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 مساهمي إلى السادة  تقرير مدقق الحسابات المستقل
 شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع 

  تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

 الـــرأي
ــ قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة  ــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــأبة ببولبم لنموانم ع    لـــ ــأبة"  شــ ــأباالا التا    )"الشــ ــ   ةوشــ ـــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــاي مليلا   ـا بـــ )يشــ

ــــمل بيا  المأب  المالم الموحد بما  م  "المجموعة"    ــ ــــمبأ   31والتم اشــ ــ ــــــــ ، وبل  ن 2021ديســ ــ ــ ـــ ــ ــ بو   الأبح البيانات الموحدة لـــ
واإليضــاحات حوا البيانات  ،  والتد قات النقدية لنســنة المنتلية بكلا التاي   المنكيةالشــا ل والتريأات  م حقو  والدخل  ،  الخســاية
  نخص لنسياسات المحاسبية اللا ة  التم اشمل الموحدة  المالية
 

ــة ــة،  ن  مي  النواحم الجو أ  ـــــوية عــادل ـــ ــ ــ ــة الموحــدة المأ قــة اةلأ   ــ ــات المــالي ــان ــا، م  البي أب  المــالم الموحــد  الم  ، م يبين
لنســنة المنتلية بكلا التاي   و قـا لنم اييأ   الموحدة  وبدائلا المالم الموحد واد قاالا النقدية  2021ديســمبأ    31لنمجموعة بما  م 

  الدولية لنتقاي أ المالية

 الـــــرأي أساس
   ســــاولية  دقق الحســــا ات لقد قمنا بتدقيقنا و قـا لنم اييأ الدولية لنتدقيق  م   ســــاولياانا  مو ك انا الم اييأ  وفــــحة  م  قأة  

حوا ادقيق البيانات المالية الموحدة  ن اقأ أنا  بما بننا  ستقنو  عن المجموعة و ق   اييأ السنوك الدولية لمجنس المحاسبين  
ــــنوك لنمحاســــــــ  ــ ــــنوك اخخىقم اخخأة  م دولة اإل ايات ال أبية المتحدة    بين الملنيينقواعد الســ ــ  نبا ملى  نك     تطنبات الســ

ــاولياانا اخخىقية اخخأة و قا للكم المتطنبات المت نقة بتدقيقنا لنبيانات المالية الموحدة لقواعد  و   لنمجموعة   كا، وقد الت  نا  مســ
  ون تقد  أ  بّينات التدقيق الثبواية التم   جنس الم اييأ اخخىقية الدولية لنمحاســبين الســنوك لنمحاســبين الملنيين ال ــادية عن

 ح ننا عنيلا بافية و ىئمة لتو أ بساسا لأبينا 

 أمر آخر 
ــمبأ  31اا ادقيق البيانات المالية الموحدة لنمجموعة بما  م   ــ ــدي يبيـا  يأ    2020ديســ ــ ــا ات ذخأ الك  بيــ ــ  ن قبل  دقق حســ

    2021ببأ ل   22 تحفظ حوللا بتاي    

 التدقيق الرئيسي رأم
ــيو م  ب  ــنة الحالية  لقد قمنا   م مو ك اقديأنا الملنم،   ةي التدقيق الأئيســـ اخكثأ ب مية  م ادقيقنا لنبيانات المالية الموحدة لنســـ

ـــــة ب  ــ ـــــيو  مناقشــ ــ ـــــمل  مي  اخ وي التم اا احديد ا  ن خىا ادقيقنا والتم اا اال  ا جنة التدقيق، ولكنل   ل  ةي التدقيق الأئيســ ــ شــ
ــم  ــ ــيح ب أ التدقيق الأئيســ ــ ــفحات التالية، قمنا بتوفــ ــ ــتلا    لجنة التدقيق   م ال ــ ــ اا احديدم، وقمنا  إدياج  نخص    الك  ناقشــ

   كا اخ أ إ أاءات التدقيق التم اا القيا  بلا لتناوا  
 

ــية   اا اناوا ــيا  ادقيقنا لنبيانات المالية الموحدة بول، و م اكو ن يبينا حوللب وي التدقيق الأئيســ ــى ا  م ســ ، وال نبد  يبيا  نف ــ
 ي و  شأ   كم اخ 

 



 

  

 

 مساهمي  إلى السادة  تقرير مدقق الحسابات المستقل
 )يتبع(  شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع

 )يتبع( التدقيق الرئيسيأمر 
 كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمور التدقيق الرئيسية  أمر التدقيق الرئيسي 
 االعتراف باإليرادات  

 ثل    ختنفة  يتا االعتأاف  اإليأادات  ن اد قات و  ادي
النو ستية  عقود   وال منيات  الموانم  وعمنيات  اإليجاي 

 البحأ ة وال ناعية والأقمية  واال تيازات والخد ات 
 

  نيو  دي ا  3,910  مبنغالمجموعة ميأادات  حققت
 

بمقياس   اإليأادات  عنى  المجموعة  لألاأب   داء يئيسم 
اإليأادات  و أ ة و ا ة لتحديد    م   وبمحأك لننمو والتوس 
 يبحية المجموعة 

 
و   ونةأاـ  اإليأادات  واد قات  المبنغ  حجا  ايافا   لحجا 

إلديا لا  مبالغ بعنى  ن الم ا ىت وقابنية  كم اإليأادات  
االعتأاف    قيمتلا  بتقييا  قمنا  االحتياا،   سبك  خاطأ 

  اإليأادات بأ أ ادقيق يئيسم 
 

ميضاحيأ ى   الموحدة    حوا  3   أا  ة  المالية  البيانات 
يما يت نق  اإل  اح عن  ف  23  وإيضاح لنسياسة المحاسبية  

 اإليأادات 
 
 

 :اضمنت م أاءات التدقيق التم قمنا بلا  ا ينم
 
اللا ة واحديد الضــوا ذ تات إليأادات  ل منيات الح ــوا عنى  لا ا

ــــنة وبنةمة اكنولو يا الم نو ات   ـــ ــ ــ  ما  م    ،والوا لات والتقاي أال ــ
ـــــل عمنيـات اإليأاداتتلـا  ـــ ــ ــ ـــــنســ ـــ ــ ــ البـدايـة ملى   ن   القيـا   مأا  ـة اســ
 النلاية 

 
اقييا الت ـميا والتنفيك والف الية التشـرينية لنضـوا ذ الأئيسـية المت نقة  

 .  منيات اإليأادات
 

ـــــوا ذ اكنولو يا الم نو ات ال ا ة عنى    الأقا ة لا بيئة  ــ واختباي فــ
اخنةمة والتطبيقات الأئيسية المشايبة  م عمنية اسجيل اإليأادات   

  اكنولو يا الم نو ات   بخ ـــائم   إشـــأاكبكلا، قمنا   ن خىا قيا نا 
ــوا ذ نةا  اكنولو يا الم نو ات    لدينا  ــ ـــ ــ ــ ــاعدة  م  أا  ة فــ ــ ـــ ــ ــ لنمســ

بن انتجلـــــا  التم  الم نو ـــــات  الم نو ـــــات  واختبـــــاي  اكنولو يـــــا  ةمـــــة 
   منيات اإليأادات   اخنةمة المت نقة م الخاية  

 
ــبية لنمجموعة  قمنا ب ـــ ــة المحاســ ـــ ــياســ ـــ  تطنبات الم اييأ      تقييا الســ

ــة   ــة  لالـــدوليـ ــاليـ ــاي أ المـ ــة     نتقـ اإليأادات التم اا  متا بـــانـــت  توا قـ
 .اإلعتأاف بلا 

 
 :التالية  الجو أ ةبتنفيك م أاءات التدقيق    بيضاـ قمنا  
 
ــا بو ــع عــد   م أاءات احنينيــة  و أ ــة لتحــديــد   • ــ ــ ـــ ــ ــ و / بو   االاســ

 السنة الحأبات  يأ ال ادية خىا  
الداعمة  المســتنداتاختبايات التفايــيل عنى بســاس عينة لفحص   •

ــنة لنتأكد  ن حدوع ودقة   ا ىت اإليأادات   ــ ــ  المدي ة تات ال ــ
 السنة خىا  

ـــــيـل عنى عينـة  ن الم ـا ىت قبـل وب ـد نلـايـة   • ـــ ــ ــ اختبـايات التفـايــ
ــاي أ   ــ التقــ ــاإليأادات  م  تأة  ــ االعتأاف  ــ لنتحقق  ن  ــة  ــ ــنــ ـــ ـــ ــ ــ الســ

 ال حيحة 
 

ــاحــات المت نقــة  قمنــا ب ــ ــ ـــ ــ ــ تقييا ال أض ال ــا  وكيوــل و حتوة اإل  ــ
ــاح   اإليأ  حوا البيانات المالية الموحدة لتحديد  ا    23ادات  م ميضــ

 متا بانت  توا قة     تطنبات التقاي أ المالية الدولية 
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 معلومات أخرى 
ــاوا عن الم نو ات اخخأة  اتكو  الم نو ات اخخأة  ن    و   جنس اإلداية  م  ــ ــننا عنيع    الك    جنس اإلداية  اقأ أالمســ ــ ح ــ

ــا ات  دقققبل ااي   اقأ أ   ــ ــ ــ ــنو  لنمجموعة،  تقأ أ  ال، و الحســ ــ ــ ــ ــوا عنيع   د كالالســ ــ ــ ــ لا التاي    م  الم نو ات  ت  نتوق  الح ــ
 حوللا  ادقيقنا اخخأة ال اتضمن البيانات المالية الموحدة واقأ أ  

 
 الم نو ات اخخأة، وال ن بأ  أ  شول عن اأكيد بو استنتاج  شأنلا  يشملم  يبينا حوا البيانات المالية الموحدة ال 

 
ــــبة خعماا ادقيقنا لنبيانات المالية ــ ــــاوليتنا  النســ ــ ــــبيل تلا نقو    الموحدة  اتمثل  ســ ــ  م االطى  عنى الم نو ات اخخأة، و م ســ

مالية الموحدة بو الم نو ات التم ح ــننا عنيلا     البيانات الـا  تا بانت  كم الم نو ات اخخأة  يأ  توا قة  و أ مفيما بتحديد  
  طأ قة بخأة بنلا اتضمن بخطاـء  ادية    متا ااضحبثناء قيا نا  أعماا التدقيق، بو 

 
ملى اخعماا التم قمنا  ـا  متا اسـتنتجنا و ود ب  بخطاء  ادية  م الم نو ات اخخأة،  إنع يت ين عنينا اإل  ـاح عن تلا، اسـتناد

 بلا فيما يت نق بلكم الم نو ات اخخأة التم ح ننا عنيلا قبل ااي    كا التقأ أ  ليس لدينا  ا ُنفِ ح عنع  م  كا الشأ    
 
 القائمين عنى ،  إنع يت ين عنينا مخطاي  عنيع  االطى عند    ، السنو  لنمجموعةتقأ أ  الو ود بخطاء  و أ ة  م    استنتجنا متا  

 لم اييأ التدقيق  ـا  واحديد  ا متا بانت  ناك  خالفات ينبرم اإل  اح عنلا و ق بكلاالحوبمة 

 البيانات المالية الموحدة   إعدادفي  والقائمين على الحوكمة اإلدارةمسؤوليات 
ــوية عادلة و قـا لنم اييأ الداإلداية م    ــ ــلا   ــ ــ ــاولة عن معداد  كم البيانات المالية الموحدة وعأفــ ــ   وطبقاـ   ولية لنتقاي أ المالية ســ

، )وا ديىاع   2015  لســنة 2لألحوا  الســاي ة لنقانو  االاحاد  لدولة اإل ايات ال أبية المتحدة يقا )لننةا  اخســاســم لنشــأبة و 
ــ  نةا  الأقا ة الداخنية التم اجد ا عوبكلا  ـــ ــأوي ة لتمونلا  ن   اإلدايةن وفــ ـــ ــوية عادلة   معدادفــ ـــ البيانات المالية الموحدة   ــ

 خالية  ن بخطاء  و أ ة، سواء بانت ناشئة عن احتياا بو خطأ 
 

 تى    واإل  ــاح ســتمأة   بمنشــأة ســاولة عن اقييا قدية المجموعة عنى االســتمأاي    اإلداية م   ،عند معداد البيانات المالية الموحدة
ــة المحاسبم،  ا لا انو   ، عن المسائل المت نقة  االستمأا ناسباـ كا   ــ ــ ــ ــ ــدب االستمأاي  ــ ــ ــ ــة واعتماد  ب ــ ــ ا فية المجموعة بو اإلداية  ي 

 القيا  بكلا  مالوقف عمنياالا، بو ال يو د لديلا بديل واق م  
 

 .عنى  ساي معداد التقاي أ المالية لنمجموعة  اإلشأافي تبأ القائمو  عنى الحوبمة  ساولين عن  

 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة 
ــوية عا ة  ن بخطاء  و أ ة،   ــ ــ ــوا عنى اأكيد   قوا فيما متا بانت البيانات المالية الموحدة خالية   ــ ــ ــ م   ايتنا اتمثل  الح ــ

ــدا ــئة عن احتياا بو عن خطأ، وإيـ ــواء بانت ناشـ ــمل يبينا   سـ ــتوة عاان  ن   م ي اقأ أ المدقق الك  يشـ التأكيد الم قوا  و  سـ
ـــــف دائم ــ ـــــوف اكشــ ــ ـــــمن ب  عمنية التدقيق التم اّمت و قا لنم اييأ الدولية لنتدقيق ســ ــ ب  خطأ  و أ   م حاا  ـا  التأكيد، وال يضــ

ــأ   ــول  أد  بو   اخخطاءو ودم  وقد انشــ فيما متا با   ن المتوق  اأثيأ ا    جم  ُ عن االحتياا بو عن الخطأ، وا تبأ  و أ ة  شــ
 المستخد ين بناـء عنى  كم البيانات المالية الموحدة قبل  ية المتخكة  ن قت ادعنى القأايات اال

 



 

  

 

 مساهمي  إلى السادة   تقرير مدقق الحسابات المستقل
 شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع )يتبع(

 )يتبع( مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
 ــإننــا نمــايس التقــديأ الملنم ونحــا ظ عنى الشـــــــــــــــا الملنم طواا  تأة  الــدوليــة،  كج ء  ن عمنيــة التــدقيق و قــا لم ــاييأ التــدقيق  

 التدقيق  بما نقو  بيضا:
 
الجو أ ة  م البيانات المالية الموحدة، سواء بانت ناشئة عن احتياا بو عن  طأ،  الت ميا   اخ طاءبتحديد واقييا  خاطأ   •

 خاطأ    م والقيا   إ أاءات التدقيق  ما ينسجا    انا المخاطأ والح وا عنى بدلة ادقيق بافية و ناسبة او أ بساسا لأبينا   
ن الخطأ، حيث يشمل االحتياا التواطا، الت و أ، الحكف  عد  اكتشاف  طأ  و أر نااج عن االحتياا افو  انا النااجة ع 

   ؛ المت مد، سوء التمثيل بو اجاوز نةا  الأقا ة الدا نم
 
 االطى  عنى نةا  الأقا ة الدا نم تات ال نة  التدقيق  ن ب ل ا ميا م أاءات ادقيق  ناسبة حسك الةأوف، ولكن   •

    ؛ليس  رأض مبداء يبر حوا   الية الأقا ة الدا نية 
 

 المت نقة بلا الم دة  ن قبل اإلداية   واإليضاحاتبتقييا  ىء ة السياسات المحاسبية المتب ة و  قولية التقديأات المحاسبية  •
 

لمبدب االستمأاي ة المحاسبم، وبناء عنى بدلة التدقيق التم اا الح وا عنيلا،  م  اإلداية   استنتاج  دة  ىء ة استخدا    •
حالة  و أ ة   عنى  حاا و ود  المجموعة  قدية  اثيأ شووبا  و أ ة حوا  قد  لـــأوف  بو  اليقين  ت نقة  أحداع  عد   ن 

االستمأاي  و م حاا االستنتاج بو ود حالة  و أ ة  ن عد  التيقن، يتو ك عنينا لفت االنتبام  م اقأ أنا ملى اإليضاحات  
 كم اإليضاحات  يأ بافية يتو ك عنينا ا ديل يبينا   تات ال نة الوايدة  م البيانات المالية الموحدة، بو،  م حاا بانت  

بو   اخحداع كا ون تمد  م استنتا اانا عنى بدلة التدقيق التم اا الح وا عنيلا حتى ااي   اقأ أنا  و   تلا، قد اادر  
 ؛الةأوف المستقبنية  المجموعة ملى اوقف بعماا المجموعة عنى بساس  بدب االستمأاي ة

 
،  ما  م تلا اإليضاحات، وفيما متا بانت ال أض الشا ل لنبيانات المالية الموحدة وهيونلا والبيانات المتضمنة  يلا  تقيياب •

 ؛ و تات ال ىقة  طأ قة احقق ال أض ال ادا واخحداعالبيانات المالية الموحدة اةلأ ال منيات 
 
الح وا عنى بدلة ادقيق بافية و ناسبة فيما يت نق  الم نو ات المالية  ن المنشآت واخنشطة دا ل المجموعة المحتسبة  •

و قـا لحقو  المنكية إلبداء الأبر حوا البيانات المالية الموحدة  مننا  ساولو  عن التو يع واإلشأاف والقيا   أعماا التدقيق 
 ل المساولية عن يبينا حوا التدقيق  عنى ا يد المجموعة ونتحمل با 

 
ــبيل المثاا ال الح ـــــأ بنطا  واوقيت ونتائج التدقيق اللا ة،  ما   نقو   التوااـــــل    القائمين عنى الحوبمة فيما يت نق عنى ســـ

  م تلا بر  نل  و أر  م نةا  الأقا ة الدا نم يتبين لنا  ن  ىا ادقيقنا 
 

مة ببيا  يةلأ ا تثالنا لقواعد الســـــــــــنوك الملنم المت نقة  االســـــــــــتقىلية، والتوااـــــــــــل   لا  كما نقو   اطى  القائمين عنى الحوب
عنى استقىليتنا وإ أاءات الحماية   اأثيأـا   قوالـ  خ وص  مي  ال ىقات و يأ ا  ن المسائل التم يحتمل االعتقاد بنلا قد ااثأ 

    ناسباـ تات ال نة  تى با  
 
التم ـبا  لـلا اخثأ اخكبأ  م ـادقيق  اخ وي شــــــــــــــأنـلا    الـقائمين عنى الحوبـمة، نقو  بتحـدـيد    اــــــــــــــلاتا التو يالتم  اخ وي ن 

ــيو  د ب ا  والتمالبيانات المالية الموحدة لنفتأة الحالية،   ــاح عن  كم  ةي ادقيق يئيســـ  م اقأ أنا حوا التدقيق  اخ وي  نقو   اإل  ـــ
 أ بيتا اإل  ــــــاح عن   بالم عنلا، بو عند ا نقأي  م حاالت نادية لنراية،  ال نن  اإل  ــــــاحمال متا حاا القانو  بو اخنةمة دو   

   ين  م اقأ أنا  م حاا اأاك عنى اإل  اح عنع عواقك سنبية قد افو  المنف ة ال ا ة المتحققة  نع 
 



 

  

 

 مساهمي  إلى السادة  تقرير مدقق الحسابات المستقل
 )يتبع(  شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع

 خرى األ تنظيميةالقانونية و المتطلبات الحول  إفصاح
ــــنة  2عىوة عنى تلا، وو قـا لمتطنبات القانو  االاحاد  لدولة اإل ايات ال أبية المتحدة يقا ) ــ  ما  ، نفيد )وا ديىاع   2015  لســ

 :2021ديسمبأ  31ينم لنسنة المنتلية  م  
 
 بننا قد ح ننا عنى با ة الم نو ات التم يبينا ا فأوي ة خ أاض ادقيقنا؛ •
اا معداد البيانات المالية الموحدة،  ن  مي   وانبلا الجو أ ة  ما يتطابق    اخحوا  الســـاي ة لنقانو  االاحاد  لدولة بنع  •

 ؛)وا ديىاع   2015  لسنة 2اإل ايات ال أبية المتحدة يقا )
 قد احتفةت بد ااأ  حاسبية نةا ية؛ المجموعةب    •
  جنس اإلداية اتوا ق    الد ااأ الحسابية لنمجموعة؛  بعضاءب  الم نو ات المالية الوايدة بتقأ أ   •
 ؛2021ديسمبأ  31استثمايات المجموعة  م اخسلا خىا السنة المالية المنتلية  م   3يةلأ اإليضاح يقا  •
 مو بلا مبأا  انا    الشـأو  التم قد اا الم ا ىت    اخطأاف تات ال ىقة  اإل  ـاحات المت نقة   29اإليضـاح   يةلأ •

 ؛ الم ا ىت
 و ؛اإل  احات المت نقة  المسا مات اال تماعية التم امت خىا السنة 25يةلأ اإليضاح   •

ــــنة المالية   اياكبتقد   المجموعةب  ب أ يج ننا ن تقد ب     انتبا نا بنع، طبقـا لنم نو ات التم او أت لنا، لا ينفت   • ــ خىا الســ
  2ب   خالفات لألحوا  الســــاي ة لنقانو  االاحاد  لدولة اإل ايات ال أبية المتحدة يقا )  2021ديســــمبأ   31المنتلية  م  

ــنة  ــ ــطتلا بو  أب  ا المالم بما  م  البو ل قد   )وا ديىاع   2015لســ ــ ــيس  ما قد ياثأ  و أ ـا عنى بنشــ ــ ــمبأ  31تأســ ــ ديســ
2021    

 
ــــبة يقا ) ــــو  يئيس  لاز ببولبم لنمحاســ ــــا ة ملى تلا، وو قـا لمتطنبات  أســ ــــنة  1مفــ ــــأ  ادقيق البيانات المالية    2017  لســ  شــ

،  ا يج ننا ن تقد ب   انتبا نا لنجلات الخاف ة، نقأ  أننا، بناـء عنى اإل أاءات التم اا انفيك ا والم نو ات المقد ة لنا، لا ينفت 
ـــــأنلـا التـأثيأ  المجموعـة لا امتثـل،  ن    ـــ ــ ــ مي  النواحم الجو أ ـة، خ   ن بحوـا  القوانين واخنةمـة والت ـا يا التـاليـة، والتم  ن شــ

 :2021ديسمبأ   31عنى بنشطتلا بو عنى البيانات المالية الموحدة بما  م    و أ اـ 
 
دائأة المالية فيما يت نق  إعداد   ال ادية عن  ت نيماتال شأ  النةا  المالم لحوو ة ببولبم و   2017  لسنة  1القانو  يقا ) •

 وانفيك الموازنة السنو ة لنجلات الخاف ة؛  
 قانو  التأسيس؛   •
 ؛ و2006  لسنة 228يقا )    قأاي الوزاي ال •
 والقأايات والت ا يا المطبقة المنةمة ل منيات الشأبة    اخحوا  تات ال نة  ن القوانين •

  دينو ت ذند اوع )الشأ  اخوسذ 
  
  
  
  

  عبادم  حمد وليد القوانم
  1056يقا القيد  

  2022يس   ا  23
 ببولبم

   اإل ايات ال أبية المتحدة
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 يان المركز المالي الموحدب

 2021 ديسمبر 31في كما 
 

   2021  2020 
 ألف درهرم   ألف درهـم   إيضاحات 
 لمعبد بابمه       

      الموجودات
      الموجودات غير المتداولة
 15,374,891  17,152,182  5 م تلكبل وآالل ومعدال

 3,458,019  3,637,855  6 استث برال عقبري  
 234,733  224,043  7 ممجمدال  ي  مل مس  وشه ة 

 665,026  635,409  8 حق استخدام ال مجمدال 
 428,730  455,493  9 استث برال فل مشبريح مشت أ  

 58,788  58,788  10 ممجمدال مبلا  نبلقا   العبدل  من خالل الدخل الشبمل اآلخ  
 1,448,074  1,778,980  11 ذمم مدي   تجبري  وأخ ف 
             -  45,600  12 ودفعبل مقدم  مببريف مدفمع  مقدمبي 

       21,668,261  23,988,350   الموجودات غير المتداولةمجموع 
      الموجودات المتداولة  

 16,506  25,260  13 مخزون 
 1,817,280  2,395,316  11 ذمم مدي   تجبري  وأخ ف 

 700,000  -  29 ق وض قبي ة األجل لجه  ذو عالق  
 379,394  451,308  12 ودفعبل مقدم  مببريف مدفمع  مقدمبي 

 -  237,000  36 عقبر مبتف  نه لل اح
             271,411  1,051,274  14 مقد وأرأدة لدف ال  مك 

             3,184,591  4,160,158   مجموع الموجودات المتداولة 
       24,852,852  28,148,508   مجموع الموجودات

      حقوق الملكية والمطلوبات
      حقوق الملكية

 3,840,000  3,840,000  15 رأس ال بل
 295,292  379,861  16 إحتابطل قبمممل

 22,063) ل ( 22,063 ل 16 احتابطل تمزيح األأمل 
 134,175) ل ( 97,039 ل 16 احتابطل تبمت التدفقبل ال قدي  

 1,319,288  1,319,288  16 احتابطل امدمبج
 2,387,520  3,148,645   أرلبح مستبقبة  
             33,343  2,069,710  29 مسبه   ال بلخ

             7,719,205  10,638,402   حقمس ال لكا  العبئدة ل بلكل الش أ  
             36,976  52,546   حقمس ال لكا   ي  ال ساط ة  

       7,756,181  10,690,948   مجموع حقوق الملكية 
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  الموحد الخسارة أوالربح بيان 

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
   2021  2020 
 ألف درهم  ألف درهم  إيضاحات  
      

 3,423,897  3,909,663  23 إي ادال  
         1,642,899 ل 2,010,672) ) 24 تكبلاف مببش ة 

      
 1,780,998  1,898,991   إجمالي الربح  

      
   564,615 ل (683,844 ) 25 مببريف ع مما  وإداري  

 خسبئ  امخفبض القا   لن ب فل ذلخ عومسبل خسبئ  امخفبض  
التل لم  وذمم التأجي  ال دي   القا    على ال مجمدال ال بلا   

 92,394) ل (20,508 ) 11 يبدر بهب فماتي  
 29,542) ل (65,010 )  مببريف باح وتسميق  

 51,017  29,248  9 حب  ال تبئج من مشبريح مشت أ   
 458,900) ل 25,813  6 استث برال عقبري     امخفبض قا  عوس/ ل

   326,538 ل (341,844 ) 27 تكبلاف ت ميل  
 4,645  627   إي ادال ت ميل  
       32,337  9,871  28   ، أبفلإي ادال أخ ف 

      
       397,008  853,344   ربح السنة  

      
 394,432  845,694   العبئد ل بلكل الش أ  

       2,576  7,650  37 حقمس ال لكا   ي  ال ساط ة  
      
   853,344  397,008       
      

       0,10  0,22  30 العائد األساسي والمخفض للسهم )بالدرهم( 
      

       1,546,545  1,600,772  31 المعدلة الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاءاألرباح قبل 
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 الموحد  الدخل الشامل بيان

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

   2021  2020 
 ألف درهم  ألف درهم  ات إيضاح 
      

 397,008  853,344   ربح السنة 
      

      :األخرى  ةالشامل )الخسارة( /الدخل
      

 ال لح   بابن إلى  هب الحقبي يتم إعبدة تب اف قد ال  مد التل
      الخسبرة:  أو  

      
 حب  الدخل   -استث برال مبتسب  وفقبي لبقمس ال لكا  

       30,394) ل 37,136  16 الشبمل اآلخ    
      

       30,394) ل 37,136   مجموع الدخل/ )الخسارة( الشاملة األخرى 
      

       366,614  890,480   الدخل الشامل للسنة مجموع 
      

      عائد إلى:  
 364,038  882,830   مبلكل الش أ  

       2,576  7,650  37 حقمس ال لكا   ي  ال ساط ة  
      
   890,480  366,614       
 
 



 11                          شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع

 ال محدةع  ال بلا   ال ابمبلمن هذه ال يتجزأ   جزءاإليضبحبل ال  فق  تشول 

 
 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

  
 رأس  
  المـال

 إحتياطي 
  قانوني

 إحتياطي 
  توزيع األصول 

 إحتياطي  
تحوط التدفقات  

  النقدية  
 إحتياطي  
  اندماج  

 أرباح
  مستبقاة 

 مساهمة  
  المالك 

حقوق الملكية  
العائدة إلى  

  الشركة   يمالك
 حقوق الملكية  
 المجموع    غير المسيطرة 

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

 7,526,082  2,890  7,523,192  -  2,032,531  1,520,656    103,781 ل   22,063 ل 255,849  3,840,000   2020ي بي   1ال أيد فل 
 397,008  2,576  394,432  -  394,432  -  -  -  -  -   لس  ارلح 

   30,394 ل -    30,394 ل -  -  -    30,394 ل -  -  -  للس  الخسبرة الشبمل  األخ ف 
                     
                     

 366,614  2,576  364,038  -  394,432  -    30,394 ل -  -  -  للس  مج م" الدخل الشبمل 
 31,510  31,510  -  -  -  -  -  -  -  -  لمعبد بابمه تأساس ش أ  تبنع  

 -  -  -  -    39,443 ل -  -  -  39,443  -  مبمل إلى احتابطل قبمممل 
 33,343  -  33,343  33,343  -  -  -  -  -  -  مسبه   ال بلخ 

 بدل االستبماذ على زومز أمرب  
                        201,368 ل -    201,368 ل -  -    201,368 ل -  -  -  -    لد   16لإيضبح  
                     

 7,756,181  36,976  7,719,205  33,343  2,387,520  1,319,288    134,175 ل   22,063 ل 295,292  3,840,000  لمعبد بابمه  2021ي بي   1ال أيد فل 
 853,344  7,650  845,694  -  845,694  -  -  -  -  -   لس  ارلح 

                      37,136  -  37,136  -  -  -  37,136  -  -  -  للس    اآلخ الدخل الشبمل 
                     

 890,480  7,650  882,830  -  845,694  -  37,136  -  -  -  للس  مج م" الدخل الشبمل 
 -  -  -  -    84,569 ل -  -  -  84,569  -  مبمل إلى احتابطل قبمممل  

 2,036,367  -  2,036,367  2,036,367  -  -  -  -  -  -  مسبه   ال بلخ 
فل ش أ  تبنع    مسبهم من    ا مسبه   إفبف 

 8,997  8,997  -  -  -  -  -  -  -  -    37لإيضبح 
 أمبب  أرلبح معل   لبقمس ملكا   ي   

                        1,077 ل   1,077 ل -  -  -  -  -  -  -  -    37لإيضبح   مساط ة فل ش أبل تبنع   
                     

                      10,690,948  52,546  10,638,402  2,069,710  3,148,645  1,319,288  (97,039 ) (22,063 ) 379,861  3,840,000  2021ديسمبر  31الرصيد في 
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 بيان التدفقات النقدية الموحد 

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 
 إيضاحات

 2021 
 ألف درهم 

 2020 
 ألف درهم 

 لمعبد بابمه       
      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 397,008  853,344   الس  رلح 
      تعديالل لر: 

 431,717  502,094  6، 5 استهالك م تلكبل وآالل ومعدال واستث برال عقبري  
 33,322  33,309  8 حق استخدام ال مجمدال   استهالك

 10,691  10,690  7 إطفبء ممجمدال  ي  مل مس   
 458,900  25,813) ) 6 لعوس / خسبرة إمخفبض قا   إستث برال عقبري  

 51,017) ل 29,248) ) 9 من مشبريح مشت أ   ال تبئج حب  
 خسبئ  امخفبض القا   لنبلببفل من العومسبل  على 

 92,394  20,508  11 ال مجمدال ال بلا     
 797  1,210  13 مخبص مخزون نطلء الب أ   

   106,986 ل 131,919) ) 17 إطفبء م ح حومما   
 497  7,153  5 م تلكبل وآالل ومعدال  استبعبد خسبرة من 

 28,497  29,284  18 مخبص موبفآل مهبي  الخدم  لل م فين 
 248  287) )  لموسب / خسبرة أ   ع الل أج  ا   

 326,538  341,844   تكبلاف ت ميل  
             4,645) ل 627) )  إي ادال فمائد 

 1,617,961  1,611,542   التشغيلية قبل الحركة في رأس المال العامل التدفقات النقدية 
  5,408 ل ( 9,964 )  زيبدة فل مخزون 

   967,825 ل ( 520,865 )  زيبدة فل ذمم مدي   تجبري  وأخ ف 
   314,078 ل ( 1,766 )  فل مببريف مدفمع  مقدمبي ودفعبل مقدم   زيبدة 

             124,173  ( 267,211 )  فل ذمم دائ   تجبري  وأخ ف   / زيبدة مقصل
 454,823  811,736   النقد الناتج من العمليات 

   15,756 ل ( 6,596 ) 18 موبفآل مهبي  خدم  ال م فين ال دفمع 
   12,793 ل ( 12,463 )  تسديد عقمد إيجبر قبي ة األجل 

              5,490 ل ( 6,108 )  م خفض  القا    ل مجمدالتسديد 
       420,784  786,569   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 13,878  734  5 متببالل من باح م تلكبل وآالل ومعدال 
  2,639,273 ل ( 2,856,265 ) 5 ش اء م تلكبل وآالل ومعدال 

 240,313) ل 268,590) ) 6 ش اء استث برال عقبري   
 55,522) ل 21,190) ) 9 إستث برال ممدع  فل مشبريح مشت أ 

 45,600  60,811  9 مشبريح مشت أ أمبب  أرلبح مستل   من 
 -  700,000  29 تسديد مستلم من ق ض مقدم إلى جه  ذال عالق  

 700,000) ل -   إلى جه  ذال عالق  ق ض مقدم 
  9,364 ل ( 15,154 ) 14 اإلستث بر فل ودائح قبي ة األجل 

 9,713  9,048  14 ودائح قبي ة األجل مستبق 
             4,645  627   ت ميل مستل   إي ادال

        3,570,636 ل ( 2,389,979 )  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
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 ال محدةع  ال بلا   ال ابمبلمن هذه ال يتجزأ   جزءاإليضبحبل ال  فق  تشول 

 
 بيان التدفقات النقدية الموحد 

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 
 إيضاحات

 2021 
 ألف درهم 

 2020 
 ألف درهم 

 لمعبد بابمه       
      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 2,369,552  2,600,841  21 متببالل من ق وض ب كا  
 39,538) ل 5,504,709) ) 21 تسديد ق وض ب كا 

 -  3,597,165  20 إأدار س دال متببالل من  
 -  22,000) ) 20 تكبلاف ال عبمالل ال دفمع  إلأدار الس دال 

 368,243  94,941  17 مستل  م ح حومما  
 -  2,036,367     الش أ  األم مسبه بل مستل   من  

      51,730 ل ( 102,840 )  فمائد مدفمع  
   265,480 ل ( 255,149 ) 19 مدفمعبل لش أبل ال ش و"

   15,121 ل ( 28,002 ) 8 تسديد ال  لغ ال ئاسل ل طلملبل عقمد إيجبر 
 11,933) ل 38,370) )  اإليجبر   ل طلملبل عقمدجزء الفبئدة   تسديد

 -  ( 1,077 )  أمبب  أرلبح مدفمع  لبقمس ملكا   ي  مساط ة فل الش أبل التبنع  
             960  -   سبه   فل رأس ال بل من حقمس ال لكا   ي  ال ساط ة م

             2,354,953  2,377,167   صافي النقد الناتج من األنشطة التمويلية
         794,899 ل 773,757   صافي الزيادة/ )النقص( في النقد ومرادفات النقد 

             1,056,945  262,046  14 الس  ال قد وم ادفبل ال قد فل بداي  
       262,046  1,035,803  14   السنةنقد ومرادفات النقد في نهاية ال
      

      معامالت غير نقدية هامة: 
      

 تبميل أع بل رأس بلا  قيد الت فيذ إلى ذمم مدي   ل ش و" تطمي   
       -  493,196  11 مي بء الفجي ة 
      

       -  20,998  17 م ح حومما  مبمل  إلى جه  ذال عالق 
      

 م لغ مستبق من جه  ذال عالق  تم مقبأته مقببل م لغ  
       -  84,610   مستبق لجه  ذال عالق  
      

       -  237,000  5 ألأل مبتف  نه لل اح   مبمل أع بل رأس بلا 
      

       33,343  -   إستث برال عقبري  على شول مسبه   ال بلخ مستل   
      

 ي  ال ساط ة على شول  ال لكا  مسبه   رأس بلا  مستل   من حقمس  
       30,550  8,997   م تلكبل وآالل ومعدال 
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  الموحدة المالية بالبياناتإيضاحات تتعلق 

 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
  معلومات عامة 1
 

ألحوبم ال  سرمم    وفقبي ممام. أبم  لش  هل شر أ  مسربه   عبم  تأسرسرت  مج مع  الشر أ ش أو ششلل مام. .عمع" لإن شر أ  أبم  ل  
لشال  سرررررررممش  أجزء من إعبدة هاول  قطب" ال مام. التجبري  فل    2006مبرس   4البررررررربدر بتبريخ    2006  لسررررررر   6األمي ص رقم ل

 عإمبرة أبم  ل لشاإلمبرةش 
 

ع إن ع مان ال وتب 2006مبرس  29 ة التخطال واالقتبررربد وحبرررلت على رخبرررتهب التجبري  بتبريخ  تم تسرررجيل الشررر أ  لدف دائ
 .، مي بء زايد، أبم  ل، اإلمبرال الع لا  ال تبدة54477ال ئاسل ال سجل للش أ  هم  عب: 

 
شررر أ  إلى شررر أ  أبم  ل  ، تم مقل ملكا  ال143/2019وق ار ال جلس الت فيذص رقم   2018  لسررر   2ن مجب قبممن أبم  ل رقم ل

ول بءي على ذلخ، فإن شر أ  أبم  ل الت  مي  القبنضر     2019يمميم   20الت  مي  القبنضر  .عمع"ع من حومم  أبم  ل اعتببراي من 
 .عمع"ع هل الش أ  األم للش أ ، وحومم  أبم  ل لشالبومم ش  هل الجه  ال ساط ة ال هبئا  على الش أ ع

 
والشرر أبل التبنع  لهب وال شرربريح ال شررت أ  ليشرربر إليهب معبي برررررررررررررررر شال ج مع ش  وت معت إلى أع بل متكبمل  رأسررابي مح  م ت الشرر أ  

 والخدمبل اللمجستا  والخدمبل البب ي  وال ق ا :  ال دن االقتببدي  وال  بطق الب ةع لابل ع   ال مام. و 
 

وتقمم بتشرررررررررررغيل ال بطبل ن مجب ت تيببل االمتابز فل دول  اإلمبرال الع لا   التل ت تلخ ممام. فل إمبرة أبم  ل  ،  الموانئ •
 ال تبدةع

وث بمل م بطق  ذعمعمع لكيزاد  خلاف  البرر بعا  شرر أ  م طق ، التل تدي  نشررول أسرربسررل الحرة المدن االقتصـادية والمناطق •
 ع2020ج مع  فل بداي  فل ال  ش أ  ال  بطق االقتببدي  ال تخبب  لزوز أمرب أ بعا  أخ ف نعد دمج 

، والتل تقدم مج مع  من الخدمبل اللمجسرررررتا ، مثل خدمبل ال قل والتخزين وم بول  البضررررربئح وخدمبل القا   اللوجســــتيات  •
 ؛لمجستكس ش أ  الشخص الماحد ذعمعمع ال ضبف ، نشول أسبسل من خالل ش أ  ماوم

  والتدريب   خدمبل الدعم البب ص و   وإعبدة الشررررررررررررربن، ذلخ التغذي ،، التل تقدم مج مع  من الخدمبل البب ي ، ن ب فل  البحرية •
من خالل أبم  ل البب ي ، تعت   ال ج مع  هل ال سررررررررررررررؤول ال ئاسررررررررررررررل عن ال   ال ال ربئار  فل أبم  ل وال  ظم    ،البب ص 

 للقطب" البب ص فل أبم  ل؛ و

نربإلفرررررررررررررربفر  إلى الخردمربل ال قردم     ذعمعمع   قطح، والتل تقردم الخردمربل ال ق ار  للع الء الخربرجيين من خالل بمانر  الالرقمـية •
 إلى القطبعبل األخ فع  

 أدمبه على التماللع 9و 3األمشط  ال ئاسا  للش أبل التبنع  وال شبريح ال شت أ  ال ئاسا  م ي   فل إيضبح  إن  
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2
 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها وليس لها أثر هام على البيانات المالية الموحدة   2/1
 

