
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  شركة أبوظبي لبنـاء السـفن ش م ع

  البيانـات الماليـة الموحدة
  2012ديسمبر  31

  







    ي لبناء السفن ش م عركة أبوظبش

-   -  

  الموحد بيان الدخل
  2012ديسمبر  31السنة المنتهية في 

  
  
    2012  2011  
  ألف درهم  ألف درهم إيضاح  
        

  1.253.493   1.276.744     إيرادات العقود
 )998.199( )1.046.956(  3  تكاليف العقود

  ــــــــ  ــــــــ  
     

 255.294  229.788     إجمالي الربح
      

  )166.209(  )155.808(  3  مصاريف عمومية وإدارية
  )20.815(  )25.585(  5 ومعدات، آالت ممتلكات، إستهالك

 -   12.165     إيرادات أخرى
 )11.886( )19.393(    الصافيتكاليف تمويل، ب
 -   )3.707(  2.7  شطب الشهرة

  ــــــــ  ــــــــ    
     

 56.384  37.460    فروقات عمالت الربح قبل خسائر
      

 )13.943( )8.331(    عمالت اتقوفر خسائر
  ــــــــ  ــــــــ    
      

 42.441  29.129     السنةربح
   =========  =========  

      :لىالعائد إ
 41.230  26.946     مساهمي الشركة األم

 1.211  2.183     غير مسيطرةحقوق 
   =========  =========  
     
     29.129  42.441 
   =========  =========  

  لسهم والمتعلق بمساهميلالربح األساسي والمخفض 
  19.4   12.7   4  )فلسالشركة األم (  
   =========  =========  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جزءاً من هذه البيانات الماليــة الموحدة. 22إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



    ي لبناء السفن ش م عركة أبوظبش

-   -  

  الموحد الشامل بيان الدخل
  2012ديسمبر  31السنة المنتهية في 

  
  
    2012  2011  
  ألف درهم  ألف درهم    
        
        

 42.441  29.129     الربح للسنة
     

     الدخل الشامل اآلخر:(الخسارة) 
 22.165  )30.922(    في الحركة في القيمة العادلة لحماية التدفقات النقديةصا
  ـــــــ  ـــــــ    

  64.606   )1.793(   الشامل للسنة الدخل (الخسارة)إجمالي
    =========  =========  

      :العائد إلى
  63.395   )3.976(    مساهمي الشركة األم  
 1.211  2.183     غير مسيطرةحقوق   
  ـــــــ  ـــــــ    
   )1.793(  64.606 
    =========  =========  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  .الموحدة جزءاً من هذه البيانات الماليــة 22 إلى 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 





  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ركة أبوظبي لبناء السفن ش م عش

-   -  

  الموحد ن التغيرات في حقوق المساهمينبيا
  2012ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل
  
  

      األم المتعلق بمساهمي الشركة  

  رأس المال  
اإلحتياطي 
  النظامي

اإلحتياطي 
  العام

األرباح غير 
  الموزعة

التغيرات 
المتراكمة في القيم 
  العادلة للمشتقات

أرباح  نقدية 
  قليةحقوق األ  اإلجمالي  مقترح توزيعها

إجمالي 
حقوق 

  المساهمين
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
                    

  500.907   2.420  498.487  10.600  )17.589( 149.054   92.494  51.936   211.992   2011يناير  1الرصيد كما في 
                    

  42.441   1.211  41.230   -   -  41.230   -   -   -   السنة ربح
 22.165   -  22.165   -   22.165  -   -   -   -   إيرادات أخرى شاملة

  ــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــ  ـــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ـــــــ  
 64.606   1.211   63.395   -   22.165   41.230   -   -   -   الدخل الشامل للسنةإجمالي 
  )10.600(  -   )10.600(  )10.600(  -  -   -   -   -   أرباح مدفوعةت توزيعا

  -   -   -   10.600   -  )10.600(  -   -   -   )13أرباح نقدية مقترح توزيعها (إيضاح 
  -   -   -   -   -  )4.123(  -  4.123   -   )12 المحول إلى االحتياطي النظامي (إيضاح

  ــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــ  ـــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ـــــــ  
  554.913   3.631  551.282   10.600  4.576  175.561   92.494  56.059   211.992   2011ديسمبر  31الرصيد كما في 

 )151.284( -  )151.284(  -  -  )151.284(  -  -  -   )22تغيير في السياسة المحاسبية (إيضاح 
  ــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــ  ـــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ـــــــ  
             

 403.629  3.631  399.998   10.600  4.576  24.277   92.494  56.059  211.992   (معاد إدراجه) 2011ديسمبر  31الرصيد في 
  29.129   2.183  26.946   -   -  26.946   -   -   -   السنة ربح

  )30.922(  -   )30.922(  -   )30.922( -   -   -   -   خرى األشاملة ال الخسارة
  ــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــ  ـــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ـــــــ  

  )1.793(  2.183   )3.976(  -   )30.922(  26.946   -   -   -   للسنة إجمالي الخسارة الشاملة
  )10.600(  -   )10.600(  )10.600(  -  -   -   -   -   أرباح مدفوعةتوزيعات 
  -   -   -   -   -  )2.695(  -  2.695   -   )12 إلى االحتياطي النظامي (إيضاح المحول

  ــــــ  ـــــــ  ـــــــ  ــــــــ  ـــــــ  ــــــ  ــــــ  ــــــ  ـــــــ 
  391.236  5.814 385.422  - )26.346( 48.528 92.494  58.754 211.992  2012ديسمبر  31الرصيد كما في 

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

  .الموحدة جزءاً من هذه البيانات الماليــة 22 إلى 1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ركة أبوظبي لبناء السفن ش م عش

-   -  

  بيان التدفقات النقدية الموحد
  2012ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل
  
    2012  2011  
  ألف درهم  ألف درهم  إيضاح  
        ألنشطة التشغيليةا

        
  42.441   29.129    أرباح السنة
        :لتسوية الربح لصافي التدفقات النقديةالتعديالت 

  20.815   25.585   5  اإلستهالك   
  5.325   6.028  14  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  
  3.757   26.537   8  اإلنخفاض على أعمال العقود قيد التنفيذمخصص   
  1.855   -   9  ذمم مدينة منخفضةمخصص   
  2.151   -   7  مخصص لبضاعة تالفة  
  271   -     اآلالت والمعداتالممتلكات والخسارة من استبعاد   

  -   3.707     شطب الشهرة  
  11.886   19.393     مصروفات الفوائد  
  ــــــــ  ــــــــ    
     110.379   88.501  

        مل:التغيرات في رأس المال العا
  730   318.330     البضاعة  
  )51.955(  )205.911(    أعمال العقود قيد التنفيذ  
  138.289   )88.471(    والمبالغ المستلمة مقدماً المدينون والمصاريف المدفوعة مقدماً  
  )62.705(  71.596     ومطلوبات أخرى الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع  
  1.216   )3.105(    دائنون آخرون  
  )287.718(  )154.227(    مبالغ مستلمة مقدماً من العمالء  
  ــــــــ  ــــــــ    
        

  )173.642(  48.591     العمليات )المستخدم فيمن (النقد 
  )1.000(  -     مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

  )11.886(  )19.393(    فوائد مدفوعة
  )2.855(  )2.984(  14  وعةمكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدف

  ــــــــ  ــــــــ    
  )189.383(  26.214     األنشطة التشغيلية )المستخدم في( منالنقد  صافي

  ــــــــ  ــــــــ    
        

        األنشطة االستثمارية
  )61.907(  )23.147(  5  معدلة لحساب المبالغ المستلمة مقدماًشراء ممتلكات وآالت ومعدات 

  14   -     الت ومعداتواآل ستبعاد ممتلكاتامتحصالت من 
  -   )4.598(    استثمار في شركة ائتالف

  ــــــــ  ــــــــ    
  )61.893(  27.745     صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

  ــــــــ  ــــــــ    
        األنشطة التمويلية

  )10.600(  )9.185(    أرباح مدفوعةتوزيعات 
  219.151   55.018     مع البنوك سحب على المكشوف

  50.000   )50.037(    قرض دائن
  ــــــــ  ــــــــ    

  258.551   )4.204(    األنشطة التمويليةمن  )المستخدم في(النقد 
  ــــــــ  ــــــــ    
        

  7.275   )5.735(    في النقدية وشبه النقديةالزيادة (النقص)
       

  26.002   33.277     يرينا 1النقدية وشبه النقدية في 
  ــــــــ  ــــــــ    

  33.277   27.542     ديسمبر 31النقدية وشبه النقدية في 
   ==========  ==========  
  
  

  جزءاًً من هذه البيانات الماليــة الموحدة. 22إلى  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ركة أبوظبي لبناء السفن ش م عش

-   -  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
  2012ديسمبر  31
  
  
  ألنشطةا  1
  

 اإلماراتهي شركة مساهمة عامة مسجلة وتأسست في دولة  ("الشركة") -ش م ع  –شركة أبوظبي لبناء السفن إن   
 تأسست الشركة. التجاريةو وتقوم بأعمال بناء وصيانة وفحص السفن والمراكب العسكرية (اإلمارات) العربية المتحدة

