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   ش.م.ع للموانئ شركة أبوظبي
  
  

   تقرير أعضاء مجلس اإلدارة
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
ً مع البيانات المالية يسر أعضاء مجلس اإلدارة تقديم تقريرهم   عش.م. للموانئ أبوظبي شركةلالمدققة الموحدة مرفقا

  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  معاً بـ "المجموعة") يشار إليهم("الشركة") وشركاتها التابعة (
  

  النتائج
أرباح بلغت صافي كما حققت  ألف درهم) ١٫٦٩٩٫١٣٤ :٢٠١٨(ألف درهم  ١٫٨٩١٫٤٧٨حققت المجموعة إيرادات بلغت 

  . ألف درهم) ٧٥٨٫٠٢٦: ٢٠١٨( ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ألف درهم للسنة المنتهية في  ٥٢٦٫٤١٥
  

  الحسابات
  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في قام أعضاء مجلس اإلدارة بمراجعة واعتماد البيانات المالية الموحدة للمجموعة 

  
  أعضاء مجلس اإلدارة

  :٢٠١٩ديسمبر  ٣١فيما يلي أسماء أعضاء مجلس إدارة الشركة خالل السنة المنتهية في 
  

  رئيس مجلس اإلدارة            فالح األحبابي /سعادة
  عضو مجلس اإلدارة      اللواء ركن طيار فارس خلف خلفان المزروعي سعادة
  عضو مجلس اإلدارة         خليفة محمد حمد فارس المزروعي /السيد
  عضو مجلس اإلدارة          أبوبكر صّديق الخوري /السيد

  عضو مجلس اإلدارة        محمد مبارك علي المزروعي /المهندس
  
  

  إبراء الذمة
عن السنة  بمهامهمتعلق التزام ي من أي الشركة إدارةو ينالحسابات الخارجي يذمة مدققبإبراء أعضاء مجلس اإلدارة  قام

  . ٢٠١٩ديسمبر  ٣١المنتهية في 
  

  بالنيابة عن مجلس اإلدارة 
  
  
 
  
  
  

  رئيس مجلس اإلدارة
 ××××٢٠٢٠  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
     

٢  
  

  إم جي لوار جلف ليمتد، عضو في شبكة كي بي إم جي للشركات األعضاء المستقلة التابعة لشركة كي بي إم جي انترناشيونالكي بي 
  كوبريتف ("كي بي إم جي انترناشيونال")، شركة سويسرية. كافة الحقوق محفوظة.

 ة اإلمارات العربية المتحدة.كي بي إم جي لوار جلف ليمتد مسجلة ومرخصة كفرع لشركة أجنبية بموجب قوانين دول

 لوار جلف ليمتد كي بي إم جي
  ٢، نيشن تاور ١٩الطابق 

  كورنيش أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة 
  +٩٧١) ٢( ٦٣٢٧٦١٢فاكس: ، +٩٧١) ٢( ٤٠١٤٨٠٠هاتف: 

 
  

 تقرير مدققي الحسابات المستقلين
 

 شركة أبوظبي للموانئ ش.م.عي السادة مساهم
 
  تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة  ال
 

 الرأي 
 

ها ("الشركة") وشركات شركة أبوظبي للموانئ ش.م.علقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة ل
، ٢٠١٩ديسمبر  ٣١التابعة ("المجموعة")، التي تتألف من بيان المركز المالي الموحد كما في 

لكية لموالبيانات الموحدة لألرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى، والتغيرات في حقوق ا
والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، باإلضافة إلى إيضاحات تتضمن السياسات 

  المحاسبية الهامة ومعلومات إيضاحية أخرى.
  

المرفقة تُعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي المادية، عن  الموحدة في رأينا، إن البيانات المالية
، وعن أدائها المالي الموحد وتدفقاتها ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في المركز المالي الموحد للمجموعة 

  .النقدية الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
  

  أساس إبداء الرأي
  

ذه المعايير هلقد قمنا بتنفيذ تدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. قمنا بتوضيح مسؤولياتنا بموجب 
في فقرة مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة من هذا التقرير. إننا نتمتع 
باستقاللية عن المجموعة وفقاً لقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس 

قيقنا ات المهنة المتعلقة بتدالمعايير األخالقية الدولية للمحاسبين باإلضافة إلى متطلبات أخالقي
للبيانات المالية الموحدة في اإلمارات العربية المتحدة، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى 
وفقاً لهذه المتطلبات ولقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس المعايير 

ا دلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتزويدناألخالقية الدولية للمحاسبين. هذا ونعتقد أن أ
 بأساس إلبداء رأينا.

 
  أمر آخر

  

حول البيانات المالية المخاطر والشكوك التي قد تؤثر على أعمال وعمليات  ٢٩يبين اإليضاح 
تحدياً غير مسبوق للبشرية واالقتصاد  ١٩-وباء كوفيد يمثل. ١٩-المجموعة نتيجة جائحة كوفيد

مي، وكما في تاريخ هذا التقرير، ال يمكن تقدير التأثير المالي المستقبلي ومدة تفشي الفيروس العال
بصورة موثوقة. لقد قمنا بتقييم اإلفصاح عن حاالت عدم اليقين ضمن اإليضاح المذكور أعاله 

ثار ونعتبره كافي. إال أن عملية التدقيق ال يمكنها التنبؤ بالعوامل الغير معروفة أو كافة اآل
  .١٩-المستقبلية المترتبة على األعمال، وهذا هو الحال بالتحديد فيما يتعلق بكوفيد

   
  المعلومات األخرى

  

إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. تتضمن المعلومات األخرى تقرير أعضاء مجلس 
   .١المدرج على الصفحة  اإلدارة

  



 وشركاتها التابعة ش.م.ع شركة أبوظبي للموانئ
 حول تدقيق البيانات المالية الموحدة تقرير مدققي الحسابات المستقلين

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   

٣  
  

  إم جي لوار جلف ليمتد، عضو في شبكة كي بي إم جي للشركات األعضاء المستقلة التابعة لشركة كي بي إم جي انترناشيونالكي بي 
  كوبريتف ("كي بي إم جي انترناشيونال")، شركة سويسرية. كافة الحقوق محفوظة.

 ة اإلمارات العربية المتحدة.كي بي إم جي لوار جلف ليمتد مسجلة ومرخصة كفرع لشركة أجنبية بموجب قوانين دول

  المعلومات األخرى (تابع) 
  

ال يشمل رأينا حول البيانات المالية الموحدة المعلومات األخرى، كما أننا لم نُعبر عن أي 
  .استنتاجات تدقيقية بشأن هذه المعلومات

  
رى، يتنا في قراءة المعلومات األخفيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة، تنحصر مسؤول

وعند القيام بذلك، نضع في االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة بصورة مادية 
مع البيانات المالية الموحدة أو مع المعلومات التي تم الحصول عليها أثناء عملية التدقيق، أو ما 

جود خطأ مادي في المعلومات األخرى، إذا كانت تشوبها أخطاء مادية. في حال خلصنا إلى و
بناًء على األعمال التي قمنا بها، فإننا ملزمون باإلبالغ عن هذا األمر. لم يسترع انتباهنا أي أمر 

  .يستدعي اإلبالغ عنه في هذا الشأن
  

  الموحدة مسؤولية اإلدارة ومسؤولي الحوكمة عن البيانات المالية
  

ً للمعايير إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض  البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة وفقا
الدولية إلعداد التقارير المالية، وإعدادها بما يتوافق مع األحكام ذات الصلة من القانون االتحادي 

، وعن الرقابة الداخلية التي ترى اإلدارة ٢٠١٥) لسنة ٢لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (
يانات المالية الموحدة بحيث تكون خالية من األخطاء المادية، الناتجة أنها ضرورية إلعداد الب

  .عن االحتيال أو الخطأ
  

عند إعداد البيانات المالية الموحدة، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على مواصلة 
ً لمبدأ االستمرارية، واإلفصاح، حيثما يكون مناسباً، عن األمور المت علقة بمبدأ أعمالها وفقا

االستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية كأساس للمحاسبة، إال إذا كانت اإلدارة تعتزم تصفية 
  .المجموعة أو إيقاف عملياتها أو لم يكن لديها بديل فعلي غير ذلك

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

  
  الموحدة الحسابات عن تدقيق البيانات الماليةمسؤولية مدققي 

  
تتمثل أهداف تدقيقنا في الحصول على تأكيدات معقولة حول ما إذا كانت البيانات المالية الموحدة، 
بشكل مجمل، خالية من األخطاء المادية، التي تنتج عن االحتيال أو الخطأ، وإصدار تقرير مدققي 

أكيد المعقول هو عبارة عن درجة عالية من التأكيد، لكنه الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن الت
ليس ضماناً بأن أعمال التدقيق التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكتشف دائماً 
أي خطأ مادي، إن وجد. قد تنشأ األخطاء نتيجة االحتيال أو الخطأ وتُعتبر هذه األخطاء مادية 

صورة معقولة أن تؤثر بصورة فردية أو جماعية على القرارات االقتصادية إذا كان من المتوقع ب
  .التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه البيانات المالية الموحدة

  
كجزء من أعمال التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، قمنا بوضع أحكام مهنية مع اتباع مبدأ 

  :أيضاً بما يلي الشك المهني خالل عملية التدقيق. قمنا
  
  تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت نتيجة االحتيال

أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق المناسبة لتلك المخاطر والحصول على أدلة 
 خطاء الماديةتدقيق كافية ومالئمة لتزويدنا بأساس إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف األ

الناتجة عن االحتيال تكون أعلى مقارنةً باألخطاء المادية الناتجة عن الخطأ نظراً ألن 
االحتيال قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو تجاوز الرقابة 

 .الداخلية



 وشركاتها التابعة ش.م.ع شركة أبوظبي للموانئ
 حول تدقيق البيانات المالية الموحدة تقرير مدققي الحسابات المستقلين

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   

٤  
  

  إم جي لوار جلف ليمتد، عضو في شبكة كي بي إم جي للشركات األعضاء المستقلة التابعة لشركة كي بي إم جي انترناشيونالكي بي 
  كوبريتف ("كي بي إم جي انترناشيونال")، شركة سويسرية. كافة الحقوق محفوظة.

 ة اإلمارات العربية المتحدة.كي بي إم جي لوار جلف ليمتد مسجلة ومرخصة كفرع لشركة أجنبية بموجب قوانين دول

  الموحدة (تابع) مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية    
  

  نظام الرقابة الداخلية المتعلق بأعمال التدقيق وذلك بغرض تصميم إجراءات تدقيق فهم
  .مناسبة للظروف الراهنة، وليس بغرض إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية للمجموعة

  
  تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية

  .الموضوعة من قبل اإلدارة واإلفصاحات ذات الصلة
  

  ُسس المحاسبية المتعلقة بمبدأ االستمرارية التحقق من مدى مالءمة استخدام اإلدارة لأل
وتحديد ما إذا كان هناك عدم يقين جوهري، بناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، 

على  مجموعةالفيما يتعلق باألحداث أو الظروف التي قد تُثير شك جوهري حول قدرة 
مواصلة أعمالها وفقاً لمبدأ االستمرارية. في حال استنتجنا وجود عدم يقين جوهري، فإنه 
يتعين علينا أن نلفت االنتباه في تقرير مدققي الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة في 

مد تالبيانات المالية الموحدة، أو نقوم بتعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات غير كافية. تع
قي تقرير مدق نااستنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ إصدار

الحسابات. إال أن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف المجموعة عن 
 .مواصلة أعمالها وفقاً لمبدأ االستمرارية

  
 عام، بما في ذلك اإلفصاحات،  تقييم عرض البيانات المالية الموحدة وهيكلها ومحتواها بشكل

وما إذا كانت البيانات المالية الموحدة تمثل المعامالت واألحداث ذات الصلة بطريقة تضمن 
 .عرض البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة

  
  الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة بشأن المعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة

إلبداء رأي حول البيانات المالية الموحدة. نحن نتحمل مسؤولية التجارية داخل المجموعة 
توجيه أعمال التدقيق للمجموعة واإلشراف عليها وتنفيذها. نحن مسؤولين وحدنا عن رأينا 

  التدقيقي.
  

نتواصل مع مسؤولي الحوكمة بخصوص عدة أمور من ضمنها نطاق أعمال التدقيق واإلطار 
جوهرية ألعمال التدقيق بما في ذلك أي قصور جوهري يتم اكتشافه الزمني المحدد لها والنتائج ال

  .في نظام الرقابة الداخلية خالل أعمال التدقيق
  

 التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 
 

، فإننا نُشير ٢٠١٥) لسنة ٢كما يقتضي القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (
 يلي:إلى ما 

 
  لقد حصلنا على كافة المعلومات واإليضاحات التي نعتبرها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛  )١

  
تم إعداد البيانات المالية الموحدة، من كافة النواحي المادية، بما يتوافق مع األحكام ذات   )٢

  ؛ ٢٠١٥) لسنة ٢لقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (ا من الصلة
 

  قامت المجموعة باالحتفاظ بسجالت محاسبية منتظمة؛  )٣
 

مجلس اإلدارة، وبحدود ما يتعلق بهذه  أعضاءتتفق المعلومات المالية الواردة في تقرير   )٤
  البيانات المالية الموحدة، مع ما جاء في السجالت المحاسبية للمجموعة؛

  



 وشركاتها التابعة ش.م.ع شركة أبوظبي للموانئ
 حول تدقيق البيانات المالية الموحدة تقرير مدققي الحسابات المستقلين

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   

٥  
  إم جي لوار جلف ليمتد، عضو في شبكة كي بي إم جي للشركات األعضاء المستقلة التابعة لشركة كي بي إم جي انترناشيونالكي بي 

محفوظة. الحقوق سويسرية. كافة شركة إم جي انترناشيونال")،   كوبريتف ("كي بي
قوانين دول بموجب أجنبية كفرع لشركة ومرخصة لوار جلف ليمتد مسجلة إم جي  ة اإلمارات العربية المتحدة.كي بي

 (تابع)التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى 

ء المجموعة بشرا لم تقمحول البيانات المالية الموحدة،  ١٧كما هو مبين في اإليضاح رقم   )٥
؛ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في  أسهم

حول البيانات المالية الموحدة المعامالت المادية مع األطراف ذات  ٢٥يبين اإليضاح رقم   )٦
 التي تم بموجبها تنفيذ هذه المعامالت؛ والشروطومعامالت تضارب المصالح العالقة 

بناًء على المعلومات التي أُتيحت لنا، لم يسترع انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن المجموعة قد   )٧
 ، أي من األحكام ذات الصلة٢٠١٩ديسمبر  ٣١خالفت، خالل السنة المالية المنتهية في 

، أو النظام ٢٠١٥) لسنة ٢ة رقم (لقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدا من
األساسي للشركة، على وجه قد يكون له تأثير مادي على أنشطتها أو مركزها المالي 

؛ و ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الموحد كما في 

  المساهمات المجتمعية خالل السنة. ٢٣يبين اإليضاح رقم   )٨

بشأن تدقيق البيانات  ٢٠١٧) لسنة ١بناًء على قرار رئيس جهاز أبوظبي للمحاسبة رقم (
للجهات الخاضعة، نؤكد أنه بناًء على اإلجراءات التي قمنا بتنفيذها والمعلومات التي المالية 

لم تلتزم، من كافة النواحي المادية،  المجموعةيسترع انتباهنا ما يجعلنا نعتقد أن أُتيحت لنا، لم 
 حسبما ينطبق، على وجه قد يكون له تأثير والتشريعات والتعاميم التالية،بأي من أحكام القوانين 
  :٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في الموحدة بياناتها المالية مادي على أنشطتها أو 

بشأن النظام المالي لحكومة أبوظبي وتعليمات دائرة المالية فيما  ٢٠١٧) لسنة ١القانون رقم (  •

  يتعلق بإعداد وتنفيذ الموازنة السنوية للجهات الخاضعة؛ 

  قانون التأسيس؛ و  •

  الشركة. األحكام ذات الصلة من القوانين والقرارات والتعاميم المطبقة المنظمة لعمليات   •

كي بي إم جي لوار جلف ليمتد

سیف فایز شاور
رقم التسجیل: ١١۳۱

أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة 
التاریخ:   



    للموانئ ش.م.ع شركة أبوظبي
  

٦  

   الموحدبيان المركز المالي 
  ديسمبر ٣١ كما في

  
   ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  إيضاح  
        

        الموجودات
  ١١٫١٥٦٫٨٣٣  ١٢٫٩٥٦٫٨٩٦  ٨  معداتالو واآلالت ممتلكاتال

  ٤٥٧٫١٥٤  ٤٤٤٫٢٤٥  ٦  موجودات حق االستخدام
  ٢٢٦٫١٠٤  ٢٤٥٫٤٢٤  ٩  الموجودات غير الملموسة والشهرة التجارية

  ٣٩٣٫١٤٤  ٤٢٢٫٥٠٩  ١٠  ستثماريةاالعقارات ال
  ١٨٫٠٥٥  ٢٠٫٧٠١  ١١  استثمار في ائتالف مشترك

    -------------------------  -------------------------  
  ١٢٫٢٥١٫٢٩٠  ١٤٫٠٨٩٫٧٧٥    الموجودات غير المتداولة

    ------------------------  ------------------------  
  ١٫٥٢٥٫٦٥٥  ١٫٩٧٧٫١٧١  ١٣  واألخرى  الذمم المدينة التجارية

  ١١٢٫٢٤٣  ٨٩٫٠٣٩  ١٤  المصروفات والمبالغ المدفوعة مقدماً 
  ١٠٫٤١٦  ١١٫٨٠٩  ١٥  المخزون

  ٩٥٫٢٩٤  ٩٧٫٢١٥  ١٦  المصرفيةألرصدة النقد وا
    -------------------------  -------------------------  

  ١٫٧٤٣٫٦٠٨  ٢٫١٧٥٫٢٣٤    الموجودات المتداولة
    -------------------------  -------------------------  

  ١٣٫٩٩٤٫٨٩٨  ١٦٫٢٦٥٫٠٠٩    إجمالي الموجودات
    ============  ============  

        والمطلوبات الملكيةحقوق 
        حقوق الملكية

  ٣٫٨٤٠٫٠٠٠  ٣٫٨٤٠٫٠٠٠  ١٧  رأس المال
  ٢٠٣٫٤٤٦  ٢٥٥٫٨٤٩  ١٨  االحتياطي القانوني
  ١٫٥٨٧٫٩٦٣  ٢٫٠٥٩٫٥٩٤    األرباح المحتجزة

  )٢٢٫٠٦٣(  )٢٢٫٠٦٣(    احتياطي توزيع الموجودات
  ٨٩٠  ٩٨٤    احتياطي تحوط التدفقات النقدية

    ----------------------  ----------------------  
  ٥٫٦١٠٫٢٣٦  ٦٫١٣٤٫٣٦٤    المنسوبة إلى مالكي الشركة حقوق الملكية

    ----------------------  ----------------------  
  ٥٠٩  ٢٫٨٩٠    الحصص غير المسيطرة

    ----------------------  ----------------------  
  ٥٫٦١٠٫٧٤٥  ٦٫١٣٧٫٢٥٤    إجمالي حقوق الملكية

    ----------------------  ----------------------  
        المطلوبات

  ٥٧٫٦١١  ٦٩٫٢١٥  ١٩  مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
  ٥٫٥٦٦٫٠٤٩  ٥٫٤٦٠٫٠٦٠  ٧  منحة حكومية مؤجلة

  ٩٥٨٫٦٥٦  ١٫٦٩١٫٩٠٠  ٢٠  قروض
  ٤٩٠٫٢٣٥  ٥١٥٫٠٨٦  ٦  مطلوبات عقد اإليجار

    -----------------------  -----------------------  
  ٧٫٠٧٢٫٥٥١  ٧٫٧٣٦٫٢٦١    إجمالي المطلوبات غير المتداولة

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

  تابع...
  