التعديالل التبلا  على ال عبيي  الدولا  للتقبري  ال بلا  البررررررررربدرة عن مجلس معبيي   بتط يق  ال ج مع    قبمتفل السررررررررر   الببلا ،  
ع لم يون لتط يق ال عبيي  الدولا   2021ي بي    1ت دأ فل أو نعد التل   ببسررررررررر ا   ال  للفت السررررررررر ص إلزامابي  ال ببسرررررررررب  الدولا  التل ت

للتقبري  ال بلا  الجديدة وال عدل  أص تأثي  هبم على ال ببلغ ال درج  للسررررررررررررر مال الببلا  والسررررررررررررربنق  ولكن قد يؤث  على مببسرررررررررررررب  
 ال عبمالل أو الت تيببل ال ستق لا  لل ج مع ع

 
 7ال عابر الدولل للتقبري  ال بلا  رقم األدوال ال بلا : اإلفببحبل و   7تعديالل على ال عابر الدولل للتقبري  ال بلا  رقم  •

 ؛إي مرإعبدة تشويل نأممر مب ق ل االست دال فل سابس ال تعلق  األدوال ال بلا :  
   ؛بتع يف األع بلال تعلق   بل  امدمبجبل األع 3تعديالل على ال عابر الدولل للتقبري  ال بلا  رقم  •
السررررررابسرررررربل   8 ال عابر ال ببسرررررر ل الدولل رقمع ض ال ابمبل ال بلا  و  1تعديالل على ال عابر ال ببسرررررر ل الدولل رقم  •

 ؛ وال ببس ا ، التغي ال فل التقدي ال واألخطبء ال ببس ا  ال تعلق  بتع يف ال بدي 
امتارربزال اإليجرربر ذال   –  19  –عقمد اإليجرربر ال تعلقرر  نومفيررد    16تعررديالل على ال عارربر الردولل للتقرربري  ال رربلارر  رقم   •

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

 لم تقم ال ج مع  بتط يق ال عبيي  الدولا  للتقبري  ال بلا  الجديدة وال عدل  ال بدرة التبلا  والتل لم يبن ممعد تط اقهب نعد:
 

  المعّدلةالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و 
 يسري تطبيقها للفترات  

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
ال تعلق نبلعبئدال م تلكبل وآالل ومعدال    16تعديالل على ال عابر ال ببس ل الدولل رقم  

 ق ل االستخدام ال قبمد 
 2022ي بي    1 

   
رقم   الدولل  ال ببس ل  ال عابر  على  ال بت ل    37تعديالل  ال طلملبل  ال خبببل، 

 تكلف  ت فيذ العقد  -وال مجمدال ال بت ل  ال تعلق نبلعقمد ال ثقل  نبإللتزامبل 
 2022ي بي    1 

   
    2022ي بي    1  على ال عبيي  الدولا  للتقبري  ال بلا     2020-2018دورة التبسي بل الس مي   

ع ض ال ابمبل ال بلا : تب اف ال طلملبل  1تعديالل على ال عابر ال ببس ل الدولل رقم 
 ك تداول  أو  ي  متداول  

 2023ي بي    1 
   

امدمبج األع بل: نبإلشبرة إلى اإلطبر    3تعديالل على ال عابر الدولل للتقبري  ال بلا  رقم  
 ال فبها ل 

 2022ي بي    1 
   

السابسبل ال ببس ا ، التغيي ال فل التقدي ال    8تعديالل على ال عابر ال ببس ل الدولل رقم  
 ال تعلق بتع يف التقدي ال ال ببس ا  واألخطبء ال ببس ا 

 2023ي بي    1 
   

رقم   ال بلا   للتقبري   الدولل  ال عابر  على  ال محدة  10تعديالل  ال بلا   وال عابر    ال ابمبل 
ال تعلق  ن عبلج     استث برال فل ش أبل زميل  ومشبريح مشت أ   28ال ببس ل الدولل رقم  

 باح أو ال سبه   فل األأمل بين ال ستث   والش أبل الزميل  أو ال شبريح ال شت أ ع 

ترررربريخ  أجررررل  التط يق    تررررأجيررررل  إلى 
 ع ي  مس ى

 
ة  فت  فل  سرررررررررم  يتم تط اقهب فل ال ابمبل ال بلا  ال محدة لل ج مع  أن هذه ال عبيي  الجديدة والتفسررررررررري ال والتعديالل  تتمقح اإلدارة  

ال محدة والتفسررررررررررررري ال والتعديالل أص تأثي  جمه ص على ال ابمبل ال بلا     الجديدة  يومن لتط يق هذه ال عبيي  ولن  ،التط يق األولل
 عال  دئللل ج مع  فل فت ة التط يق  
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع(  2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  
 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3

 االلتزامبيان 
تم إعداد ال ابمبل ال بلا  ال محدة ب بءي على ال عبيي  الدولا  للتقبري  ال بلا  وتتمافق مح ال ظبم األسررررربسرررررل للشررررر أ  وحيث ب ي ط ق،  

لسر     26لوتعديالته ع أردر م سرمم نقبممن اتببدص رقم   2015لسر    2مح القبممن االتببدص لدول  اإلمبرال الع لا  ال تبدة رقم 
ودخلت   2021سرررررررر ت       27نشررررررررأن الشرررررررر أبل التجبري  فل   2015لسرررررررر     2أحوبم القبممن االتببدص رقم  بتعديل نعض  2021

نبررررررررررردد م اجع  األحوبم الجديدة وسررررررررررريتم تط يق متطلببتهب فل ممعد ال  الشررررررررررر أ ع إن 2021ي بي    2التعديالل حيز الت فيذ فل  
 يتجبوز س   واحدة من تبريخ دخمل التعديالل حيز الت فيذع

 اإلعدادأساس 
ال ربلار  التل يتم قاربسررررررررررررررهب   ال مجمدالتم إعداد ال اربمبل ال ربلار  ال محدة وفقربي ل  ردأ التكلفر  التربريخار ، نبسررررررررررررررتث ربء إعبدة تقيام نعض 

نبلقا   العبدل  من خالل الدخل الشررربمل اآلخ  فل مهبي  أل فت ة تق ي ، أ ب هم ممفرررح فل السرررابسررربل ال ببسررر ا  أدمبهع تسرررت د 
 السلح والخدمبلع  تببدل ال قدم مقببل  لل دلف  التبريخا  نشول عبم على القا   العبدل   التكل

 
إن القا   العبدل  هل القا   التل سررررررررريتم اسرررررررررتالمهب ل اح أحد ال مجمدال، أو دفعهب لتبميل أص من ال طلملبل فررررررررر ن معبمالل  

نط يق  مببش ة إذا أبن السع  ي ون تبقاقه أو تم تقدي ه   ع ب م تظ   بين ال تعبملين نبلسررررررررررررمس فل ترررررررررررربريخ القابس، نغض ال ظ   
نعين االعتبربر تلرخ    ال ج معر نربسررررررررررررررتخردام تق ار  تقيام أخ فع وع رد تقردي  القا ر  العربدلر  ألص من ال مجمدال أو ال طلملربل، ترأخرذ  

مس تلخ العمامل نبلبسرببن ع د تسرعي  إذا أخذ ال تعبملين فل السر   فل تبريخ القابسع  العمامل ع د تسرعي  ال مجمدال أو ال طلملبل
يتم تبديد القا   العبدل  أل  اض القابس و / أو اإلفبررررررررربح فل هذه ال ابمبل ال بلا     ال مجمدال أو ال طلملبل فل تبريخ القابسع

، والقابسرربل  16لتقبري  ال بلا  رقم لال محدة على هذا األسرربس، نبسررتث بء معبمالل التأجي  التل تقح فرر ن مطبس ال عابر الدولل  
ال عابر  فل    أررررررررررررربفل القا   القببل  للتبققالتل لهب نعض أوجه التشررررررررررررربنه مح القا   العبدل  ولك هب لاسرررررررررررررت القا   العبدل ، مثل 

 ع36 رقم  الدولل  ال عابر ال ببس لفل   االستخدامفل  قا   الأو  2 رقم  الدولل  ال ببس ل
 

       ي      اسرررررت بدا  إلى   3أو  2، 1ال بلا ، يتم تبررررر اف قابسررررربل القا   العبدل  فل ال سرررررتمف نبإلفررررربف  إلى ذلخ، أل  اض إعداد التقبري   
درج  مب إذا أبمت هذه ال دخالل إلى قابسرررررررررربل القا   العبدل  ي ون مالحظتهب، وأه ا  ال دخالل لقابس القا   العبدل  نبررررررررررمرة  

 ع شبمل 
 

رهم  نربعتبربره ع لر  الع ض لل ج معر  ويتم تق يرب ج اح القام إلى  لقرد تم ع ض ال اربمربل ال ربلار  ال محردة نربلردرهم اإلمربراتل لالرد
 أق ب ألف لألف درهم  إال إذا أشي  إلى  ي  ذلخع 

 مبدأ االستمرارية
تمقعربل معقملر  نرأن ال ج معر  لرديهرب ال مارد الكربفار     ، فل تربريخ اعت ربد ال اربمربل ال ربلار  ال محردة،لردف أعضرررررررررررررربء مجلس اإلدارةإن  

فل إعداد ال ابمبل ال بلا     لل ببسررب لالسررت  ار فل األع بل فل ال سررتق ل ال  ظمرع ولبلتبلل، اسررت  وا فل اعت بد م دأ االسررت  اري   
 ال محدةع
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   التبلا :تتض ن ال ابمبل ال بلا  ال محدة ال ابمبل ال بلا  للش أ  والش أبل التبنع  لهب  
 

 النشاط الرئيسي  بلد التأسيس نسبة الملكية إسم الشركة التابعة  
 2021 2020   
     

     العاملة الشركات التابعة 
 ش أ  ال  بطق االقتببدي   

   –ال تخبب  لزومز أمرب    
 ش أ  الشخص الماحد ذعمعم   

ال ببمل  تأجي  قطح األرافل الب بعا  و  اإلمبرال الع لا  ال تبدة  100٪ % 100
 ع للع بلالسو ا  

     
 ش أ  الشخص   –ماوم لمجستكس 

 الماحد ذعمعم   
والخدمبل  تب يل وتف يغ البضبئح إدارة  اإلمبرال الع لا  ال تبدة  100٪ % 100

      اللمجستا ع
 ش أ  أبم  ل للخدمبل البب ي   

 سفين ذعمعم  -  
 الخدمبل ال الحا ع  اإلمبرال الع لا  ال تبدة  100٪ % 100

     
تأجي  األرافل وال خبزن الب بعا    اإلمبرال الع لا  ال تبدة  ٪100 % 100 ذعمعم خلاف  الب بعا   ش أ  م طق 

      ع والتجبري 
      إدارة ال  بطق الب ة الب بعا   اإلمبرال الع لا  ال تبدة  ٪100 % 100 م طق  أبم  ل الب ة ذعمعم 

الخدمبل ال ق ا  وحلمل تك ملمجاب   اإلمبرال الع لا  ال تبدة  ٪100 % 100 بمان  ال قطح ذعمعم ش أ  
      ع ال علممبل

   –ش أ  الفجي ة لتشغيل ال  اف. 
 م اف. الفجي ة ذعمعم   

   ع مشغل ال بط  اإلمبرال الع لا  ال تبدة  100٪ % 100
     

 لتشغيل  لش أ  ممام. أبم  ل  
 والخدمبل اللمجستا  ذعمعم     

 إدارة ال مام.ع  اإلمبرال الع لا  ال تبدة  100٪ % 100
     

التعبمل مح واردال  و  آر أو آر أو مبط   اإلمبرال الع لا  ال تبدة  ٪51 %51 أوتمتي م بل مي بء خلاف  ذعمعم 
      السابرال وع لابل إعبدة الشبنع 

   –أكبدي ا  أبم  ل البب ي  
 ش أ  الشخص الماحد ذعمعم   

التعلام والتدريب البب ص فل دول  اإلمبرال   اإلمبرال الع لا  ال تبدة  100٪ % 100
      وال  طق ع 

 والخدمبل   البب ص اوفكم للدعم 
 اللمجستا  ذعمعم   

 ع ال  ي و الخدمبل البب ي   اإلمبرال الع لا  ال تبدة  51٪ 51%
     

ش أ  الشخص   –الهيئ  البب ي  
 الماحد ذعمعم 

 عالخدمبل البب ي  اإلمبرال الع لا  ال تبدة  100٪ % 100
     

اس بل  ممام. أبم  ل اللمجستا  
 سل

 ع تب يل وتف يغ البضبئح  سلط   ع بن  100٪ % 100

     
  ةالحالي  السنةالشركات التابعة الجديدة التي تم إنشاؤها خالل 

 ش أ  الشخص   –فيدرز ش أ  سفين 
 - % 100 الماحد ذعمعم   

 ع لابل الشبنع  اإلمبرال الع لا  ال تبدة 
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 النشاط الرئيسي  بلد التأسيس نسبة الملكية إسم الشركة التابعة  

 2021 2020   
     

   خالل السنة الحالية  الشركات التابعة المتوقفة
 الاب  للتجبرة العبم  ال بدودة 

 م تجبل التجبرة العبم   اإلمبرال الع لا  ال تبدة  ٪100 % 100 لالاب     
 أكبدي ا  أبم  ل البب ي  م أز  

 ش أ  الشخص الماحد   – تدريب   
 ذعمعم   

 التدريب البب ص  اإلمبرال الع لا  ال تبدة  100٪ % 100

 ش أ    – كيزاد إلدارة ال  افق 
 إدارة ال  افق  اإلمبرال الع لا  ال تبدة  ٪100 % 100 الشخص الماحد ذعمعم   

   –كيزاد ل  افق الطبق  والخدمبل 
 إدارة ال  افق  اإلمبرال الع لا  ال تبدة  ٪100 % 100 ش أ  الشخص الماحد ذعمعم   

   -ماشبن للخدمبل األم ا  
 إدارة ال  افق  اإلمبرال الع لا  ال تبدة  100٪ % 100 

 العميد إلدارة ال شبريح والعقبرال  
 ذعمعم لالعميد    

 إدارة وتأجي  العقبرال  اإلمبرال الع لا  ال تبدة  99٪ 99%

 البميذة لل قبوالل العبم  والخدمبل  
 ذعمعم لالبميذة   اللمجستا   

 تطمي  وإدارة وتسميق ال  بطق الب ةع  اإلمبرال الع لا  ال تبدة  99٪ 99%

   ش أ  أيزاد للت  ا  والخدمبل  
الشخص    ش أ  -ال جت عا  

 الماحد ذعمعم 
 إدارة ال  افق  اإلمبرال الع لا  ال تبدة  100٪ % 100

 
  31  حتى  شرررر أبتهب التبنع لتشررررت ل ال ابمبل ال بلا  ال محدة على ال ابمبل ال بلا  للشرررر أ  وال  شررررآل الخبفررررع  لسرررراط ة الشرررر أ  

 ع تتبقق الساط ة ع دمب يومن لدف الش أ :ديس    من أل س  
 

ل سررررررتث   بهب أو البقمس  التع ض للعمائد ال تغي ة ال بتج  من الشرررررر اك  مح الجه  ا السررررررلط  على الجه  ال سررررررتث   فيهب؛ •
 ؛ وفيهب 

 القدرة على استخدام سلطتهب على الجه  ال ستث   بهب للتأثي  على عمائدهبع •
 

إلى وجمد   المقبئح والظ و نإعبدة تقيام فا ب إذا أبن لديهب سرررراط ة على الجه  ال سررررتث   بهب أم ال فل حبل أشرررربرل   الشرررر أ تقمم 
 تغي ال فل واحد أو أكث  من ع بأ  الساط ة الثالع ال درج  أعالهع 

 
سراط ة على الجه  ال سرتث   بهب أقل من  بل ا  حقمس التبرميت فل الجه  ال سرتث   بهب، فإمهب ت تلخ ال  الشر أ ع دمب يومن لدف 

ع دمب تكمن حقمس التبرررررميت أبفا  ل  بهب القدرة الع لا  لتمجاه األمشرررررط  ذال البرررررل  للجه  ال سرررررتث   بهب نشرررررول م ف دع تأخذ  
فل الجه  ال سرررتث   بهب  الشررر أ ذال البرررل  لتقيام فا ب إذا أبمت حقمس تبرررميت  المقبئح والظ و   فل االعتببر ج اح   ال ج مع 

   كبفا  أم ال ل  بهب الساط ة، ن ب فل ذلخ: 
 

 لبقمس التبميت نبل ظ  إلى حجم وتمزيح أسهم أأببب األأمال اآلخ ين؛ الش أ حجم امتالك  •
 ألأمال اآلخ ين أو أط ا  أخ ف؛، أو أص من مبلكل االش أ حقمس التبميت ال بت ل  التل ت تلكهب  •
 البقمس ال بشئ  من الت تيببل التعبقدي  األخ ف؛ و •
ت تلخ، أو ال ت تلخ، القدرة الببلا  لتمجاه األمشررررط  ذال البررررل  فل    الشرررر أ أي  حقبئق و  و  إفرررربفا  تشرررري  إلى أن  •

 ال سبه ين السبنق عالمقت الذص يطلب فاه إأدار ق ارال، نبإلفبف  إلى أم بت التبميت فل اجت بعبل  
 

السرررراط ة على الشرررر أ   الشرررر أ التبنع  وي تهل ع دمب تفقد   الشرررر أ السرررراط ة على   للشرررر أ ي دأ تمحيد الشرررر أ  التبنع  ع دمب يومن 
 أووعلى وجه التبديد، يتم إدراج إي ادال ومببريف الش أبل التبنع  ال ستبمذة أو ال ستبعدة خالل الس   فل بابن ال لح  التبنع ع  

السراط ة على الشر أ   الشر أ على السراط ة وحتى التبريخ الذص تفقد فاه   الشر أ الخسربرة ال محد بدءاي من التبريخ الذص تببرل فاه 
 التبنع ع  



 19            شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع

 

 
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع( ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3

 )يتبع( أساس التوحيد

 ع دمب يومن ذلخ ف وريبي، يتم إج اء التعديالل على ال ابمبل ال بلا  للش أبل التبنع  لتتمافق مح السابسبل ال ببس ا  لل ج مع ع  
 

يتم حرذ  ج اح ال مجمدال وال طلملربل، حقمس ال لكار ، اإلي ادال، ال برررررررررررررربريف والتردفقربل ال قردير  ال تعلقر  نربل عربمالل مرب بين  
 بمل ع د تمحيدهبعش أبل ال ج مع  نبلك

 
يتم تبديد حقمس ال لكا   ي  ال سرراط ة فل الشرر أبل التبنع  نشررول م فبررل عن حقمس ال ج مع  فل هذه الشرر أبلع قد يتم قابس 

فل   ال مجبلحبمليهب للببرررمل على حبررر  مسررر ا  فل أررربفل   وت  ححقمس ال لكا   ي  ال سررراط ة التل ت ثل حقمس ملكا  حبلا   
فل القا   العبدل  لبرررررربفل ال مجمدال  حبل  التبررررررفا  م دئابي نبلقا   العبدل  أو نبلببرررررر  ال سرررررر ا  لبقمس ال لكا   ي  ال سرررررراط ة

يتم اختابر أسبس القابس على أسبس أل معبمل  على حدةع يتم قابس حقمس ال لكا   ي  ال ساط ة األخ ف م دئابي  ع  القببل  للتبديد
، إن القا   ال درج  لبقمس ال لكا   ي  ال سرراط ة هل قا   هذه الببررص ع د اإلعت ا   االسررتبماذحقبي لتبريخ  ال نبلقا   العبدل ع

   ال  دئل نبإلفبف  إلى حبص حقمس ال لكا   ي  ال ساط ة فل التغيي ال الالحق  فل حقمس ال لكا ع
 

حتى وإن   وحقمس ال لكا   ي  ال سرررراط ة  الشرررر أ مبلكل    إن ال لح أو الخسرررربرة وأل ب د من الدخل الشرررربمل اآلخ  تكمن عبئدةي إلى
 عمتج عن ذلخ عجز فل رأيد حقمس ال لكا   ي  ال ساط ة

 
التغي ال فل حبرررص ال ج مع  فل شررر أبل تبنع  والتل ال تؤدص إلى خسررربرة السررراط ة أ عبمالل حقمس ملكا ع يتم  احتسرررببيتم 

سررررراط ة لتعوس التغي ال فل حبررررربرررررهب فل الشررررر أبل التبنع ع يتم تعديل القام ال درج  لببرررررص ال ج مع  والببرررررص  ي  ال 
اإلعت ا  نأص ف س بين قا   تعديل حقمس ال لكا   ي  ال سرررررررررراط ة والقا   العبدل  لل دل ال دفم" أو ال ق مض مببشرررررررررر ة فل حقمس  

 ال لكا  ويومن عبئداي إلى مبلكل الش أ ع
 

تبنع  والتل ال تؤدص إلى خسرررربرة السرررراط ة يتم احتسررررببهب أ عبمالل حقمس ملكا ع الشرررر أبل الفل   ال ج مع إن التغي ال فل ملكا  
يتم تعديل القام ال درج  ل لكا  ال ج مع  وحقمس ال لكا   ي  ال سرررررررراط ة لتعوس التغي ال فل ملكيتهب فل الشرررررررر أبل التبنع ع يتم 

دل ال دفم" أو ال ق مض يتم إدراجه مببشرررررررررر ة فل حقمس  تعديل أص ف س بين قا   حقمس ال لكا   ي  ال سرررررررررراط ة والقا   العبدل  لل 
 .الش أ ال لكا  ويومن عبئداي إلى مبلكل  

 
ع دمب تفقد ال ج مع  السرراط ة على أص من الشرر أبل التبنع ، يتم االعت ا  نبل لح أو الخسرربرة فل ال لح أو الخسرربرة ويتم احتسرربنه  

 ال رردرجرر   القا رر   2ال ق مض والقا رر  العرربدلرر  ألص ملكارر  مبتف  بهررب؛ و ل  مج م" القا رر  العرربدلرر  لل رردل  1على أمرره الف س بين ل
السبنق  ل مجمدال الش أ  التبنع  لن ب فيهب الشه ة ، مط وحبي م هب مطلملبل الش أ  التبنع  وأصا من حقمس األقلا   ي  ال ساط ةع  

خ ف وال تعلق  بتلخ الش أ  التبنع  أ ب لم أن ال ج مع   يتم معبلج  ج اح ال ببلغ ال عت   بهب سبنقبي ف ن ب مد الدخل الشبمل األ
قبمت نبسرررتبعبد ال مجمدال أو ال طلملبل ذال البرررل  نشرررول مببشررر  ليتم إعبدة تبررر افهب إلى األرلبح أو الخسررربئ  أو يتم تبميلهب  

ل بلا  ع يتم اعتببر القا   إلى فئ  أخ ف فرررررررررررررر ن حقمس ال لكا  أ ب هم مبدد/مسرررررررررررررر مح نه فل ال عبيي  الدولا  إلعداد التقبري  ا
القا   العبدل  ع د االعت ا  ال  دئل    أمهب العبدل  ألص اسررررررررررتث بر متبقل فل الشرررررررررر أ  التبنع  سرررررررررربنقبي بتبريخ فقدان السرررررررررراط ة على  

كلف  ع د أو، ع د الضررررررر ورة ، الت 9وال سرررررررتخدم  لل عبلج  ال ببسررررررر ا  الالحق  وفقبي ل تطلببل ال عابر الدولل للتقبري  ال بلا  رقم 
 .االعت ا  ال  دئل لالستث بر فل الش أ  الزميل  أو ال ش و" ال شت ك
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 األعمالاندماج 
،  نبلقا   العبدل األع بل   امدمبجفل    ال دل ال بمليتم احتسررررربب االسرررررتبماذ على األع بل نبسرررررتخدام ط يق  االسرررررتبماذع يتم قابس 

ال بمل  من ق ل ال ج مع ، وال طلملبل التل   لل مجمداليتم احتسرررررررربنه على أمه مج م" القام العبدل  فل تبريخ االسررررررررتبماذ    والذص
تك دتهب ال ج مع  إلى ال بلكين السرررربنقين للشرررر أ  ال شررررت اة وحبرررر  حقمس ال لكا  البرررربدرة من ق ل ال ج مع  فل مقببل السرررراط ة  

 و الخسبرةعيتم احتسبب التكبلاف ال تعلق  نبالستبماذ ع د تك دهب ويتم إدراجهب فل ال لح أ  عالجه  ال ستبمذ عليهب على  
 

بتبريخ االسرررررررررتبماذ، يتم االعت ا  نبل مجمدال ال سرررررررررتبمذة القببل  للتبديد وال طلملبل ال ق مل  نقا هب العبدل  بتبريخ االسرررررررررتبماذ،  
 نبستث بء مب يلل:

 
يتم االعت ا  ن مجمدال أو مطلملبل الضررررر يب  ال ؤجل  وال مجمدال أو ال طلملبل ال تعلق  بت تيببل مزايب ال م فين وقابسرررررهب  •

 على التمالل؛    19وال عابر ال ببس ل الدولل رقم  12وفقبي لل عابر ال ببس ل الدولل رقم 
ل الدفعبل على أسررررررررربس األسرررررررررهم للجه  ال سرررررررررتبمذ عليهب أو يتم قابس ال طلملبل أو أدوال حقمس ال لكا  العبئدة إلى ت تيبب  •

ت تيببل الدفعبل على أسربس األسرهم لل ج مع  ال   م  السرت دال ت تيببل الدفعبل على أسربس األسرهم للجه  ال سرتبمذ عليهب  
 بتبريخ االستبماذ؛ و  2وفقبي لل عابر الدولل للتقبري  ال بلا  رقم 

يتم قابسررررررهب  5  ال برررررر ف  أ بتف  بهب لل اح وفقبي لل عابر الدولل للتقبري  ال بلا  رقم عبداالسررررررتبإن ال مجمدال لأو مج معبل   •
 وفقبي لذلخ ال عابرع

 
والقا      ال سررتبمذ عليهب   الجه يتم قابس الشرره ة نبعتببرهب الفبئض إلج بلل ال دل ال بمل، قا   حقمس ال لكا   ي  ال سرراط ة فل  

لإن وجدل  على أرررررربفل مببلغ   ال سررررررتبمذ عليهب   الجه العبدل  لببرررررر  حقمس ال لكا  ال بتف  بهب سرررررربنقبي من ق ل ال شررررررت ص فل 
ال مجمدال ال سررررررررررررررتبمذة القرببلر  للتبرديرد وال طلملربل ال ق ملر ع فل حربلر  أمره، نعرد إعربدة التقيام، أربن أررررررررررررررربفل مبربلغ ال مجمدال 

د وال طلملربل ال ق ملر  بتربريخ االسررررررررررررررتبماذ يتجربوز إج ربلل ال ردل ال بمل، وقا ر  حقمس ال لكار   ي   ال سررررررررررررررتبمذة القرببلر  للتبردير 
لإن وجدل ،    ال سرتبمذ عليهب  الجه ال بتف  بهب سربنقبي فل   ال سرتبمذوالقا   العبدل  لببر     ال سرتبمذ عليهب  الجه ال سراط ة فل  

  فل ال لح أو الخسبرةعيتم االعت ا  نبلفبئض أ وسب على أفق  الش اء مببش ةي 
 

ع دمب يتضررر ن ال دل ال بمل من ق ل ال ج مع  فررر ن امدمبج األع بل ت تيب بدل طبرئ، يتم قابس ال دل الطبرئ نقا ته العبدل   
بتبريخ االسررررررررررتبماذ وإدراجه أجزء من ال دل ال بمل فرررررررررر ن امدمبج األع بلع يتم تعديل التغي ال فل القا   العبدل  لل دل الطبرئ  

ؤهل أتعديالل لفت ة القابس نأث  رجعل، مح التعديالل ال  بثل  مقببل الشرررررررررررررره ةع إن تعديالل فت ة القابس هل التعديالل التل  ال 
التل تم الببرررررررررمل عليهب خالل شفت ة القابسش لالتل ال ي ون أن تتجبوز سررررررررر   واحدة من تبريخ    اإلفررررررررربفا ت شرررررررررأ من ال علممبل 

 لتل تمف ل بتبريخ االستبماذعاالستبماذ  حمل المقبئح والظ و  ا
 

تعت د ال ببسرررررب  الالحق  للتغي ال فل القا   العبدل  لل دل الطبرئ  ي  ال ؤهل أتعديالل لفت ة القابس على أافا  تبررررر اف ال دل  
فرررر ن   الطبرئع ال يتم إعبدة قابس ال دل الطبرئ ال برررر ف أبقمس ملكا  بتماريخ التقبري  الالحق  ويتم احتسرررربب تسررررميته الالحق 

حقمس ال لكار ع يتم إعربدة قاربس ال ردل الطربرئ اآلخ  نربلقا ر  العربدلر  بتماريخ التقربري  الالحقر ، مح اإلعت ا  نربلتغي ال فل القا ر  
 الخسبرةع أوالعبدل  فل ال لح  

 
لن ب فل ذلخ   مع امدمبج األع بل على م احل، يتم إعبدة قابس حبرر  حقمس ال لكا  ال بتف  بهب سرربنقبي من ق ل ال ج   إمجبزع د 

ال سررررررررتبمذ عليهب إلى القا   العبدل  بتبريخ االسررررررررتبماذ لن ع ى، ع دمب تببررررررررل ال ج مع  على   الجه فل    الع لابل ال شررررررررت أ  
ع يتم إعبدة تبرررررررر اف ال ببلغ ال بتج  من ال لح او الخسرررررررربرةالسرررررررراط ة  ويتم االعت ا  نبل لح أو الخسرررررررربرة ال بتج ، إن وجدل، فل  

ال لح او ال سرررررتبمذ عليهب ق ل تبريخ االسرررررتبماذ التل تم االعت ا  بهب سررررربنقبي فل الدخل الشررررربمل اآلخ  إلى    الجه الببرررررص فل 
 حيث تكمن هذه ال عبمل  مالئ   فا ب لم تم استبعبد هذه البب ع  الخسبرة
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 )يتبع( أساس التوحيد

 )يتبع( اندماج األعمال
إذا لم تكت ل ال ببسررررررررررررررب  األولا  المدمبج األع بل فل مهبي  فت ة التق ي  ع د حدوع االمدمبج، تقمم ال ج مع  نإدراج مببلغ مؤقت  
لل  مد التل لم تكت ل ال ببسررررررررررررب  لهبع يتم تعديل تلخ ال ببلغ ال ؤقت  خالل فت ة القابس لامظ  أعاله ، أو يتم االعت ا  ن مجمدال 

والظ و  القبئ   بتبريخ االسررررتبماذ، التل    المقبئح، لتعوس ال علممبل الجديدة التل تم الببررررمل عليهب حمل  ا إفرررربفأو مطلملبل 
 لم أبمت معلمم ، ألث ل على ال ببلغ ال عت   بهب فل ذلخ التبريخع

 الشهرة
 يتم اإلعت ا  نبلشه ة م دئابي وقابسهب أ ب هم م ين أعالهع 

 
  تخبررراص ع لغ ض اختببر امخفبض القا  ، يتم سررر ميبي ال يتم إطفبء الشررره ة ولكن يتم م اجعتهب لتبديد امخفبض القا   على األقل  

والتل من ال تمقح أن     ل قدل   تج ال محدال  اللل ج مع  لأو مج معبل التبنع   ل قد ل  ال  تج محدال  المن الشررررررررررررره ة على أل وحدة  
، أو نشرررول  سررر ميبي التل تم تخبررراص الشررره ة لهب للتبقق من امخفبض القا   ل قد  ل  ال  تج محدال الع يتم اختببر  الدمجتسرررتفيد من  

إذا أبمت القا   القببل  لالسررررت داد للمحدة ال  تج  لل قد    عامخفضررررت قا تهب ع دمب يومن ه بك مؤشرررر  على أن المحدة قد   تقبرلبي أكث   
أقل من القا   ال درج  للمحدة، يتم تب يل خسرررررررربرة امخفبض القا   أوالي لتخفاض القا   ال درج  للشرررررررره ة ال مزع  على المحدة ثم 

تم عوس خسررربئ  امخفبض القا   على ال مجمدال األخ ف للمحدة ت بسررر ابي على أسررربس القا   ال درج  لكل أأرررل فل المحدةع ال ي
 ال عت   بهب للشه ة فل فت ة الحق ع  

 
 ع د استبعبد المحدة ال  تج  لل قد، يتم إدراج ال  لغ العبئد للشه ة فل تبديد ال لح أو الخسبرة ال بتج  من االستبعبدع

 الخاضعة للسيطرة المشتركةمعامالت ال
الخبفرع  للسراط ة ال شرت أ  لل سربه ين نبلقا   الدفت ي  لهذه ال  شرآل/ األع بل  يتم االعت ا  نبالسرتبماذ على ال  شرآل/ األع بل  

 .ال دفم" لالستبماذ ورأس مبل الش أ  ال ستبمذ عليهب   ال دلفل تبريخ االستبماذع يتم تعديل حقمس ال لكا  ألص ف س بين 
 

ع ض أرقبم ال قبرم  الخبأرر  بهب وتعديل فت ة    تقمم ال ج مع  نبحتسرربب معبمالل السرراط ة ال شررت أ  نأث  رجعل من خالل إعبدة
إعداد التقبري  الببلا  الخبأررررررر  بهب ق ل تبريخ ال عبمل  أ ب لم أن الدمج قد حدع ق ل بداي  الفت ة األولى ال ع وفررررررر ع ومح ذلخ، 

 مشت أ ع فإن إعبدة ال ابن هذه ال ت تد إلى الفت ال التل لم تكن خاللهب ال  شآل خبفع  لساط ة

  المشاريع المشتركةاالستثمار في 
ال شرررر و" ال شررررت ك هم ت تيب مشررررت ك حيث يومن للجهبل التل لديهب سرررراط ة مشررررت أ  على الت تيب حقمقبي فل أرررربفل ممجمدال 
الت تيب ال شررت كع إن السرراط ة ال شررت أ  هل ال شرربرأ  ال تفق عليهب تعبقديبي للسرراط ة على الت تيب التل تظه  فقل ع دمب تسررتلزم  

 الق ارال حمل األمشط  ذال العالق  ممافق  إج بعاه من الجهبل التل تتشبرك الساط ةع
 

ع د تبديد التأثي  الجمه ص أو السررررراط ة ال شرررررت أ  م بثل  لتلخ الضررررر وري  لتبديد السررررراط ة على   تبديدهب التل يتم   االعتببرالإن  
 استث برال ال ج مع  فل مشبريعهب ال شت أ  نبستخدام ط يق  حقمس ال لكا ع  احتسببالش أبل التبنع ع يتم 

 
بسررررررررررررررتخردام ط يقر  حقمس ال لكار ، إال فل حربل تم يتم إدراج متربئج وممجمدال ومطلملربل الشرررررررررررررر أربل الزميلر  فل ال اربمربل ال ربلار  نر 

 5تبرررررررررر اف االسررررررررررتث بر أبسررررررررررتث بر مبتف  نه لل اح، فل تلخ الببل  يتم تسررررررررررجيله ب بء على ال عابر الدولل للتقبري  ال بلا  رقم 
 شع ممجمدال  ي  متداول  مبتف  بهب لل اح وع لابل متمقف ش
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 االستثمار في المشاريع المشتركة )يتبع(
فل بابن ال  أز ال بلل ال محد نبلتكلف  ويتم بي  ن مجب ط يق  حقمس ال لكا ، يتم االعت ا  نبالسرررررررتث بر فل مشررررررر و" مشرررررررت ك م دئا

ع دمب تزيد حبرررررر  ل شرررررر و" ال شررررررت كع لتعديله الحقبي لالعت ا  نببرررررر  ال ج مع  فل ال لح أو الخسرررررربرة والدخل الشرررررربمل اآلخ   
ال شرررر و" ال شررررت ك لالتل تتضرررر ن حقمقبي طميل  األجل   ذلخ شررررت ك عن حبرررر  ال ج مع  فل  ال شرررر و"  الال ج مع  فل خسرررربئ   

تتمقف ال ج مع  عن االعت ا  نببررررررتهب من فل ال شرررررر و" ال شررررررت ك ،   ال ج مع وتشررررررول نبلجمه  جزءاي من أرررررربفل اسررررررتث بر 
إلى البد الذص يومن فاه لدف ال ج مع  التزامبل قبممما  أو يتم االعت ا  نبلخسررررررررربئ  اإلفررررررررربفا  فقل  يتم ع  اإلفررررررررربفا   الخسررررررررربئ 

  ع و" ال شت كاستداللا  أو قدمت دفعبل نبل ابن  عن ال ش
يتم احتسرربب االسررتث بر فل ال شرر و" ال شررت ك نبسررتخدام ط يق  حقمس ال لكا  من التبريخ الذص أأررببت فاه الجه  ال سررتث   فيهب  
مشررررر و" مشرررررت كع ع د االسرررررتبماذ على اسرررررتث بر فل مشررررر و" مشرررررت ك، يتم االعت ا  نأص فبئض لتكلف  االسرررررتث بر على حبررررر   

القا   العبدل  ل مجمدال ومطلملبل الجه  ال سرررررررتث   فيهب القببل  للتبديد أشررررررره ة، التل يتم إفررررررربفتهب فل  ال ج مع  من أررررررربفل  
ال  لغ ال درج لالسرررررتث برع يتم االعت ا  نأص فبئض لببررررر  ال ج مع  على أررررربفل القا   العبدل  لل مجمدال وال طلملبل القببل   

  ، مببش ة فل ال لح أو الخسبرة فل فت ة االستبماذ على االستث برعللتبديد على تكلف  االستث بر، نعد إعبدة التقيام
مخفبض قا    اللتبديد مب إذا أبن من الضرررررر ورص االعت ا  نأص خسرررررربرة   36يتم تط يق متطلببل ال عابر ال ببسرررررر ل الدولل رقم 

لالسررررتث بر لن ب فل ذلخ  ل درج اع ع دمب يومن ذلخ فرررر وريبي، يتم اختببر إج بلل القا   مشرررر و" مشررررت كاسررررتث بر ال ج مع  فل  
من خالل مقبرم  قا ته القببل    م فبررررررررررلأأأررررررررررل   36الشرررررررررره ة  للتبقق من امخفبض القا   وفقبي لل عابر ال ببسرررررررررر ل الدولل رقم 

أص خسربرة   تمزيحال يتم ع  لالسرتث بر القا   ال درج مح     لالسرت داد لقا   االسرتخدام والقا   العبدل  مبقبربي تكبلاف ال اح أيه ب أعلى
أص  ن  عت ا االويتم ع  لالسرررررتث بر ال درج من القا    جزءي معت   بهب ألص أأرررررل، ن ب فل ذلخ الشررررره ة التل تشرررررول   قا    امخفبض

إلى البد الذص يزيد فاه ال  لغ القببل لالسرررت داد لالسرررتث بر   36لل عابر ال ببسررر ل الدولل رقم   وفقبي عوس لخسررربرة امخفبض القا   
  عالحقبي 

   عمشر و" مشرت ك تقمم ال ج مع  نبلتمقف عن اسرتخدام ط يق  حقمس ال لكا  بدءاي من التبريخ الذص يتمقف فاه االسرتث بر عن أممه 
سربنقبي وتكمن الببر  ال سرتبقبة أأرالي مبلابي، تقمم ال ج مع  نقابس الببر     ال شر و" ال شرت كدمب تبتف  ال ج مع  نببر  فل  ع 

أأأررررررررررررررل مبلل وفقبي    ال  دئلال سررررررررررررررتبقبة نبلقا   العبدل  فل ذلخ التبريخ ويتم اعتببر القا   العبدل  أقا تهب العبدل  ع د االعت ا   
فل تربريخ إيقرب  ط يقر  حقمس   لل شرررررررررررررر و" ال شررررررررررررررت ك ال ردرجر ع يتم إدراج الف س بين ال  لغ  9ال ربلار  رقم    لل عاربر الردولل للتقربري 

ال درج  فل تبديد   ال لكا ، والقا   العبدل  ألص حبر  مبتف  بهب وأص متببرالل من اسرتبعبد جزء من حبر  ال شر و" ال شرت ك
  لذلخ، تقمم ال ج مع  نبحتسرربب إج بلل ال  لغ ال عت   نه سرربنقبي  نبإلفرربفال وسررب أو الخسرربرة من اسررتبعبد ال شرر و" ال شررت كع 