، أبوظبي، 8922وعنوان مكتبها الرئيسي المسجل هو ص ب  1995يوليو  12تاريخ ب 5وفقاً للمرسوم األميري رقم 
  العربية المتحدة. اإلمارات

  
  .% ألطراف أخرى50لحكومة أبوظبي و  %10لشركة مبادلة للتطوير و %40إن الشركة مملوكة بنسبة   

  
  للشركة ما يلي:تتضمن البيانات المالية الموحدة   

  
  حصة الشركة  ةنشاط الشرك  مكان نشاط الشركة  اسم الشركة

        

  أبوظبي سيستمز انتجريشن
اإلمارات العربية 

  المتحدة
توريد وتفعيل النظم اإللكترونية 

  %57   المتكاملة وبرامج الحاسوب
        

  الخليج للخدمات اللوجستية واإلسناد البحري
اإلمارات العربية 

  %100   تقديم خدمات الدعم البحري  المتحدة
  

الحصول % و100وبالتالي زيادة ملكيتها بنسبة  GLNS% من أسهم شركة 30وعة بشراء خالل السنة، قامت المجم  
  ).2.6السيطرة على الشركة التابعة (إيضاح على 

  
  .2013مارس  4بتاريخ على قرار مجلس اإلدارة  اًبناء الموحدة تم اعتماد إصدار البيانات المالية  

  
  

  أساس اإلعداد  2.1
  

  قياس مشتقات األدوات المالية بالقيمة العادلة. باستثناءة الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية البيانات المالي يتم إعداد  
  

 للمجموعةالرئيسية هي العملة و )"الدرهم"(بدرهم اإلمارات العربية المتحدة للمجموعة  الموحدة تم عرض البيانات المالية  
  ذا تم اإلشارة لغير ذلك.(ألف درهم) إال إ ألف تقريب القيم إلى أقربتم  كما

 
  لتزامبيان اال  
مجلس معايير المحاسبة  الصادرة من قبل لقد تم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  

  (وتعديالته). 1984، ووفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة الصادر عام الدولية
  

  توحيد الأساس   
  .)ADSIو GLNSوشركاتها التابعة ( ،ة للشركةالبيانات المالي البيانات المالية الموحدة تضم  

  
 به الشركة على الشركة التابعة رتسيطوهو التاريخ الذي  ،كامل من تاريخ الشراءشكل يتم توحيد الشركات التابعة ب  

بإمكان الشركة تحديد السياسات المالية ذه السيطرة. تتم السيطرة عندما يكون ويستمر هذا التوحيد حتى انتهاء ه
  والتشغيلية للشركة التابعة بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك لالستفادة من أنشطتها.

  



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ركة أبوظبي لبناء السفن ش م عش

-   -  

  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية
  2012ديسمبر  31
  
  

  (تتمة) أساس اإلعداد  2.1
  

  ية (تتمة)أساس توحيد البيانات المال  
  

باستخدام نفس السياسات  ،التابعة في نفس السنة التي تعد فيها بيانات الشركة األم اتيتم إعداد البيانات المالية للشرك  
الشركة التابعة لها عند توحيد بين الشركة وبالكامل  األرصدة والمعامالت واألرباح والخسائر المحاسبية. تم استبعاد جميع

  البيانات المالية.
  

تمثل الحقوق غير المسيطرة جزء من األرباح أو الخسائر وصافي الموجودات التي ال تحتفظ بها الشركة األم ويتم   
في بيان المركز  المساهمينضمن حقوق الموحد عرضها بشكل منفصل في بيان الدخل الموحد وبيان الدخل الشامل 

  المالي الموحد بشكل منفصل عن حقوق المساهمين للشركة األم.
  
  

  التغييرات في السياسات المحاسبية  2.2
  

  عقود البناء 11معيار المحاسبة الدولي رقم   
السفن الطويلة اآلجل. قامت بناء قامت المجموعة بإعادة تقييم سياستها المحاسبية إلدراج اإليرادات على أسعار عقود   

نجاز والتي يتم تحديدها على أساس إجمالي التكاليف المجموعة سابقاً بإدراج اإليرادات على هذه العقود بناء على نسبة اال
  المتكبدة حتى تاريخه إلجمالي التكاليف المقدرة.

  
المجموعة بتغيير سياستها المحاسبية على هذه العقود بناء على نسبة اإلنجاز والتي يتم تحديدها  قامت، 2012خالل   

توافقاً مع ممارسات قرنائها المباشرين في مجال الصناعة بإستخدام طريقة المسح، حيث تعتقد بأن هذه السياسة أكثر 
  بنسبة إنجاز هذه العقود. متعلقةوتقدم معلومات أكثر دقة ومعايير قياس 

  
"السياسات المحاسبية، التغييرات في السياسات  8وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  عيرجتم تطبيق هذا التغيير بأثر   

الفترات ." لم يتم إعادة إدراج 2011ديسمبر  31تالي تم إعادة إدراج أرقام المقارنة كما في المحاسبية واألخطاء"، وبال
 31لسنة المنتهية في بيان الدخل الموحد وبيان الدخل الشامل للم يتم إعادة إدراج و 2011ديسمبر  31السابقة قبل 

  حيث لم تتوفر معلومات المقارنة المتطلبة. 2011ديسمبر 
  

  غير الطوعي في السياسة المحاسبية، تم إجراء التعديالت التالية على البيانات المالية الموحدة:وكنتيجة للت  
  

  :2011ديسمبر  31كما في   
  ألف درهم 151.284صافي النقص في األرباح المحتجزة:   
  ألف درهم 660.713صافي الزيادة في البضاعة:   
  ألف درهم 811.997العقود قيد التنفيذ:  أعمال صافي النقص في  

  
  :2012ديسمبر  31كما في   
  ألف درهم 61.469صافي الزيادة في األرباح المحتجزة:   
  ألف درهم 335.106صافي النقص في البضاعة:   
  ألف درهم. 396.575العقود قيد التنفيذ:  أعمال صافي الزيادة في  
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  (تتمة) في السياسات المحاسبية التغييرات  2.2
  

  الجديدة والمعدلة والتفسيراتالمعايير   
الدولية إلعداد  باستثناء المعايير ،السابقة المالية المستخدمة للسنة السياساتمتوافقة مع  المطبقةإن السياسات المحاسبية   

  :.2012يناير  1لة الفعالة ابتداء من التقارير المالية وتغييرات لجنة تفسيرات التقارير المالية الجديدة والمعد
 

استرداد الموجودات  الضرائب المؤجلة: –دات (المعدل) : ضرائب اإليرا12معيار المحاسبة الدولي رقم  •
  الضمنية

تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى  -1المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  •
  ضخم الحاد وإلغاء التواريخ الثابتة للجهات التي تطبق المعايير للمرة األولى (المعدل) الت

متطلبات اإلفصاح عن االستبعاد   –األدوات المالية : اإلفصاحات  7المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  •
  المحسنة

  
  على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.لم يكن له أي تأثير جوهري  المراجعةإن تطبيق هذه المعايير والتغييرات   

  
  

  التقديرات المحاسبية الهامة  2.3
  

الرئيسية المتعلقة بالمصادر المستقبلية والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة كما في تاريخ  االفتراضاتإن   
للقيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل  ، والتي لها مخاطر هامة قد تتسبب في إجراء تعديالت ماديةالتقارير المالية

  السنة المالية القادمة هي كالتالي:
  

  عقود البناء  
العقد كإيرادات ومصروفات ب المتعلقة تكاليفاليرادات واإليتم إدراج عندما يكون باإلمكان تقدير نتائج العقود بدقة، فإنه   

. يتم إدراج الخسارة المتوقعة التقارير الماليةتاريخ  عندلعقد عمليات امرحلة إنجاز على التوالي من خالل الرجوع إلى 
  على العقد مباشرة ضمن بند المصروفات.

  
  العقد بدقة عندما يتم اإليفاء بجميع الشروط المذكورة أدناه: نتائجيتم تقدير   

  
  د بدقة؛وإيرادات العق تقديرإمكانية   (أ)

  ؛للمجموعة تعلقة بالعقدالفوائد االقتصادية الموجود إمكانية تدفق   (ب)
  ؛إمكانية تقدير إجمالي التكلفة ونسبة العمل المنجز  (ج)
د بالتقديرات والفعلية المتكبدة للعق لفةمقارنة التك حيث يمكنوقياسها بدقة  إجمالي تكلفة العقودتحديد تقدير وإمكانية   (د)

  السابقة.
  

، فإنه يتم قيد الموحدضمن إيرادات العقود في بيان الدخل  سابقاً هتم إدراج مبلغعند وجود شكوك حول إمكانية تحصيل   
  المبلغ الغير قابل للتحصيل أو المبلغ الذي ليس من الممكن استرداده كمصروف.

