
 
 مؤجرك
 

في بداية أو عند   ستخدام.وموجودات حق االالخاصة    عقاراتها بما في ذلك    االستثمارية،تقوم المجموعة بتأجير عقاراتها  
المقابل الوارد في العقد لكل عنصر إيجار على أساس   المجموعة بتخصيص ، تقوم  رعنصر إيجا يتضمن  تعديل عقد  

 أسعارها المستقلة ذات الصلة. 
 

قوم عند بدء عقد اإليجار بتحديد ما إذا كان عقد اإليجار يمثل عقد إيجار  ت مؤجر،  ال  هي الطرف  المجموعةكون  تعندما  
 تمويلي أو عقد إيجار تشغيلي.  

 
بإجراء تقييم عام حول ما إذا كان عقد اإليجار ينقل بشكل فعلي كافة    المجموعةقوم  تإليجار،  لتصنيف كل عقد من عقود ا

  فيكون مخاطر وامتيازات ملكية األصل ذات الصلة. في هذه الحالة، يكون عقد اإليجار عقد إيجار تمويلي؛ وخالف ذلك،  
بعين االعتبار مؤشرات معينة مثل ما إذا كان اإليجار يخص    المجموعةأخذ  تعقد إيجار تشغيلي. ضمن إطار هذا التقييم،  
 الجزء األكبر من العمر االقتصادي لألصل.

 
في عقد اإليجار الرئيسي والعقد من الباطن بشكل    اقوم باحتساب حصصهت   ا مؤجر وسيط، فإنه  المجموعةكون  تعندما  

ستخدام الناتج عن عقد اإليجار  االحق  أصل  بتقييم تصنيف عقد اإليجار من الباطن استناداً إلى    المجموعةقوم  ت   منفصل.
تطبق  قصير األجل    إيجار  عقد   هو الصلة. في حال كان عقد اإليجار الرئيسي    والرئيسي، وليس استناداً إلى األصل ذ 

 عقد إيجار تشغيلي. كيف عقد اإليجار من الباطن قوم بتصنت  فإنهااإلعفاء الموضح أعاله،  المجموعة عليه
 

من المعايير الدولية   15بتطبيق المعيار رقم    المجموعةقوم  تإذا كان الترتيب يتضمن عناصر إيجاريه وغير إيجاريه،  
 المالية بغرض تخصيص الثمن الوارد في العقد. إلعداد التقارير  

 
متطلبات   المجموعة  القيمة  إيقاف تطبق  وانخفاض  رقم    االعتراف  المعيار  في  الدولية إلعداد    9الواردة  المعايير  من 

بمراجعة القيم المتبقية غير    بصورة منتظمةعلى صافي االستثمار في عقد اإليجار. كما تقوم المجموعة  التقارير المالية 
 إجمالي االستثمار في عقد اإليجار.  احتسابالمستخدمة في المقدرة المضمونة 

 
دفوعات اإليجار المستلمة بموجب عقود إيجار تشغيلي كإيرادات على أساس القسط الثابت على  مب  المجموعةعترف  ت

 أخرى". كجزء من ’إيراداتمدى فترة اإليجار  
 
 تعويضات الموظفين 
 

كنتيجة للخدمات المقدمة  يتم رصد مخصص لاللتزام المقدر مقابل استحقاق الموظفين لبدل التذاكر واالجازات السنوية  
 من قبل الموظفين المستحقين لها حتى نهاية السنة.

 
تقوم المجموعة بتقديم مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها من غير مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة. يرتكز استحقاق  

نى لفترة الخدمة. يتم استحقاق  هذه المكافآت على أساس آخر راتب للموظفين وفترة خدمتهم، شريطة اكتمال الحد األد 
 التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة الخدمة. 

 
التقاعد إلمارة    خطة تساهم المجموعة في   قانون صندوق معاشات ومكافآت  التقاعد لمواطني دولة اإلمارات بموجب 

األرباح أو معاشات تقاعدية محددة المساهمة ويتم تحميل مساهمات المجموعة على بيان  يتمثل ذلك في خطة  أبوظبي.  
، يقع على المجموعة التزام ه الخطةعلق بهذ الموحد في الفترة التي تتعلق بها. فيما يت الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى  

 الثابتة عند استحقاقها وال توجد التزامات بدفع المنافع المستقبلية. المساهمات بدفع   وإنشائي قانوني 
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 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة  3-1
 

 العمالت األجنبية
 

 تتم إعادة تحويل  .المعامالتفي تاريخ    السائدةالصرف  سعار  وفقاً ألالمعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية    يتم تسجيل
. في تاريخ بيان المركز المالي الموحد   السائدةالصرف  سعار  وفقاً ألبالعمالت األجنبية    النقديةالموجودات والمطلوبات  

 .األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى الموحد بيان الفروقات ضمن   كافة يتم إدراج
 

وتعديالت القيمة العادلة الناشئة عن   التجارية  بما في ذلك الشهرة  األجنبية،العمليات  بمطلوبات  الموجودات و اليتم تحويل  
صروفات العمليات  سعار الصرف في تاريخ التقرير. يتم تحويل إيرادات وموفقاً أل  يدرهم اإلماراتالاالستحواذ، إلى  

إلى   اإلمارات الاألجنبية  أل  يدرهم  العمالت  وفقاً  بفروق  االعتراف  يتم  المعامالت.  تواريخ  في  السائدة  الصرف  سعار 
 الموحد. األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرىاألجنبية من الموجودات والمطلوبات غير النقدية في بيان 

 

 الجديدة والمعدلة التالية من المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةتطبيق المعايير  3-2
 

 2020يناير    1السارية للفترات التي تبدأ في    من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  المعايير الجديدة والمعدلة (1)
 أو بعد ذلك التاريخ:

 

إعداد هذه البيانات المالية الموحدة. إن   عند تم تطبيق التعديالت التالية على المعايير واألطر الحالية من قبل المجموعة  
 للمجموعة المعلن عنه سابقًا: الموحدة أو حقوق الملكية  األرباحتطبيق ما يلي لم ينتج عنه تغييرات في صافي 

 

 تاريخ التفعيل   الوصف 
  

 والمعيار المحاسبي   1تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  - األهمية النسبيةتعريف 
 2020يناير  1 8الدولي رقم 

 2020يناير  1 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 3تعديالت على المعيار رقم  -  تعريف العمل التجاري
 2020يناير  1 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  الواردة في  المفاهيمي مراجع اإلطار  التعديالت على

  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 9تعديالت على المعيار رقم  - تعديل معيار سعر الفائدة
 2020يناير  1 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  7المعيار رقم و 39والمعيار المحاسبي الدولي رقم  

بشأن االمتيازات المتعلقة  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  16تعديالت على المعيار رقم 
 2020ناير ي 1 19-بكوفيد 

 

 المعايير الصادرة ولم يتم تفعيلها بعد  (2)
 

التطبيق ويجوز    2020يناير    1يسري عدد من المعايير والتعديالت الجديدة على المعايير للفترات السنوية التي تبدأ بعد  
 إعداد هذه البيانات المالية الموحدة.  عند بتطبيقها مبكًرا إال أن المجموعة لم تقم ؛ قبل ذلك التاريخ

 
 أثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة:ليس من المتوقع أن يكون للمعايير المعدلة التالية ت

 
 . ( 37المعيار المحاسبي الدولي رقم )تعديل على تكلفة انجاز العقد   –المثقلة بالتزامات العقود  -
 .( 16  رقم  الدولي  يمعيار المحاسبال)تعديالت على    المزمعقبل االستخدام    المتحصالتالممتلكات واآلالت والمعدات:   -
 (. من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 3)تعديالت على المعيار رقم  ر المفاهيميمراجع اإلطا -
 ( 1 رقم  الدولي يمعيار المحاسبالتصنيف المطلوبات على أنها متداولة وغير متداولة )تعديالت على  -
 التأمين"من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الدولية "عقود  17المعيار رقم  -
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 استخدام التقديرات واألحكام 4

 

في إطار تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة بوضع األحكام التالية، بخالف تلك التي تنطوي على  

 تقديرات، والتي لها التأثير األكبر على المبالغ الُمعترف بها في البيانات المالية الموحدة. 

 

 االنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات واآلالت والمعدات والعقارات االستثماريةاألعمار 

 

المزمع للموجودات اإلدارة األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية لبنود الممتلكات واآلالت والمعدات بناًء على االستخدام    تحدد 

. قد تؤدي التغييرات الالحقة في الظروف مثل التقدم التكنولوجي أو االستخدام الموجوداتوالعمر االقتصادي المتوقع لتلك  

اإلدارة   قامتعمار اإلنتاجية الفعلية أو القيم المتبقية عن التقديرات األولية.  ختالف األإلى االمعنية    للموجوداتالمحتمل  

جراء  رأت عدم وجود ضرورة إلالقيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للبنود الرئيسية للممتلكات واآلالت والمعدات وبمراجعة  

 أي تعديل آخر. 

 

 معدات، بما في ذلك األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز والعقارات االستثماريةتقييم االنخفاض في قيمة الممتلكات واآلالت وال

 

يتم اختبار الممتلكات واآلالت والمعدات، بما في ذلك العقارات المصنفة ضمن األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز والعقارات  

تدفقات النقدية للوحدات الفردية المنتجة االستثمارية للتحقق مما إذا كانت تعرضت لالنخفاض القيمة بناًء على تقييم ال

 .لمزيد من التفاصيل 10و 8راجع اإليضاحين  للنقد عند وجود مؤشر على االنخفاض في القيمة.

 

واألعمال الرأسمالية    يةاالستثماروالعقارات    قيمة الموجودات المكتملة  ضعلى انخفا  لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر

 المجموعة في االعتبار ما يلي:  وضعت، التقريرفي نهاية فترة   اإلنجازقيد 

 

التغييرات في البيئة التكنولوجية، السوقية، االقتصادية أو القانونية التي تعمل فيها المجموعة والتي لها أو قد يكون  •

 على المجموعة،   سلبيلها تأثير 

 للموجودات قيد االنشاء؛ الضرر المادي  •

 خطط التوقف أو إعادة هيكلة العمليات التي تنتمي إليها الموجودات قيد االنشاء؛ و •

 دليل من تقارير داخلية يُشير إلى وجود انخفاض جوهري في صافي التدفقات النقدية المتوقع من األصل. •

 

تقديرات األعمار االنتاجية للموجودات بعد تخفيضها باستخدام معدالت  يتم تحديد صافي التدفقات النقدية المتوقع بناًء على  

الخصم على الوحدات المنتجة للنقد. تحققت اإلدارة من عدم وجود مؤشرات على انخفاض قيمة الموجودات المكتملة  

 والعقارات االستثمارية واألعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز. 

 

(  13التي لم يصدر بها فواتير )انظر إيضاح  ذمم االيجار المدينة  بما في ذلك  جارية  خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة الت

 والمستحق من األطراف ذات العالقة 

 

ودمج المعلومات   المبدئيالمالي قد زادت بشكل كبير منذ االعتراف  من األصل  االئتمان    مخاطرتقييم ما إذا كانت    إن

حول الظروف االقتصادية   هامةاستخدام نماذج معقدة وافتراضات  يتطلب    في قياس خسائر االئتمان المتوقعة  االستشرافية

عن السداد عندما يكون من غير المحتمل أن   تعثرتعتبر المجموعة أن األصل المالي قد    االئتماني.المستقبلية والسلوك  

المجموعة إلى إجراءات مثل تحقيق الضمان )إن لجوء  وعة، دون  لمجمبالكامل تجاه ا  التزاماته االئتمانيةبالمقترض    يفي

 وجد(.

 

 
 
 



 أبوظبي للموانئ ش.م.عشركة 
 

 )تابع( البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
 

32 
 

 )تابع(استخدام التقديرات واألحكام  4
 

 عند تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس خسائر االئتمان المتوقعة مثل: العوامل استخدام عدد من  يتعين
 

 ؛تحديد معايير الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان •

 ؛ تحديد معايير وتعريف التعثر  •

 و  ؛اختيار النماذج واالفتراضات المناسبة لقياس خسائر االئتمان المتوقعة •

 . خسائر االئتمان المتوقعةإنشاء مجموعات من الموجودات المالية المماثلة ألغراض قياس  •
 

خسائر  تقدير  عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان ألداة مالية قد زادت بصورة جوهرية منذ االعتراف المبدئي وعند  

مجهود زائد. أو  االئتمان المتوقعة، تأخذ المجموعة باالعتبار المعلومات المعقولة والداعمة المالئمة والمتاحة دون تكلفة  

والمعلوما التحليالت  تشمل  وتقييم  والتي  للمجموعة  السابقة  الخبرة  على  بناًْء  والنوعية  الكمية  االئتمانية  الجدارة  ت 

 والمعلومات االستشرافية. 

 

 انخفاض قيمة االستثمار في االئتالف المشترك
 

للتحقق من وجود أي مؤشرات على انخفاض   ةالمشترك  اتاستثمارها في االئتالفبمراجعة  منتظمةتقوم اإلدارة بصورة 
إن تحديد ما إذا كان االستثمار في االئتالف المشترك قد تعرض لالنخفاض في القيمة يتطلب من االدارة تقييم    .القيمة

ربحية وسيولة وعجز الشركة المستثمر بها وقدرتها على إنتاج تدفقات نقدية تشغيلية من تاريخ االستحواذ على المدى 
بيان  القري في  لالستثمار كمصروفات  المدرجة  والقيمة  لالسترداد  القابلة  المقدرة  القيمة  بين  بالفرق  االعتراف  يتم  ب. 

 األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى الموحد. 
 

لى االئتالف المشترك استناداً إمخصص انخفاض قيمة استثمارها في    ضرورة لرصد   بعدم وجود  على قناعةإن اإلدارة  
٪. والتي ستصل بعد ذلك إلى صافي  8المشتركة ومعدل الخصم بنسبة    االئتالفاتتوقعات التدفقات النقدية المقدمة من  

 المشترك.  لالئتالفالقيمة الحالية التي تزيد عن القيمة الدفترية 
 

 تحديد القيمة العادلة  5 
 

تحديد القيمة العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات المالية   للمجموعة والسياسات المحاسبية  يتطلب عدد من اإلفصاحات 
أو اإلفصاح ضمن اإليضاحات الخاصة بهذه الموجودات أو   وغير المالية. تم تحديد القيمة العادلة ألغراض القياس و/

 المطلوبات.
 

العادلة. يتضمن ذلك فريق التقييم الذي يتحمل المسؤولية العامة لدى المجموعة إطار رقابي راسخ فيما يتعلق بقياس القيم  
من القيم العادلة، ويقدم تقارير مباشرة إلى   3بما في ذلك المستوى    الهامة،لإلشراف على جميع قياسات القيمة العادلة  

 المدير المالي.
 