  



    للموانئ ش.م.ع شركة أبوظبي
  

٧  

   (تابع)بيان المركز المالي الموحد 
   ديسمبر ٣١ كما في

  
   ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  إيضاح  
        

        تابع)(المطلوبات 
  -  ٢٢٫١٢٠  ١٦  السحوبات المصرفية على المكشوف

  ١٫١٧٩٫٧٧٢  ٢٫٢٠٧٫٧٦٣  ٢١  الذمم الدائنة التجارية واألخرى  
  ٢٦٫٣١١  ٢٧٫٧٧١  ٦  مطلوبات عقد اإليجار
  ١٠٥٫٥١٩  ١٠٥٫٧٥٤  ٧  منحة حكومية مؤجلة

  -  ٢٨٫٠٨٦  ٢٠  قروض
    -------------------------  ------------------------  

  ١٫٣١١٫٦٠٢  ٢٫٣٩١٫٤٩٤    المطلوبات المتداولة
    -------------------------  -------------------------  

  ٨٫٣٨٤٫١٥٣  ١٠٫١٢٧٫٧٥٥    إجمالي المطلوبات
    -------------------------  -------------------------  

  ١٣٫٩٩٤٫٨٩٨  ١٦٫٢٦٥٫٠٠٩    إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات
    ============  ===========  
  
  

من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ ___________، وتم توقيعها التصريح بإصدارها تم اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة و
  :من قبل هباإلنابة عن

  
  
  
  
  

_________________    _________________    ________________  
  مارتن اروب        محمد الشامسي      األحبابيفالح  /سعادة

  ةالمالي التنفيذي للشؤون الرئيس        الرئيس التنفيذي      رئيس مجلس اإلدارة
  
  

  ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. جزءاً  ٥٢إلى  ١٢تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  . ٥ إلى ٢ ات منمدرج على الصفحإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



    للموانئ ش.م.ع شركة أبوظبي
  

٨  

  بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى الموحد 
  ديسمبر ٣١ المنتهية في للسنة

  
    ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  إيضاح  
        

  ١٫٦٩٩٫١٣٤  ١٫٨٩١٫٤٧٨  ٢٢  اإليرادات 
  ١٠٥٫٣٥٤  ١٠٥٫٧٥٤  ٧  المنح الحكومية

  )٧٤٧٫٥٩٢(  )٩١٠٫١٤٦(  ٢٣  التكاليف المباشرة
    -----------------------  -----------------------  

  ١٫٠٥٦٫٨٩٦  ١٫٠٨٧٫٠٨٦    إجمالي األرباح 
        

  )١١٫٧٩٤(  ٢٫٥٥٢  ١١  الحصة من أرباح/ (خسائر) ائتالفات مشتركة
  ٢٠٠٫٠٠٠  -    أرباح القيمة العادلة على الحصة الموجودة مسبقاً في ائتالف مشترك

  )٣٥٥٫٧٥١(  )٤٣١٫٩٨٩(  ٢٤  المصروفات العمومية واإلدارية
  )٨٧٫٠٥٨(  )٥٤٫٥٢٤(  ١٣  مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية

  )٢٤٫٥٣٥(  )٣٤٫٦٨٤(    مصروفات البيع والتسويق
  ١٫٥٦٩  ١٫٠٦٥    إيرادات التمويل
  )٢٩٫٨٤٠(  )٤٥٫٧٦٨(    تكاليف التمويل
  ٨٫٥٣٩  ٢٫٦٧٧  ٢٥  إيرادات أخرى

    ------------------------  ------------------------  
  ٧٥٨٫٠٢٦  ٥٢٦٫٤١٥    أرباح السنة 

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

        
  ٧٥٧٫٥٩١  ٥٢٤٫٠٣٤    منسوبة إلى مالكي الشركة
  ٤٣٥  ٢٫٣٨١    الحصص غير المسيطرة

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

  ٧٥٨٫٠٢٦  ٥٢٦٫٤١٥    أرباح السنة
    ===========  ===========  

        األخرى للسنة الشاملة اإليرادات 
  إعادة تصنيفها  سوف يتمالتي  الشاملة األخرىاإليرادات 

  :في فترات الحقة إلى األرباح أو الخسائر   
      

        
  ١٫٣٦٥  ٩٤  ١١  التغيرات في القيم العادلة لتحوط التدفقات النقدية

    ------------------------  ------------------------  
  ٧٥٩٫٣٩١  ٥٢٦٫٥٠٩    إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

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

        
  ٧٥٨٫٩٥٦  ٥٢٤٫١٢٨    منسوبة إلى مالكي الشركة
  ٤٣٥  ٢٫٣٨١    الحصص غير المسيطرة

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

    ٧٥٩٫٣٩١  ٥٢٦٫٥٠٩  
    ===========  ===========  

  
   

  ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. جزءاً  ٥٢إلى  ١٢تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  . ٥إلى  ٢إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من 
  
  



    للموانئ ش.م.ع شركة أبوظبي
  

٩  

   الموحدبيان التغيرات في حقوق الملكية 
   ديسمبر ٣١في المنتهية  للسنة
  

  
  رأس 
  المال

  
  االحتياطي
  القانوني

األرباح 
  المحتجزة 

احتياطي 
توزيع 

  الموجودات

  
  احتياطي تحوط
  التدفقات النقدية

حقوق الملكية 
المنسوبة إلى 
  مالكي الشركة

الحصص 
غير 

  المسيطرة

  
  

حقوق  إجمالي
  الملكية

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

ً ٢٠١٨يناير  ١الرصيد في    ٤٫٨٧٥٫٩٠٣  -  ٤٫٨٧٥٫٩٠٣  )٤٧٥(  -  ٩٠٨٫٦٩١  ١٢٧٫٦٨٧  ٣٫٨٤٠٫٠٠٠   ، كما تم بيانه سابقا
من المعايير  ١٦تأثير التطبيق المبكر للمعيار رقم 
  الدولية إلعداد التقارير المالية 

-  -  )٢٫٥٦٠(  -  )٢٫٥٦٠(  -  -  )٢٫٥٦٠(  

                  
  ٤٫٨٧٣٫٣٤٣  -  ٤٫٨٧٣٫٣٤٣  )٤٧٥(  -  ٩٠٦٫١٣١  ١٢٧٫٦٨٧  ٣٫٨٤٠٫٠٠٠  ٢٠١٨يناير  ١الرصيد المعدل في 

  ٧٥٨٫٠٢٦  ٤٣٥  ٧٥٧٫٥٩١  -  -  ٧٥٧٫٥٩١  -  -  أرباح السنة 
  ١٫٣٦٥  -  ١٫٣٦٥  ١٫٣٦٥  -  -  -  -  الشاملة األخرى للسنة  اإليرادات

  --------------------  -----------------  -------------------  -------------------  -------------------  ---------------------  -------------------  -------------------  
  ٧٥٩٫٣٩١  ٤٣٥  ٧٥٨٫٩٥٦  ١٫٣٦٥  -  ٧٥٧٫٥٩١  -  -   للسنة  الشاملة إجمالي اإليرادات

  ٧٤  ٧٤  -  -  -  -  -  -  الحصص غير المسيطرة الناشئة عند دمج األعمال
  -  -  -  -  -  )٧٥٫٧٥٩(  ٧٥٫٧٥٩  -  المحول إلى االحتياطي القانوني

الموجودات المحولة إلى أطراف حكومية ذات 
  عالقة 

-  -  -  )٢٢٫٠٦٣(  -  )٢٢٫٠٦٣(  -  )٢٢٫٠٦٣(  

  ----------------------  -----------------  -------------------  -------------------  -------------------  ---------------------  -------------------  ---------------------  
  ٥٫٦١٠٫٧٤٥  ٥٠٩  ٥٫٦١٠٫٢٣٦  ٨٩٠  )٢٢٫٠٦٣(  ١٫٥٨٧٫٩٦٣  ٢٠٣٫٤٤٦  ٣٫٨٤٠٫٠٠٠   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الرصيد في 

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

  ٥٫٦١٠٫٧٤٥  ٥٠٩  ٥٫٦١٠٫٢٣٦  ٨٩٠  )٢٢٫٠٦٣(  ١٫٥٨٧٫٩٦٣  ٢٠٣٫٤٤٦  ٣٫٨٤٠٫٠٠٠  ٢٠١٩يناير  ١الرصيد في 
  ٥٢٦٫٤١٥  ٢٫٣٨١  ٥٢٤٫٠٣٤  -  -  ٥٢٤٫٠٣٤  -  -  أرباح السنة 

  ٩٤  -  ٩٤  ٩٤  -  -  -  -  الشاملة األخرى للسنة  اإليرادات
  --------------------  -----------------  -------------------  -------------------  -------------------  -------------------  -------------------  ------------------  

  ٥٢٦٫٥٠٩  ٢٫٣٨١  ٥٢٤٫١٢٨  ٩٤  -  ٥٢٤٫٠٣٤  -  -   للسنة  الشاملة إجمالي اإليرادات
                  

  -  -  -  -  -  )٥٢٫٤٠٣(  ٥٢٫٤٠٣  -  المحول إلى االحتياطي القانوني
  ------------------------  ------------------  ---------------------  -------------------  -------------------  -----------------------  -------------------  -----------------------  
  ٦٫١٣٧٫٢٥٤  ٢٫٨٩٠  ٦٫١٣٤٫٣٦٤  ٩٨٤  )٢٢٫٠٦٣(  ٢٫٠٥٩٫٥٩٤  ٢٥٥٫٨٤٩  ٣٫٨٤٠٫٠٠٠  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  ===========  ========  ==========  =========  =========  ===========  =========  ==========  
   جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. ٥٢إلى  ١٢تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 



  ش.م.ع موانئلل شركة أبوظبي
  

    ١٠  
  
  

   الموحدبيان التدفقات النقدية 
  ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
    ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  إيضاح  

        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ٧٥٨٫٠٢٦  ٥٢٦٫٤١٥    أرباح السنة 

        
        تسويات لـ:
  ٢٧٥٫٢٥٣  ٣١٢٫٥٦٩  ١٠و  ٨  للممتلكات واآلالت والمعدات والعقارات االستثمارية االستهالك

  ١٢٫٩٠٩  ١٢٫٩٠٩  ٦  إطفاء موجودات حق االستخدام
  ٦٫٧٩٠  ١٠٫٦٩٠  ٩  غير ملموسةإطفاء موجودات 

  ١١٫٧٩٤  )٢٫٥٥٢(  ١١  الحصة من (أرباح)/ خسائر ائتالف مشترك
  ٨٧٫٠٥٨  ٥٤٫٥٢٤  ١٣    الذمم المدينة التجاريةانخفاض قيمة  مخصص

  ٢٧٣  ٩٩٢  ١٥  مخصص المخزون بطيء الحركة 
  )١٠٥٫٣٥٤(  )١٠٥٫٧٥٤(  ٧   منحة حكوميةإطفاء 

  )٨٫٣٤٦(  )٢٫٦٦٤(  ٢٥  ومعدات   وآالت من استبعاد ممتلكاتاألرباح 
  ١٢٫٥٨٣  ١٣٫٧٢٢  ١٩  مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

  )١٫٥٦٩(  )١٫٠٦٥(    إيرادات التمويل 
أرباح القيمة العادلة من الحصة الموجودة مسبقاً في ائتالف 

  )٢٠٠٫٠٠٠(  -    مشترك
  ٢٩٫٨٤٠  ٤٥٫٧٦٨    تكاليف التمويل 

    --------------------  --------------------  
    ٨٧٩٫٢٥٧  ٨٦٥٫٥٥٤  

        التغيرات في:
  )٥٣٦٫٣٨٥(  )٤٥٨٫٤٢٦(    واألخرى  الذمم المدينة التجارية

ً المدفوعة مقدماً والم المصروفات   )٧٦٫٥٠٨(  ٣٣٫٧٥٢    بالغ المدفوعة مقدما
  )٨٠١(  )٢٫٣٨٤(    المخزون

  )١٧٫٠٥٧(  ٦٣١٫٢١٥    الذمم الدائنة التجارية واألخرى 
    -----------------------  -----------------------  

  ٢٤٨٫٥٠٦  ١٫٠٦٩٫٧١١    النقد من األنشطة التشغيلية 
  )٤٫١٠٦(  )٧٫٦٩٣(  ١٩  تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

    ------------------------  ------------------------  
  ٢٤٤٫٤٠٠  ١٫٠٦٢٫٠١٨    من األنشطة التشغيلية  الناتج صافي النقد

    ------------------------  ------------------------  
        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

  ١١٫٨٩٢  ٧٫٣٧٥    ومعدات وآالت ممتلكات بيعالمتحصالت من 
  )٤٢٥٫٢٨٤(  )١٫٦٧١٫٢٢٥(  ٨  معداتالو واآلالت ممتلكاتال اإلضافات إلى
  )١٠٢٫٨٦٩(  )٣٧٫٧٤١(  ١٠  االستثماريةالعقارات  اإلضافات إلى

  )٢٠٥(  -  ١١  اإلضافات إلى االستثمارات في ائتالف مشترك
  )٦٠٫١٥٥( )١٠٤٫٠٥٥(  ١٢ االستحواذ على شركة تابعة، صافي من النقد المستحوذ عليه

  ١٫٠٨٠  ٧٠    الحركة في الودائع
  )٣٫٧٥٠(  -    استبعاد شركة تابعة، صافي من النقد المستبعد

  ١٫٥٦٩  ١٫٠٦٥    تمويل مقبوضة إيرادات
    ---------------------------  ----------------------  

  )٥٧٧٫٧٢٢(  )١٫٨٠٤٫٥١١(    صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
    ---------------------------  -----------------------  

         
  تابع...

  



    للموانئ ش.م.ع شركة أبوظبي
  

١١  

  (تابع)بيان التدفقات النقدية الموحد 
  ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
    ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  إيضاح  
        

        التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  ٤٣٣٫٤٠٨  ٧٥١٫٣٩٩    المتحصالت من قروض 

  )٢٠٦٫٥٦٠(  )٢٠٫٨١٠(    المسدد من قروض 
  ٧٤  -    صافي الحركة في الحصص غير المسيطرة

  )٤٫٨٤٤(  )٨٫٢٢٥(    المدفوعة  كاليف التمويلت
    ----------------------  ----------------------  

  ٢٢٢٫٠٧٨  ٧٢٢٫٣٦٤    األنشطة التمويليةمن صافي النقد 
    ----------------------  ----------------------  

  )١١١٫٢٤٤(  )٢٠٫١٢٩(    في النقد وما يعادله النقص صافي
        

  ١٩٦٫٧٥٥  ٨٥٫٥١١  ١٦  بداية السنة النقد وما يعادله في 
    -------------------  -------------------  

  ٨٥٫٥١١  ٦٥٫٣٨٢  ١٦  نهاية السنة النقد وما يعادله في 
    =========  =========  
  
  

  جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. ٥٢إلى  ١٢تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  . ٥إلى  ٢إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من 
  



  ش.م.ع موانئلل شركة أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

    ١٢  
  
  

  الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية ١
  

طبقاً ألحكام  تأسست عامةشركة مساهمة هي ) أو "موانئ أبوظبي" ("الشركة" شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع إن
("المرسوم") ضمن عملية إعادة هيكلة قطاع  ٢٠٠٦مارس  ٤الصادر بتاريخ  ٢٠٠٦) لسنة ٦المرسوم األميري رقم (

  الموانئ التجارية في إمارة أبوظبي ("اإلمارة"). 
  

. إن عنوان ٢٠٠٦مارس  ٢٩لى رخصتها التجارية بتاريخ لدى دائرة التخطيط واالقتصاد وحصلت ع الشركة تم تسجيل
  ، ميناء زايد، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة. ٥٤٤٧٧المكتب الرئيسي المسجل للشركة هو ص.ب: 

  
  . شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.عتعود ملكية الشركة بالكامل إلى 

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

  
  والممرات المائية رصفة األووالمرافئ  السفن أحواضكافة الموانئ وامتالك وتشغيل وصيانة وإدارة وتطوير

  . بها في إمارة أبوظبي المتعلقة والمنشآتوالبنية التحتية والجسور وحواجز األمواج 
 

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

  
ً من قبل هيئالمملوكة موجودات الموانئ التجارية  كافةعلى  التنظيميةسلطة الوتم منح الشركة حق السيطرة  ة سابقا

شركة  تمكنت. باإلضافة لذلك، ٢٠٠٦مارس  ٦بموجب المرسوم األميري الصادر بتاريخ  أبوظبي للموانئ البحرية
  والسيطرة على عدد من المستودعات قرب ميناء زايد.من امتالك أبوظبي للموانئ 

  
الصناعية حاويات بحرية ضخمة وميناء صناعي ومرافق بحرية ("ميناء خليفة" ويشار إليه  خليفة ومنطقة ميناء يتضمن

نقل وخدمات لوجستية وسائل صناعية و مرافق تتضمنصناعية يد بـ "الموانئ") باإلضافة إلى منطقة مع ميناء زا
قة خليفة الصناعية خالل الربع المرحلة األولى من عمليات منط بدأتتجارية وسكنية ("المنطقة الصناعية"). مجمعات و

  .٢٠١٢األخير من 
  

يرة رئيسية لخدمة المناطق الصناعية الكبالتحتية البنية ال مرافق شبكة منمنطقة خليفة الصناعية بإنشاء ميناء وقام 
منطقة وناء مي. تم تقسيم المقترح إنشاؤها والمتوسطة والصغيرة باإلضافة إلى المناطق السكنية والتجارية والتعليمية

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

قامت حكومة أبوظبي بتحويل ملكية  ١٤٣/٢٠١٩وقرار المجلس التنفيذي رقم  ٢٠١٨لسنة  ٢وفقاً لقانون أبوظبي رقم 
لتنموية أصبحت شركة أبوظبي ا ،تاريخ التقريركما في  وبالتالي،شركة أبوظبي التنموية القابضة ش.م.ع. الشركة إلى 

("الحكومة") هي الطرف المسيطر الرئيسي  حكومة أبوظبيفي حين أصبحت  األم للشركةالقابضة ش.م.ع هي الشركة 
  للشركة.

  
  أساس اإلعداد  ١-٢

  

  بيان التوافق  (أ)
  

(يُشار إليها مجتمعة بـ  ٢-٢تتألف البيانات المالية الموحدة من الشركة وشركاتها التابعة المدرجة في اإليضاح 
ة من المطبق واألحكامالتقارير المالية  إلعداد الدولية معاييرلتم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وفقاً ل"المجموعة"). 

  . ٢٠١٥لسنة  )٢(عربية المتحدة رقم القانون االتحادي لدولة اإلمارات ال
  

  أساس القياس  (ب)
  

  . على أساس التكلفة التاريخية تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة



  أبوظبي للموانئ ش.م.عشركة 
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

١٣  
  

  (تابع) أساس اإلعداد  ١-٢
  

  وعملة العرض التشغيليةالعملة   (ج)
  

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

  
  استخدام التقديرات واألحكام  (د)

  
سياسات الافتراضات تؤثر على تطبيق وضع أحكام وتقديرات وباإلدارة  ، قامتالبيانات المالية الموحدة هذهإعداد أثناء 

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

  بأثر مستقبلي. التقديرات
  
األحكام الهامة المستخدمة في تطبيق المجاالت الهامة لتقدير حاالت عدم اليقين و المعلومات حول بيان ٤يضاح تم في اإلي

  السياسات المحاسبية ذات التأثير األكبر على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية الموحدة. 
  

  أساس التوحيد  ٢-٢
  

  التالية:  التابعة شركاتالبيانات المالية للالمالية للشركة وتشتمل البيانات المالية الموحدة على البيانات 
  

 الرئيسي  النشاط التأسيسبلد  نسبة الملكية الشركة التابعة
        

 اإلمارات العربية المتحدة  ٪٩٩  ميكو (شركة المزروعي للشحن الدولي ذ.م.م)
تحميل وتفريغ البضائع وإدارة الخدمات 

  اللوجستية
        

 للخدمات البحرية (سفين) ذ.م.مشركة أبوظبي 
  (سابقاً شركة أبوظبي لخدمات المالحة   
 البحرية ذ.م.م)   

 اإلمارات العربية المتحدة ٪٩٩
الخدمات المالحية الموحدة لمستخدمي 

 موانئ أبوظبي
        

 الصناعية في أبوظبيإدارة منطقة خليفة  اإلمارات العربية المتحدة   ٪٩٩ .٨ ذ.م.مشركة منطقة خليفة الصناعية 
        

 اإلمارات العربية المتحدة ٪٩٩ منطقة أبوظبي الحرة ذ.م.م
   المشاريعاستثمار وإنشاء وإدارة 

 العقاريةوالخدمية و التجارية والصناعية
        

  دارة المشاريع والعقارات ذ.م.م  العويض إل
 العويض)(  

 العقاراتإدارة وتأجير  اإلمارات العربية المتحدة ٪٩٩
    

  العامة والخدمات اللوجستية الحويذة للمقاوالت 
 (الحويذة) ذ.م.م  

 اإلمارات العربية المتحدة ٪٩٩
تقديم خدمات تطوير وإدارة وتسويق 

 المناطق الحرة
    

 منتجات تجارية عامة اإلمارات العربية المتحدة ٪١٠٠ شركة اليحر للتجارة العامة ليميتد (اليحر)
    

 اإلمارات العربية المتحدة ٪٩٩  بوابة المقطع ذ.م.م
النقل البحري واالستشارات الهندسية 

  للموانئ
    

ة مرافئ الفجير -شركة تشغيل مرافئ الفجيرة
  ذ.م.م

 اإلمارات العربية المتحدة ٪٩٩
النقل البحري واالستشارات الهندسية 

  للموانئ
  

    
موانئ أبوظبي شركة التشغيل والخدمات 

  اللوجستية ذ.م.م  
 اإلمارات العربية المتحدة ٪٩٩

العمليات اللوجستية في مرفأ حاويات 
 ميناء خليفة

  
  
  
  



  أبوظبي للموانئ ش.م.عشركة 
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

١٤  
  

  (تابع) أساس التوحيد  ٢-٢
  

  تابع)(التالية:  التابعة شركاتالبيانات المالية للتشتمل البيانات المالية الموحدة على البيانات المالية للشركة و
  

 الرئيسي  النشاط التأسيسبلد  نسبة الملكية الشركة التابعة
        

 اإلمارات العربية المتحدة ٪٥١  أوتوتيرمينال ميناء خليفة ذ.م.م
تشغيل مرفأ سفن الدحرجة في ميناء 

  وشحن السياراتخليفة وإدارة واردات 
        

شركة الشخص  –أكاديمية أبوظبي البحرية 
  الواحد ذ.م.م

 اإلمارات العربية المتحدة ٪١٠٠
خدمات التعليم والتدريب البحري تقديم 

 في اإلمارات العربية المتحدة والمنطقة
  

 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في  أي أنشطة خالل السنتين المنتهيتين تزاولإن شركات العويض والحويذة واليحر خاملة ولم 
  .٢٠١٨و
  

، قامت كل من شركة أبوظبي للموانئ وأوتوتيرمينال اس. ايه، وهي شركة محدودة تم تأسيسها في ٢٠١٨مايو  ١٠في 
اسبانيا، بتوقيع اتفاقية شراكة لتأسيس شركة جديدة وهي شركة أوتوتيرمينال ميناء خليفة ذ.م.م، شركة تأسست في دولة 

ة لشركة أوتوتيرمينال ميناء خليفة في خدمات تحميل وتفريغ حاويات األمارات العربية المتحدة. تتمثل األنشطة الرئيسي
  الشحن وإدارة الموانئ وإدارة وعمليات المستودعات.  