ال شررر و" فا ب لم قبمت تلخ   مطلملبي على مفس األسررربس الذص قد يومن  ال شررر و" ال شرررت كفل الدخل الشررربمل اآلخ  ال تعلق بتلخ 
بر اف أص موسرب أو خسربرة معت   بهب إعبدة ت إذا تمنبسرتبعبد ال مجمدال أو ال طلملبل ذال البرل  مببشر ةع ولبلتبلل،   ال شرت ك

إلى ال لح أو الخسرربرة ع د اسررتبعبد ال مجمدال أو ال طلملبل ذال  ال شرر و" ال شررت كسرربنقبي فل الدخل الشرربمل اآلخ  من ق ل تلخ 
ف   البرررل ، تقمم ال ج مع  نإعبدة تبررر اف ال وسرررب أو الخسررربرة من حقمس ال لكا  إلى ال لح أو الخسررربرة لكتعديل إلعبدة تبررر ا

    ع ال ش و" ال شت كع د استبعبد 
ع دمب تقمم ال ج مع  بتخفاض حب  ملكيتهب فل مش و" مشت ك ولك هب تست   فل استخدام ط يق  حقمس ال لكا ، فإن ال ج مع   

ل اآلخ   ال لح أو الخسررربرة الببررر  من ال لح أو الخسررربرة التل تم االعت ا  بهب سررربنقبي فل الدخل الشررربم  إلىتقمم نإعبدة التبررر اف  
ال تعلق  بذلخ االمخفبض فل حبرر  ال لكا  فا ب لم أبن سرريتم إعبدة تبرر اف ال لح أو الخسرربرة إلى ال لح أو الخسرربرة ع د اسررتبعبد 

  ال مجمدال أو ال طلملبل ذال العالق ع
والخسرررربئ  ال بتج  من ال عبمالل ع دمب تقمم احدف م شررررآل ال ج مع  نبلتعبمل مح مشرررر و" مشررررت ك لدف ال ج مع ، فإن األرلبح  

ال شرت ك  مح ال شر و" ال شرت ك يتم االعت ا  بهب فل ال ابمبل ال بلا  ال محدة لل ج مع  فقل فر ن مطبس الببرص فل ال شر و"
   ي  ال  تبط  نبل ج مع ع  

ى الببررررررررص طميل  األجل فل  ، ن ب فل ذلخ متطلببل امخفبض القا  ، عل9تط ق ال ج مع  ال عابر الدولل للتقبري  ال بلا  رقم 
من أرربفل االسررتث بر فل الشرر أ  ال سررتث   فيهبع   جزءال شرر و" ال شررت ك التل ال تط ق عليهب ط يق  حقمس ال لكا  والتل تشررول 

طميل  األجل، ال تأخذ ال ج مع  فل البسرببن    الببرصعلى   9 رقم  عالوة على ذلخ، ع د تط يق ال عابر الدولل للتقبري  ال بلا 
للببرررررررررص   ال درج لأص التعديالل على القا    28 رقم  الدولل  ال عابر ال ببسررررررررر لالتل يتطل هب   ال درج ل على قا تهب التعديال

الدولل    ال ببسرر لل عابر  ل  وفقبي طميل  األجل ال بشررئ  عن تخبرراص خسرربئ  الشرر أ  ال سررتث   فيهب أو تقيام االمخفبض فل القا   
 ع 28رقم 
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 االعتراف باإليراد  
فل العقد ال   م مح الع يل وتسرررررتث ل ال ببلغ ال ببرررررل  مابن     تبقاقهالذص تتمقح ال ج مع     ال دليتم قابس اإلي ادال على أسررررربس  

ع تعت   ال ج مع  نبإلي ادال ع دمب تقمم بتبميل السرررراط ة على م تج أو خدم  إلى الع يلع يقدم الجدول التبلل  أخ ف عن أط ا   
وسرررررررررررررابسررررررررررررر     الهبم خ شررررررررررررر وت الدفح معلممبل حمل ط اع  ووقت المفبء نبلتزام األداء فل العقمد ال   م  مح الع الء، ن ب فل ذل

 االعت ا  نبإلي ادال ذال البل ع
 

 طبيعة وتوقيت الوفاء بالتزامات األداء نوع الخدمة 
  

الخدمبل ال تعلق  نبل مام. ن ب فل ذلخ  
 الخدمبل ال ق ا 

تتكمن خدمبل ال ج مع  ال تعلق  نبل مام. من حبويبل الشبن والتف يغ والبضبئح  
ال ق ا  والتل يتم ت فيذهب نشول عبم فل فت ة زم ا  قبي ةع يتم    والخدمبلالعبم   

هذه   تت تح  واحدةع  أ عبمل   الع الء  مح  نبل ي بء  ال تعلق   الخدمبل  على  التعبقد 
بلا  من التكبمل ولبلتبلل فهل تشول التزام أداء  الخدمبل ال تعلق  نبل مام. بدرج  ع 

م ف د لل ج مع ع يتم االعت ا  نبإلي ادال من هذه الخدمبل فل المقت الذص يتم فاه  
 ع يممبي   45إلى    30تقديم الخدمبل للع يل وعبدة مب تكمن مستبق  الدفح فل  ضمن  

 
ل ب بءي على  خدمبل تخزين الببويبل ب بءي على طلب الع ي  أذلختقدم ال ج مع   

يتم  ومت يزع  م فبل  أداء  التزام  تشول  والتل  التخزين  سبح   فل  االستخدام  فت ة 
فت ة أيبم التخزين وعبدة    مدفاالعت ا  نبإلي ادال من خدمبل تخزين الببويبل على  

 ع يممبي  45إلى  30مب تكمن مستبق  الدفح فل  ضمن 
 

ل عدالل التع ف  ال عل    بي  ال عبمل  وفق بإلي ادال، تبدد ال ج مع  سع   ن   لالعت ا 
 من ق ل سلطبل ال ي بء أو األسعبر ال تفق عليهب مح الع الءع

  
امتابزال   ت تيببل امتابز الخدم   اإليجبر  ال ي بءت ثل  للبق    إي ادال  ثبلث  لط    ال   مح  االمتابز  من 

، والتل تقح ف ن مطبس ال عابر الدولل للتقبري   البب ص لتشغيل مبطبل الببويبل
ال عت   بهب إلى رسمم االمتابز الثببت  على    إي ادال اإليجبرتعمد ع 16ال بلا  رقم 

على مدف أسبس العقد ال   م ورسمم االمتابز ال تغي ةع تعت   ال ج مع  نبإلي ادال  
 ع زم ا  فت ة

 
لل عدالل ال تفق عليهب    وفقبي بإلي ادال، تبدد ال ج مع  سع  ال عبمل   ن  لالعت ا 

 ع مح الع الء
  

يتم االعت ا  نبإلي ادال من رفح السفن ورسمهب وفكهب فل المقت الذص يستهلخ فاه  الخدمبل البب ي  
الع يل الخدمبل ويستفيد م هبع يتم التعبقد على هذه الخدمبل مح الع الء أ عبمل   

 واحد لل ج مع ع  مت يزواحدة وتشول التزام أداء 
 

ل التع ف  ال  شمرة  ل عدالبي  بإلي ادال، تبدد ال ج مع  سع  ال عبمل  وفقن  لالعت ا 
 عمن ق ل سلطبل ال ي بء أو األسعبر ال تفق عليهب مح الع الء

  
تتكمن اإلي ادال من الخدمبل اللمجستا  من الشبن وال قل نبلشبح بل ويتم االعت ا    الخدمبل اللمجستا  

التعبقدي    الش وت  استافبء  فيهب  يتم  التل  الزم ا   الفت ة  فل  أن  بهب  وإمب  لالتفبقا ، 
لعقد ال اح، أو امقضت ش وت الق مل،  بي  ال ستخدم ال هبئل قد وافق على الخدمبل وفق

أو لدف ال ج مع  دليل ممفمعل على استافبء ج اح معبيي  الق ملع تتض ن ج اح 
وال تتض ن خدم  تكبمل وال ي ون لط   آخ  ت فيذهبع ولذلخ  اي  واحدبي  العقمد تسلا 

 ع واحدبلتزام أداء أيتم احتسببهب 
 

لل عدالل ال تفق عليهب  بي  بإلي ادال، تبدد ال ج مع  سع  ال عبمل  وفقن  لالعت ا 
 مح الع الءع 
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 )يتبع( االعتراف باإليراد 

 التمويل إيرادات 
معدل الفبئدة الفعلل هم ال عدل الذص يخبرم إن  ع  الت ميل من إي ادال الفمائد نبسرتخدام ط يق  الفبئدة الفعلايتم االعت ا  نإي ادال  

 :إلىال ق مفبل ال قدي  ال ستق لا  ال قدرة خالل الع   ال تمقح لألداة ال بلا    ت بمبي 
 
 لألأل ال بلل؛ أو ال درج إج بلل القا    •
 .لاللتزام ال بللالتكلف  ال طفأة   •
 

ذال لع دمب ال يومن األأررررل  لألأررررل   ال درج ع د احتسرررربب إي ادال الفبئدة، يتم تط يق معدل الفبئدة الفعلل على إج بلل القا    
ال  دئل، يتم احتسرررررربب    اإلعت ا نعد ذال ائت بن م خفض القا    ع ومح ذلخ، نبل سررررررب  لل مجمدال ال بلا   ائت بن م خفض القا  

ذال ائت بن م خفض تط يق معدل الفبئدة الفعلل على التكلف  ال طفأة لألأرل ال بللع إذا لم يعد األأرل    من خالللفمائد  إي ادال ا
 أسبس اإلج بللع  علىالفمائد    إي ادال  احتسبب يتم، القا  

 إيرادات أخرى 
ال  بفح لالغ امبل، رسررمم حجز األرافررل  ل ج مع  فل الببررمل على  ل  ع دمب ي شررأ البقتشرر ل اإلي ادال األخ ف على اإلي ادال  

البق لبررررررررررربلح    ي شرررررررررررأ   مب ورسرررررررررررمم ال  بقبررررررررررربل، إلخ  من خالل الت تيببل التعبقدي  و ي هب من الت تيببل ويتم االعت ا  بهب ع د
 .ال ج مع 

 عقود اإليجار

 ال ج مع  أ ؤج  
 ع ال مجمدالوحق استخدام هب بالخبأ   العقبرال، ن ب فل ذلخ استث براتهب العقبري تقمم ال ج مع  بتأجي  

 
عقد اإليجبر أل  لش وت  الت ميلا  أو تشغيلا ع ع دمب ت قل    أعقمد إيجبرالتل تكمن ال ج مع  مؤج اي لهب  و يتم تب اف عقمد اإليجبر  

عقمد  أعقد إيجبر ت ميللع يتم تب اف ج اح عقمد اإليجبر األخ ف  أ زايب ال لكا  إلى ال ستأج ، يتم تب اف العقد  ال خبط  و ال
 إيجبر تشغيلا ع 

 
على أسبس القسل الثببت على مدف فت ة    لالستث برال العقبري    يتم احتسبب إي ادال اإليجبر ال بتج  عن عقمد اإليجبر التشغيلا

نس ب ط اعتهب التشغيلا ، نبستث بء إي ادال اإليجبر الطبرئ  التل يتم    ال لح أو الخسبرةفل اإلي ادال فل    ويتم إدراجهب اإليجبر  عقد  
تشغيلل وت تيبه  اليجبر  اإل ال ببش ة ال تك دة فل التفبوض على عقد    ال  دئا االعت ا  بهب ع د مشأتهبع يتم االعت ا  نبلتكبلاف  

 ك ب وفبل على مدف فت ة اإليجبر على مفس األسبس مثل إي ادال اإليجبرع 

 طبيعة وتوقيت الوفاء بالتزامات األداء نوع الخدمة 
  

اإليجبرال والخدمبل من ال دن  عقمد
 االقتببدي  وال  بطق الب ة 

اإليجبر فل بابن الدخل على أسبس القسل الثببت على مدف   نعقمديتم االعت ا   
استالم   يتم  ع دمب  اإليجبرع  م لغ   بدلفت ة  تأجيل  يتم  الحق ،  لفت ة  اإليجبر  عقد 

اإلي ادال  ي     نه  واالعت ا   العبئداإلي ادال   تب اف  يتم  الالحق ع  الفت ة  فل 
ال بلل ال محدع يتم    ال عت   بهب أإي ادال مؤجل  ف ن ال طلملبل فل بابن ال  أز

االعت ا  نبإلي ادال من الخدم  اإلداري  والت خاص والتسجيل فل المقت الذص يتم 
 فاه تقديم الخدمبل للع يلع 

 
لل عدالل ال تفق عليهب  بي  بإلي ادال، تبدد ال ج مع  سع  ال عبمل  وفقن  لالعت ا 

 مح الع الءع 
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 ال ج مع  أ ؤج  ليتبح  
ال دي   على أسبس القسل الثببت على أسبس   اإليجبرأ تاج  لتمزيح ذمم    التل لم يبدر بهب فماتي يتم االعت ا  نإي ادال اإليجبر  

تعوس هذه ال ببسررب  تقدي ال اإلدارة لل ببلغ القببل  لالسررت داد   عأن االتفبقابل التعبقدي  ذال البررل  تقدم زيبدة معي   فل اإليجبرال
من شرررررأمهب خلق حبفز تجبرص لل سرررررتأج  ل ماأرررررل  التزامبل  اسرررررت بداي إلى ما  الع الء ومسرررررتمف االسرررررتث برال التل قبمما بهب والتل  

،  التل لم يبرررردر بهب فماتي  اإليجبرع عالوة على ذلخ، فإن اعتببر االسررررتبقبس التعبقدص لألفرررر ار ال بدي  فل حدود هذه األرأرررردة  
 عالتل لم يبدر بهب فماتي من شأمه أن يؤث  على االعت ا  بذمم اإليجبر ال دي    

 
، يتم االعت ا  نبمافز عقد اإليجبر  ولبلتبللإليجبر التل يتم دفعهب أو مستبق  لل ستأج  من مدفمعبل اإليجبرع  يتم خبم حمافز ا

كتخفاض فل إي ادال اإليجبر على أسررررررررررررربس القسرررررررررررررل الثببت على مدف فت ة اإليجبرع إن مدة عقد اإليجبر هل الفت ة  ي  القببل   
لل سرررررررررتأج  فيهب خابر مماأرررررررررل  عقد اإليجبر، حيث تكمن ال ج مع ، فل بداي   لإللغبء من عقد اإليجبر مح أص مدة أخ ف يومن 

 عقد اإليجبر، متأكدة نشول معقمل من أن ال ستأج  ساقمم ن  برس  هذا الخابرع
 

يتم االعت ا  نبل ببلغ ال سرررررررررتل   من ال سرررررررررتأج ين إلمهبء عقمد اإليجبر أو للتعميض عن حبالل التعطيل فل ال لح أو الخسررررررررربرة  
 دمب ي شأ البق فل استالمهبعع 
 

يتم االعت ا  نبل ببلغ ال سررررررتبق  من عقمد اإليجبر ن مجب عقمد اإليجبر الت ميلل أذمم مدي   ن  لغ أرررررربفل اسررررررتث بر ال ج مع   
للفت ال ال بربسرررررررررررررر ار  لتعوس معردل عبئد دورص ثببت على أرررررررررررررربفل     الت ميلار   اإليجربرتمزيح إي ادال عقمد يتم فل عقمد اإليجربرع  

ن  اجعر  القا ر    نشررررررررررررررورل م تظملالعت ا  ال  ردئل، تقمم ال ج معر     الحقربي   اسررررررررررررررتث ربر ال ج معر  القربئم فا رب يتعلق نعقمد اإليجربرع
، مح االعت ا   9رقم  ال رربلارر     لل عارربر الرردولل للتقرربري   وفقرربي ال تبقارر  ال قرردرة  ي  ال ضرررررررررررررر ممرر  وتط ق متطلبرربل امخفرربض القا رر   

 ن خبص لخسبئ  االئت بن ال تمقع  على ذمم اإليجبر ال دي  ع
 

  ال دل  لتمزيح  15 رقم  العقد على موممبل اإليجبر و ي  اإليجبر، تط ق ال ج مع  ال عابر الدولل للتقبري  ال بلا   يتضرررررررررر نع دمب 
 ن مجب العقد لكل مومنع

 ال ج مع  أ ستأج 
نبق استخدام ال مجمدال  ع د بدء العقدع تعت   ال ج مع     إيجبر،أو يبتمص على عقد    م  مبي   تقمم ال ج مع  بتقيام مب إذا أبن العقد

اإليجبر التل يومن فيهب ال ستأج ، نبستث بء عقمد اإليجبر قبي ة    عقمد  اإليجبر ال قببل  فا ب يتعلق نج اح ت تيببل  ومطلملبل عقمد
  تعت     العقمد،ع نبل سب  لهذه  القا    م خفض   ل مجمدالشه اي أو أقل  وعقمد اإليجبر    12أمهب عقمد إيجبر مدتهب  ن   تع  األجل ل

 ه بك   اإليجبر أ ب وفبل تشغيلا  على أسبس القسل الثببت على مدف فت ة عقد اإليجبر مب لم يون  عقمد   دفمعبلنال ج مع   
 لل  ل الزم ل الذص يتم فاه استهالك الفمائد االقتببدي  من األأمل ال ؤج ةع  ت ثيالُ آخ  أكث   م هجلأسبس 

 
  وتخبم   ال دء،فل تبريخ    سدادهب اإليجبر التل لم يتم  عقمد  نبلقا   الببلا  ل دفمعبل    م دئابي اإليجبر    مطلملبل عقمديتم قابس  

 ع اإلفبفلفإن ال ج مع  تستخدم سع  الفبئدة  أبن هذا السع  ال ي ون تبديده فمراي،  إذا    عنبستخدام السع  الض  ل فل عقد اإليجبر
 

 اإليجبر مب يلل:  مطلملبل عقمد درج  فل قابس اإليجبر العقمد تش ل مدفمعبل 
 
 عقمد إيجبر؛أص حمافز    مبقببي  ،  األخ ف   ال دفمعبل الثببت  لن ب فل ذلخ   اإليجبر الثببت عقمد  مدفمعبل •
نبسرررررررتخدام ال ؤشررررررر  أو ال عدل فل   نشرررررررول م دئلتقبس  معدل،اإليجبر ال تغي ة التل تعت د على مؤشررررررر  أو  عقمدمدفمعبل   •

 ال دء؛تبريخ  
 ال تبقا ؛ال  لغ ال تمقح أن يدفعه ال ستأج  ن مجب ف بمبل القا    •
 و  الخابرال؛إذا أبن ال ستأج  على يقين معقمل من م برس   الش اء،سع  م برس  خابرال  •
 ععقد اإليجبرإذا أبن عقد اإليجبر يعوس م برس  خابر إمهبء   العقد،غ امبل إمهبء ل دفعبل •
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 ال ج مع  أ ستأج  ليتبح 
 اإليجبر أ  د م فبل فل بابن ال  أز ال بلل ال محدع مطلملبل عقد ع ضيتم 

 
اإليجبر لنبستخدام ط يق    مطلملبل عقدالفبئدة على    لتعوس  ال درج زيبدة القا      من خالل  الحقبي اإليجبر    مطلملبل عقديتم قابس  

 اإليجبر التل تم إج اؤهبع  عقد  لتعوس مدفمعبل ال درج القا    ومن خالل خبمالفبئدة الفعلا   
 

 : ع دمب   العالق ذص  لبق استخدام ال مجمدالاإليجبر لوإج اء تعديل م بثل  مطلملبل عقدتقمم ال ج مع  نإعبدة قابس 
 
الببل  يتم إعبدة قابس مطلملبل عقد  هذهم برسررررررر  خابر الشررررررر اء، وفل   تقيام  فلتم تغيي  فت ة عقد اإليجبر أو ه بك تغيي  ي •

   ؛اإليجبر من خالل خبم مدفمعبل عقد اإليجبر ال عدل  نبستخدام معدل الخبم ال عدل
تتغي  مدفمعبل عقد اإليجبر نسررررررررر ب التغيي ال فل مؤشررررررررر  أو معدل أو تغيي  فل ال دفمعبل ال تمقع  ن مجب قا   متبقا   •

مطلملربل عقرد اإليجربر من خالل خبررررررررررررررم مردفمعربل عقرد اإليجربر ال عردل   مضرررررررررررررر ممر ، وفل هرذه البربالل يتم إعربدة قاربس
  دئل لمب لم تتغي  مدفمعبل عقد اإليجبر نسرر ب التغيي  فل سررع  الفبئدة العبئم، وفل هذه الببل   النبسررتخدام معدل الخبررم  

 ؛ ويتم استخدام معدل الخبم ال عدل 
يجبر أعقد إيجبر م فبرررل، وفل هذه الببل  يتم إعبدة قابس مطلملبل  يتم تعديل عقد اإليجبر وال يتم احتسررربب تعديل عقد اإل •

 عقد اإليجبر من خالل خبم مدفمعبل عقد اإليجبر ال عدل نبستخدام معدل الخبم ال عدلع
 

 عالتل تم ع فهب أص من هذه التعديالل خالل الفت ال ن لم تقم ال ج مع  
 

اإليجبر والع   اإلمتبجل لألأل األسبسلع إذا أبن عقد عقد من مدة  األقب فت ة  الخالل استهالك حق استخدام ال مجمدال  يتم 
 الش اء، يعوس أن ال ج مع  تتمقح م برس  خابر    ال مجمدال، فإن ذلخاإليجبر ي قل ملكا  األأل األسبسل أو تكلف  حق استخدام  

ي دأ االستهالك فل تبريخ بدء  ال ذال العالق  من خالل الع   اإلمتبجل لألأل األسبسلع  ويتم استهالك حق استخدام ال مجمد
 عقد اإليجبرع 

 
 ال  تلكبل واآلالل وال عدال فل بابن ال  أز ال بلل ال محدع ف ن ال مجمدالحق استخدام  ع ض يتم 

 
ودفعبل اإليجبر التل تتم فل أو ق ل يمم ال دء،   اللتزام اإليجبر ال قببل،  ال  دئلعلى القابس    حق استخدام ال مجمدالتشت ل  

نشول م فبل فل بابن ال  أز    ال مجمدالع يتم ع ض حق استخدام  م دئا أص حمافز إيجبر مستل   وأص تكبلاف مببش ة    مبقببي 
والتل هل م بثل  / التبلل،  لفت ة    ال بلل ال محد ويتم استهالكه على مدف الع   اإلمتبجل لألأل األسبسل على ال بم  أقب  

   اإليجبرع ي دأ االستهالك فل تبريخ بدء عقد اإليجبرع
 

 س   50 األرافل 
 س   35 امتابزال ال مام. 

 س   30 – 10 ال ستمدعبل
 س   25 آالل ومعدال 

 
ن ال ج مع  تتمقح م برس  خابر  فإ   ال مجمدال،إذا أبن عقد اإليجبر ي قل ملكا  األأل األسبسل أو تعوس تكلف  حق استخدام  

   ذص البل  على مدار الع   اإلمتبجل لألأل األسبسلع ال مجمدالالش اء، يتم استهالك حق استخدام 
 

وتسجيل خسبرة   امخفضت قا تهقد   ال مجمدالب إذا أبن حق استخدام  لتبديد م  36رقم    ال عابر ال ببس ل الدوللتط ق ال ج مع   
 ع امخفبض قا   ال مجمدال  ي  ال بلا ال بددة أ ب هم ممفح فل سابس  امخفبض القا   
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 عقود اإليجار )يتبع( 

 ال ج مع  أ ستأج  ليتبح 
ع  وحق استخدام ال مجمدالاإليجبر    مطلملبل عقداإليجبرال ال تغي ة التل ال تعت د على مؤش  أو معدل فل قابس    إدراجال يتم  

فيهب البدع أو الش ت الذص يؤدص إلى هذه ال دفمعبل ويتم   يتمأ ب و  فل الفت ة التل    العالق بل دفمعبل ذال  ن   اإلعت ا يتم  
 ش فل بابن ال لح أو الخسبرة ال محدعمببريف ع مما  وإداري ش ف نإدراجهب  

ذلخ يتم    من  ال وممبل  ي  ال ؤج ة، ولدالي لل ستأج  نعدم فبل    16لتقبري  ال بلا  رقم  ل يس ح ال عابر الدولل    ع لا ،كمسيل   
  الع لا ع المسيل م تبط  نه أت تيب واحدع لم تستخدم ال ج مع  هذه  مؤج ةأص عقد إيجبر وموممبل  ي   احتسبب

 جنبية األعمالت ال

الع ل  الم افا  لل  شرأة لالع الل ع د إعداد ال ابمبل ال بلا  لشر أبل ال ج مع ، يتم االعت ا  نبل عبمالل التل تتم نع الل  ي   
األج  ا   نأسررررررعبر البرررررر   السرررررربئدة فل تماريخ ال عبماللع فل تبريخ أل تق ي ، يتم إعبدة تبميل ال مجمدال وال طلملبل ال بلا   

بدل  وال بددة  ال قمم  نبلع الل األج  ا  نبألسرررررررررررررعبر السررررررررررررربئدة فل ذلخ التبريخع يتم تبميل ال  مد  ي  ال قدي  ال درج  نبلقا   الع
نبلع الل األج  ا  نبل عدالل السرررررررررررررربئدة فل التبريخ الذص تم فاه تبديد القا   العبدل ع ال يتم إعبدة تبميل ال  مد  ي  ال قدي  التل  

لغ ض ع ض ال ابمبل ال بلا  ال محدة، يتم تبميل ال مجمدال وال طلملبل    يتم قابسرررررررررررررهب من حيث التكلف  التبريخا  نع ل  أج  ا ع
  أسررعبر لع لابل األج  ا  لل ج مع  نأسررعبر البرر   السرربئدة فل تبريخ التق ي ع يتم تبميل ب مد اإلي ادال وال برر وفبل ن تمسررل  نب 

البرر   فل تبريخ   أسررعبر  اسررتخدام يتم  الببل   هذه  وفل  الفت ة،  تلخ خالل  أ ي   نشررول  البرر   أسررعبر تتقلب  لم مب   للفت ة،  البرر  
فل احتابطل تبميل الع الل  تك دهب وس البر   ال بشرئ ، إن وجدل، فل الدخل الشربمل اآلخ  ويتم ال عبماللع يتم االعت ا  نف  

  ي  ال ساط ة حسب االقتضبء ع حقمس ال لكا إلى    العبئداألج  ا  ل

 عقود الضمانات المالية 

عن خسبرة تك دهب نس ب فشل    حبمل الض بنعقد الض بن ال بلل هم عقد يتطلب من الُ بدر سداد مدفمعبل مبددة لتعميض  
م شأة  لش وت أداة الدينع يتم قابس عقمد الض بمبل ال بلا  الببدرة عن    وفقبي ال دين ال بدد فل سداد ال دفمعبل ع د استبقبقهب  

وإذا لم يتم تب افهب نبلقا   العبدل  من خالل ال لح أو الخسبرة ولم تكن مبتج  عن تبميل أأل    نقا تهب العبدل ،  م دئابي   ال ج مع 
 يلل:  مب  القا   األعلى منالحقبي ع د مبلل، يتم قابسهب 

 
 ؛ و9لل عابر الدولل للتقبري  ال بلا  رقم  وفقبي م لغ مخبص الخسبرة ال بدد  •
نه   • ال عت    مبقببي ال  لغ  حيث ب  م دئابي  ذلخ  ،  نه  م بسببي أبن  ال عت    للدخل  الت اك ل  ال  لغ    االعت ا  لسابسبل    وفقبي ، 

 بإلي ادال لل ج مع عن
 

خسبرة ائت بن  يتم ع ض عقمد الض بن ال بلل  ي  ال ب ف  نبلقا   العبدل  من خالل ال لح أو الخسبرة على أمهب شمخبص  
 شعمتمقع 

 االقتراض تكاليف 

، وهل ال مجمدال التل تتطلب  ممجمدال مؤهل أو إمتبج   إمشررررررربءأو  اسرررررررتبماذيتم إفررررررربف  تكبلاف االقت اض ال تعلق  مببشررررررر ةي إلى  
نبلضرر ورة فت ة جمه ي  من المقت لتبرربح جبهزة لالسررتخدام ال قبررمد له أو ل اعهب، إلى تكلف  هذه ال مجمدال إلى أن تبرربح هذه  

 لالستخدام ال قبمد له أو ل اعهبعال مجمدال جبهزة نبمرة جمه ي  
 

 تك دهبع فل الفت ة التل يتم  ال لح أو الخسبرةاألخ ف فل   االقت اضيتم إدراج أبف  تكبلاف  



 28            شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع

 

 
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع( السياسات المحاسبيةملخص بأهم  3

 الممتلكات واآلالت والمعدات 
يتم إدراج ال  تلكبل واآلالل وال عدال ال بتف  بهب لالسررررتخدام فل إمتبج أو تمريد السررررلح أو الخدمبل للتأجي  لاخ ين لنبسررررتث بء  

االسرررررتهالك ال ت اكم وأص    مبقبررررربي على أسررررربس تكلفتهب  ال محد  ، أو أل  اض إداري ، فل بابن ال  أز ال بلل  االسرررررتث برال العقبري 
 ال ت اك  ع  خسبئ  امخفبض القا  

 
لألأررل أو االعت ا   ال درج  التكبلاف الالحق  فل القا     إدراجال  سررمل  مببشرر ة إلى شرر اء األأررلع يتم   ال فقبلتتضرر ن التكلف   

، فقل ع دمب يومن من ال بت ل أن تتدفق ال  بفح االقتبرربدي  ال سررتق لا  ال  تبط  نبل  د  يومن مالئ بي   ب حسررببهب أأأررل م فبررل، 
  .مع  وي ون قابس تكلف  ال  د نشول ممثمس إلى ال ج 

 
نشرررررول م فبرررررل ويتم شرررررطب    احتسرررررببهب من ب مد ال  تلكبل واآلالل وال عدال التل يتم  ب دال تك دة السرررررت دال    ال فقبليتم رسررررر ل  

ل سرتق لا  لل  د ال تعلق  االقتبربدي  ا  ال  بفحالالحق  األخ ف فقل ع دمب تزيد من   ال فقبلال سرت دلع تتم رسر ل     لل  د ال درج القا   
 .األخ ف فل بابن ال لح أو الخسبرة ال محد ع د تك دهب   ال فقبليتم االعت ا  نج اح  نبل  تلكبل واآلالل وال عدالع

 
على أسرربس القسررل الثببت والتل ت دأ ع دمب    لألأررمل ال ع مل بهب  يتم احتسرربب االسررتهالك على أسرربس األع بر اإلمتبجا  ال قدرة

فل تبريخ   االسرررتهالكوالقام ال تبقا  وط س  ال قدر،  اإلمتبجلتكمن األأرررمل جبهزة لالسرررتخدام ال قبرررمد م هبع تتم م اجع  الع   
 كل بابن م أز مبلل، مح تأثي  أص تغيي ال فل التقدي  على أسبس مستق للع

 
 األرافلع  ال يتم احتسبب استهالك على تطمي 

 
 أ ب يلل:  لل مجمداليتم احتسبب االستهالك على أسبس القسل الثببت على مدف األع بر اإلمتبجا  ال قدرة 

 
 السنوات  

 س    50 – 3 ال  ا  التبتا  لل مام.  
 س    50 – 3 ال  ا  التبتا  للط س  

 س    25 ال بطبل الف عا   
 س    50 – 2 ال ببمل والتبسي بل على ال ببمل  

 س    25 – 3 ال عدال ال وت ا  واألثبع  
 س    10 – 4 ال  أببل 

 
تتم م اجع  األع بر اإلمتبجا  ال قدرة والقام ال تبقا  وط س االسررررررتهالك فل مهبي  أل سرررررر  ، ويتم احتسرررررربب أث  أص تغي  فل القام  

 ال قدرة على أسبس مستق للع 
 

ع د االسرررررتبعبد أو ع دمب ال يتمقح أن ت شرررررأ فمائد اقتبررررربدي  مسرررررتق لا    ال  تلكبل واآلالل وال عدالنأحد ب مد    إلغبء االعت ا يتم 
ال  تلكبل واآلالل   تقبعد أحد ب مدأو الخسرررربرة ال بتج  عن االسررررتبعبد أو  ال وسرررربعن االسررررتخدام ال سررررت   لألأررررلع يتم تبديد 

 فل بابن ال لح أو الخسبرة ال محدع لألأل ويتم االعت ا  نه ال درج ال  اعبل والقا      عمائدبلف س بين أبفل  أ وال عدال

  أس بلا  قيد اإلمجبز الع بل  األ
يتم إدراج العقبرال أو ال مجمدال قيد اإلمشررررربء أل  اض اإلمتبج والتمريد أو اإلدارة، نبلتكلف  مبقبررررربي أص خسررررربئ  امخفبض مدرج ع  

ن ب فل ذلخ تكبلاف ال م فين ال  تبط ، ولبل سررب    تشررت ل التكلف  على ج اح التكبلاف ال ببشرر ة العبئدة إلى تبرر ام وإمشرربء العقبر
لل مجمدال ال ؤهل  يتم رسررر ل  تكبلاف االقت اض وفقبي لسرررابسررر  ال ج مع  ال ببسررر ا ع ع دمب تبررربح ال مجمدال جبهزة لالسرررتخدام 

هالكهب وفقبي لسررررررابسرررررربل ال ق ر، يتم تبميل األع بل ال أسرررررر بلا  قيد اإلمجبز إلى ال  د ال الئم فرررررر ن م تلكبل ومعدال، ويتم اسررررررت
 عاألع بل ال أس بلا  قيد اإلمجبزال يتم احتسبب استهالك على   ال ج مع ع
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 االستثمارات العقارية  
لكسرررررررررب اإليجبرال و/أو  ال وت ل وعقبرال قيد التطمي ع يتم االحتفبظ نبلعقبرال   م جزة  على عقبرال  تتكمن االسرررررررررتث برال العقبري 

 ع عقبري الأبستث بر قيد اإلمشبء لالستخدام ال ستق لل    والعقبرالزيبدة رأس ال بل  

 
  االسرتث برال العقبري  لالعت ا  ال  دئل، يتم قابس   الحقبي نبلتكلف  متضر    تكبلاف ال عبمل ع  م دئابي   االسرتث برال العقبري يتم قابس 

  ت اك  عالاالستهالك ال ت اكم وأص خسبئ  امخفبض القا      مبقببي نبلتكلف   
 

الثببت لاألع بر اإلمتبجا     على أسبس القسل ال ع مل بهب يتم احتسبب االستهالك على أسبس األع بر اإلمتبجا  ال قدرة لألأمل  
سر    ت دأ ع دمب تبربح األأرمل جبهزة لالسرتخدام ال قبرمدع تتم م اجع  األع بر اإلمتبجا  ال قدرة والقام   50إلى    20ال قدرة من  

 تأثي  أص تغيي ال فل التقدي ال على أسبس مستق للع احتسببال تبقا  وط س االستهالك فل تبريخ أل بابن م أز مبلل، مح 

 
 عاالستث برال العقبري األرض ال درج  فل ال يتم احتسبب استهالك على 

 
يتم اسررررتبعبد االسررررتث بر العقبرص ع د ال اح أو ع دمب يتم سرررربب العقبر االسررررتث برص نشررررول دائم من االسررررتخدام وال يتمقح أص م بفح 

أص موسررررب أو خسرررربرة مبتج  عن اسررررتبعبد العقبر ليتم احتسرررربنه على أمه الف س بين   إدراجع يتم  االسررررتبعبداقتبرررربدي  مسررررتق لا  من  
 عفل الفت ة التل تم فيهب استبعبد العقبرال محد لألأل  فل بابن ال لح أو الخسبرة   ال درج  أبفل عبئدال ال اح والقا  

 الموجودات غير الملموسة  
يتم قابس ال مجمدال  ي  ال ل مسرررررررر  األخ ف، ن ب فل ذلخ عالقبل وحقمس الع الء التل تم االسررررررررتبماذ عليهب من ق ل ال ج مع   

 .نبلتكلف  مبقببي اإلطفبء ال ت اكم وأص خسبئ  امخفبض قا   مت اك  والتل لديهب أع بر إمتبجا  مبددة، 
 

تتم رسر ل  ال بر وفبل الالحق  وذلخ فقل ع دمب ُتزيد من ال  بفح االقتبربدي  ال سرتق لا  ال تضر    فل األأرل ال بدد الذص تتعلق  
على الشررررررررررره ة والعالمبل التجبري  التل يتم إمتبجهب داخلابي، فررررررررررر ن   ال فقبلاألخ ف، ن ب فل ذلخ   ال فقبلنهع يتم االعت ا  نوبف  

 عتك دهب   ع د  ال لح أو الخسبرة
 

يتم احتسررربب اإلطفبء لشرررطب تكلف  ال مجمدال  ي  ال ل مسررر  مبقبررربي القام ال تبقا  ال قدرة على أسررربس القسرررل الثببت على مدف  
 عع ال يتم إطفبء الشه ةال لح أو الخسبرةأع برهب اإلمتبجا  ال قدرة ويتم عبدةي االعت ا  نه ف ن 

 
 سنوات  
  

 30 حقمس  
 29 -3 عقمد الع الء

 
 تم م اجع  ط س اإلطفبء واألع بر اإلمتبجا  والقام ال تبقا  فل تبريخ أل تق ي  وتعديلهب إذا أبن ذلخ م بسبيبعي

 
 ي  ال ل مسرررررررر  األخ ف ع دمب تشرررررررري    وال مجمدالالقا   على أسرررررررربس سرررررررر مص    فل  للشرررررررره ة لالمخفبض ال درج تم م اجع  القام  ي

قرد ال تكمن قرببلر  لالسررررررررررررررت داد، على التماللع فل حربلر  وجمد مثرل هرذا   ال ردرجر األحرداع أو التغي ال فل الظ و  إلى أن القا ر   
 إلى قا تهب القببل  لالسرررررررررت داد، ال مجمدالال  لغ ال قدر القببل لالسرررررررررت داد، يتم تخفاض   ال درج تتجبوز القا     وع دمب ال ؤشررررررررر  

 ع، أيه ب أعلىاالستخدام وقا  تكبلاف ال اح   مبقببي القا   العبدل  وت ثل 



 30            شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع

 

 
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 يتبع( ) 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع( ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3

  الماليةغير انخفاض قيمة الموجودات 
لل  تلكربل واآلالل وال عردال وال مجمدال  ي  ال ل مسرررررررررررررر  تع رل ال ج معر  فل مهربير  أرل فت ة تق ي  على م اجعر  القام ال ردرجر  

وجد مب يشرررري  إلى ذلخ يتم ع إذا تع فررررت إلى خسرررربئ  امخفبض القا  لتبديد إن أبن ه بلخ مب يشرررري  إلى أن هذه ال مجمدال قد 
ع ع دمب ال ي تج األأررررررل تدفقبل مقدي  تقدي  القا   القببل  لإلسررررررت داد لألأررررررل وذلخ لتبديد خسرررررربئ  إمخفبض القا   لإن وجدل 

 تج  لل قد التل يعمد إليهب األأل مفسهع تقمم ال ج مع  بتقدي  القا   القببل  لإلست داد للمحدة ال مستقل  عن ال مجمدال األخ ف، 
ع دمب ي ون تبديد أسررررس تمزيح معقمل  وثببت ، يتم تمزيح األأررررمل ال شررررت أ  إلى وحدال م تج  لل قد مبددة، أو يتم تمزيعهب إلى  

 عأأغ  مج مع  من المحدال ال  تج  لل قد التل ي ون تبديد أسس تمزيح معقمل  وثببت  لهب 
 

أن  ل ل مسررر  نأع بر اسرررتخدام  ي  مبددة وال مجمدال  ي  ال ل مسررر  التل لم تبررربح متمف ة لالسرررتخدام نعد  إن ال مجمدال  ي  ا
 يتم اختببرهب المخفبض القا   س ميبي على األقل وع د وجمد مؤش  على امخفبض قا   األألع

 
إن القا   القببل  لالسرررررررررررت داد هل القا   العبدل  لألأرررررررررررل مبقبررررررررررربي تكلف  ال اح أو قا   االسرررررررررررتخدام، أيه ب أعلىع ع د تقيام قا    
االسرررتخدام، يتم خبرررم التدفقبل ال قدي  ال سرررتق لا  ال قدرة إلى قا هب الببلا  نبسرررتخدام معدل خبرررم مب ق ل الضررر يب  الذص يعوس 

 لقا   الزم ا  لألممال وال خبط  الخبأ  نبألأل التل لم يتم تعديل تقيام التدفقبل ال قدي  ال ستق لا  لهبع تقيا بل السمس الببلا  ل
 