  
  اإليرادات إلى حد التكاليف المتكبدة والممكن استردادها. فإنه يتم إدراج تقدير نتائج عقود البناء بدقة، يمكنعندما ال   
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  (تتمة) التقديرات المحاسبية الهامة  2.3
  

  انخفاض المبالغ المدينة وأعمال العقود قيد التنفيذ  
عند عدم إمكانية تحصيل كامل  وأعمال العقود قيد التنفيذتقدير للمبالغ المتوقع تحصيلها من المبالغ المدينة  ءيتم إجرا  

فيتم  ،مستحقة الدفعة. أما المبالغ غير الجوهرية، ولكنها القيام بهذا التقدير للمبالغ الجوهرية كل على حد المبالغ. يتم
  تقييمها بشكل إجمالي ويتم تكوين مخصص وفقاً لفترة االستحقاق ومعدالت االسترداد السابقة.

  
ألف  74.616: 2011ألف درهم ( 164.554 إجمالي المدينون التجاريون قيمة تبلغ ،التقارير الماليةفي تاريخ  كما  

ألف درهم). كما  4.510: 2011ألف درهم ( 3.988 المشكوك في تحصيلها المدينون انخفاض مخصصوبلغ درهم) 
 )ألف درهم 914.331: 2011ألف درهم ( 1.122.192قيد التنفيذ العقود أعمال قيمة  تبلغفي تاريخ التقارير المالية 

بين المبالغ التي سيتم إدراج أية فروقات  يتم ).ألف درهم 3.757: 2011( ألف درهم 32.244 النخفاضامخصص و
  .في بيان الدخل الموحد تحصيلها في المستقبل والمبالغ المتوقع فعلياً تحصيلها

  
  قيمة المخزون  نخفاض فياال  
، يتم تقدير اًالمخزون قديماً أو تالفح صبمتوقع تحقيقها أيهما أقل. عندما يبسعر التكلفة أو صافي القيمة ال المخزونظهر ي  

دير كل على حدة، أما المبالغ الغير يتم القيام بهذا التق الجوهريةللمبالغ  بالنسبة للمخزون،صافي القيمة الممكن تحقيقها 
 وفقاً لسياسة المجموعةإجمالياً ويتم تكوين مخصص االنخفاض لنوع المخزون وعمره وتقادمه  فيتم تقييمها، جوهرية

ألف درهم  364.200بلغت إجمالي القيمة الدفترية للمخزون ، 2012 ديسمبر 31كما في  .لمخصصات المخزون
ألف  5.199:  2011(ألف درهم  5.199مخصص البضاعة القديمة والتالفة  ت قيمةوبلغدرهم)  682.530: 2011(

  . درهم)
  

  والمعدات واآلالت نتاجية للممتلكاتاألعماراإل  
بتحديد األعمار االنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات لحساب االستهالك. يتم تحديد هذا  مجموعةلتقوم إدارة ا  

بمراجعة القيمة المتبقية . تقوم اإلدارة أو التلف لألصل وعوامل اإلهالك متوقعالتقدير بعد األخذ في االعتبار االستخدام ال
يف االستهالك المستقبلي عندما تعتقد اإلدارة باختالف األعمار االنتاجية عن االنتاجية سنوياً ويتم تعديل تكال واألعمار

  التقديرات السابقة.
  
  

  ملخص السياسات المحاسبية الهامة  2.4
  

 والشهرة األعمال دمج 
 حولالم المبلغ مجموع أنها على االستحواذ تكلفة احتساب يتم بحيث االستحواذ طريقة باستخدام األعمال دمج احتساب يتم 

 بالقيمة إما المستحوذة الشركة في المسيطرة غير الحقوق من حصة وأي االستحواذ تاريخ في العادلة القيمة حسب والمقيم
 مصروفات االستحواذ تكاليف تعتبر .قياسها يمكن التي المستحوذة الشركة أصول صافي من الحصة بنسبة أو العادلة
 .إدارية مصاريف ضمن وتدرج

 
 التصنيف لغرض المفترضة المالية والمطلوبات المالية الموجودات بتقييم تقوم أعمال، باستحواذ جموعةالم تقوم عندما 

 هذا يتضمن .االستحواذ تاريخ في كما والمتعلقة االقتصادية الظروف عليها، المتعاقد الشروط مع يتوافق بما والتعيين
  .المستحوذة الشركة قبل من العقود في الضمنية المشتقات فصل

 
 ملكية حقوق في المشتري لحصة العادلة القيمة قياس إعادة يتم فإنه مراحل على األعمال دمج عملية إتمام حال في 

  .والخسائر األرباح خالل من الشراء تاريخ عند العادلة بالقيمة المستحوذة الشركة
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  (تتمة) ات المحاسبية الهامةملخص السياس  2.4
  

 (تتمة) والشهرة األعمال دمج 
 غير بالحقوق االعتراف ومبلغ المدفوعة االعتبارات في الزيادة مجموع تمثل والتي بالتكلفة مبدئياً الشهرة قياس يتم 

 المدفوعة راتاالعتبا كانت حال في .المفترضة وااللتزامات المستحوذة المعروفة األصول صافي على بناء المسيطرة
 .والخسائر األرباح في الفرق إدراج يتم المستحوذة، التابعة للشركة األصول لصافي العادلة القيمة من أقل

 
 االنخفاض إختبار أجل من .متراكمه انخفاض خسائر أي ناقصاً التكلفة أساس على الشهرة قياس يتم المبدئي، القياس بعد 

 والتي للنقد المولده المجموعة وحدات من وحدة كل على الشراء، تاريخ منذ عمال،األ دمج في المكتسبة الشهرة توزيع يتم
 لهذه عليها المستحوذ الجهه ومطلوبات موجودات تحديد تم ما إذا النظر بغض الدمج، عملية من تستفيد ان المتوقع من

  .الوحدات
 

 الشهرة فإن استبعادها، تم التي الوحدة ضمن العمليات من وجزء للنقد المولدة الوحدة من جزء الشهرة تكون حيث 
 .العمليات هذه استبعاد من الخسارة او الربح تحديد عند للعمليات الدفترية القيم ضمن تدرج المستبعده بالعمليات المرتبطة

  .للنقد ولدةالم الوحدة من المتبقي والجزء المستبعدة العمليات قيم إلى استناداً الحالة هذه في المستبعدة الشهرة قياس يتم
  

  استثمار في شركة إئتالف  
تمتلك الشركة حصص في شركة إئتالف وهي شركات ذات سيطرة مشتركة، بينما شركات االئتالف هي الشركات   

تدرج الشركة حصتها في شركة على األنشطة االقتصادية للكيان.  الناتجة عن اعتبارات تعاقدية للسيطرة المشتركة
  .حقوق الملكيةاالئتالف باستخدام طريقة 

  
بالتكلفة، زائداً تغييرات ما بعد الشراء في حصة  الموحد يتم إدراج االستثمار في شركة االئتالف في بيان المركز المالي  

حصة  الموحد المجموعة من صافي موجودات شركة االئتالف، ناقصاً أي خسائر انخفاض في القيمة. يعكس بيان الدخل
  تالف.المجموعة من نتائج شركة االئ

  
والتي كانت شركة ائتالف تم احتسابها بإستخدام  GLNS، احتفظت المجموعة باستثمار في 2012ديسمبر  31قبل   

زيادة % من حقوق التصويت و30المتبقية  ، تحصلت المجموعة على النسبة2012طريقة التوحيد التناسبي. في سبتمبر 
  .2.6% كما هو مدرج في إيضاح 100ملكيتها إلى 

  
  ق اإليراداتتحقي  
نسبة  باستخدام طريقةعقود ذات األسعار الثابتة لبناء السفن وعقود الصيانة على المدى البعيد المن  يتم إدراج اإليرادات  

 تحديدها. يتم االعتراف بالخسائر الناجمة عن العقود عند طريقة المسح على أساس هاديحدتم تة، وييالمحاسب اإلنجاز
لتكاليف المقدرة لات، وتتطلب مراجعة دورية وتنقيح ة على مدى عدة سنوالرئيسيالعقود ألول مرة. يمتد أداء بعض 

تم ت تيال سنةها في بيان الدخل الموحد للإدراجيتم  مراجعة التقديراتخالل مدة العقد. إن تأثير أي تسويات ناشئة عن 
  .اتالمراجع افيه

  
سفن التجارية والعسكرية، عن طريق تطبيق الهامش المسموح  من التكاليف زائد عقود إصالح ال يتم إدراج اإليرادات  

  .في كل عقد من العقود على التكلفة المتكبدة إلى تاريخه
  

والمراكب بناء على نسبة االنجاز على أساس إجمالي  يتم إدراج اإليرادات من عقود األسعار الثابتة إلصالح السفن  
  كاليف النهائية المقدرة.التكاليف المتكبدة من تاريخه إلى إجمالي الت

  
باستخدام طريقة الفائدة الفعلية وهو المعدل الذي يخصم المقبوضات النقدية  ج إيرادات الفوائد عند استحقاقهاتدر  

  . المالي لألصل للوصول إلى القيمة الدفترية لألصل الماليالمستقبلية المقدرة على األعمار المتوقعة 
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  (تتمة) ملخص السياسات المحاسبية الهامة  2.4
  

  اآلالت والمعداتالممتلكات و  
مصاريف . يتم رسملة انخفاض خسائر االستهالك المتراكم وأي اآلالت والمعدات بسعر التكلفة ناقصاًالممتلكات و تدرج  
وبالمثل، عندما يتم  .بدها، في حال استيفاء معايير اإلدراجعند تك اآلالت والمعداتالممتلكات وستبدال بند من بنود إ

لمعدات كإستبدال في حال استيفاء الت واممتلكات واآلإجراء تفتيش رئيسي فإنه يتم إدراج التكلفة في القيمة المدرجة لل
  معايير اإلدارج. يتم إدراج جميع تكاليف التصليح والصيانه في بيان الدخل الموحد عند تكبدها.