أطراف وتعديالت التقييم. إذا تم استخدام معلومات    للمالحظةيراجع فريق التقييم بانتظام المدخالت الهامة غير القابلة  
العادلة  ،أخرى القيم  لقياس  التسعير،  أو خدمات  الوسيط  تم  مثل عروض أسعار  التي  بتقييم األدلة  التقييم  يقوم فريق   ،

لدعم االستنتاج بأن هذه التقييمات تلبي متطلبات المعايير، بما في ذلك المستوى   األخرى الحصول عليها من األطراف  
 للقيمة العادلة الذي ينبغي فيه تصنيف التقييمات. النظام المتدرج في 
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أو   العادلة ألصل  القيمة  قياس  يتم    التزام،عند  اإلمكان.  بقدر  يمكن مالحظتها  التي  السوق  بيانات  المجموعة  تستخدم 
لقيمة العادلة بناًء على المدخالت المستخدمة في أساليب النظام المتدرج لتصنيف القيم العادلة إلى مستويات مختلفة في  

 التقييم على النحو التالي:
 

 : األسعار المدرجة )غير معدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقة. 1المستوى  −
 

لموجودات  وهي عبارة عن معطيات ملحوظة    1: مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى  2المستوى   −
 أو مطلوبات، سواء بشكل مباشر )كاألسعار( أو بشكل غير مباشر )مشتقة من األسعار(. 

 

)مدخالت  3ستوى  الم − الملحوظة  السوق  معطيات  على  مرتكزة  غير  مطلوبات،  أو  لموجودات  مدخالت  غير : 
 ملحوظة(.

 
في حال أمكن تصنيف المدخالت المستخدمة في قياس القيمة العادلة ألصل أو التزام ضمن مستويات مختلفة في النظام  

بأكمله ضمن نفس المستوى في النظام المتدرج للقيمة العادلة العادلة، يتم تصنيف قياس القيمة العادلة  المتدرج للقيمة  
 الجوهرية األقل أهمية بالنسبة لعملية القياس بأكملها.الذي ينطوي على المدخالت 

 
بالتحويالت فيما بين مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي تم خاللها المجموعة  تعترف  
 التغيير. 

 
وضعها   تم  التي  االفتراضات  حول  المعلومات  من  مزيد  تضمين  التالية:    عند تم  اإليضاحات  في  العادلة  القيم  قياس 

 (. الملحوظة)المدخالت غير 
 

 . 9إيضاح  –الشهرة التجارية  −
 . 10ضاح إي –العقارات االستثمارية  −
 

 عقود االيجار   6
 

تقوم المجموعة بتأجير األراضي والمستودعات والبنية التحتية للموانئ. عادةً ما تستمر عقود اإليجار لمدة تتراوح من  
اإليجار كل خمس سنوات   دفعات، مع خيار تجديد عقد اإليجار بعد ذلك التاريخ. يتم إعادة التفاوض على  سنة  50إلى    10

إيجار إضافية تستند إلى التغيرات في مؤشرات األسعار    دفعاتر على  لتعكس إيجارات السوق. تنص بعض عقود اإليجا
 .من الباطنإبرام عقود ايجار المجموعة يحظر على  اإليجار،المحلية. بالنسبة لبعض عقود 

 
المعلومات   تقنية  بتأجير معدات  المجموعة  إلى ثالث سنوات.    لفتراتتقوم  هذه اإليجارات    إن عقود تعاقدية من سنة 

جل و / أو عقود إيجار لبنود منخفضة القيمة. اختارت المجموعة عدم االعتراف بموجودات حق االستخدام قصيرة األ
 . عقود اإليجار لعقود اإليجار هذه والتزامات
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 موجودات حق االستخدام
  

 مستأجر:فيما يلي معلومات حول عقود االيجار التي تكون المجموعة فيها طرف 
 

 

 
 أرض  

بنية تحتية  
 للموانئ 

معدات 
 اإلجمالي آالت ومعدات  مكتبية  

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
      

)وفقاً للبيان  2019يناير  1الرصيد في 
 457.175 - - 374.684 82.470 السابق( 

من المعايير  16المعيار رقم تأثير تطبيق 
 255.264   255.264 - - إلعداد التقارير المالية الدولية 

 74.646 74.646 - - - تحويل من ممتلكات وآالت ومعدات
 ( 33.097)  ( 3.393) ( 16.795) ( 11.185) ( 1.724) رسوم إطفاء للسنة

 ( 52.426) ( 52.426) - - - تحويل من ممتلكات وآالت ومعدات
  ----------------  -----------------  -----------------  -----------------  ----------------- 

)معاد  2019ديسمبر  31الرصيد في 
 701.541 18.827 238.469 363.499 80.746 (*بيانها

  =======  ======= =  ======= =  ======= =  ======= = 
 701.541 18.827 238.469 363.499 80.746 (*)ُمعاد بيانها 2020يناير  1الرصيد في 

 ( 33.193)  ( 3.394) ( 17.020) ( 11.184) ( 1.724) رسوم إطفاء للسنة
 ( 3.193) - ( 3.193) - - خصم مستلم خالل السنة 

  ----------------  ------ -- -----------  ------ -- -----------  -----------------  ----------------- 

 665.026 15.433 218.256 352.315 79.022 2020ديسمبر  31الرصيد في 
  =======  ======= =  ======= =  ====== =  ====== = 

       التزامات االيجار 
     
   2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم    
 * ُمعاد بيانها     

   التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة: –تحليل فترات االستحقاق 
 351.429 382.427   أقل من خمس سنوات

 1.182.314 1.124.867   أكثر من خمس سنوات
    --------- --- --------  ------------ --- ---- 

 1.533.743 1.507.294  ديسمبر 31إجمالي التزامات عقود اإليجار غير المخصومة في 
    ======= ==  ======= == 

التزامات عقود اإليجار المدرجة في بيان المركز المالي الموحد  
    ديسمبر: 31في 

   2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم    
 ُمعاد بيانها*     
     

 46.230 56.355   متداولة 
 774.754 774.094   غير متداولة 

    --------- --- ------  ---------- --- ---- 
   830.449 820.984 
    ====== ==  ====== == 

 .حول إعادة البيان 12*راجع اإليضاح 
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 )تابع( التزامات االيجار 
 

المبلغ المعترف به ضمن بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات 
    الشاملة األخرى الموحد: 

  2020 2019 
 ألف درهم درهم ألف   
 ُمعاد بيانها*    
    

 38.611 39.712   الفائدة على التزامات اإليجار 
    ===== ==  ===== == 

 33.097 33.322   إطفاء أصل حق االستخدام
    ===== ==  ===== == 
     

    المبلغ المعترف به ضمن بيان التدفقات النقدية الموحد: 
  2020 2019 
 درهمألف  ألف درهم   
 ُمعاد بيانها*    
    

 30.448 27.075  إجمالي التدفق النقدي الخارج لعقود االيجار
   ==== ==  ===== == 

 
 المنح الحكومية المؤجلة 7

 

ي منطقة الطويلة،  أراضي ف من  تتألف    نقديةقامت حكومة أبوظبي خالل السنوات السابقة بمنح المجموعة موجودات غير  
المركز   بالموانئومبنى  خاصة  أخرى  وموجودات  تجارية  وموانئ  ومستودعات،  وتجهيزات،  وأثاث  في    الرئيسي، 

 درهم.  1بقيمة إسمية بمبلغ  النقدية. تم االعتراف بهذه المنح الحكومية غير أبوظبي
 

يتم تصنيف المستودعات الممنوحة وأجزاء من مباني المكاتب المحتفظ بها لتحقيق إيرادات إيجارية كعقارات استثمارية.  
من قبل المالك في المستقبل،    لتطويرقيد ايتم االحتفاظ بما تبقى من الموجودات الممنوحة إما لشغلها من قبل المالك أو  

 ت والمعدات.ولذلك تم تصنيفها ضمن الممتلكات واآلال
 

، وافق المجلس التنفيذي على تمويل إضافي للشركة كتعويض عن بعض الموجودات التي تم  2011ديسمبر    13بتاريخ  
قبل الشركة.   المالية    أبرمت،  2013ديسمبر  في  إنشاؤها من  دائرة  اتفاقية مع حكومة أبوظبي، من خالل    –الشركة 

 فيما يلي أهم شروط هذه االتفاقية:  ت.أبوظبي )"الدائرة"( فيما يتعلق بهذه الموجودا
 

. من إجمالي هذه المبلغ مليار درهم  6 .04عن تكلفة إنشاء الموجودات بقيمة    المجموعةبتعويض    دائرة الماليةقيام   •
 كافة الفوائد المستحقة. مليار درهم كقرض والذي تم التنازل عنه الحقاً من قبل دائرة المالية باإلضافة إلى    5تم تقديم  

 ؛2013مليار درهم خالل   1 .04كجزء من اتفاقية التسوية، تلقت المجموعة كذلك مبلغ  •

 بمنح الشركة ملكية دائمة والتمتع بالموجودات بشكل دائم وفقاً لالتفاقية؛ و  دائرة المالية قيام  •

 : في تمتع شركة أبوظبي للموانئ بحق دائم  •
 موجودات حسبما تراه مناسب؛ و تطوير وتغيير وتعديل وإنشاء أو خالف ذلك معاملة ال -
 إدارة واستخدام واالستفادة من الموجودات وفقاً لنظامها األساسي والمرسوم. -

 

قامت اإلدارة بتقييم االتفاقية المبرمة مع دائرة المالية، وخلصت إلى أنها تمثل منحة مالية حكومية. وبالتالي، تم االعتراف  
 مليار درهم في بيان المركز المالي الموحد.  6 . 04بمنحة حكومية بقيمة 
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والتي   19-بإنشاء الموجودات المتعلقة بكوفيد مليون درهم تتعلق    223  . 9بقيمة    منحتلقت المجموعة    ،2020خالل  
 والبنية التحتية لرزين.  تشمل بشكل أساسي مخزن تبريد 

 

إلى المجموعة، اعترفت المجموعة شركة المناطق االقتصادية المتخصصة    تحويل موجودات ومطلوباتباإلضافة إلى  
.  2019مليون درهم خالل    362 .6هناك إضافات أخرى بقيمة    كما كانت مليون درهم،    223 . 8بقيمة  بمنحة حكومية  

من مساندة مليون درهم مستلمة    221  .3منحة بقيمة  مليون درهم بشكل أساسي    498  .5وشمل الرصيد الختامي البالغ  
 درهم من وزارة المالية لمشاريع محددة. مليون  186  .8ومليون درهم من المجلس التنفيذي  90 .3و
 

 مجموعة:يوضح الجدول أدناه المنح التي تم تقديمها لل
 

 2019 2020 اسم المشروع  
وضع 

 المشروع
 ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  
  ُمعاد بيانها*   
    

 تم انجازه  5.337.093 5.239.901 ميناء خليفة إنشاء موجودات 
 تم انجازه  228.720 220.380 موانئ المرفأ ودلما  موجودات إنشاء 

 تم انجازه  - 102.512 مدينة خليفة الصناعيةحاويات مبردة ومخزن تبريد 
 قيد االنجاز  - 111.456 ومنشآت التخزين البارد المستودعات 

مصروفات رأسمالية لوحدة التصنيع تعويض مستلم مقابل 
 قيد االنجاز  - 382 "جلوف"

 قيد االنجاز  - 21.000 صوامع لتخزين المواد الغذائية  إنشاء
 قيد االنجاز  -  85.000 رزين  معسكر 

رحالت  تعويض مستلم للمصروفات الرأسمالية لمركز ال
 قيد االنجاز  -  1.011 البحرية

 قيد االنجاز  -  77 صوامع لتخزين المواد الغذائية  إنشاء
 قيد االنجاز  221.293 221.293 رزين للعمالةالبنى التحتية لمدينة 
 قيد االنجاز  83.875 83.875 1اوتو سيتي المرحلة 
 قيد االنجاز  53.348 - المؤقتةالسكنية العمالية  للمدناإليرادات المشتركة 

 قيد االنجاز  69.212 69.212 2و  1الفاية المرحلة 
 قيد االنجاز  27.650 27.650 خليفة تقسيم االراضي وصندوق

 قيد االنجاز  14.089 14.089 مشروع حميم 
 قيد االنجاز  8.132 8.132 ونفقات التشغيل للصحة والسالمة والبيئةتكاليف القوى العاملة 

 قيد االنجاز  7.080 7.080 مشروع العدل 
التخطيط الرئيسي   –المناطق الصناعية بالمنطقة الغربية 
 قيد االنجاز  3.820 3.820 والموقع المؤقت والمنطقة الحمراء

 قيد االنجاز  4.000 4.000 الخاصة بزونز كوربالسياج واللفتات 
  3،2،1) استخدامات األراضي اليكاد  –إعادة تقسيم المناطق 

 قيد االنجاز  4.883 4.883 ومدينة العين الصناعية(
 قيد االنجاز  1.000 1.000 شبكة تي اس إي وتخطيط المناظر الطبيعية

 قيد االنجاز  188 188 دراسة تأثير المرور
  --------------------  -------------------  
 6.226.850 6.064.292  
  ==========  =========  

 

 .حول إعادة البيان 12اإليضاح *راجع 
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 فيما يلي الحركة في المنحة الحكومية المؤجلة خالل السنة:
 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  

 ُمعاد بيانها*   
   

 5.671.568 6.064.292 )وفقاً للبيان السابق( 2019يناير  1الرصيد في 
 223.838 -   (12)إيضاح  زونزكوربالتحويل من 

  ---------------------  --------------------- 
 5.895.406 6.064.292 ( *)ُمعاد بيانها 2019يناير  1الرصيد في 

   
 274.640 269.543 اإلضافات خالل السنة 

 (105.754) ( 106.985) مبلغ معترف به كإيرادات خالل السنة 
  ---------------------  --------------------- 

 6.064.292 6.226.850 ديسمبر   31الرصيد في 
  ==========  ========== 

 
 تم بيان المنح الحكومية المؤجلة في بيان المركز المالي الموحد على النحو التالي: 

 
 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  
 * ُمعاد بيانها   

   

 166.878 106.985 ضمن المطلوبات المتداولة 
 5.897.414 6.119.865 ضمن المطلوبات غير المتداولة

  ---------------------  --------------------- 
 6.226.850 6.064.292 
  ==========  ========== 

 .حول إعادة البيان 12*راجع اإليضاح 



 ش.م.ع  للموانئ شركة أبوظبي
 

 )تابع( البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
 

     38     

 الممتلكات واآلالت والمعدات 8

 
البنية التحتية  

 للموانئ 
البنية التحتية  

 تطوير األراضي  المحطات الفرعية  للطرق

المباني  
والتحسينات على  

 المباني 
المعدات المكتبية  

 السيارات شبكة الغاز  واألثاث 

تحسين البنية  
التحتية للقناة  

 المائية 
 أعمال رأسمالية  

 اإلجمالي قيد اإلنجاز 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

            التكلفة
 12.603.867 1.543.655 7.804 3.360 - 591.720 1.374.944 93.051 358.407 488.475 8.142.451 )وفقاً للبيان السابق(  2019يناير   1في 

 540.918 - - - 12.080 410.168 118.670 - - - - ( 12)إيضاح  زونزكورب التحويل من 
  ------------------- - - ----- -----  -------------------------  -------------------------  ------------------------  ----------- --- --------------  -------- - ---- -- - - ------------  -------------------------  -------------------------  -------------------------  ---------------- ---- ---------  -------------------- -- -- - ------- 