فل حبل تم تقدي  القا   القببل  لالسررررررررررررررت داد ألأررررررررررررررل لأو المحدة ال  تج  لل قد  ن ب يقل عن القا   ال درج ، يتم تخفاض القا    
قد  إلى القا   القببل  لالسررررررت دادع يتم االعت ا  نخسرررررربئ  االمخفبض مببشرررررر ةي فل ال لح أو ال درج  لألأررررررل لأو المحدة ال  تج  لل 

 عالخسبرة
 

فل حبل  اسررررت جب" خسرررربئ  امخفبض القا   الحقبي، يتم زيبدة القا   ال درج  لألأررررل لأو المحدة ال  تج  لل قد  إلى القا   ال عدل  
التل أبن من ال  ون تبديدهب لم لم يتم االعت ا   عن القا   ال درج    ال تزايدةالقببل  لالسررررررررررررررت داد، نبيث ال تزيد القا   ال درج   

 امخفبض القا  خسرررررربئ   نعوس  أو المحدة ال  تج  لل قد  فل السرررررر مال السرررررربنق ع يتم االعت ا لقا   لألأررررررل لنخسرررررربرة امخفبض ا
 عمببش ةي فل ال لح أو الخسبرة

 المخزون 
يتم تقيام ال خزون نبلتكلف  أو أربفل القا   القببل  للتبقق أيه ب أقل، نعد تكمين ال خبرص ال طلمب ألص ب مد متقبدم  أو نطيئ  

أ ع ت ثل التكبلاف ال بررررربريف ال تك دة فل إحضررررربر أل م تج إلى وفرررررعه الببلل وحبلته ال اه   ويتم تبديدهب على أسررررربس  الب  
 متمسل التكلف  ال  جحع  

 
على سررررع  ال اح ال قدر فل سررررابس األع بل االعتابدي ، مبقبرررربي التكبلاف ال قدرة الالزم  إلت بم القا   القببل  للتبقق  ي ثل أرررربفل  

 ال احع

 المخصصات 
  مبتج عن أحداع سرررررربنق  والتل  اسررررررتدالللحبلل لقبمممل أو   التزاميتم اإلعت ا  نبل خبرررررربرررررربل ع دمب يومن على ال ج مع  أص 

 نشول ممثمسع   االلتزاموي ون تقدي  م لغ   االلتزاميومن من ال بت ل أن تكمن ال ج مع  ملزم  لتسديد 
 

أ ب ب هبي  فت ة التق ي  نعد   االلتزامأفضرررل التمقعبل لل دل ال طلمب ل قببل    حسرررب  احتسررربنهإن ال  لغ ال عت   نه أ خبرررص يتم 
ع ع دمب يتم قابس ال خبررررررررررص نبسررررررررررتخدام التدفقبل ال قدي   نباللتزامنعين االعتببر ال خبط  واألممر  ي  ال ؤأدة ال باط     األخذ

 ال قّدرة لسداد االلتزام الببلل، فإن قا ته ال درج  هل القا   الببلا  لتلخ التدفقبل ال قدي ع 
 

ع دمب يومن جزء أو أبف  ال  بفح االقتبررررربدي  ال طلمل  لسرررررداد ال خبرررررص متمقح اسرررررت دادهب من ط   ثبلث، فإمه يتم االعت ا   
 لذم  ال دي   أ مجمدال فل حبل  أمن استالم واستعبف  ال  لغ مؤأدة وي ون قابس ال  لغ نشول ممثمسع نب 
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 كافآت الموظفين م
اسرررررررررتبقبس لاللتزامبل ال قّدرة السرررررررررتبقبقبل ال م فين ال تعلق  نبإلجبزال السررررررررر مي  وتذاك  السرررررررررف  ب بءي على الخدمبل   تكمينيتم 

   من ق ل ال م فين ال ؤهلين حتى مهبي  فت ة التق ي عال قدم  
 

اسررررررررررتبقبس هذه ال وبفآل على أسرررررررررربس آخ  راتب لل م فين وفت ة   يسررررررررررت دتقمم ال ج مع  بتقديم موبفآل مهبي  الخدم  ل م فيهبع  
  الخدم عبكت بل البد األدمى لفت ة الخدم ع يتم استبقبس التكبلاف ال تمقع  لهذه ال وبفآل على مدف فت ة ن ره بي خدمتهم، 

 
لتقبعد إلمبرة أبم  لع  تسررررررررربهم ال ج مع  فل خط  التقبعد ل ماط ل دول  اإلمبرال ن مجب قبممن أررررررررر دوس معبشررررررررربل وموبفآل ا

والدخل    ال لح أو الخسرررررربرةيت ثل ذلخ فل خط  معبشرررررربل تقبعدي  مبددة ال سرررررربه   ويتم تب يل مسرررررربه بل ال ج مع  على بابن  
بردفح   واسررررررررررررررتردالللال محرد فل الفت ة التل تتعلق بهربع فا رب يتعلق بهرذه الخطر ، يقح على ال ج معر  التزام قربمممل    الشرررررررررررررربمرل اآلخ 

 لثببت  ع د استبقبقهب وال تمجد التزامبل بدفح ال  بفح ال ستق لا عال سبه بل ا
 

يتم اإلفبربح عن االسرتبقبس ال تعلق نبإلجبزة السر مي  وتذاك  السرف  ومسربه   ال ج مع  فل مظبم التقبعد ل ماط ل دول  اإلمبرال  
ن وبفآل مهبي  الخدم  لل م فين المافدين    الع لا  ال تبدة أ طلملبل متداول ، فل حين يتم اإلفبررررربح عن ال خبررررربررررربل ال تعلق 

 ك طلملبل  ي  متداول ع

 المنح الحكومية
 .بل  ح البومما  إال ع د وجمد تأكيد معقمل نبلتزام ال ج مع  نبلش وت ال  تبط  بهب واستالم ال  حن  االعت ا ال يتم 

 
  نبإلعت ا  ظم على مدف الفت ال التل تقمم فيهب ال ج مع   تعلى أسررررررررربس م   ال لح أو الخسررررررررربرةبل  ح البومما  فل ن  اإلعت ا يتم 

بلتكبلاف ذال العالق  والتل يقبرد نبل  ح تعميضرهب أ بربريفع وعلى وجه الخبرم ، فإن ال  ح البومما  التل يت ثل شر طهب ن
ل ذلخ ال  تلكبل واآلالل وال عدال  متداول  لن ب ف  األسبسل فل أن يومن على ال ج مع  ش اء أو إمشبء أو ت لخ ممجمدال  ي 

لتم   وعقالملظم تنشرررررررررررررول م   ال لح أو الخسررررررررررررربرةأ  ح حومما  مؤجل  فل بابن ال  أز ال بلل ويتم تبميلهب إلى  يتم اإلعت ا  بهب 
 على مدف األع بر اإلمتبجا  لل مجمدال ذال العالق عخب هب مقببل التكبلاف ال ببش ة   

 
تم تك ردهرب فعلاربي أو لغ ض تقرديم دعم مربلل فمرص  أو خسرررررررررررررربئ     ال ردي ر  أتعميض عن مبرررررررررررررربريف  البوممار بل  ح  نر   االعت ا يتم  

 وجمد تكبلاف مستق لا  ذال عالق  فل ال لح أو الخسبرة فل الفت ة التل تببح مستبق  فيهبع  مح عدملل ج مع   
 

 يتم إدراج ال  ح البومما   ي  ال قدي  نبلقا   االس ا  ع د االعت ا  بهبع 

 المالية  األدوات 
 عط فب فل األحوبم التعبقدي  لألداة   ع دمب تببح ال ج مع ال بلا   نبل مجمدال وال طلملبل    اإلعت ا يتم 

 
  شرر اءإلى   مببشرر ةي تعمد تكبلاف ال عبمالل التل    يتم قابس ال مجمدال ال بلا  وال طلملبل ال بلا  م دئابي نبلقا   العبدل ع يتم إفرربف 

عبدل  من خالل ال لح أو  بلا  نبلقا   الال  ال بلا  وال طلملبل   مجمدالاللنبسررررررررتث بء   مبلا  ومطلملبل مبلا  ممجمدالأو إأرررررررردار  
يتم ع  ال  دئلاالعت ا    ع د، أيه ب أمسررررررررررررب بلا ،  ال  ال طلملبل بلا  أو  ال  لل مجمدالالخسرررررررررررربرة  أو خبرررررررررررر هب من القا   العبدل  

ال لح أو مربلار  نربلقا ر  العربدلر  من خالل    مطلملربلأو    ممجمدال مربلار مبربشرررررررررررررر ة إلى اقت ربء    العربئردة  ال عربملر تكربلاف  االعت ا  ب
 ال لح أو الخسبرة ال محدع  بابن مببش ة فل  الخسبرة
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 المالية )يتبع(األدوات  

 الموجودات المالية
على أسرررررررررررربس تبريخ    االعتابدي يتم اإلعت ا  وإلغبء اإلعت ا  نج اح مشررررررررررررت يبل أو م اعبل ال مجمدال ال بلا  التل تتم نبلط يق   

هل مشررت يبل أو م اعبل ال مجمدال ال بلا  التل تسررتلزم تسررلام   االعتابدي ال تبج ةع إن ال شررت يبل أو ال  اعبل التل تتم نبلط يق   
 ال مجمدال ف ن إطبر زم ل تم تبديده من خالل التش يح أو الع   السبئد فل السمسع

 
ب نربلكربمرل الحقربي إمرب نربلتكلفر  ال طفرأة أو نربلقا ر  العربدلر  على أسرررررررررررررربس تبرررررررررررررر اف  يتم قاربس ج اح ال مجمدال ال ربلار  ال عت   بهر 

 ال مجمدال ال بلا ع

 تب اف ال مجمدال ال بلا 
ال لح أو حسررربب نبلقا   العبدل  من خالل   تبديدهب يتم   والبلشررر وت التبلا   ن  إذا تم المفبء  األأرررل ال بلل نبلتكلف  ال طفأةيتم قابس 

 الخسبرة:
 
األأرررررررل ال بلل ال بتف  نه فررررررر ن م مذج األع بل الذص يهد  إلى االحتفبظ نبل مجمدال ال بلا  لتببررررررريل التدفقبل ال قدي    •

 التعبقدي ؛ و
الشر وت التعبقدي  لألأرل ال بلل ي تج ع هب تدفقبل مقدي  فل تماريخ مبددة تكمن هل فقل مدفمعبل أأرل الدين والفبئدة على   •

 ال  لغ األألل القبئمع
 

نبلقا     تبديدهب يتم   وال  يتم قابس أدوال الدين التل تسررررتمفل الشرررر وت التبلا  الحقبي نبلقا   العبدل  من خالل الدخل الشرررربمل اآلخ 
 ال لح أو الخسبرة:حسبب العبدل  من خالل 

 
قدي  ولاح األأرررل  يتم اإلحتفبظ نبألأرررل ال بلل فررر ن م مذج األع بل الذص يهد  إلى ألا من تببررريل التدفقبل ال قدي  التعب  •

 ال بلل؛ و
الشر وت التعبقدي  لألأرل ال بلل ي تج ع هب تدفقبل مقدي  فل تماريخ مبددة تكمن هل فقل مدفمعبل أأرل الدين والفبئدة على   •

 .ال  لغ األألل القبئم
 

ع ض التغيي ال    مهبئلع د االعت ا  ال  دئل نبسرررررررتث بر فل حقمس ال لكا   ي  مبتف  نه لل تبج ة، قد تختبر ال ج مع  نشرررررررول 
 الالحق  فل القا   العبدل  لالستث بر فل الدخل الشبمل اآلخ ع يتم اتخبذ هذا الق ار نبسب أل استث بر على حدةع

 
ال بلا   ي  ال برر ف  أ قبسرر  نبلتكلف  ال طفأة أو الدخل الشرربمل اآلخ  أ ب هم ممفررح أعاله نبلقا     ال مجمداليتم قابس ج اح 
ال  دئل، قد تقمم ال ج مع     االعت ا ال بلا  ال شررررررررتق ع ع د   ال مجمدالل ال لح أو الخسرررررررربرةع وهذا يشرررررررر ل ج اح العبدل  من خال

ليتم قابسرره نبلتكلف  ال طفأة أو نبلقا   العبدل  من   ،نشررول  ي  قببل لإللغبء بتخبرراص أأررل مبلل يل ل نط يق  أخ ف ال تطلببل
من خالل ال لح أو الخسررررررربرة إذا أبن القابم بذلخ يلغل أو يقلل نشرررررررول أ ي  من عدم   خالل الدخل الشررررررربمل اآلخ  نبلقا   العبدل 

 عالتطببق ال ببس ل الذص قد ي شأ نط يق  أخ ف 
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 األدوات المالية )يتبع(

 الموجودات المالية )يتبع(

 ليتبح   تب اف ال مجمدال ال بلا 
االحتفبظ نبألأررررررررررل ال بلل على مسررررررررررتمف ال بفظ  ألن هذا  هتقمم ال ج مع  نإج اء تقيام للهد  من م مذج األع بل الذص يتم فا

 :يم ال علممبل لإلدارةع تتض ن تلخ ال علممبل مب يلليعوس نشول أفضل ط يق  إدارة األع بل وتقد
 

السرررابسررربل واألهدا  ال عل   لل بفظ  وتط يق تلخ السرررابسررربلع ويشررر ل ذلخ مب إذا أبمت اسرررت اتاجا  اإلدارة ت أز على   •
ص التزامبل ذال تبقيق إي ادال الفمائد التعبقدي ، واالحتفبظ ن عدل فبئدة مبدد، مطبنق  فت ة ال مجمدال ال بلا  مح فت ة أ

 أل  أو تدفقبل مقدي  خبرج  متمقع  أو تبقيق تدفقبل مقدي  من خالل باح ال مجمدال؛
 كافا  تقيام أداء ال بفظ  ورفح تقبري  إلى إدارة ال ج مع ؛ •
ال خربط  التل تؤث  على أداء م مذج األع ربل لوال مجمدال ال ربلار  ال بتف  بهرب فرررررررررررررر ن م مذج األع ربل  وأافار  إدارة   •

 ذه ال خبط ؛ه
على القا   العبدل  لل مجمدال ال دارة   يعت دبن التعميض  على سرررررررررر يل ال ثبل مب إذا أ –كافا  تعميض مدي ص األع بل   •

 أو التدفقبل ال قدي  التعبقدي  التل تم تببيلهب؛ و
ال  اعبل وتمقعبل نشررررررأن مشرررررربت مدف تك ار وحجم وتمقيت م اعبل ال مجمدال ال بلا  فل فت ال سرررررربنق ، وأسررررررببب هذه   •

 .ال  اعبل فل ال ستق ل
 

االعت ا  م اعرربل لهررذا الغ ض، ن ررب   إللغرربءال تعت   تبميالل ال مجمدال ال رربلارر  إلى أط ا  ثربلثرر  فل ال عرربمالل  ي  ال ؤهلرر   
 يتفق مح االعت ا  ال ست   لل ج مع  نبل مجمدالع

 
يتم قاربس ال مجمدال ال ربلار  ال بتف  بهرب لل تربج ة أو التل تتم إدارتهرب والتل يتم تقيام أداؤهرب على أسرررررررررررررربس القا ر  العربدلر  نربلقا ر   

 العبدل  فل ال لح أو الخسبرةع

 لفبئدة الفعلا التكلف  ال طفأة وط يق  ا
 إن ط يق  الفبئدة الفعلا  هل ط يق  الحتسبب التكلف  ال طفأة ألداة الدين وتمزيح دخل الفمائد خالل الفت ة ال ع ا ع

 
إن التكلف  ال طفأة لألأررررررررل ال بلل هل القا   التل يتم من خاللهب قابس األأررررررررل ال بلل ع د االعت ا  ال  دئل مبقبرررررررربي الدفعبل  

بف  إلى اإلطفبء ال ت اكم نبسرررررررتخدام ط يق  الفبئدة الفعلا  ألص ف س بين ال  لغ ال  دئل وم لغ االسرررررررتبقبس، ويتم ال ئاسرررررررا ، نبإلفررررررر 
 تعديلهب ألص مخبص خسبرةع  

 نبلقا   العبدل  من خالل الدخل الشبمل اآلخ   ال ب ف أدوال حقمس ال لكا  
ع د االعت ا  ال  دئل، ي ون لل ج مع  أن تقمم نبختابر نشول مهبئل للكل أداة على حدة  وذلخ لتب اف االستث برال فل أدوال  

بتبديد القا   العبدل  من خالل الدخل الشرربمل اآلخ  إذا  وال يسرر ح  ع  نبلقا   العبدل  من خالل الدخل الشرربمل اآلخ حقمس ال لكا  
ال لكا  مبتف  نه لل تبج ة أو إذا أبن بدل طبرئ تم االعت ا  نه من ِق ل الُ سررررررررررتبمذ من خالل دمج كبن االسررررررررررتث بر فل حقمس  

 األع بلع
 

يتم قابس االسررررررتث برال فل أدوال حقمس ال لكا  نبلقا   العبدل  من خالل الدخل الشرررررربمل اآلخ  م دئابي نبلقا   العبدل  نبإلفرررررربف   
قبي نبلقا   العبدل  ويتم إدراج ال وبسرررررررررب والخسررررررررربئ  ال بتج  من تغي ال القا   العبدل  فل  إلى تكبلاف ال عبمل ع ويتم قابسرررررررررهب الح 

الدخل الشررررررربمل اآلخ  ويتم ت اك هب فل إحتابطل إعبدة تقيام االسرررررررتث برال وع دمب يتم اسرررررررتبعبد هذه االسرررررررتث برال فإن ال وبسرررررررب  
يتم إعبدة تبررررررر افهب فل ال لح أو الخسررررررربرة بل يتم تبميلهب إلى  والخسررررررربئ  ال ت اك   فررررررر ن إحتابطل إعبدة تقيام االسرررررررتث برال ال  

 األرلبح ال ستبقبةع
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 ليتبح   نبلقا   العبدل  من خالل الدخل الشبمل اآلخ   ال ب ف أدوال حقمس ال لكا  
يتم االعت ا  نأمبرررب  األرلبح من االسرررتث برال فل أدوال حقمس ال لكا  فل ال لح أو الخسررربرة وفقبي لل عابر الدولل للتقبري  ال بلا   

 بح ت ثل بمفمح تببيل جزء من تكلف  االستث برع ، إال إذا أبمت أمبب  األرل9رقم 

 موبسب وخسبئ  أ   الع الل األج  ا 
لل مجمدال ال بلا  ال قمم  نع ل  أج  ا  بتلخ الع ل  األج  ا  ويتم تبميلهب نبلسررررع  الفمرص فل مهبي  أل  ال درج يتم تبديد القا   

 فت ة تق ي ع على وجه التبديد: 
 
يتم االعت ا  نف وس البر      ،من عالق  تبمت مبددة  جزءنبل سرب  لل مجمدال ال بلا  ال قبسر  نبلتكلف  ال طفأة التل ال تشرول  •

  ؛ والخسبرة فل ال لح أو
نبل سب  ألدوال حقمس ال لكا  ال قبس  نبلقا   العبدل  من خالل الدخل الشبمل اآلخ ، يتم االعت ا  نف وس الب   فل الدخل   •

 الشبمل اآلخ  فل احتابطل إعبدة تقيام االستث برالع

 انخفاض قيمة الموجودات المالية
ث برال فل ال مجمدال ال بلا  التل يتم قابسرهب نبلتكلف  ال طفأة، الذمم تعت   ال ج مع  ن خبرص خسربئ  االئت بن ال تمقع  لالسرت

ع يتم التل لم يبررررررردر بهب فماتي ال دي     اإليجبروذمم   ال سرررررررتبق  اإلي ادالذال العالق ،   الجهبلال دي   التجبري ، ال سرررررررتبق من 
ألداة نرب مخربط  االئت ربن م رذ االعت ا  األولل    تبرديرث م لغ خسرررررررررررررربئ  االئت ربن ال تمقعر  فل تربريخ أرل تق ي  لتعوس التغي ال فل

 ال بلا  ال ع ا ع
 

  الجهبل ال سرررررتبق من   ،وتعت   ال ج مع  نشرررررول دائم نخسررررربرة االئت بن ال تمقع  على مدف الع   الزم ل للذمم ال دي   التجبري 
ع يتم تقدي  خسرررربئ  االئت بن ال تمقع  على هذه  فماتي التل لم يبرررردر بهب ال دي     اإليجبروذمم     ال سررررتبق  اإلي ادالذال العالق ، 

بي  ال مجمدال ال بلا  نبسررررررررتخدام مخبررررررررص مبت يوس ب بءي على خ  ة ال ج مع  السرررررررربنق  فل مجبل خسرررررررربرة االئت بن، وتعديلهب وفق
  فل تبريخ التق ي ، ن ب للعمامل الخبأرررر  نبل دي ين، والظ و  االقتبرررربدي  العبم ، وتقيام أل من االتجبه الببلل وال تمقح للظ و 

فل ذلخ القا   الزم ا  لألممال حسرررررب ب يومن مالئ بيع نبل سرررررب  لج اح األدوال ال بلا  األخ ف، تعت   ال ج مع  نخسررررربرة االئت بن  
م ال تمقعر  على مردف الع   الزم ل ع ردمرب تكمن ه ربك زيربدة جمه ير  فل مخربط  االئت ربن م رذ االعت ا  ال  ردئلع ومح ذلرخ، إذا ل

تزد مخبط  االئت بن لألداة ال بلا  نشررررررررول جمه ص م ذ االعت ا  ال  دئل، تقمم ال ج مع  نقابس مخبررررررررص الخسرررررررربرة لتلخ األداة 
 شه ايع   12ال بلا  ن  لغ يعبدل خسبرة االئت بن ال مقع  لفت ة  

 
تج عن ج اح أحداع التخلف عن السررداد خسرربرة االئت بن ال تمقع  على مدف الع   الزم ل خسرربئ  االئت بن ال تمقع  التل ت  ت ثل

خسرررررربرة   شرررررره  جزء من  12خسرررررربرة االئت بن ال تمقع  على فت ة  ال بت ل  على مدف الع   ال تمقح ألداة مبلا ع فل ال قببل، ت ثل
ال بت ل     االئت بن ال تمقع  على مدف الع   الزم ل والذص من ال تمقح أن ي تج عن أحداع التخلف عن السرررداد على األداة ال بلا 

 شه  نعد تبريخ التق ي ع   12خالل  

 الزيبدة الجمه ي  فل مخبط  االئت بن
ع رد تقيام مرب إذا أربمرت مخربط  االئت ربن على األداة ال ربلار  قرد ارتفعرت نشررررررررررررررورل جمه ص م رذ االعت ا  ال  ردئل، تقمم ال ج معر   

تق ي  مح خط  التخلف عن سداد األداة ال بلا  فل تبريخ  ن قبرم  مخبط  حدوع التخلف عن السداد على األداة ال بلا  فل تبريخ ال
                                                                 ا                                                       االعت ا  ال  ردئلع ع رد إج اء هرذا التقيام، ترأخرذ ال ج معر  نربالعتبربر أرل  من ال علممربل الك ار  وال معار  التل تكمن معقملر  وقرببلر   

 أ ي ع للدعم، ن ب فل ذلخ الخ  ة التبريخا  وال علممبل ال ستق لا  ال تبح  دون تكلف  أو جهد 
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 ليتبح   االئت بنالزيبدة الجمه ي  فل مخبط   
تتضرررررررر ن ال علممبل ال سررررررررتق لا  التل تم أخذهب نبالعتببر اآلفبس ال سررررررررتق لا  لل جبالل التل يع ل فيهب ال دي من لل ج مع ، ويتم 
الببررررمل عليهب من تقبري  الخ  اء االقتبرررربديين وال بللين ال بليين والهيئبل البومما  وال  ظ بل ال  بثل  األخ ف، وأذلخ األخذ  

 االعتببر ال ببدر الخبرجا  ال ختلف  وال علممبل االقتببدي  ال تمقع  التل تتعلق نبلع لابل األسبسا  لل ج مع عفل  

 تع يف التخلف عن السداد
مب يلل ن ثبن  حدع تخلف عن السررررداد أل  اض إدارة مخبط  االئت بن الداخلا  حيث تشرررري  الخ  ة التبريخا  إلى  ال ج مع  تعت    

 :األأمل ال بلا  التل تستمفل نأص من ال عبيي  التبلا   ي  قببل  لالست داد نشول عبمأن  
 
 ع دمب يومن ه بك خ س للعهمد ال بلا  من ق ل ال دين؛ و •
تشرري  ال علممبل التل تم تطمي هب داخلابي أو التل تم الببررمل عليهب من مبرربدر خبرجا  إلى أمه من  ي  ال بت ل أن يدفح  •

 . ال ج مع  ين نبلكبمل، ن ب فل ذلخ ال ج مع  لدون األخذ نبالعتببر أص ف بمبل ت لكهب ال دين للدائ
 

أن التخلف عن السداد قد حدع ع دمب تجبوز أحد ال مجمدال ال بلا  أكث  من    ال ج مع نب   ال ظ  عن التبليل السببق، تعت    
معلممبل معقمل  وقببل  للدعم إلثببل أن معابر آخ  للتخلف عن السداد    ال ج مع يممبي من تبريخ االستبقبس مب لم يون لدف    90

 أكث  مالءم ع  

 ال مجمدال ال بلا  ذال القا   االئت بما  ال  خفض 
ألأررل ال بلل ذال قا   ائت بما  م خفضرر  ع د وقم" حدع أو أكث  له تأثي  فرربر على التدفقبل ال قدي  ال سررتق لا  ال قدرة  يعت   ا

 لألأل ال بللع تش ل األدل  على االمخفبض فل القا   االئت بما  بابمبل ي ون مالحظتهب حمل األحداع التبلا :
 

  ال قت ض؛أعملبل مبلا  هبم  يماجهب ال بدر أو  •
   أعاله ؛ 2إخالل فل العقد، على س يل ال ثبل العجز أو التأخي  فل التسديد لراجح ل •
، متاج  لبرررررررررررعملبل مبلا  ألسرررررررررررببب اقتبررررررررررربدي  أو تعبقدي  يماجهب ال قت ض، ن  ح لل قت ض  أن يقمم الدائن لالدائ ين  •

 ال قت ض امتابز لامتابزال  والتل لم يون لاأخذهب الدائن لالدائ ين  نبالعتببر، نخال  ذلخ؛ 
 يببح من ال بت ل أن يدخل ال قت ض فل حبل  إفالس أو أص إعبدة ت ظام مبلل أخ ؛ أو •
 األأل ال بلل نس ب البعملبل ال بلا ع   سمس مشل لهذا عدم وجمد •

 سابس  الشطب
نشرررطب األأرررل ال بلل ع دمب تكمن ه بك معلممبل تشررري  إلى أن ال دين يماجه أرررعمل  مبلا  شرررديدة ولاس ه بك   ال ج مع تقمم 

ال اإلفالس، أو  قد تم وفرررررعه تبت التبرررررفا  أو دخل فل إج اءال دين على سررررر يل ال ثبل ع دمب يومن  أص احت بل واقعل للتعبفل،  
فل حربلر  الرذمم ال ردي ر  التجربرير ، ع ردمرب تكمن ال بربلغ قرد تجربوزل عربمين من اسرررررررررررررتبقربقهرب، أيه رب أق بع ي ون أن تبقى ال مجمدال  

، مح م اعبة ال شرمرة القبممما  حيث ب أبن ذلخ  نبل ج مع ال بلا  ال شرطمل  خبفرع  ألمشرط  اإلمفبذ وفقبي إلج اءال االسرت داد الخبأر   
 م بسببيع يتم اإلعت ا  نأي  مببلغ مست دة فل ال لح أو الخسبرةع



 36            شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع

 

 
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع( ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3

 األدوات المالية )يتبع(

 الموجودات المالية )يتبع(انخفاض قيمة 

 القابس واالعت ا  نخسبئ  االئت بن ال تمقع  
ي                                                                      يعت   قابس خسررررررررربرة االئت بن ال تمقع  دليال  الحت بلا  التخلف عن السرررررررررداد، والخسررررررررربرة نبفت اض التخلف عن السرررررررررداد لأص حجم                                        

تقيام احت بلا  التخلف عن السررداد والخسرربرة  إن ع عن السررداد  الخسرربرة فل حبل  وجمد تخلف عن السررداد  والتع فرربل ع د التخلف
     ي                       ب بء  على معلممبل مستق لا ع هم نبفت اض التخلف عن السداد على ال ابمبل التبريخا  ال عدل  

 
لل ج مع   نبل سرررررب  لل مجمدال ال بلا ، يتم تقدي  خسررررربرة اإلئت بن ال تمقع  أبلف س بين ج اح التدفقبل ال قدي  التعبقدي  ال سرررررتبق  

 ، مخبمم  على أسبس سع  الفبئدة الفعلل األأللع  استالمهب   ال ج مع للعقد وج اح التدفقبل ال قدي  التل تتمقح  ي  ب   وفق

 إلغبء االعت ا  نبل مجمدال ال بلا 
  من األأررررررل أو تقمم ال ج مع  نإلغبء االعت ا  نأأررررررل مبلل فقل ع د امتهبء البقمس التعبقدي  ال تعلق  نبسررررررتالم التدفقبل ال قدي

ع دمب تبمل ال ج مع  األأررررررررل ال بلل، ولشررررررررول جمه ص أبف  مخبط  وم بفح ال لكا  إلى م شررررررررأة أخ فع أمب فل حبل  عدم قابم 
ال ج مع  نبلتبميل أو االحتفبظ نشرول جمه ص ن خبط  وم بفح ال لكا  واسرت  ارهب نبلسراط ة على األأرل ال بمل، فإن ال ج مع   

هب ال سررتبقبة فل األأررل ال بمل وال طلملبل ال تعلق  نه التل قد يجب على ال ج مع  دفعهبع أمب فل حبل   تقمم نبالعت ا  نببررت
احتفبظ ال ج مع  نشررول جمه ص نوبف  مخبط  وم بفح ال لكا  لألأررل ال بلل ال بمل، فإن ال ج مع  تسررت   نبالعت ا  نبألأررل  

   عال بلل واالعت ا  نبلق وض ال  همم  نبل ببلغ ال ستل
 

ع د إلغبء االعت ا  نأأررررررررل مبلل تم قابسرررررررره نبلتكلف  ال طفأة، يتم االعت ا  نأص ف س بين ال  لغ ال درج لألأررررررررل وإج بلل ال دل  
ال سرتلم أو الذص سرم  يتم اسرتالمه فل ال لح أو الخسربرةع فل ال قببل، ع د إلغبء اإلعت ا  نبالسرتث بر فل أداة حقمس ال لكا  التل  

بختابرهب ع د اإلعت ا  ال  دئل نبلقا   العبدل  من خالل الدخل الشرررررررررررررربمل اآلخ ، فإمه ال يتم إعبدة تبرررررررررررررر اف  نال ج مع   قبمت 
فل احتابطل إعبدة تقيام االسرررتث برال فل ال لح أو الخسررربرة، ولكن يتم تبميلهب إلى األرلبح  بي  ال وبسرررب أو الخسررربئ  ال ت اك   سررربنق

 ال ستبقبةع
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 المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية 

 التب اف أدين أو حقمس ملكا 
تع يف و   ال لكا  أ طلملبل مبلا  أو حقمس ملكا  ن ب يت بشرى مح جمه  الت تيب التعبقدصيتم تبر اف أدوال الدين وأدوال حقمس  

 عوأداة حقمس ال لكا   ال طلملبل ال بلا 

 أدوال حقمس ال لكا 
إن أداة حقمس ال لكا  هل أص عقد ي  هن حبررر  متبقا  فل ممجمدال م شرررأة نعد ط ح أبف  مطلملبتهبع يتم تسرررجيل أدوال ال لكا  

 نبل ببلغ ال ستل   نعد ت زيل مببريف اإلأدار ال ببش ةع  ال ج مع ة من ق ل الببدر 

 ال طلملبل ال بلا   
ال لح    من خاللنبلتكلف  ال طفأة نبسرررررررتخدام ط يق  معدل الفبئدة الفعلل أو نبلقا   العبدل     الحقبي يتم قابس ج اح ال طلملبل ال بلا   

 ع  أو الخسبرة

 قبي نبلتكلف  ال طفأةال طلملبل ال بلا  ال قبس  الح 

  مبرررررررررر ف  3  مبتف  بهب لل تبج ة، أو ل2  بدل مبت ل ل شررررررررررت ص فل امدمبج األع بل، ل1ال طلملبل ال بلا  التل هل لاسررررررررررت ل
 ال لح أو الخسبرة، يتم قابسهب الحقبي نبلتكلف  ال طفأة نبستخدام ط يق  معدل الفبئدة الفعللع  من خاللنبلقا   العبدل  

 
الفبئدة الفعلا  هل ط يق  الحتسرررررربب التكلف  ال طفأة لاللتزام ال بلل وتمزيح مبرررررر وفبل الفبئدة خالل الفت ة ذال العالق ع  إن ط يق  

إن معدل الفبئدة الفعلل هم ال عدل الذص يقمم نشرول مبدد نخبرم ال دفمعبل ال قدي  ال سرتق لا  ال قدرة لن ب فل ذلخ ج اح ال سرمم 
تل   التل تشرررررول جزء أسررررربسرررررل من معدل الفبئدة الفعلل وتكبلاف ال عبمالل واألقسررررربت أو الخبرررررممبل  وال قبت ال دفمع  أو ال سررررر 

 األخ ف  من خالل الع   ال تمقح لاللتزام ال بلل أو لفت ة أقب  لحسب ب يومن مالئ بي ، إلى التكلف  ال طفأة اللتزام ال بللع

 موبسب وخسبئ  أ   الع الل األج  ا 
ال بلا  نع ل  أج  ا  والتل يتم قابسررررررررررهب نبلتكلف  ال طفأة فل مهبي  أل فت ة تق ي ، يتم تبديد أرلبح وخسرررررررررربئ     نبل سررررررررررب  لل طلملبل

 أ   الع الل األج  ا  على أسبس التكلف  ال طفأة لألدوالع  

 نبل طلملبل ال بلا   إلغبء اإلعت ا 
مب يتم اسرررررتافبء االلتزام التعبقدص أو إلغبئه أو امتهبء مدتهع يتم نإلغبء االعت ا  نبل طلملبل ال بلا  ع دمب وفقل ع د  ال ج مع تقمم 

االعت ا  نبلف س بين القا   ال درج  لاللتزام ال بلل الذص تم إلغبء االعت ا  نه وال دل ال دفم" وال سررررررررررررتبق السررررررررررررداد فل ال لح أو 
 الخسبرةع  

 المقاصة

ع دمب وفقل ع دمب  ال محد  يتم مقبأرررررررر  ال مجمدال ال بلا  وال طلملبل ال بلا  ويتم ع ض أرررررررربفل ال  لغ فل بابن ال  أز ال بلل  
حق قبمممل ل قبأرررر  ال ببلغ وت مص إمب تسررررميتهب على أسرررربس أررررب  أو لتبقيق األأررررل، وتسررررمي  ال طلملبل فل    لل ج مع يومن 

 وقت واحدع
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 المشتقة ومحاسبة التحوطاألدوات المالية 

تبررررر ف ال ج مع  مشرررررتقبل معي   أأدوال تبمت نغ ض التبمت من التغي ال فل التدفقبل ال قدي  ال  تبط  نبل عبمالل ال تمقع   
 .ال بت ل  نشول أ ي  ال بتج  عن التغي ال فل أسعبر الفبئدة

 التدفقبل ال قدي تبمطبل  
أأداة تبمت للتدفقبل ال قدي ، يتم االعت ا  نبلجزء الفعبل من التغي ال فل القا   العبدل  لألداة  ع دمب يتم تخبررررررررراص ال شرررررررررتقبل

فل احتابطل التبمتع يقتبررررررررررررر  الجزء الفعبل من التغيي ال فل القا   العبدل    ت اك هويتم   الدخل الشررررررررررررربمل اآلخ ال شرررررررررررررتق  فل 
ي  الت اك ل فل القا   العبدل  لل  د الخبفررح للتبمت، والذص يتم تبديده  على التغ  الدخل الشرربمل اآلخ لل شررتقبل ال عت   بهب فل  

على أسربس القا   الببلا ، من بداي  التبمتع يتم االعت ا  نأص جزء  ي  فعبل من التغيي ال فل القا   العبدل  لل شرتقبل مببشر ة 
 عال لح أو الخسبرةفل  

 الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع

والقا   العبدل  مبقبرررررربي   ال درج ال مجمدال  ي  ال تداول  لومج معبل االسررررررتبعبد  ال برررررر ف  أ بتف  بهب لل اح نبلقا     قابسيتم 
   .تكبلاف ال اح، أيه ب أقل

 
ل  من خال ال درج  ي  ال تداول  ومج معبل االسررررتبعبد أ بتف  بهب لل اح إذا أبن سرررريتم اسررررت داد قا تهب  ال مجمداليتم تبرررر اف  

أررررفق  باح بدالي من االسررررتخدام ال سررررت  ع يتم تل ا  هذا الشرررر ت فقل ع دمب يومن ال اح مبت الي نشررررول عبلل ويومن األأررررل  ي   
  متمف اي لل اح الفمرص فل شررروله الببللع ي بغل أن تكمن اإلدارة ملتزم  نبل اح الذص يتمقح أن يومن االسرررتبعبد  بلمج معو ال تداول ل

 .خالل س   واحدة من تبريخ التب اف أبملأ اح مؤهالي لالعت ا  نه 
 

ال ج مع  نخط  باح تتضرر ن خسرربرة للسرراط ة على شرر أ  تبنع ، يتم تبرر اف ج اح ممجمدال ومطلملبل تلخ الشرر أ   تلتزم  ع دمب 
نبقمس ال لكا  التبنع  أ بتف  بهب لل اح ع د تل ا  ال عابر المارد أعاله، نغض ال ظ  عن فا ب إذا أبمت ال ج مع  سررررررم  تبتف   

  ي  ال ساط ة فل الش أ  التبنع  السبنق  نعد ال احع
 

ه يتم سررررررتث بر فل شرررررر أ  زميل  أو جزء من اسررررررتث بر فل شرررررر أ  زميل ، فإمالع دمب تلتزم ال ج مع  نخط  باح تتضرررررر ن اسررررررتبعبد 
ع د تل ا  ال عابر المارد  ه لل اح   بتف  نأاالسرررررتث بر أو جزء من االسرررررتث بر فل الشررررر أ  الزميل ، الذص سررررريتم اسرررررتبعبده   تبررررر اف

يتم االسررررررت  ار  نه لل احع  أ بتف  ع تتمقف ال ج مع  نعد ذلخ عن تط يق ط يق  حقمس ال لكا  فا ب يتعلق نبلجزء ال برررررر ف  أعاله
 عال لكا الستث بر فل ش أ  زميل  لم يتم تب افه أ بتف  نه لل اح نبستخدام ط يق  حقمس  لفل احتسبب أص جزء مبتف  نه 
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لنخال     اتخبذ أحوبم  أعضبء مجلس اإلدارة يتطلب من، 3وال مفب  فل اإليضبح  لل ج مع   خالل تط يق السابسبل ال ببس ا   
 ال درج تقدي ال وافت افررررررررربل حمل القام   تلخ التل تتضررررررررر ن التقدي ال  التل لهب تأثي  جمه ص على ال ببلغ ال عت   بهب، وتكمين

ال واالفت افرررررربل ال  تبط  بهب إلى الخ  ة  التل لاسررررررت جلا  المفررررررمح من مبرررررربدر أخ فع تسررررررت د التقدي    وال طلملبل لل مجمدال
 عالسبنق  وعمامل أخ ف تعت   ذال أل ع قد تختلف ال تبئج الفعلا  عن هذه التقدي ال

 
يتم االعت ا  ن  اجع  التقدي ال ال ببس ا  فل فت ة ال  اجع  التل يتم فيهب  و نشول مست  ع    واالفت افبليتم م اجع  هذه التقدي ال  

م اجعر  التقردي  إذا أربن التعرديرل يؤث  فقل على تلرخ الفت ة، أو فل فت ة ال  اجعر  والفت ال ال سررررررررررررررتق لار  إذا أربن التعرديرل يؤث  على  
 الفت ال الببلا  وال ستق لا ع  

 19 -كوفيد 
امتشررررر  فل ج اح أمببء العبلم، م ب   المقتوم ذ ذلخ   2020 سررررر    فل أوائل  19-كمفيدل  ال سرررررتجدرومب تم تأكيد وجمد في وس أم 