  
  الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات التالية: القسطيحتسب االستهالك على أساس   

  
 سنة 40-5المباني والتركيبات

 سنة 30-3إلنتاج والمعدات األخرىا
  

القيمة  دادإستريتم مراجعة القيمة الدفترية ألي انخفاض عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية   
، وفي حالة أن القيمة الدفترية أعلى من القيمة الممكن استردادها، يتم تخفيض القيمة المؤشرالدفترية. فإذا وجد هذا 

، تها أثناء االستخدام، وهي قيمتها مطروح منها تكلفة البيع أو قيمستردادلإل قابلةالدفترية لتلك الموجودات إلى القيمة ال
  أيهما أعلى.

  
 ن هناك فائدة مستقبلية متوقعة مناالستبعاد أو عندما ال تكو عنداآلالت والمعدات الممتلكات وبنود بند من  يتم شطب  

األصل (والتي يتم احتسابها كالفرق بين  شطبأي أرباح أو خسائر ناتجة عن  يتم إدراج أو من استبعاده.استخدامه 
  الدخل الموحد في السنة التي يتم فيها شطب الموجودات. صافي متحصالت االستبعاد وقيمة األصل الدفترية) في بيان

  
  وطرق االستهالك، ويتم تعديلها بما هو مناسب في نهاية كل سنة مالية.عمار االنتاجية يتم مراجعة األ

  
  موجودات تحت اإلنشاء  

تم تحويل الموجودات تحت ي ر األعمال المنجزة من المقاولين.فواتي على بناء الموجودات تحت اإلنشاء بالتكلفة يتم قيد
اإلنشاء إلى التصنيف المناسب ضمن الموجودات وتستهلك وفقاً لسياسات المجموعة عندما يتم االنتهاء من إنشاء 

  الموجودات ووضعها قيد االستخدام.
  

  انخفاض الموجودات المالية وعدم قابلية تحصيلها  
لتحديد ما إذا كان هناك دليل موضوعي يثبت انخفاضاً في قيمة  تقارير ماليةتقييم في تاريخ كل إجراء تقوم المجموعة ب  

يتم تحديد انخفاض األصل المالي أو مجموعة اإلصول المالية، في . أو مجموعة من األصول المالية أي أصل مالي
 حالة، وفقد عندما، يوجد دليل موضوعي يفيد باإلنخفاض كنتيجة لحدث أو عدة أحداث نتجت بعد اإلدارج المبدئي

لألصل (متكبدة كخسارة حدث) ويكون لخسارة الحدث تلك تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي 
أو مجموعة األصول المالية التي يمكن قياسها بدقة. فإذا وجد مثل ذلك الدليل، فإنه يتم إدراج خسارة اإلنخفاض في 

  .البيانات المالية الموحدة
  

  د التنفيذأعمال عقود قي  
األرباح المتعلقة بها ناقص مخصص الخسائر المتوقعة ومدفوعات اإلنجاز  لعقود قيد التنفيذ التكلفة زائدتمثل أعمال ا  

  المستلمة والمدينون.
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  لمخزونا  
أيهما أقل. تمثل التكاليف جميع المصاريف المتكبدة على كل  ،أو صافي القيمة المتوقع تحقيقها يم البضاعة بالتكلفةيتم تقي

  .منتج حتى وصولة إلى موقعه أو شكله الحالي
  

 على أساس سعر البيع التقديري ناقصاً أية تكاليف إضافية متوقع صرفها حتى إتمام قابلة للتحقيقتحدد صافي القيمة ال
  الصنع والبيع.

  
  المدينون  
يدرج المدينون بالمبلغ األصلي للفاتورة ناقصاً مخصص المبالغ المشكوك في تحصيلها. يجري تقدير مخصص للحسابات   

ما ال المشكوك في تحصيلها عند وجود احتمال بعدم تحصيل كامل المبالغ المستحقة. ويتم شطب الديون المعدومة عند
  ادها.إمكانية استرد يكون هناك

  
  النقدية وشبه النقدية  
على النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك وودائع  ية وشبه النقديةشتمل النقدت ،ألغراض بيان التدفقات النقدية الموحد  

  .أو أقل قصيرة األجل تستحق خالل ثالثة أشهر
  

  الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع
دفع في المستقبل مقابل البضائع والخدمات التي تم الحصول عليها، سواء تمت يتم قيد المطلوبات للمبالغ المستحقة ال  

  المطالبة بها من قبل المورد أو لم تتم.
  

  المخصصات  
يتم تكوين مخصصات عند حصول التزامات مالية على المجموعة (قانونية كانت أو استنتاجية) ناتجة عن أحداث سابقة،   

جية لمنافع اقتصادية بهدف تسوية االلتزامات ويمكن تقدير قيمة هذه االلتزامات ويكون من المحتمل حدوث تدفقات خار
  بدقة.

  
  القروض والمدينون  
إدراج القروض والمدينون التي تحمل فائدة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة  الحقاً يتم  ،بعد اإلدراج المبدئي  

أو انخفاض القروض والمدينين وكذلك من خالل  استبعادعندما يتم  بيان الدخلاح والخسائر في يتم إدراج األرب الفعلية.
  عملية اإلطفاء.

  
  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  
مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها من غير مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة. يتم عادة احتساب  قديمتقوم المجموعة بت  

للموظفين وإكمال الحد األدنى لفترة الخدمة. تدرج التكاليف المتوقعة لهذه  ب النهائيالراتهذه المكافآت على أسـاس 
  المكافآت على مدى فترة الخدمة.

  
وفيما يتعلق بموظفيها من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة، تقوم المجموعة بدفع اشتراكات الهيئة العامة 

ارات العربية المتحدة والتي يتم احتسابها كنسبة من رواتب الموظفين. إن للمعاشات والتأمينات االجتماعية لدولة اإلم
  محدودة بهذه االشتراكات التي تقيد كمصروفات عند استحقاقها.  اإللتزامات
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  مدفوعة نقداً على أساس األسهممعامالت الموظفين ال  
نموذج ثنائي، تم إدارج تفاصيل باستخدام  يتم قياس تكلفة المعامالت المسددة نقداً مبدئياً بالقيمة العادلة في تاريخ المنحة  

بما في ذلك تاريخ  بالقيمة العادلة عند تاريخ التقارير المالية المطلوبات يتم إعادة قياس .15إضافية في إيضاح رقم 
  السداد مع إدراج التغيرات في القيم العادلة في بيان الدخل الموحد.

  
  العمالت األجنبية  
الموجودات  كما تحول. لةيتم قيد المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة وقت إجراء المعام  

الفروقات  . تدرج جميعالتقارير الماليةي تاريخ بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة ف النقدية المسجلةوالمطلوبات 
يتم ترجمة البنود غير النقدية التي تقاس بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام معدالت . ضمن بيان الدخل الموحد

بية باستخدام الصرف السائدة في تواريخ المعامالت األولية. تترجم البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة بعملة أجن
  سعر الصرف في التاريخ الذي تتحدد فيه القيمة العادلة لهذه البنود.

  
  ومحاسبة الحمايةاألدوات المالية  مشتقات  
  والقياس  اإلدارج المبدئي  
للحماية من مخاطر العمالت جلة اآل األجنبية عمالتال صرف عقودمثل دوات المالية تقوم المجموعة باستخدام مشتقات األ  

اً دخول في عقد المشتقات المالية ويتم الحقالتاريخ الية مبدئياً بالقيمة العادلة ب. يتم إدراج مشتقات األدوات المجنبيةاأل
مالية، بينما تدرج المشتقات التي تحمل  موجوداتتدرج المشتقات التي تحمل قيماً موجبة ك .إعادة قياسها بالقيمة العادلة

  قيماً سالبة كمطلوبات مالية. 
  

، في بيان الدخل الموحد مباشرة الماليةفي القيمة العادلة للمشتقات  اتأي أرباح أو خسائر ناتجة عن التغييريتم إدارج   
  بإستثناء الجزء الفعال من حماية التدفقات النقدية، التي يتم إدراجها في بيان الدخل الشامل الموحد.

  
الفرق ما بين سعر الصرف اآلجل وسعر العقد. يتم اإلشارة إلى سعر القيمة العادلة لعقود تحويل العمالت اآلجلة  تمثل  

  الصرف اآلجل بالرجوع إلى أسعار الصرف اآلجلة الحالية للعقود ذات خصائص استحقاق مماثلة.
  