 13.144.785 1.543.655 7.804 3.360 12.080 1.001.888 1.493.614 93.051 358.407 488.475 8.142.451 ( * عاد بيانهامُ ) 2019يناير   1في 
  ------------- ---- ------------  -------------------------  -------------------------  ------------------------  -------------- -- -----------  -------------- - - - --- - -------  -------------------------  -------------------------  -------------------------  ------------------ - -- --- -----  -------------------- --- --------- 

 2.017.686 1.981.397 -  22.923 -  12.702 664 -  -  -  -  اإلضافات  
 )74.646(  -  -  -  -  ) 74.646(  -  -  -  -  -  التحويالت إلى موجودات حق االستخدام 

 - ) 864.432(  -  -  -  164.050 644.000 -  609 10.147 45.626 التحويالت من أعمال قيد اإلنجاز 
 14.223 14.223 -  -  -  -  -  -  -  -  -  التحويالت من عقارات استثمارية  
 92.083 -  -  36.566 -  9.270 46.247 -  -  -  -  االستحواذ من خالل دمج األعمال  

 )19.335(  -  -  ) 8.510(  -  ) 10.573(  -  -  -  -  ) 252(  االستبعادات 
  ------ --- ---- - ---------------  ------------------------  -------------------------  -----------------------  ----------- - - -- -------------  ---------------- -- ---------  --------- - ----------------  ------------------------  -------------------------  ------- - -- -- ----------------  ----------------- - --- -- --------- 

33954. 12.080 1.102.691 2.184.525 93.051 359.016 498.622 8.187.825 )ُمعاد بيانها*(  2019ديسمبر   31في   7.804 2.674.843 15.174.796 
  ======== = ==  ========  =========  ========  ====== = ====  ==========  ==========  =========  =========  ====== = ====  ============ 

 15.174.796 2.674.843 7.804 54.339 12.080 1.102.691 2.184.525 93.051 359.016 498.622 8.187.825 )ُمعاد بيانها*(  2020يناير   1في 
 2.703.166 2.619.293 - 16.288 - 65.496 2.089 - - - - اإلضافات خالل السنة 

 - ( 601.686) - - - 247.343 127.384 - - 2.178 224.781 أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز التحويالت من 
 ( 20.741) - - ( 1.946) - ( 16.206) ( 32) - - - ( 2.557) االستبعادات 

  ------------- ------- ------------   -------------------------  -------------------------  -----------------------  ------------------- ---- ------   -------------- ----- -----------   -------------------------  -------------------------  -------------------------  ------------- ----- ------------   ---------------- ---- -------------  
 17.857.221 4.692.450 7.804 68.681 12.080 1.399.324 2.313.966 93.051 359.016 500.800 8.410.049 2020ديسمبر  31في 

  ===== == =====   =========  =========  ========  ===== = =====   === = =======   =========  =========  =========  ===== = =====   ============ 
            االستهالك المتراكم

 1.447.034 - 7.804 2.874 - 223.020 174.867 - 85.759 101.166 851.544 )وفقاً للبيان السابق(  2019يناير   1في 
 460.267 - - - 504 382.476 77.287 - - - - ( 12)إيضاح  زونزكورب التحويل من 

  -------------------------  -------------------------  ----------------------  ------------------------  -------------------------  -------------------------  -------------------------  -------------------------  -------------------------  -------------------------  ----------------------------- 
 1.907.301 - 7.804 2.874 504 605.496 252.154 - 85.759 101.166 851.544 )ُمعاد بيانها*(  2019يناير   1في 

  -------------------------  -------------------------  ----------------------  ------------------------  -------------------------  -------------------------  -------------------------  -------------------------  -------------------------  -------------------------  ----------------------------- 
 315.212 - - 7.066 403 82.786 41.306 - 14.405 19.956 149.290 المحمل للسنة 

 ( 52.426) - - - - ( 52.426) - - - - - التحويل إلى موجودات حق االستخدام 
 ( 14.625) - - ( 6.954) - ( 7.363) - - - - ( 35) االستبعادات 

  -------------- ---- -----------   ------------------------  -------------------------  ------------------------  -------------------------  -------------------------  -------------------------  -------------------------  -------------------------  -------------------------  ------------ -- ---- --- ---------  
 2.155.462 - 7.804 2.986 907 628.220 293.460 - 100.164 121.122 1.000.799 )ُمعاد بيانها*(  2019ديسمبر   31في 

  ---------------- --- ---------   ------------------------  -------------------------  ------------------------  -------------------------  -------------------------  -------------------------  -------------------------  -------------------------  -------------------------  ----------- ---- --------------  
 2.155.462 - 7.804 2.986 907 628.220 293.460 - 100.164 121.122 1.000.799 )ُمعاد بيانها*(  2020يناير   1في 

 33.234 - - 8.777 401 96.414 39.932 - 14.415 20.144 153.151 المحمل للسنة 
 ( 6.366) - - ( 1.467) - ( 3.756) - - - - ( 1.143) االستبعادات 

  ------------ ---- -------------   -------------------------  -------------------------  -------------------------  --------- - ---------------   -------------------------  -------------------------  -------------------------  -------------------------  -------------------------  -------- ---- -----------------  
 2.482.330 - 7.804 10.296 1.308 720.878 333.392 - 114.579 141.266 1.152.807 2020ديسمبر  31في 

  ===== = =====   =========  =========  =========  =========  ==========  ==========  ==========  ==========  ==========  === = =======  
            صافي القيمة الدفترية 

 13.019.334 2.674.843 - 51.353 11.173 474.471 1.891.065 93.051 258.852 377.500 7.187.026 )ُمعاد بيانها*(  2019ديسمبر   31في 
  ===========  =========  =========  =========  ==== = ======   ==========  ==========  ==========  ==========  ====== = ====   ============ 

 15.374.891 4.692.450 - 58.385 10.772 678.446 1.980.574 93.051 244.437 359.534 7.257.242 2020ديسمبر  31في 
  ===========  =========  =========  ========  == = ========   ==========  ==========  ==========  ==========  ==== = ======   ============ 
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 )تابع( الممتلكات واآلالت والمعدات  8
 

ضمن بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة   للممتلكات واآلالت والمعدات  تم تخصيص مصروفات االستهالك
 األخرى الموحد على النحو التالي: 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  
 ُمعاد بيانها*   
   

 337.545 365.352 التكاليف المباشرة
 55.677 66.365 ( 25)إيضاح المصروفات العمومية واإلدارية 

  -----------------  ----------------- 
 431.717 393.222 
  ========  ======== 

 

كافة الممتلكات واآلالت والمعدات ب  االعتراف ، تم  7إليضاح رقم  الُمبينة في اباستثناء الممتلكات واآلالت والمعدات  
األعمال الرأسمالية قيد االنجاز    تتألف.  درهم  1تبلغ    بقيمة اسمية  المجموعةالممنوحة من قبل حكومة أبوظبي إلى  

 بشكل رئيسي من التكاليف المتعلقة بتطوير ميناء ومنطقة خليفة الصناعية.
 

ضمن األعمال الرأسمالية   مليون درهم(   158  . 2:  2019)مليون درهم    155  . 7  رسملة تكاليف موظفين بقيمة  ت تم
 .2020ديسمبر  31المنتهية في  خالل السنة اإلنجازقيد 

 

  31المنتهية في    خالل السنة  مليون درهم(   28  . 4:  2019)مليون درهم    28  . 4  تمت رسملة تكاليف اقتراض بقيمة
 . 2020ديسمبر 

 

 الموجودات غير الملموسة والشهرة التجارية 9

 
الشهرة  
 التجارية

عقود  
وعالقات 

 اإلجمالي الحقوق  العمالء
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

     التكلفة
 232.894 27.170 172.900 32.824 2019يناير  1الرصيد في 

 30.010 - 8.300 21.710 المستحوذ عليه خالل السنة من دمج األعمال 
  ------ ------------- - --------   ------ -------------- --------   ------ -------------- --------   ------ -------------- --------  

 262.904 27.170 181.200 54.534 2019ديسمبر   31الرصيد في 
  ==== ==== ===   ==== ==== ===   ==== ==== ===   ==== ==== ===  

     
 262.904 27.170 181.200 54.534 2020يناير  1الرصيد في 

  ------ -------------- --------  ------ -------------- --------  ------ -------------- --------  ------ -------------- -------- 

 262.904 27.170 181.200 54.534 2020ديسمبر  31الرصيد في 
  ==== ==== ===  ==== ==== ===  ==== ==== ===  ==== ==== === 

     اإلطفاء المتراكم
  6.790   453 6.337 - 2019يناير  1الرصيد في 

 10.690 905 9.785 - المحمل للسنة 
  ------ -------------- --------   ------ -------------- --------   ------ -------------- --------   ------ -------------- --------  

 17.480 1.358 16.122 - 2019ديسمبر   31الرصيد في 
  ==== ==== ===   ==== ==== ===   ==== ==== ===   ==== ==== ===  

 17.480 1.358 16.122 - 2020يناير  1الرصيد في 
.69110 905 9.785 - المحمل للسنة   

  ------ -------------- --------   ------ -------------- --------   ------ -------------- --------   ------ -------------- --------  

 28.171 2.264 25.907 - 2020ديسمبر  31الرصيد في 
  ==== ==== ===  ==== ==== ===  ==== ==== ===  ==== ==== === 

     صافي القيمة الدفترية
 245.424 25.812 165.078 54.534 2019ديسمبر  31

  ==== ==== ===  ==== === = = ===  ==== ==== ===  ==== = ==== === 

 234.733 24.906 155.293 54.534 2020ديسمبر  31
  ==== ==== ===   ==== ===== ===   ==== ==== ===   == = == ==== ===  
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 الموجودات غير الملموسة والشهرة التجارية 9
 

 الشهرة التجارية
 

.م.م خالل مرافئ أبوظبي ذ ٪ من أسهم شركة  50ألف درهم من االستحواذ على    32.824شهرة تجارية بقيمة  نشأت  
الشخص الواحد ذ.م.م  شركة    -ألف درهم فيما يتعلق باالستحواذ على شركة ميكو لوجيستيكس  21.710و    2018

 .2019"ميكو"( خالل  
 

انخفاض   اختبار  تخصيص    القيمة،ألغراض  لالشهرة  تم  الوحدات  التجارية  لدى  للنقد  )األقسام  المنتجة  لمجموعة 
 التشغيلية( على النحو التالي:

 
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 32.824 32.824 القطاعات اللوجستية
 - 21.710 قطاع الشحن

  -----------------  ----------------- 
 54.534 32.824 
  ========  ======== 
 

   قيمة الوحدات المنتجة للنقد متضمنة الشهرة التجاريةاختبار انخفاض 
 

 أ( األعمال اللوجستية
 

من خالل االستخدام، والتي تم تحديدها    منتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد على أساس قيمتها  
من االستخدام المستمر للوحدة المنتجة للنقد. تم تحديد القيمة الدفترية    تحقيقها خصم التدفقات النقدية المستقبلية التي سيتم  

لم يتم االعتراف    وعليه،ألف درهم،    785.120للوحدة المنتجة للنقد على أنها أقل من قيمتها القابلة لالسترداد والبالغة  
 . : ال شيء(2019) 2020ل انخفاض في القيمة خال رئبخسا

 
مبينة أدناه. تمثل القيم المخصصة لالفتراضات    سترداد القيمة القابلة لالإن االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقدير  
ذات الصلة وقد استندت إلى البيانات التاريخية من المصادر   القطاعاتالرئيسية تقييم اإلدارة لالتجاهات المستقبلية في  

 الداخلية.الخارجية و
 
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 ٪8 %8 معدل الخصم
  ========  ======== 

 سنة 30 سنة 30 العمر اإلنتاجي المقدر
  ========  ======== 
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 )تابع( الموجودات غير الملموسة والشهرة التجارية  9
 

 )تابع( الشهرة التجارية 
 

 )تابع(  المنتجة للنقد متضمنة الشهرة التجاريةاختبار انخفاض قيمة الوحدات 
 

 ب( أعمال الشحن
 

من خالل االستخدام، والتي تم تحديدها    منتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد على أساس قيمتها  
من االستخدام المستمر للوحدة المنتجة للنقد. تم تحديد القيمة الدفترية    تحقيقها خصم التدفقات النقدية المستقبلية التي سيتم  

والبالغة   لالسترداد  القابلة  قيمتها  من  أقل  أنها  على  للنقد  المنتجة  درهم،    1.328.265للوحدة  يتم    وعليه،ألف  لم 
 . : ال شيء(2019) 2020انخفاض في القيمة خالل  رئ االعتراف بخسا

 
مبينة أدناه. تمثل القيم المخصصة لالفتراضات    سترداد القيمة القابلة لالالمستخدمة في تقدير    إن االفتراضات الرئيسية

ذات الصلة وقد استندت إلى البيانات التاريخية من المصادر   القطاعاتالرئيسية تقييم اإلدارة لالتجاهات المستقبلية في  
 الخارجية والداخلية.

 
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 ٪8 %8 معدل الخصم
  ========  ======== 

 سنة 30 سنة 30 العمر اإلنتاجي المقدر
  ========  ======== 
 

 
 العمالء  وعالقات عقود

 

  بناًء على  ،أعمال  خالل دمجدرهم  ألف    172.900  تبلغ  شراء موجودات غير ملموسة بقيمة عادلة  2018تم خالل  
ذ.م.م  أبوظبي  مرافئ  شركة  ومنشأة محلية تقوم بموجبها    ذ.م.م  أبوظبيمرافئ  بين شركة  فيما  تقييم عقد طويل األجل  

 "(. الخدمات اللوجستية)"عقد  2013خدمات عمليات البوابة منذ عام  بتقديم

 
المزروعي للشحن االستحواذ على شركة  ألف درهم نتيجة    8.300عقود وعالقات العمالء بمبلغ    زادت،  2019خالل  
 .2019يناير   24تاريخ ب  ذ.م.م الدولي

 
 الحقوق 

 

نتيجة توقيع اتفاقية طويلة األجل مع    2018درهم خالل  ألف    27.170  تبلغ  على حقوق بقيمة عادلة  االستحواذ تم  
   .ذ.م.م  أبوظبيمرافئ شركة حصة الملكية في ٪ من 49بيع نظير  شركة شحن دولية 
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 العقارات االستثمارية 10
 

 العقارات المكتملة 
العقارات قيد  

 اإلجمالي التطوير
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

    التكلفة
 410.794 121.857 288.937 )وفقاً للبيان السابق(  2019يناير  1الرصيد في 
    شركة المناطق االقتصادية التحويل من 

 3.866.345 1.217.450 2.648.895 ( 12)إيضاح  لمتخصصةا   
  ---------------------  ---------------------  --------------------- 

 4.277.139 1.339.307 2.937.832 ( *د بيانهاُمعا) 2019ديسمبر   31الرصيد في 
  ---------------------  ---------------------  --------------------- 

 313.560 313.560 - اإلضافات 
 (14.223) (14.223) - المحول إلى ممتلكات وآالت ومعدات 

 (6.476) (229) (6.247) مشطوبات خالل السنة
 - (148.918) 148.918 التحويالت 

  ---------------------  ---------------------  --------------------- 
 4.570.000 1.489.497 3.080.503 ( *بيانها  عاد )مُ ديسمبر   31الرصيد في 

  ==========  ==========  ========== 
    

 4.570.000 1.489.497 3.080.503 ( *عاد بيانها)مُ  2020يناير  1الرصيد في 
 240.313 107.341 132.972 اإلضافات 