  
  فيما يلي نسبة المساهمة في رأس مال شركة أوتوتيرمينال ميناء خليفة:

  
  ألف درهم  نسبة الملكية  المساهمين:

     
  ٧٦ ٪٥١  موانئ أبوظبي
  ٧٤ ٪٤٩  اس.ايهأوتوتيرمينال 

  ------------------  -------------------  
  ١٥٠ ٪١٠٠  
  =========  =========  

  الشركات التابعة
، عرض تجاهت للمجموعةيكون عندما السيطرة  تتحققتتمثل الشركات التابعة في الشركات التي تخضع لسيطرة الشركة. 

تلك  فيالقدرة على التأثير  الديهيكون مع الشركة المستثمر بها؛ و اعائدات متغيرة من ارتباطه ،وق فيحق اأو لديه
بصورة محددة، تسيطر المجموعة على شركة مستثمر بها إذا  على الشركة المستثمر بها. االعائدات من خالل نفوذه

  وفقط إذا كان للمجموعة:  
  
  الشركةة أنشطتوجيه على الحالية  القدرة تمنحهاعلى سبيل المثال، حقوق موجودة ( بهانفوذ على الشركة المستثمر 

  ؛)بهاالمستثمر 
 ؛ و مع الشركة المستثمر بها اعائدات متغيرة من ارتباطه ،وق في، أو حقتعرض تجاه  
 العائدات. فيلتأثير ل لشركة المستثمر بهاعلى ا قدرة على استخدام نفوذها  
  

  تبار االع بعين المجموعةتأخذ  ،أو حقوق مماثلة حقوق تصويت أقل من غالبية حقوق التصويت المجموعة تمتلكعندما 
  لك:، بما في ذالمجموعة لديها نفوذ على الشركة المستثمر بهاجميع الوقائع والظروف ذات الصلة لتقييم ما إذا كانت 

  
  ؛بهاالمستثمر  الشركةاالتفاقيات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين في  
 الحقوق الناتجة من االتفاقيات التعاقدية األخرى؛ و  
  وحقوق التصويت المحتملة. التي تمتلكها المجموعةتصويت الحقوق 

  
  
  
  
 



  أبوظبي للموانئ ش.م.عشركة 
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

١٥  
  

  (تابع) أساس التوحيد  ٢-٢
  

  (تابع) الشركات التابعة
إلى ر والظروف تشي الوقائع كانتفي حال بها مستثمر ال الشركةتقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على 

سيطرة م المجموعة تصبحة. يبدأ توحيد شركة تابعة عندما أو أكثر من عناصر السيطرة الثالث عنصريرات في وجود تغ
وإيرادات  موجودات ومطلوبات توحيدعلى الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد الشركة السيطرة على الشركة التابعة. يتم 

ضمن بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة ابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة الشركة الت روفاتومص
 على السيطرة إلى التاريخ الذي تتوقف فيه سيطرة المجموعةتحصل فيه الذي  اعتباراً من التاريخاألخرى الموحد 

  على الشركة التابعة. المجموعة
  

. متوافقة حاسبيةم سياسات باستخدام ،للمجموعة المالية التقارير إعداد سنة لنفس التابعة للشركات المالية البيانات إعداد يتم
واألرباح والخسائر الناتجة عن المعامالت  والمصروفات واإليراداتوالمعامالت  األرصدة جميع حذفبشكل كامل  تمي

  بين شركات المجموعة.
  

  دمج األعمال والشهرة التجارية
احتساب عمليات دمج األعمال باستخدام طريقة االستحواذ عندما يتم تحويل السيطرة إلى المجموعة. ب المجموعةتقوم 

يتم بشكل عام قياس الثمن المحول في عملية االستحواذ بالقيمة العادلة، كما يتم أيضاً قياس صافي الموجودات المستحوذ 
ار الشهرة التجارية الناتجة بشكل سنوي للتحقق من تعرضها النخفاض عليها القابلة للتحديد بالقيمة العادلة. يتم اختب

لمعاملة . يتم احتساب تكاليف اضمن األرباح أو الخسائرالقيمة. يتم االعتراف باألرباح من صفقات الشراء المربحة فوراً 
 .باستثناء تكاليف المعاملة المتعلقة بإصدار سندات دين أو سندات حقوق ملكية كمصروفات عند تكبدها

 

ً ال يتضمن الثمن المحول المبالغ المرتبطة بتسوية عالقات   . يتم عادةً االعتراف بهذه المبالغ ضمن األرباحموجودة مسبقا
  أو الخسائر.

  

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

الالحقة في  غيراتلذلك، تتم إعادة قياس الثمن المحتمل اآلخر بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير، ويتم االعتراف بالت
  القيمة العادلة للثمن المحتمل ضمن األرباح أو الخسائر.

  

  الشهرة التجارية
يتم مبدئياً قياس الشهرة التجارية بالتكلفة، وهي زيادة إجمالي الثمن المحول والمبلغ المعترف به للحصص غير المسيطرة، 

عليها والمطلوبات المفترضة القابلة للتحديد. إذا وأي حصة محتفظ بها في وقت سابق عن صافي الموجودات المستحوذ 
كانت القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها تزيد عن إجمالي الثمن المحول، تقوم المجموعة بإعادة النظر 
 فيما إذا كانت حددت جميع الموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المفترضة بشكل صحيح وتقوم بمراجعة اإلجراءات

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

  الخسائر.
  

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

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

  الوحدات.
  

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

أو الخسائر من االستبعاد. يتم قياس الشهرة التجارية المستبعدة في هذه الحاالت على أساس القيم النسبية للعملية المستبعدة 
  لمنتجة للنقد.والجزء المحتفظ به من الوحدة ا

  

  الحصص غير المسيطرة
وفقاً لحصتها التناسبية من صافي الموجودات التي يمكن تحديدها في الشركة مبدئياً يتم قياس الحصص غير مسيطرة 

  الُمستحوذ عليها في تاريخ االستحواذ.
  

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



  أبوظبي للموانئ ش.م.عشركة 
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

١٦  
  

  (تابع) أساس التوحيد  ٢-٢
  

  فقدان السيطرة
عقب فقدان السيطرة على شركة تابعة، تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بموجودات ومطلوبات الشركة التابعة، وأي 

 خسائرو أ أرباححصص غير مسيطرة والمكونات األخرى لحقوق الملكية المتعلقة بالشركة التابعة. ويتم االعتراف بأي 
ناتجة ضمن األرباح أو الخسائر. يتم قياس أي حصة محتفظ بها في الشركة التابعة السابقة بالقيمة العادلة في تاريخ 

  فقدان السيطرة.
  

  السياسات المحاسبية الهامة   ٣
  

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

  
  المالية األدوات

  
 والقياس المبدئي  االعتراف )١
  

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

 

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

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

  

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

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

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

 الالحقالتصنيف والقياس  )٢
  

ر في حالة تحقق كال الشرطين التاليين ويكون غي التكلفة المطفأةعند االعتراف المبدئي، يتم تصنيف أصل مالي ما بـ
  محدد بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر:

  

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

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

  

التاليين  الشرطين ىالشاملة األخرى في حالة تحقق كل الدين بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات في ستثمارااليتم قياس 
  :األرباح أو الخسائرويكون غير مصنف بالقيمة العادلة من خالل 

  

  وبيع  النقدية التعاقديةأن يتم االحتفاظ باالستثمار ضمن نموذج أعمال يتحقق أهدافه من خالل تحصيل التدفقات
  الموجودات المالية؛ و

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

  

جرة، قد تقرر المجموعة بشكل نهائي عرض حقوق الملكية غير محتفظ به للمتا في استثماربعند االعتراف المبدئي 
ار . يتم اتخاذ هذا القرار بحسب كل استثماإليرادات الشاملة األخرىالتغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار ضمن 

 على حدة.
  



  أبوظبي للموانئ ش.م.عشركة 
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

١٧  
  

  (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   ٣
  

  (تابع) األدوات المالية
 

 (تابع) التصنيف والقياس الالحق )٢
يرادات أو بالقيمة العادلة من خالل اإلفيما يتعلق بكافة الموجودات المالية غير المصنفة على أنها مقاسة بالتكلفة المطفأة 

. ويشمل ذلك جميع األرباح أو الخسائركما هو موضح أعاله، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الشاملة األخرى 
بشكل نهائي تحديد األصل المالي الذي ال يفي  المجموعةراف المبدئي، قد تقرر المشتقة. عند االعت الموجودات المالية

ن خالل على أنه بالقيمة العادلة م اإليرادات الشاملة األخرى خالل بمتطلبات القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من
 م التوافق المحاسبي الذي قد ينشأ فيما لو تمإذا كان هذا التصنيف ينهي أو يقلل بصورة جوهرية عد األرباح أو الخسائر
 تصنيفها غير ذلك.

  

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

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

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

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

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

  ؛ والتي تم تحصيلهاالتدفقات النقدية التعاقدية 
 المالية في فترات سابقة، وأسباب هذه المبيعات وتوقعات بشأن  موجوداتم وتوقيت مبيعات المدى تكرار وحج

 نشاط المبيعات في المستقبل.
 

المالية إلى أطراف أخرى من خالل معامالت غير مؤهلة إليقاف االعتراف ال تعتبر  الموجوداتإن عمليات تحويل 
 .بالموجوداتاالعتراف في  المجموعةستمر تمبيعات لهذا الغرض، و

 

المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو التي تتم إدارتها ويتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة، يتم قياسها  الموجوداتإن 
 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.

  

  :القياس الالحق واألرباح والخسائر –الموجودات المالية 

بالقيمة الموجودات المالية 
العادلة من خالل األرباح أو 

  الخسائر

يتم الحقًا قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة. فيما يتعلق بصافي األرباح والخسائر، بما
توزيعات األرباح، يتم االعتراف بها ضمن األرباح أو تفي ذلك أي فوائد أو إيرادا

  الخسائر.

الموجودات المالية بالتكلفة 
  المطفأة

الحقًا قياس هذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم خفضيتم 
التكلفة المطفأة من خالل خسائر انخفاض القيمة. يتم االعتراف بإيرادات الفائدة وأرباح
وخسائر صرف العمالت األجنبية وانخفاض القيمة ضمن األرباح أو الخسائر. يتم

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

استثمارات حقوق الملكية 
بالقيمة العادلة من خالل 

  اإليرادات الشاملة األخرى

ً قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم االعتراف بتوزيعات األرباح يتم الحقا
إيرادات توزيعات األرباح بشكل واضحكإيرادات ضمن األرباح أو الخسائر ما لم تمثل 

استرداد جزء من تكلفة االستثمار. يتم االعتراف بصافي األرباح أو الخسائر األخرى
 ضمن اإليرادات الشاملة األخرى وال يتم مطلقاً إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر.

استثمارات الدين بالقيمة 
العادلة من خالل اإليرادات 

  األخرىالشاملة 

يتم الحقاً قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة. فيما يتعلق بإيرادات الفائدة المحتسبة 
باستخدام طريقة الفائدة الفعلية، وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية وانخفاض 

. يتم االعتراف بصافي األرباح لخسائرالقيمة، يتم االعتراف بها ضمن األرباح أو ا
ى ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. عند إيقاف االعتراف، تتم إعادة والخسائر األخر

تصنيف األرباح والخسائر المتراكمة في اإليرادات الشاملة األخرى إلى األرباح أو 
  الخسائر.



  أبوظبي للموانئ ش.م.عشركة 
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

١٨  
  

  (تابع)السياسات المحاسبية الهامة   ٣
  

  (تابع) المالية األدوات
  

  الماليةإيقاف االعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات 
  

 الموجودات المالية:
بإيقاف االعتراف باألًصل المالي عندما تنتهي حقوقها التعاقدية في الحصول على تدفقات نقدية من  المجموعةتقوم 

المالي أو عندما تقوم بتحويل الحقوق في الحصول على التدفقات النقدية التعاقدية من خالل معاملة يتم بموجبها األصل 
افة بتحويل أو االحتفاظ بك المجموعةلية أو عندما ال تقوم مخاطر وامتيازات ملكية األصل المالي بصورة فعتحويل كافة 

  وامتيازات الملكية بصورة فعلية وال تحتفظ بسيطرتها على األصل المالي. مخاطر 
  

بإبرام معامالت يتم بموجبها تحويل الموجودات المعترف بها في بيان المركز المالي ولكنها تحتفظ إما  المجموعةتقوم 
منها، وفي هذه الحالة ال يتم إيقاف االعتراف بالموجودات  كبير تيازات الموجودات المحولة أو بجزءمخاطر وامبكافة 

  المحولة. 
  

  المطلوبات المالية:
التعاقدية أو إلغاؤها أو انتهاؤها. كما تقوم  بالتزاماتها الوفاء يتمعندما  ماالي م بالتزامبإيقاف االعتراف  المجموعةتقوم 

بإيقاف االعتراف بأحد االلتزامات المالية عندما يتم تعديل شروطه وتصبح التدفقات النقدية لاللتزام المعدل  المجموعة
 .المعدلة الشروط إلى استناداً  العادلة بالقيمة جديد مالي بالتزام االعتراف يتم الحالية هذه فيومختلفة بصورة جوهرية، 

إيقاف االعتراف بأحد االلتزامات المالية، يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية المطفأة والمقابل المدفوع (بما  عند
 .األرباح أو الخسائرفي ذلك الموجودات غير النقدية المحولة أو االلتزامات المحتملة) ضمن 

  
  المقاصة

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

 وتسوية المطلوبات بصورة متزامنة.
  
 انخفاض القيمة )٣
  

تحديد ما إذا ليتم بتاريخ كل تقرير تقييم الموجودات المالية غير الُمصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
  .النخفاض في القيمة هاتعرضدليل موضوعي على كان هناك أي 

  

التعثر في أو تعرض المقترض ألزمة مالية هامة األدلة الموضوعية على انخفاض قيمة الموجودات المالية  تتضمن
 موعةالمجوفقاً لشروط ما كانت  للمجموعةإعادة جدولة المبلغ المستحق المقترض أو السداد أو العجز عن السداد من قبل 

التغيرات  ، أوأو المصدرين سيتعرض لإلفالس المقترضينالمؤشرات التي تدل على أن أحد ، أو لتقبلها في ظروف أخرى
   .ضينالسلبية في بيان مدفوعات المقتر

  
 األدوات المالية وموجودات العقود

 

 باالعتراف بمخصصات الخسائر لخسائر االئتمان المتوقعة لما يلي:  المجموعةقوم ت
 

 والمصروفات المدفوعة مقدماً؛من العمليات التجارية  ةالمستحقالربح  هوامش 
 الودائع مقابل ضمانات األسواق؛ و 
  والرصيد المصرفيالمستحق من أسواق األوراق المالية. 

 

بقياس مخصصات الخسائر بقيمة تعادل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة المالية، باستثناء  المجموعةقوم ت
 شهراً: ١٢ما يلي حيث يتم قياس مخصصات الخسائر بقيمة تعادل خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 

 

 فضة كما في تاريخ التقرير؛ والدين التي تنطوي على مخاطر ائتمان منخ أدوات 
  سندات الدين األخرى واألرصدة المصرفية التي لم تزداد مخاطر االئتمان المرتبطة بها بصورة جوهرية منذ

  االعتراف المبدئي بها (أي مخاطر التعثر التي تحدث على مدى العمر المتوقع لألداة المالية). 
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يتم دائماً قياس مخصصات الخسائر للذمم المدينة التجارية وموجودات العقود بقيمة تعادل خسائر االئتمان المتوقعة على 

 مدى عمر األداة المالية. 
 

وعند تقدير خسائر  ألداة مالية قد زادت بشكل ملحوظ منذ االعتراف المبدئي االئتمانعند تحديد ما إذا كانت مخاطر 
 .دون تكلفة أو مجهود زائد والمتاحة باالعتبار المعلومات المعقولة والداعمة المالئمة المجموعةأخذ ت، االئتمان المتوقعة

بما  لمعززا تقييم االئتمانيالو للمجموعة بناًء على الخبرة السابقة ، وذلكلمعلوماتلالتحليل الكمي والنوعي يتضمن ذلك 
 المعلومات االستشرافية.في ذلك 

 
أن مخاطر االئتمان المتعلقة باألصل المالي قد زادت بصورة جوهرية إذا تم التأخر عن السداد لمدة  المجموعةفترض ت

 يوماً. ٣٠تزيد عن 
 

 أن األصل المالي متعثر السداد عندما:  المجموعةعتبر ت
  

  اذ التخ المجموعةدون لجوء  المجموعةيكون من غير المحتمل أن يفي المقترض بكافة التزاماته االئتمانية تجاه
  إجراءات مثل مصادرة الضمان (إن وجد)؛ أو 

  ٩٠أن يكون األصل المالي مستحق منذ أكثر من  َ   .يوما
 

االئتمان المتوقعة التي تنتج عن جميع أحداث  تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة المالية في خسائر
شهراً في الجزء من  ١٢تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  التعثر المحتمل على مدى العمر المتوقع لألداة المالية.

ل فترة شهراً بعد تاريخ التقرير (أو خال ١٢خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن أحداث التعثر المحتمل حدوثها خالل 
 شهراً).  ١٢أقصر إذا كان العمر المتوقع لألداة أقل من 

  
تتمثل الفترة القصوى التي يتم أخذها باالعتبار عند تقدير خسائر االئتمان المتوقعة في الحد األقصى للفترة التعاقدية التي 

 لمخاطر االئتمان. المجموعةتعرض خاللها ت
  

 قياس خسائر االئتمان المتوقعة
  

تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة في التقدير المرجح لخسائر االئتمان. يتم قياس خسائر االئتمان على أنها القيمة الحالية 
لكافة حاالت العجز النقدي (أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة إلى المنشأة وفقاً للعقد وبين التدفقات النقدية التي 

 ا). يتم تخفيض خسائر االئتمان المتوقعة بمعدل الفائدة الفعلي لألصل المالي.حصل عليهتأن  المجموعةتوقع ت
  
  النخفاض ائتمانيل التي تعرضت لموجودات الماليةا

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

دية عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير سلبي على التدفقات النق‘ تعرض النخفاض ائتماني’مالي أنه ائتماني. يعتبر األصل ال
 المستقبلية المقدرة لألصل المالي.

  
 :البيانات الملحوظة التاليةتشتمل األدلة الموضوعية على تعرض األصل المالي النخفاض ائتماني على 

 
 المقترض أو الُمصدر؛ التي يواجهها الحادة ةالمالي الصعوبات 
  يوماً؛ ٩٠اإلخالل بالعقد، مثل التعثر أو التأخر في السداد لفترة تزيد عن 
  قبلها في ظروف أخرى؛ تل المجموعة تبناء على شروط ما كان المجموعةإعادة هيكلة قرض أو دفعة مقدمة من قبل  
  أخرى؛ أوأن يكون من المحتمل تعرض المقترض لإلفالس أو إعادة هيكلة مالية 
 .عدم وجود سوق نشط للسند نتيجة أزمات مالية 
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 عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في بيان المركز المالي
    

يتم خصم مخصصات الخسائر للموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية اإلجمالية 
للموجودات. فيما يتعلق بسندات الدين بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، يتم تحميل مخصص الخسائر 

 إليرادات الشاملة األخرى. على األرباح أو الخسائر ويتم االعتراف به ضمن ا
  

 الشطب
  

توقعات معقولة السترداد أصل مالي  المجموعةيتم شطب إجمالي القيمة الدفترية لألصل المالي عندما ال يكون لدى 
يتأخر سداد عندما  لدفتريةالقيمة إجمالي اسياسة لشطب  المجموعةى لدء من األفراد، بالنسبة للعمالبالكامل أو جزء منه. 