  ، تم تصنيف المشتقات كاآلتي:الحمايةألغراض محاسبة   
  

والمطلوبات المدرجة أو بالتزامات أادلة للموجودات حماية القيمة العادلة والتي تغطي مخاطر التغيير في القيمة الع •
  محددة وغير مدرجة (باستثناء مخاطر تحويل العمالت)، أو 

حماية التدفقات النقدية للحماية من التعرض للتذبذبات في التدفقات النقدية المتعلقة بمخاطر معينة ومرتبطة  •
غير المحتملة أو العملة األجنبية أو لاللتزامات  معامالتلالمالية  التوقعاتبموجودات أو مطلوبات مدرجة أو 

  مدرجة؛ أو
 حماية صافي االستثمار في عمليات خارجية. •
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  (تتمة) ومحاسبة الحمايةاألدوات المالية  مشتقات  
  

  (تتمة)والقياس  ئياإلدارج المبد  
عالقة الحماية، تقوم المجموعة بتحديد وتوثيق عالقة الحماية التي تأمل المجموعة بتطبيق محاسبة الحماية  فيعند البدء   

. يتضمن التوثيق تحديد أداة الحماية، والبند أو عليها والهدف من إدارة المخاطر واالستراتيجية المتبعة في تحقيق الحماية
المعاملة التي يتم حمايتها، نوع المخاطرة التي يتم حمايتها وكيف ستقوم الشركة بتقييم مدى فعالية أداة الحماية في الحد 

يتم حمايتها. إنه  التدفقات النقدية المتعلقة بالمخاطر التي البنود ذات القيمة العادلة أو من مخاطر التعرض للتغيرات في
من المتوقع أن تكون الحماية ذات فعالية عالية لمقابلة التغييرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية ويتم تقييمها بشكل 

  دوري لتحديد إذا ما كانت فعال ذات فعالية عالية خالل فترات اإلدراج المالية المحددة.
  

  بة الحمايه يتم إدراجها كاالتي:إن الحماية التي تتوفر فيها شروط محاس  
  

  حماية التدفقات النقدية  
يتم إدراج الجزء الفعال من الربح أو الخسارة على األدوات المحمية مباشرة في حقوق المساهمين، في حين يتم إدراج   

 في بيان الدخل الموحد. مباشرةالجزء الغير فعال 
  

بيان الدخل الموحد عندما تؤثر المعامالت المحمية على بيان الدخل  يتم تحويل القيم المدرجة في حقوق المساهمين إلى  
. عندما يكون أو حدوث عملية البيع دخل مالي أو مصروف مالي محميفي حال تم إدراج  المثال سبيل، على الموحد

ة في حقوق البند المحمي هو تكاليف الموجودات الغير مالية أو المطلوبات الغير مالية، يتم تحويل القيم المدرج
  المساهمين إلى القيم الدفترية المبدئية للموجودات أو المطلوبات الغير مالية.

  
فإنه يتم تحويل المبالغ المدرجة سابقاً في حقوق  ،عندما ال يكون من المتوقع حدوث المعاملة المحددة في المستقبل  

و استخدام أدوات الحماية من غير استبدالها، أو تم الدخل الموحد. إذا تم بيع أو إلغاء أو انتهاء أ بيانالمساهمين إلى 
في حقوق المساهمين إلى حين حدوث  سيتم إدراجهاسحب الحماية فإن القيمة المدرجة سابقاً في حقوق المساهمين 

  المعاملة المتوقعة أو االلتزام المحدد.
  

 األجنبية في لعمالتية من مخاطر التعرض لبهدف الحماجلة اآلجنبية األعمالت ال تبادلتقوم المجموعة بإستخدام عقود   
  .وارتباطاتهامعامالتها 

  
  التصنيف المتداول مقابل الغير متداول  
كجزء متداول وجزء غير متداول على أساس التي يتم تحديدها كأدوات حماية فعالة المشتقات  أدواتيتم تصنيف   

  التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة المرتبطة باألدوات.
  

  األدوات المالية مقاصة  
عند وجود  ،فقط بيان المركز المالي الموحدصافي قيمتها في  ويدرجتتم المقاصة بيـن الموجودات والمطلوبات المالية   

النية في سداد المبلغ الصافي أو تحقيق الموجودات وتسوية وعند لتنفيذ للقيام بعملية المقاصة ا حق قانوني جائز
  .المطلوبات في وقت واحد
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  القيمة العادلة لألدوات المالية  
في اسواق نشطة في اسواق مالية منظمة بالرجوع إلى  والمتاجر بها لالستثمارات المدرجة العادلةيتم تحديد القيمة   

مدرجة في سوق غير البالنسبة لالستثمارات  أما .بتاريخ التقارير الماليةالمتداولة عند انتهاء األعمال  األسعار السوقية
القيمة العادلة باستخدام طرق التقييم. تتضمن هذه الطرق استخدام المعامالت التجارية الحديثة،  تحديدنشط، فإنه يتم 

  تحليل خصومات التدفقات النقدية أو نماذج التقييم األخرى.وبهة، الرجوع إلى القيمة السوقية الحالية الستثمارات مشاو
  

  المالية األدوات استبعاد  
  الموجودات المالية  
  الموجودات المالية في الحاالت التالية: استبعاديتم   

  
  لتدفقات النقدية من الموجودات؛ انتهاء حقوق استالم ا •
نقدية من الموجودات ولكنها ملتزمة بالدفع بالكامل دون المجموعة بالحق في الحصول على التدفقات الاحتفاظ  •

  ؛ أووفقاً التفاقية وساطةتأخير المواد إلى طرف ثالث 
إحدى الحاالت التالية (أ) عند حدوث قيام المجموعة بتحويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من الموجودات، أو  •

(ب) عدم تحويلها أو إحتفاظها بجميع المخاطر  ،للموجودات أوقيامها بتحويلها جميع المخاطر والفوائد المحتملة 
 والفوائد المحتملة للموجودات، ولكن قيامها بتحويل السيطرة على الموجودات.

 
في حال قيام المجموعة بتحويل حقوقها باستالم التدفقات النقدية من أحد الموجودات أو دخلت في اتفاقية وساطة أو قامت   

المخاطر أو الفوائد المحتملة للموجودات ولم تقم كذلك بتحويل السيطرة على الموجودات، يتم  بجميعظ بتحويل أو اإلحتفا
  في الموجودات.  المشاركة المستمرة للمجموعةاالعتراف بالموجودات بناء على 

  
و على مبلغ المستمرة شكل ضمان الموجودات المحولة، يتم إدراج األصل بالسعر األصلي أ المشاركاتعندما تأخذ   

  يتوقع أن تدفعه المجموعة، أيهما أقل.
  

  المطلوبات المالية  
  المالية عند إلغاء، أو وقف التزام المطلوبات. المطلوبات استبعاديتم   

  
مختلفة جوهرياً أو بإجراء عندما يتم استبدال المطلوبات المالية الحالية بمطلوبات مالية أخرى من نفس الدائن بشروط   

للمطلوبات األساسية ويتم  استبعادأو التعديل ك االستبعاد، فإنه يتم اعتبار هذا على الشروط الحالية تعديل جوهرى
  إدراجها كمطلوبات جديدة. حيث يتم إدراج الفرق في بيان الدخل الموحد.
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  المعايير الصادرة والتي لم تدخل بعد حيز التنفيذ –محاسبية المستقبلية في السياسات ال التغييرات  2.5
  

  .أدناه مدرجة للمجموعةوالتي لم تدخل بعد حيز التنفيذ حتى تاريخ إصدار البيانات المالية  الصادرةالمعايير  إن  
  

 ،رض بنود بيان الدخل الشامل اآلخرع –عرض القوائم المالية  1معيار المحاسبة الدولي رقم  •
 مكافآت الموظفين (المعدل) 19لمحاسبة الدولي رقم معيار ا •
 )،2011البيانات المالية المنفصلة (المراجع في  27معيار المحاسبة الدولي رقم  •
 )،2011المعدل في شركات زميلة وشركات ائتالف ( االستثمار في 28 مالمحاسبة الدولي رق معيار •
تعديالت على معيار المحاسبة  –المطلوبات المالية الية وة الموجودات المتسوي 32معيار المحاسبة الدولي رقم   •

  ،32الدولي رقم 
التقارير  إلعدادالمعيار الدولي تعديالت على  – القروض الحكومية -1التقارير المالية رقم  إلعدادالمعيار الدولي  •

 ،1المالية رقم 
المطلوبات ة الموجودات المالية وتسوي –فصاحات األدوات المالية : اإل 7المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  •

 ،1التقارير المالية رقم  إلعدادالمعيار الدولي تعديالت على  –المالية 
 ،والقياس التصنيف: المالية األدوات 9 رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار  •
 الموحدة،البيانات المالية   10 رقمة المالي التقارير إلعداد الدولي المعيار •
 االتفاقيات الثنائية، 11 رقمالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  •
 عن المعامالت مع الشركات األخرى، و الفصاحا 12 رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار •
 قياس القيمة العادلة  13المعيار الدولي للتقارير المالية رقم:  •
  ، وتكلفة اإلزالة  خالل مرحلة تسوية المناجم عند اإلنتاج 20مالية الدولية رقم تفسير لجنة تفسيرات التقارير ال  •
  للمعايير التالية 2012مايو  –التحسينات السنوية  •

o  تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ألول مرة  -1المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  
o  رض القوائم الماليةع 1معيار المحاسبة الدولي رقم  
o  الممتلكات واآلالت والمعدات  16معيار المحاسبة الدولي رقم  
o  األدوات المالية، العرض  32معيار المحاسبة الدولي رقم  
o  التقارير المالية المرحلية  34معيار المحاسبة الدولي رقم  