فل تعطيل األع بل من خالل اإل الس الطمعل واإلجببرص    19-تسرر ب فل تعطيل األع بل واألمشررط  االقتبرربدي ع تسرر ب أمفيد 
على االقتبررربد    19-للشررر أبل من ق ل السرررلطبل البومما ع من ال تمقح أن تسرررت   اآلثبر الببلا  وال تمقع  لتفشرررل تسررر ب أمفيد 

تأثي  هذه ال يئ  االقتبرررررررربدي   ي  ال ؤأدة، وسررررررررم  تسررررررررت   ال ج مع  فل إعبدة تقيام وفررررررررعهب   نبالعتببرتم األخذ  التطمرع  فل  
والتأثي  ال  تبل بهب على أسررررررربس م تظم فا ب يتعلق نبالفت افررررررربل والتقدي ال ال سرررررررتخدم  لتقيام امخفبض القا   والع   اإلمتبجل  

قبمت ال ج مع  بتقيام التأثي    أ ب ع العقبري   واالسررررررررتث برال  أع بل رأسرررررررر بلا  قيد الت فيذب فل ذلخ لل  تلكبل واآلالل وال عدال، ن 
 ع ي  جمه ي  أ ب فل تبريخ التق ي   على أمهب   ائت بنعلى ال مجمدال ال بلا  التل تب ل  

 األحكام الحساسة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة 

ا تلخ التل تتضرر ن تقدي ال لال مفررب  أدمبه نشررول م فبررل ، والتل قبمت اإلدارة نبتخبذهب خالل  فا ب يلل الق ارال البسرربسرر ، عد
 ع لا  تط يق السابسبل ال ببس ا  لل ج مع  والتل لهب أكث  تأثي  جمه ص على ال ببلغ ال عت   بهب فل ال ابمبل ال بلا  ال محدةع

 تقيام الساط ة على مش و" مشت ك 
ال ابمبل ال بلا  ال محدة أن الشرر أبل ال سررتث   بهب التبلا  هل مشرر و" مشررت ك لل ج مع  على ال  م من أن  حمل   9ي ين إيضرربح  

 ٪ من حقمس ال لكا  وحقمس التبميتع51ال ج مع  ت تلخ 
 

 مكان التشغيل  مكان التأسيس إسم الشركة المستثمر بها 
 الفعلية نسبة الفائدة 

 الفعالة والسيطرة 
    

أبم  ل، اإلمبرال الع لا    م اف. أبم  ل ش أ  
 ال تبدة 

أبم  ل، اإلمبرال الع لا   
 ال تبدة 

51٪ 

 
 يتم االحتفبظ نبقمس ال لكا  ال تبقا  من ق ل ال سبه ين  ي  ال  تبطين نبل ج مع ع

 
أم ال ب بءي على مب إذا أبمت ال ج مع   شررررر أ  م اف. أبم  ل  قبمت إدارة الشررررر أ  بتقيام مب إذا أبمت ال ج مع  لديهب سررررراط ة على  

من جبمب واحدع وإلأرررردار حو هب، شرررر أ  م اف. أبم  ل  لديهب حقمس حبلا  والقدرة الع لا  على تمجاه األمشررررط  ذال البررررل  من 
اإلدارة إلى أن ال ج مع  تت تح نبقمس   اسرررررررت تجت  ة ال ج مع  على القابم نأمشرررررررط  مببشررررررر ةع لذلخ،أخذل اإلدارة فل االعتببر قدر 

أن ال ج مع  لديهب سررراط ة مشرررت أ   و   بهب تبرررميت متسررربوي  مح ال سرررتث   اآلخ  ومفس الت ثيل فل مجلس إدارة الشررر أ  ال سرررتث   
 عبهب على الش أ  ال ستث   
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 ير المؤكدالمصادر الرئيسية للتقدير غ
ال تعلق  نبل سررتق ل وال برربدر ال ئاسررا  للتقدي   ي  ال ؤأد فل فت ة التق ي  والتل تب ل مخبط  هبم  قد  ال ئاسررا   إن االفت افرربل

 عتتس ب فل تعديالل جمه ي  على القام ال درج  لل مجمدال وال طلملبل خالل الس   ال بلا  القبدم  هل أ ب يلل

 االستث برال العقبري  امخفبض قا  تقيام  

           ي                                                                   القا ر  ب ربء  على تقيام التردفقربل ال قردير  للمحردال الف دير  ال  تجر  لل قرد ع رد وجمد   لتبرديرد امخفربض االسررررررررررررررتث ربرال العقربرير   تقياميتم 
 مؤش  على امخفبض القا  ع 

 
قا تهب، فقد أخذل   امخفضرررررررررررررتفل مهبي  فت ة التق ي  قد    االسرررررررررررررتث برال العقبري ع د تقيام مب إذا أبن ه بك أص مؤشررررررررررررر  على أن 

 ال ج مع  فل االعتببر مب يلل:
 

التغيي ال فل ال يئ  التك ملمجا ، السررررررمقا ، االقتبرررررربدي  أو القبممما  التل تع ل فيهب ال ج مع  والتل لهب أو قد يومن لهب   •
 تأثي  سل ل على ال ج مع ،

 ؛اإلمشبءالض ر ال بدص لل مجمدال قيد  •
 ؛ واإلمشبءالتل ت ت ل إليهب ال مجمدال قيد   أو إعبدة هاول  الع لابل  لمقفخطل  •
 .                      ُ                                                                    دليل من تقبري  داخلا  ي شي  إلى وجمد امخفبض جمه ص فل أبفل التدفقبل ال قدي  ال تمقح من األأل •

 
قد ال تكمن قببل  لالسرررررررت دادع  ال درج ع دمب تكمن ه بك مؤشررررررر ال على أن القام    االسرررررررتث برال العقبري يتم اختببر امخفبض قا    

                                     ي                    تمقعبل التدفقبل ال قدي  ال خبررررررررمم  ب بء  على تقدي ال ممثمق    بتقدي   اإلدارةتقمم االسررررررررتخدام،   فلالقا      إحتسرررررررربنبلإج اء   ع د
ل قد وتبدد معدل ل  ال  تج محدة الللتدفقبل ال قدي  ال سررتق لا ، مدعمم  نبلشرر وت ال تمقع  لت تيببل اإليجبر الببلا  من األأررل أو 

                                          ي                                           القا   الببلا  لتلخ التدفقبل ال قدي ع ب بء  على هذا التقيام التفبررررررريلل الذص تم إج اؤه،    احتسرررررررببمن أجل  ٪   6خبرررررررم م بسرررررررب ل
ن ب فل ذلخ األع بل ال أس بلا  قيد الت فيذ   ال  تلكبل واآلالل وال عدالاإلدارة إلى عدم وجمد خسبئ  امخفبض فل قا      است تجت

 ع2021 ديس     31أ ب فل   العقبري   واالستث برال

 واالستث برال العقبري  لل  تلكبل واآلالل وال عدال  والقام ال تبقا  األع بر اإلمتبجا 

 عدال واالسررررتث برال العقبري  إلى حوم اإلدارة على ال  ل التبريخل  الو واآلالل   تسررررت د األع بر اإلمتبجا  والقام ال تبقا  لل  تلكبل
متاج  لالبتكبرال التق ا  وإج اءال ال  بفسرررررررين   جمه ص بع ع ي ون أن يتغي  نشرررررررول لألع بر اإلمتبجا  وال عبيي  العبم  فل البررررررر 

ع دمب تكمن األع بر اإلمتبجا  أقل من األع بر ال قدرة    االسررررتهالكاسررررتجبن  لدورال البرررر بع  الشررررديدةع سررررتزيد اإلدارة من تكلف  
اإلدارة   قبمتال تقبدم  أو  ي  اإلسرررررررت اتاجا  التل تم التخلل ع هب أو باعهبع  ال مجمدال  تخفاض، أو سرررررررتقمم نشرررررررطب أو   ي ب  سررررررربنق

  ل ل عابر ال ببسررررررررررررر ل      ي وفقب  واالسرررررررررررررتث برال العقبري   القام ال تبقا  واألع بر اإلمتبجا  ال قدرة لل  تلكبل واآلالل وال عدال ن  اجع  
أن هرذه وقرد حرددل    االسررررررررررررررتث ربرال العقربرير   40لردولل رقم ا   ل عاربر ال بربسرررررررررررررر ال،  ال  تلكربل واآلالل وال عردال  16الردولل رقم  

 التمقعبل ال تختلف نشول أ ي  عن التقدي ال السبنق ع
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 احتسبب مخبص الخسبرة  

م هجا  التبديد وال  بذج ومدخالل ال ابمبلع تم اإلفبررررررررررربح عن    يتضررررررررررر نقابس الخسررررررررررربئ  االئت بما  ال تمقع  تقدي  مهم    يعت  
الخسبرة االئت بما :   مخبصعلى   هبمل وممبل التبلا  تأثي   لع 11تفبأيل م هجا  قابس الخسبئ  االئت بما  ال تمقع  فل إيضبح  

 عن السدادع  التعث   نبفت اضرة  عن السداد والخسب   التعث عن السداد، التع ض ع د    التعث تع يف التخلف عن السداد، احت بل  
 

تس تسرررتخدم ال ج مع  مبرررفمف  ال خبرررص الحتسررربب الخسررربئ  االئت بما  ال تمقع  للذمم ال دي  ع تسرررت د معدالل ال خبررربررربل  
القببل   عن السررررررداد التبريخا     التعث إلى معدالل         ي م دئاب  االسررررررتبقبسع تسررررررت د مبررررررفمف  ال خبررررررص    ل تبريختجبوز التل  يبم  األإلى  

تق ي ، يتم تبديث أل فل تبريخ    عال سررررررررررتق لا ال ابمبل  إلدراج ال بررررررررررفمف     على معبي ةال ج مع   سررررررررررتع للل ج مع ع   لل الحظ 
 عال ستق لا ويتم تبليل التغيي ال فل التقدي ال    القببل  لل الحظ عن السداد التبريخا    التعث معدالل 

 
والظ و  االقتبررررررربدي  ال تمقع  والخسررررررربئ  االئت بما     القببل  لل الحظ عن السرررررررداد التبريخا     التعث ين معدالل  إن تقيام العالق  ب

عن  م ثل     ال تمقع   الظ و  االقتبررررربدي و ال تمقع  هم تقدي  هبمع قد ال تكمن الخ  ة التبريخا  لل ج مع  فل الخسررررربئ  االئت بما   
 لع الء فل ال ستق لعل  السداد الفعلل
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 ممتلكات وآالت ومعدات  5
البنية التحتية    

 للموانئ 
البنية التحتية  

 للطرق 
 المحطات  

 الفرعية 
المباني  

 والتحسينات 
 السفن  

 والمعدات البحرية 
 المعدات  
 المركبات  المكتبية 

أعمال رأسمالية  
 المجموع  قيد التنفيذ

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
                   التكلفة 

 15,174,796 2,674,843 54,339 561,750 540,941 2,184,525 359,016 510,702 8,288,680 2020ي بي   1فل 
 2,703,166 2,619,293 16,288 33,366 32,130 2,089 - - - إفبفبل خالل الس   

 - (601,686) - 126,005 121,338 127,384 - 2,178 224,781 تبميالل من أع بل رأس بلا  قيد الت فيذ 
 (20,741) - (1,946) (8,256) (7,950) (32) - - (2,557) استبعبدال 

          
          

 17,857,221 4,692,450 68,681 712,865 686,459 2,313,966 359,016 512,880 8,510,904 2021ي بي   1فل 
 2,923,899 2,853,538 16,978 31,840 2,472 131 - - 18,940 إفبفبل خالل الس   

 - (2,753,700) 109 84,561 783,359 1,436,380 - - 449,291 تبميالل من أع بل رأس بلا  قيد الت فيذ 
 (493,196) (493,196) - - - - - - -   11تبميالل إلى ذمم مدي   لإيضبح 

 (237,000) (237,000) - - - - - - -   36تبميالل إلى م تلكبل مبتف  بهب لل اح لإيضبح 
 (20,998) (20,998) - - - - - - -   17تبميالل إلى م ح لإيضبح 

 (24,276) - - (14,568) -   9,456ل - - (252) استبعبدال 
          
          

 20,005,650 4,041,094 85,768 814,698 1,472,290 3,741,021 359,016 512,880 8,978,883 2021ديسمبر  31في 
          

          المتراكم االستهالك 
 2,155,462 - 2,986 269,345 358,875 293,460 100,164 122,029 1,008,603 2020ي بي   1فل 

 333,234 - 8,777 41,337 55,077 39,932 14,415 20,545 153,151 مب ل للس   
 (6,366) - (1,467)   1,612ل   2,144ل - - - (1,143) استبعبدال 

          
          

 2,482,330 - 10,296 309,070 411,808 333,392 114,579 142,574 1,160,611 2021ي بي   1فل 
 387,527 - 32 111,508 36,379 42,531 14,415 20,649 162,013 مب ل للس   

   16,389ل - -   14,567ل -   1,782ل - - (40) استبعبدال 
          

          
 2,853,468 - 10,328 406,011 448,187 374,141 128,994 163,223 1,322,584 2021ديسمبر  31في 
          

          القيمة المدرجة 
 17,152,182 4,041,094 75,440 408,687 1,024,103 3,366,880 230,022 349,657 7,656,299 2021ديسمبر  31في 
          
          

 15,374,891 4,692,450 58,385 403,795 274,651 1,980,574 244,437 370,306 7,350,293 2020ديس     31فل 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع( ممتلكات وآالت ومعدات  5
 

 أ ب يلل:  ال محد  ال لح أو الخسبرة  بابن  ال ب ل فل االستهالكتم تمزيح 
 

2020  2021   
   ألف درهم  ألف درهم

     
   24تكبلاف مببش ة لإيضبح   313,699  266,869

        25لإيضبح   مببريف ع مما  وإداري   73,828  66,365
     

333,234  387,527        
 

، يتم االعت ا  نج اح 17نبسرررررررررررررتث بء ال  تلكبل واآلالل وال عدال ال   مح  من ق ل حومم  أبم  ل ال مفرررررررررررررب  فل إيضررررررررررررربح  
 درهمع 1ال  تلكبل واآلالل وال عدال ال   مح  من ق ل حومم  أبم  ل لل ج مع  نقا   إس ا  ت لغ 

 
ال  بطق  وال دن االقتبررررربدي  و تشرررررت ل األع بل ال أسررررر بلا  قيد الت فيذ نشرررررول أسررررربسرررررل على التكبلاف ال تعلق  بتطمي  مي بء خلاف   

 عالب ة
 

 ديسرر     31ال  تها  فل  السرر  مليمن درهم فرر ن أع بل رأسرر بلا  قيد الت فيذ خالل    149,4ت ت رسرر ل  تكبلاف ال م فين ن  لغ 
 ليمن درهم عم  145,1:  2020ل  2021

 
مليمن    28,4:  2020ل  2021  ديسررررررررر     31ال  تها  فل  السررررررررر  مليمن درهم خالل   61,0ن  لغ   الق وضت ت رسررررررررر ل  تكبلاف  

 درهم ع
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 استثمارات عقارية 6

   عقارات منجزة  عقارات قيد التطوير    المجموع 
   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

 التكلفة       
 2020ي بي   1فل   3,080,503  1,489,497  4,570,000

 إفبفبل    132,972  107,341  240,313
        تبميالل من عقبرال قيد التطمي    989,600 ل 989,600)  -
       

 2021ي بي   1فل   4,203,075  607,238  4,810,313
 إفبفبل    -  268,590  268,590

        تبميالل من عقبرال قيد التطمي    325,501 ل   325,501  -
       

        2021ديسمبر  31في   4,528,576  550,327  5,078,903
 االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة       

 2020ي بي   1فل   794,911  -  794,911
 مب ل للس    98,483  -  98,483

        خسبرة امخفبض القا     458,900  -  458,900
       

 2021ي بي   1فل   1,352,294  -  1,352,294
 مب ل للس    114,567  -  114,567

        عوس خسبرة إمخفبض القا   ل   25,813  - ل   25,813
       

        2021ديسمبر  31في   1,441,048  -  1,441,048
 القيمة المدرجة      

        2021ديسمبر  31في   3,087,528  550,327  3,637,855
       

        2020ديس     31فل   2,850,781  607,238  3,458,019
 

  وتم تك ررد مليمن درهم  1,620:  2020مليمن درهم ل  1,627ن  لغ  من االسررررررررررررررتث رربرال العقرربريرر     اإليجرربرإي ادال  نرر تم االعت ا   
مليمن درهم  خالل السرررررر      361,1:  2020مليمن درهم ل  471,4ن  لغ  لن ب فل ذلخ مبرررررربريف البررررررابم      التشررررررغيلمبرررررربريف  
 ع2021ديس     31ال  تها  فل  

 
التل ُم بت من حومم  للعقبرال  والتل ت ثل القا   االسررررر ا   درهم،  1بتكلف  االسرررررتث برال العقبري  لل ج مع    ببعضتم االعت ا   

م طق  خلاف   شرررررر أ   ن   تعلق الال سررررررتمدعبل على  االسررررررتث برال العقبري   ع تشررررررت ل هذه 17أبم  ل أ ب هم ممفررررررح فل إيضرررررربح  
 بم  لعال دي   الب بعا  ألو  ذعمعمع  الب بعا 

 
ومدن رزين السرررررو ا  للع بل فل  ال تعلق  نبل سرررررتمدعبل  تشرررررت ل االسرررررتث برال العقبري  قيد التطمي  نشرررررول رئاسرررررل على التكبلاف  

 عال  بطق الب بعا 
 

  2021ديسرررر      31مليمن درهم أ ب فل    12,189  م لغ  اإلدارة تم تقدي هب من ق لالسررررتث برال العقبري  أ ب  لبلغت القا   العبدل   
 مليمن درهم ع  8,967:  2020ل
 

  لتكمن فرررررر ن ، ولبلتبلل تم اعتببر تق ابل التقيام  القببل  لل الحظ ال تسررررررت د ال دخالل ال سررررررتخدم  فل التقيام إلى بابمبل السررررررمس  
وال يمجد تبميل فل السررر   الببلا  بين مسرررتميبل التسرررلسرررل    السررر  ع لم يط أ أص تغيي  على أسرررلمب التقيام خالل 3تقيام ال سرررتمف  

 : ال شلء ع2020اله مل للقا   العبدل  ل
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 موجودات غير ملموسة وشهرة  7
 

  حقوق    المجموع 
عقود وعالقات  

 الشهرة  العمالء
  

   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم
 التكلفة         

          2021ديس     31ي بي  و 1 فل  54,534  181,200  27,170  262,904
         
 المتراكم   اإلطفاء        

 2020ي بي   1فل   -  16,122  1,358  17,480
          مب ل للس     -  9,785  906  10,691

         
 2021ي بي   1فل   -  25,907  2,264  28,171
          مب ل للس     -  9,784  906  10,690

         
          2021ديسمبر  31في   -  35,691  3,170  38,861

         
 القيمة المدرجة        

          2021ديسمبر  31في   54,534  145,509  24,000  224,043
         

          2020ديس     31فل   54,534  155,293  24,906  234,733
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع(موجودات غير ملموسة وشهرة  7

 الشهرة
 تم تمزيح القا   ال درج  للشه ة على المحدال ال  تج  لل قد أ ب يلل:

 
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درهم
     

   أل  أ  م اف. أبم  ل ذعمعمش - قطب" اللمجستا   32,824  32,824
        بل لمجستكسماوم  – اللمجستا قطب"   21,710  21,710

     
54,534  54,534        

 
إذا أبمت ه بك مؤشرر ال على أن الشرره ة   تك اراي للتبقق من امخفبض القا  ، أو نشررول أكث   سرر ميبي تقمم ال ج مع  نبختببر الشرره ة 

 عقا تهب   امخفضتقد 

 ش أ  م اف. أبم  ل ذعمعم –اللمجستا     قطب"لأ  

م اف.   أ   الببر  الكبمل  من الع لابل اللمجسرتا  لررررررررررررررر شر مليمن درهم من االسرتبماذ على    32,8  ن  لغاعت فت ال ج مع  نبلشره ة  
  االسرررررتخدام،  فلالقا     احتسرررررببل قد إلى  ل  ال  تج لمحدة  لال  لغ القببل لالسرررررت داد  يسرررررت دل قدع ل  م تج ذعمعم، وهل وحدة    أبم  ل

ال بلا  ال عت دة من ق ل أعضرررررررررررربء مجلس اإلدارة والتل تغطل فت ة    ال مازمبلب بءي على    ال تمقع ال قدي  بلوالذص يسررررررررررررتخدم التدفق
 عرأس ال بل لتكلف   ال  جح  تمسلالمن خالل    احتسبنهتم بي ٪  س مي8:  2020لبي  ٪ س مي6خ س س مال ومعدل خبم ب سب  

 
 أ ب يلل:أبمت ال بلا  لفت ة الخ س س مال األولا    ال مازمبلفل تبديد  اإلدارة  ال ستخدم  من ق ل االفت افبل ال ئاسا    إن

 ال تمقع  معدالل م م ال  اعبل
 عالب بعبل ذال البل لالتجبهبل ال ستق لا  فل بي  تست د معدالل م م ال  اعبل ال تمقع  إلى الخ  ة السبنق  التل تم تعديلهب وفق

 األرلبح التشغيلا 
على الخ  ة التبريخا  فل همامش التشرررررررررررغيل، مح تعديلهب لتأثي  االتجبهبل ال سرررررررررررتق لا  فل    ال تمقع  ا رلبح التشرررررررررررغيلاأل تسرررررررررررت د

 عالب بعبل ذال البل 
 

  ع٪3 :2020ل٪ 3 ي لغت التدفقبل ال قدي  التل تتجبوز فت ة الخ س س مال نبستخدام معدل م م س مص ثبب استخال تم 
 
ل قد  ل  ال  تج لمحدة ل٪ من ق ل أعضرررررررربء مجلس إدارة ال ج مع  ب بءي على األداء السررررررررببق  3 الثببت ب سررررررررب تم تقدي  معدل ال  م ي

من االرتفب"    يخفض٪ لن  3أن أص امخفبض فل معدل ال  م ب سرررررب    بتقدي   أعضررررربء مجلس اإلدارة  قبموتمقعبتهم لتطمر السرررررمسع  
 عامخفبض فل القا  مببريف  ل قد إلى البف  ولن يؤدص إلى  ل  ال  تج محدة الفل  

 
:  2020مليمن درهم ل  4,205ن  لغ  القرببلر  لالسررررررررررررررت داد   قا تهرب للمحردة ال  تجر  لل قرد على أمهرب أقرل من    ال ردرجر تم تبرديرد القا ر   

 : ال شلء ع2020ل 2021 س  درهم ، ول بءي علاه، لم يتم االعت ا  نخسبرة امخفبض فل القا   خالل  مليمن   785
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع(موجودات غير ملموسة وشهرة  7

 الشهرة )يتبع(
 لمجاستاوسماوم  –  اللمجستا  قطب"لب  

 –من أسررررهم شرررر أ  ماوم لمجاسررررتاوس الببرررر  الكبمل  مليمن درهم من االسررررتبماذ على    21,7 ن  لغاعت فت ال ج مع  نبلشرررره ة 
القا     احتسرررببإلى    القطب" الهذيسرررت د ال  لغ القببل لالسرررت داد ل قدع  ل م تج لشماومش ، وهل وحدة  عذعمعم  شررر أ  الشرررخص الماحد

ال بلا  ال عت دة من ق ل أعضرربء مجلس اإلدارة والتل    ال مازمبلعلى  ب بءي     ال تمقع ال قدي  بلوالذص يسررتخدم التدفق،  االسررتخدام  فل
رأس   لتكلف   ال  جح من خالل ال تمسل  احتسبنهتم   س ميبي ٪  8:  2020ل س ميبي ٪  6تغطل فت ة خ س س مال ومعدل خبم ب سب  

 عال بل
 

 فل تبديد ال مازمبل ال بلا  لفت ة الخ س س مال األولا  أبمت أ ب يلل:اإلدارة  إن االفت افبل ال ئاسا  ال ستخدم  من ق ل 

 ال تمقع  معدالل م م ال  اعبل
 علالتجبهبل ال ستق لا  فل الب بعبل ذال البل بي  التل تم تعديلهب وفقتست د معدالل م م ال  اعبل ال تمقع  إلى الخ  ة السبنق  

 األرلبح التشغيلا 
على الخ  ة التبريخا  فل همامش التشرررررررررررغيل، مح تعديلهب لتأثي  االتجبهبل ال سرررررررررررتق لا  فل  ال تمقع    ا رلبح التشرررررررررررغيلاأل تسرررررررررررت د

 عالب بعبل ذال البل 
 

  ع٪3 :2020ل٪ 3 ي لغالتدفقبل ال قدي  التل تتجبوز فت ة الخ س س مال نبستخدام معدل م م س مص ثببت  استخال تم 
 
ل قد  ل  ال  تج لمحدة ل٪ من ق ل أعضرررررررربء مجلس إدارة ال ج مع  ب بءي على األداء السررررررررببق  3 الثببت ب سررررررررب تم تقدي  معدل ال  م ي

من االرتفب"    يخفض٪ لن  3أن أص امخفبض فل معدل ال  م ب سرررررب    بتقدي   أعضررررربء مجلس اإلدارة  قبموتمقعبتهم لتطمر السرررررمسع  
 عامخفبض فل القا  مببريف  ل قد إلى البف  ولن يؤدص إلى  ل  ال  تج محدة الفل  

 
:  2020مليمن درهم ل  2,901ن  لغ  لقرببلر  لالسررررررررررررررت داد ا  قا تهرب للمحردة ال  تجر  لل قرد على أمهرب أقرل من    ال ردرجر تم تبرديرد القا ر   

 : ال شلء ع2020ل  2021 س  مليمن درهم ، ول بءي علاه، لم يتم االعت ا  نخسبرة امخفبض فل القا   خالل    1,328

 العمالء   وعالقات  عقود
 :تش ل عقمد وعالقبل الع الء مب يلل

 
 أ   شرررر  من امدمبج األع بل متاج  لتقيام عقد طميل األجل بين  2018 سرررر  مليمن درهم خالل   173تم االسررررتبماذ على    1

 ؛ و2013 س  خدمبل تشغيل ال مان  م ذ بتقديم    م اف. أبم  ل أ  ش   والتل تقمممبلا وم شأة  م اف. أبم  ل
  24بماذ على شرررررررر أ  ال زروعل العبل ا  للشرررررررربن فل مليمن درهم من عقمد الع الء وعالقبتهم متاج  االسررررررررت 8,3م لغ   2

 ع2019ي بي   

 الحقوق 
متاج  لتمقاح اتفبقا  طميل  األجل مح شرررر أ     2018 سرررر  ألف درهم خالل   27,170 ن  لغتم الببررررمل على حقمس نقا   عبدل   

 عم اف. أبم  ل أ  ش٪ من أسهم 49شبن دولا  مقببل باح 
 

ع يتم إطفربء البقمس على مردف األع ربر اإلمتربجار   سرررررررررررررر ر   29إلى   3الع الء فل ال ج معر  من    وعالقربل تت اوح فت ة إطفربء عقمد
 عس   30ال قدرة والتل ت لغ فل ال تمسل 



 48            شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع

 

 
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 حق استخدام الموجودات وعقود اإليجار 8
 

 حق استخدام الموجودات 
  ممتلكات  امتيازات  
 المجموع  ومعدات  مستودعات  الميناء أراضي 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

      التكلفة
 807,576 74,646 255,264 391,461 86,205 2020ي بي   1فل 

       (3,193) - (3,193) - - إمهبء 
      

 804,383 74,646 252,071 391,461 86,205 2021ي بي   1فل 
       2,884 - - - 2,884 إفبفبل 

      
       807,267 74,646 252,071 391,461 89,089 2021ديسمبر  31في 
      

      االستهالك المتراكم 
 106,035 55,819 16,795 27,962 5,459 2020ي بي   1فل 

 33,322 3,394 17,020 11,184 1,724 مب ل للس   
                                                                                 
      

 139,357 59,213 33,815 39,146 7,183 2021ي بي   1فل 
 33,309 3,394 16,964 11,184 1,767 مب ل للس   

 (808) - (808) - - ح أبل أخ ف 
                                                                                 
      

 171,858 62,607 49,971 50,330 8,950 2021ديسمبر  31في 
      

      القيمة المدرجة 
       635,409 12,039 202,100 341,131 80,139 2021ديسمبر  31في 
      

       665,026 15,433 218,256 352,315 79,022 2020ديس     31فل 
 

إلى    10األرافرررل وال سرررتمدعبل وال  ا  التبتا  لل مام.ع عبدةي مب تسرررت   عقمد اإليجبر ل دة تت اوح من    نبسرررتئجبرتقمم ال ج مع   
 .من الببطن  إيجبرس  ، مح خابر تجديد عقد اإليجبر نعد ذلخ التبريخع يبظ  على ال ج مع  إب ام عقمد  50

 
معدال تق ا  ال علممبل لفت ال تعبقدي  من سررررررر   إلى ثالع سررررررر مالع إن عقمد اإليجبرال هذه قبررررررري ة    نبسرررررررتئجبرتقمم ال ج مع   

عقمد مطلملبل  و  اسرررررررتخدام ال مجمدالبق  ناألجل و / أو عقمد إيجبر ل  مد م خفضررررررر  القا  ع اختبرل ال ج مع  عدم االعت ا   
 اإليجبر لعقمد اإليجبر هذهع

 



 49            شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع

 

 
 ضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة إي

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 حق استخدام الموجودات وعقود اإليجار )يتبع( 8
 

 ال ببلغ ال عت   بهب فل بابن ال لح أو الخسبرة ال محد:
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درهم
     

      استهالك على حق استخدام ال مجمدال مببريف   33,309  33,322
     

      مببريف فبئدة على مطلملبل عقمد اإليجبر   38,308  39,712
     

      األجل   قبي ةمببريف متعلق  نعقمد إيجبر   12,463  12,793
     

      مببريف متعلق  نعقمد إيجبر ممجمدال م خفض  القا    6,108  5,490
 

تبتمص ج اح عقمد إيجبر العقبرال التل تكمن فيهب ال ج مع  هل ال سرررتأج  على شررر وت سرررداد إيجبر ثببت  وال تمجد عقمد إيجبر  
 ذال مدفمعبل إيجبر متغي ةع

 
 مطلوبات عقود اإليجار

 
 إن الب أ  فل مطلملبل عقمد اإليجبر هل أ ب يلل:

2020  2021   
   ألف درهم  ألف درهم

     
 ي بي   1فل   830,449   820,984

 إفبفبل خالل الس    2,884  -
  27لإيضبح  لس  لمببريف فبئدة   38,308   39,712  

 تسديدال خالل الس   ) (66,372 ل 27,075)          
      خبم مستلم خالل الس     - ل 3,172)

     
      ديسمبر  31في   805,269  830,449

 
 طلملبل عقمد اإليجبرع تتم م اقب  مطلملبل عقمد اإليجبر فررر ن و اف  نفا ب يتعلق  جمه ي ال تماجه ال ج مع  مخبط  سررريمل  

 نبل ج مع ع  الخزي  



 50            شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع

 

 
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 حق استخدام الموجودات وعقود اإليجار )يتبع( 8
 

 )يتبع( مطلوبات عقود اإليجار
 

 :يتم ع ض تبليل حسبسا  مطلملبل عقمد اإليجبر أدمبه
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درهم
     
 تحليل الحساسية:     

 الس   األولى   94,440  94,277
 الس   الثبما    64,446  64,277
 الس   الثبلث    66,013  64,277
 الس   ال انع   66,020  65,837
 الس   الخبمس   57,637  65,837

      ومب نعدهب   1,099,558  1,152,314
     

 ال أيد فل مهبي  الس    1,448,114  1,506,819
      مستق لا  ي زل: فبئدة  ) (642,845 ل   676,370

     
830,449  805,269        

 
 هم أ ب يلل:أ ب فل تبريخ التق ي   إن التب اف ال تداول و ي  ال تداول ل طلملبل عقمد اإليجبر  

 
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درهم
     لمعبد بابمه 

     
 مطلملبل متداول     91,809  92,129

      مطلملبل  ي  متداول    713,460  738,320
     

830,449  805,269        



 51            شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع

 

 
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 في مشاريع مشتركة استثمار  9
 

 :التق ي تفبأيل ال شبريح ال شت أ  لل ج مع  فل مهبي  فت ة  فا ب يلل  
 

 المشاريع المشتركة    نسبة الملكية     مكان التسجيل
  2020  2021   
       

 ش أ  م اف. أبم  ل ذعمعم   %51  ٪ 51  اإلمبرال الع لا  ال تبدة 
 كى ش  ج امفست  ت لا تد  %50  ٪ 50  اإلمبرال الع لا  ال تبدة 
 ش  ج مبمج  ت لا تد ايه إل إم   %50  ٪ 50  اإلمبرال الع لا  ال تبدة 

 كبمببمل ديس شبرج ز دص جممل اس ايه   %50  ٪ 50   ي اب  
 كبمببمل مبريتبيم دص جممل اس ايه   %50  ٪ 50   ي اب  

 أ دوس ال  ا  التبتا  لزومزأمرب  %50  ٪ 50  اإلمبرال الع لا  ال تبدة 
 

ج اح ال شرررربريح ال شررررت أ  أعاله نبسررررتخدام ط يق  حقمس ال لكا  فل هذه ال ابمبل ال بلا  ال محدة على ال بم ال  ين    احتسررررببيتم 
 ع3فل السابسبل ال ببس ا  لل ج مع  فل إيضبح  

 
 ستث بر فل مشبريح مشت أ  خالل الس  : االالب أ  فل  فا ب يلل  

2020  2021   
   ألف درهم  ألف درهم

     بابمه لمعبد 
     

 ي بي    1فل   428,730  398,185
 استث برال خالل الس     21,190  55,522
 حب  ال لح للس     29,248  51,017

 حب  الدخل الشبمل اآلخ  للس      37,136 ل 30,394)
           أمبب  أرلبح مستل    ) (60,811 ل 45,600)
      ديسمبر   31في   455,493  428,730

 
 استث بر فل ش أ  م اف. أبم  ل ذعمعم

 
 ع ش أ  م اف. أبم  ل ذعمعملع لابل الببويبل  لر    ٪ فل51ي ثل االستث بر فل ش أ  م اف. أبم  ل ذعمعم حب  الش أ  الببلغ   

 
 تريمينال أنفستتتتمني تدمتس   شررر أ   إلى   م اف. أبم  ل ذعمعمشررر أ   ٪ من 49 مسرررب ب اح شررر أ  أبم  ل لل مام. .عمع"   قبمت

، سرررتتم إدارة ع لابل شررر أ  م اف.  اتفبقا  ال اح والشررر اءإلى    اسرررت بداي ع  2018مبيم  7  بتبريخال اح والشررر اء  التفبقا   وفقبي     يه  ر  ل
ممام.  ومتاج  لذلخ، فقدل  سرررررررت  تعوشررررررر أ  ت ي  بل امف  ممام. أبم  لنشرررررررول مشرررررررت ك من ق ل    والسررررررراط ة عليهب أبم  ل ذعمعم 

  وألغت االعت ا  نبل مجمدال وال طلملبل ذال البل  من بابن ال  أز ال بلل ال محدع  ش أ  م اف. أبم  لالساط ة على    أبم  ل
ع لابل  مليمن درهم ن ب فل ذلخ شه ة    20,7فل ش أ  م اف. أبم  ل ذعمعم أ ش و" مشت ك ن  لغ   ال ستبقبةالبب     احتسببتم 

ال   لالسررررررتث بروالقا   ال درج     نبلكبملالشرررررره ة  هذه  قا      تم تخفاضخالل السرررررر   الببلا ،  مليمن درهمع   17,85 ن  لغ  الببويبل
  عشلء



 52            شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع

 

 
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 مشاريع مشتركة )يتبع(استثمار في  9
 

 إل دص بل إل استث بر فل مشبريح مشت أ  مح 
 

لشإل دص بل    السررررفن دص إم سررررل إيه إس تل  وتشررررغيل إل دص بل إل إلدارة مام. و شرررر أ  أبم  ل لل ، وقعت2018يمميم  15فل  
شرررر أ  أبم  ل  ق ل نشررررول مشررررت ك من   سررررم  يتم إدارتهب تعهدال نبل مافق  على تشررررويل ال شرررربريح ال شررررت أ  التبلا  والتل  إلش    

 :إل دص بل إلو لل مام.  
 