بالنسبة للعمالء من الشركات، تقوم مماثلة. دات موجوداد الستراستناداً إلى الخبرة السابقة يوماً  ٣٦٥عن لمالي األصل ا
بشكل فردي بإجراء تقييم فيما يتعلق بالتوقيت وقيمة الشطب بناًء على ما إذا كان هناك توقع معقول لالسترداد.  المجموعة
استرداد جزء كبير من المبالغ المشطوبة. ومع ذلك، يمكن أن تخضع الموجودات المالية المشطوبة  المجموعةال تتوقع 

  السترداد المبالغ المستحقة.  المجموعةألنشطة اإلنفاذ من أجل االلتزام بإجراءات 
  

  في ائتالف مشترك االستثمار
 

نوع من االتفاقيات المشتركة حيث يكون لألطراف التي لها سيطرة مشتركة على االتفاقية  هو المشترك االئتالفإن 
. إن السيطرة المشتركة هي المشاركة في السيطرة على اتفاقية بموجب المشترك حقوق في صافي موجودات االئتالف

وافقةً جماعية من األطراف التي عندما يتطلب اتخاذ القرارات حول األنشطة ذات الصلة مهذه السيطرة جد اوتعقد، وت
عند تحديد النفوذ الجوهري أو السيطرة المشتركة مماثلة لتلك  مراعاتهاإن االعتبارات التي يتم  السيطرة. تشترك في

 لتحديد السيطرة على الشركات التابعة. الالزمةاالعتبارات 
 

ً لطريقةطريقة باستخدام  ها المشتركائتالففي  المجموعة استثمار احتسابيتم  يتم ، لكيةحقوق الم حقوق الملكية. وفقا
ً  االعتراف يرات في بالتغ العترافليتم تعديل القيمة الدفترية لالستثمار  .التكلفةب المشترك االئتالففي  االستثمارب مبدئيا

قة متعلال التجارية يتم إدراج الشهرة منذ تاريخ االستحواذ. المشترك صافي موجودات االئتالف فيحصة المجموعة 
بشكل  ةالنخفاض في القيمالختبار ا إخضاعها ضمن القيمة الدفترية لالستثمار وال يتم إطفاؤها أو المشترك االئتالفب

 الفاالئت المجموعة من نتائج عملياتالموحد حصة  األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى. يعكس بيان فردي
 رىاإليرادات الشاملة األخكجزء من  بهاالمستثمر  للشركات اإليرادات الشاملة األخرىر في . يتم عرض أي تغيالمشترك

 المجموعةوم ، تقالمشترك الئتالفل الملكيةفي حقوق  بتغير مباشرة يتم االعترافعندما باإلضافة إلى ذلك،  .للمجموعة
 غيرال روالخسائ األرباح حذف يتم. الملكيةيرات في حقوق التغ في بيان ،إن وجدترات، حصتها من التغيب باالعتراف

  .المشترك االئتالف في تهاحص المشترك إلى مدى االئتالفو المجموعة بين المعامالت من الناتجة محققة
  

األرباح أو الخسائر واإليرادات في بيان  المشترك من أرباح أو خسائر االئتالف المجموعةيتم عرض إجمالي حصة 
رة إعداد لنفس فت المشترك الئتالفلاألرباح التشغيلية. يتم إعداد البيانات المالية  بعيداً عنالموحد الشاملة األخرى 
 ةالسياسات المحاسبي المواءمة بينتعديالت بهدف يتم إجراء الضرورة،  ما تقتضي. عندللمجموعةالتقارير المالية 

  .للمجموعةمع السياسات المحاسبية  لالئتالف المشترك
  

المجموعة باالعتراف بحصتها من خسائر االئتالف المشترك إلى مدى حصتها في الشركة المستثمر بها، ويتم تقوم 
االلتزامات القانونية أو الضمنية  االلتزام ذو الصلة، إلى مدىتكوين مخصص للخسائر اإلضافية، ويتم االعتراف ب

  االئتالف المشترك. بالنيابة عن  المترتبة على المجموعة أو المبالغ التي تكبدتها
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ة قيماالنخفاض في  خسائرب االعتراف الضروري من كان إذا ماالمجموعة  تحدد الملكية، حقوق طريقة تطبيق بعد
 تعرض ىإل يشير موضوعي دليل هناك كان إذا ما كل تقرير تاريخ في المجموعة تحدد. ها المشتركائتالف في هاستثمارا

 قيمة سابتحاب المجموعة تقوم حال وجود مثل هذا الدليل، في. المشترك النخفاض في القيمة االئتالف في استثمارها
 االعترافبالدفترية، ومن ثم تقوم  المشترك وقيمته الئتالفلالقيمة القابلة لالسترداد  بين الفرقعلى أنه  االنخفاض

 الموحد. األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرىالخسارة في بيان ب
 

بقيمته ي متبق أي استثمارب واالعتراف قياسب المجموعة، تقوم المشترك فقدان النفوذ الجوهري على االئتالف ةحال في
ركة عند فقدان النفوذ الجوهري أو السيطرة المشت المشترك الئتالفلالفرق بين القيمة الدفترية ب االعترافيتم العادلة. 

بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى والقيمة العادلة لالستثمار المتبقي والمتحصالت من االستبعاد في 
   .الموحد

  
  الموجودات غير الملموسة

  

 االعتراف والقياس
  

 ةالناتجة عن االستحواذ على شركات تابعة بالتكلفيتم قياس الشهرة التجارية   الشهرة التجارية
  .ناقصاً خسائر انخفاض القيمة المتراكمة

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

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

 المصروفات الالحقة
  

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

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

  اإلطفاء 
  

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

 
  سنوات  

  ٢٨  حقوق
  ٢٨  عقود عمالء

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

  
  المنح الحكومية     

  
ام المجموعة مقابل التز تتمثل المنح الحكومية في المساعدات المقدمة من قبل الحكومة في شكل تحويالت للموارد إلى

سابق أو مستقبلي بشروط محددة تتعلق باألنشطة التشغيلية للمنشأة. تتضمن المنح الحكومية المساعدات الحكومية التي 
ال تنطوي على شروط تتعلق باألنشطة التشغيلية للمجموعة بخالف متطلبات التشغيل وفقاً للمهام المسندة إليها من حيث 

  ة وتطوير كافة الموانئ في إمارة أبوظبي.تشغيل وإدارة وصيان
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يتم االعتراف بالمنح الحكومية غير النقدية بالقيمة االسمية عندما تكون هناك تأكيدات معقولة بأنه سيتم استالم األصل 

مها العادلة عند بقييتم تسجيل المنح الحكومية غير النقدية . حيثما أمكن ذلك، وأن المجموعة ستلتزم بالشروط المتعلقة به
  مة اسمية.بقيغير النقدية . عندما ال تتوفر المعلومات المتعلقة بالتكلفة، يتم تسجيل المنح الحكومية االعتراف بها

  
إنشاء أو االستحواذ على موجودات يتم االعتراف بالمنح الحكومية التي تشترط على المجموعة بشكل رئيسي شراء أو 

ويتم تحويلها إلى األرباح أو الخسائر على أساس منتظم  ،غير متداولة كإيرادات مؤجلة في بيان المركز المالي الموحد
يتم االعتراف بالمنح الحكومية األخرى كإيرادات على  ومعقول على مدى األعمار اإلنتاجية للموجودات ذات الصلة.

 ح الحكوميةة. يتم االعتراف بالمنالزمة لمطابقتها مع التكاليف التي يتم المنح تعويضاً عنها بصورة منتظممدى الفترات ال
التي يتم الحصول عليها كتعويض عن المصروفات أو الخسائر المتكبدة بالفعل أو لغرض تقديم الدعم المالي الفوري 

ي فالموحد  واإليرادات الشاملة األخرى اح أو الخسائراألرببيان تكاليف مستقبلية ذات صلة ضمن أي للمجموعة دون 
  الفترة التي تكون مستحقة القبض خاللها. 

  
  المعدات    اآلالت والممتلكات و  

  

ً االستهالك المتراكم واآلالت وبنود الممتلكات و بيانيتم  يتم  قيمة.ال في خسائر انخفاضأي المعدات بالتكلفة ناقصا
  احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات على النحو التالي:

  
  سنة ٥٠ – ٣  البنية التحتية للموانئ
  سنة ٥٠ – ٣  البنية التحتية للطرق

  سنة ٢٥  المحطات الفرعية
  سنة ٥٠ – ٢  المباني والتحسينات على المباني

  سنة ٢٥ – ٣  المكتبية واألثاثالمعدات 
  سنة ١٠ – ٤  السيارات

  سنوات ٥ – ٣  المائية البنية التحتية للقناة تحسين
  

  ال يتم احتساب استهالك على األراضي.
  

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

قصاً تكاليف القيم العادلة ناالمقدرة القابلة لالسترداد، يتم تخفيض الموجودات إلى قيمتها القابلة لالسترداد والتي تعادل 
  القيمة من االستخدام، أيهما أكبر. وأالبيع 

  
سملة تتم ر .واإليرادات الشاملة األخرى الموحد يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن بيان األرباح أو الخسائر

لة، ي يتم احتسابه بصورة منفصالمعدات والذاآلالت وو الممتلكاتأحد بنود من المصروفات المتكبدة الستبدال عنصر ما 
هم في زيادة فقط عندما تساوذلك ويتم شطب القيمة الدفترية للعنصر المستبدل. تتم رسملة المصروفات الالحقة األخرى، 

وفات المعدات. يتم االعتراف بكافة المصراآلالت وو الممتلكاتالصلة من بنود  يالمنافع االقتصادية المستقبلية للبند ذ
  كمصروفات عند تكبدها.واإليرادات الشاملة األخرى الموحد بيان األرباح أو الخسائر  األخرى ضمن
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     األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز
  

 تحديدها بعد،إن الممتلكات أو الموجودات قيد اإلنشاء لغرض اإلنتاج أو التوريد أو ألغراض إدارية أو أغراض لم يتم 
يتم تسجيلها بالتكلفة ناقصاً خسائر انخفاض القيمة المعترف بها. تشتمل التكلفة على كافة التكاليف المباشرة المنسوبة 
لتصميم وإنشاء الممتلكات بما في ذلك تكاليف الموظفين، كما تشتمل بالنسبة للموجودات المؤهلة على تكاليف االقتراض 

ً للسياسة ا لمحاسبية لدى المجموعة. عندما تكون الموجودات جاهزة لالستخدام المزمع لها، يتم تحويل المرسملة وفقا
األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز إلى الفئة المناسبة للممتلكات واآلالت والمعدات، ويتم احتساب االستهالك عليها وفقاً 

  قيد اإلنجاز. لسياسات المجموعة. ال يتم احتساب استهالك على األعمال الرأسمالية
  

  المخزون   
  

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

 المقدرة الالزمة للبيع.
  

  العقارات االستثمارية
  

ادة رأس يجارية و/ أو لزييتم قياس العقارات االستثمارية التي تتألف من العقارات المحتفظ بها للحصول على إيرادات إ
  المال (بما في ذلك العقارات قيد اإلنشاء لهذه األغراض) بتكلفتها بما في ذلك تكاليف المعاملة.

  

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

  سنة. ٥٠إلى  ٢٠التي تتراوح من 
  

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

  

يتم تحديد األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد أو توقف عمل العقارات االستثمارية على أنها الفرق بين صافي 
متحصالت البيع والقيمة الدفترية للموجودات، ويتم االعتراف بها ضمن بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة 

  األخرى الموحد.
  

  عقود اإليجار
  

  بموجب عقد اإليجار في تاريخ بداية عقد اإليجار. اإليجار تقوم المجموعة باالعتراف بأصل حق االستخدام وااللتزام 
  

يتم قياس أصل حق االستخدام مبدئياً بالتكلفة التي تتضمن القيمة المبدئية اللتزام عقد اإليجار بعد تعديلها بناء على دفعات 
بل تاريخ بداية عقد اإليجار، باإلضافة إلى أي تكاليف مباشرة مبدئية تم تكبدها والتكاليف اإليجار التي تم سدادها عند أو ق

المقدرة لحل وفك األصول ذات الصلة أو إعادة األصل ذو الصلة أو الموقع الذي يوجد فيه إلى حالته األصلية، ناقصاً 
حقاً على أساس طريقة القسط الثابت اعتباراً يتم احتساب االستهالك ألصل حق االستخدام ال حوافز اإليجار المستلمة.

  .من تاريخ بداية اإليجار حتى نهاية مدة اإليجار
  

يتم مبدئياً قياس التزام اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ بدء العقد، ويتم خصمها 
باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار أو، إذا تعذر تحديد ذلك المعدل بسهولة، يتم الخصم باستخدام معدل 

  علية.المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الف بالتكلفةيتم قياس التزام اإليجار عة. الفائدة على االقتراض اإلضافي للمجمو
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  انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
  

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

القابلة لالسترداد. تتمثل قيمة األصل القابلة لالسترداد في القيمة العادلة لألصل أو للوحدات المنتجة للنقد ناقصاً تكاليف 
ة تكون تدفقات نقدية داخل ما لم يكن األصل ال يُنتجأيهما أعلى، وتحدد لكل أصل على حدة،  ،من االستخدام هقيمت وأالبيع 

مستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية من الموجودات األخرى أو مجموعة الموجودات. عندما تزيد القيمة الدفترية 
يض بار األصل أنه تعرض النخفاض القيمة ويتم تخفلألصل أو الوحدة المنتجة للنقد عن القيمة القابلة لالسترداد، يتم اعت

 لقيمةإلى ا لمقدرةا النقدية التدفقات تخفيض يتم، تحديد القيمة من االستخدام عند قيمته لتساوي القيمة القابلة لالسترداد.
 المتعلقة روالمخاط للمال الزمنية للقيمة الحالية السوق تقييمات تعكس ما قبل الضريبة خصم معدالت باستخدام الحالية

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

يتم  .المتاحة األخرى العادلة القيمة مؤشرات أو المدرجة،التابعة  للشركات األسهم أسعار تقييم بعوامل ماذجالن هذه دعم
واإليرادات الشاملة األخرى االعتراف بخسائر انخفاض القيمة من العمليات المستمرة ضمن بيان األرباح أو الخسائر 

  التي تتناسب مع آلية األصل الذي تعرض النخفاض القيمة. المصروفاتضمن بنود الموحد 
 

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

ً  خسائر انخفاض القيمة الُمعترف بها عكس يتم. لألصل أو الوحدة الُمنتجة للنقد لالسترداد القابلة  عند فقطك وذل سابقا
 .القيمة اضانخف خسائرب اعتراف آخر منذ لالسترداد القابلة األصل قيمة لتحديد المستخدمة االفتراضات في تغير إجراء

يتم تحديد العكس بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد، وال تتجاوز كذلك القيمة الدفترية التي 
 يتم. ابقةالس السنوات في انخفاض القيمة االعتراف بخسائر يتم لم حال في كان ليتم تحديدها، صافية من االستهالك،

  .واإليرادات الشاملة األخرى الموحد و الخسائراألرباح أ بيان ضمن بالعكس االعتراف
  

  النقد وما يعادله
  

ألغراض بيان التدفقات النقدية الموحدة، يتألف النقد وما يعادله من النقد واألرصدة المصرفية والودائع الثابتة التي تنطوي 
  المكشوف. أشهر أو أقل، ناقصاً السحوبات المصرفية علىتمتد لثالثة أصلية على فترات استحقاق 

  
  االعتراف باإليرادات

  
بوض بالقيمة العادلة للثمن المقواإليرادات الشاملة األخرى الموحد يتم االعتراف باإليرادات في بيان األرباح أو الخسائر 

  :على النحو التاليأو مستحق القبض 
  

  األتعاب اإلدارية
  الخدمات.يتم االعتراف باإليرادات من إدارة العقارات عندما يتم تقديم 

  
  اإليرادات اإليجارية

  يتم االعتراف باإليرادات اإليجارية من عقود اإليجار التشغيلي على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار.
  

  المالحيةإيرادات الخدمات 
ديد على حدة. يتم تح خدمةكل لكافة الخدمات بناًء على سعر البيع إلى ثمن عقود الخدمات  إجمالي يتم تخصيصسوف 

  .نفصلةمعامالت م بموجبالخدمات  عند تقديم المجموعة تستند إليهاسعر البيع المنفصل بناًء على قائمة األسعار التي 
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  (تابع) االعتراف باإليرادات
  

  إيرادات الخدمات اللوجستية
  األداء.  معلى مدى فترة زمنية عندما يتم الوفاء بااللتزاالخدمات اللوجستية  يتم االعتراف باإليرادات من

  
  إيرادات الفائدة

  ومعدل الفائدة الفعلية المطبق. القائم تستحق إيرادات الفائدة على أساس زمني، استناداً إلى المبلغ األصلي
  

  المخصصات
  

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

  
  الذمم الدائنة واالستحقاقات

  
المستلمة، سواء قام  الخدمات يتم االعتراف بالمطلوبات المتعلقة بالمبالغ التي يتعين دفعها في المستقبل مقابل البضائع أو

  أم لم يقم المورد بإصدار فواتير بشأنها.
  

  القروض
  

يتم تسجيل القروض الخاصة بالمجموعة ضمن بيان المركز المالي الموحد بالقيمة األصلية. يتم بيان األقساط المستحقة 
  خالل سنة واحدة كالتزام قصير األجل. 

  
لب الموجودات التي تتطتتم إضافة تكاليف االقتراض المنسوبة مباشرةً لحيازة أو إنشاء أو إنتاج موجودات مؤهلة، وهي 

، إلى تكلفة هذه الموجودات، حتى تكون هذه بالضرورة فترة كبيرة لتصبح جاهزة لالستخدام المزمع لها أو بيعها
  الموجودات جاهزة لالستخدام المزمع أو البيع.

 
 يضات الموظفينتعو
  

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

 
تقوم المجموعة بتقديم مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها من غير مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة. يرتكز استحقاق 
هذه المكافآت على أساس آخر راتب للموظفين وفترة خدمتهم، شريطة اكتمال الحد األدنى لفترة الخدمة. يتم استحقاق 

 رة الخدمة. التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فت
 

يتم دفع مساهمات المعاشات للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية فيما يتعلق بالموظفين من مواطني دولة 
بشأن المعاشات  ٢٠٠٠) لسنة ٢اإلمارات العربية المتحدة وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (

تحميل هذه المساهمات في األرباح أو الخسائر خالل فترة خدمة الموظفين. يتم دفع مساهمات  والتأمينات االجتماعية. يتم
) ٣المعاشات الشهرية المتعلقة بالموظفين األخرين من دول مجلس التعاون الخليجي، الذين ينطبق عليهم التعميم رقم (

عية. يتم تحميل المساهمات المقدمة من قبل الصادر من قبل الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتما ٢٠٠٧لسنة 
لخليجي جلس التعاون االمجموعة في األرباح أو الخسائر. يتم تقديم مساهمات التقاعد وفقاً للقوانين المعمول بها في دول م

 ذات العالقة.
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 العمالت األجنبية
  

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

  .لخسائر واإليرادات الشاملة األخرى الموحدبيان األرباح أو االفروقات ضمن  كافة يتم إدراج
  

  استخدام التقديرات واألحكام  ٤
  

في إطار تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة، قامت اإلدارة بوضع األحكام التالية، بخالف تلك التي تنطوي على 
  الموحدة.تقديرات، والتي لها التأثير األكبر على المبالغ الُمعترف بها في البيانات المالية 

  
 األعمار االنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات واآلالت والمعدات والعقارات االستثمارية

  
تقوم االدارة بمراجعة القيم المتبقية واألعمار االنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات والعقارات االستثمارية في 

ً للمعيار المحاسبي . بناًء على ٤٠والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١٦الدولي رقم  نهاية فترة كل تقرير سنوي وفقا
مراجعتها، ترى اإلدارة أن األعمار االنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات والعقارات االستثمارية قد تم تقديرها بشكل 

 معقول.
  

  ريةالرأسمالية قيد اإلنجاز والعقارات االستثماتقييم االنخفاض في قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات، بما في ذلك األعمال 
 

يتم اختبار الممتلكات واآلالت والمعدات، بما في ذلك العقارات المصنفة ضمن األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز والعقارات 
دية المنتجة راالستثمارية للتحقق مما إذا كانت تعرضت لالنخفاض القيمة بناًء على تقييم التدفقات النقدية للوحدات الف

 للنقد عند وجود مؤشر على االنخفاض في القيمة.
  

واألعمال الرأسمالية  يةاالستثماروالعقارات  قيمة الموجودات المكتملة ضعلى انخفا لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر
 المجموعة في االعتبار ما يلي: وضعت، التقريرفي نهاية فترة  اإلنجازقيد 

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

 لها تأثير عكسي على المجموعة،
 الضرر المادي للموجودات قيد االنشاء؛ 
 خطط التوقف أو إعادة هيكلة العمليات التي تنتمي إليها الموجودات قيد االنشاء؛ و 
  ُشير إلى وجود انخفاض جوهري في صافي التدفقات النقدية المتوقع من األصل.دليل من تقارير داخلية ي 

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

نخفاض قيمة الموجودات معدالت الخصم على الوحدات المنتجة للنقد. تحققت اإلدارة من عدم وجود مؤشرات على ا
  المكتملة والعقارات االستثمارية واألعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز.

  
  
  
  
  
  



  أبوظبي للموانئ ش.م.عشركة 
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٢٧  
  

  استخدام التقديرات واألحكام (تابع)  ٤
  

) ١٣بما في ذلك الذمم المدينة التي لم يصدر بها فواتير (انظر إيضاح خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية 
  ذات العالقةوالمستحق من األطراف 

  

إن مخاطر االئتمان لدى المجموعة لتقييم انخفاض القيمة. الذمم المدينة التجارية بمراجعة  منتظمةتقوم اإلدارة بصورة 
تسجيل خسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح  مدى ضرورةالمدينة التجارية. لتحديد  هامنسوبة بصورة رئيسية إلى ذمم

كام حول ما إذا كانت هناك أي بيانات ملحوظة تشير إلى وجود انخفاض يمكن قياسه والخسائر، تقوم اإلدارة بوضع أح
مخصص النخفاض القيمة عندما يكون هناك حدث أو ظرف رصد في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة. وعليه، يتم 

تضمن الذمم ت دليل على انخفاض القدرة على استرداد التدفقات النقدية. بمثابة، بناًء على الخبرة السابقة، يعتبرخسارة 
التعاقدية  االتفاقياتأن قبل إصدار الفواتير على أساس مقدماً دينة التي لم يصدر بها فواتير اإليرادات المعترف بها مال

بلة للمبالغ القااإلدارة  تقديراتة تعكس هذه المحاسبتقدم زيادة معينة في اإليجارات أو اإليرادات األخرى. ذات الصلة 
إلى  األضرار الماديةبحيث أنه حتى في حال إنهاء العقود قبل المدة المنصوص عليها، يمكن للمجموعة تأمين لالسترداد 

 مدى هذه األرصدة التي لم يصدر بها فواتير.  
  

  انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
  

ت الالممتلكات واآل غير المالية (بخالف موجوداتهابمراجعة القيمة الدفترية لفي تاريخ كل تقرير تقوم المجموعة 
 هناك أي مؤشر على انخفاض القيمة. في حال وجود ) لتحديد ما إذا كانوالعقارات االستثمارية، والمخزونوالمعدات 

ً القيمة القابلة لالسترداد من هذا األصل. يتم اختبار الشهيتم تقدير ، مثل هذا المؤشر   خفاض القيمة.ان للتحقق من رة سنويا
  

ألغراض اختبار انخفاض القيمة، يتم تجميع الموجودات في أصغر مجموعة من الموجودات التي تنتج تدفقات نقدية 
 داخلة من االستخدام المتواصل وتكون مستقلة بشكل كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من الموجودات األخرى أو الوحدات

نتجة للنقد. يتم تخصيص الشهرة التجارية الناتجة عن دمج األعمال للوحدات المنتجة للنقد أو مجموعات الم األخرى
  الوحدات المنتجة للنقد التي من المتوقع أن تستفيد من عمليات الدمج.