  
المركز المالي أو أداء جوهري على  أي تثأير والتفسيرات أعاله لن يكون له برأي اإلدارة، فإن تطبيق المعايير  

  .المجموعة
  
  

  األعمال  دمج  2.6
  

نسبة  ارتفعت ملكية المجموعة إلىوبالتالي  GLNS% من أسهم شركة 30، قامت المجموعة بشراء 2012سبتمبر  خالل  
ذات  ركةش قبل الشراء GLNSالسيطرة على السياسات المالية والتشغيلية. تم إعتبار على  وحصلت المجموعة% 100

  تطلب إتخاذ قرار باإلجماع من مجلس اإلدارة.ت واإلجراءات حيث إن القرارات المؤثرة على السياساتتركة، سيطرة مش
  

هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. تشمل أنشطتها الرئيسية تقديم  GLNSإن   
  خدمات في مجال الدعم البحري.
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-   -  

  حول البيانات المالية الموحدةإيضاحات 
  2012ديسمبر  31
  
  

  (تتمة) األعمال دمج  2.6
  

  كما في تاريخ االستحواذ كا آلتي: GLNSكانت القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية القابلة للتحديد لـ   
  

  مبالغ القيمة العادلة  
  ألف درهم  
    

  26.134   مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
 588  اًلسلفيات والمبالغ المدفوعة مقدما

  ـــــــ  
  26.722   إجمالي الموجودات

  ـــــــ  
  )35.387(  مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

  )2.947(  مبالغ مستحقة للبنوك
  )405(  سلفيات من عمالء

  )339(  نفقات مستحقة
  ـــــــ  

  )39.078(  إجمالي المطلوبات
  ـــــــ  

  )12.356(  الموجودات (المطلوبات)إجمالي صافي 
  ========  

  )8.649(  مباشرة قبل الحصول على السيطرة GLNSفي  اإلستثمارقيمة 
  ـــــــ  

  3.707   الشهرة عند االستحواذ
  ـــــــ  

  -    االعتبارات عند الشراء
  ========  

  
  

  الشهرة  2.7
  

) إلختبار GLNSألف درهم إلى الوحدة المولدة للنقد (مثال  3.707عمال البالغة تخصيص الشهرة المكتسبة من دمج األ تم  
  االنخفاض.

  
قامت المجموعة بإجراء اختبار شهرة، وكنتيجة لهذا االختبار قامت المجموعة بإدراج تكاليف  2012ديسمبر  31كما في   

  ألف درهم مقابل الشهرة، والتي تم إدراجها في بيان الدخل الموحد. 3.707انخفاض بقيمة 
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-   -  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2012ديسمبر  31
  
  
  تكاليف العقود والمصاريف العمومية واإلدارية  3
  

  2012  2011  
  ألف درهم ألف درهم  
      

 913.560  974.016  تكاليف المواد ومقاولين من الباطن
  218.351   187.005   تكاليف الموظفين
  32.497  41.743   تكاليف أخرى

  ـــــــ  ـــــــ  
   1.202.764   1.164.408  
  =========  =========  

      مصنفة كاآلتي:
  998.199   1.046.956   تكاليف العقود  -
  166.209   155.808   مصاريف عمومية وإدارية  -
  ـــــــ  ـــــــ  
   1.202.764   1.164.408  
  =========  =========  

  
ألف درهم) يمثل إعادة تصنيف التغيرات المتراكمة  9.725: 2011(ألف درهم  6.096 تضم تكاليف العقود مبلغ وقدره  

في القيم العادلة للمشتقات من حقوق المساهمين إلى بيان الدخل الموحد والمتعلقة ببند حماية التدفقات النقدية المخصوصة 
  ).17والتراجع في المبالغ المدفوعة مسبقاً (إيضاح  األجنبيةلصافي العمالت 

  
  
  الربح األساسي والمخفض على السهم المتعلق بمساهمي الشركة األم  4
  

األم على المتوسط المرجح لعدد  بحاملي األسهم العادية للشركةيحتسب الربح األساسي للسهم بتقسيم أرباح السنة المتعلقة   
  السنة. خاللاألسهم العادية القائمة 

  
 األسهماألم على المتوسط المرجح لعدد  بمساهمي الشركةرباح السنة المتعلقة يحتسب العائد المخفف على السهم بتقسيم أ  

  العادية والقائمة خالل السنة، والمعدل لألدوات التي لها تأثير مخفف.
  

  وحصة السهم عند احتساب العائد األساسي على السهم: األرباحيوضح التالي   
  

   2012   2011  
      

  41.230  26.946   أرباح السنة (ألف درهم)
  =========  =========  
      

  211.992   211.992   (ألف) المصدرةالمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 
  =========  =========  
      

  19.4   12.7   الربح األساسي والعائد المخفف للسهم (فلس)
  =========  =========  

  
أدوات قد تخفض الربح األساسي للسهم عند التحويل أو  بإصدار أي المجموعة، لم تقم 2012ديسمبر  31كما في   

  االستخدام.
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-   -  

  
  
  والمعدات الممتلكات واآلالت  5
  

  اآلالت والمعدات كما في نهاية السنة على اآلتي:الممتلكات و اشتملت  
  

   2012   2011  
  ألف درهم   ألف درهم   
      

  298.923   297.565  ةيمعدات بصافي القيمة الدفتراآلت و
  4.515  3.435   للمقاولين الغ مدفوعة مقدماًًمب
  ــــــــ  ــــــــ  
   301.000   303.438  
  =========  =========  

  

  وتركيباتمباني   
إنتاج معدات 
  ت أخرىومعد

موجودات تحت 
  اإلجمالي  ءاإلنشا

  همألف در  همألف در  همألف در  همألف در  
2012          
        التكلفة:

  442.457   53.639   128.672   260.146   2012يناير  1في كما   
  24.227   20.526   103   3.598   اإلضافات  
  -   )71.047(  28.986   42.061   اإلستبعادات  
  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  

  466.684   3.118   157.761 305.805  2012ديسمبر  31في 
  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  

        تهالك:االس
  143.534  -   71.813   71.721   2012يناير  1في   
  25.585  -   14.975   10.610   خالل السنة المحمل  
  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  
  169.119  -   86.788 82.331  2012ديسمبر  31في كما   
  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  

        :صافي القيمة الدفترية
  297.565   3.118   70.973 223.474  2012ديسمبر  31في كما   
  ================== ========== ==========  
          

2011          
        التكلفة:

  380.688   2.856   120.525   257.307   2011يناير  1في كما   
  63.522   50.783   9.739   3.000   اإلضافات  
  )1.753(  -   )1.592(  )161(  اإلستبعادات  
  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  

  442.457   53.639   128.672 260.146  2011ديسمبر  31في 
  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  

        االستهالك:
  123.414  -   60967   62.447   2011يناير  1في   
  20.815  -   11.480   9.335   خالل السنة المحمل  
  )695( -   )634(  )61(  متعلق باالستبعادات  
  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  
  143.534  -   71.813 71.721  2011ديسمبر  31في كما   
  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  ــــــــ  

        صافي القيمة الدفترية:
  298.923   53.639   56.859 188.425  2011ديسمبر  31في كما   
  ==========  ==========  ==========  ==========  

  
  .بقيمة إسميةمن قبل بلدية أبوظبي  التركيباتو تم توفير األرض المقام عليها المباني  
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-   -  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2012ديسمبر  31
  
  
  استثمار في شركة ائتالف  6
  

صنع يخوت فاخرة، بتأسيس شراكة ائتالف جديدة باسم "مايا القابضة" قامت المجموعة بالتعاون مع ديبرز يختس، م  
%. بلغ إجمالي المبلغ 30% وديبرز يختس 70لشراء يخت فاخر. تبلغ أسهم المجموعة في شراكة االئتالف الجديدة 

متعلقة بالسياسات ألف درهم. بالنسبة لجميع القرارات ال 9.195المستثمر من قبل المجموعة كما في تاريخ التقرير المالي 
واإلجراءات، فإن ذلك يتطلب إتخاذ قرار باالجماع من مجلس اإلدارة. وكنتيجة تعد شركة المايا القابضة شركة خاضعة 

  لسيطرة مشتركة. 
  