 - (989.600) 989.600 عقارات قيد التطويرالتحويالت من 
  -------------------  -----------------  -------------------- 

 4.810.313 607.238 4.203.075  2020ديسمبر  31الرصيد في 
  ===== = =====  ==========  ==== == ====== 

    االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة 
    

 17.650 - 17.650 )وفقاً للبيان السابق( 2019يناير  1الرصيد في 
 شركة المناطق االقتصادية التحويل من 

 699.252 - 699.252 ( 12)إيضاح المتخصصة    
  -------------------  -----------------  -------------------- 

 716.902 - 716.902 ( *عاد بيانها)مُ  2019يناير  1الرصيد في 
  -------------------  -----------------  -------------------- 

 78.009 - 78.009 المحمل للسنة 
  ---------------------  ---------------------  --------------------- 

 794.911 - 794.911 عاد بيانها*( )مُ  2019ديسمبر   31الرصيد في 
  ==========  ==========  ========== 

 794.911 - 794.911 عاد بيانها*( )مُ  2020يناير  1الرصيد في 
 98.483 - 98.483 المحمل للسنة 

 458.900 - 458.900 خسائر انخفاض القية  
  ---------------------  ---------------------  --------------------- 

 1.352.294 - 1.352.294 2020ديسمبر  31الرصيد في 
  ==========  ==========  ========== 
    

    صافي القيمة الدفترية
 3.775.089 1.489.497 2.285.592 عاد بيانها*( )مُ  2019ديسمبر   31في 

  ==========  ==========  ========== 
 3.458.019 607.238 2.850.781 2020ديسمبر  31في 

  ==========  ==========  ========== 
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 )تابع( العقارات االستثمارية  10
 

  –   مليون درهم  372 .2:  2019)مليون درهم    786 .4تم تحقيق إيرادات إيجارية من العقارات االستثمارية بمبلغ  
ُمعاد بيانها(    –مليون درهم    83  :2019)مليون درهم    207  .6، كما تم تكبد مصروفات صيانة بمبلغ  (ُمعاد بيانها 

 . 2020ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 
 

تمثل القيمة اإلسمية للموجودات   هي ما درهم، و  1بتكلفة  ية لدى المجموعة  ستثماراال  العقارات   جزء منب  تم االعتراف 
على مستودعات وموجودات متعلقة بمنطقة خليفة الصناعية في أبوظبي ية  ستثمار اال  العقارات . تشتمل هذه  الممنوحة

كما في    مليون درهم  8.967  للمستودعاتالمقدرة من قبل اإلدارة  القيمة العادلة    بلغتوايكاد ورازين.    وميناء زايد 
 .  (ُمعاد بيانها –مليون درهم  5.617 :2019) 2020ديسمبر  31
 

بين    عاديةلتحويل التزام في معاملة    مقابل بيع أصل ما أو دفعه استالمه    يمكن ي السعر الذي  فالقيمة العادلة    تتمثل
قياس القيمة العادلة على افتراض أن معاملة بيع األصل أو   يرتكزتاريخ القياس.  في  السوق    األطراف المشاركة في
 تحويل االلتزام تتم إما: 

 

 في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام؛ أو •

 لألصل أو االلتزام.  مالءمة األسواق أكثر السوق الرئيسي، في  حال عدم توفرفي  •
 

للتدفقات النقدية المستقبلية،    ةموثوقالتقديرات  البناًء على  إلى توقعات التدفقات النقدية المخصومة    استناداً التقييم    تنفيذ تم  
ً مدعمو  الحالية   يعكس تقييمات اإلدارة  ٪8  بواقعاإليجار الحالية وباستخدام معدل خصم    المتوقعة لترتيباتشروط  الب  ا
 .2020  ديسمبر 31التاريخ الفعلي للتقييم هو إن توقيت التدفقات النقدية. بشأن قيمة و اليقين لعدملسوق ل

 
عنها في البيانات المالية الموحدة، يتم تصنيفها في إطار   المفصحإن كافة الموجودات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو  

بناًء على طريقة    (2019ديسمبر    31) و    2020ديسمبر    31كما في    3ضمن المستوى  النظام المتدرج للقيمة العادلة  
 والخصم التي تمثل مدخالت غير مخصومة. معدالت العائد متضمنة  اإليرادات

 
   : ال شيء(.2019)بين مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة خالل السنة لم تكن هناك تحويالت 

 
 : القيمة العادلة والقيمة الدفترية للعقارات االستثمارية فيما يلي 

 

 2020 2019 
 القيمة العادلة  الدفتريةالقيمة  القيمة العادلة القيمة الدفترية 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم   

  * عاد بيانها مُ    العقارات المكتملة
     

 735.900 412.326 786.257 534.323 مدينة خليفة الصناعيةمستودعات 
 اإلسكان ، السكنية العمالية المدن

 222.522 128.975 222.522 125.353 الجماعي   
 - - 954.900 940.042 رزين مدينة 

 1.732.940 375.458 1.984.459 354.502 (2يكاد  امدينة أبوظبي الصناعية )
 1.181.060 784.079 4.169.552 744.845 (3كاد  ايمدينة أبوظبي الصناعية )

 297.880 160.057 849.287 151.716 مدينة العين الصناعية  
     العقارات قيد التطوير  

 - 500.394 - 607.238 قيد االنجاز  رأسمالية أعمال
 1.446.900 1.413.800 - - مدينة رزين  

  ------- -- ----------  --------- --- --------  -------- -- ---------  --------- -- -------- 
 3.458.019 8.966.977 3.775.089 5.617.202 
  ======== =  ========= =  ======== =  ======== = 
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 االستثمار في االئتالفات المشتركة 11
 

 مرافئ أبوظبي ذ.م.م  شركة االستثمار في  (1
 

الموانئ وإدارة مرافق في تشغيل    ائتالف مشترك،  شركة مرافئ أبوظبي ذ.م.م ٪ في  50حصة بنسبة    المجموعة تمتلك  
  شركة مرافئ أبوظبي ذ.م.م  المجموعة فيمسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. يتم احتساب حصة  الالموانئ  

الحصة المتبقية  استحوذت المجموعة على  ،  2018في أبريل    حقوق الملكية في البيانات المالية الموحدة.وفقاً لطريقة  
أصبحت    ، وبذلكمليون درهم  200من المساهمين اآلخرين مقابل إجمالي  وظبي ذ.م.م  شركة مرافئ أب٪ في  50  البالغة

شركة مرافئ أبوظبي  . لدى  أبوظبيأبوظبي شركة تابعة مملوكة بالكامل لموانئ  مرافئ    –شركة مرافئ أبوظبي ذ.م.م  
   الحاويات"(.  عمليات" و"ةاللوجستي العمليات)"هما رئيسيان تشغيليان قطاعان  ذ.م.م 

 
ً   منشأةإلى  شركة مرافئ أبوظبي ذ.م.م  ل  ةاللوجستي  العمليات  اقتطاع وتحويلتم  ،  2018  في )موانئ   تم تأسيسها حديثا

تم االحتفاظ    ، بينماذ.م.م  مملوكة بالكامل لموانئ أبوظبي  شركة   ، لتشغيل والخدمات اللوجستية ذ.م.م(اشركة  أبوظبي  
 . ذ.م.م شركة مرافئ أبوظبي لدى الحاويات  عملياتب

 
 ً أعالهل  الحقا أبوظبي  ،لمعاملة  موانئ  ذ.م.م  من    ٪49ببيع    ذ.م.م   قامت  أبوظبي  يمينال  ترشركة  إلى  شركة مرافئ 

وفقاً التفاقية  "(.  اتفاقية البيع والشراء)"  2018مايو    7اتفاقية بيع وشراء بتاريخ  بموجب    ليمتد اس ايه ار النفستمنت  أ
وشركة   أبوظبيموانئ    إلدارة وسيطرة مشتركة من قبل رافئ أبوظبي ذ.م.م  شركة معمليات  البيع والشراء، ستخضع  

وقامت  شركة مرافئ أبوظبي ذ.م.م  السيطرة على    موانئ أبوظبيفقدت    وعليه،  .تريمينال أنفستمنت ليمتد اس ايه ار ال
  المحتفظ بها  الحصةبيان المركز المالي الموحد. تم قياس    في الصلة  ذات    بالموجودات والمطلوبات  إيقاف االعترافب

  ،(11)إيضاح  ألف درهم    20.700بقيمة    مشتركائتالف  بالقيمة العادلة وتم احتسابها ك  ذ.م.م  أبوظبيمرافئ  شركة  في  
 ألف درهم.  17.850بما في ذلك الشهرة التجارية البالغة 

 
 ائتالفات مشتركة أخرى  االستثمار في  (2

 
تعهد    تي دي ام سي أي اس    وتشغيلها  إلدارة السفنل  ال دي بي اوقعت موانئ أبوظبي وشركة    ،2018يونيو    15في  

 :ة الطرفينتم إدارتها وتشغيلها بشكل مشترك بواسط، بحيث تالمشتركة أدناه االئتالفات  تأسيسعلى  بالموافقة
 
 ليمتد )"كى شبنج"(؛  كى شبنج انفستمنت -1
 ايه إل إم شبنج مانجمنت ليمتد )"ايه إل إم شبنج"(؛  -2
 كامباني ديس شارجرز دي جوني اس ايه )سي سي جي"(؛ و  -3
 كامباني ماريتايم دي جوني اس ايه )"سي إم جي"(.  -4
 

إدارة عمليات نقل مواد  رض  بغمن السفن    محدد عدد  المنشآت في بناء وامتالك وتشغيل  الهدف الرئيسي من هذه  يتمثل  
 من ميناء غينيا إلى السفن األم في المحيط لشحنها إلى اإلمارات العربية المتحدة. محددة

 
شركة الشخص   -) زونز كورب (  لمناطق االقتصادية المتخصصةلشركة ا صندوق البنية التحتيةاالستثمار في   (3

 الواحد ذ م م 
 

شركة الشخص    –  لمناطق االقتصادية المتخصصةلشركة االبنية التحتية    صندوق٪ في  50تمتلك المجموعة حصة  
في أربع    حصص الملكية٪  100من    صندوق البنية التحتية. يتكون  تأسيسهلذي تم  ا )"صندوق البنية التحتية"(  الواحد 

هو صندوق استثمار مغلق مقره    إن صندوق البنية التحتية.  21شركات تابعة، "شركات المشروع"، راجع إيضاح رقم  
 . 164/8/94رقم  إدارة البنك المركزي لقرار مجلسدولة اإلمارات العربية المتحدة ويخضع 

 
اتفاقيات مع المجموعة إلنشاء مدينة أبوظبي الصنا المشروع  في    2و    1توسعة المرحلتين    -  عيةووقعت شركات 

 والمدينة الصناعية لمحطة معالجة النفايات الصناعية بأبو ظبي.  الصناعيةأبوظبي، ومدينة العين 
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 لمجموعة في نهاية فترة التقرير: دى االمشتركة لفيما يلي تفاصيل االئتالفات 
 

 
ملكية، فقد خلصت المجموعة   في شركة مرافئ أبوظبي ذ.م.م ٪  51  حصة ملكية تبلغ  على الرغم من أن المجموعة تمتلك

حقوق تصويت متساوية مع المستثمر اآلخر ونفس التمثيل في مجلس إدارة الشركة   ابناًء على اعتبارات السيطرة أن لديه
 المستثمر فيها أن المجموعة لديها سيطرة مشتركة على الشركة المستثمر فيها. 

 
 خالل السنة: المشتركة االئتالفات في اتاالستثمارفي  حركة الفيما يلي 

 
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  
 * ُمعاد بيانها   
   

 18.055 309.048 )وفقاً للبيان السابق( 2019يناير  1الرصيد في 
 321.614 - ( 12)إيضاح  زونزكوربالتحويل من 

  -----------------  ----------------- 
 339.669 309.048 )*معاد بيانها(  2019يناير  1الرصيد في 

 42.190 51.017 الحصة في أرباح السنة
 (27.161) (30.394) الحصة في اإليرادات الشاملة األخرى للسنة

 (45.650) (45.600)  مستلمةتوزيعات أرباح  
  -----------------  ----------------- 

 309.048 284.071 ديسمبر  31الرصيد في 
  ========  ======== 
 

  

 بلد التسجيل  نسبة الملكية  االئتالف المشترك

  2020 2019   
      

 اإلمارات  ٪ 51 % 51  شركة مرافئ أبوظبي ذ.م.م  
 اإلمارات  ٪ 50 % 50  كى شبنج انفستمنت ليمتد 

 اإلمارات  ٪ 50 % 50  ايه إل إم شبنج مانجمنت ليمتد 
 غينيا  ٪ 50 % 50  كامباني ديس شارجرز دي جوني اس ايه

 غينيا  ٪ 50 % 50  كامباني ماريتايم دي جوني اس ايه

  *٪50 % 50  لزونزكوربالتحتية صندوق البنية 
اإلمارات  

 العربية المتحدة 
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 بيان المركز المالي لالئتالفات المشتركة: ملخص فيما يلي 
 
 صندوق البنية التحتية ائتالفات مشتركة أخرى مرافئ أبوظبي ذ.م.م 

  ------------ ------ ----------------- ------ -----  ------------ ------ ----------------- ------ -----  ------------ ------ ----------------- ------ ----- 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  درهمألف  

 * ُمعاد بيانها       

       
 360.609 356.563 86.169 512.511 237.261 301.053 الموجودات المتداولة

الموجودات غير  
 2.177.440 2.164.316 426.951 189.015 1.115.178 1.895.272 المتداولة

 ( 75.581) (78.098) ( 258.291) (251.648) ( 218.119) (313.468) المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير  

 ( 1.702.752) ( 1.705.225) ( 273.891) (438.145) ( 1.299.806) ( 2.047.079) المتداولة

  ------------ ------ -----  ------------ ----- -----  ---------- -- -------  ------------ --- -----  --------- ------- --------  ----------- ------- ----- 
)صافي المطلوبات(/ 

 759.716 737.556 ( 19.062) 11.733 ( 165.486) (164.222) صافي الموجودات
حصة المجموعة في 

 379.858 368.778 - 205 2.851 - صافي الموجودات 

 - - - - 17.850 17.850 الشهرة التجارية 
الحركات األخرى في 

 ( 91.511) (92.889) - 5.662 - (15.535) حقوق الملكية  

  -------- ------ -----  ----------- -- -----  ------- -- -------  --------- --- -----  -------- --- --------  --------- ----- ------ 
القيمة الدفترية  

الستثمارات المجموعة  
 288.347 275.889 - 5.867 20.701 2.315 في االئتالفات المشتركة 

  ========  ========  ========  ========  ========  ======== 

 
 والمطلوبات أعاله على ما يلي: تشتمل مبالغ الموجودات 

 
 صندوق البنية التحتية ائتالفات مشتركة أخرى مرافئ أبوظبي ذ.م.م 

  ------------ ------ ----------------- ------ -----  ------------ ------ ----------------- ------ --  ------------ ------ ----------------- ------ ----- 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  درهمألف  

 ُمعاد بيانها       

       
 101.766 91.721 24.574 - 65.415 91.936 النقد واألرصدة المصرفية 

  ===== === ===  ===== = ===  ==== = ====  ========  ===== === ===  === === ===== 
المطلوبات المالية 