 ؛لكل ش  ج  كى ش  ج امفست  ت لا تد -
 ؛لإيه إل إم ش  ج  ايه إل إم ش  ج مبمج  ت لا تد -
 ؛ وكبمببمل ديس شبرج ز دص جممل اس ايه -
 كبمببمل مبريتبيم دص جممل اس ايه -

 
وامتالك وتشررررغيل عدد من السررررفن إلدارة ع لابل مقل نعض ال ماد من مي بء  ي اب   إلمشرررربءهم   ال  شررررآلالهد  ال ئاسررررل لهذه  إن  

 .اإلمبرال الع لا  ال تبدةدول  إلى السفن األم فل ال بال لشب هب إلى  
 

ايه إل إم شر  ج  و  أى شر  ج امفسرت  ت لا تداإلدارة إلى أن الق وض ال   مح  لل شربريح ال شرت أ  مثل   اسرت تجتعالوة على ذلخ،  
هل امتداد الستث برال ال ج مع    أبمببمل مبريتبيم دص جممل اس ايهو   أبمببمل ديس شبرج ز دص جممل اس ايهو مبمج  ت لا تد 

مخطط  وال يبت ل حدوثهب فل ال سرررتق ل ال  ظمر، ولبلتبلل فهل مبررر ف  فررر ن تسرررميبتهب  ي     إنحيث فل ال شررربريح ال شرررت أ   
 االستث بر فل ال شبريح ال شت أ ع

 
 زون أمرب لل  ا  التبتا  ستث بر فل أ دوس اال
 

زون أمرب لل  ا    الذص تم تشررررويلهع يتكمن أرررر دوس   زون أمرب لل  ا  التبتا  ٪ فل أرررر دوس 50ت تلخ ال ج مع  حبرررر  ب سررررب   
زون   أرررر دوس إن ع  19، ششرررر أبل ال شرررر و"ش، راجح إيضرررربح رقم  ٪ من حبررررص األسررررهم فل أرلح شرررر أبل تبنع100من   التبتا 

اإلمبرال الع لا  ال تبدة ويخضرررررررررح لسرررررررررلط  مجلس إدارة ال  خ  دول  هم أررررررررر دوس اسرررررررررتث بر مغلق مق ه فل    كمرب لل  ا  التبتا 
 عش164/8/94ق ار ال دي ين رقم شال  أزص 

 
فل أبم  ل، مدي    2و   1   أبم  ل البر بعا  فل ال  حلتين  وقعت شر أبل ال شر و" اتفبقابل مح ال ج مع  إلمشربء وتبميل مدي

وال تمجد   اإلمشربءأبم  لع تم االمتهبء من ج اح أع بل  فل  ال دي   البر بعا  ل بط  معبلج  ال فبيبل البر بعا   و العين البر بعا   
 نبستث بء الفماتي  الدوري  وتسميبل الق وضعبي  ع لابل جبري  حبلا



 53                            .شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع

 

 
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 استثمار في مشاريع مشتركة )يتبع( 9
 

 ملخص بابن ال  أز ال بلل ال محد لل شبريح ال شت أ :   فا ب يلل
 

   شركة مرافئ أبوظبي ذ.م.م   مع إل دي بي إل  مشاريع مشتركة   صندوق زون كورب للبنية التحتية 
2020  2021  2020  2021  2020  2021   

   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم 
         لمعبد بابمه      
             

 ممجمدال متداول    362,781  301,053  121,278  512,511  317,620  356,563
 ممجمدال  ي  متداول    2,641,993  1,895,272  522,290  189,015  2,150,564  2,164,316

 مطلملبل متداول   ) ( 248,417 ل 313,468) ) ( 354,612 ل 251,648) ) ( 77,458 ل 78,098)
                           مطلملبل  ي  متداول   ) ( 3,149,054 ل 2,047,079) ) ( 358,052 ل 438,145) ) ( 1,542,038 ل 1,705,225)

 أبفل ال مجمدال /ال طلملبل أبفل ل ) 392,697) ل 164,222) ) 69,096)  11,733  848,688  737,556
 ال ج مع  فل أبفل ال مجمدالحب    -  -  -  205  424,344  368,778

 شه ة  -  17,850  -  -  -  -
              ح أبل حقمس ال لكا  األخ ف   - ل 15,535)  131,112  150,321 ) ( 99,963 ل 92,889)

             

275,889  324,381  150,526  131,112  2,315  -  
 القا   ال درج  لل ج مع  فل

              ال شبريح ال شت أ   
             

              وأرأدة لدف ال  مكمقد   231,771  91,936  20,875  8,573  43,800  91,721
             

 ) ( 3,202,731 ل 2,028,216) ) ( 666,007 ل 435,420) ) ( 1,619,251 ل 1,763,402)
 ال طلملبل ال بلا  لنبستث بء ذمم دائ   تجبري  

              ومخبببل   



 54                            .شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع

 

 
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 استثمار في مشاريع مشتركة )يتبع( 9
 

 ملخص بابن ال لح أو الخسبرة والدخل الشبمل اآلخ  ال محد لل شبريح ال شت أ :   فا ب يلل
 

   شركة مرافئ أبوظبي ذ.م.م   مع إل دي بي إل  مشاريع مشتركة   صندوق زون كورب للبنية التحتية 
2020  2021  2020  2021  2020  2021   

   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم 
         لمعبد بابمه      
             

 إي ادال   269,847  348,978  189,234  224,559  250,174  250,619
 تكبلاف مببش ة ) ( 270,632 ل 201,121) ) ( 186,356 ل 175,866)  -  -

 مببريف إداري   ) ( 33,843 ل 96,539) ) ( 30,511 ل 7,924) ) ( 12,909 ل 13,371)
 تكبلاف ت ميل  ) ( 130,663 ل 72,641) ) ( 10,759 ل 12,142) ) ( 61,944 ل 138,906)

                           إي ادال أخ ف   3,397  3,798 ) ( 569  -  87  416
              لسنة ا ربح /)خسارة( ) ( 161,894 ل 17,525) ) ( 38,961  28,627  175,408  98,758

             
 الس   رلح /حب  ال ج مع  فل لخسبرة  ) ( 17,850 ل 2,851)  ) ( 40,606  5,867  87,704  48,001
 الدخل الشامل اآلخر ) ( 21,044 ل   32,391  -  -  57,348 ل   29,716

  15,535 ل 15,535)  -  -  21,601 ل 14,859)
    األخ ف الشبمل  الدخل/ لالخسبرة حب  
              للس  

             
              مجموع الدخل/ )لخسارة( الشاملة للسنة  15,535 ل 18,386) ) ( 40,606  5,867  109,305  33,142

 



 55                            .شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع

 

 
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 استثمار في مشاريع مشتركة )يتبع( 9
 

 يلل:   يتض ن ال لح/ لالخسبرة  للس   أعاله مب 
 

   شركة مرافئ أبوظبي ذ.م.م.   مع إل دي بي إل  مشاريع مشتركة   صندوق زون كورب للبنية التحتية 
2020  2021  2020  2021  2020  2021   

   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   درهم ألف  
             
              استهالك وإطفبء ) ( 129,445 ل   70,575 ) ( 44,846 ل   27,249  -  -
             

              إي ادال فبئدة   -  208  87  15  87  127
             

              مببريف فبئدة ) ( 130,663 ل   23,327 ) ( 10,759 ل   12,200 ) ( 61,944 ل   108,471
             

 ) ( 82,566 ل   27,524  -  -  -  -
  حب  خسبرة  ي  مبقق 

              ل ش و" مشت ك للس    
             
              معت   بهب مت اك  حب  خسبئ   ي   ) ( 110,090 ل   27,555 ) ( 15,263  -  -  -



 56            شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع

 

 
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 10
 

تع ل  م شررأةذعمعم، وهل   سررل اس بل أبم  ل تي مي بل  وأذلخ قدمت ق ض إلى٪ من حقمس ال لكا   10 سررب   بال ج مع     تبتف 
ال يتم االحتفبظ   اسرررتبقبس مبددع  تبريخفمائد ولاس له بدون الق ض  إن مليمن درهمع    58,8 ن  لغفل ع لابل مبطبل الببويبل،  
، اختبر  ولبلتبللأل  اض إست اتاجا  متمسط  إلى طميل  ال دفع  االحتفبظ بهمولدالي من ذلخ، يتم  نأدوال حقمس ال لكا  لل تبج ةع  

أعضربء مجلس إدارة ال ج مع  تبر اف هذه االسرتث برال فل أدوال حقمس ال لكا  نبلقا   العبدل  من خالل الدخل الشربمل اآلخ   
لن يومن   ال لح أو الخسررررررررربرةمهم يعتقدون أن االعت ا  نبلتقلببل قبررررررررري ة األجل فل القا   العبدل  لهذه االسرررررررررتث برال فل  ألوذلخ 

على ال دف ال بت ل  أدائهب    وتبقيقمح اسرررررررررررت اتاجا  ال ج مع  فل االحتفبظ بهذه االسرررررررررررتث برال أل  اض طميل  األجل   متسرررررررررررقبي 
 عالطميل

 
 ع33م لهذه االستث برال فل إيضبح  تم اإلفببح عن م هجا  التقيا

 
 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى  11
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درهم
     لمعبد بابمه 

 جزء غير متداول    
 إيجبرال مدي   لم يبدر بهب فماتي   2,010,283  1,679,096
      ي زل: مخبص خسبرة  ) (231,303 ل 231,022)

     
1,448,074  1,778,980        

 جزء متداول    
 ذمم مدي   تجبري  وأخ ف    1,413,940  1,541,425

  29مستبق من جهبل ذال عالق  لإيضبح    561,363  560,954
      إي ادال مستبق    385,636  244,064

     
2,346,443  2,360,939   
      ي زل: مخبص خسبرة  ) (503,140 ل 565,505)

     
1,780,938  1,857,799   

   5لإيضبح ذمم مدي   لتطمي  مي بء الفجي ة   493,196  -
 ذمم مم فين مدي     31,764  29,676

      ذمم مدي   أخ ف   12,556  6,666
     

1,817,280  2,395,315        



 57            شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع

 

 
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 )يتبع( ذمم مدينة تجارية وأخرى  11
 

 عالتجبري  القبئ   ذمم ال دي  الال يتم تب يل فمائد على  يممع  90-60 تقديم الخدمبل هم منإن معدل فت ة االئت بن على  
 

 ديسرر    31مليمن درهم أ ب فل    493,2ال  ا  التبتا  ل ي بء الفجي ة نإج بلل قا   ن  لغ  تبسرري بل على   نإمشرربءقبمت ال ج مع   
ن  لغ   ال ي بءع تم ت ميل ال مجمدال ال طمرة من ق ل وزارة شررؤون ال ئبسرر  وتم اإلفبرربح ع هب فرر ن دفعبل مقدم  لتطمي   2021

ع د   عإلى الهيئبل فل دول  اإلمبرال الع لا  ال تبدةإن ال ج مع  نبرررررررردد تسررررررررلام ال مجمدال   ع22مليمن درهم لإيضرررررررربح    500
 عال ي بءمقببل السلف  الخبأ  بتطمي     ال دين أيد  ال مقبأ التسلام، سم  يتم 

 
إي ادال مسررررررتبق  وذمم  ، مسررررررتبق من جهبل ذال عالق ،التجبري   للذمم ال دي    الخسرررررربرةنقابس مخبررررررص      ي دائ ب    ال ج مع تقمم 

االئت بن    خسررررررربئ ع ويتم تقدي   على مدف الع   الزم ل ن  لغ يسررررررربوص قا   خسررررررربرة االئت بن ال تمقع مدي   لم يبررررررردر بهب فماتي   
ومسرررررررررتبق من جهبل ذال   مسرررررررررتبقإي ادال  ن ب فل ذلخ ذمم مدي   لم يبررررررررردر بهب فماتي ،  التجبري     ذمم ال دي  الال تمقع  على  

لل دين وتبليل لل  أز ال بلل الببلل لل دين، ويتم مخبررررررررص مبت يوس نبل جم" إلى خ  ة التخلف عن السررررررررداد  دام  نبسررررررررتخ عالق  
نبل دي ين واألوفررررب" االقتبرررربدي  العبم  لل جبالل التل يع ل فيهب ال دي من وتقيام أل من  ال تعلق العمامل  مح  تعديلهب ن ب يتمافق  

٪ مقببل  100 خبرررررص خسررررربرة ب سرررررب  ن  نبالعت ا قبمت ال ج مع     فل تبريخ التق ي ع  االتجبه الببلل وأذلخ تمقعبل األوفرررررب"
 عأرأدة الع الء الف دي  ال بددة على أمهب م خفض  القا   اإلئت بما  نبلكبمل و ي  قببل  لإلست داد

 
تقمم ال ج مع  نشررطب الذمم ال دي   التجبري  ع دمب تكمن ه بك معلممبل تشرري  إلى أن ال دين يعبمل من أررعملبل مبلا  شررديدة 

درهم  خبفرع     مليمن  8,5:  2020درهم لمليمن   82,6، قبمت ال ج مع  نشرطب السر  ع خالل  لإلسرت دادوال يمجد احت بل واقعل  
لهذه الذمم ال دي   التجبري  فل السرررررررر مال  نشررررررررول أبملمخبرررررررربرررررررربل امخفبض القا      بتكمينألمشررررررررط  الت فيذع قبمت ال ج مع   

 السبنق ع
 

لن ب فل ذلخ ذمم عقمد اإليجبر ال دي   التل لم يبررردر بهب فماتي ،  يمفرررح الجدول التبلل تفبأررريل مخبط  الذمم ال دي   التجبري   
    ي                        مظ ا  ألن خ  ة خسرررربرة االئت بن  على مخبررررص مبت يوس ال ج مع ع     ي  ب بء   الدخل ال سررررتبق وال سررررتبق من الجهبل ذال العالق   

التبريخا  لل ج مع  ال تظه  أم بت مختلف  نشول جمه ص للخسبرة ل ختلف قطبعبل الع الء، فإمه ال يتم ت ييز مخبص الخسبرة  
 الذص يست د على حبل  االستبقبس ال تأخ  السداد بين مختلف قبعدة الع الء لل ج مع ع

 
 

تتجاوز فترة  لم 
 استحقاقها 

0-90  
 يوم

91-180  
 يوم

181-270  
 يوم

271-365  
 يوم

أكثر من  
 يوم 365

 مقيمة  
 المجموع  بشكل فردي 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
 إج بلل القا   ال درج            2021ديسمبر  31
 للتخلف عن السداد   

 
382,473 

 
157,009 

 
67,664 

 
75,123 

 
90,285 

 
254,131 

 
387,255 

 
1,413,940 

 معدل خسبرة االئت بن  
 %14,13 %9,63 %7,28 %5,36 %2,96 %6,24 ال تمقع  لال تمسل    

 
  

 خسبرة االئت بن ال تمقع   
    على مدف الع     
 469,469 387,255 35,908 8,698 5,468 3,628 4,649 23,863 الزم ل   
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 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 )يتبع( ذمم مدينة تجارية وأخرى  11
 

 :واألخ ف   الب أ  فل مخبص امخفبض قا   الذمم ال دي   التجبري   فا ب يلل
  

 
 المجموع 

 المقيمة بشكل   
 فردي

 المقيمة بشكل   
  جماعي

  

   درهمألف   درهمألف   درهمألف 
       

 2020ي بي    1فل    128,549  584,032  712,581
 الخسبرةأبفل إعبدة قابس مخبص    27,911  64,483  92,394

               مببلغ مشطمل   - (   8,448 (   8,448
 2021ي بي    1فل    156,460  640,067  796,527

 أبفل إعبدة قابس مخبص الخسبرة ل  55,647  76,155  20,508
               مببلغ مشطمل   - ل   82,592 ل   82,592

        2021ديسمبر  31في   100,813  633,630  734,443
 

لم يتم إأرررردار  مليمن درهم بذمم إيجبر    264,9األخ ف، يتعلق م لغ  و   التجبري من إج بلل مخبررررص امخفبض قا   الذمم ال دي   
 عجهبل ذال عالق ومستبق من   واإلي ادال ال ستبق  فماتي  بهب 

 
 

 مصاريف مدفوعة مقدمًا ودفعات مقدمة 12
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درهم
     لمعبد بابمه 

     
 الجزء غير المتداول     
      مقدمبي مببريف مدفمع    45,600  -

     
 الجزء المتداول     

 دفعبل مقدم  لل قبولين    363,869  317,029
      مقدمبي مببريف مدفمع    87,439  62,365

     
379,394  451,308        
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 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 مخزون  13
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درهم
     

 قطح غابر   33,175  23,211
      مخزون متقبدم ولطلء الب أ مبقببي: مخبص  ) (7,915 ل 6,705)

     
16,506  25,260        

 
 مليمن درهم ع 80:  2020مليمن درهم ل  35 الس  خالل   أ ببريفبلغت تكلف  ال خزون ال عت   نه 

 
 الب أ  فل مخبص مخزون متقبدم ولطلء الب أ :  فا ب يلل

 
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درهم
     

 ي بي    1فل   6,705  5,908
        25لإيضبح خالل الس    مب ل  1,210  797

     
      ديسمبر   31في   7,915  6,705

 
 

 نقد وأرصدة لدى البنوك 14
 

 وم ادفبل ال قد م ب يلل: ال قد يتكمن 
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درهم
     

 مقد فل الب دوس    5,625  7,976
      ودائح ثببت  وحسبنبل جبري  مح ال  مك    1,045,649  263,435

     
 مقد وأرأدة لدف ال  مك   1,051,274  271,411

      ألكث  من ثالث  أشه أألا  مبقببي: ودائح قبي ة األجل بتماريخ إستبقبس   ) (15,471 ل   9,365
     

      نقد ومرادفات النقد  1,035,803  262,046
 

   س ميبيع٪0,60:  2020ل  ٪0,60معدل فبئدة ب سب  متمسل   الثببت  لدف ال  مكتب ل المدائح 
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 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 )يتبع( وأرصدة لدى البنوكنقد  14
 

يتم تقيام األرأررردة لدف ال  مك على أمهب ذال مخبط  ائت بما  م خفضررر  نسررر ب التخلف عن السرررداد حيث أن هذه ال  مك تخضرررح 
ل قبن  عبلا  من ق ل ال  مك ال  أزي  فل الدول ذال العالق ع وفقبي لذلخ، تقمم إدارة ال ج مع  بتقدي  مخبرررررررررررررص الخسررررررررررررربرة على  

شره ايع لم يتجبوز أص من األرأردة لدف  12األرأردة لدف ال  مك فل مهبي  فت ة التق ي  ن  لغ يعبدل خسربرة االئت بن ال تمقع  لفت ة  
ال  مك فل مهبي  فت ة التق ي  اسررررتبقبس السررررداد، ومح األخذ فل االعتببر الخ  ة السرررربنق  فل التخلف عن السررررداد ومعدالل االئت بن  

بمت إدارة ال ج مع  بتقيام عدم وجمد امخفبض فل القا  ، ولبلتبلل لم تسررررجل أص مخبرررربرررربل خسرررربرة على هذه  الببلا  لل  خ، ق
 األرأدةع

 
 

 رأس المال  15
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درهم
     
 رأس المال المصرح به والمصدر والمدفوع     

      درهم للسهم   1سهم عبدص نقا    3,840,000,000  3,840,000  3,840,000
 

، أأرردر ال جلس الت فيذص إلمبرة أبم  ل ق ار بتمجاه دائ ة ال بلا  لزيبدة رأسرر بل الشرر أ  ال برر ح نه من 2011ديسرر     13فل  
لزيبدة رأسر بلهب ال بر ح نه ، حبرلت الشر أ  على ممافق  وزارة االقتبربد  2014ملابر درهمع خالل سر     5مليمن درهم إلى    500
 .ملابر درهم 5إلى  

 
أ سررربه بل    2013  سررر    مليمن درهم فل  1,340م لغ و   ،مليمن درهم  2,000، قبمت دائ ة ال بلا  نضرررخ م لغ 2011خالل سررر    

  3,340  الببلغ   فل رأس ال بلع تم االمتهبء من اإلج اءال القبممما  لتبميل هذه ال سرررررررربه بل اإلفرررررررربفا  فل رأس ال بلإفرررررررربفا   
 ع2015ف  اي    16فل    راس ال بلمليمن درهم إلى  

 
  ملابر درهم إلى  5الشر أ  ال بر ح نه من   رأس مبل، أأردر ال جلس الت فيذص إلمبرة أبم  ل ق ار لتخفاض  2015يمليم  15فل  

 .2018أكتمل     2درهمع تم االمتهبء من اإلج اءال القبممما  بتبريخ  مليمن    3,840
 
 

  احتياطيات  16
 

 إحتابطل قبمممللأ    16
 

 يتمجب،  2015  لس   2لل ظبم األسبسل للش أ  ول ب يت بشى مح أحوبم القبممن االتببدص لدول  اإلمبرال الع لا  ال تبدة رقم بي  وفق
٪  50هذا االحتابطل   ي لغالسرررر مي ، حتى    األرلبح٪ من 10 يعبدل م لغإلى حسرررربب احتابطل قبمممل  تبميل  بي على الشرررر أ  سرررر مي

 من رأس مبل الش أ ع
 

 ال مجمداللب  احتابطل تمزيح  16
 

  ال  شررررررآل   ممجمدال نعضتكلف  ب بء   أن تتب ل ال ج مع   على، يجب أن 2015 لسرررررر     108لق ار ال جلس الت فيذص رقم لبي  وفق
من م  أبم  ل بتعميض ال ج مع   البومما  ذال البررل  دون طلب أو الببررمل على أص أممال من حومم  أبم  لع سررتقمم حوم 

 البومما  ذال البل  من تمزيعبل األرلبح ال ستق لا  التل سيتم اإلعالن ع هب س مييبع ال  شآل ممجمدالخبم تكلف  خالل  
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 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

  )يتبع( احتياطيات  16
 

 التدفقبل ال قدي   تبمتلج  احتابطل   16
 

2020  2021   
   ألف درهم  ألف درهم

     
 ي بي    1ال أيد فل   134,175  103,781

30,394  37,136) ( 
 خسبرة مبتج عن التغي ال فل القا   العبدل  ألدوال لموسب / 

      التبمت خالل الس   
     

      ديسمبر   31الرصيد في   97,039  134,175
 

والخسرررررررررررررربئ  على أدوال التبمت التل تعت   فعبل  فل تبمطبل   لل وبسررررررررررررررب ال ت اكمي ثل احتابطل تبمت التدفقبل ال قدي  ال  لغ  
أو الخسرررربئ  ال ؤجل  ال ت اك   على أداة التبمت فل ال لح أو الخسرررربرة فقل ع دمب تؤث    نبل وبسرررربالتدفقبل ال قدي ع يتم االعت ا   

األخ ف لل  مد  ي  ال بلا    ال درج قا   مببشررررررررررر ة فل التكلف  األولا  أو ال  إدراجهب على ال لح أو الخسررررررررررربرة، أو يتم    التبمتمعبمل  
 لالتعديل األسبسل ع ال تبمت لهب 

 
 لد  احتابطل امدمبج 16

 
بي  ع وفق2020  لسررر   16، أأررردر أررربحب السررر م الشررراخ خلاف  بن زايد آل مهابن، رئاس الدول ، القبممن رقم ل2020يمميم  1فل  

 أبف  ممجمداتهب   تبميلش  وتم زومززأمربتخبرررربرررر  فل إمبرة أبم  ل لشللقبممن، تم حل ال ؤسررررسرررر  العلاب لل  بطق االقتبرررربدي  ال 
 ممام. أبم  ل من الش أ  األم ال ببش ة، ش أ  أبم  ل الت  مي  القبنض  .عمع"عمج مع  وحقمقهب والتزامبتهب إلى  

 
نشررول أسرربسررل فل تأجي  ال ببمل السررو ا  واألرافررل البرر بعا  فل ال دي   البرر بعا  فل أبم  ل ومدي   العين    زومزأمرب ع لت

 ع2004أكتمل    1من اي  أمشطتهب التجبري  اعتببر ومزأمرب الب بعا  وتمفي  خدمبل الع بل  األج  ا ع بدأل 
 

م بطق اقتبررربدي ، نبإلفررربف  إلى تطمي  ب يتهب    وتشرررغيل  وإدارة  وتخطالوت لخ نإمشررربء ال ج مع    سرررتقممللقبممن ال ع مل نه،  بي  وفق
التبتا ، وتقديم الخدمبل التل تتطل هب ال  شرررآل أو الشررر أبل ل  برسررر  أمشرررطتهب فل ال  بطق االقتبررربدي ، نبلتعبون مح السرررلطبل  

 ملمجلعذال البل ع أ ب يجب أن تزود ال  بطق االقتببدي  نبلدعم الف ل واإلدارص واللمجستل والتك 
 

 ببسرب  نأث  رجعل، م ب أدف إلى  النبلقا   الدفت ي ، واختابر    زومزأمرباالسرتبماذ على    نبحتسربب  ال ج مع  قبمتللسرابسر ، بي  وفق
، تم إج اء تعديل على احتابطل االمدمبج لاعوس 2020 سرر  ع خالل 2019ديسرر      31إعبدة بابن األرأرردة للسرر   ال  تها  فل  

فل الفت ة التل حدثت   ال دلتعديل   تسررررررجيلوأرررررربفل رأس مبلهبع تم   زومزأمربال دفم" مقببل االسررررررتبماذ على    ال دلأص ف س بين 
 ع2020ديس     31ال عبمل ؛ الس   ال  تها  فل    فيهب 
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 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 منح حكومية مؤجلة  17
 

 :أدمبه أ ب هم م يناعت فت ال ج مع  نبلعديد من ال  ح ال قدم  من حومم  أبم  ل  
 
ال  أز   ي  مقدي  تتكمن من أرض فل الطميل  وم  ى  ممجمدالخالل السرررر مال السرررربنق ، م بت حومم  أبم  ل لل ج مع    ع1

واألثبع والتجهيزال وال سررتمدعبل وال مام. التجبري  وأأررمل ال مام. األخ ف فل أبم  لع يتم االعت ا  بهذه ال  ح    ال ئاسررل
 .درهم 1 ن  لغ إس ا البومما   ي  ال قدي  نقا   

 
  إي ادال اإليجبر أبسرررررررررتث برال عقبري  يتم تبررررررررر اف ال سرررررررررتمدعبل ال   مح  وأجزاء من مببمل ال وبتب ال بتف  بهب لتبقيق  

  اسرررررررررتع بل أو قيد التطمي  من أجل    ال ج مع  السرررررررررتع بل  أمب نقا  ال مجمدال ال   مح  فهل إمب مبتف  بهب   ع6لإيضررررررررربح  
  ع5 إيضبحومعدال ل وآالل  تلكبل أ  يتم تب افهب فل ال ستق ل، ولبلتبلل    ال ج مع 

 
تم التل   ال مجمدال، وافق ال جلس الت فيذص على ت ميل إفرررررررررربفل لل ج مع  أتعميض عن نعض  2011ديسرررررررررر      13فل   ع2

 –وقعت ال ج مع  اتفبقا  مح حومم  أبم  ل، من خالل دائ ة ال بلا     2013وفل ديسرررررررررر     ،ال ج مع   إمشرررررررررربؤهب من ق ل
 :الش وت الهبم  لالتفبقا  هل أ ب يللإن  ع ال مجمدالفا ب يتعلق بتلخ  ل  أبم  

 
م من هذا ملابر دره 5 م لغ ملابر درهمع تم تقديم 6لل ج مع  ن  لغ  ال مجمدالتكلف  إمشررررررررررررربء   بتسرررررررررررررديدقبمت دائ ة ال بلا   

 الفمائد ال ستبق ؛ أبف   إلى جبمبمن ق ل دائ ة ال بلا ،  بي  ال  لغ أق ض تم الت بزل ع ه الحق
 

 ؛2013 س   ملابر درهم خالل 1كجزء من اتفبقا  التسمي ، استل ت ال ج مع  م لغ  •
 و  ؛ن مجب االتفبقا االستبماذ واالستفبدة من ال مجمدال نشول دائم م بت دائ ة ال بلا  ال ج مع   •
 :نبق دائم فلممام. أبم  ل  تت تح •

 تطمي  أو تغيي  أو تعديل أو إمشبء أو التعبمل مح ال مجمدال حسب ب ت اه م بسب؛ و  −
 .إدارة واستخدام واالستفبدة من ال مجمدال وفقبي ل ظبمهب األسبسل وال  سمم −

 
إلى أمهب ت ثل م ب  حومما  مقدي ع على هذا ال بم، تم االعت ا     واسررررررررررررررت تجتقبمت اإلدارة بتقيام االتفبقا  مح دائ ة ال بلا   

 ملابر درهم فل بابن ال  أز ال بلل ال محدع 6 ن  لغن  ب  حومما  
 
  19 –العالق  نومفيد ذال نإمشرربء ال مجمدال مليمن درهم تتعلق   322,9  ن  لغ م حال ج مع    اسررتل ت،  2020  سرر    خالل ع3

 والتل تش ل نشول أسبسل مخزن الت  يد وال  ا  التبتا  ل ازينع
 
نبإلفبف  إلى تبميل ممجمدال ومطلملبل ش أ  ال  بطق االقتببدي  ال تخبب  إلى ال ج مع ، اعت فت ال ج مع  ن  ب    ع4

وتضرررررررر ن  ع  2019  سرررررررر    مليمن درهم خالل  362,6 ن  لغأبمت ه بك إفرررررررربفبل أخ ف   عمليمن درهم  223,8 ن  لغحومما  
 م لغمليمن درهم تم اسررررتالمهب من مسرررربمدة و   221,3 ن  لغمليمن درهم نشررررول رئاسررررل م ب    498,5الببلغ  ال أرررريد الختبمل  

  بددةعمليمن درهم من وزارة ال بلا  ل شبريح م  186,8 م لغمليمن درهم من ال جلس الت فيذص و   90,3
 
وم لغ مليمن درهم تتعلق نبل  ح ال قدي  ال سررررررتل   من الشرررررر أ  األم  94 م ح ن  لغال ج مع    اسررررررتل ت،  2021  سرررررر  خالل   ع5

 بهد  ت ميل إمشبء نعض ال شبريح ال أس بلا  لل ج مع عمليمن درهم من دائ ة ال بلا     38,3
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 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 )يتبع(منح حكومية مؤجلة  17
 

 الب أ  فل ال أيد:  فا ب يلل
 

2020  2021   
   ألف درهم  ألف درهم

     لمعبد بابمه 
     

 ي بي    1فل   6,460,688  6,199,431
 إفبفبل خالل الس    94,941  368,243
   24لإيضبح  مببلغ معت   بهب أإي ادال خالل الس   ) (131,919 ل   106,986

       5لإيضبح   عالق  ذوتبميالل إلى جه   ) (20,998  -
     

      ديسمبر   31في   6,402,712  6,460,688
 

 ال ؤجل  هم أ ب يلل:إن التب اف ال تداول و ي  ال تداول لل  ح البومما   
 

2020  2021   
   ألف درهم  ألف درهم

     لمعبد بابمه 
     

 مطلملبل متداول     131,919  106,985
      مطلملبل  ي  متداول    6,270,793  6,353,703

     
6,460,688  6,402,712        

 
 

 مخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين  18
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درهم
     

 ي بي    1فل   97,323  84,582
 لس  لمب ل   29,284  28,497

      دفعبل خالل الس     ) (6,596 ل 15,756)
     

      ديسمبر   31في   120,011  97,323
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 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 لشركات المشروع مستحقات  19
 

 :ال أيد ال ستبق فا ب يتعلق نبل شبريح التبلا 
 

2020  2021   
   ألف درهم  ألف درهم

     
   3مدي   أبم  ل الب بعا  لآيوبد   1,094,058  1,110,884

   2مدي   أبم  ل الب بعا  لآيوبد   755,343  745,145
 مدي   العين الب بعا     326,549  319,066
      مب ح معبلج  ال خلفبل الب بعا     248,122  253,952

     
2,429,047  2,424,072        

 
 الب أ  فل ال أيد:  فا ب يلل

2020  2021   
   ألف درهم  ألف درهم

     
 ي بي    1فل   2,429,047  2,433,395

   27لإيضبح  لس  لفبئدة مب ل    250,174  261,132
      تسديدال خالل الس   ) (255,149 ل 265,480)

     
      ديسمبر   31في   2,424,072  2,429,047

 
 لش أبل ال ش و" هم أ ب يلل:  ال ستبقإن التب اف ال تداول و ي  ال تداول على  

 
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درهم
          لمعبد بابمه 
 مطلملبل متداول     273,508  264,729

           مطلملبل  ي  متداول    2,150,564  2,164,318
2,429,047  2,424,072        

 
ال ببلغ ال سرررررررتبق  الدفح مقببل  زون أمرب لل  ا  التبتا     أررررررر دوس ال  لمأ  من ق ل لشررررررر أبل ال شررررررر و"   ت ثل ال ببلغ ال سرررررررتبق 

 2مدي   أبم  ل البرررر بعا  تمسررررع  ال  حل   تمسررررع  ش ، 2  آيوبدلش 1تمسررررع  ال  حل  بتكبلاف إمشرررربء ال دي   البرررر بعا  نأبم  ل  
 3يوبد  لا تد ذعمعم وآ 2آيوبد  لالتفبقابل ال   م  مح وفقبي   ش ، مدي   العين البرر بعا  ومبط  معبلج  ال فبيبل البرر بعا 3لشإيوبد  

على التمالل لششررررررررر أبل آيوبد لخدمبل معبلج  ال فبيبل البررررررررر بعا  ذعمعم  و   ذعمعم  مدي   العين البررررررررر بعا مشررررررررر و"  و لا تد ذعمعم 
 ال ش و"ش ع
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 )يتبع( لشركات المشروع مستحقات  19
 

 تلزم االتفبقابل ش أبل ال ش و" ن ب يلل:
 

  ومدي   العين الب بعا  ومبط  معبلج  ال فبيبل الب بعا ؛ 3وإيوبد   2يوبد  آتب ام وتطمي  وإمشبء  •
 تشغيل وأابم  مبط  معبلج  ال فبيبل الب بعا ؛ و •
 .ب كا  أو أممال أخ ف ت ميل ال شبريح من خالل الببمل على ق وض  •

 
إعفبء ش أبل   تم  مبط  معبلج  ال فبيبل الب بعا  زومز أمرب لرررررر وأم  التغيي    3وآيوبد   2ال عبد بابمهب لرررررر آيوبد    التفبقابلل  وفقبي 

   ال ش و" من االلتزام بتشغيل وأابم  ال دن الب بعا ع
 

على ال بربلغ    ٪12-٪9ب سرررررررررررررربر  درهم  الفربئردة الفعلار     من ملي  261,1:  2020درهم ل  مليمن   250,2البربلغر   تكلفر  الت ميرل   تعوس
 عال ستبق  لش أبل ال ش و"ع حبلت ش أبل ال ش و" على ق وض من أحد ال  مك لت ميل إمشبء ال شبريح ال ذأمرة أعاله

 
  فت ة ، والتل تسرت   خالل  تعبقدصعلى ال ج مع  سرداد مدفمعبل لشر أبل ال شر و" عن أل شره   يتمجبلشر وت االتفبقابل،    وفقبي 

 االتفبقابل على ال بم التبلل:
 

   تاريخ البدء   ق تاريخ االستحقا
     

   3 آيوبدمدي   أبم  ل الب بعا  ل  2007أكتمل    26  2037أكتمل    25
   2 آيوبدمدي   أبم  ل الب بعا  ل  2008ف  اي   14  2038ف  اي   13
 مدي   العين الب بعا    2009أكتمل    26  2039أكتمل    25
 مبط  معبلج  ال فبيبل الب بعا    2009ف  اي   26  2039ف  اي   25

 
 لط يق  التكلف  ال طفأة، حيث تقبرب القا   العبدل  قا تهب الببلا ع وفقبي لش أبل ال ش و"   ال ستبقبليتم قابس 

 
 

 سندات دائنة    20
 

سررررر مال لشالسررررر دالش  ن مجب ب مبمج السررررر دال    10ملابر دوالر أم يول ل دة  1أأررررردرل الشررررر أ  سررررر دال  ي  مضررررر مم  نقا   
ل دن وسررمس أبم  ل لألوراس ال بلا ع تسررتبق السرر دال فل  األورولا  متمسررط  األجل، والذص تم إدراجه نشررول مشررت ك فل بمرأرر  

٪ سررررر ميبيع سررررريتم اسرررررتخدام العبئدال لأل  اض العبم  للشررررر أ  وإعبدة ت ميل الديمنع تم 2,5وتب ل أملمن ب سرررررب    2031مبيم  6
رهم ع ت لغ القا   مليمن د  3,579,2مليمن دوالر أم يول ل  979,2واسرررررتل ت ال ج مع  م لغ   2021مبيم  6اكت بل االكتتبب فل  

مليمن درهم  وتم إأرررردارهب نسررررع  أقل من القا   االسرررر ا  م ب أدف إلى    3,673,5مليمن دوالر أم يول ل  1,000االسرررر ا  للسرررر د 
 مليمن درهم ع  76,3مليمن دوالر أم يول ل 20,8امخفبض أبفل العبئدال ن  لغ 

 
 مليمن درهم ع  3,673,5مليمن دوالر أم يول ل  1,000م لغ   2021ديس      31بلغت القا   العبدل  للس دال الدائ   أ ب فل 

 
وي لغ الخبرم  ي    مليمن درهم  20,6، بلغت تكلف  ال عبمالل ال دفمع  مقدمبي للسر دال  ي  ال طفأة  2021ديسر      31ك ب فل 
 عمليمن درهم  71,9ال طفأ  



 66            شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع

 

 
 دة إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموح
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 بنكيةقروض  21
2020  2021   

        ألف درهم  ألف درهم
 1تسهيل ق ض   -  3,300,000

 2تسهيل ق ض   -  750,000
           3تسهيل ق ض   1,146,132  -

 ال ج م"   1,146,132  4,050,000

-  -  
 شه اي من مهبي  فت ة التق ي    12ي زل: ال  لغ ال ستبق للتسديد نعد 

      لمب ف ف ن مطلملبل  ي  متداول     

4,050,000  1,146,132  
 شه اي من مهبي  فت ة التق ي    12ال  لغ ال ستبق للتسديد خالل 

      لمب ف ف ن مطلملبل متداول     
 

 تتكمن الق وض ألجل م ب يلل:

 1 تسهيل قرض
مليمن درهم لغ ض ت ميل ال ب وفبل    3,300حبلت ال ج مع  على تسهيل ائت بمل متجدد  ي  مض من من ب خ مبلل ن  لغ  

ع أبن الق ض مسررررتبق 2020ديسرررر      31ل ج مع ع تم سرررربب إج بلل التسررررهيل نبلكبمل أ ب فل  لال أسرررر بلا  واأل  اض العبم  
 أشه ع 3أسبس إي مر ل دة   فمس ٪  0,8معدل فبئدة ب سب  ويب ل    2021السداد/ على أن يتم تجديده فل يمليم 

 
 مليمن درهم وإلغبء التسهيل االئت بمل ال تجددع  3,300، قبمت ال ج مع  بتسمي  ال أيد القبئم الببلغ  2021 س    خالل

 2تسهيل قرض 
مليمن درهم   1,000، اسررررررررتفبدل ال ج مع  من تسررررررررهيل ائت بمل متجدد  ي  مضرررررررر من من ب خ مبلل ن  لغ 2020  سرررررررر    خالل

ويب ل معدل فبئدة    2021ل ج مع ع أبن الق ض مستبق السداد فل ديس     ل  لغ ض ت ميل ال فقبل ال أس بلا  واأل  اض العبم
 ع2020ديس     31مليمن درهم أ ب فل   750أشه ع تم سبب التسهيل نبدود م لغ  3أسبس إي مر ل دة  فمس ٪  1,15ب سب  

 
 ، قبمت ال ج مع  بتسمي  ال أيد القبئم وإلغبء التسهيل االئت بمل ال تجددع2021خالل  

 3ل قرض تسهي
مليمن دوالر    1,000، حبرررلت ال ج مع  على اتفبقا  تسرررهيل ائت بمل متجدد  ي  مضررر من نبد ائت بمل ي لغ 2021  سررر    خالل

مليمن درهم  من مج مع  من ال  مك ال بلا  والدولا  لغ ض ت ميل ال بر وفبل ال أسر بلا  واأل  اض العبم    3,673,5أم يول ل
 -٪  0,85سررررر مال وخابر الت ديد ل دة عبمين بزيبدال سررررر   واحدة ويب ل معدل فبئدة فعلل من   3ل ج مع ع لدف التسرررررهيل فت ة  ل

٪ فمس سرررع  لي مر اسرررت بداي إلى اسرررتخدام التسرررهيلع تتطلب شررر وت االتفبقا  من ال ج مع  البفبظ على أررربفل حقمس ملكا  1,00
 عهد ال بللعتملتزم  بهذا ال  أ ب فل تبريخ التق ي ، إن ال ج مع  ملابر درهمع 6مل مس  ال تقل عن 

 
 ال أيد القبئم للتسهيل نبلكبملع بتسديدل هبي  فت ة التق ي ، قبمت ال ج مع   بي  الحق
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 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 بنكية )يتبع(قروض  21
 

 إن تسمي  ح أ  الق وض ألجل مح التدفقبل ال قدي  ال بتج  عن األمشط  الت ميلا  هل أ ب يلل:  
 

2020  2021   
   ألف درهم  ألف درهم

     
 ي بي    1فل   4,050,000  1,719,986
 سبب ق وض خالل الس    2,600,841  2,369,552

      ق وض خالل الس   تسديد ) (5,504,709 ل 39,538)
     

      ديسمبر   31في   1,146,132  4,050,000
 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  22
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درهم
     لمعبد بابمه 

 متداولالجزء غير ال    
 إي ادال مؤجل   259,937  216,381

 الع الءودائح   83,816  71,344
           مبتجزال دائ    -  128,752
416,477  343,753        

     
 متداولالجزء ال    

   نبإلمشبءالمببريف مستبق  وتكبلاف متعلق    1,190,830  1,113,646
  11لإيضبح    دفعبل مقدم  ل ش و" تطمي  مي بء الفجي ة  500,000  499,500
 إي ادال مؤجل   240,483  274,199
  29مستبق إلى جهبل ذال عالق  لإيضبح    233,928  636,238
 مقبولين وممردين دائ ين  158,290  155,117

 مبتجزال دائ     147,380  300
 سلفابل ع الء   116,051  44,191
           ذمم دائ   أخ ف   47,628  89,496

2,812,687  2,634,590        
 

يممبيع تقمم ال ج مع  بتط يق سابسبل إدارة ال خبط  ال بلا  نغ ض ف بن سداد أبف  الذمم الدائ     60ي لغ متمسل فت ة االئت بن  
 خالل فت ة االئت بنع
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 إيرادات  23
 

  أ ب تعت    ،زمن مبددم ور المقت وفل  مح  تسررررررت د ال ج مع  إي اداتهب من العقمد ال   م  مح الع الء ل قل البضرررررربئح والخدمبل  
دخل  اإليجبر من م تلكبتهب فل خطمت الخدم  ال ئاسرا  التبلا ع يتمافق هذا اإلفبربح مح معلممبل   عقمد  نإي ادال  أيضربي   ال ج مع 

  ع31إيضبح  ل 8لتقبري  ال بلا  رقم لن مجب ال عابر الدولل    اإلي ادال واإليجبرال التل تم اإلفببح ع هب لكل قطب"
  

2020  2021   
   ألف درهم  ألف درهم

     
 لأ   ال دن االقتببدي  وال  بطق الب ةتأجي     1,289,730  1,297,952

 ع لابل ال مام. لب   548,374  416,015
 ع لابل لمجستا  لج   588,371  546,740
 خدمبل نب ي  لد   605,111  366,846
 له   امتابزال وتأجي  ال مام.  479,567  511,383
 لو ال دن االقتببدي  وال  بطق الب ة  خدمبل   261,566  251,229

           خدمبل رق ا  لز   136,944  33,732
3,423,897  3,909,663        

 
من تررأجي  األرافررررررررررررررل والتخزين  ال بققرر   اإلي ادال  ال رردن االقتبرررررررررررررررربديرر  وال  رربطق الب ة  تررأجي   ت ثررل اإلي ادال من    أ

 أمربع  داخل مدي   خلاف  الب بعا  لكيزاد  وزومز األخ ف التل تم إمشبؤهب وال مجمدال 
 

ت ثررل اإلي ادال من ع لارربل ال ي رربء اإلي ادال من الشرررررررررررررربن العرربم وال حالل البب يرر  والع لارربل األخ ف داخررل ال مام.    ب
 .ال ختلف  التل ت لكهب ال ج مع 