  
اقصاً تكاليف العادلة ن ألصل أو الوحدة المنتجة للنقد في القيمة من االستخدام أو القيمةمن اتتمثل القيمة القابلة لالسترداد 

ة على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، بعد تخفيضها إلى قيمتها الحالي لقيمة من االستخداماتكز البيع، أيهما أكبر. تر
باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر التي ينطوي عليها 

  الوحدة المنتجة للنقد.األصل أو 
  

  سترداد.أو الوحدة المنتجة للنقد القيمة القابلة لالألصل انخفاض القيمة إذا تجاوزت القيمة الدفترية ليتم االعتراف بخسائر 
  

ترية ألي القيمة الدف خفيضيتم تخصيصها أوالً لتضمن األرباح أو الخسائر، وخسائر انخفاض القيمة االعتراف بيتم 
على  نقدالوحدة المنتجة لل األخرى فيللموجودات القيم الدفترية  لتخفيضثم  محددة للوحدة المنتجة للنقد، تجاريةشهرة 

  أساس تناسبي.
  

ى الحد لالشهرة التجارية. يتم عكس خسائر انخفاض قيمة الموجودات األخرى فقط إقيمة خسائر انخفاض ال يتم عكس 
 مكان لتم تحديدها، بعد خصم االستهالك أو اإلطفاء ما لالقيمة الدفترية التي الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية لألصل 

  انخفاض القيمة. ئريتم االعتراف بخسا
  

  انخفاض قيمة االستثمار في االئتالف المشترك
  

استثمارها في االئتالف المشترك للتحقق من وجود أي مؤشرات على انخفاض بمراجعة  منتظمةتقوم اإلدارة بصورة 
قييم يمة يتطلب من االدارة تلالنخفاض في الق االئتالف المشترك قد تعرضاالستثمار في  ما إذا كانإن تحديد  .القيمة

لى المدى عمن تاريخ االستحواذ  تشغيلية تدفقات نقدية وعجز الشركة المستثمر بها وقدرتها على إنتاجسيولة ربحية و
 في بيان تاالقابلة لالسترداد والقيمة المدرجة لالستثمار كمصروف قدرةالم الفرق بين القيمةب االعتراف. يتم القريب

 .األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى الموحد
 

  .تحققت اإلدارة من عدم وجود ضرورة لرصد مخصص النخفاض قيمة استثمارها في االئتالف المشترك



  أبوظبي للموانئ ش.م.عشركة 
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٢٨  
  

  تحديد القيمة العادلة  ٥ 
 

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

  المطلوبات.
  

  عقود اإليجار  ٦
  

جودات، بما في ذلك أراض وبنية تحتية للموانئ. فيما يلي معلومات حول عقود تقوم المجموعة باستئجار العديد من المو
  اإليجار التي أبرمتها المجموعة بصفتها الطرف المستأجر:

  اإلجمالي  تحتية للموانئبنية   أرض  موجودات حق االستخدام
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
        

  ٠٦٣٫٤٧٠  ٨٦٩٫٣٨٥  ١٩٤٫٨٤  ٢٠١٨يناير  ١الرصيد في 
  )٩٠٩٫١٢(  )١٨٥٫١١(  )٧٢٤٫١(  االستهالك المحمل للسنة

  ---------------------  ---------------------  ---------------------  
  ١٥٤٫٤٥٧  ٦٨٤٫٣٧٤  ٤٧٠٫٨٢  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الرصيد في 

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

  ٤٥٧٫١٥٤  ٣٧٤٫٦٨٤  ٨٢٫٤٧٠  ٢٠١٩يناير  ١الرصيد في 
  )١٢٫٩٠٩(  )١١٫١٨٥(  )١٫٧٢٤(  االستهالك المحمل للسنة

  ---------------------  ---------------------  ---------------------  
  ٤٤٤٫٢٤٥  ٣٦٣٫٤٩٩  ٨٠٫٧٤٦  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  ==========  ==========  ==========  
      التزامات عقود اإليجار

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  درهمألف   ألف درهم  

      التدفقات النقدية التعاقدية غير المخصومة: –تحليل فترات االستحقاق 
  ٢٥٩٫١٣٢  ١٦٦٫١٨٧  أقل من خمس سنوات

  ٤١٥٫٠٢٢٫١  ٩٨٨٫٤٨٧  أكثر من خمس سنوات
  ---------------------  ---------------------  

  ٦٧٤٫١٥٤٫١  ١٫١٥٤٫٦٧٤  ديسمبر ٣١إجمالي التزامات عقود اإليجار غير المخصومة في 
  ---------------------  ---------------------  

 ٣١ضمن بيان المركز المالي الموحد كما في  التزامات عقود اإليجار
  :٢٠١٩ديسمبر 

  
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

٣١١٫٢٦ ٢٧٫٧٧١  متداولة  
٢٣٥٫٤٩٠ ٥١٥٫٠٨٦  غير متداولة  

  --------------------- --------------------- 
  ٥٤٦٫٥١٦ ٥٤٢٫٨٥٧  
  --------------------- --------------------- 

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

  
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  

  

  

  

 ٢٤٫٩٩٧ ٢٦٫٣١١  الفائدة على التزامات عقود اإليجار
  ==========  ==========  

 ١٢٫٩٠٩ ١٢٫٩٠٩  إطفاء موجودات حق االستخدام
  ==========  ==========  



  أبوظبي للموانئ ش.م.عشركة 
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٢٩  
  

  المنح الحكومية المؤجلة  ٧
  

تتألف من قطعة أرض في منطقة  نقديةقامت حكومة أبوظبي خالل السنوات السابقة بمنح المجموعة موجودات غير 
الطويلة في إمارة أبوظبي، ومبنى المركز الرئيسي، وأثاث وتجهيزات، ومستودعات، وموانئ تجارية وموجودات 

 درهم. ١بقيمة إسمية بمبلغ  النقديةأخرى خاصة بالموانئ. تم االعتراف بهذه المنح الحكومية غير 
 

لتحقيق إيرادات إيجارية كعقارات مباني المكاتب المحتفظ بها يتم تصنيف المستودعات الممنوحة وأجزاء من 
إما لشغلها من قبل المالك أو لتطويرها لشغلها من قبل من الموجودات الممنوحة  يتم االحتفاظ بما تبقى. يةستثمارا

 المالك في المستقبل، ولذلك تم تصنيفها ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات.
 

تعويض عن بعض الموجودات التي ك للشركة، وافق المجلس التنفيذي على تمويل إضافي ٢٠١١ديسمبر  ١٣بتاريخ 
، قامت الشركة بتوقيع اتفاقية مع حكومة أبوظبي، من خالل ٢٠١٣ديسمبر  ١٢نشاؤها من قبل الشركة. بتاريخ تم إ

  ت.أبوظبي ("الدائرة") فيما يتعلق بهذه الموجودا –دائرة المالية 
  

 :فيما يلي أهم شروط هذه االتفاقية
 
 مليار درهم؛ ٦ .٠٤ قيام الدائرة بتعويض الشركة عن تكلفة إنشاء الموجودات بقيمة  
  مليون  ٦٢٢مليار درهم مقدم من قبل الدائرة، مع الفائدة المستحقة البالغة  ٥قرض بمبلغ سداد تنازل الدائرة عن

  درهم؛
  دائمة والتمتع بالموجودات بشكل دائم وفقاً لالتفاقية؛ وقيام الدائرة بمنح الشركة ملكية  
 لـحق دائم بشركة أبوظبي للموانئ  تمتع:  

 تطوير وتغيير وتعديل وإنشاء أو خالف ذلك معاملة الموجودات حسبما تراه مناسب؛ و  -
 والمرسوم. لنظامها األساسيإدارة واستخدام واالستفادة من الموجودات وفقاً   -

 
إلى أنها تمثل منحة مالية حكومية. وبالتالي، تم  المبرمة مع دائرة المالية، وخلصتدارة بتقييم االتفاقية اإلقامت 

كجزء من اتفاقية التسوية، استلمت مركز المالي الموحد. مليار درهم في بيان ال ٦ .٠٤منحة حكومية بقيمة ب االعتراف
الحكومية بما يتوافق مع األعمار اإلنتاجية للموجودات  ةاء المنحتم إطف .٢٠١٣ مليار درهم خالل ١ .٠٤المجموعة مبلغ 

  الممنوحة.
  

  الحكومية المؤجلة خالل السنة: فيما يلي الحركة في المنح
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٥٫٧٦٦٫٣٦٢  ٥٫٦٧١٫٥٦٨  يناير ١الرصيد في 
  ١٠٫٥٦٠  -  اإلضافات خالل السنة
  )١٠٥٫٣٥٤(  )١٠٥٫٧٥٤(  كإيرادات خالل السنةالمبالغ المعترف بها 

  --------------------  -------------------  
  ٥٫٦٧١٫٥٦٨  ٥٫٥٦٥٫٨١٤  ديسمبر ٣١الرصيد في 

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

  :في بيان المركز المالي الموحد على النحو التاليالحكومية المؤجلة  تم بيان المنح
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  درهمألف   ألف درهم  
      

  ١٠٥٫٥١٩  ١٠٥٫٧٥٤  ضمن المطلوبات المتداولة
  ٥٫٥٦٦٫٠٤٩  ٥٫٤٦٠٫٠٦٠  ضمن المطلوبات غير المتداولة

  ---------------------  ---------------------  
  ٥٫٦٧١٫٥٦٨  ٥٫٥٦٥٫٨١٤  
  ==========  ==========  



  ش.م.ع موانئلل شركة أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

    ٣٠  
  
  

 الممتلكات واآلالت والمعدات  ٨
  

 
البنية التحتية 

 للموانئ
البنية التحتية 

 تطوير األراضي المحطات الفرعية للطرق
 تحسيناتالمباني وال

 على المباني
مكتبية المعدات ال
 سياراتال ثاثاألو

تحسين البنية 
 التحتية للقناة

 المائية
  أعمال رأسمالية 

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

           التكلفة
 ١٢٫٠٩٩٫٠٣٩ ١٫٣٣١٫٣٩٥ ٧٫٨٠٤ ٣٫٢٢٧ ٥٠٧٫٩٧٨ ١٫٢٤٧٫٩١١ ٨٧٫٤٨٥ ٣٥٨٫٤٠٧ ٤٢٨٫٧٢٠ ٨٫١٢٦٫١١٢ ٢٠١٨يناير  ١في 

 ٤٣٢٫٢٢٣  ٤٣٢٫٢٢٣ - - - - - - - - اإلضافات خالل السنة
 - (٢٣١٫٣٣٢) - - ٦٣٫٩٧٣ ٨٥٫٦٩٩ ٥٫٥٦٦ - ٥٩٫٧٥٥ ١٦٫٣٣٩ المحول من أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز

 ٢١١٫٣٧٦ ٢١٫٧٧٧ - ٦٫٥٩٣ ١٣٨٫٩٩٢ ٤٤٫٠١٤ - - - -  االستحواذ من خالل دمج األعمال 
 (١٢٢٫٣١٠) (١٠٫٤٠٨) - (٦٫٤٦٠) (١٠٢٫٧٦٢) (٢٫٦٨٠) - - - - استبعادات شركة تابعة 

 (١٦٫٤٦١) - - - (١٦٫٤٦١) - - - - - االستبعادات
 ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ----------------------------- 

 ١٢٫٦٠٣٫٨٦٧ ١٫٥٤٣٫٦٥٥ ٧٫٨٠٤ ٣٫٣٦٠ ٥٩١٫٧٢٠ ١٫٣٧٤٫٩٤٤ ٩٣٫٠٥١ ٣٥٨٫٤٠٧ ٤٨٨٫٤٧٥ ٨٫١٤٢٫٤٥١ ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
  ==========  ==========  ==========  ==========  ==========  ==========  ==========  ==========  ==========  ============  

 ١٢٫٦٠٣٫٨٦٧ ١٫٥٤٣٫٦٥٥ ٧٫٨٠٤ ٣٫٣٦٠ ٥٩١٫٧٢٠ ١٫٣٧٤٫٩٤٤ ٩٣٫٠٥١ ٣٥٨٫٤٠٧ ٤٨٨٫٤٧٥ ٨٫١٤٢٫٤٥١ ٢٠١٩يناير  ١في 
 ٢٫٠١٦٫٨٨٣ ١٫٩٨١٫٣٩٧ - ٢٢٫٩٢٣ ١٢٫٥٣٩ ٢٤ - - - - اإلضافات خالل السنة

 - (٨٥٠٫٢٠٩) - - ١٤٩٫٨٢٧ ٦٤٤٫٠٠٠ - ٦٠٩ ١٠٫١٤٧ ٤٥٫٦٢٦ المحول من أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز
 ٩٢٫٠٨٣ - - ٣٦٫٥٦٦ ٩٫٢٧٠ ٤٦٫٢٤٧ - - - -  )١٢(إيضاح االستحواذ من خالل دمج األعمال 

 (١٩٫٣٣٥) - - (٨٫٥١٠) (١٠٫٥٧٣) - - - - (٢٥٢) االستبعادات
 ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ----------------------------- 

 ١٤٫٦٩٣٫٤٩٨ ٢٫٦٧٤٫٨٤٣ ٧٫٨٠٤ ٥٤٫٣٣٩ ٧٥٢٫٧٨٣ ٢٫٠٦٥٫٢١٥ ٩٣٫٠٥١ ٣٥٩٫٠١٦ ٤٩٨٫٦٢٢ ٨٫١٨٧٫٨٢٥ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
 ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ============ 

           االستهالك المتراكم
 ١٫١٩٠٫٧٠٧ - ٧٫٨٠٤ ٢٫٥٩١ ١٩١٫٥٩٥ ١٣١٫٢٦٧ - ٧١٫٣٦٩ ٨١٫٧٧٣ ٧٠٤٫٣٠٨ ٢٠١٨يناير  ١في 

 ٢٦٩٫٢٤٢ - - ٢٨٣ ٤٤٫٣٤٠ ٤٣٫٦٠٠ - ١٤٫٣٩٠ ١٩٫٣٩٣ ١٤٧٫٢٣٦ المحمل للسنة
 (١٢٫٩١٥) - - - (١٢٫٩١٥) - - - - - االستبعادات

  ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- 
٥٤٤٫٨٥١  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في   ١٫٤٤٧٫٠٣٤ - ٧٫٨٠٤ ٢٫٨٧٤ ٢٢٣٫٠٢٠ ١٧٤٫٨٦٧ - ٨٥٫٧٥٩ ١٠١٫١٦٦ 

  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== 
٥٤٤٫٨٥١  ٢٠١٩يناير  ١في   ١٫٤٤٧٫٠٣٤ - ٧٫٨٠٤ ٢٫٨٧٤ ٢٢٣٫٠٢٠ ١٧٤٫٨٦٧ - ٨٥٫٧٥٩ ١٠١٫١٦٦ 

 ٣٠٤٫١٩٣ - - ٧٫٠٦٦ ٧٥٫٨٩٧ ٣٧٫٥٧٩ - ١٤٫٤٠٥ ١٩٫٩٥٦ ١٤٩٫٢٩٠ المحمل للسنة
 (١٤٫٦٢٥) - - (٦٫٩٥٤) (٧٫٣٦٣) - - - - (٣٥) االستبعادات

  ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- 
 ١٫٧٣٦٫٦٠٢ - ٧٫٨٠٤ ٢٫٩٨٦ ٢٩١٫٢٨١ ٢١٢٫٤٤٦ - ١٠٠٫١٦٤ ١٢١٫١٢٢ ١٫٠٠٠٫٧٩٩ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

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

 ١١٫١٥٦٫٨٣٣ ١٫٥٤٣٫٦٥٥ - ٤٨٦ ٣٦٨٫٧٠٠ ١٫٢٠٠٫٠٧٧ ٩٣٫٠٥١ ٢٧٢٫٦٤٨ ٣٨٧٫٣٠٩ ٧٫٢٩٠٫٩٠٧ ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
 =========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ============ 

 ١٢٫٩٥٦٫٨٩٦ ٢٫٦٧٤٫٨٤٣ - ٥١٫٣٥٣ ٤٦١٫٥٠٢ ١٫٨٥٢٫٧٦٩ ٩٣٫٠٥١ ٢٥٨٫٨٥٢ ٣٧٧٫٥٠٠ ٧٫١٨٧٫٠٢٦ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
 =========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ========== ============ 



  ش.م.ع موانئلل شركة أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

    ٣١  
  
  

  (تابع)الممتلكات واآلالت والمعدات   ٨
  

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

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٢٣٢٫٦٣٢  ٢٥٧٫٩٥٨  التكاليف المباشرة
  ٣٦٫٦١٠  ٤٦٫٢٣٥  )٢٣(إيضاح المصروفات العمومية واإلدارية 

  -----------------  -----------------  
  ٢٦٩٫٢٤٢ ٣٠٤٫١٩٣ 
  ========  ========  
  

حول البيانات المالية الموحدة، تم  ٧رقم مناقشتها في اإليضاح  تباستثناء الممتلكات واآلالت والمعدات التي تم
درهم،  ١بتكلفة تبلغ  المجموعةالممنوحة من قبل حكومة أبوظبي إلى  كافة الممتلكات واآلالت والمعداتب االعتراف

شكل رئيسي من األعمال الرأسمالية قيد االنجاز ب تتألف. )٧(إيضاح تمثل القيمة االسمية للموجودات الممنوحة  بما
  التكاليف المتعلقة بتطوير ميناء ومنطقة خليفة الصناعية.

  
ضمن األعمال الرأسمالية  مليون درهم) ٨٥ .٢١ :٢٠١٨(مليون درهم  ١٠٧ .٠٦ رسملة تكاليف موظفين بقيمة تتم

  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١المنتهية في  خالل السنة اإلنجازقيد 
  

 ٣١المنتهية في  خالل السنة مليون درهم) ١٩ .١٣ :٢٠١٨(مليون درهم  ٢٦ .٢٨ تمت رسملة تكاليف اقتراض بقيمة
  . ٢٠١٩ديسمبر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٣٢  
  

  الموجودات غير الملموسة والشهرة التجارية  ٩
  

  
برامج 

  الكمبيوتر
الشهرة 
  التجارية

 عقود
 وعالقات
  اإلجمالي  الحقوق  العمالء

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
            التكلفة

 - - - - -  ٢٠١٨يناير  ١الرصيد في 
المستحوذ عليه خالل السنة من دمج 

١٠٠٫٣٢  األعمال  ٩٠٠٫١٧٢  ٨٢٤٫٦٧   -     ٨٢٤٫٢٧٢  
الحقوق المستحوذ عليها خالل السنة من 

  استبعاد شركة تابعة 
                 

-    
               

-    -   ١٧٠٫٢٧  ١٧٠٫٢٧  
)٣٢٫١٠٠(  استبعاد شركة تابعة   )٣٥٫٠٠٠(  -  )٦٧٫١٠٠(  

  -------------------- -------------------- ------------------- -------------------- -------------------- 
٩٠٠٫١٧٢ ٣٢٫٨٢٤ -  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الرصيد في   ٢٣٢٫٨٩٤  ١٧٠٫٢٧ 

  ========= ========= ======== ========= ========= 
 ٢٣٢٫٨٩٤ ٢٧٫١٧٠ ١٧٢٫٩٠٠ ٣٢٫٨٢٤ -  ٢٠١٩يناير  ١الرصيد في 

المستحوذ عليه خالل السنة من دمج 
 ٣٠٫٠١٠ - ٨٫٣٠٠ ٢١٫٧١٠ -  )١٢(إيضاح  األعمال

  --------------------  --------------------  -------------------  -------------------- --------------------  
 ٢٦٢٫٩٠٤ ٢٧٫١٧٠ ١٨١٫٢٠٠ ٥٤٫٥٣٤ -  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في الرصيد 

  =========  =========  ========  =========  =========  
       اإلطفاء المتراكم

 - - - - -  ٢٠١٨يناير  ١الرصيد في 
  ٧٩٠٫٦   ٤٥٣  ٣٣٧٫٦ - -  المحمل للسنة

  -------------------- -------------------- ------------------- -------------------- -------------------- 
 ٦٫٧٩٠  ٤٥٣  ٣٣٧٫٦ - -  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  ========= ========= ======== ========= ========= 
  ٧٩٠٫٦   ٤٥٣ ٦٫٣٣٧ - -  ٢٠١٩يناير  ١الرصيد في 

 ١٠٫٦٩٠ ٩٠٥ ٩٫٧٨٥ - -  المحمل للسنة
  -------------------- -------------------- ------------------- -------------------- -------------------- 

 ١٧٫٤٨٠ ١٫٣٥٨ ١٦٫١٢٢ - -  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  =========  =========  ========  =========  =========  

       صافي القيمة الدفترية
٥٦٣٫١٦٦ ٣٢٫٨٢٤ -  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  ٧١٧٫٢٦  ١٠٤٫٢٢٦  
  =========  =========  ========  =========  =========  

 ٢٤٥٫٤٢٤ ٢٥٫٨١٢ ١٦٥٫٠٧٨ ٥٤٫٥٣٤ -  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  ========= ========= ======== ========= ========= 
  

  الشهرة التجارية
  

المزروعي الستحواذ على شركة خالل السنة نتيجة ل ألف درهم ٢١٫٧١٠بقيمة  تجارية صافي شهرةتم االستحواذ على 
  .١٢راجع اإليضاح  خالل السنة، ن الجوي ذ.م.محللش
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٣٣  
  

  (تابع)الموجودات غير الملموسة والشهرة التجارية   ٩
  

  قيمة الاختبار انخفاض 
  

ة االفتراضات المستخدم اعتمدتلشهرة التجارية. دارة في نهاية السنة بإجراء اختبار انخفاض قيمة مقابل اقامت اإل
باإلضافة إلى  نةللسالمنتجة للنقد على النتائج الفعلية للشركة التابعة  ةلقيمة من االستخدام للوحدلأساس عند تشكيل 

  الموازنة المعتمدة.
  