)باستثناء الذمم الدائنة  
 ( 1.755.322) ( 1.763.402) - (435.420) ( 472.114) ( 2.028.216) التجارية والمخصصات(

  ===== === ===  ===== = ===  ==== = ====  ========  ===== === ===  === === ===== 
       

 حول إعادة البيان. 12*راجع اإليضاح 
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 فيما يلي ملخص بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى: 
 
 صندوق البنية التحتية ائتالفات مشتركة أخرى مرافئ أبوظبي ذ.م.م 

  ------------ ------ ----------------- ------ -----  ------------ ------ ----------------- ------ --  ------------ ------ ----------------- ------ ----- 

 2020 2019 2020 2019 2020 2019 

 ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  درهمألف  

 ُمعاد بيانها       

       
 250.722 250.619 95.796 224.559 368.237 348.978 اإليرادات

 -  -  ( 98.301)  ( 175.866)  ( 147.722)  ( 201.121)  التكاليف المباشرة 
 ( 12.667) (13.371) ( 12.597) (7.924) ( 151.562) (96.539) المصروفات اإلدارية

 ( 168.041) (138.906) ( 2.563) (12.142) ( 62.377) (72.641) تكاليف التمويل
 127 416 254 - 1.245 3.798 إيرادات أخرى

  ------- - ----- -----  ------- - ----- -----  ------------ -----  ------- - ----- -----  ------- - ----- -----  ----- - ------- ----- 
 70.638 98.758 ( 17.411) 28.627 7.821 (17.525) السنةأرباح  /)خسائر( 

  ========  ========  ========  ========  ========  ======== 
       

   منحصة المجموعة  
 39.638 49.379 ( 205) 5.867 2.757 (2.851) األرباح / )الخسائر(

 - (1.378) - - - - تسويات أخرى 
الشاملة  اإليرادات

       األخرى للسنة 
( / الخسائرمن )الحصة 

الشاملة  اإليرادات
 ( 27.254) (14.859) - - 94 (15.535) األخرى للسنة

  ------- - ----- -----  ------- - ----- -----  ------------ -----  ------- - ----- -----  ------- - ----- -----  ----- - ------- ----- 
إجمالي )الخسائر( / 

الشاملة  اإليرادات
 12.384 33.142 ( 205) 5.867 2.851 (18.386) األخرى للسنة 

  ========  ========  ========  ========  ========  ======== 
 

 شركة الشخص الواحد ذ م م    - ( زونزكورب)شركة المناطق االقتصادية المتخصصة إعادة البيان وتحويل  12
 

. 2020( لسنة  16أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة القانون رقم )  ،2020يونيو    1في  
تحويل تم  "( و زونزكورب)"  القانون حل المؤسسة العليا للمناطق االقتصادية المتخصصة في إمارة أبوظبي  تم بموجب 

المباشرة، شركة أبوظبي التنموية القابضة وحقوقها والتزاماتها إلى موانئ أبوظبي من الشركة األم  كافة موجوداتها  
 . ش.م.ع 

 

تأجير المباني السكنية واألراضي الصناعية في المدينة الصناعية في أبوظبي ومدينة ببشكل أساسي    زونزكورب  قامت
 .2004أكتوبر  1أنشطتها التجارية اعتباًرا من   زونزكوربالعين الصناعية وتوفير خدمات العمالة األجنبية. بدأت 

 

للقانون   اقتصادية، باإلضافة إلى تطوير   وتشغل، ستنشئ المجموعة وتملك وتخطط وتدير  ذات الصلةوفقًا  مناطق 
وذلك    بنيتها التحتية، وتقديم الخدمات التي تتطلبها المنشآت أو الشركات لممارسة أنشطتها في المناطق االقتصادية

تز أن  يجب  كما  الصلة.  ذات  السلطات  مع  واللوجستي بالتعاون  واإلداري  الفني  بالدعم  االقتصادية  المناطق  ود 
 والتكنولوجي.

 

المجموعة االستحواذ على    للسياسة،وفقًا   الدفترية،    زونزكورباحتسبت  بأثر   واختارتبالقيمة  محاسبة االستحواذ 
  السنة، ، كما هو موضح أدناه. خالل  2019ديسمبر    31رجعي، مما أدى إلى إعادة بيان األرصدة للسنة المنتهية في  

وصافي    زونزكوربتم إجراء تعديل على احتياطي االندماج ليعكس أي فرق بين المقابل المدفوع مقابل االستحواذ على  
 .  2020ديسمبر  31السنة المنتهية في  المعاملة، أيرأس مالها. تم عكس تعديل المقابل في الفترة التي حدثت فيها 
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ديسمبر    31و    2019يناير    1على بيان المركز المالي الموحد للمجموعة كما في    زونزكوربتأثير تحويل  فيما يلي  
 : 2019ديسمبر  31لموحد للسنة المنتهية في األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى اوبيان  2019

 

 :2019يناير  1بيان المركز المالي الموحد كما في 
 

 إيضاح  

  2019يناير  1
)وفقاً للبيان 

 السابق(
ُمعاد أرصدة 
 ** تصنيفها

  2019يناير  1
التحويل من  
 2019يناير  1 زونزكورب

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم   
 ُمعاد بيانها     

      الموجودات 
 11.237.484 80.651 - 11.156.833 8 الممتلكات واآلالت والمعدات

 858.239 - 858.239 -  الذمم الدائنة التجارية واألخرى  
 457.154 - - 457.154  موجودات حق االستخدام

الموجودات غير الملموسة والشهرة 
 226.104 - - 226.104  التجارية

 3.560.237 3.167.093 - 393.144 10 العقارات االستثمارية 
 339.669 321.614 - 18.055 11 االستثمار في ائتالفات مشتركة 

   ------ - ----- ------ - ---  ------ - ----- ------ - --  ------ - ----- ------ - ---  ------ - ----- ------ - --- 
 16.678.887 3.569.358 858.239 12.251.290  الموجودات غير المتداولة 

   ------ - ----- ------ - ---  ------ - ----- ------ - --  ------ - ----- ------ - ---  ------ - ----- ------ - --- 
      

 4.171 4.171 -  -   ذمم مدينة تتعلق بإيجار تمويلي
 1.473.481 806.065 ( 858.239) 1.525.655  الذمم المدينة التجارية واألخرى  
 5.437 5.437 - - 16 المستحق من أطراف ذات عالقة

 112.243 - - 112.243  المصروفات والمبالغ المدفوعة مقدماً 
 10.416 - - 10.416  المخزون 

 1.260 1.260 - -  ذمم تمويل مدينة أخرى 
 616.055 520.761 - 95.294  النقد واألرصدة المصرفية 

   ------ - ----- ------ - ---  ------ - ----- ------ - --  ------ - ----- ------ - ---  ------ - ----- ------ - --- 
 18.901.950 4.907.052 - 13.994.898  إجمالي الموجودات

   ===== = === =  ===== = === =  ===== = === =  ===== = === = 
      المطلوبات 

مخصص تعويضات نهاية الخدمة  
 ( 71.792) ( 14.181) - ( 57.611) 19 للموظفين 

 ( 300.474) ( 300.474) - -  المستحق إلى أطراف ذات عالقة
 ( 5.895.406) ( 223.838) - ( 5.671.568) 7 منح حكومية مؤجلة 

 ( 557.557) ( 41.011) - ( 516.546)  التزامات ايجار  
 ( 2.439.365) ( 2.439.365) - -  مبالغ مستحقة إلى شركات المشروع

 ( 958.656) - - ( 958.656)  قروض  
 ( 1.624.809) ( 445.037) - ( 1.179.772)  ذمم دائنة تجارية وأخرى 

   ------ - ---- - - - ------ - ---  ------ - ----- ------ - --  ------ - ---- - - - ------ - ---  ------ - ---- ----- ------ - --- 
 (11.848.059) ( 3.463.906) - ( 8.384.153)  إجمالي المطلوبات

   ===== = = === =  ===== = === =  ==== = = = === =  === == == = === = 
  صافي الموجودات المستحوذ عليها 

 7.053.891 1.443.146 - 5.610.745  2019يناير  1كما في   
   ===== = === =  ===== = === =  ===== = === =  ===== = === = 
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 :2019ديسمبر   31بيان المركز المالي الموحد كما في 
 

 إيضاح  

ديسمبر  31
)وفقاً  2019

 للبيان السابق(
أرصدة ُمعاد 

 ** تصنيفها

ديسمبر  31
التحويل   2019

 زونزكوربمن 
ديسمبر  31

2019 
 درهمألف  ألف درهم ألف درهم ألف درهم   
 ُمعاد بيانها     

      الموجودات 
 13.019.334 62.438 - 12.956.896 8 الممتلكات واآلالت والمعدات

 1.022.704 - 1.022.704 -  الذمم الدائنة التجارية واألخرى  
 701.541 257.296 - 444.245 6 موجودات حق االستخدام

الموجودات غير الملموسة والشهرة 
 245.424 - - 245.424 9 التجارية

 3.775.089 3.352.580 - 422.509 10 العقارات االستثمارية 
 309.048 288.347 - 20.701 11 االستثمار في ائتالفات مشتركة 

   ------ - ----- ------ - ---  ------ - ----- ------ - --  ------ - ----- ------ - ---  ------ - ----- ------ - --- 
 19.073.140 3.960.661 1.022.704 14.089.775  الموجودات غير المتداولة 

   ------ - ----- ------ - ---  ------ - ----- ------ - --  ------ - ----- ------ - ---  ------ - ----- ------ - --- 
      

 11.809 - - 11.809  المخزون 
 1.481.751 527.284 ( 1.022.704) 1.977.171  الذمم المدينة التجارية واألخرى  

 89.039 - - 89.039 14 مقدماً  والمبالغ المدفوعة المصروفات
 1.088.778 991.563 - 97.215 16 النقد واألرصدة المصرفية 

   ------ - ----- ------ - ---  ------ - ----- --- - --- - --  ------ - ----- ------ - ---  ------ - ----- ------ - --- 
 2.671.377 1.518.847 ( 1.022.704) 2.175.234  إجمالي الموجودات المتداولة  

   ------ - ----- ------ - ---  ------ - ----- --- - --- - --  ------ - ----- ------ - ---  ------ - -- -- --- ------ - --- 
 21.744.517 5.479.508 - 16.265.009  إجمالي الموجودات

   ===== = === =  ===== = === =  ===== = === =  ===== = = === = 
      المطلوبات 

مخصص تعويضات نهاية الخدمة  
 ( 84.582) ( 15.367) - ( 69.215) 19 للموظفين 

 ( 6.064.292) ( 498.478) - ( 5.565.814) 7 منح حكومية مؤجلة 
 ( 820.984) ( 278.127) - ( 542.857) 6 التزامات ايجار  

 ( 2.433.395) ( 2.433.395) - -  مبالغ مستحقة إلى شركات المشروع
 ( 22.120) - - ( 22.120) 16 سحب مصرفي على المكشوف 

 ( 1.719.986) - - ( 1.719.986) 20 قروض  
 ( 3.073.076) ( 865.313) - ( 2.207.763) 22 ذمم دائنة تجارية وأخرى 

   ------ - ---- - - -- --- ---- - ---  ------ - ----- ------ - --  ------ - ---- - - ------- - ---  ------ ----- ----- ------ - --- 
 (14.218.435) ( 4.090.680) - (10.127.755)  إجمالي المطلوبات

   ===== = == == = =  ===== = === =  ==== = = = === =  === == == = === = 
صافي الموجودات المستحوذ عليها كما 

 7.526.082 1.388.828 - 6.137.254  2019ديسمبر  31في 
   ===== = == == = =  ===== = === =  ==== = = = === =  === == == = === = 

  
** قامت المجموعة في سنوات سابقة بتصنيف جميع أرصدة اإليجارات المدينة التي لم تصدر لها فواتير ضمن الموجودات  

 2020المجموعة خالل    أدركتالمتداولة في بيان المركز المالي الموحد على أساس أنه لم يتم إصدار فواتير بها للعمالء.  
في بيان المركز    كذلك، أعادت تصنيفها  يفواتيرها المتوقعة وتواريخ استحقاقها، وبالتالأن هذا التصنيف يجب أن يعكس  

 المالي الموحد المقارن. 
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 )تابع(  ( زونزكورب)شركة المناطق االقتصادية المتخصصة إعادة البيان وتحويل  12
 

 :2019ديسمبر  31بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى الموحد كما في 
 

  

ديسمبر   31
)وفقاً  2019

 للبيان السابق(

 31اإلجمالي في 
،  2019ديسمبر 
من  التحويل

 زونزكورب 
 31اإلجمالي في 

 2019ديسمبر 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   إيضاح 
 ُمعاد بيانها     
     

 2.767.626 876.148 1.891.478 23 اإليرادات 
 105.754 - 105.754 7 المنح الحكومية 

 (1.274.176) (364.030) (910.146) 24 التكاليف المباشرة
   ----------- ------ - ---  ------ - ----- ----- - --  ------ - ----- ------ - --- 

 1.599.204 512.118 1.087.086  إجمالي األرباح  
     

 42.190 39.638 2.552 11 الحصة من أرباح ائتالفات مشتركة
 (633.192) (201.203) (431.989) 25 المصروفات العمومية واإلدارية

 (183.617) (129.093) (54.524) 13 انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية
 (34.684) - (34.684)  مصروفات البيع والتسويق 

 13.365 12.300 1.065  إيرادات التمويل 
 (308.947) (263.179) (45.768) 26 تكاليف التمويل
 5.033 2.356 2.677 27 إيرادات أخرى

   ------ - -- - --- - ---  ----- - - - -- --- - ---  ------ - -- - - -- - --- 
 499.352 (27.063) 526.415  أرباح السنة  

   ==== = == =  == = ==== =  === = === = 
     

     األخرى للسنة الشاملة اإليرادات 
إعادة يتعين التي   اإليرادات الشاملة األخرى

في فترات   تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر
     : الحقة

     
التغيرات في القيم العادلة لتحوط التدفقات  

 (27.161) (27.255) 94  النقدية
   ------ - - - - --- - ---  ----- - - - -- --- - ---  ------ - -- --- - --- 

 472.191 (54.318) 526.509  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
   ==== = == =  == = ==== =  ====== = 
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 )تابع(  ( زونزكورب)شركة المناطق االقتصادية المتخصصة إعادة البيان وتحويل  12
 

 :2019ديسمبر  31التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في بيان 
 

  
 2019ديسمبر  31

 )وفقاً للبيان السابق(

 31اإلجمالي في 
،  2019ديسمبر 

التحويل من 
 زونزكورب 

 31اإلجمالي في 
 2019ديسمبر 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم    
 ُمعاد بيانها     
     

 1.768.948 706.930 1.062.018  األنشطة التشغيلية 
   ===== === === =  ===== === === =  ===== === === = 

 (2.024.518) ( 220.007) (1.804.511)  األنشطة االستثمارية  
   ==== == = = === =  ==== == = = === =  === = == == === = 

 706.243 (16.121) 722.364  األنشطة التمويلية
   ===== == = === =  ==== == = = === =  ===== == = === = 
 

 واألخرى  الذمم المدينة التجارية 13
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  