 
من الع لابل اللمجسرررررررتا  ال ختلف  ن ب فل ذلخ الشررررررربن وال قل نبلشررررررربح بل  ال بقق   ت ثل الع لابل اللمجسرررررررتا  اإلي ادال    ج

 .وال قل والتخزين
 

  إي ادال للع الء الخرربرجيين ن ررب فل ذلررخ    ال ختلفرر   ت ثررل الخرردمرربل البب يرر  اإلي ادال من الخرردمرربل ال قرردمرر  فل ال مام.  د
 مليمن درهم ع 35:  2020مليمن درهم ل  367 ن  لغل الدعم البب ي   الشبن وخدمب إعبدة  الشبن و 

 
ال مام. اإلي ادال من االمتارربزال ال   محر  ل بطرربل البرربويربل فل مي رربء خلافرر  وإي ادال ترأجي   وترأجي   ت ثررل امتارربزال    ه

 .ال  ا  التبتا  لل مام. وإي ادال التأجي  من تأجي  األرافل داخل م بطق ال ي بء
 

األخ ف اإلي ادال ال بقق  من تمريد الغبز لع الء ال  طق  البرررررر بعا ،  ال دن االقتبرررررربدي  وال  بطق الب ة  ت ثل خدمبل   و
 .وتقديم خدمبل الع بل  األج  ا  و ي هب من الخدمبل ال ت مع 

 
 بل الع بل  األج  ا عودعم الع الء الخبرجيين وأذلخ خدم  والتق لمن التطمي  ال ق ل    اإلي ادالت ثل الخدمبل ال ق ا     ز
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

  )يتبع( إيرادات  23
 

 بإلي ادالعن  االعت ا فل الجدول التبلل، تم تب اف اإلي ادال من العقمد مح الع الء حسب خطمت الخدم  وتمقيت 
 

 أ  تب اف اإلي ادال من العقمد مح الع الء:
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درهم
 في زمن محدد محولة خدمات     

 خدمبل نب ي   604,101  366,846
 ع لابل لمجستا   587,007  542,478
 ع لابل ال مام.  548,374  416,015

 خدمبل رق ا    136,944  33,732
           األخ ف ال دن االقتببدي  وال  بطق الب ة  خدمبل   29,136  72,064

1,431,135  1,905,562        
     
 مرور الوقت خدمات محولة مع     

      متعلق  نعقمد اإليجبرال دن االقتببدي  وال  بطق الب ة األخ ف  خدمبل   232,430  179,165
     

      إجمالي إيرادات من عقود مع عمالء   2,137,992  1,610,300
 

 :إي ادال اإليجبرب  تب اف اإلي ادال من 
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درهم
     

 تأجي  ال دن االقتببدي  وال  بطق الب ة  1,289,730  1,297,952
 ال مام.  وتأجي   امتابزال    479,567  511,383

           إي ادال إيجبر أخ ف   2,374  4,262
1,813,597  1,771,671        
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

  تكاليف مباشرة   24
 

2020  2021   
   ألف درهم  ألف درهم

     
   6و 5استهالك م تلكبل وآالل ومعدال واستث برال عقبري  لإيضبح    428,266  365,352
 تكبلاف ال م فين  346,834  329,418
 كبلاف اإلأالح والبابم ت  304,624  218,149

 نبلشبح بل    ح أ  ال قلتكلف    234,380  12,997
 تكلف  خدمبل  213,021  188,610

 رسمم االستئجبر  165,671  4,283
 تكبلاف ال ستمدعبل وال  بول   141,707  314,775
 تكلف  تشغيل ال بط   -  107,746

 تكلف  المقمد  90,093  30,984
 العبمل  الخبرجا   واأليدصاالستعبم  ن ببدر خبرجا     61,425  41,644
  8  إيضبحل ال مجمدال  استهالك حق استخدام  33,309  33,322
 العبمل  الخبرجا   األيدصتكبلاف    31,754  13,022
 تكبلاف التأمين واالستشبرال  30,123  21,193
 رخب  التط يق وتكلف  البابم   25,889  29,156
 تكبلاف تشغيلا  أخ ف   24,805  28,543
       7إطفبء ممجمدال  ي  مل مس  لإيضبح   10,690  10,691

     
1,749,885  2,142,591   

       17لإيضبح   مبقص: م ح حومما  ) (131,919 ل   106,986
     

1,642,899  2,010,672        
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 مصاريف عمومية وإدارية  25
    

2020  2021   
   ألف درهم  درهمألف 

     
 تكبلاف مم فين   426,280  364,773

 العبمل  الخبرجا   األيدصتكبلاف    83,970  47,429
  5استهالك م تلكبل وآالل ومعدال واستث برال عقبري  لإيضبح    73,828  66,365
 أتعبب مه ا    36,122  30,329
 إدارة ال  فق  16,633  18,079
 مببريف االتببل  11,738  10,084

 ال وتب  مببريف  5,684  5,065
 مببريف اإلأالح والبابم   4,958  3,399
 مببريف تأجي  السابرال والمقمد  4,683  4,023
 رسمم الت اخاص واالشت اكبل  4,663  2,422
 مببريف السف  وال ماأالل  4,306  2,754
 ال علممبلمببريف تك ملمجاب    3,019  2,056
 مببريف التأمين  1,832  2,228
 خدمبلمببريف    1,784  1,454
 مببريف أخ ف    1,400  1,688

  13مخبص مخزون نطلء الب أ  لإيضبح    1,210  797
 مببريف رعبي     1,048  -

 مببريف إيجبر  973  1,422
      خسبرة أ   الع الل األج  ا  /موسب ) 287)   248

     
564,615  683,844        

 
 2:  2020ل  2021ديسرررررر      31مليمن درهم خالل السرررررر   ال  تها  فل    1,7مسرررررربه بل اجت بعا  ن  لغ بتقديم ال ج مع    قبمت

 درهم عمليمن 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 تكاليف موظفين  26
 

     مب يلل:  تتض ن تكبلاف مم فين ال ج مع 
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درهم
     

 رواتب وموبفآل ومزايب أخ ف   815,722  742,053
 تم اف  التكبلاف  و االستعبم  ن ببدر خبرجا     218,506  155,161

 موبفآل مهبي  الخدم  لل م فين    29,284  28,497
           تدريب وتطمي  ال م فين    4,419  2,692

928,403  1,067,931        
 

مليمن درهم  فا رب يتعلق نربل م فين من مماط ل    36,8:  2020مليمن درهم ل  42,2ن  لغ ال ج معر  مسرررررررررررررربه ربل تقربعردير    تقردمر 
إلمبرة    2000  لسررررر   2للقبممن رقم ل  وفقبي   ،دول  اإلمبرال الع لا  ال تبدة إلى أررررر دوس معبشررررربل وموبفآل التقبعد إلمبرة أبم  ل

 أبم  لع  
 

2020  2021   
   ألف درهم  ألف درهم

     
 يتم تمزيح تكبلاف ال م فين إلى:      

 تكبلاف مببش ة   408,259  371,062
 مببريف ع مما  وإداري    510,250  412,202
       5لإيضبح    أع بل رأس بلا  قيد الت فيذ  149,422  145,139

     
928,403  1,067,931        

 
 

 تكاليف تمويل  27
2020  2021   

   درهمألف   ألف درهم
     

  19لإيضبح  لش أبل ال ش و"تكلف  الفبئدة ال محدة    250,174  261,132
  8تكلف  ت ميل على مطلملبل عقمد اإليجبر لإيضبح    38,308  39,712

 فبئدة على س دال دائ    66,061  -
 فبئدة على ق وض ب كا    23,134  41,946
      تكبلاف ت ميل أخ ف   25,170  12,104

     
 مج م" مببريف فبئدة   402,847  354,894

       5ي زل: مببلغ مدرج  فل تكلف  ال مجمدال ال ؤهل  لإيضبح   ) (61,003 ل   28,356
     

326,538  341,844        
 

االقت اض العبم ويتم احتسررررررببهب من خالل    مج حال ؤهل  خالل السرررررر   فل   ال مجمدالال درج  فل تكلف   الق وضمشررررررأل تكبلاف  
 عال مجمدالعلى هذه   اإلمفبسعلى     ٪3,04 :2020ل٪ 1,65تط يق معدل رس ل  ب سب  
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
  

  ، صافيأخرى إيرادات  28
2020  2021   

        ألف درهم  ألف درهم
 إي ادال أخ ف    17,024  33,462

 خسبرة استبعبد م تلكبل وآالل ومعدال  ) (7,153 ل 497)
           خسبرة استبعبد مخزون   - ل 628)

32,337  9,871        
 
 

  جهات ذات عالقةأرصدة ومعامالت  29
والتل تم ت فيذهب وفقبي لشرررررررر وت تجبري   تج ص ال ج مع  خالل ال سرررررررربر االعتابدص لألع بل معبمالل نشرررررررر وت وأحوبم متفق عليهب  

اإلفبررررررربح عن الجهبل ذال : 24أ ب تم تع يفهب فل ال عابر ال ببسررررررر ل الدولل رقم  ف اد  األأو  م شرررررررآل األع بل  مح  متفق عليهب  
مم فل اإلدارة ال ئاسرررررريين وم شررررررآل األع بل التل   ،أعضرررررربء مجلس اإلدارةفل ال سرررررربه ين،   الجهبل ذال العالق   تتكمن ع العالق 

 ي تلكمن فيهب القدرة على الساط ة أو م برس  تأثي  هبم على الق ارال ال بلا  والتشغيلا ع
 

ذال عالق ، ع د التمحيد ولم يتم اإلفبرررربح ع هب   جهبلتم حذ  األرأرررردة وال عبمالل بين الشرررر أ  والشرررر أبل التبنع  لهب، وهل 
 األخ ف فل اإليضبح أدمبهع الجهبل ذال العالق تم اإلفببح عن ال عبمالل واألرأدة مح و فل هذا اإليضبحع  

 
 شروط وأحكام المعامالت مع الجهات ذات العالقة

 
 تم الخدمبل إلى ومن الجهبل ذال العالق  نأسعبر السمس االعتابدي ع  ت
 

ت شرأ األرأردة مح هذه الجهبل ذال العالق  ع ممبي من ال عبمالل التجبري  ال   م  فل سرابس الع ل االعتابدص على أسرس تجبري   
  :م ب يلل األرأدة مح الجهبل ذال العالق  أ ب هل مدرج  فل بابن ال  أز ال بلل ال محد  نبت ع تتكمن 

2020  2021   
   ألف درهم  ألف درهم

     لمعبد بابمه 
 :(11مستحق من جهات ذات عالقة )إيضاح     
 مشبريح مشت أ     

      ش أ  م اف. أبم  ل ذعمعم  4,380  114,750
 م شآل تخضح لساط ة مشت أ     

 أبم  ل   –دائ ة ال بلا     169,077  88,046
 ش أ  الج افبل البب ي  المط ا   132,971  41,177
  ب وجلش أ  أبم  ل لل ملا  ال ال بدودة    86,388  30,605
 " لحديد اإلمبرال عمعش أ  اإلمبرال للب بعبل البديدي  .  57,665  33,889
 دائ ة ال لديبل وال قل  32,000  16,026

 ش أ  بت ول أبم  ل المط ا   20,053  241,558
 رافد لل عبي  الببا  ذعمعم  19,849  -

 القابدة العبم  للقمال ال سلب   10,319  121,558
 سالل لأل ذي  والتك ملمجاب ذعمعم  7,515  66,673
           حومم  أبم  لم شآل أخ ف خبفع  لساط ة   20,036  56,033

695,565  555,873             
810,315  560,253        
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 )يتبع( جهات ذات عالقةأرصدة ومعامالت  29
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درهم
 (11إيرادات مستحقة )إيضاح     
 الش أ  األم    

           ش أ  أبم  ل الت  مي  القبنض  .عمع"  235,923  101,096
 مش و" مشت ك    

           ش أ  م اف. أبم  ل ذعمعمع  44,939  20,459
 م شآل تخضح لساط ة مشت أ     
 ش أ  بت ول أبم  ل المط ا   18,500  -
 دائ ة ال لديبل وال قل  11,003  -

 لملم العبل ا  القبنض  ال بدودة لمج مع    4,880  4,950
 عمعمعرافد لل عبي  الببا  ذ  2,105  -

           لساط ة حومم  أبم  ل  تخضحم شآل أخ ف   395  2,629
7,579      36,883        

     
129,134  317,745        

 (11)إيضاح  بها فواتير رذمم إيجار مدينة لم يصد    
 مش و" مشت ك    

      ش أ  م اف. أبم  ل ذعمعمع  262,901  218,436
     
 م شآل تخضح لساط ة مشت أ     

           لساط ة حومم  أبم  ل  تخضحم شآل أخ ف   50,687  73,949
292,385  313,588        

 عالقة ذو ةقرض قصير األجل إلى جه    
 الش أ  األم    

      ش أ  أبم  ل الت  مي  القبنض  .عمع"  -  700,000
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 )يتبع( جهات ذات عالقةأرصدة ومعامالت  29
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درهم
 (12مصاريف مدفوعة مقدمًا وسلفيات )إيضاح     
 مش و" مشت ك    

      أبم  ل ذعمعمعش أ  م اف.   60,800  94,000
 م شآل تخضح لساط ة مشت أ     

 ش أ  الج افبل البب ي  المط ا   226,516  13,111
           الش أ  المط ا  للتأمين الببل لف بن   2,290  51

13,162  228,806             
107,162  289,606        

 (14نقد وأرصدة لدى البنوك )إيضاح     
 م شآل تخضح لساط ة مشت أ     

      لساط ة حومم  أبم  ل  تخضح ب مك  1,028,053  241,915
     

      (9إستثمارات في مشاريع مشتركة )إيضاح   455,493  428,730
     

73,744  42,263  
ذمم إيجار مدينة لم يصدر  و  مالية خسائر انخفاض القيمة على موجودات 

      ( 11 إيضاحبها فواتير ) 
     
 (22مستحق إلى جهات ذات عالقة )إيضاح     
 الش أ  األم    
           ش أ  أبم  ل الت  مي  القبنض  .عمع"  323  -
 مش و" مشت ك    

      ش أ  م اف. أبم  ل ذعمعمع  7,876  205,897
     
 م شآل تخضح لساط ة مشت أ     

 أبم  ل -دائ ة ال بلا     98,314  113,046
 ش أ  بت ول أبم  ل المط ا   29,540  -

 أ دوس معبشبل وموبفآل التقبعد إلمبرة أبم  ل  3,019  204,889
 ش أ  الج افبل البب ي  المط ا   -  5,462

      لساط ة حومم  أبم  ل  تخضحم شآل أخ ف   94,856  106,944
     

430,341  225,729        
     

636,238  233,928        
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 )يتبع( جهات ذات عالقةأرصدة ومعامالت  29
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درهم
 (22محتجزات دائنة )إيضاح     
 م شآل تخضح لساط ة مشت أ     

      ش أ  الج افبل البب ي  المط ا   65,469  56,834
     
 ( 19)إيضاح  لشركات المشروع مستحقات     
 مش و" مشت ك    

      أ دوس زومز أمرب لل  ا  التبتا   2,424,072  2,429,047
     
 ( 17)إيضاح  حكومية مؤجلةمنح     
  ال هبئاالش أ  ال ساط ة     

      حومم  أبم  ل  6,064,640  6,139,250
     
 الش أ  األم    

           ش أ  أبم  ل الت  مي  القبنض  .عمع"  338,072  321,438
6,460,688  6,402,712        

     
 ( 21قروض )إيضاح     
 م شآل تخضح لساط ة مشت أ     

      ب خ أبم  ل األول  229,226  4,050,000
     
 العمالء وسلف وذمم دائنة أخرى  وتأمينات مستحقة  مصاريف    

 (22)إيضاح   
 م شآل تخضح لساط ة مشت أ     

 ش أ  بت ول أبم  ل المط ا   10,170  10,913
           لساط ة حومم  أبم  ل  تخضحم شآل أخ ف   8,841  8,841

19,754  19,011        
     
 مساهمة المالك    
 الش أ  األم    

      ش أ  أبم  ل الت  مي  القبنض  .عمع"  2,069,710  33,343
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 )يتبع( جهات ذات عالقةأرصدة ومعامالت  29
 

 فا ب يلل ال عبمالل الهبم  مح جهبل ذال عالق :
 

2020  2021   
   ألف درهم  ألف درهم

 ( 23إيرادات )إيضاح     
 الش أ  األم    

      ش أ  أبم  ل الت  مي  القبنض  .عمع"  301,264  145,713
     
 مش و" مشت ك    

      عمعمعش أ  م اف. أبم  ل ذ  171,018  166,848
     
 م شآل تخضح لساط ة مشت أ     

 ش أ  أبم  ل لل ملا  ال ال بدودة لب وج   359,591  306,946
 الج افبل البب ي  المط ا ش أ    250,998  109,320

 ش أ  اإلمبرال للب بعبل البديدي  .عمع"ع  169,295  53,557
 ش أ  بت ول أبم  ل المط ا   91,648  254,226

 عمعمعرافد لل عبي  الببا  ذ  44,910  -
 دائ ة ال لديبل وال قل  34,898  2,982

 عمعمعوالتك ملمجاب ذالل لأل ذي  س  21,723  64,510
 أبم  ل -دائ ة ال بلا     12,405  1,417

 القابدة العبم  للقمال ال سلب   9,085  38,705
           م شآل أخ ف تخضح لساط ة حومم  أبم  ل  91,089  72,186

903,849  1,085,642             
1,216,410  1,557,924        
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2020  2021   
   ألف درهم  ألف درهم

 (17)إيضاح  منح حكوميةتحويل أعمال رأسمالية قيد التنفيذ إلى     
 م شآل تخضح لساط ة مشت أ     
      لساط ة حومم  أبم  ل تخضحم شآل   20,998  -
     
 (9)إيضاح  معامالت مع مشاريع مشتركة    
     

      إستث برال خالل الس    21,190  55,522
     

      حب  ال لح خالل الس    29,248  51,017
     

      للس    الشبمل  الدخل/ لالخسبرة   حب  فل  37,136 ل   30,394
     

      تمزيعبل أرلبح مستل    60,811  45,600
     
  مخصص خسارة االئتمان المتوقعة على الذمم المدينة    

 (11)إيضاح  لمنشآت تخضع لسيطرة مشتركة التجارية واألخرى   
     
      مببلغ مشطمل  للس    71,510  -
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2020  2021   
   ألف درهم  درهمألف 

 (29)إيضاح  مستلمة في رأس المالمساهمة     
 الش أ  األم    

      ش أ  أبم  ل الت  مي  القبنض  .عمع"  2,036,367  33,343
     
 (17 إيضاحمعامالت متعلقة بالمنح الحكومية )    

      م ح مستل   خالل الس    94,941  368,243
     

      مببلغ تم اإلعت ا  بهب أإي ادال خالل الس    131,919  106,986
     
      مبمل إلى جه  ذو عالق   20,998  -
     
 مع مشروع تتعلق بمعامالت المشروع  مبالغ مستحقة عن    

 (19)إيضاح  صندوق زونزكورب للبنية التحتية -مشترك  
     

      تكبلاف ت ميل خالل الس    250,174  261,132
     

      مببلغ مدفمع  خالل الس    255,149  265,480
     
 لسيطرة حكومة أبوظبي تخضع  بقروض بنكيةمعامالت متعلقة     

 (21)إيضاح   
     

      ق ض مسبمب خالل الس    520,168  2,369,552
     

      مدفمع  خالل الس  مببلغ   5,504,709  39,538
     

      تكبلاف ت ميل خالل الس    39,421  41,946



 80            شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع

 

 
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
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2020  2021   
   ألف درهم  ألف درهم

 مش و" مشت ك إلى دفعبل مقدم     
      ش أ  م اف. أبم  ل ذعمعم  76,000  94,000

     
 تسديد قرض ممنوح إلى جهة ذات عالقة    
      ش أ  أبم  ل الت  مي  القبنض  .عمع"  700,000  -
     
 تعويضات اإلدارة الرئيسية    

  لل م فين    قبي ة األجلمزايب    42,629  36,939
            لل م فين    األجل طميل مزايب    1,506  596

37,535  44,135        

1,411  1,482  
  ق وض ودفعبل مقدم  لل م فين لتعميضبل

      مم فل اإلدارة ال ئاسا   
 

 مسبه   ال بلخ
 

 :مسبه   ال بلخ م ب يلل تتكمن 
 

 ال ج مع  ومتطلببل رأس ال بل العبمل؛ و فل تمسحالالتدفقبل ال قدي  ال قدم  من الش أ  األم ال ببش ة لت ميل   1
 عإلى الش أ  من ق ل الش أ  األم ال ببش ة نعض ال مجمدالمقل   2

 
ال بلا  األخ ف أو تسرررررلام أدوال حقمس ال لكا   مجمدالال يتم تقديم هذه ال سررررربه بل دون أص التزام على الشررررر أ  بتسرررررلام ال قد أو 

 لش أ عنب الخبأ   
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 العائد األساسي والمخفض للسهم  30
 

العبئد على مبلكل حقمس ملكا  الشررر أ  على ال تمسرررل ال  جح    السررر  يتم احتسررربب رلبا  السرررهم األسررربسرررا  عن ط يق قسررر   رلح 
مظ اي لعدم وجمد أدوال مخفف  قبئ  ، فإن ال لح األسبسل وال خفض للسهم متطببقع إن احتسبب   .الس  لعدد األسهم القبئ   خالل 

   العبئدة إلى مبلكل الش أ  م ين أدمبهعرلبا  السهم األسبسا  وال خفض  
 

2020  2021   
     
 أرباح )ألف درهم(    

394,432  845,694  
 أرلبح لغ ض رلبا  السهم األسبسا  وال خفض 

      العبئد إلى مبلكل ال ج مع   الس  لرلح   
     
 المتوسط المرجح لعدد األسهم )باأللف(    

3,840,000  3,840,000  
 ال تمسل ال  جح لعدد األسهم العبدي  لغ ض رلبا   

      السهم األسبسا  وال خفض   
     

      العائد األساسي والمخفض للسهم العائد إلى مالكي المجموعة )بالدرهم(  0,22  0,10
 
 

 معلومات القطاع  31
 

لل ج مع  لال سرررررؤول ال ئاسرررررل عن اتخبذ الق ارال التشرررررغيلا   أل  اض تخبررررراص  ت أز ال علممبل ال قدم  إلى ال ئاس الت فيذص  
ال مارد وتقيام أداء القطب" على ال  تجبل والخدمبل التل تقدمهب مج معبل م شرررررآل األع بلع يتم ت ظام وإدارة قطبعبل التشرررررغيل  

تشرررررررغيل اسرررررررت اتاجا  تقدم م تجبل مختلف    نشرررررررول م فبرررررررل وفقبي لط اع  ال  تجبل والخدمبل ال قدم ، حيث ي ثل أل قطب" وحدة
 وتخدم أسماقبي مختلف ع
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 قطاعات التشغيل
 

حبلابي فل سرت قطبعبل تشرغيلا  رئاسرا ع هذه القطبعبل هل األسربس الذص على أسربسره تقدم أل  اض اإلدارة، تم ت ظام ال ج مع   
 ال ج مع  تقبري هب عن ال علممبل القطبعا  األسبسا ع وهذه هل:

 
ممام. ومبطربل فل دولر  اإلمربرال الع لار  ال تبردةع يسررررررررررررررت رد قطرب" ال مام. إي اداتره   10، الرذص ي تلرخ أو يردي   الموانئ •

 عمن ع لابل الشبن العبم  وامتابزال مبطبل الببويبل وإيجبرال ال  ا  التبتا  لل مام.نشول أسبسل 
 

، والذص يدي  نشرررول أسررربسرررل مدي   خلاف  البررر بعا  وث بمل م بطق أررر بعا  أخ ف  المدن االقتصــادية والمناطق الحرة •
اداته نشررررررول أسرررررربسررررررل من عقمد إي    ال دن االقتبرررررربدي  وال  بطق الب ةع يسررررررت د قطب"  2020نعد دمج زومز أمرب فل  

 عاألرافل وال ستمدعبل وخدمبل ال  افق األخ ف 
 

والشرررربن وخدمبل سررررلسررررل   ، والذص يقدم مج مع  من الخدمبل اللمجسررررتا ، مثل خدمبل ال قل وال سررررتمدعبل اللوجســـتية •
اللمجسرتا  إي اداته نشرول أسربسرل من وم بول  البضربئح إلى جبمب خدمبل أخ ف ذال قا   مضربف ع يسرت د قطب"  التمريد  

 عإدارة ال ستمدعبل وشبن البضبئح وخدمبل الشبن
 

، الررذص يقرردم مج معرر  من الخرردمرربل البب يرر ، ن ررب فل ذلررخ التغررذيرر ، إلى جرربمررب خرردمرربل الرردعم البب ص وإعرربدة  البحريـة •
ال سررررؤول ال ئاسررررل عن ال   ال ال بئا  فل    مأيضرررربي ه  قطب" البب ي عت   يأبم  ل البب ي ،  شرررر أ   الشرررربنع من خالل  

ي اداته نشرررول إسررربسرررل من رسرررمم الخدمبل الجبم ا   أبم  ل وال  ظم للقطب" البب ص فل أبم  لع يسرررت د قطب" البب ي  إ
   علل ي بء، التغذي ، الخدمبل البب ي  وتأجي  السفن والخدمبل البب ي  العبم  األخ ف 

 
ال قدم  إلى  ، الذص يمف  الخدمبل ال ق ا  للع الء الخبرجيين من خالل بمان  ال قطح نبإلفرررررررررررررربف  إلى الخدمبل  الرقمـية •

األخ ف لل ج مع ع يسرررررررررت د قطب" ال ق ا  إي اداته نشرررررررررول أسررررررررربسرررررررررل من رق    خدمبل ال عبمالل، وتطمي     القطبعبل
 عال  مجابل وخدمبل الدعم األخ ف 

 
للقطبعبل  دارة االسررررررتث برال التل تبتف  بهب ال ج مع ، تطمي  أأررررررمل ال  ا  التبتا   ، ال سررررررؤول عن إلشــــركات اقطاع  •

 والت سيق العبم ألمشط  ال ج مع ع  للقطبعبل، إدارة األمشط  اإلداري  األخ ف 
 

ع 3إيضرربح  إن السررابسرربل ال ببسرر ا  للقطبعبل التل يتم رفح التقبري  ع هب هل مفسررهب السررابسرربل ال ببسرر ا  لل ج مع  ال  ي   فل 
ال تبئج التشررغيلا  لمحدال أع بلهب نشررول م فبررل لغ ض اتخبذ الق ارال نشررأن تخبرراص ال مارد وإدارة األداءع ن  اقب  اإلدارة  تقمم 

يتم قابس أداء القطب" على أسرررربس األرلبح ق ل الفمائد والضرررر ائب واالسررررتهالك واإلطفبء ال عدل ع يتم احتسرررربب األرلبح ق ل الفمائد  
اسررررررتبعبد تأثي     من خاللتعديل أرررررربفل ال لح للفت ة من الع لابل ال سررررررت  ة   من خاللواالسررررررتهالك واإلطفبء ال عدل  والضرررررر ائب  

الضرررر ائب وأرررربفل تكبلاف الت ميل واالسررررتهالك واإلطفبء واإلي ادال من إطفبء ال  ح البومما  وامخفبض القا   ال تعلق  نبلشرررره ة 
تقمم ع لا  إعداد التقبري  لل ج مع  بتخبرراص    عالعقبري   واالسررتث برال آلالل وال عدالوال مجمدال  ي  ال ل مسرر  وال  تلكبل وا

 األرلبح داخل ال ج مع  من باح ال  تج إلى السمس الذص يتم فاه تسجيل هذا ال احع
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 )يتبع(معلومات القطاع  31
 

 الموانئ  
المدن االقتصادية 

 الرقمية البحرية اللوجستية والمناطق الحرة 
 اإلدارة العامة 

 المجموع فات الحذو  للشركات
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

         2021ديسمبر    31
 3,909,663 - - 136,944 605,111 588,371 1,551,296 1,027,941 إي ادال خبرجا  

 -  294,533ل - 222,773 1,569 18,267 17,057 34,867 إي ادال مب بين القطبعبل 
         
         

 3,909,663   294,533ل -  359,717 606,680  606,638 1,568,353 1,062,808 مج م" اإلي ادال
  2,010,672ل  216,038  176,425ل  81,906ل  426,609ل  438,120ل  664,801ل  438,849ل مببش ة تكبلاف  

         
         

 1,898,991 (78,495) (176,425) 277,811 180,071 168,518 903,552 623,959 * إجمالي الربح/ )الخسارة(
         

 (683,844)  210  (269,330)  (88,543)  (80,124)  (26,656)  (54,880)  (164,521)  مببريف ع مما  وإداري  
 خسبئ  عومسبل  خسبئ  امخفبض القا   لن ب فل ذلخ 

 اإليجبر   ذمم امخفبض القا    على ال مجمدال ال بلا  و    
 (20,508)  - - (25,635)  1,330  (682)  (15,441)  19,920  التل لم يبدر بهب فماتي  ال دي        

 29,248 - - - (40,606)  - 87,704   17,850ل حب  ال لح/ لالخسبرة  من مشبريح مشت أ  
 (65,010)  - (50,236)  (627)  (3,206)  (6,967)  (3,921)  (53)  مببريف باح وتسميق 

 25,813 - - - - - 25,813  - عوس إمخفبض قا   إستث برال عقبري 
 (341,844)  2,793  (45,495)  (2) (48)  (3,332)  (268,358)  (27,402) تكبلاف ت ميل 
 627 - (702) - 15 1,263 51 - إي ادال ت ميل 

 9,871  - 26  - 15,507  1,463  43  (7,168)  إي ادال أخ ف، أبفل 
         
         

 853,344 (75,492) (542,162) 163,004 72,939 133,607 674,563 426,885 ربح/ )خسارة( السنة 
         

         تعديالت لـ:
 341,844  2,793ل 45,495 2 48  3,332  268,358  27,402 تكبلاف ت ميل 
 (627) - 702 - (15) (1,263) (51) -  إي ادال ت ميل 

 502,138 (954) 26,823 8,668 51,704 42,921 164,960 208,016 عقبري    واستث برالم تلكبل وآالل ومعدال   استهالك
 43,999 - - - - 9,785 20,400 13,814  ي  ال ل مس  وال مجمدال  ال مجمدالإطفبء حق استخدام  
 (131,919) - - - (3,840) - (20,755) (107,324) إطفبء م ح حومما  

 17,850  - - - - - - 17,850 إمخفبض قا   ممجمدال  ي  مبلا  
 (25,813)  - - - - - (25,813)  -  إمخفبض قا   إستث برال عقبري عوس  

         
         

 1,600,772 (79,239) (469,142) 171,674 120,836 188,382 1,081,618 586,643 األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء المعدلة 
         

 
 لالخسبرة  لاس أداء قطبعل ويتم تب يل ال  اعبل بين القطبعبل نأسعبر السمس السبئدةعإج بلل ال لح / إن  *
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 )يتبع(معلومات القطاع  31
 ال مام.  

ال دن االقتببدي  
 ال ق ا  البب ي   اللمجستا   وال  بطق الب ة 

 اإلدارة العبم  
 ال ج م" البذوقبل للش أبل 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
         2020ديس       31

 3,423,897 - - 33,732 366,846 546,740 1,549,181 927,398 إي ادال خبرجا  
 -  (105,337)  - 64,074 379 14,037 2,245 24,602 إي ادال مب بين القطبعبل 

         
         

 3,423,897  105,337ل -  97,806 367,225 560,777 1,551,426 952,000 مج م" اإلي ادال
  1,642,899ل 104,308  317,804ل  30,931ل  194,328ل  423,332ل  580,037ل  200,775ل تكبلاف مببش ة 

         
         

 1,780,998  (1,029)  (317,804)  66,875  172,897  137,445  971,389  751,225  إج بلل ال لح 
         

 (564,615)  139 (217,224) (56,491)  (29,273)  (21,769)  (90,853)  (149,144)  مببريف ع مما  وإداري  
 خسبئ  عومسبل  خسبئ  امخفبض القا   لن ب فل ذلخ 

 اإليجبر   ذمم امخفبض القا    على ال مجمدال ال بلا  و    
 (92,394)  - - (331)  (4,214)  (2,519)  (66,547)  (18,783)  التل لم يبدر بهب فماتي  ال دي        

 51,017  - - - 5,867  - 48,000  (2,850)  ال لح من مشبريح مشت أ  حب   
 (29,542)  - (27,482)  - 97  (445)  (1,514)  (198)  مببريف باح وتسميق 

 (458,900)  - - - - - (458,900)  -  إمخفبض قا   إستث برال عقبري  
 (326,538)  2,529  (13,694)  (245)  (3)  (5,817)  (280,801)  (28,507)  تكبلاف ت ميل 
 4,645  - 676  - 15  5  3,949  -  إي ادال ت ميل 

 32,337  200ل - 8  620ل 833 5,290 27,026 إي ادال أخ ف، أبفل 
         
         

 397,008  1,439  575,528ل 9,816 144,766 107,733 130,013 578,769 رلح/ لخسبرة  الس   
         

         تعديالل لر: 
 326,538  (2,529)  13,694  245  3  5,817  280,801  28,507  تكبلاف ت ميل 
 (4,645)  - (676)  - (15)  (5)  (3,949)  - إي ادال ت ميل 

 431,717  (987)  19,123  7,203  27,640  31,275  126,756  220,707  استهالك م تلكبل وآالل ومعدال واستث برال عقبري  
 44,013 -  -  -  -  9,786 20,413 13,814  ي  ال ل مس  وال مجمدال  ال مجمدالإطفبء حق استخدام  
  106,986ل - - -  3,839ل - (3,259)  (99,888)  إطفبء م ح حومما  

 458,900  - - - - - 458,900  -  إمخفبض قا   إستث برال عقبري  
         
         

 1,546,545  2,077ل  543,387ل 17,264 168,555 154,606 1,009,675 741,909 األرلبح ق ل الفمائد والض ائب واالستهالك واإلطفبء ال عدل  
         
         
 إج بلل ال لح / لالخسبرة  لاس أداء قطبعل ويتم تب يل ال  اعبل بين القطبعبل نأسعبر السمس السبئدةعإن 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 
 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

 )يتبع(معلومات القطاع  31
 الموانئ  

المدن االقتصادية  
 الرقمية   البحرية  اللوجستية   والمناطق الحرة 

 اإلدارة العامة  
 المجموع  ات  فالحذو  للشركات  

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

         2021ديسمبر  31
 28,148,508   (7,099,759)      12,807,989    261,877    1,716,190    1,036,794    6,883,366    12,542,051    مج م" ال مجمدال 

         
         

 17,457,560   (7,024,578)      6,759,394       36,357      1,210,613    699,080        4,513,383    11,263,311    مج م" ال طلملبل 
         
         

 2,923,899 - 2,923,899 - - - - - مفقبل رأس بلا * 
         
         

         2020ديس     31
 24,852,852  (4,360,744) 9,823,941 151,810 891,362  755,902  6,760,611 10,829,970 مج م" ال مجمدال 

         
         

 17,096,671  (4,361,062) 5,772,493 103,910 364,235 494,665  4,956,197 9,766,233 مج م" ال طلملبل 
         
         

 - - 2,703,166 - - - - - مفقبل رأس بلا * 
         

 يةنفقات رأسمال
 

 إلى القطبعبل ع د االمتهبءع ال مجمدال ابن  عن القطبعبل األخ ف ويتم تبميل  نبلمن ق ل الش أ    ال أس بلا  فقبل  اليتم تك د 
 

 جغرافية ال حول القطاعات  معلومات 
 

 دول  اإلمبرال الع لا  ال تبدةعم تع ل ال ج مع  نشول رئاسل فل قطب" جغ افل واحد، وه
 

 رئيسيةالخدمات المنتجات و الإيرادات من 
 

 ع23تم اإلفببح عن إي ادال ال ج مع  من خدمبتهب ال ئاسا  فل اإليضبح رقم 
 

 العمالء أهم عن معلومات 
 
 ب سرررررررب   آخ  ع يل  أص  يسررررررربهم لمع  لل ج مع  ع يل  أهم  إلى  ال  اعبل  من  درهم مليمن   307:  2020ل  درهم  مليمن  335  حمالل  ت لغ  التل اللمجسرررررررتا   الخدمبل  قطب"  من  ال بتج   اإلي ادال  إدراج تم

 ع2020 أو  2021 س   فل  ال ج مع   إي ادال من أكث  أو  10٪
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة  

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
  

 والتزامات طارئةمطلوبات   32
 

 مطلوبات طارئة
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درهم 
     

      ف بمبل ب كا   89,805  62,700
     

      مبلا ف بمبل   508,793  508,793
 

مطلملبل الش أبل التبنع  وال شبريح ال شت أ ع لدف ال ج مع  الض بمبل مقببل تت ثل سابس  ال ج مع  فل تقديم ف بمبل مبلا  
 أ ب فل تبريخ التق ي ع القبئ  التبلا  

 
ل  خ أبم  ل التجبرص .عمع" فا ب يتعلق نبلتسرررررررررررهيالل االئت بما  ال   مح    2019فل   فررررررررررر بمبي أأررررررررررردرل ال ج مع      1

آمذاك، ويجب أال يتجبوز هذا    القبئم٪ من ال  لغ األسررربسرررل للتسرررهيل 50، ن ب يعبدل  م اف. أبم  لوعهب ال شرررت ك ل شررر  
 مليمن درهم، وهم أقبى م لغ تتع ض له ال ج مع ع 367,5ال  لغ اإلج بلل 

 
الل االئت بما  إلى سررررمسرررريتاه ج  ال ول خ سررررتبمدرد تشرررربرت د فا ب يتعلق نبلتسررررهي 2019فل  فرررر بمبي أأرررردرل ال ج مع     2

آمذاك،   القبئم٪ من ال  لغ األسرربسررل للتسررهيل  50، ن ب يعبدل أل شرري ي ج امفسررت   ز لا تد  ال   مح  ل شرر وعهب ال شررت ك
مليمن درهم ، وهم البرد األقبررررررررررررررى لل  لغ   141,3مليمن دوالر أم يول ل  38,4ال  لغ اإلج ربلل    ويجرب آال يتجربوز هرذا

 الذص تتع ض له ال ج مع ع
 

 التزامات
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درهم 
     

      ل مجمدال ثببت  التزامبل  1,093,449  1,371,088
     
      الستث برال التزامبل  215,322  -

 
 
 

 األدوات المالية 33
 السياسات المحاسبية الهامة

إن تفبأرررررريل السررررررابسرررررربل ال ببسرررررر ا  الهبم  واألسرررررربليب ال سررررررتخدم  ن ب فيهب قماعد اإلعت ا ، أسرررررربس القابس وأسرررررربس اإلعت ا  
نبإلي ادال وال برررربريف ال تعلق  نول ب د من ب مد ال مجمدال ال بلا  وال طلملبل ال بلا  وأدوال ال لكا  قد تم بابمهب فل اإليضرررربح 

  محدةعال ابمبل ال بلا  ال  حمل 3
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 األدوات المالية )يتبع( 33

 فئات األدوات المالية
  مستويات التسلسل الهرمي   المطلوبات المالية  المالية الموجودات   
 

 

بالقمة العادلة من  
خالل الربح أو  

 الخسارة 
 بالتكلفة  
 المطفأة 

 بالتكلفة  
 المجموع  3 2 1 المجموع  المطفأة 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   
          2021ديسمبر  1

 - - - - 1,051,274 - 1,051,274 -  مقد وأرأدة لدف ال  مك 
 - - - - 3,649,336 - 3,649,336 -  ذمم مدي   تجبري  وأخ ف 

 58,788 58,788 - - 58,788 - - 58,788  إستث برال نبلقا   العبدل  من خالل الدخل الشبمل اآلخ  
 - - - - 1,146,132 1,146,132 - -  ق وض ب كا  
  - - - 3,581,021 3,581,021 - -  س دال دائ   

 - - - - 1,861,871 1,861,871 - -  ذمم دائ   تجبري  وأخ ف  
 - - - - 2,424,072 2,424,072 - -  مستبقبل إلى ش أبل ال ش و" 

          
          

  58,788 - -  9,013,096 4,700,610  58,788  المجموع 
          

          
          2020ديس     31

 - - - - 271,411 - 271,411 -  مقد وأرأدة لدف ال  مك 
 - - - - 3,235,678 - 3,235,678 -  ذمم مدي   تجبري  وأخ ف 