  ة.بناًء على التقييم الذي تم إجراؤه ترى اإلدارة عدم وجود انخفاض في قيمة الشهرة التجارية في نهاية السن
  

  العمالء وعالقات عقود
  

 بناًء على ،٢٠١٨خالل  األعمال خالل دمجدرهم من  ١٧٢٫٩٠٠ تبلغ تم شراء موجودات غير ملموسة بقيمة عادلة
موجبها ومنشأة محلية تقوم ب أبوظبيمرافئ  –ش.م.خ لموانئ تشغيل ابين شركة أبوظبي لفيما تقييم عقد طويل األجل 

 ٢٠١٣ذ عام من للمنشأة المحليةخدمات عمليات البوابة  بتقديم أبوظبيمرافئ  –ش.م.خ لموانئ تشغيل اشركة أبوظبي ل
سنوات  ٣لمدة  ٢٠١٨تم تجديده في يناير ، وربع سنواتأل الخدمات اللوجستيةعقد  يمتد"). الخدمات اللوجستية("عقد 

  مع خيارين إضافيين للتجديد لمدة سنة واحدة.
  

إن . سنة ٢٥اللوجستية لمدة لمد أجل عقد الخدمات  ةالمحلي المنشأةرة تفاهم مع قامت إدارة المجموعة بتوقيع مذك
  قيد التوقيع من قبل الطرفين.االتفاقية المعدلة 

  
المزروعي االستحواذ على شركة ألف درهم نتيجة  ٨٫٣٠٠، ارتفعت عقود وعالقات العمالء بمبلغ ٢٠١٩خالل 

  .٢٠١٩يناير  ٢٤تاريخ ب للشحن الجوي ذ.م.م
  

  الحقوق
  

األجل مع نتيجة توقيع اتفاقية طويلة  ٢٠١٨ سنةدرهم خالل  ٢٧٫١٧٠ تبلغ على حقوق بقيمة عادلة االستحواذتم 
مرافئ  –ش.م.خ لموانئ تشغيل امن شركة تابعة مملوكة بالكامل (شركة أبوظبي ل ٪٤٩بيع نظير شركة شحن دولية 

   ).أبوظبي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٣٤  
  

  االستثماريةالعقارات   ١٠
  

  اإلجمالي  العقارات قيد التطوير  العقارات المكتملة  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

        التكلفة
  ٣٠٧٫٩٢٥  ١٨٫٩٨٨  ٢٨٨٫٩٣٧  ٢٠١٨يناير  ١الرصيد في 

  ١٠٢٫٨٦٩  ١٠٢٫٨٦٩  -  اإلضافات
  ---------------------  ---------------------  ---------------------  

  ٤١٠٫٧٩٤  ١٢١٫٨٥٧  ٢٨٨٫٩٣٧  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ الرصيد في
  ==========  ==========  ==========  

  ٤١٠٫٧٩٤  ١٢١٫٨٥٧  ٢٨٨٫٩٣٧  ٢٠١٩يناير  ١الرصيد في 
  ٣٧٫٧٤١  ٣٧٫٧٤١  -  اإلضافات
  -  )١٤٨٫٩١٨(  ١٤٨٫٩١٨  التحويالت

  ---------------------  ---------------------  ---------------------  
  ٤٤٨٫٥٣٥  ١٠٫٦٨٠  ٤٣٧٫٨٥٥  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 

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

  ١١٫٦٣٩  -  ١١٫٦٣٩  ٢٠١٨يناير  ١الرصيد في 
  ٦٫٠١١  -  ٦٫٠١١  المحمل للسنة

  ---------------------  ---------------------  ---------------------  
  ١٧٫٦٥٠  -  ١٧٫٦٥٠  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  ==========  ==========  ==========  
  ١٧٫٦٥٠  -  ١٧٫٦٥٠  ٢٠١٩يناير  ١الرصيد في 

  ٨٫٣٧٦  -  ٨٫٣٧٦  المحمل للسنة
  ---------------------  ---------------------  ---------------------  

  ٢٦٫٠٢٦  -  ٢٦٫٠٢٦  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  ==========  ==========  ==========  
        

        صافي القيمة الدفترية
  ٣٩٣٫١٤٤  ١٢١٫٨٥٧  ٢٧١٫٢٨٧  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

  ==========  ==========  ==========  
  ٤٢٢٫٥٠٩  ١٠٫٦٨٠  ٤١١٫٨٢٩  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

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

، تم تحقيق إيرادات إيجارية ٢٠١٩ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في العقارات االستثمارية من المستودعات.  فتتأل
، كما تم تكبد مصروفات صيانة مليون درهم) ٢١ .٢١: ٢٠١٨(مليون درهم  ٢٩ .٢٤من العقارات االستثمارية بمبلغ 

  .مليون درهم) ٣ .٢٧: ٢٠١٨(مليون درهم  ٧ .٧١بمبلغ 
  

تمثل القيمة اإلسمية للموجودات  هي مادرهم، و ١بتكلفة ية لدى المجموعة ستثماراال العقارات جزء منب تم االعتراف
على مستودعات وموجودات متعلقة ية ستثماراال العقارات. تشتمل هذه ٧رقم يضاح اإل كما هو مبين في الممنوحة

  بمنطقة خليفة الصناعية في أبوظبي وميناء زايد.
  

 ٤٣١ :٢٠١٨( ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في  مليون درهم ٧٣٦ للمستودعاتالمقدرة من قبل اإلدارة القيمة العادلة  بلغت
  . مليون درهم)

  
  
  
  
  



   شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٣٥  
  

  العقارات االستثمارية (تابع)  ١٠
  

بين  اديةعلتحويل التزام في معاملة  مقابل بيع أصل ما أو دفعهاستالمه  يمكني السعر الذي فالقيمة العادلة  تتمثل
قياس القيمة العادلة على افتراض أن معاملة بيع األصل أو  يرتكزتاريخ القياس. في السوق  األطراف المشاركة في
  تحويل االلتزام تتم إما:

  
 في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام؛ أو 
  لألصل أو االلتزام. مالءمة األسواق أكثرالسوق الرئيسي، في  حال عدم توفرفي  
  

  .مالءمة األسواق أكثرسوق الرئيسي أو يجب أن تكون المجموعة قادرة على الوصول إلى ال
  

فقات النقدية المستقبلية، للتد ةموثوقالتقديرات الإلى توقعات التدفقات النقدية المخصومة بناًء على  استناداً التقييم  تنفيذتم 
ً مدعمو  الحالية تقييمات اإلدارةيعكس  ٪٨ بواقعاإليجار الحالية وباستخدام معدل خصم  المتوقعة لترتيباتشروط الب ا
  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١هو التقييم  إن تاريخ إجراءتوقيت التدفقات النقدية. بشأن قيمة و اليقين لعدملسوق ل

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

  :بأكملها قياسعملية الل المدخالت الجوهرية األقل أهمية بالنسبةبناًء على النظام المتدرج للقيمة العادلة المبين أدناه، 
  

  غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مطابقة.األسعار المدرجة (  :١المستوى 
  

أساليب التقييم التي تكون فيها المدخالت الجوهرية األقل أهمية لعملية قياس القيمة العادلة ملحوظة بشكل   :٢المستوى 
  مباشر أو غير مباشر؛ و

  

  أهمية لعملية قياس القيمة العادلة غير ملحوظة.أساليب التقييم التي تكون فيها المدخالت الجوهرية األقل   :٣المستوى 
  

  :٢٠١٨و ٢٠١٩ديسمبر  ٣١فيما يلي النظام المتدرج لقياس القيمة العادلة كما في 
  
  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   اإلجمالي    
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  تاريخ التقييم  

الموجودات التي تم 
            العادلةاإلفصاح عن قيمتها 

            
٢٠١٩            

  ٧٣٥٫٩٠٠  -  -  ٧٣٥٫٩٠٠  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  العقارات االستثمارية
            

٢٠١٨    ==========  ========== ========== ==========  

  ٤٣٠٫٨٩١  -  -  ٤٣٠٫٨٩١  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١  العقارات االستثمارية
    ==========  ========== ========== ==========  

  



   شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٣٦  
  

  االستثمار في االئتالفات المشتركة  ١١
 

 أبوظبيمرافئ  –ش.م.خ لموانئ تشغيل اشركة أبوظبي لاالستثمار في   )١
  

ي ف ائتالف مشترك، مرافئ أبوظبي –ش.م.خ في شركة أبوظبي لتشغيل الموانئ  ٪٥٠حصة بنسبة  المجموعةتمتلك 
ي المجموعة فمسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. يتم احتساب حصة الالموانئ وإدارة مرافق الموانئ تشغيل 

  باستخدام طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية الموحدة. االئتالف المشترك
  

لموانئ تشغيل االمتبقية في شركة أبوظبي ل ٪٥٠ الحصة المتبقية البالغةاستحوذت المجموعة على ، ٢٠١٨في أبريل 
أصبحت شركة أبوظبي  ، وبذلكمليون درهم ٢٠٠أبوظبي من المساهمين اآلخرين مقابل إجمالي مرافئ  –ش.م.خ 

شغيل ت. لدى شركة أبوظبي لأبوظبيأبوظبي شركة تابعة مملوكة بالكامل لموانئ مرافئ  –ش.م.خ لموانئ تشغيل ال
تيجةً ن الحاويات"). عمليات" و"ةستياللوج العملياترئيسيان ("تشغيليان أبوظبي قطاعان مرافئ  –ش.م.خ لموانئ ا

 ). ٩مليون درهم (راجع اإليضاح  ٢٧٢لذلك، تم االستحواذ على موجودات غير ملموسة بمبلغ 
  

 بي إلىأبوظمرافئ  –ش.م.خ لموانئ تشغيل الشركة أبوظبي ل ةاللوجستي العمليات اقتطاع وتحويلتم ، ٢٠١٨خالل 
 ،مملوكة بالكامل لموانئ أبوظبي شركة ،)لتشغيل والخدمات اللوجستية ذ.م.ماشركة (موانئ أبوظبي  مستحدثة منشأة
  .أبوظبيمرافئ  –ش.م.خ لموانئ تشغيل اشركة أبوظبي للدى الحاويات  عملياتتم االحتفاظ  بينما

  
 ً أبوظبي مرافئ  –ش.م.خ لموانئ تشغيل اشركة أبوظبي لمن  ٪٤٩قامت موانئ أبوظبي ببيع  ،لمعاملة أعالهل الحقا

وفقاً "). اتفاقية البيع والشراء(" ٢٠١٨مايو  ٧شراء بتاريخ اتفاقية بيع وبموجب  المحدودةنفستمنت يمينال أترلشركة 
سيطرة إلدارة وأبوظبي مرافئ  –ش.م.خ لموانئ تشغيل اشركة أبوظبي لعمليات التفاقية البيع والشراء، ستخضع 

على  السيطرة موانئ أبوظبيفقدت  وعليه، .المحدودةنفستمنت أ يمينالتروشركة  أبوظبيموانئ  مشتركة من قبل
ت ذا بالموجودات والمطلوبات إيقاف االعترافبوقامت أبوظبي مرافئ  –ش.م.خ لموانئ تشغيل اشركة أبوظبي ل

مرافئ  – ش.م.خلموانئ تشغيل اأبوظبي لالمحتجزة في شركة  الحصةبيان المركز المالي الموحد. تم قياس  فيالصلة 
 ألف ١٧٫٨٥٠بقيمة تجارية شهرة  وتتألف بصورة فردية من ،مشتركائتالف بالقيمة العادلة وتم احتسابها كأبوظبي 

مليون درهم من السجالت المحاسبية  ٦٧ترتب على االستبعاد إيقاف االعتراف بموجودات غير ملموسة بمبلغ  .درهم
  ). ٩للمجموعة (راجع اإليضاح 

  
  ال ال دي بياالستثمار في   )٢

  
على  تيدي ام سي أي اس  وتشغيلها إلدارة السفنل ال دي بي اوشركة وقعت موانئ أبوظبي  ،٢٠١٨يونيو  ١٥في 

  :ة الطرفينطبواستم إدارتها وتشغيلها بشكل مشترك ، بحيث تالمشتركة أدناه االئتالفاتعلى تشكيل  تعهد بالموافقة
  

  كى شبنج انفستمنت ليمتد ("كى شبنج")؛ -١
  إل إم شبنج مانجمنت ليمتد ("ايه إل إم شبنج")؛ايه  -٢
  كامباني ديس شارجرز دي جوني اس ايه (سي سي جي")؛ و -٣
  كامباني ماريتايم دي جوني اس ايه ("سي إم جي"). -٤
  

واد إدارة عمليات نقل مبغرض من السفن  محددعدد المنشآت في بناء وامتالك وتشغيل الهدف الرئيسي من هذه يتمثل 
  من ميناء غينيا إلى السفن األم في المحيط لشحنها إلى اإلمارات العربية المتحدة. دةمحد

  



   شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٣٧  
  

  (تابع)االستثمار في االئتالفات المشتركة   ١١
  

  لمجموعة في نهاية فترة التقرير:دى االمشتركة لفيما يلي تفاصيل االئتالفات 
  

 
خالل  ال دي بي ال وشركة أبوظبيمرافئ  –ش.م.خ لموانئ تشغيل اأبوظبي ل شركة في اتحركة االستثمارفيما يلي 

  السنة:
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  -  ١٨٫٠٥٥  يناير ١الرصيد في 
شركة أبوظبي الحصة الموجودة مسبقاً في  األرباح من إعادة قياس

  ٢٠٠٫٠٠٠  -   أبوظبيمرافئ  –ش.م.خ لموانئ تشغيل ال
  )٢٠٠٫٠٠٠(  -  المحول إلى استثمارات في شركات تابعة 

  )١١٫٧٩٤(  ٢٫٥٥٢  السنة )خسائرأرباح/ (الحصة في 
  ١٫٣٦٥  ٩٤  الشاملة األخرى للسنة الحصة في اإليرادات

ش.م.خ ئ لموانتشغيل اأبوظبي لشركة القيمة العادلة للحصة المتبقية في 
  ٢٨٫٢٧٩  -  (بما في ذلك الشهرة التجارية)  أبوظبيمرافئ  –

  ٢٠٥  -  ال دي بي ال لدى شركةاالستثمارات اإلضافية 
  -----------------  -----------------  

  ١٨٫٠٥٥  ٢٠٫٧٠١  ديسمبر ٣١الرصيد في 
  ========  ========  

 بيان المركز المالي لالئتالفات المشتركة:ملخص فيما يلي 
  

  
لموانئ تشغيل اأبوظبي ل
  أبوظبيمرافئ  –ش.م.خ 

 
  ال دي بي ال

  ٢٠١٨  ٢٠١٩   ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  درهم  ألف درهم   ألف درهم  درهمألف   
            

  -  ٨٦٫١٦٩   ١٨١٫٨١٣  ٢٣٧٫٢٦١  الموجودات المتداولة
  -  ٤٢٦٫٩٥١   ٩٧٣٫٠٣٢  ١٫١١٥٫١٧٨  الموجودات غير المتداولة

  -  )٢٥٨٫٢٩١(   )٣٠٨٫٣٣٠(  )٢١٨٫١١٩(  المطلوبات المتداولة
  -  )٢٧٣٫٨٩١(  )١٫٠٠٣٫٢٤٤( )١٫٢٩٩٫٨٠٦(  المطلوبات غير المتداولة

  ----------------------  ----------------------   -----------------  -----------------  
  -  )١٩٫٠٦٢(   )١٥٦٫٧٢٩(  )١٦٥٫٤٨٦(  المطلوباتصافي 

  -  -   -  ٢٫٨٥١حصة المجموعة في صافي الموجودات 
  -  -   ١٧٫٨٥٠  ١٧٫٨٥٠  الشهرة التجارية

  -----------------  -----------------    -----------------  -----------------  
القيمة الدفترية الستثمارات المجموعة 

  ١٧٫٨٥٠  ٢٠٫٧٠١  في االئتالفات المشتركة
 

-  ٢٠٥  
  ========  ========    ========  ========  

  بلد التسجيل    نسبة الملكية    االئتالف المشترك
    ٢٠١٨  ٢٠١٩      
            

  اإلمارات    ٪٥١  ٪٥١   بيأبوظمرافئ  –ش.م.خ لموانئ تشغيل اأبوظبي لشركة 
  اإلمارات    ٪٥٠  ٪٥٠    كى شبنج انفستمنت ليمتد

  اإلمارات    ٪٥٠  ٪٥٠    ايه إل إم شبنج مانجمنت ليمتد
  غينيا    ٪٥٠  ٪٥٠    كامباني ديس شارجرز دي جوني اس ايه

  غينيا    ٪٥٠  ٪٥٠    كامباني ماريتايم دي جوني اس ايه



   شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٣٨  
  

  (تابع)االستثمار في االئتالفات المشتركة   ١١
  

  تشتمل مبالغ الموجودات والمطلوبات أعاله على ما يلي:
  

  
لموانئ تشغيل اأبوظبي ل
  أبوظبيمرافئ  –ش.م.خ 

 
  ال دي بي ال

  ٢٠١٨  ٢٠١٩   ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  درهم  ألف درهم   ألف درهم  درهمألف   
           

  -  ٢٤٫٥٧٤   ٨٠٫٦٣٠  ٦٥٫٤١٥  النقد واألرصدة المصرفية
  -------------------  -------------------   -------------------  ----------------- 

المطلوبات المالية (باستثناء الذمم الدائنة 
  -  -   )٣١٢٫٤٠٥(  )٤٧٢٫١١٤(  التجارية والمخصصات)

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

  فيما يلي ملخص بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى:
  

  
 ش.م.خلموانئ تشغيل اأبوظبي ل
  ال دي بي ال  أبوظبيمرافئ  –

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

  -  ٩٥٫٧٩٦  ٢٩٩٫٠٦٤  ٣٦٨٫٢٣٧  اإليرادات
  -  )٩٨٫٣٠١(  )١٣٨٫٦٤١(  )١٤٧٫٧٢٢(  المباشرةالتكاليف 

  -  )١٢٫٥٩٧(  )١٥٥٫٦٢٥(  )١٥١٫٥٦٢(  المصروفات اإلدارية
  -  )٢٫٥٦٣(  )٥٣٫٩١٣(  )٦٢٫٣٧٧(  تكاليف التمويل
  -  ٢٥٤  ١٣٫٢٢٥  ١٫٢٤٥  إيرادات أخرى

  -----------------  -----------------  -----------------  -----------------  
  -  )١٧٫٤١١(  )٣٥٫٨٩٠(  ٧٫٨٢١  (خسائر) السنةأرباح / 

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

  -  )٢٠٥(  )١١٫٧٩٤(  ٢٫٧٥٧  )خسائرال(حصة المجموعة في األرباح/ 
          

          الخسائر الشاملة األخرى للسنة
الحصة في الخسائر الشاملة األخرى 

  -  -  ١٫٣٦٥  ٩٤  للسنة
  -----------------  ------------------  -----------------  -----------------  

  -  )٢٠٥(  )١٠٫٤٢٩(  ٢٫٨٥١  إجمالي الخسائر الشاملة للسنة
  ========  ========  ========  ========  

  
نظراً ألن هذه الخسائر قد  ةالمشترك اتألف درهم من االئتالف ٨٫٥٠١مبلغ بلم تقم المجموعة باالعتراف بخسائر 
 . ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في كما تجاوزت القيمة الدفترية لالستثمارات 

  
  االستحواذ على شركة تابعة  ١٢

  
كامل رأس مال شركة المزروعي للشحن الدولي ذ.م.م ("ميكو") بموجب  على ٢٠١٩استحوذت المجموعة خالل 

. بلغ إجمالي ثمن الشراء المتفق عليه ٢٠١٩يناير  ١دخلت المعاملة حيز التنفيذ اعتباراً من  ."شراء أسهم"اتفاقية 
  مليون درهم.  ١١٠مقابل االستحواذ على ميكو 

  
  



   شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٣٩  
  

  االستحواذ على شركة تابعة (تابع)  ١٢
  

والشحن  الجوييتمثل النشاط الرئيسي لشركة ميكو بصورة رئيسية في تقديم الخدمات اللوجستية وخدمات الشحن 
والنقل البري وإدارة سلسلة التوريد وغيرها من الخدمات ذات القيمة المضافة في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

  وبالتالي ترتكز النظرة االقتصادية للشركة على الخدمات اللوجستية وخدمات النقل في دولة اإلمارات.
  

الئها من خالل توفير منتجات لوجستية متكاملة لتحفيز األسواق تعتزم المجموعة تقديم خدمات ذات قيمة مضافة لعم
 والوصول إليها.

 
ات إدارة المستودعلدخول السوق مع للمجموعة  شركة ميكو سوف يوفر منصة، فإن االستحواذ على باإلضافة إلى ذلك

  يات.الخبرة في القطاع والسيطرة الكاملة على العملالداخلية وقدرات النقل جنبا إلى جنب مع 
  

 يأبوظب شركةشركة رائدة في مجال الخدمات اللوجستية في السوق سوف يمكن المجموعة أن االستحواذ على  ترى
  العمليات المحلية. باإلضافة إلىالعمليات اللوجستية  من الوصول والسيطرة الكاملة على للموانئ

  
شركة أبوظبي هي شركة رائدة في مجال الخدمات اللوجستية فإن ذلك من شأنه أن يعزز قدرة  ميكو شركة ألننظراً 

  على توفير الحلول اللوجستية المتكاملة لمجموعة واسعة من العمالء على الصعيدين الدولي والمحلي. للموانئ
   

تمارس المجموعة سيطرة على  مليون درهم. ١٨٠بمبلغ  شركة أبوظبي للموانئترتب على االستحواذ زيادة إيرادات 
  شركة ميكو نظراً لكونها شركة تابعة مملوكة بالكامل من قبل المجموعة.