 * ُمعاد بيانها    
   

 912.186 1.587.783 الذمم المدينة التجارية  
 1.198.804 1.563.602 ذمم ايجار مدينة لم يصدر بها فواتير 

 692.604 711.186 (  28)إيضاح مستحق من أطراف ذات عالقة  
 66.843 66.766 مبالغ مستحقة من الموظفين 

 57.323 244.064 إيرادات مستحقة
 289.276 96.047 مدينة أخرى ذمم 

  --------------- --- --  --------------- --- -- 
 4.269.448 3.217.036 

 (712.581) ( 796.527) ناقصاً: مخصص انخفاض القيمة  
  ----------- ---- -----  ----------- ---- ----- 
 3.472.921 2.504.455 
  == == ==== = ==  ===== = = = == 

 

 :  الذمم المدينة التجاريةفيما يلي الحركة في مخصص انخفاض قيمة 
 

 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  
 * ُمعاد بيانها   
   

 286.791 712.581 )وفقاً للبيان السابق( يناير  1الرصيد في 
 308.457 - زونزكورب التحويل من 

  ---------- - ------   ----------------- 
 595.248 712.581 ( *)ُمعاد بيانها يناير  1الرصيد في 

  ---------- - ------   ----------------- 
 183.617 92.394 خالل السنة المخصص المرصود 

(8.448) خالل السنة مبالغ مشطوبة   (66.284)  
  ---------- - ------   ----------------- 

 712.581 796.527 ديسمبر   31الرصيد في 
  == = == = ===   === = =====  
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 )تابع( واألخرى  الذمم المدينة التجارية 13
 
 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  

 ُمعاد بيانها*    
   

 1.481.751 2.140.341 متداولة  
 1.022.704 1.332.580 غير متداولة 

  --- ---- - ------ - ------  -- ----------------- 
 3.472.921 2.504.455 
  == === == = ===  = = == = ===== 
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 )تابع( واألخرى  الذمم المدينة التجارية 13
 

 المدينة التجارية واألخرى:الذمم إجمالي فيما يلي فترات استحقاق 
 

 متداولة  اإلجمالي 
0 – 30  

 ً  يوما
31 – 60 
 ً  يوما

61 – 90 
 ً  يوما

91 – 180 
 ً  يوما

181 – 365  
 ً  يوما

 365أكثر من 
 ً  يوما

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
         2020ديسمبر  31

 725.757 159.037 120.844 79.213 77.675 88.399 336.858 1.587.783 التجارية الذمم المدينة 
 - 276.857 1.044 85.580 12.428 231.558 103.719 711.186 المستحق من أطراف ذات عالقة 

 - - - - - - 66.766 66.766 مبالغ مستحقة من الموظفين 
 - - - - - - 96.047 96.047 ذمم مدينة أخرى 

  -------------- ------  -------------- ------  -------------- ------  -------------- ---  -------------- ---  -------------- ------  -------------- ------  -------------- ------ 
 2.461.782 603.390 319.957 90.103 164.793 121.888 435.894 725.757 
  ===== == ==  ===== == ==  ===== == ==  ===== == ==  ===== == ==  ===== == ==  ===== == ==  ===== == == 
         

         ( *)ُمعاد بيانها  2019ديسمبر  31
 504.839 30.287 41.416 63.116 43.714 88.983 139.851 912.186 الذمم المدينة التجارية 

 - 192.605 35.616 2.111 7.458 107.842 346.972 692.604 المستحق من أطراف ذات عالقة 
 - - - - - - 66.843 66.843 مبالغ مستحقة من الموظفين 

 - - - - - - 289.276 289.276 ذمم مدينة أخرى 
  -------------- ------  -------------- ------  -------------- ------  -------------- ---  -------------- ---  -------------- ------  -------------- ------  -------------- ------ 
 1.960.909 842.942 196.825 51.172 65.227 77.032 222.872 504.839 
  ===== == ==  ===== == ==  ===== == ==  ===== == ==  ===== == ==  ===== == ==  ===== == ==  ===== == == 
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14  ً  المصروفات والمبالغ المدفوعة مقدما
 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم   

 ُمعاد بيانها*   
   

 68.765 311.107 مبالغ مدفوعة مقدماً إلى المقاولين
 ً  20.274 25.624 المصروفات المدفوعة مقدما

  ---- ---- -----------  ------ - -- - ------- 

 336.731 89.039 
  ====== = =  === = === 
 

 المخزون 15
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 17.717 11.809 قطع الغيار
 - 11.316 المشتريات

 (5.908) (6.705) الحركة  ءناقصاً: مخصص المخزون المتقادم والمخزون بطي
  ---- ------ ---------  ----- - -- ---- ------ 

 16.420 11.809 
  == == ====  == == ==== 
 

 الحركة:  ءفيما يلي الحركة في مخصص المخزون المتقادم والمخزون بطي
 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 4.916 5.908 يناير  1الرصيد في 
 992 797 (25)اإليضاح  المخصص المرصود خالل السنة

  ---- - --- - - - -----  ---- --- --------- 

 5.908 6.705 ديسمبر  31الرصيد في 
  ==== == =  === = === 
 

 واألرصدة المصرفيةالنقد  16
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  
 ُمعاد بيانها*   
   

 2.119 7.985 النقد في الصندوق
 1.086.659 263.426 لدى البنوك  حسابات جاريةو ةودائع ثابت

  --------- ------- -------  --- -------- ------- -------- 

 271.411 1.088.778 
  ------- ------- ---------  --- ------ ------- ---------- 

   

 (9.713) (9.733) ثالثة أشهر  أصلية تزيد عن استحقاق فترات ناقصاً: ودائع ذات
  -------- ------- --------  --- ------ -------- ---------- 

 1.079.065 261.678 يعادلهالنقد وما 
  -------- ------- --------  --- -------- -------- -------- 

 (22.120) - سحوبات مصرفية على المكشوفناقصاً: 
  ---------- ------ - - -----  ------ -------- ------ --- ---- 

 1.056.945 261.678 النقد وما يعادله في بيان التدفقات النقدية الموحد 
  ==== = == ===  === === = == === 

 

 سنوياً(.  ٪2 .25: 2019)سنوياً   ٪0 .60تخضع الودائع الثابتة لدى البنوك لمتوسط سعر فائدة بواقع 
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 رأس المال 17
 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  

   الُمصدر والمدفوع بالكاملالُمصرح به و
 3.840.000 3.840.000 يناير   1كما في 

  --------- --- -------  ------ --- ---------- 
   

384.000.000 (2019 :384.000.000)  
 3.840.000 3.840.000 درهم للسهم  10بواقع  ةعادي أسهم

  ==== = ====  ==== == ==== 
 

الشركة 2011ديسمبر    13في   رأسمال  لزيادة  المالية  دائرة  بتوجيه  قرار  أبوظبي  إلمارة  التنفيذي  المجلس  أصدر   ،
، حصلت الشركة على موافقة وزارة االقتصاد  2014مليار درهم. خالل سنة    5مليون درهم إلى    500المصرح به من  

 مليار درهم.  5لزيادة رأسمالها المصرح به إلى 
 

ألف درهم كمساهمة إضافية في رأس المال. خالل سنة   2.000.000، قامت دائرة المالية بضخ مبلغ  2011خالل سنة  
 ألف درهم كمساهمة إضافية في رأس المال. 1.340.000، قامت دائرة المالية بضخ مبلغ آخر قدره 2013

 
 3.340.000افي المدفوع والبالغ  ، تم االنتهاء من اإلجراءات القانونية لتحويل رأس المال اإلض2015فبراير   16في  

 ألف درهم إلى رأسمال.
 

مليار    5، أصدر المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي قرار لتخفيض رأسمال الشركة المصرح به من  2015يوليو    15في  
 .2018أكتوبر  2ألف درهم. تم االنتهاء من اإلجراءات القانونية بتاريخ   3.840.000درهم إلى 

 

 : ال شيء درهم(. 2019) 2020ديسمبر  31لم تقم المجموعة بشراء أية أسهم خالل السنة المنتهية في 
 

 االحتياطي القانوني  18
 

 ً ٪  10تحويل  يتعين    2015( لسنة  2لقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )وا  لنظام األساسي للشركةل  وفقا
هذا االحتياطي    رصيد إلى أن يبلغ    غير القابل للتوزيع  قانونيالحتياطي  االإلى    للمجموعة  األرباح السنويةصافي  من  
 .  المدفوع من رأسمال الشركة كحد أدنى 50٪

 

 للموظفين  مخصص تعويضات نهاية الخدمة 19
 

 فيما يلي الحركة في مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين:
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  
 ُمعاد بيانها*   
   

 57.611 84.582 )وفقاً للبيان السابق( 2019يناير  1الرصيد في 
 14.181 - ( 12)إيضاح  زونزكوربالتحويل من 

  ------ -- ---------  ------ -- --------- 

 71.792 84.582 )*معاد بيانها(  2019 يناير 1الرصيد في 
  ------ -- ---------  ------ -- --------- 

 15.518 28.497 المحمل خالل السنة
 5.575 - االستحواذ على ميكو    

 (8.303) (15.756) المبالغ المدفوعة خالل السنة
  ---------------  --------------- 

 84.582 97.323 ديسمبر   31الرصيد في 
  =======  ======= 
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 القروض  20
 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  
   

 1.691.900 4.050.000 )أ( تسهيالت ائتمانية مصرفية 
 28.086 - )ب(قرض ألجل 

  --- -- ------ ----- ---------  --- -- ------ ----- --------- 

 4.050.000 1.719.986 
  = ========  = ======== 

 1.691.900 - غير متداولة 
  = ========  = ======== 

 

. يخضع التسهيل لمعدالت فائدة  من بنك ذات عالقة   درهممليون    3.300حصلت المجموعة على تسهيل ائتمان بمبلغ  
استفادت الشركة من كامل  ،  2020ديسمبر    31. كما في  ٪0  .8وفقاً لمعدالت الفائدة بين بنوك اإلمارات زائداً    متغيرة

 مليون درهم(.  1.691: 2019)التسهيل 
 

مليون درهم والتي تحمل فائدة    1.000حصلت المجموعة أيًضا على تسهيالت ائتمانية إضافية بقيمة    ذلك،عالوة على  
كال  .  السنةمليون درهم خالل    750٪. استخدمت الشركة  1 . 15+  وفقاً لمعدالت الفائدة بين بنوك اإلمارات  بمعدل متغير  

 مانية للبنك على النحو التالي:التسهيالت االئتيستحق سداد . 2021مستحقة السداد في التسهيلين 
 

 
 ألف درهم   متداول: 

   
 3.300.000  :2021يوليو  1
 750.000  :2021ديسمبر  6
   -------- ----- - --- --------- 

  4.050.000 
   = ======== === 
 

 مليون درهم.  28بقيمة  2019خالل السنة، تمد سداد قرض ألجل لسنة 
 

 شركات المشروعمبالغ مستحقة إلى  21
 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  
 ُمعاد بيانها*   
   

 1.123.108 1.110.884 (3يكاد  امدينة أبوظبي الصناعية )
 738.181 745.145 (2يكاد  امدينة أبوظبي الصناعية )

 313.177 319.066 مدينة العين الصناعية
 258.929 253.952 محطة معالجة النفايات الصناعية 

  --- -- ------ ----- ---------  --- -- ------ ----- --------- 

 2.429.047 2.433.395 
  = ========  = ======== 
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 )تابع( مبالغ مستحقة إلى شركات المشروع  21
 

 المبالغ المستحقة إلى شركات المشروع:فيما يلي الحركة في  
 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  
 ُمعاد بيانها*   
   

 - 2.433.395 )وفقاً للبيان السابق(يناير  1في 
 2.439.365 - ( 12)إيضاح  زونزكوربالتحويل من 

  --- -- ------ ----- ---------  --- -- ------ ----- --------- 

 2.439.365 2.433.395 )ُمعاد بيانها( يناير  1في 
  --- -- ------ ----- ---------  --- -- ------ ----- --------- 

 250.878 261.132 مصروفات الفائدة 
 (256.848) ( 265.480) مبالغ مدفوعة خالل السنة 

  --- -- ------ ----- ---------  --- -- ------ ----- --------- 

 2.433.395 2.429.047 ديسمبر   31في 
  = ========  = ======== 
 

 مدينة أبوظبي   اإلنشاء الخاصة بتوسعةلمشروع المبالغ المستحقة الدفع مقابل تكاليف  اشركات  إلى    تمثل المبالغ المستحقة
ومحطة  "(، مدينة العين الصناعية3يكاد  ا)"  2مدينة أبوظبي الصناعية المرحلة  توسعة  "(،  2يكاد  ا)"  1الصناعية المرحلة  

ليمتد ذ.م.م ومشروع مدينة العين الصناعية   3ليمتد ذ.م.م وايكاد    2ايكاد   وفقًا لالتفاقيات المبرمة معالجة النفايات الصناعية
لخدماتذ.م.م   التوالي  وايكاد  على  ذ.م.م  الصناعية  النفايات  شركات    معالجة  االتفاقيات  تلزم  المشروع"(.  )"شركات 

 :المشروع بما يلي
 

 ؛  ومحطة معالجة النفايات الصناعيةومدينة العين الصناعية  3 وإيكاد   2وإنشاء ايكاد وير  تصميم وتط •

 ووصيانة محطة معالجة النفايات الصناعية؛ تشغيل  •

 .الحصول على قروض بنكية أو أموال أخرىمن خالل تمويل المشاريع  •
 

  زونزكورب ، قامت مدينة العين الصناعيةأمر التغيير بشأن  و  3وايكاد    2بشأنه ايكاد    وفقًا لالتفاقيات المعاد صياغتها 
 .بإعفاء شركات المشروع من االلتزام بتشغيل المدن الصناعية وصيانتها

 
البالغة    توضح التمويل  الفعلية من    ألف درهم(  250.878:  2019)ألف درهم    261.132تكلفة  إلى 9  .01الفائدة   ٪     

ى المبالغ المستحقة لشركات المشروع. حصلت شركات المشروع على قروض من أحد البنوك لتمويل إنشاء  ٪ عل12  .38
 .المشاريع المذكورة أعاله

 
، والتي من فترة العقد   لشركات المشروع عن كل شهر  مدفوعاتيتعين على المجموعة سداد    االتفاقيات،وفقًا لشروط  

 :االتفاقيات على النحو التالييجب أن تستمر خالل مدة 
 
 تاريخ االستحقاق  تاريخ البدء  
   

 2037أكتوبر  25 2007أكتوبر  26 (2مدينة أبوظبي الصناعية )ايكاد  
 2038فبراير  13 2008فبراير  14 مدينة العين الصناعية

 2039أكتوبر  25 2009أكتوبر  26 (3مدينة أبوظبي الصناعية )ايكاد  
 2039فبراير  25 2009فبراير  26 معالجة النفايات الصناعيةمحطة 

 
 .حيث تقارب القيمة العادلة قيمتها الحالية المطفأة،لشركات المشروع وفقًا لطريقة التكلفة المبالغ المستحقة يتم قياس 
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 الذمم الدائنة التجارية واألخرى  22
 2020 2019 

 ألف درهم ألف درهم  
 بيانها* ُمعاد   
   

 116.643 155.117 مبالغ مستحقة للمقاولين والموردين
 1.012.823 1.288.030 المصروفات المستحقة وتكاليف اإلنشاء ذات الصلة 

 504.835 462.555 ( 28)إيضاح المستحق إلى أطراف ذات عالقة 
 63.222 129.052 ذمم محتجزات دائنة

 315.751 476.687 العمالءمبالغ مدفوعة مقدماً من قبل 
 63.012 71.344 ودائع العمالء

 609.618 733.338 مقدماً مقابل مشاريع  مدفوعةمبالغ 
 387.172 138.800 ذمم دائنة أخرى 

  --------- ------ ---- ---- - -------  ------- -- ---- ----- --- -- ------- 

 3.454.923 3.073.076 
  === == = = = =====  === == === ===== 
 

بغرض ضمان سداد كافة    المالية  يوماً. تقوم المجموعة بتطبيق سياسات إدارة المخاطر  60يبلغ متوسط فترة االئتمان  
  الذمم الدائنة خالل فترة االئتمان. 