 - - - - 700,000 - 700,000 -  عالق    جهبل ذالإلى  األجلق ض قبي  
 58,788 58,788 - - 58,788 - - 58,788  اآلخ  إستث برال نبلقا   العبدل  من خالل الدخل الشبمل 

 - - - - 4,050,000 4,050,000 - -  ق وض ب كا  
 - - - - 2,194,892 2,194,892 - -  ذمم دائ   تجبري  وأخ ف  

 - - - - 2,429,047 2,429,047 - -  مستبقبل إلى ش أبل ال ش و" 
          
          
  58,788 4,207,089 8,673,939  - - 58,788  
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 األدوات المالية )يتبع( 33

 )أ( تسوية المطلوبات المالية الناتجة من األنشطة التمويلية 
 

 ، ن ب فل ذلخ التغيي ال ال قدي  و ي  ال قدي ا مشط  الت ميلاأل ال بتج  منتفبأيل التغيي ال فل مطلملبل الش أ    التبلليمفح الجدول  
 

يناير  1في  
2021 

التدفقات النقدية  
 النقدية )حركات أخرى( التغيرات غير  التمويلية 

ديسمبر   31في 
2021 

   

 إطفاء الخصم 

مبالغ تم اإلعتراف 
بها كإيرادات خالل  

 السنة
تحويالت إلى جهة  

 إضافات  الفائدة المحملة  ذات عالقة

 

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

 1,146,132 - - - - - (2,903,868) 4,050,000 ق وض ب كا 
 3,581,021 - - - -  5,856 3,575,165 - دائ     س دال

 6,402,712 - -   20,998ل   131,919ل - 94,941 6,460,688 م ح حومما  مؤجل 
 2,424,072   250,174 - - - (255,149) 2,429,047 مستبقبل إلى ش أبل ال ش و" 

          805,269  2,884  38,308 - - -   66,372ل 830,449 اإليجبر مطلملبل عقمد 
         

          14,359,206  2,884  288,482 ( 20,998) (131,919)   5,856        444,717 13,770,184 مجموع المطلوبات من األنشطة التمويلية 
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 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 األدوات المالية )يتبع( 33

 )يتبع(( تسوية المطلوبات المالية الناتجة من األنشطة التمويلية أ)
 

ي بي    1فل  
2020 

التدفقبل ال قدي   
 التغي ال  ي  ال قدي  لح أبل أخ ف   الت ميلا 

ديس     31فل 
2020 

   

 إطفبء الخبم 

مببلغ تم اإلعت ا   
بهب أإي ادال  
 خالل الس   

تبميالل إلى جه  
 ح أبل أخ ف  الفبئدة ال ب ل   ذال عالق  

 

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

 4,050,000 - - - - - 2,330,014 1,719,986 ق وض ب كا 
 6,460,688 - - -   106,986ل - 368,243 6,199,431 م ح حومما  مؤجل 

 2,429,047  261,132 - - -   265,480ل 2,433,395 مستبقبل إلى ش أبل ال ش و" 
          830,449   3,172ل 39,712 - - -   27,075ل 820,984 مطلملبل عقمد اإليجبر 

         
          13,770,184  3,172ل 300,844 -  106,986ل - 2,405,702 11,170,624 ال طلملبل من األمشط  الت ميلا  مج م"  
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 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 األدوات المالية )يتبع( 33

 رأس المالطر خاإدارة م
مح تعظام العبئد    أع بلهب ال ج مع  سرررررررررررتكمن قبدرة على االسرررررررررررت  ار فل    م شرررررررررررآلرأسررررررررررر بلهب للتأكد من أن  نإدارة  ال ج مع    تقمم

لل سرررربه ين من خالل تبسررررين رأرررريد الدين وحقمس ال لكا  لنبسررررتث بء احتابطل تبمت التدفقبل ال قدي  واحتابطل تمزيح األأررررمل  
 .ال بلخ مسبه   واحتابطل االمدمبج و 

 
ل قد واألرأردة  نعد خبرم ا 21و  20،  19  بلفل اإليضربح  ال درج يتكمن هاول رأس مبل ال ج مع  من أربفل الدين لالق وض  

ومسبه     امدمبج  واحتابطل  ال ستبقبة  وحقمس ال لكا  لل ج مع  لالتل تش ل رأس ال بل واالحتابطل القبمممل واألرلبح  لدف ال  مك
 مليمن درهم   6,523:  2020ل  2021ديس     31مليمن درهم أ ب فل  7,369  والتل تم قابسهب ن  لغ ال بلخ

 
2020  2021   

   ألف درهم  ألف درهم
     

 إج بلل الدين    7,151,225  6,479,047
      ي زل: مقد وأرأدة لدف ال  مك  ) (1,051,274 ل 271,411)

     
      أبفل الدين   6,099,951  6,207,636

     

7,875,443  10,757,504 

 إج بلل حقمس ال لكا  العبئدة إلى مبلكل الش أ  لنبستث بء احتابطل تبمت   
 التدفقبل ال قدي ، إحتابطل تمزيح األأمل، احتابطل االمدمبج   
      ومسبه   ال بلخ    

     
      مسب  أبفل الدين إلى حقمس ال لكا  ال عدل    0,57  0,79

 طر السوق خاإدارة م
  سررم  تؤث  التغي ال فل أسررعبر السررمس، مثل أسررعبر أرر   الع الل األج  ا  وأسررعبر الفبئدة   إلى خط  أنمخبط  السررمس تعمد 

الهررد  من إدارة مخرربط  السررررررررررررررمس هم إدارة وم اقبرر  التع ض  إن  ع  األدوال ال رربلارر من    م تلكرربتهررب أو قا رر    ال ج معرر على دخررل  
متاج   ل خبط  ال بلا   لنشرررول أسررربسرررل  تع فرررهب   ال ج مع أمشرررط     إنل خبط  السرررمس فررر ن معبيي  مق مل ، مح تبسرررين العبئدع  

   لتغي ال فل أسعبر أ   الع الل األج  ا  وأسعبر الفبئدةا

 إدارة مخاطر العمالت األجنبية
مقممر  نربلردرهم اإلمربراتل أو نربلردوالر األم يول   ممجمداتهرب معظم   إنحيرث    جمه ص ال تتع ض ال ج معر  ل خربط  الع لر  نشررررررررررررررورل 

 الدرهم اإلمبراتل نبلدوالر األم يولع  حيث ي تبل
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 األدوات المالية )يتبع( 33

 الفائدة معدلإدارة مخاطر 
تم إدارة ال خبط   فبئدة ثببت  وعبئ  ع ي  ن عداللوذلخ ألمهب تقت ض األممال والسرررر دال الفبئدة    معداللل خبط     ال ج مع تع ض ت

 من خالل البفبظ على مزيج م بسب بين الق وض ذال معدل الفبئدة الثببت وال تغي ع ال ج مع من ق ل  

 تبليل حسبسا  معدالل الفمائد
 ج اح مح إنقبء أسربس مقبت 100 بماقح امخفضرت / ارتفعت قد الق وض على الفبئدة معدالل كبمت لم ،2021 ديسر    31 فل ك ب 

 ك تاج  درهم ، وذلخ  مليمن   12,5:  2020درهم لمليمن    2,99 بماقح ارتفح / امخفض قد السررر   رلح لكبن ثببت ، األخ ف  ال تغي ال

  عالعبئ   ال عدالل ذال الق وض على الفبئدة مببريف امخفبض / الرتفب" رئاسا 

 مخاطر اإلئتمانإدارة 
تببول ال ج مع   و ع  لديهم مقدرة ائت بما  جيدة  أط ا قبمت ال ج مع  بت  ل سرررررررررررابسررررررررررر  التعبمل فقل مح  لتقليل مخبط  االئت بن،  

، لاسررررررررت ذال عالق  معي    اقب  التع ض ل خبط  االئت بن، وحد ال عبمالل مح أط ا  مقببل  نالسرررررررراط ة على مخبط  االئت بن  
 عتل لاست ذال عالق الوالتقيام ال ست   للجدارة االئت بما  لألط ا  ال قببل   

 
ال مافقبل االئت بما  وإج اءال ال  اقب  األخ ف لضرررررررر بن اتخبذ إج اءال ال تبنع  السررررررررت داد الديمن ال تأخ ةع عالوة على  ك ب تمجد 

ذال   الجهبلذلخ، تقمم ال ج مع  ن  اجع  ال  لغ القببل لالسررررررررررت داد لكل ذمم مدي   تجبري  وأخ ف ن ب فل ذلخ ال سررررررررررتبقبل من 
لل ببلغ  ي  القببل  لالسررت دادع فل هذا  هم أب ِ الق  على أسرربس ف دص فل مهبي  فت ة التق ي  للتأكد من أن مخبررص الخسرربرة  الع

تتكمن الذمم ال دي   التجبري  من عدد أ ي    عجمه ص ، تعت   اإلدارة أن مخبط  االئت بن لل ج مع  قد تم تخفاضررررهب نشررررول الشررررأن
 م اإلئت بمل نشول مست   للببل  ال بلا  للذمم ال دي   التجبري عمن الع الءع يتم إج اء التقيا

 
مليمن درهم  مسرررررررتبق  من أك      215: 2020مليمن درهم ل  84ه بك م لغ ،  السررررررر  من رأررررررريد الذمم ال دي   التجبري  فل مهبي   

ألص ط   مقببل م ف د أو أص مج مع  من األط ا    هبم ذلخ، ال تتع ض ال ج مع  ل خبط  ائت بما     مب عداع يل لل ج مع ع 
ذال   م شررآللهب خبرربئص م بثل ع تبدد ال ج مع  األط ا  ال قببل  على أمهب تت تح نخبرربئص متشررببه  إذا أبمت   التل  ال قببل 
ال قررديرر  فل أص وقررت    ال مجمدالمن إج رربلل    ٪20ء ال ج معرر   أهم ع الع لم يتجرربوز ت أيز مخرربط  االئت رربن ال تعلقرر  نرر عالقرر 

٪ من إج ربلل ال مجمدال ال قردير  فل أص وقرت خالل  5ت أيز مخربط  االئت ربن على أص ط   مقرببرل    يتجربوزخالل السرررررررررررررر ر ع لم  
 ت أيز مخبط  االئت بن مبدود نس ب حقاق  أن قبعدة الع الء أ ي ة و ي  م تبط عإن الس  ع 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 األدوات المالية )يتبع( 33

 )يتبع( مخاطر اإلئتمانإدارة 
 مظ ة عبم  على تع ض ال ج مع  ل خبط  االئت بن

 
تفبأررررررريل الجمدة االئت بما  لل مجمدال ال بلا     التبلا ول  تشررررررري  مخبط  االئت بن إلى مخبط  تخلف الط   ال قببل عن المفبء نبلتزامبته التعبقدي  م ب يؤدص إلى خسررررررربرة مبلا  لل ج مع ع تمفرررررررح الجدا

   ل خبط  االئت بن:، نبإلفبف  إلى أقبى تع ض لل ج معالتل لم يبدر بهب فماتي لل ج مع  وذمم اإليجبر  
 

 إيضاحات  
التصنيفات االئتمانية  

 الخارجية 

خسائر ائتمانية  
  شهراً  12متوقعة لمدة 

أو على مدى العمر  
 الزمني 

إجمالي القيمة  
 مخصص خسارة المدرجة

صافي القيمة  
 المدرجة

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم    
       2021ديسمبر  31

 ذمم مدي   تجبري  وأخ ف لن ب فل ذلخ ذمم مدي   
 ، إي ادال مستبق  ومستبق يبدر بهب فماتي لم   
 من جهبل ذال عالق    

خسبئ  ائت بما  متمقع    ال ي ط ق  11
على مدف الع    

 الزم ل 

4,383,779 (734,443) 3,649,336 

متمقع   خسبئ  ائت بما   A+ Baa 14 مقد وأرأدة لدف ال  مك 
 اي شه   12ل دة 

1,051,274 - 1,051,274 

       
       2020ديس     31

 ذمم مدي   تجبري  وأخ ف لن ب فل ذلخ ذمم مدي   
 ، إي ادال مستبق  ومستبق يبدر بهب فماتي لم   
 من جهبل ذال عالق    

خسبئ  ائت بما  متمقع    ال ي ط ق  11
على مدف الع    

 الزم ل 

 3,235,678   796,527ل 4,032,205

خسبئ  ائت بما  متمقع    ال ي ط ق  29 ق وض قبي ة األجل إلى جه  ذال عالق 
على مدف الع    

 الزم ل 

700,000 - 700,000 

خسبئ  ائت بما  متمقع    BB 14 مقد وأرأدة لدف ال  مك 
 اي شه   12ل دة 

271,411 - 271,411 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 األدوات المالية )يتبع( 33

 )يتبع( مخاطر اإلئتمانإدارة 
عالق ، إي ادال مسررتبق  والذمم ال دي   لعقمد اإليجبر التل لم يبرردر بهب ، مسررتبق من جهبل ذال نبل سررب  للذمم ال دي   التجبري 

االئت بن    لخسررررررررررربئ لقابس مخبرررررررررررص  9بتط يق ال هج ال بسرررررررررررل فل ال عابر الدولل للتقبري  ال بلا  رقم    ال ج مع ، قبمت فماتي 
، يتم مبت يوسهذه ال  مد نبسرتخدام مخبرص  االئت بن ال تمقع  ل  خسربئ بتبديد   ال ج مع تقمم   ال تمقع  على مدار الع   الزم لع

تقدي هب على أسرررربس الخ  ة التبريخا  لخسرررربرة االئت بن اسررررت بداي إلى حبل  تجبوز فت ة اسررررتبقبس ال دي من، مح تعديلهب حسررررب ب يومن 
لهذه ال مجمدال   ولبلتبلل، تم ع ض مخبط  االئت بن  مالئ بي لتعوس الظ و  الببلا  وتقدي ال الظ و  االقتبررررربدي  ال سرررررتق لا ع
حمل مخبص   إفبفا   تفبأيل  11يتض ن إيضبح   ب بءي على حبل  تجبوز فت ة االستبقبس من حيث ش وت مخبص مبت يوسع

 على التماللع ال مجمدالالخسبرة لهذه 

 مخاطر السيولةإدارة 
ي ون أن ت تج مخربط     الت ميلار ع  نربلتزامربتهرب على المفربء    ال ج معر إن مخربط  السرررررررررررررريملر  هل ال خربط  التل تك ن فل عردم مقردرة 

السريمل  عن تقلببل السرمس أو تخفاض التبر اف االئت بمل م ب قد يؤدص إلى مضرمب نعض مبربدر الت ميل على الفمرع للب بي   
مح م اعبة السرررررريمل ، والبفبظ على رأرررررريد مقدص جيد،   ال مجمدالح مبرررررربدر الت ميل وإدارة  قبمت اإلدارة بت مي  ال خبط ،من هذه  

 واألوراس ال بلا  القببل  للتسميق نسهمل ع وم ادفبل ال قد،
 

  2021ديسر      31فل ل طلملبل ال بلا   لل ج مع  على ا  ال خبرمم  ي   التدفقبل ال قدي  يلخص الجدول أدمبه تماريخ اسرتبقبس  
 عست بداي على تماريخ السداد التعبقدي  وأسعبر الفبئدة السمقا  الببلا ا  2020و
 
المتوسط المرجح   

لسعر الفائدة  
 الفعلي

 أقل   
  من سنة 

   5إلى  1
  سنوات 

 5أكثر من
 المجموع   سنوات 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

          2021ديسمبر  31في 
          مالية ال تحمل فائدة مطلوبات  

           1,861,871  -   83,816  1,778,055  -  ذمم دائ   تجبري  وأخ ف 
          

          مطلوبات مالية تحمل فائدة 
 5,445,800  3,747,854  1,429,976  267,970  %10,3 مستبقبل لش أبل ال ش و" 

 3,581,021  3,581,021  -   -   %2,7 س دال دائ   
           1,146,132  -   -   1,146,132  %1,2 ق وض ب كا  

          
   1,414,102  1,429,976  7,328,875  10,172,953           
          

          2020ديس     31فل 
          مالية ال تحمل فائدة   مطلوبات

           2,194,893  -  200,096  1,994,797   ذمم دائ   تجبري  وأخ ف 
          

          مطلوبات مالية تحمل فائدة 
 5,709,917  4,046,672  1,399,128  264,117  ٪10,6 مستبقبل لش أبل ال ش و" 

           4,050,000  -  -  4,050,000  ٪1,5 ق وض ب كا  
          
   4,314,117  1,399,128  4,046,672  9,759,917           
 

 و اف عقمد اإليجبرع تتم م اقب  مطلملبل عقمد اإليجبر فررر ن ن طلملبل  فا ب يتعلق  جمه ي ال تماجه ال ج مع  مخبط  سررريمل  
 نبلدرهم اإلمبراتلعمقمم  اإليجبر   مطلملبل عقمدج اح و ال ج مع    خزي  
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 األدوات المالية )يتبع( 33

 )يتبع( مخاطر السيولةإدارة 
 .ال مجمدال ال بلا  والتسهيالل ال  كا  ال تبح  إلدارة السيمل التدفقبل ال قدي  الداخل  من  مزيج منتستخدم ال ج مع   

 
 ال بلا : ال مجمداليمفح الجدول أدمبه التدفقبل ال قدي  الداخل  من 

 
  أقل من سنة  

  5إلى  1
  سنوات 

5أكثر من  
 المجموع   سنوات 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
         

         2021ديسمبر  31في 
 ممجمدال مبلا  نبلقا   العبدل  من خالل 

 الدخل الشبمل اآلخ    
 

 -   -  58,788  58,788 
 3,649,336  1,778,980  -   1,870,356  ذمم مدي   تجبري  وأخ ف  

 1,051,274  -   -   1,051,274  مقد وارأدة لدف ال  مك
         
  2,921,630   -  1,837,768  4,759,398 
         

         2020ديس     31فل 
 ممجمدال مبلا  نبلقا   العبدل  من خالل 

 الدخل الشبمل اآلخ    
 

 -   -  58,788  58,788 
 3,235,678  1,448,074  -  1,787,604  ذمم مدي   تجبري  وأخ ف  

 700,000  -  -  700,000  ق وض قبي ة األجل لجه  ذو عالق  
 271,411  -  -  271,411  وارأدة لدف ال  مكمقد 

         
  2,759,015  -  1,506,862  4,265,877 

 القيمة العادلة لألدوات المالية
 عقا تهب العبدل لل مجمدال ال بلا  وال طلملبل ال بلا  تقبرب   ال درج إدارة ال ج مع  أن القام   تعت  

 
 1نبلقا   العبدل ، تم تج اعهب فل ال ستميبل من   ال  دئليقدم الجدول التبلل تبليالي لألدوال ال بلا  التل تم قابسهب نعد االعت ا   

 ب بءي على الدرج  التل ي ون من خاللهب مالحظ  القا   العبدل : 3إلى  
 

ل ي  ال عدل   فل األسررررررماس ال شررررررط   ال درج قابسرررررربل القا   العبدل  هل تلخ ال سررررررت دة من األسررررررعبر   -1ســــتوي الم •
 مت بثل ؛  ال طلملبلأو  لل مجمدال

التل ي ون  1فل ال سررتمص  ال درج قابسرربل القا   العبدل  هل تلخ ال سررت دة من مدخالل  ي  األسررعبر   -2  المســتوي  •
 مشتقه من األسعبر ؛ و   أص  أو نشول  ي  مببش  لأبألسعبر أص، نشول مببش  لااللتزاممالحظتهب لألأل أو 

التل    االلتزامالتل تشر ل مدخالل لألأرل أو   التقيام أسربليبقابسربل القا   العبدل  هل تلخ ال سرت دة من  – 3المسـتوي   •
 ال تست د إلى بابمبل السمس القببل  لل الحظ  لال دخالل  ي  القببل  لل الحظ  ع
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 )يتبع(األدوات المالية  33

 )يتبع( القيمة العادلة لألدوات المالية
 القا   العبدل  لل مجمدال ال بلا  لل ج مع  التل يتم قابسهب نبلقا   العبدل  على أسبس متك ر

 
يمفررررررررررررررح الجدول التبلل معلممبل حمل أافا  تبديد القا   العبدل  لل مجمدال ال بلا  نبلقا   العبدل  من خالل الدخل الشرررررررررررررربمل  

 اآلخ ع
 

  
 القيمة العادلة 

  ألف درهم
التسلسل الهرمي 

  للقيمة العادلة 

تقنيات التقييم  
 والمدخالت 

  الرئيسية 

المدخالت الهامة 
غير القابلة 
  للمالحظة  

العالقة وتحليل 
حساسية المدخالت 

غير القابلة 
 إلى  للمالحظة

 القيمة العادلة 
           

 ممجمدال مبلا  نبلقا   العبدل  من  
 خالل الدخل الشبمل اآلخ     
   10لإيضبح   

تم استخدام ط يق     3ال ستمف   58,788 
خبم تمزيعبل  

القا    األرلبح لتقيام 
تمزيعبل  ل الببلا 

األرلبح ال ستق لا   
لتقيام قا   

 االستث بر 

معدالل م م   
اإلي ادال طميل   

األجل، مح األخذ  
االعتببر خ  ة فل 

اإلدارة ومع ف   
  و  السمس 

للب بعبل ال بددة، 
والتل تت اوح من 

 ٪ 22٪ إلى 2

كل ب ارتفح معدل  
م م اإلي ادال، 
ارتفعت القا   

 العبدل ع 

هبمش األرلبح ق ل         
  واالستهالك الفمائد

   طميل واإلطفبء
األجل، مح األخذ  
فل االعتببر خ  ة 

اإلدارة ومع ف   
  و  السمس 

للب بعبل ال بددة، 
والتل تت اوح من 

 ٪ 27٪ إلى 26

كل ب ارتفح هبمش   
التشغيل ق ل 

الض يب ، ارتفعت  
 القا   العبدل ع 

 ال  جحال تمسل         
 ال بل، رأس  لتكلف 
 نبستخداماي مبدد
يعت د   والذص 5,6٪

على مزيج من  
حقمس ال لكا  / 

 الديمنع

كل ب ارتفح متمسل  
  ال  جح التكلف 
 ال بل، ل أس 

  القا   امخفضت
 ع العبدل 

 
إلى أو  تبميالل، ولم يتم إج اء  2وال سررررررتمف  1بين قابسرررررربل القا   العبدل  من ال سررررررتمف   تبميالل، لم تكن ه بك السرررررر  خالل  

 3ح أ  فل القا   العبدل  لالسررررتث برال ال برررر ف  فرررر ن ال سررررتمف أذلخ مجد يال  ع3خبرج قابسرررربل القا   العبدل  من ال سررررتمف 
 ع2020و   2021ديس     31خالل الس   ال  تها  فل  

 
إمب فل   3ال سررررتمف   فرررر نف    برررر اللم تكن ه بك أدوال مبلا  تم قابسررررهب نبلتكلف  ال طفأة ولكن تم اإلفبرررربح عن قا تهب العبدل   

 عالس   الببلا  أو فل الس   السبنق 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 إعادة التصنيفات واألخطاء  34
 

 يقدمتم إعبدة تبرر اف نعض أرقبم ال قبرم ، ع د الضرر ورة، لتتمافق مح ع ض الفت ة الببلا ع تعتقد اإلدارة أن ع ض الفت ة الببلا   
 ال ابمبل ال بلا  ال محدةع ل ستخدمل  فبئدةمعلممبل أكث  

 
السررررابسرررربل ال ببسرررر ا    8  رقم  وال عابر ال ببسرررر ل الدولل  ع ض ال ابمبل ال بلا  1وفقبي ل تطلببل ال عابر ال ببسرررر ل الدولل رقم 
نأث  رجعل ول بءي علاه، تم إعبدة تبرررررر اف األرأرررررردة فل    أدمبه، تم تبررررررباح ال  مد  والتغيي ال فل التقدي ال واألخطبء ال ببسرررررر ا 

 أ ب يلل:  2020ديس      31ال قبرم  أ ب فل ال ابمبل ال بلا  ال محدة 
 

   كما تم بيانه 
 معاد بيانه إعادة تصنيف       ً سابقا   
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

    بيان المركز المالي 
    الموجودات

 428,730 144,659 284,071 استث بر فل مشبريح مشت أ 
 58,788 58,788 - الشبمل اآلخ  ممجمدال مبلا  نبلقا   العبدل  من خالل الدخل 

 1,448,074 115,580 1,332,494  ي  متداول  –تجبري  وأخ ف مدي   ذمم 
 1,817,280 (323,061) 2,140,341 متداول  –ذمم مدي   تجبري  وأخ ف 

 379,394 42,663 336,731                    ي              مببريف مدفمع  مقدمب  ودفعبل مقدم  
    

    المطلوبات
 (6,353,703) (233,838) (6,119,865) م ح حومما  مؤجل 

 (2,164,318) 264,729 (2,429,047)  ي  متداول – ذمم دائ   إلى ش أبل ال ش و" 
 (264,729)  (264,729)  - متداول –ذمم دائ   إلى ش أبل ال ش و" 

 (738,320) 35,774 (774,094)  ي  متداول   – مطلملبل عقمد اإليجبر 
 ( 92,129) ( 35,774) ( 56,355) متداول   – مطلملبل عقمد اإليجبر 
 (416,477) (416,477) -  ي  متداول – ذمم دائ   تجبري  وأخ ف 
 (2,812,687) 642,236 (3,454,923)  متداول –ذمم دائ   تجبري  وأخ ف 

    
    حقوق الملكية

 (36,976) (30,550) (6,426) حقمس ال لكا   ي  ال ساط ة 
    

    بيان التدفقات النقدية
    

 420,784 ( 43,144) 463,928 أبفل ال قد ال بتج من األمشط  التشغيلا  
 ( 3,570,636) ( 1,000,292) (2,570,344) االستث بري  أبفل ال قد ال ستخدم فل األمشط   

 2,354,953 1,043,436 1,311,517  أبفل ال قد ال بتج من األمشط  الت ميلا 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

 )يتبع(  2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 إعادة التصنيفات واألخطاء )يتبع( 34
 
فررر ن ذمم مدي   تجبري  وأخ ف فل  بي  مليمن درهم وقد تم تبررر افهب سررربنق  144,7بلغت الق وض ال قدم  لل شررربريح ال شرررت أ   •

وتم إعبدة تبر افهب حبلابي إلى اسرتث بر فل مشربريح مشرت أ  حيث تعت      2020ديسر      31ال ابمبل ال بلا  ال محدة أ ب فل 
تسررميتهب  ي  مخطل لهب وال يبت ل أن تبدع فل ال سررتق ل   إنالسررتث برال ال شرربريح ال شررت أ ، حيث   امتداداي هذه الق وض  

 عال  ظمر
 
فر ن ذمم  بي  مليمن درهم فل سرل اس بل أبم  ل تي مي بل ذعمعمع وقد تم احتسرببهب سربنق  58,8بلغت حبر  ال لكا  والق ض   •

وتم إعبدة تبرر افهب حبلابي أأأررل مبلل نبلقا      2020ديسرر     31مدي   تجبري  وأخ ف فل ال ابمبل ال بلا  ال محدة أ ب فل  
نعد تقيام اإلدارة ل  مذج األع بل ال تعلق نخبرربئص االسررتث بر والق وض والتدفقبل  العبدل  من خالل الدخل الشرربمل اآلخ   

 ال قدي ع
 
فررر يب  القا   ال ضررربف  نشرررول م فبرررل فررر ن الذمم ال دي   القا   ال ضررربف  ومخ جبل فررر يب   مدخالل  تسرررجيل    سررربنقبي تم  •

ع نبل ظ  إلى أن ال ج مع  قد تم 2020    ديسررررررررررر  31والدائ   على أسررررررررررربس اإلج بلل فل ال ابمبل ال بلا  ال محدة أ ب فل  
مليمن درهم من ذمم مدي   تجبري  وأخ ف    30,5تسرجيلهب لضر يب  القا   ال ضربف  أ  شرأة واحدة، فقد تم إعبدة تبر اف م لغ  

 إلى ذمم دائ   تجبري  وأخ ف وتم ع فهب على أسبس الببفل فل ال ابمبل ال بلا  ال محدةع
  
وذمم دائ ر  إلى شرررررررررررررر أربل  مليمن درهم    71,3مليمن درهم وودائح الع الء ن  لغ   128,7  ن  لغ تم ع ض ال بتجزال الردائ ر  •

مليمن درهم   35,7مليمن درهم ومطلملبل اإليجبر ن  لغ   216,4مليمن درهم، وإي ادال مؤجل  ن  لغ    264,7ال شر و" ن  لغ 
ع اسرررررررت بداي إلى تماريخ الت فيذ ال ق رة، تم 2020سررررررر    دي 31أ طلملبل متداول  فل ال ابمبل ال بلا  ال محدة أ ب فل   سررررررربنقبي 

  إعبدة تب افهب وع فهب نشول م فبل أ طلملبل متداول  و ي  متداول ع
 
فرررررررر ن الذمم ال دي   التجبري  واألخ ف فل ال ابمبل    سرررررررربنقبي مليمن درهم    42,7 ن  لغ ال برررررررربريف ال دفمع  مقدمبي تم ع ض  •

  وفقبي ال قدم  والسررررررلف    ال برررررربريف ال دفمع وتم إعبدة تبرررررر افهب حبلابي فرررررر ن   2020ديسرررررر     31ال بلا  ال محدة أ ب فل  
 لط اع  الدقاق  لألرأدةعل

 
 سررررررررررررراط ة إلحدف ال لكا   ي   المن ق ل حقمس  مقدم   مليمن درهم    30,6ن  لغ   ي  مقدي   ع ض مسررررررررررررربه   رأس ال بلتم  •

  2020ديسرررر     31الشرررر أبل التبنع  لل ج مع  فرررر ن الذمم الدائ   التجبري  واألخ ف فل ال ابمبل ال بلا  ال محدة أ ب فل  
  ي  ال ساط ةع حقمس ال لكا وتم ع فهب نشول م فبل ف ن 

 
تم و إمشررررررررررررربء م فق مي بء فل إمبرة أبم  ل  مليمن درهم لغ ض   233,8لل ج مع     حومم  أبم  لبلغت األممال ال قدم  من   •

وتم إعبدة    2020ديسررررر      31 أ ب فلالتجبري  واألخ ف فل ال ابمبل ال بلا  ال محدة   الدائ  فررررر ن الذمم بي  احتسرررررببهب سررررربنق
 للط اع  الدقاق  لل أيدعبي  تب افهب حبلابي ف ن ال  ب  البومما  ال ؤجل  وفق

 
وإ هبره أبلتزام على     ال ؤجل  اإلي ادالمح  بي  مليمن درهم سربنق  115,5ن  لغ التل لم يبردر بهب فماتي   اإليجبر    ذممتم تسرمي   •

ألن هذه ال ببلغ ت ثل أرأردة سريتم تسرميتهب  اي  ع مظ  2020ديسر     31األسربس البربفل فل ال ابمبل ال بلا  ال محدة أ ب فل  
على    مؤجل  لم يبررردر بهب فماتي  وإي ادالإيجبر مدي   نشرررول م فبرررل على أسررربس إج بلل، تم ع ض ال أررريد فررر ن ذمم 

 أسبس إج بللع
 
نشررررول م فبررررل على أسرررربس إج بلل فل   سرررربنقبي مليمن درهم   46,4 ن  لغ   ال ؤجل  واإلي ادالالتجبري   ال دي   تم ع ض الذمم  •

ى أسرررربس البرررربفل، فقد تم ألمه سرررريتم تسررررمي  هذه األرأرررردة علاي ع مظ  2020ديسرررر      31ال ابمبل ال بلا  ال محدة أ ب فل 
 نبلببفلع  ال ؤجل  اإلي ادالع ض األرأدة ف ن 

 
  31حيث أن أرربفل ال لح للسرر   ال  تها  فل  ،من التعديالل ال ذأمرة أعاله  وال خفض لالعبئد األسرربسرر ال يمجد تأثي  على   •

 علم يتأث  بهب   2020ديس    
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  أحداث بعد فترة التقرير 35
 
مليمن درهم مقسر   نقا     5,090مليمن إلى    3,840مليمن من   1,250عدد أسره هب العبدي  ن قدار  بزيبدة  ال ج مع    قبمت ع1

درهم للسررررررهم الماحد؛ بلغ   3,20، تم إأرررررردار هذه األسررررررهم للج همر نسررررررع  2022درهم لكل سررررررهمع خالل ف  اي     1اسرررررر ا   
بم  ل  شررررررر أ  أ سرررررررتبقىمليمن درهمع   2,750مليمن درهم نعالوة قدرهب   4,000إج بلل ال سررررررربه   ال سرررررررتل   من االكتتبب  

 ٪ من رأس مبل الش أ ع75,44الت  مي  القبنض  ال سبهم األك   نبب  
 
الفئ     -السرررررمس األوللمليمن سرررررهم عبدص للشررررر أ  فل سرررررمس أبم  ل لألوراس ال بلا     5,090، تم إدراج  2022ف  اي    8فل   ع2

 األولىع
 
حبررررص ال لكا  فل شرررر أتين بتبميل  الشرررر أ  األم لل ج مع ، شرررر أ  أبم  ل الت  مي  القبنضرررر ،   قبمت،  2022خالل ي بي    ع3

  ٪ من أسرهم أراموس .عمع" لشأراموسش  وحبر  22,32  حبر  ب سرب  تتألفبن منفل سرمس أبم  ل لألوراس ال بلا   مدرجتين 
ل ج مع  أ سرررربه   ال بلخع بلغ إج بلل  إلى ا٪ فل شرررر أ  الج افبل البب ي  المط ا  .عمع" لشإن دص إم سررررلش  10 ب سررررب 

 مليمن درهمع  2,522,50القا   الدفت ي  لالستث برال فل تبريخ االستبماذ  
 
لسررراط ة   م شرررأة تخضرررحل العالق ذال   الجهبل، أب مت ال ج مع  لشالببئحش  اتفبقا  باح وشررر اء مح أحد  2021خالل ديسررر      ع4

مليمن درهمع   310 ن  لغشررر اء  بدلمقببل  ل شرررت ص إلى اال ج مع     عقبرالمشرررت أ   لشال شرررت صش  ل اح قطع  أرض فل أحد  
البقمس وااللتزامبل ال  تبط  نبلعقبر إلى ال شرررررررت ص    تبميلتم المفبء نشررررررر وت ال اح ال بددة فل االتفبقا ، وتبميل ال قد، وتم 

ع تم تبرررر اف األأررررل ال تعلق ن عبمل  ال اح هذه 2022 سرررر  فل  ، ول بءي علاه، تم االعت ا  ب اح العقبر  2022خالل ي بي   
  ع36لإيضبح    2021ديس     31ال  أز ال بلل ال محد أ ب فل  بابن  كأأل مبتف  نه لل اح فل  

 
٪  100لببئحش  لالسررررتبماذ على  ال ج مع  لشال شررررت صش  اتفبقا  باح وشرررر اء مح ط   ثبلث لشا أب مت،  2021خالل ديسرررر     ع5

اإلمبرال الع لا  ال تبدة   فل مق هب وهل شرررر أ  تقدم حلمل تبت سررررطح البب   خدمبل اله دسرررر  البب ي ،  ل  شرررر أ  ديفيتاخ من
تم اسررررررررررررررتافبء شرررررررررررررر وت ال اح ال بددة فل االتفبقا ، وتبميل ال قد، واالمتهبء من البقمس  ع  لم يتم اإلفبرررررررررررررربح ع هبدل   مقببل

 ع2022 س  بستبماذ تجبرص فل  أول بءي علاه، تم االعت ا  بهب   ،2022خالل ف  اي     نبل عبمل   تبط  وااللتزامبل ال
 
، أب مت ال ج مع  لشال شررررت صش  اتفبقا  باح وشرررر اء مح ط   ثبلث لشالببئحش  لالسررررتبماذ على حبرررر  2021خالل ديسرررر      ع6

لم يتم اإلفبرررربح  بدل اإلمبرال الع لا  ال تبدة مقببل   فل  مق هب ٪ فل شرررر أ  ألاغبتمر لل قل البب ص ذعمعم، وهل شرررر أ   100
ع تم اسرررررررررررررتافبء شررررررررررررر وت ال اح ال بددة فل االتفبقا ، وتبميل ال قد، واالمتهبء من البقمس وااللتزامبل ال  تبط  نبل عبمل   ع ه

 ع2022 س  بستبماذ تجبرص فل أ، ول بءي علاه، تم االعت ا  بهب 2022خالل ف  اي   
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  عقار محتفظ به للبيع 36
 

  عقبرال لشال شررررررررررت صش ، يتم ن مج هب باح أحد    جه  ذال عالق ، أب مت ال ج مع  اتفبقا  باح وشرررررررررر اء مح  2021خالل ديسرررررررررر     
فل اتفبقا    أ ب هم مبددنسررع  متفق علاهع لم يتم اسررتافبء شرر وت ال اح  الجه  ذال العالق ال سررتمدعبل الخبأرر  نبل ج مع  إلى  

ل ربءي علاره، لم يتم تربريخ التق ي ، و   أ رب فلالبقمس وااللتزامربل ال  تبطر  نربلعقربر إلى ال شررررررررررررررت ص    تبميرلال اح والشرررررررررررررر اء، ولم يتم  
ع ومح ذلخ، فقد تم االعت ا  نبلعقبر ال  تبل بهذا ال اح أأأررل مبتف  نه 2021ديسرر     31االعت ا  نبل اح للسرر   ال  تها  فل  

للعقبر فل تبريخ   ال درج اإلدارة إلى أن القا     اسررررررررررت تجتع ب بءي على التقيام الذص تم إج اؤه،  2021ديسرررررررررر     31لل اح أ ب فل  
 ال احعمن   القببل  للتبقق ي  أقل من أبفل القا   التق
 
 

  حقوق الملكية غير المسيطرة 37
 

م ي     هبم  إن ال علممبل ال بلا  ال لخبرررررر  فا ب يتعلق نول من الشرررررر أبل التبنع  لل ج مع  التل لديهب حبررررررص  ي  مسرررررراط ة
 عأدمبهع ت ثل ال علممبل ال بلا  ال لخب  أدمبه ال ببلغ ق ل البذوفبل داخل ال ج مع 

 
 

لدعم البحري  ل  أو اف سي أو
 2020 2021 2020 2021 2020 2021  المجموع  ذ.م.م.  اوتوتيرمينال ميناء خليفة ذ.م.م. والخدمات اللوجستية  

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

 35,724 101,868 24,326 16,428 11,398 85,440 ال مجمدال ال تداول  
 67,613 80,012 3,382 2,654 64,231 77,358 ال مجمدال  ي  ال تداول  

 27,552 74,032 16,542 7,924 11,010 66,108 ال طلملبل ال تداول  
 327 610 319 480 8 130 ال طلملبل  ي  ال تداول  

       
       

ال طلملبل / أبفل   لأبفل
 75,458 107,238 10,847 10,678 64,611 96,560 ال مجمدال 

       
حقمس ال لكا  العبئدة ل بلكل  

 38,485 54,693 5,533 5,446 32,952 49,247 الش أ  
       
       

 36,974 52,546 5,315 5,233 31,659 47,313 حقمس ال لكا   ي  ال ساط ة 
       
       

 47,961 130,212 38,183 18,448 9,778 111,764 إي ادال 
 (42,704) (114,600)   33,157ل (16,419)   9,547ل (98,181) مببريف 

 5,257 15,818 5,026 2,029 231 13,789 رلح/ لخسبرة  الس   
 ال لح/ لالخسبرة  العبئدة إلى  

 7,962 2,564 1,035 118 6,927 مبلكل الش أ    
         
2,682 

 ال لح/ لالخسبرة  العبئدة إلى حقمس  
 2,576 7,650 2,463 994 113                                   6,656 ال لكا   ي  ال ساط ة   
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  حقوق الملكية غير المسيطرة )يتبع( 37
 

     المجموع 
     ألف درهم

     )معاد بيانه( 
 2020ي بي   1فل     

 حب  فل ال لح للس      2,890
 تسديد تمزيعبل أرلبح     2,576

 دفعبل أمبب  أرلبح     -
      حقمس ال لكا   ي  ال ساط ة ال بتج  من ال سبه بل    31,510

     
 2021ي بي   1فل     36,976
 حب  فل ال لح للس      7,650
 تسديد تمزيعبل أرلبح    ) (1,077
      حقمس ال لكا   ي  ال ساط ة ال بتج  من ال سبه بل    8,997

     
      2021ديسمبر  31في     52,546
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 ع2022مبرس   23اإلدارة بتبريخ    مجلس  ال بلا  ال محدة من ق ل  ال ابمبلتم اعت بد وإجبزة إأدار  