  .أو مصاريفمعامالت مالية منذ تأسيسها، وبالتالي لم تقم بتسجيل أي إيرادات  لم تقم شركة االئتالف بأي  
  
  
  البضـاعة  7
  

  2012  
  (معاد إدراجه)

2011  
  ألف درهم ألف درهم  
      

  660.713  348.701   قيد التفيذ (بالتكلفة)أعمال عقود 
  21.817   15.499   مـواد خام ومواد مستهلكة

  )5.199(  )5.199(  مخصص البضاعة التالفة والقديمة
  ـــــــ  ـــــــ  
   359.001  677.331  
  =========  =========  

  
  القديمة كما يلي:و البضاعة التالفةركة في مخصص كانت الح  

  
  3.048  5.199   يناير 1كما في 

  2.151   -    محمل للسنة
  ـــــــ  ـــــــ  

  5.199   5.199   ديسمبر 31في كما 
  =========  =========  

  
  
  قيد التنفيذ عقود أعمال  8
  

   2012  
  (معاد إدراجه) 

2011  
  ألف درهم  ألف درهم   
      

  5.226.917   6.475.174   العمل المنجز قيمة
 )4.316.343( )5.385.226(  فواتير األعمال المنجزة المستلمة والمستحقة

        ــــــــ  ــــــــ  
  910.574   1.089.948   ديسمبر 31في كما 

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

ألف درهم  32.244خصص االنخفاض البالغ تم إدراج أعمال العقود قيد التنفيذ بصافي م 2012ديسمبر  31كما في   
  ألف درهم). 3.757: 2011(

  
  -    3.757   يناير 1كما في 

  3.757   26.537   مخصص االنخفاض خالل السنة
  -    1.950   مخصص المحول من المستحقات

  ـــــــ  ـــــــ  
  3.757   32.244   ديسمبر 31كما في 

  =========  =========  
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  نات المالية الموحدةإيضاحات حول البيا
  2012ديسمبر  31
  
  
  وموجودات متداولة أخرى الذمم المدينة  9
  

  2012  2011  
  ألف درهم  ألف درهم  
     

  96.564   164.554   الذمم المدينة
  )4.510(  )3.988(  مخصص االنخفاض

  ـــــــــ  ـــــــــ  
   160.566   92.054  

  -    993   )18(إيضاح  عالقة طرف ذومبالغ مستحقة من 
  39.504   16.539   العقود منالمبالغ القابلة لالسترداد 

  90.176   165.741   مدفوعة مقدما للموردين ياتسلف
 16.977  8.042   ومبالغ مدفوعة مقدما أخرى نةيدذمم م

  15.438   -    )17(إيضاح في حماية فعالة  مشتقاتال
  ـــــــــ  ـــــــــ  
   351.881   254.149  
  ===========  ===========  

  
 4.510: 2011ألف درهم ( 3.988، انخفضت القيمة االسمية للمدينون التجاريون بما يعادل 2012ديسمبر  31كما في   

  ألف درهم) وتم تخصيصها بالكامل. بلغت الحركة في مخصص انخفاض المدينون كاآلتي:
  

  2012  2011  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

  2.655   4.510   يناير  1كما في 
  1.855   -    خالل السنة المحمل

  -    )522(  معكوس المخصص
  ـــــــــ  ـــــــــ  

  4.510   3.988   ديسمبر  31كما في 
  ===========  ===========  

  
  ديسمبر، كان تحليل أعمار المدينون التجاريون الغير منخفض كاآلتي: 31كما في   

  
  مستحق الدفع ولكن غير منخفض      

  اليإجم  
غير مستحق 

  يوماً 90أكثر من  يوماً 90-60  يوماً 60-30  يوماً 30أقل من  الدفع أو منخفض
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
              

2012  160.566 17.403 60.284  853   14.729   67.297  
2011   70.106   32.264  1.179   18.176   3.550   14.937  

  
بناء على الخبرة السابقة. ليس من عادة المجموعة  بالكامل استرداد قيمة المدينون الغير منخفضة توقع المجموعةت  

  الحصول على ضمانات للمدينين، وبالتالي فإنه اليتم ضمان الغالبية العظمى من المدينين.
  
  

  السحوبات على المكشوف من البنك  10
  

  % سنوياً.5% إلى 2بنكية من عدة بنوك تجارية وتحمل فائدة بمعدل يتراوح بين تم الحصول على تسهيالت السحوبات ال  
  

ألف  93.000بقيمة على المكشوف من البنك  غير مسحوبة متوفرة تسهيالت ، لدى المجموعة2012سمبر دي 31كما في   
  ألف درهم) مستوفية لجميع الشروط السابقة. 78.000:  2011درهم (
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-   -  

 المالية الموحدةإيضاحات حول البيانات 
  2012ديسمبر  31
  
  

  رأس المـــال  11
  

2012 2011 
 ألف درهمألف درهم

  
 المصرح به والمصدر والمدفوع كامالًً

 211.992  211.992  درهم 1قيمة السهم 
========== ========= 

  
  

  االحتياطات  12
  

  االحتياطي النظامي  
(وتعديالته) لدولة اإلمارات العربية المتحدة والنظام األساسي  1984م وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية لعا  

% من أرباح السنة إلى االحتياطي القانوني.  ويجوز للمجموعة أن تقرر التوقف عن هذا 10للمجموعة، يتعين تحويل 
  غير قابل للتوزيع.% من رأس المال المصدر. إن هذا االحتياطي 50التحويل السنوي عندما يبلغ االحتياطي القانوني 

  
  االحتياطي العام  
تم إنشاء االحتياطي العام لتعزيز القاعدة الرأسمالية للمجموعة وهو قابل للتوزيع للمساهمين حسب توصية مجلس اإلدارة   

  إلى المساهمين.
  
  

  توزيعات األرباح  13
  

بإجمالي  % من القيمة األسمية للسهم)5( درهم للسهم 0.05ح النقدية بقيمة توزيعات األربا تم االعالن عنخالل السنة،   
في اإلجتماع  على توزيعات األرباح النقدية هذه. تمت الموافقة ألف درهم منها 9.185والتي تم سداد  مليون درهم 10.6

  .2012ابريل  السنوي للجمعية العمومية الذي عقد في
  
  

  مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  14
  

2012 2011 
 رهمألف دألف درهم

  
 19.308 21.778 يناير 1الرصيد كما في 

 5.325 6.028 خالل السنة المخصص
 )2.855()2.984( المدفوع خالل السنة

 ـــــــ ـــــــ
 21.778 24.822 ديسمبر 31الرصيد كما في 

========= ========= 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2012ديسمبر  31
  
  

  دائنون آخرون  15
  

ألف درهم) وهي القيمة العادلة للوحدات االعتبارية  5.397: 2011ألف درهم ( 350يمثل الدائنون اآلخرون ما قيمته   
لألسهم العادية للشركة والممنوحة للموظفين المؤهلين بموجب برنامج معتمد. يتم سداد هذه الوحدات االعتبارية نقداً 

  بموجب شروط البرنامج.
  

  عرضها في بيان المركز المالي الموحد كاآلتي:يتم   
  

2012 2011 
 ألف درهمألف درهم

  
 2.292  350 )16الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع (إيضاح 

 3.105  -  مطلوبات غير متداولة
 ـــــــ ـــــــ

 350  5.397 
========= ========= 

  
هم ومتوسط السعر المرجح للسهم، والحركة في برنامج حوافز الموظفين لألسهم العادية يوضح الجدول التالي عدد األس  

  للشركة على النحو التالي:
  

20122012 2011 2011 
 متوسط السعر عدد األسهم متوسط السعرعدد األسهم

 درهم درهم
 

 3.89  1.447.016  1.767.6733.05 يناير  1كما في 
  ألسهم الشركة سميةاالالوحدات 

 2.67  1.182.331  1.57 1.147.225العادية الممنوحة خالل السنة  
 3.39  )861.674( 1.81)2.787.286(سنةالمستخدمة خالل ال

  ــــــــ ــــــــــــ
 3.05  1.767.673  127.6122.74 ديسمبر  31في 

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

  درهم). 2.67: 2011درهم ( 1.57العادلة للوحدات االعتبارية خالل العام بلغت القيمة   
  

يتم إعادة قياس مطلوبات نظام حوافز الموظفين عند كل تاريخ بيان المركز المالي إلى تاريخه ويشمل تاريخ التسوية مع   
، بلغ إجمالي 2012ديسمبر  31في إدراج التغيرات في القيمة العادلة في بيان الدخل الموحد. بالنسبة للسنة المنتهية 

  ألف درهم). 227: 2011ألف درهم ( 164التغيير في القيمة العادلة المدرجة في بيان الدخل الموحد 
  
  

  الذمم الدائنة والمبالغ المستحقة الدفع  16
  

2012 2011 
 ألف درهم ألف درهم

  
 69.429  50.256 الذمم التجارية الدائنة

 -   4.598 )18(إيضاح  قةمستحق لطرف ذو عال
 3.904  7.430 فواتير زائدة عن قيمة العمل المنجز

 2.292  350 )15 دائنون آخرون (إيضاح
 524.711  607.168 للمشاريع ةستحقبالغ مم
  -   4.389   )17(إيضاح في حماية فعالة  مشتقاتال

 22.212  43.493  مطلوبات أخرى
 ــــــــــــــ

 717.684  622.548 
================== 
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2012ديسمبر  31
  
  

  األدوات المالية  17
  

كما تتكون الموجودات المالية من األرصدة البنكية والنقد والذمم المدينة والمشتقات وبعض الموجودات األخرى المتداولة. 
قرض والمدينون التجاريون وبعض المطلوبات الالمكشوف من البنوك و تتكون المطلوبات المالية من السحب على

  األخرى.
  