 

 حول إعادة البيان. 12*راجع اإليضاح 
 

 اإليرادات  23
 2020 2019 

 ألف درهم ألف درهم  
 * ُمعاد بيانها   
   

 361.342 412.233 )أ(إيرادات من عمليات الموانئ 
 926.257 1.299.236 (ب) المنطقة الصناعية تأجير

 300.000 247.874 )ج(خدمات المنطقة الصناعية األخرى 
 356.814 366.600 )د( خدمات مالحية  

 381.566 550.203 )هـ(عمليات لوجستية 
 426.545 513.919 )و( والتأجير الموانئامتيازات 

 15.005 33.732 )ز( خدمات رقمية
  --------- ---- ----- -- -- -- -------  ---- ----- ------- -- ---- ------- 

 3.423.897 2.767.626 
  === = == = === = ==  = == == == ===== 

 

البحرية   أ(  والرحالت  العامة  الشحنات  من  اإليرادات  الميناء  عمليات  من  اإليرادات  داخل  تمثل  األخرى  والعمليات 
 الموانئ المختلفة التي تملكها المجموعة.

 

األخرى داخل والموجودات الُمشيدة  ب( يمثل تأجير المنطقة الصناعية اإليرادات المكتسبة من تأجير األراضي والتخزين  
 . زونزكوربو (كيزاد مدينة خليفة الصناعية )

 

وتقديم خدمات    الصناعية،ات المحققة من توريد الغاز لعمالء المنطقة  ج( تمثل خدمات المنطقة الصناعية األخرى اإليراد 
 العمالة األجنبية وغيرها من الخدمات المتنوعة.

 

الخدمات   تمثل  الخدمات    المالحيةد(  من  للعمالء    المالحيةاإليرادات  المقدمة  الموانئ  خدمات  مختلف  في  المقدمة 
 الخارجيين.

 

هـ( تمثل العمليات اللوجيستية اإليرادات المحققة من العمليات اللوجستية المختلفة بما في ذلك الشحن والنقل بالشاحنات  
 والنقل والتخزين.

 

و( تمثل امتيازات الموانئ والتأجير اإليرادات من االمتيازات الممنوحة لمحطات الحاويات في ميناء خليفة وإيرادات 
 ة للموانئ وإيرادات التأجير من تأجير األراضي داخل مناطق الميناء. تأجير البنية التحتي

 

 .ز( تمثل الخدمات الرقمية اإليرادات من الدعم الرقمي والتقني للعمالء الخارجيين
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 )تابع(  اإليرادات 23
 

 : تحليل اإليرادات من العقود مع العمالء أ(
 

التالي، تصنيف اإليرادات من العقود مع العمالء حسب المنتجات وخطوط الخدمة الرئيسية وتوقيت    يتضمن الجدول 
 االعتراف باإليرادات. 

 
 فيما يلي تحليل اإليرادات من العمالء حسب مجموعات المنتجات والخدمات األساسية وتوقيت االعتراف باإليرادات: 

 
  المنتجات المحولة في نقطة زمنية  
 2020 2019  
  ألف درهم ألف درهم  
    

  361.342 412.233 )أ(إيرادات من عمليات الموانئ 
  87.161 60.962 )ج(خدمات المنطقة الصناعية األخرى 

  356.814 366.600 )د( خدمات مالحية  
  381.566 550.303 )هـ(عمليات لوجستية 

  15.005 33.732 )ز(خدمات رقمية 
  -------- ---- - - -------  ------- - -- - - -------  
 1.423.830 1.201.888  
  ==== = = = ===  = = == = ====  

 : إيرادات االيجارتحليل اإليرادات من  ب( 
 
 
المنتجات/الخدمات المحولة على   

 مدى فترة زمنية 
  2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم   
    

 926.257 1.299.236  )ب(تأجير المنطقة الصناعية 
 212.936 186.912  )ج(خدمات المنطقة الصناعية األخرى 

 426.545 513.919  )و( امتيازات الموانئ والتأجير
   ------- - -- -- - - ------ -  - --------- -- ------- 
  2.000.067 1.565.738 
   ==== = = = ===  ====== = == 
 

 حول إعادة البيان. 12اإليضاح *راجع 
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 التكاليف المباشرة  24
 

 2020 2019 

 ألف درهم ألف درهم  
 * ُمعاد بيانها   
   

 304.541 329.418 تكاليف الموظفين

 472.404 759.323 مصروفات مباشرة
 337.545 365.352 ( 8)إيضاح والعقارات االستثمارية واآلالت والمعدات  تاالستهالك للممتلكا

 33.097 33.322 إطفاء موجودات حق االستخدام

 10.690 10.691 إطفاء موجودات غير ملموسة 

 71.481 88.416 اإلصالحات والصيانة

 - 107.746 الميناء  تكلفة أخرى لتشغيل 

 44.418 55.616 مصروفات أخرى
  ---- - --- -- ----------  ------ -- ----------- 

 1.749.884 1.274.176 

  == = ======  === = ===== 
 

 المصروفات العمومية واإلدارية  25
 

 2020 2019 

 ألف درهم ألف درهم  
 * ُمعاد بيانها   
   

 415.346 364.729 تكاليف الموظفين
 41.175 31.079 األتعاب المهنية 

 55.677 66.365 ( 8)إيضاح واآلالت والمعدات والعقارات االستثمارية  تاالستهالك للممتلكا

 52.265 56.166 تكاليف التعهيد والعمالة الخارجية
 992 797 (15)إيضاح الحركة  ءمخصص المخزون بطي

 67.737 45.231 أخرىمصروفات 
  -----------------  ---------------- 

 564.367 633.192 

  ========  ======== 
 

المجموعة   بقيمة  بأداء  قدم  تقاعدية  درهم    37مساهمات  درهم    35:  2019)مليون  بيانه  -مليون  يتعلق    ( امعاد  فيما 
وفقًا   أبوظبي.  التقاعد إلمارة  معاشات ومكافآت  إلى صندوق  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  مواطني  بالموظفين من 

مليون درهم خالل السنة   2بمبلغ    مجتمعيةإلمارة أبوظبي. قدمت المجموعة مساهمات    2000( لسنة  2للقانون رقم )
 (. امعاد بيانه - ون درهم ملي 2: 2019) 2020ديسمبر   31المنتهية في 

 

  تكاليف الموظفين ضمن بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى الموحد على النحو التالي: بيان تم 
 
 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  
 * ُمعاد بيانها   
   

 304.541 329.419 التكاليف المباشرة
 415.346 364.729 المصروفات العمومية واإلدارية

  ----------------  ---------------- 
 694.148 719.887 
  ========  ======== 

 

 حول إعادة البيان. 12*راجع اإليضاح 
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 إيرادات التمويل  26
 2020 2019 
 ألف درهم  ألف درهم  
 ُمعاد بيانها*   

   

 250.878 261.132 (21)إيضاح   ونزكوربتكلفة الفائدة الموحدة لصندوق البنية التحتية لز

 38.611 39.712 ( 6)إيضاح تكلفة تمويل محاسبة عقود االيجار 
 19.458 25.942 تكلفة قروض مصرفية أخرى 

  ------ ---- -------  ----- ---- -------- 
 326.786 308.947 
  == == ====  == == ==== 

 

 
 اإليرادات األخرى 27

 2020 2019 
 ألف درهم  ألف درهم  
 ُمعاد بيانها*   

   

 2.664 ( 497) األرباح من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات )الخسائر( / 
 - ( 628) )الخسائر( من استبعاد مخزون 

 2.369 33.462 أخرى إيرادات 
  ------ - -------  ------------- 
 32.337 5.033 
  == = ====  ====== 

 

 حول إعادة البيان. 12*راجع اإليضاح 
 

 األطراف ذات عالقةالمعامالت مع  28
 

والشركات    عةلدى المجمو  وموظفي اإلدارة الرئيسيينوأعضاء مجلس اإلدارة  في المساهمين  األطراف ذات العالقة    تتمثل
يتم اعتماد سياسات تسعير    أو التي يمكنهم ممارسة تأثير جوهري عليها.   مشتركة سيطرة  لالتي تخضع لسيطرتهم أو  

المركز  األطراف ذات العالقة المدرجة ضمن بيان    أرصدةفيما يلي    وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة.
 الموحد: المالي

 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  
 * ُمعاد بيانها   

   (13التجارية واألخرى )إيضاح الذمم المدينة 
 274.178 114.153 شركة مرافئ أبوظبي ذ.م.م  

 89.139 88.401 كى شبنج انفستمنت ليمتد 
 - 55.432 ايه إل إم شبنج مانجمنت ليمتد 

 - 459 كامباني ديس شارجرز دي جوني اس ايه
 - 407 كامباني ماريتايم دي جوني اس ايه

 15.634 87.578 أبوظبي –دائرة المالية 
 313.653 298.083 شركات أخرى خاضعة لسيطرة حكومة أبوظبي

 - 66.673 ذ.م.م لألغذية والتكنولوجيا سيالل 
  ---------- -- ----  ---------- -- ---- 
 711.186 692.604 

 (77.808) (73.744) ناقصاً: مخصص انخفاض القيمة
  --------- -- ----- -  --------- -- ----- - 
 637.442 614.796 
  === = === =  === = === = 
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 )تابع(  األطراف ذات عالقةالمعامالت مع  28
 

  الموحد: المركز المالياألطراف ذات العالقة المدرجة ضمن بيان  أرصدةفيما يلي 
 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  
 * ُمعاد بيانها   

    مستحقة  إيرادات

 - 101.096 شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع. 

 31.418 20.365 شركة مرافئ أبوظبي ذ.م.م  

 - 7.579 شركات أخرى خاضعة لسيطرة المجموعة 

  === == = = ==  === == === 
 

 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  
 * ُمعاد بيانها   

   

   (22الذمم الدائنة التجارية واألخرى )إيضاح 
 108.895 205.897 شركة مرافئ أبوظبي ذ.م.م  

 384.806 113.046 أبوظبي –دائرة المالية 
 11.134 143.612 شركات أخرى خاضعة لسيطرة المجموعة 

  --- -- ------ -- ---- - -  --------- -- ---- - - 
 462.555 504.835 
  === == == = =  === = == = = 

   (22)إيضاح مبالغ مدفوعة مقدماً مقابل مشاريع 
 1.476 1.476 دائرة المالية 

 133.662 232.362 دائرة البلديات والنقل
 474.480 499.500 وزارة شؤون الرئاسة  

  --- -- ------ -- ---- - -  --------- -- ---- - - 
 733.338 609.618 
  === == == = =  === = == = = 

   (21المشروع )إيضاح مبالغ مستحقة إلى شركات 
 2.433.395 2.429.047 ونزكوربلزصندوق البنية التحتية 

  === == == = =  === = = == = = 
   قرض قصير األجل إلى طرف ذي عالقة
 - 700.000 شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع. 

  --- -- ------ -- ---- - -  --------- -- ---- - - 
 700.000 - 
  === == == = =  === = == = = 
   
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  
 * ُمعاد بيانها   

   (20قروض )إيضاح 
 1.719.986 4.050.000 قروض من بنوك خاضعة لسيطرة حكومة أبوظبي 

  = === = == = =  = === == === 
   مدرجة ضمن النقد واألرصدة المصرفية

 19.418 28.935 حسابات جارية لدى بنوك خاضعة لسيطرة حكومة أبوظبي
  = === = == = =  = === == === 
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 )تابع(  األطراف ذات عالقةالمعامالت مع  28
 

 فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة:
 
 2020 2019 
 ألف درهم ألف درهم  
 * ُمعاد بيانها   

 - 4.300 خدمات رقيمة 
  === = == = =  === = === 

 106.646 259.640 تأجير المنطقة الصناعية 
  === = === =  === = === 

 621.611 470.923 عمليات لوجستية 
  === = === =  === = === 

 - 132.419 خدمات مالحية 
  === = === =  === = === 

 18.958 18.950 خدمات المنطقة الصناعية األخرى
  === = === =  === = === 

 137.858 311.956 الموانئ والتأجيرامتيازات 
  === = === =  === = === 

 126.520 126.631 إيرادات من عمليات الموانئ  
  === = === =  === = === 

 45.650 45.600   ونزكوربلزمن صندوق البنية التحتية  توزيعات أرباح إيرادات 
  === = === =  === = === 

 250.878 261.132 تكلفة تمويل مبالغ مستحقة إلى شركات المشروع  
  === = === =  === = === 

 14 10 إيرادات تمويل 
  === = === =  === = === 

 تكاليف تمويل متكبدة من قروض تم الحصول عليها من  
 39.108 41.946 بنوك خاضعة لسيطرة حكومة أبوظبي  
  === = === =  === = === 

   اإلدارة الرئيسيينتعويضات موظفي 
 32.703 36.939 امتيازات قصيرة األجل
 9.024 2.379 امتيازات طويلة األجل

  --------- - -- ----  -------- -- ----- 
 39.318 41.727 
  == = = = ===  === = === 

 حول إعادة البيان. 12*راجع اإليضاح 
 

 الطارئة  االلتزاماتاالرتباطات و 29
 

 2020 2019 
 ألف درهم درهم ألف  
 * ُمعاد بيانها   
   

 8.705 33.000 ضمانات مصرفية
  ======  ====== 
 

ألف درهم    1.371.088التقرير ولكن لم يتم تكبدها بعد مبلغ تاريخ    فيبلغت النفقات الرأسمالية المقدرة المتعاقد عليها  
   (. ألف درهم 1.010.936 :2019)
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 المالية إدارة المخاطر  30
 

 إدارة المخاطر المالية
 

 : إن المجموعة معرضة للمخاطر التالية المتعلقة باألدوات المالية
 

 مخاطر االئتمان  •
 مخاطر السيولة  •
 السوق مخاطر  •
 

 مخاطر االئتمان 
 

للمجموعة،   يترتب عليه خسائر ماليةالوفاء بالتزاماته التعاقدية مما  في  الطرف المقابل  اخفاق  تمثل مخاطر االئتمان في  ت
طبقت  لدى المجموعة.    المصرفيةبصورة رئيسية من الذمم المدينة التجارية واألخرى واألرصدة    تنشأ مخاطر االئتمان

. تسعى المجموعة للسيطرة على مقابلة ذات تصنيف ائتماني جيد   التعامل فقط مع أطراف  يتم بموجبها  لمجموعة سياسةا
التعامالت مع جهات معينة ليست ذات عالقة    من  حد الاالئتمان و  لمخاطر  تمراقبة التعرضامن خالل  مخاطر االئتمان  

تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان من الموجودات المالية   .بصورة مستمرة  تقييم للمالءة المالية لهذه الجهات  وإجراء
 التالية:

 
 2020 2019 

 ألف درهم ألف درهم   
 * ُمعاد بيانها   
   

 1.086.659 263.426 ( 16)إيضاح النقد لدى البنوك 
 375.705 1.022.278 الذمم المدينة التجارية واألخرى 

 - 700.000 قرض قصير األجل إلى طرف ذي عالقة 
 692.604 711.186 المستحق إلى أطراف ذات عالقة 

 413.442 406.877 ذمم مدينة أخرى 
  --------- -- -- ---- ---  --------- -- -- ---- --- 
 3.103.767 2.568.410 
  === ==== ===  === ==== === 
 

مركز  ب  المجموعة تتمتعالتي تتعامل معها    أن البنوكمخاطر ائتمان منخفضة حيث    تنطوي علىإن االرصدة لدى البنوك  
 مالي جيد. 