  
  الموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المفترضة

  

 كما في تاريخ االستحواذ: لدى ميكوفيما يلي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة للتحديد 
  
  اإلجمالي    
  ألف درهم    

      الموجودات
 ٩٢٫٠٨٣    )٨(إيضاح الممتلكات واآلالت والمعدات 

 ٨٫٣٠٠    )٩(إيضاح الموجودات غير الملموسة الناتجة عن االستحواذ 
 ١٠٫٥٤٨    الموجودات المتداولة األخرى

 ٤٨٫٢٦٣    الذمم المدينة التجارية واألخرى
 ٥٫١٦٩    النقد واألرصدة المصرفية

    ----------------- 
    ١٦٤٫٣٦٣ 
    ======== 

     المطلوبات
)١٩٫٨٠٧(    قرض مصرفي  

)٥٠٫٦٩١(    الذمم الدائنة التجارية واألخرى  
)٥٫٥٧٥(    )١٩(إيضاح مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين   

    ------------------- 
    )٧٦٫٠٧٣(  
    ========= 

 ٨٨٫٢٩٠    صافي الموجودات القابلة للتحديد المستحوذ عليها
    =========  

  
  
  
  
  



   شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٤٠  
  

  (تابع)االستحواذ على شركة تابعة   ١٢
  

  القيمة العادلة
  

ستقل. مالمستحوذ عليها في تاريخ الشراء بالتعاون مع مقيم لموجودات الملموسة وغير الملموسة ا تقييمتم االنتهاء من 
  :المستحوذ عليهاللموجودات األساسية فيما يلي أساليب التقييم المستخدمة لقياس القيمة العادلة 

  

  أسلوب التقييم    الموجودات المستحوذ عليها
      

 يراعي :تكلفة االستبدال بعد احتساب االستهالك طريقةومقارنة السوق  طريقة    الممتلكات واآلالت والمعدات
عد ، وتكلفة االستبدال بالسوق لبنود مماثلة عند توفرهانموذج التقييم أسعار 

ً احتساب االستهالك حيثما  تساب بعد اح. تعكس تكلفة االستبدال يكون مناسبا
ي. يعتبر دالوظيفي واالقتصانتيجة التلف المادي والتقادم  تعديالتال االستهالك

 بمن األسالي إعادة اإلنتاج/ بعد احتساب االستهالك أسلوب تكلفة االستبدال
 ليلدعدم وجود  المستخدمة لتقدير قيمة الموجودات المحددة في حالمقبولة ال

  السوق. مناسب في
      

 عدد الفتراتمت الزائد العائدطريقة لغرض تقييم العقد، تم تطبيق منهج التقييم:     الموجودات غير الملموسة
تتضمن طريقة العائد الزائد متعدد الفترات تقييم صافي  بموجب طريقة اإليرادات.

بة نس بعد خصممصادر اإليرادات المتبقية المشتق من عالقات وعقود العمالء 
لتعكس اإليرادات المنسوبة لكافة  ذات الصلةمصروفات الموجودات  من

 الموجودات، المستخدمة في تعزيز الملموسة وغير الملموسة الموجودات األخرى
  مالء. عالقات وعقود العغير الملموسة المتعلقة ب

  
 مطلوبات طارئة فيموجودات أو ترية. ال يوجد إن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المتبقية تقارب قيمها الدف

  تاريخ االستحواذ.
 

  الشهرة التجارية
  

  تم االعتراف بالشهرة التجارية الناتجة عن االستحواذ على النحو التالي:
  

  اإلجمالي     
  ألف درهم    
      

 ١١٠٫٠٠    ثمن الشراء
)٨٨٫٢٩٠(    ناقصاً: القيمة العادلة لصافي الموجودات القابلة للتحديد  

    ----------------- 
 ٢١٫٧١٠    )٩إجمالي الشهرة التجارية (إيضاح 

    ======== 
  

  عالقات وعقود العمالء
  ألف درهم نتيجة االستحواذ على (ميكو). ٨٫٣٠٠تم االعتراف بعالقات وعقود عمالء بقيمة تقارب 

  
  

  ألف درهم    تحليل التدفقات النقدية الخارجة عند االستحواذ:
      
 ٩٠٫٠٠٠    المدفوع لالستحواذ على ميكو يثمن النقدال

 ١٤٫٠٥٥    النقد وما يعادله المستحوذ عليه مع الشركة التابعة
    ----------------- 

 ١٠٤٫٠٥٥    صافي التدفقات النقدية عند االستحواذ
    ======== 



   شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٤١  
  

  واألخرى الذمم المدينة التجارية  ١٣
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  

        
  ١٫٢٩٥٫٤٢٥  ١٫٣٥٠٫٩٠٤  الذمم المدينة التجارية 

  ٤٢٦٫٣٢٤  ٦٨٥٫١٨٨  ) ٢٥(إيضاح المستحق من أطراف ذات عالقة 
  ٥١٫٥٠٢  ٥٩٫٠٢٧  المبالغ المستحقة من الموظفين

  ٢٤٫٣٧٦  ٥٧٫٣٢٣  إيرادات مستحقة
  ١٤٫٨١٩  ٩٩٫٧٦٠  ذمم مدينة أخرى

  --------------------  -------------------  
  ١٫٨١٢٫٤٤٦  ٢٫٢٥٢٫٢٠٢  

 ً   )٢٨٦٫٧٩١(  )٢٧٥٫٠٣١(  : مخصص انخفاض القيمة ناقصا
  --------------------  -------------------  
  ١٫٥٢٥٫٦٥٥  ١٫٩٧٧٫١٧١  
  =========  =========  

  
 درهم ألف ١٫٠٠٧٫٥٣٥يتضمن رصيد الذمم المدينة التجارية إيجارات مستحقة لم يتم إصدار فواتير بشأنها بمبلغ 

  .)درهم ألف ٨٣٦٫٧٢٣: ٢٠١٨(
  

  : الذمم المدينة التجارية واألخرىقيمة انخفاض فيما يلي الحركة في مخصص 
  
  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

٣٧٢٫٢٢٧ ٢٨٦٫٧٩١  يناير  ١الرصيد في   
٠٥٨٫٨٧ ٥٤٫٥٢٤  خالل السنة المخصص المرصود  

)٦٦٫٢٨٤(  خالل السنةمبالغ مشطوبة   ( ٦٣٩٫٢٧ ) 
  -----------------  ----------------- 

٧٩١٫٢٨٦ ٢٧٥٫٠٣١  ديسمبر  ٣١الرصيد في   
  ========  ======== 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ش.م.ع موانئلل شركة أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

    ٤٢  
  
  

  (تابع)واألخرى  المدينة التجاريةالذمم   ١٣
  

  ديسمبر: ٣١الذمم المدينة التجارية واألخرى كما في إجمالي فيما يلي فترات استحقاق 
  

    
لم تتجاوز موعد 

  تجاوزت موعد استحقاقها ولكنها لم تتعرض النخفاض في القيمة  استحقاقها 
تجاوزت موعد 

  استحقاقها 

  اإلجمالي  

ولم تتعرض 
النخفاض في 

  القيمة
٣٠ – ٠   

 ً   يوما
٦٠ – ٣١ 
  يوماً 

٩٠ – ٦١ 
  يوماً 

١٨٠ – ٩١ 
 ً   يوما

 ١٨٠أكثر من 
  يوماً 

وتعرضت 
النخفاض في 

  القيمة
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

                  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  ٦٧٫٢٩٠  ٣٠٫٢٦٧  ٤١٫٤١٦  ٢٠٫٥٦٢  ٢٩٫٧٢٤  ٦٣٫١٩٢  ١٫٠٩٨٫٤٥٤  ١٫٣٥٠٫٩٠٤  الذمم المدينة التجارية

  ١٣٥٫٤٦١  ٥٧٫١٤٤  ٣٥٫٦١٦  ٢٫١١١  ٧٫٤٥٨  ١٠٧٫٨٤٢  ٣٣٩٫٥٥٥  ٦٨٥٫١٨٨  المستحق من أطراف ذات عالقة
  -  -  -  -  -  -  ٥٩٫٠٢٧  ٥٩٫٠٢٧  مبالغ مستحقة من الموظفين

  -  -  -  -  -  -  ٩٩٫٧٦٠  ٩٩٫٧٦٠  ذمم مدينة أخرى
  --------------------  -------------------  ----------------  --------------  ---------------  --------------  ---------------  ----------------  
  ٢٠٢٫٧٥١  ٨٧٫٤١١  ٧٧٫٠٣٢  ٢٢٫٦٧٣  ٣٧٫١٨٢  ١٧١٫٠٣٤  ١٫٥٩٦٫٧٩٦  ٢٫١٩٤٫٨٧٩  
  =========  =========  ========  =======  =======  =======  =======  =======  
                  

                  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
  ٥٣٫٢٦٢  ٦٨٦٫٣١  ٤٢٥٫٢٠  )١٦٫٨٩٥(  ٢٠٫٤١٩  ٩٠١٫٣١  ١٫١٥٤٫٦٢٧  ١٫٢٩٥٫٤٢٥  الذمم المدينة التجارية

  ٢١٫٠٣٥  ٣٢٧٫١٧  ٣٨٧٫٢  ٥١٫٩١١  ٢٩٫٧٣٨  ١٦٥٫٧٠  ٢٣٣٫٧٦١  ٤٢٦٫٣٢٤  المستحق من أطراف ذات عالقة
  -  -  -  -  -  -  ٥١٫٥٠٢  ٥١٫٥٠٢  مبالغ مستحقة من الموظفين

  -  -  -  -  -  -  ١٤٫٨١٩  ١٤٫٨١٩  مدينة أخرىذمم 
  --------------------  -------------------  ----------------  --------------  --------------  --------------  ---------------  ---------------  
  ٧٤٫٢٩٧  ٠١٣٫٤٩  ٨١٢٫٢٢  ٣٥٫٠١٦  ٥٠٫١٥٧  ٠٦٦٫١٠٢  ١٫٤٥٤٫٧٠٩  ١٫٧٨٨٫٠٧٠  
  =========  =========  =======  ======  ======  ======  =======  =======  
  



  ش.م.ع موانئلل شركة أبوظبي
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

    ٤٣  
  
  

١٤   ً   المصروفات والمبالغ المدفوعة مقدما
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم    

      
  ٩٠٫٥٦٨  ٦٨٫٧٦٥  مبالغ مدفوعة مقدماً إلى المقاولين

 ً   ٢١٫٦٧٥  ٢٠٫٢٧٤  المصروفات المدفوعة مقدما
  ---------------  ---------------  
  ١١٢٫٢٤٣  ٨٩٫٠٣٩  
  =======  =======  
  

  المخزون  ١٥
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ١٥٫٣٣٢  ١٧٫٧١٧  قطع الغيار
  )٤٫٩١٦(  )٥٫٩٠٨(  الحركة ءمخصص المخزون المتقادم والمخزون بطيناقصاً: 

  -------------  -------------  
  ١٠٫٤١٦  ١١٫٨٠٩  
  ======  ======  

  

  الحركة: ءفيما يلي الحركة في مخصص المخزون المتقادم والمخزون بطي
  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٤٫٦٤٣  ٤٫٩١٦  يناير ١الرصيد في 
  ٢٧٣  ٩٩٢  )٢٣(اإليضاح  المخصص المرصود خالل السنة

  -------------  -------------  
  ٤٫٩١٦  ٥٫٩٠٨  ديسمبر ٣١الرصيد في 

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

  واألرصدة المصرفيةالنقد   ١٦
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ١٫٥٥٧  ٢٫١١٩  النقد في الصندوق
  ٩٣٫٧٣٧  ٩٥٫٠٩٦  لدى البنوك حسابات جاريةو ةودائع ثابت

  ----------------  ----------------  
  ٩٥٫٢٩٤  ٩٧٫٢١٥  النقد وما يعادله في بيان المركز المالي

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

  )٩٫٧٨٣(  )٩٫٧١٣(  ثالثة أشهر أصلية تزيد عن استحقاق فترات ودائع ذاتناقصاً: 
  ----------------  ----------------  

  ٨٥٫٥١١  ٨٧٫٥٠٢  النقد وما يعادله 
  -  )٢٢٫١٢٠(  السحوبات المصرفية على المكشوف ناقصاً:

  ----------------  ----------------  
  ٨٥٫٥١١  ٦٥٫٣٨٢  النقد وما يعادله في بيان التدفقات النقدية الموحد

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

  سنوياً). ٪١ .٤٦: ٢٠١٨(سنوياً  ٪١ .٨١تخضع الودائع الثابتة لدى البنوك لمتوسط سعر فائدة بواقع 



   شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٤٤  
  

  رأس المال  ١٧
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  

      الُمصدر والمدفوع بالكاملالُمصرح به و
  ٣٫٨٤٠٫٠٠٠  ٣٫٨٤٠٫٠٠٠  يناير ١كما في 

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

٣٨٤٫٠٠٠٫٠٠٠: ٢٠١٨( ٣٨٤٫٠٠٠٫٠٠٠(   
  ٣٫٨٤٠٫٠٠٠  ٣٫٨٤٠٫٠٠٠  درهم للسهم ١٠بواقع  ةعادي أسهم

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

مال الشركة قرار بتوجيه دائرة المالية لزيادة رأس المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي، أصدر ٢٠١١ديسمبر  ١٣في 
، حصلت الشركة على موافقة وزارة االقتصاد ٢٠١٤ سنةخالل  درهم. مليار ٥مليون درهم إلى  ٥٠٠من  المصرح به

  مليار درهم. ٥لزيادة رأسمالها المصرح به إلى 
  

 سنة. خالل المال رأس إضافية في ألف درهم كمساهمة ٢٫٠٠٠٫٠٠٠ضخ مبلغ بدائرة المالية ، قامت ٢٠١١ سنةخالل 
  .المال رأس إضافية في ألف درهم كمساهمة ١٫٣٤٠٫٠٠٠بضخ مبلغ آخر قدره دائرة المالية ، قامت ٢٠١٣

  
 ٣٫٣٤٠٫٠٠٠تم االنتهاء من اإلجراءات القانونية لتحويل رأس المال اإلضافي المدفوع والبالغ ، ٢٠١٥فبراير  ١٦في 

  .ألف درهم إلى رأسمال
  

مليار  ٥مال الشركة المصرح به من لتخفيض رأس جلس التنفيذي إلمارة أبوظبي قرار، أصدر الم٢٠١٥يوليو  ١٥في 
  .٢٠١٨أكتوبر  ٢ بتاريخألف درهم. تم االنتهاء من اإلجراءات القانونية  ٣٫٨٤٠٫٠٠٠درهم إلى 

  
  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١أسهم خالل السنة المنتهية في  ةلم تقم المجموعة بشراء أي

  
  االحتياطي القانوني  ١٨
  

 ً  ٪١٠تحويل يتعين  ٢٠١٥لسنة  )٢(لقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم وا لنظام األساسي للشركةل وفقا
تياطي إلى هذا االح رصيد حتى يصل غير القابل للتوزيع، قانونيالحتياطي االإلى  للمجموعة األرباح السنويةصافي من 
  . المدفوع من رأسمال الشركة كحد أدنى، ٪٥٠

  

  مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين  ١٩
  

  فيما يلي الحركة في مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين:
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٤٩٫٠٩٦  ٥٧٫٦١١  يناير  ١الرصيد في 
  ١٢٫٥٨٣  ١٣٫٧٢٢  المحمل خالل السنة

  ١٦٫٣٤٢  ٥٫٥٧٥  )١٢(إيضاح المستحوذ عليه من دمج األعمال 
  )١٦٫٣٠٤(  -  استبعاد شركة تابعة 

  )٤٫١٠٦(  )٧٫٦٩٣(  المبالغ المدفوعة خالل السنة
  ---------------  ---------------  

  ٥٧٫٦١١  ٦٩٫٢١٥  ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  =======  =======  

  
   



   شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٤٥  
  

  القروض  ٢٠
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٩٥٨٫٦٥٦  ١٫٦٩١٫٩٠٠  (أ)تسهيالت ائتمانية مصرفية 
  -  ٢٨٫٠٨٦  (ب)ألجل  قرض

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

  ٩٥٨٫٦٥٦  ١٫٧١٩٫٩٨٦  
  =========  ========= 
  

  :كما يلي التسهيالت االئتمانية المصرفيةيتم سداد   )أ(
  
      

  ٩٥٨٫٦٥٦  ١٫٦٩١٫٩٠٠  متداولةغير 
  ------------------  ------------------ 

  

ديسمبر  ٣١مليار درهم. يخضع التسهيل لمعدالت فائدة متغيرة. كما في  ٣. ٣حصلت المجموعة على تسهيل ائتمان بمبلغ 
. درهم) ألف ٩٥٨٫٦٥٦: ٢٠١٨(درهم  ألف ١٫٦٩١٫٩٠٠، بلغت المبالغ المستخدمة من هذا التسهيل مبلغ ٢٠١٩

  .٢٠٢١يوليو  ١دفعة واحدة بتاريخ على يستحق سداد هذا التسهيل 
 
 :القرض ألجل كما يليسداد يتم    )ب(

  
  -  ٢٨٫٠٨٦  :متداول

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

خالل السنة، لدى المجموعة قرض ألجل من أحد شركة المزروعي للشحن الدولي ذ.م.م ("ميكو") نتيجةً لالستحواذ على 
يستحق سداد القرض ألجل من خالل . ٪٣. ٥اإلمارات زائداً  لدى بنوكالبنوك المحلية يخضع لمعدالت الفائدة السائدة 

لم يتم االلتزام ببعض التعهدات المالية الخاصة باتفاقية  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في . ٢٠٢٣أقساط ربع سنوية تنتهي في 
عقد فيما يتعلق بمعدل تغطية خدمة الدين ومعدل تغطية الفائدة. وبالتالي فإن الجزء غير المتداول للقرض ألجل والبالغ ال

  .متداولألف درهم قد تمت إعادة تصنيفه على أنه  ١٦٫٨٥٣
  

  الذمم الدائنة التجارية واألخرى  ٢١
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  

  ألف درهم  ألف درهم 
      

  ٢٨٫٢٧٩  ٤٨٫٤٤٨  والموردينمبالغ مستحقة للمقاولين 
  ٥٤٢٫٥٩٧  ٩٥٤٫٦٩٣  المصروفات المستحقة وتكاليف اإلنشاء ذات الصلة

  ٦١٫٧٧١  ١٢٠٫٠٢٩  )٢٥(إيضاح المستحق إلى أطراف ذات عالقة 
  ٢٠٫٠٢٧  ٦٣٫٢٢٢  ذمم محتجزات دائنة

  ٢٤٧٫١٨١  ٢٦٨٫٣٩١  مبالغ مدفوعة مقدماً من قبل العمالء
  ٢٠٫٧٤١  ٣٤٫١١٦  ودائع العمالء

  ١٩٠٫٦٤٦  ٦٠٩٫٦١٨  )٢٥(إيضاح مبالغ مستلمة مقدماً مقابل مشاريع 
  ٦٨٫٥٣٠  ١٠٩٫٢٤٦  ذمم دائنة أخرى

  -------------------  -------------------  
  ١٫١٧٩٫٧٧٢  ٢٫٢٠٧٫٧٦٣  
  =========  =========  

بغرض ضمان سداد كافة  المالية يوماً. تقوم المجموعة بتطبيق سياسات إدارة المخاطر ٦٠يبلغ متوسط فترة االئتمان 
  الذمم الدائنة خالل فترة االئتمان.