 
من األطراف أنشطة تجارية متشابهة أو أنشطة ضمن منطقة جغرافية    عدد   زاوليتركزات مخاطر االئتمان عندما    تنشأ

واحدة، أو عندما تكون لها نفس السمات االقتصادية مما يؤثر على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية بشكل مشابه  
لحساسية النسبية ألداء  في حالة حدوث تغيرات اقتصادية أو سياسية أو أي تغيرات أخرى. وتشير تركزات االئتمان إلى ا

 تجاه التطورات التي قد تطرأ على قطاع أعمال معين أو منطقة جغرافية معينة.   المجموعة
 

يمثل أقصىإن   الذي  التقرير، في حالمن الموجودات  لمخاطر االئتمان  تعرض    المبلغ  نهاية فترة  اخفاق   المالية في 
الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى  إن  قيمتها الدفترية.    عادةً قارب  ي التزاماتها  الوفاء ب األطراف المقابلة في  

 ضمانات. خاضعة ألي واألرصدة لدى البنوك غير 
 

األدوات المالية أو االستثمار في األوراق المالية، بما في ذلك األدوات  تقوم المجموعة بالدخول في أو المتاجرة في  ال  
 المضاربة. المالية المشتقة، ألغراض 
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 مخاطر السيولة
 

المجموعة على الوفاء بالتزاماتها التمويلية. تعتبر القروض الحكومية   من عدم قدرةالمخاطر    فيمخاطر السيولة    تتمثل
بمثابة والقروض   بأنها    المصرفية  للمجموعة  السيولة  تقييم مخاطر  وتم  المجموعة  لدى  للتمويل  الرئيسيين  المصدرين 

 منخفضة. 
 

تم تحديد االستحقاقات التعاقدية لألدوات المالية على أساس الفترة المتبقية في نهاية فترة التقرير إلى تاريخ االستحقاق  
 مان االحتفاظ بسيولة كافية.التعاقدي. تتم مراقبة بيان االستحقاق من قبل اإلدارة لض

 
 في نهاية فترة التقرير استناداً إلى ترتيبات السداد التعاقدية:  المالية استحقاق المطلوبات  فتراتفيما يلي 

 

 
 

 اإلجمالي القيمة الدفترية 
 6 -1من 

 أشهر
 12 – 6من 
 شهر 

 5إلى  1من 
 سنوات

خمس  من أكثر
 سنوات

 ألف درهم ألف درهم درهمألف  ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
        2020ديسمبر  31

ال   المطلوبات المالية التي
       تخضع لفائدة

الذمم الدائنة التجارية 
 - 129.052 3.170.754 155.117 3.454.923 3.454.923 واألخرى  

  --------------- - ------  ----- - ----------------  ----------- --- -------  ------ -- --- ------ ----  ------ -- ------------  ----- - - -- --------- 
 3.454.923 3.454.923 155.117 3.170.754 129.052 - 
  ==========  ==========  ===== == ===  ==== ==== ==  =========  ==== = === 

  المطلوبات المالية التي
       تخضع لفائدة

المبالغ المستحقة لشركات  
 2.659.387 1.217.010 106.884 106.884 4.090.166 2.429.047 المشروع 

قروض وسحوبات مصرفية 
 - - 4.050.000 - 4.050.000 4.050.000 على المكشوف 

 1.124.866 326.072 10.355 46.001 1.507.294 830.449 التزامات اإليجار 
  ----------- - ----------  --------- - ------------  ----------- --- -------  ------ -- --- ------ ----  ------ - ------------  ---- ------ -- --------- 
 7.309.496 9.647.460 152.885 4.167.239 1.543.082 3.784.253 
  --------- - ------------  ---------- - -----------  ----------- --- -------  ------ -- --- ------ ----  ------ - ------------  ---- ------ -- --------- 
  ------------ - ---------  ---------- - -----------  ----------- --- -------  ------ -- --- ------ ----  ------ - ------------  ---- ------ -- --------- 
 10.764.419 13.102.383 308.002 7.337.993 1.672.134 3.784.253 
  ==========  ==========  ===== == ===  ==== ==== ==  =========  == == == = === 
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 )تابع(   مخاطر السيولة
 

 
 

 القيمة الدفترية 
 

 اإلجمالي
 6 -1من 

 أشهر
 12 – 6من 
 شهر 

 5إلى  1من 
 سنوات

خمس  من أكثر
 سنوات

 درهمألف  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
)ُمعاد   2019ديسمبر   31

        *(بيانها
ال   المطلوبات المالية التي

       تخضع لفائدة
الذمم الدائنة التجارية 

 - 63.222 2.893.211 116.643 3.073.076 3.073.076 واألخرى  
  ---------------------  ---------------------  ----------- --- -------  ------ -- --- ------ ----  ------ -- ------------  ------ -- --------- 
 3.073.076 3.073.076 116.643 2.893.211 63.222 - 
  ==========  ==========  ===== == ===  ==== ==== ==  =========  ==== = === 

  المطلوبات المالية التي
       تخضع لفائدة

المبالغ المستحقة لشركات  
 2.899.930 1.194.584 130.566 130.566 4.355.646 2.433.395 المشروع 

قروض وسحوبات 
 - 1.691.900 50.206 - 1.742.106 1.742.106 مصرفية على المكشوف 

 1.182.314 305.199 30.474 15.756 1.533.743 820.984 التزامات اإليجار 
  ----------- - ----------  ---------------------  ----------- --- -------  ------ -- --- ------ ----  ------ - ------------  ---- ------ -- --------- 
 4.996.485 7.631.495 146.322 211.246 3.191.683 4.082.244 
  --------- - ------------  ---------------------  ----------- --- -------  ------ -- --- ------ ----  ------ - ------------  ---- ------ -- --------- 
  ------------ - ---------  ---------------------  ----------- --- -------  ------ -- --- ------ ----  ------ - ------------  ---- ------ -- --------- 
 8.069.561 10.704.571 262.965 3.104.457 3.254.905 4.082.244 
  ==========  ==========  ===== == ===  ==== ==== ==  =========  == == == = === 

 
من القروض قصيرة األجل والتسهيالت طويلة    مجموعةتتوقع المجموعة أن تفي بالتزاماتها التمويلية التعاقدية من خالل  

 األجل والتمويل من خالل األسواق الرأسمالية والدعم الحكومي المعقول. 
 

 إدارة رأس المال
 

بهدف دعم أعمالها   ةسليمرأسمالية    بمعدالتإن الهدف الرئيسي من إدارة المجموعة لرأس المال هو ضمان احتفاظها  
 لمساهمين. ل وتحقيق أعلي قيمة ممكنة 

 
ظروف االعمال. لم    ات فيتغييرالوإجراء التعديالت عليه في ظل    الخاص بها  مالال  بإدارة هيكل رأس  المجموعةتقوم  

تتألف حقوق  .  2020ديسمبر    31المنتهية في    ةتغييرات في األهداف، السياسات أو االجراءات خالل السنتطرأ أي  
احتياطي تحوط التدفق باستثناء  واألرباح المحتجزة )  القانونيال واالحتياطي  من رأس الم  الملكية المنسوبة لمالكي الشركة

: 2019)   ألف درهم  6.522.812بمبلغ    2020ديسمبر    31ويتم قياسه كما في    واحتياطي توزيع الموجودات(  النقدي
 ألف درهم(.  6.128.380

 
 حول إعادة البيان. 12*راجع اإليضاح 
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 )تابع(  إدارة رأس المال
 2020 2019 

 ألف درهم ألف درهم   
 * ُمعاد بيانها   
   

 4.175.501 6.479.047 إجمالي الدين 
 (1.088.778) ( 271.411) النقد واألرصدة المصرفيةناقصاً: 

  --- - ------ -- -- ---- ---  --- - ------ -- -- ---- --- 
 3.086.723 6.207.636 صافي الدين

  ---- - ----- -- -- ---- ---  ---- - ----- -- -- ---- --- 
احتياطي   )باستثناء  الشركة  مالكي  إلى  المنسوبة  الملكية  حقوق  إجمالي 

 6.128.380 6.522.812 ( واحتياطي الدمج ومساهمة المالك  توزيعالتحوط التدفق النقدي واحتياطي  
  --------- -- -- ---- ---  --------- -- -- ---- --- 

 0 .50 0 .95 نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية المعدلة 
  === ==== ===  === ==== === 
 

 مخاطر أسعار الفائدة   
 

 إن المجموعة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة من قروضها المصرفية. 
 

يوضح الجدول التالي حساسية إمكانية التغييرات المعقولة والممكنة في معدالت الفائدة، مع االحتفاظ بكافة المتغيرات  
األخرى ثابتة ألرباح المجموعة لسنة واحدة )من خالل التأثير على القروض المصرفية ذات معدالت الفائدة المتغيرة(.  

 المجموعة. ملكية ال يوجد تأثير على حقوق 
 

 التأثير على األرباح    
 ألف درهم    

    2020ديسمبر  31
 (12.476)   نقطة أساس 100الزيادة بمقدار 
 12.476   أساس نقطة 100النقص بمقدار 

    
    )*معاد بيانها(  2019ديسمبر  31

 (19.890)   نقطة أساس 100الزيادة بمقدار 
 19.890   أساس نقطة 100النقص بمقدار 

 
 مخاطر العمالت األجنبية 

 
مقومة بالدرهم اإلماراتي أو بالدوالر   موجوداتهامعظم    إنال تتعرض المجموعة لمخاطر العمالت بشكل كبير حيث  

 الدوالر األمريكي. ، حيث أن سعر صرف الدرهم مثبت أمام األمريكي
 

 حول إعادة البيان. 12*راجع اإليضاح 
 

 الماليةالقيمة العادلة لألدوات 
 

تتألف الموجودات المالية للمجموعة من النقد واألرصدة المصرفية والذمم المدينة التجارية والمبالغ المستحقة من أطراف 
ذات عالقة وبعض الموجودات المتداولة األخرى. تتألف المطلوبات المالية للمجموعة من القروض والذمم الدائنة التجارية 

المتداولة األخرى. ترى اإلدارة أن القيمة الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية في البيانات  وبعض المطلوبات  
 المالية الموحدة تقارب قيمها العادلة.

 



 شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع 
 

 )تابع( البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
 

68 
 

 الضمانات 31
 

 المشتركة. لدى المجموعة  واالئتالفات مطلوبات الشركات التابعة  مقابل  تتمثل سياسة المجموعة في تقديم ضمانات مالية  
 في تاريخ اإلغالق؛   السارية كماالضمانات التالية 

 
  الئتالفها لبنك أبوظبي التجاري ش.م.ع فيما يتعلق بالتسهيالت االئتمانية الممنوحة    2019أصدرت المجموعة ضمانًا في  

هذا   إجمالي، يجب أال يتجاوز  في ذلك الوقت  القائمللتسهيل    األًصلي٪ من المبلغ  50، بما يعادل  مرافئ أبوظبي  المشترك
 ألف درهم، وهو أقصى مبلغ تتعرض له المجموعة. 367.500المبلغ 

 
المشترك    الئتالفهافيما يتعلق بالتسهيالت االئتمانية الممنوحة  سوسيت جينيرال    إلى  2019أصدرت المجموعة ضمانًا في  

، يجب أال  القائم في ذلك الوقتللتسهيل    ألصليا٪ من المبلغ  50بما يعادل    كى شبنج انفستمنت ليمتد )"كى شبنج"(؛ 
 مبلغ تتعرض له المجموعة. هو أقصىوألف دوالر أمريكي،  38.447هذا المبلغ إجمالي  يتجاوز 

 
 19-تأثير كوفيد 32

 
 2020العالم خالل  على مستوى  تأثير كبير على البشرية والشركات    2020منذ أوائل    19-كوفيد   كان النتشار فيروس

من بلد إلى آخر.   اختالف مستويات ذلك  ، من بين أمور أخرى، قيود على حركة األشخاص والبضائع، مع  باإلَضافة إلى
ت المجموعة لتأثير هذه القيود على هذه البيانات المالية الموحدة. استجاباعتماد  استمر الوباء وهذه القيود حتى تاريخ  

من منظور تجاري وإنساني، حتى تتمكن من االستمرار    االستراتيجية،أعمالها من خالل التحديث المستمر الستجابتها  
الوباء على الناس والشركات.    تأثير  لمواجهةحكومة اإلمارات العربية المتحدة    الدعم منفي إدارة أعمالها وعند الحاجة،  

وحتى تاريخه. تواصل المجموعة   2020وقد مّكن ذلك المجموعة من الحد من تأثير هذه القيود على أعمالها خالل  
ال   ذلك،ومع    التأثير،المراقبة عن كثب لتأثير الوباء على أعمالها وهي واثقة من أن استجابتها ستستمر في الحد من هذا  

 هذا األمر حتى يتم السيطرة على الوباء في جميع أنحاء العالم.  بشأن يزال هناك عدم يقين
 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بشأن االمتيازات    16بشأن التعديالت على المعيار رقم    2-3راجع اإليضاح 
 على المنح الحكومية المؤجلة. 19-حول تأثير كوفيد  7واإليضاح  19- المتعلقة بكوفيد 

 
 خاطر االئتمان م
 

والحد من المعامالت مع    االئتمان، تحاول المجموعة السيطرة على مخاطر االئتمان من خالل مراقبة التعرض لمخاطر  
 أطراف معينة، والتقييم المستمر للجدارة االئتمانية لألطراف المقابلة. 

 
وإجمالي التعرض عند   احتمالية التعثروالمحتملة عند التعثر    الخسائر، تم تحديث تقديرات  19-كوفيد   في سياق أزمة

التقييم   أخذ . وقد  2020ديسمبر    31اعتباًرا من    التعثر النقدي  باالعتبار    هذا  العديد من الجوانب بما في ذلك الوضع 
 والتصنيف االئتماني لألطراف المقابلة. 

 
 إدارة مخاطر السيولة

 
وعة )أ(. تواصل المجم1- 2راجع إيضاح    لها، تواصل المجموعة مراقبة جميع متطلبات السيولة المقدمة واالستجابة  

سيناريوهات اختبار الضغط لظروف السوق الحالية من أجل تقييم التأثير على المجموعة في ظل الضغوط الشديدة    مقارنة
 الحالية.
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