  



   شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٤٦  
  

  اإليرادات  ٢٢
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم 

      
  ١٣٧٫١٨٥ ١٥٢٫٥٣٩  تحتية للموانئإيرادات إيجار البنية ال

  ٢٠٩٫٢٩١  ٣٧٩٫٨٢٢  مالحيةخدمات 
  ٦٠٧٫٣٧٨  ٧٣٧٫٧٢٨  عمليات الموانئ والبضائع العامة

  ١٦٦٫٧٤٩  ١٥٧٫٣٦٠  من ميناء خليفة اإليجارإيرادات 
  ٣٣٦٫٣٢٤  ٣٤٦٫٢١٥  اإليرادات من المنطقة الصناعية

  ٢٤١٫٢٢٤  ١١٧٫١٨٠  إيرادات من إيجار المخازن
  ٩٨٣  ٦٣٤  إيرادات من إيجار المكاتب

  --------------------  --------------------  
  ١٫٦٩٩٫١٣٤  ١٫٨٩١٫٤٧٨  
  ==========  ==========  

  

ايرادات االيجار من البنية التحتية للموانئ تمثل ايجار مرسى، ومنصة وطريق في ميناء خليفة ورسوم أخرى استناداً  إن
  .وإيجار المراسي في موانئ أخرى إلى األوزان المستحقة

 
 مستخدمي الموانئ. لكافةتمثل إيرادات الخدمات المالحية إيرادات من الخدمات المالحية الممنوحة 

 
ألراضي الصناعية واللوجستية والمستودعات التي سبق إنشاؤها في ل عقد إيجارإليرادات من المنطقة الصناعية اتمثل 

  قع بجوار ميناء خليفة. والتي تخليفة الصناعية في أبوظبي (كيزاد) منطقة 
  

 اإليجار من المستودعات في ميناء زايد والمصفح. إيراداتمستودعات الإيرادات اإليجار من تمثل 
 

  .خليفةميناء اإليجار من المباني في ميناء زايد و إيراداتالمكاتب  مساحاتإيرادات اإليجار من تمثل 
 

 تحليل اإليرادات من العقود مع العمالء  أ)
  

  فيما يلي تحليل اإليرادات من العمالء حسب مجموعات المنتجات والخدمات األساسية وتوقيت االعتراف باإليرادات:
  
  إيرادات اإليجار    المالحيةالخدمات     والميناءعمليات الشحن   
  ٢٠١٨  ٢٠١٩    ٢٠١٨  ٢٠١٩    ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم    ألف درهم  ألف درهم    ألف درهم  ألف درهم  

توقيت االعتراف 
                  باإليرادات:

المنتجات المحولة في 
  -  -    ٢٠٩٫٢٩١  ٣٧٩٫٨٢٢    ٦٠٧٫٣٧٨  ٧٣٧٫٧٢٨  نقطة زمنية
والخدمات المنتجات 

المحولة على مدى 
 ٨٨٢٫٤٦٥  ٧٧٣٫٩٢٨    -  -    -  -  زمني

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

اإليرادات من العقود 
 ٨٨٢٫٤٦٥  ٧٧٣٫٩٢٨    ٢٠٩٫٢٩١  ٣٧٩٫٨٢٢    ٦٠٧٫٣٧٨  ٧٣٧٫٧٢٨  مع العمالء

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

  
  
  
  



   شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٤٧  
  

  التكاليف المباشرة  ٢٣
  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ١٨٢٫٥٨٩  ٢٦٥٫٥٥٤  مصروفات مباشرة
  ١٨٣٫٠٦٦  ٢٢١٫٤٥٢  تكاليف الموظفين

  ٢٦٤٫٠٨٤  ٢٩١٫١٠٨  واإلطفاء االستهالك
  ٨٫٨٥٢  ١٢٫٢٥٥  التأمينمصروفات 

  ٥٤٫٦٠١  ٦٨٫٧٩٦  مصروفات اإلصالحات والصيانة
  ٥٣٫٣٦٨  ٤٦٫٣٧٧  العمالة الخارجيةو التعهيدتكاليف 

  ١٫٠٣٢  ٤٫٦٠٤  مصروفات أخرى
  -----------------  -----------------  
  ٧٤٧٫٥٩٢  ٩١٠٫١٤٦  
  ========  ========  

  
  المصروفات العمومية واإلدارية  ٢٤

  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ١٨٤٫٩٣٥  ٢١٣٫٩٦٤  تكاليف الموظفين
  ١٢٫٤٥٢  ١٨٫٧٥٩  األتعاب المهنية

  ٣٦٫٦١٠  ٤٦٫٢٣٥  )٨(إيضاح  ممتلكات وآالت ومعدات استهالك
  ٨٥٫٢٣٠  ١٠٦٫٠٠٦  العمالة الخارجيةو التعهيد تكاليف

  ٢٧٣  ٩٩٢  )١٥(إيضاح الحركة  ءمخصص المخزون بطي
  ٣٦٫٢٥١  ٤٦٫٠٣٣  أخرىمصروفات 

  -----------------  -----------------  
  ٣٥٥٫٧٥١  ٤٣١٫٩٨٩  
  ========  ========  
  

من  بالموظفينفيما يتعلق  مليون درهم) ٢٤: ٢٠١٨( مليون درهم ٢٥ مبلغبمساهمات تقاعدية  بدفعقامت المجموعة 
 متحدةالالعربية  اإلماراتبدولة  االجتماعيةلهيئة العامة للمعاشات والتأمينات ل مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة

. ةاالجتماعي بشأن المعاشات والتأمينات ٢٠٠٠لسنة  )٢( رقم المتحدةالعربية  اإلماراتلدولة  االتحاديوفقا للقانون 
: ٢٠١٨( مليون درهم ٢ بمبلغمساهمات اجتماعية  بدفع المجموعة ، قامت٢٠١٩ديسمبر  ٣١لسنة المنتهية في ا خالل

  . )مليون درهم ٢
  

   :اليعلى النحو الت الموحد تخصيص تكاليف الموظفين ضمن بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرىتم 
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ١٨٣٫٠٦٦  ٢٢١٫٤٢٨  التكاليف المباشرة
  ١٨٤٫٩٣٥  ٢١٣٫٩٦٤  المصروفات العمومية واإلدارية

  ----------------  ----------------  
  ٣٦٨٫٠٠١  ٤٣٥٫٣٩٢  
  ========  ========  

  
  
  



   شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٤٨  
  

  اإليرادات األخرى  ٢٥
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٨٫٣٤٦  ٢٫٦٦٤  األرباح من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
  ١٩٣  ١٣  أخرى

  -------------  -------------  
  ٨٫٥٣٩  ٢٫٦٧٧  
  ======  ======  

  

  عالقةاألطراف ذات المعامالت مع   ٢٦
  

 وموظفي اإلدارة الرئيسيينتتألف األطراف ذات العالقة بالمجموعة من مساهمي المجموعة وأعضاء مجلس اإلدارة 
ياسات يتم اعتماد س أو التي يمكنهم ممارسة تأثير جوهري عليها. مشتركةسيطرة لوالشركات التي تخضع لسيطرتهم أو 

 المجموعة.تسعير وشروط هذه المعامالت من قبل إدارة 
 

  الموحد: المركز المالياألطراف ذات العالقة المدرجة ضمن بيان  أرصدةفيما يلي 
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  

      )١٣الذمم المدينة التجارية واألخرى (إيضاح 
  ١٢٨٫٣٠٧  ٢٧٤٫١٧٨ مرافئ أبوظبي –شركة أبوظبي لتشغيل الموانئ ش.م.خ 

  ١٠٨٫٦٧٢  ٨٩٫١٣٩  كى شبنج انفستمنت ليمتد
  ١٥٫٢٥٦  ١٥٫٦٣٤  أبوظبي –دائرة المالية 

  ١٧٤٫٠٨٩  ٣٠٦٫٢٣٧  شركات أخرى خاضعة لسيطرة مجموعة حكومة أبوظبي
  ----------------  ----------------  
  ٤٢٦٫٣٢٤  ٦٨٥٫١٨٨  

  )٨٠٫٨٨٧(  )٧٧٫٨٠٨(  مخصص انخفاض القيمة ناقصاً:
  -----------------  -----------------  
  ٣٤٥٫٤٣٧  ٦٠٧٫٣٨٠  
  ========  ========  
  

   الموحد: المركز المالياألطراف ذات العالقة المدرجة ضمن بيان  أرصدةفيما يلي 
 

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  

        مستحقة إيرادات
  ٢٢٫٠٩١  ٣١٫٤١٨ مرافئ أبوظبي –شركة أبوظبي لتشغيل الموانئ ش.م.خ 

  =========  ========  
      )٢١الدائنة التجارية واألخرى (إيضاح الذمم 

  ٥٥٫١١٨  ١٠٨٫٨٩٥ مرافئ أبوظبي –شركة أبوظبي لتشغيل الموانئ ش.م.خ 
  ١٩٠٫٦٤٦  ٦٠٩٫٦١٨  أبوظبي –دائرة المالية 

  ٦٫٦٥٣  ١١٫١٣٤  المجموعةشركات أخرى خاضعة لسيطرة 
  -------------------  -----------------  
  ٢٥٢٫٤١٧  ٧٢٩٫٦٤٧  
  =========  ========  

      )٢٠قروض (إيضاح 
  ٩٥٨٫٦٥٦  ١٫٦٩١٫٩٠٠  قروض من بنوك خاضعة لسيطرة حكومة أبوظبي

  =========  ========  
      مدرجة ضمن النقد واألرصدة المصرفية

  ٨٫٢٤١  ١٩٫٤١٨  حسابات جارية لدى بنوك خاضعة لسيطرة حكومة أبوظبي
 
  

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



   شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٤٩  
  

  (تابع) ذات عالقةاألطراف المعامالت مع   ٢٦
  

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة: فيما يلي
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٢٨٫٧٩١  ٦٠٫٩٩٦ خليفة الصناعية في أبوظبيمنطقة إيرادات إيجار مستلمة من 
  =======  =======  

  ١٣٢٫١٣٣  ١٣٧٫٨٥٨  إيرادات إيجار من البنية التحتية للموانئ
  =======  =======  

  ١٦٦٫٧٤٩  ١٢٦٫٥٢٠ إيرادات إيجار من ميناء خليفة
  =======  =======  

  ١٨٢٫٤١٠  ٦٢١٫٦١١  إيرادات من األعمال االعتيادية للموانئ 
  =======  =======  

  ١٢١  ١٤  إيرادات تمويل
  =======  =======  

 عليها من  تم الحصولقروض من تكاليف تمويل متكبدة 
  ٢٣٫٠٨٧  ٣٩٫١٠٨  لسيطرة حكومة أبوظبيخاضعة بنوك   
  =======  =======  

     ينيموظفي اإلدارة الرئيس اتتعويض
  ٣١٫٩٥٦  ٢٩٫٦٤٥ قصيرة األجل امتيازات
  ٢٫٥١٣  ٣٫٢٩٠ طويلة األجل امتيازات

  --------------- ---------------  
  ٣٤٫٤٦٩  ٣٢٫٩٣٥  
  =======  =======  

 
  الطارئة االلتزاماتاالرتباطات و  ٢٧

  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  ٣٫٦٠٥  ٨٫٧٠٥  ضمانات مصرفية
  ======  ======  
  

ألف درهم  ١٫٠١٠٫٩٣٦التقرير ولكن لم يتم تكبدها بعد مبلغ تاريخ  فيبلغت النفقات الرأسمالية المقدرة المتعاقد عليها 
   ).ألف درهم ٥١٣٫٦٧٤ :٢٠١٨(
  

  المالية إدارة المخاطر  ٢٨
  

  إدارة المخاطر المالية
  

مخاطر االئتمان، مخاطر السيولة ومخاطر أسعار  –إن المجموعة معرضة للمخاطر التالية المتعلقة باألدوات المالية 
اجرة المتأو  بإبرام المجموعة تقومبالمجموعة. ال  ذات الصلةالفائدة. يقوم مجلس اإلدارة بمراقبة وإدارة المخاطر المالية 

و ألهداف المضاربة في السوق أ المشتقة ذلك األدوات المالية سندات الملكية بما فيمالية، االستثمار في األدوات ال في
  إدارة المخاطر.

  
اإلماراتي أو بالدوالر  بالدرهم تتمإن المجموعة غير معرضة لمخاطر عمالت جوهرية حيث أن معظم موجوداتها 

   .الدوالر األمريكي ام سعر صرفمثبت أم. إن سعر صرف الدرهم اإلماراتي األمريكي
  
  



   شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٥٠  
  

  (تابع)المالية  إدارة المخاطر  ٢٨
  

  إدارة رأس المال
  

بهدف دعم أعمالها  ةسليمرأسمالية  بمعدالتإن الهدف الرئيسي من إدارة المجموعة لرأس المال هو ضمان احتفاظها 
  لمساهمين.ل وتحقيق أعلي قيمة ممكنة

  
ظروف االعمال. لم  ات فيتغييرالوإجراء التعديالت عليه في ظل  الخاص بها مالال رأسبإدارة هيكل  المجموعةتقوم 

. ٢٠١٨أو  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١المنتهية في  ةسياسات أو االجراءات خالل السنيتم إجراء أي تغييرات في األهداف، ال
احتياطي ناء باستثلمحتجزة (واألرباح ا القانونيمن رأس المال واالحتياطي  تتألف حقوق الملكية المنسوبة لمالكي الشركة

ألف  ٦٫١٥٥٫٤٤٣بمبلغ  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ويتم قياسه كما في  واحتياطي توزيع الموجودات) تحوط التدفقات النقدية
  ألف درهم). ٥٫٦٣١٫٤٠٩: ٢٠١٨( درهم

  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  

  ألف درهم  ألف درهم    
      

  ٨٫٣٨٤٫١٥٣  ١٠٫١٢٧٫٧٥٥  إجمالي المطلوبات
  )٩٥٫٢٩٤(  )٩٧٫٢١٥(  واألرصدة المصرفيةالنقد ناقصاً: 

 ---------------------  --------------------  
  ٨٫٢٨٨٫٨٥٩  ١٠٫٠٣٠٫٥٤٠  صافي الدين

  ---------------------  --------------------  
إجمالي حقوق الملكية المنسوبة إلى مالكي الشركة (باستثناء احتياطي 

  ٥٫٦٣١٫٤٠٩  ٦٫١٥٥٫٤٤٣  توزيع الموجودات)تحوط التدفقات النقدية واحتياطي 
  --------------------  --------------------  

  ١ .٤٧  ١ .٦٣  نسبة صافي الدين إلى حقوق الملكية المعدلة
  ==========  ==========  
  

  مخاطر االئتمان  
  
ائر مما يؤدي إلى تكبد المجموعة لخستمثل مخاطر االئتمان في عدم التزام الطرف المقابل بالوفاء بالتزاماته التعاقدية ت

ة. لدى المجموع المصرفيةالتجارية واألخرى واألرصدة بصورة رئيسية من الذمم المدينة  . تنشأ مخاطر االئتمانمالية
عى المجموعة . تسمقابلة ذات تصنيف ائتماني جيد التعامل فقط مع أطراف يتم بموجبها لقد قامت المجموعة بتبني سياسة

التعامالت مع جهات معينة ليست  من حدالاالئتمان و لمخاطر مراقبة التعرضاتمن خالل لى مخاطر االئتمان للسيطرة ع
تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان من  .بصورة مستمرة تقييم للمالءة المالية لهذه الجهات وإجراءذات عالقة 

  الموجودات المالية التالية:
  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  

  ألف درهم  ألف درهم    
      

  ٩٣٫٧٣٧  ٩٥٫٠٩٦  )١٦(إيضاح النقد لدى البنوك 
  ٦٦٧٫٤١٦  ٨٩٥٫٧٨٠  الذمم المدينة التجارية واألخرى
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  ٧٦١٫١٥٣  ٩٩٠٫٨٧٦  
  ==========  ==========  
  

مركز ب المجموعة تتمتعمنخفضة حيث أن البنوك التي تتعامل معها  مخاطر ائتمان تنطوي علىإن االرصدة لدى البنوك 
  مالي جيد.

  
  



   شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٥١  
  

  (تابع)المالية  إدارة المخاطر  ٢٨
    

  (تابع) مخاطر االئتمان
  

من نشطة ضأنشطة تجارية متشابهة أو في أفي  المقابلة طرافاالئتمان عندما يتعامل عدد من األتنتج تركزات مخاطر 
منطقة جغرافية واحدة، أو عندما تكون لها نفس السمات االقتصادية مما يؤثر على مقدرتها على الوفاء بالتزاماتها 

ئتمان تشير تركزات مخاطر اال تغيرات اقتصادية أو سياسية أو أية تغيرات أخرى. حدوثفي حالة  مماثلالتعاقدية بشكل 
   تجاه التطورات التي تؤثر على مجال عمل أو منطقة جغرافية محددة. إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة

  
ألف  ١٧١٫٥٦٧مبلغ  يستحق، فواتير بشأنها لم يصدر ة التيإيجار المساطحة المدينذمم كما في نهاية السنة، باستثناء 

  العمالء.من اثنين من أكبر من إجمالي رصيد الذمم المدينة التجارية  ألف درهم) ١٥٨٫٠٣٩: ٢٠١٨(درهم 
  

لتزام ، في حال عدم االذي يمثل أقصى تعرض لمخاطر االئتمان من الموجودات المالية في نهاية فترة التقرير إن المبلغ
وك األخرى واألرصدة مع البنو ةالتجاري. إن الذمم المدينة قيمته الدفترية بشكل عامالطرف المقابل بالتزاماته، يقارب 

  . خاضعة لضمانغير 
  

  يولةمخاطر الس
  

اماتها التمويلية. تعتبر القروض إن مخاطر السيولة هي المخاطر التي تكمن في عدم مقدرة المجموعة على الوفاء بالتز
المصدرين الرئيسيين للتمويل لدى المجموعة وتم تقييم مخاطر السيولة للمجموعة  المصرفية بمثابةالحكومية والقروض 

  بأنها منخفضة.
 

لتعاقدية لألدوات المالية على أساس الفترة المتبقية في نهاية فترة التقرير إلى تاريخ االستحقاق تم تحديد االستحقاقات ا
  التعاقدي. تتم مراقبة بيان االستحقاق من قبل اإلدارة لضمان االحتفاظ بسيولة كافية.

 
  في نهاية فترة التقرير استناداً إلى ترتيبات السداد التعاقدية: المالية استحقاق المطلوبات فتراتفيما يلي 

  

  

  القيمة الدفترية

  اإلجمالي
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  أشهر
 – ٦من 
  شهر ١٢

 ٥إلى  ١من 
  سنوات

 من أكثر
خمس 
  سنوات

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم    
            ألف درهم   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

ال  المطلوبات المالية التي
  -  -  -  ١٫٢٩٥٫٦٣٨  ١٫٢٩٥٫٦٣٨  ١٫٢٩٥٫٦٣٨  تخضع لفائدة

 المطلوبات المالية التي
  ٥٠٤٫٠٩٩ ١٫٧٧٩٫٤٩٠  ٦٥٫١٤٥  ٣٤٫٩١٩  ٢٫٣٨٣٫٦٥٣  ٢٫٢٨٤٫٩٦٣  تخضع لفائدة

  ---------------------  ---------------------  ---------------------  ---------------  --------------------- -----------------  
  ٥٠٤٫٠٩٩ ١٫٧٧٩٫٤٩٠  ٦٥٫١٤٥  ١٫٣٣٠٫٥٥٧  ٣٫٦٧٩٫٢٩١  ٣٫٥٨٠٫٦٠١  
  ==========  ==========  ========== =======  =========  ========  

               ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
ال  المطلوبات المالية التي

  -  -  -  ٧٢١٫٢٠٤  ٧٢١٫٢٠٤  ٧٢١٫٢٠٤  تخضع لفائدة
 المطلوبات المالية التي

  ٥١٢٫٠٦٨  ١٫٠٣٦٫٤٦٧  ٢٫٢٤٢  ٢٫٧٩٥  ١٫٥٥٣٫٥٧٢  ١٫٤٧٥٫٢٠٢  تخضع لفائدة
  ---------------------  ---------------------  ------------------  -------------  -------------------  ----------------  
  ٥١٢٫٠٦٨  ١٫٠٣٦٫٤٦٧  ٢٫٢٤٢  ٧٢٣٫٩٩٩  ٢٫٢٧٤٫٧٧٦  ٢٫١٩٦٫٤٠٦  
  ==========  =========  =======  ======  =========  =======  
  

عاقدية من خالل مزيج من القروض قصيرة األجل والتسهيالت طويلة بالتزاماتها التمويلية الت تتوقع المجموعة أن تفي
  .المعقولسواق الرأسمالية والدعم الحكومي األجل والتمويل من خالل األ

 



   شركة أبوظبي للموانئ ش.م.ع
  

   البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  

٥٢  
  

  (تابع)المالية  إدارة المخاطر  ٢٨
 

  الفائدة أسعارمخاطر 
 

 .المصرفيةقروضها  منالفائدة  أسعارإن المجموعة معرضة لمخاطر 
 

الجدول التالي حساسية إمكانية التغييرات المعقولة والممكنة في معدالت الفائدة، مع االحتفاظ بكافة المتغيرات  يوضح
يرة). المتغ الفائدة المصرفية ذات معدالتلسنة واحدة (من خالل التأثير على القروض  المجموعةاألخرى ثابتة ألرباح 

 المجموعة. ملكيةال يوجد تأثير على حقوق 
 

 التأثير على األرباح   
 ألف درهم   

    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
 )٢٢٫٨٥٠(   نقطة أساس ١٠٠ بمقدار زيادةال

 ٢٢٫٨٥٠   أساس نقطة ١٠٠ النقص بمقدار
    

    ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
 )١٤٫٧٥٢(   نقطة أساس ١٠٠ بمقدار زيادةال

 ١٤٫٧٥٢   أساس نقطة ١٠٠ النقص بمقدار
  

 
  القيمة العادلة لألدوات المالية

 
التجارية والمبالغ المستحقة من أطراف  والذمم المدينة المصرفيةالموجودات المالية للمجموعة من النقد واألرصدة  تتألف

جارية الت المطلوبات المالية للمجموعة من القروض والذمم الدائنة وبعض الموجودات المتداولة األخرى. تتألفذات عالقة 
للموجودات المالية والمطلوبات المالية في البيانات  الدفتريةأن القيمة ترى اإلدارة . وبعض المطلوبات المتداولة األخرى

  ها العادلة.تقارب قيمالمالية الموحدة 
 

 األحداث الالحقة  ٢٩
 

كة شر - االستحواذ على المؤسسة العليا للمناطق االقتصادية المتخصصةعن  أعلنت المجموعة ٢٠٢٠يناير  ٢٢بتاريخ 
الشخص الواحد ذ.م.م، إحدى أكبر مشغلي المناطق الصناعية ألهداف معينة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. قامت 

المؤسسة ون منطقة خليفة الصناعية كما ستقدم كل م. ٢٠٢٠فبراير  ١٢المجموعة بالتوقيع على مذكرة التأسيس في 
عروض للعمالء على مستوى العالم فيما يتعلق بالمناطق الصناعية والمناطق العليا للمناطق االقتصادية المتخصصة 

تخضع ال ة تصنيع منخفضتكلفة والحرة تتضمن الموانئ المائية العميقة والربط من خالل شبكة الطرق والسكك الحديدية 
المؤسسة العليا للمناطق االقتصادية ويتم دمج شركة أبوظبي للموانئ في زمن قياسي على نطاق واسع. ضرائب ل

 ٨٨٢. ترى المجموعة أن عملية الدمج سوف تؤدي إلى زيادة اإليرادات بمبلغ ٢٠٢٠يناير  ١اعتباراً من المتخصصة 
 موجودات دمج عالوة على ذلك فإن نة الالحقة.مليون درهم خالل الس ١٦٢بمبلغ  األرباحمليون درهم كما سيزيد صافي 

ضمن محفظة المجموعة سوف يعزز من تقديم البضائع والخدمات إلى المؤسسة العليا للمناطق االقتصادية المتخصصة 
  العمالء وأصحاب المصلحة.

  
ومركزها المالي  المجموعةإلى حاالت عدم يقين إضافية في بيئة عمل  ٢٠٢٠منذ أوائل عام  كوروناأدى تفشي فيروس 

دابير تعدة عن كثب التأثير الناتج عن التطورات على أعمالها وقد وضعت  المجموعةعقب نهاية السنة المالية. تراقب 
 المجموعةبقي ستلحماية رفاهية الموظفين. خطط للتخفيف وتدابير على  تلك التدابير من بين أمور أخرى، تشتمل طارئة.

ستويات ، يخضع تأثير التفشي إلى مسريع التطورالوضع  وبما أنستعراض مع تطور الوضع. هذه التدابير الطارئة قيد اال
 كبيرة من عدم اليقين، وال تزال اآلثار المحتملة الكاملة غير معروفة.