إن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة ال تختلف بشكل جوهري عن القيم الدفترية المدرجة كما في   
  تاريخ التقارير المالية.

  
  تراتيبية القيمة العادلة  
  التالية لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية وذلك حسب طريقة التقييم.: تستخدم المجموعة التراتيبية  

  
  األسعار السوقية (غير المعدلة) السائدة في األسواق النشطة للموجودات والمطلوبات المماثلة. :1المستوى   

  
عادلة المسجلة ملحوظة، سواءاً بشكل مباشر طرق تقييم أخرى تكون فيها كافة المدخالت المؤثرة على القيم ال :2المستوى   

  أو غير مباشر.
  

طرق تقييم تكون فيها المدخالت المكتسبة ذات تأثير هام على القيمة العادلة المسجلة ولكنها غير مبنية على  :3المستوى   
  أساس معلومات سوقية.

  
  التالية:العادلة  القيمةقاسة باألدوات المالية الم ، لدى المجموعة2012ديسمبر  31كما في   

  
  

 3مستوى  2مستوى  1مستوى 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهمألف درهم

   
   2012ديسمبر31لسنة المنتهية في ا

   موجودات مدرجة بالقيمة العادلة
 -   )7.971( -  )7.971(أنشطة الحماية  - عقود تحويل عمالت آجلة

   
   2011برديسم31لسنة المنتهية في ا

   مطلوبات مدرجة بالقيمة العادلة
أنشطة   -آجلة أجنبية عقود تحويل عمالت

 -   28.957  -  28.957  الحماية
  

، لم يكن هناك تحويالت بين قياسات القيمة العادلة 2011و 2012ديسمبر  31خالل فترة إعداد التقارير المالية المنتهية في   
  ولم يتم عمل أي تحويالت ضمن المستوى الثالث لتراتيبية القيمة العادلة.في المستوى األول والثاني 

  
  مشتقات األدوات المالية وأنشطة التحوط 
للمجموعة عقود صرف عمالت أجنبية آجلة قائمة تعتبر كحماية تدفقات نقدية فعالة وذلك لحماية  كانتفي نهاية السنة، كما   

للمعامالت المتوقعة وااللتزامات الثابتة. بلغت التزامات عقود صرف العمالت  تعرضها لمخاطر تقلبات العمالت األجنبية
مليون درهم). تم التفاوض على شروط  960: 2011مليون درهم ( 568األجنبية اآلجلة كما في نهاية السنة ما قيمته 

، 2012ديسمبر  31ا في عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة لتتناسب مع شروط صافي التدفقات النقدية لليورو. كم
مليون درهم)  28.9: قيمة عادلة تساوي 2011مليون درهم ( 7.9ألدوات المشتقات المالية  الموجبةبلغت القيمة العادلة 

)، وتم 9 : إيضاح رقم2011في البيانات المالية الموحدة ( 16والمدرجة في صدر بيان المركز المالي وضمن إيضاح رقم 
  حققة كبند منفصل ضمن بيان الدخل الشامل الموحد.الغير م إدراج األرباح



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ركة أبوظبي لبناء السفن ش م عش

-   -  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  2012ديسمبر  31
  
  

  األدوات المالية (تتمة)  17
  

  يبين الجدول التالي التسوية المتعلقة بهذه المبالغ مع القيم الدفترية:  
  

 اإلجمالي سنوات 5 -1 شهر 12 - 3 أشهر 3اقل من  
 ألف درهم ألف درهم لف درهمأ ألف درهم 

  
     2012ديسمبر 31السنة المنتهية في 
 -  -  - - تدفقات نقدية موجبة
 )7.971( )3.582( )4.389(- تدفقات نقدية سالبة

 ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ
 )7.971( )3.582( )4.389(- صافي تدفقات نقدية

 ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ
  

 )7.971( )3.582( )4.389(  بين البنوك مخصومة بمعدالت الفائدة السائدة
================= ========== ========= 

  
     2011ديسمبر 31السنة المنتهية في 
 30.830  13.519  17.311  -  تدفقات نقدية موجبة
 )1.873(-  )1.873(-  تدفقات نقدية سالبة

 ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ
 28.957  13.519  15.438 -  صافي التدفقات النقدية

 ـــــــ ــــــــ ـــــــــــــ
   

 28.957  13.519  15.438  -  بين البنوك مخصومة بمعدالت الفائدة السائدة
================= ========== ========= 

  
، قامت المجموعة بإيقاف محاسبة الحماية لصافي العموالت األجنبية والتراجع في السلفيات 2009ديسمبر  31كما في   

ألف درهم والمدرج مباشرةً  33.903من أدوات الحماية البالغ  المتراكمة في القيم العادلة على التوالي. إن إجمالي الخسارة
يستمر إدراجه بشكل منفصل في بيان حقوق المساهمين. في بيان حقوق المساهمين حتى تاريخ إيقاف محاسبة الحماية، 

ألف درهم) من حقوق المساهمين إلى بيان الدخل  9.725: 2011ألف درهم ( 6.096خالل العام، تم إعادة إدراج مبلغ 
 31الف درهم كما في  8.443المتراكمة إلى  الخسارة) وتخفيض 3وث المعامالت المتوقعة (إيضاح الموحد عند حد

  ألف درهم).  14.539: 2011( 2012 ديسمبر
  
  

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة  18
  

أو  لها والشركات التابعة ،تمثل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسين، والمدراء وموظفي اإلدارة الرئيسين للمجموعة  
ماد األسعار وشروط الدفع المتعلقة بهذه اف نفوذاً جوهرياً. يتم اعتالمشتركة أو التي يمارس عليها األطرذات السيطرة 

  المعامالت من قبل إدارة المجموعة.
  

للوفاء بمتطلبات رأس المال  ألف درهم من مساهم 50.000بقيمة استلمت الشركة قرض قصير األجل ، 2011خالل   
  .2012. تم سداد القرض بالكامل في يناير العامل
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  2012ديسمبر  31
  
  

  (تتمة) المعامالت مع األطراف ذات العالقة  18
  

  بلغت مكافآت المدراء وموظفي اإلدارة الرئيسين خالل السنة ما يلي:  
  

2012 2011 
 ألف درهم ألف درهم

  
 19.509  18.489 مكافآت قصيرة األجل

 521  687 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 )332( )164(العادلة لمطلوبات نظام تحفيز الموظفينالتغيرات في القيمة 

 ــــــــ ــــــــ
 19.012  19.698 

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

  ما يلي:م 9 رقم تتكون المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة والمدرجة ضمن إيضاح  
  

 -   993 أطراف ذات عالقة أخرى
========== ========== 

  
  مما يلي: 16 رقم المبالغ المستحقة إلى األطراف ذات العالقة والمدرجة ضمن إيضاح تتكون  

  
 -   4.598  ديبرز يختس

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

  االلتزامات الطارئة  19
  

، أصدرت البنوك التي تتعامل معها المجموعة، ضمن سياق أعمالها االعتيادية، خطابات ضمان 2012ديسمبر  31في  كما  
مليون درهم) تتعلق بعقود األداء  1.782: 2011مليون درهم ( 2.791يتوقع أن ينشأ عنها أي التزامات مادية، بحدود  ال

  والسلفيات المتعلقة بعقود بناء السفن والصيانة والتي كانت قيد التنفيذ في نهاية السنة.
  
  

  االرتباطات الرأسمالية  20
  

المتعاقد عليها كما في تاريخ التقارير المالية والتي لم يتم تكوين مخصص لها بلغت المصاريف الرأسمالية المصرح بها و  
  مليون درهم). 13.2: 2011مليون درهم. ( 5.1ما قيمته 

  
  يتوقع تسوية االلتزامات أعاله خالل سنة واحدة.  

  
  

  أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية   21
  

من السحوبات على المكشوف من البنوك والقرض المستحق السداد والذمم  تتكون المطلوبات المالية الرئيسية للمجموعة،  
. إن الهدف الرئيسي من هذه المطلوبات المالية هو زيادة تمويل عمليات المجموعة. لدى المجموعة عدة موجودات دائنةال

  ، التي تنتج مباشرة من عملياتها.تجاريون والنقد واألرصده البنكيةمالية كالمدينون ال
  

قوم المجموعة كذلك بالدخول في معامالت المشتقات، والتي تتكون بصفة أساسية من عقود صرف العمالت األجنبية ت  
اآلجله. إن الهدف من الدخول في هذه المعامالت هو حماية عنصر جوهري من المخاطر المتعلقة بتذبذبات العملة األجنبية 

  المتعلقة بصافي التدفقات النقدية لليورو.
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  ات حول البيانات المالية الموحدة إيضاح
  2012ديسمبر  31
  
  

  (تتمة)أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية   21
  

  اتباع سياسة المجموعة التي تنص بعدم المتاجرة بالمشتقات. 2011و  2012تم خالل سنة   
  

ة ومخاطر السيولة ومخاطر العمالت إن المخاطر الرئيسية الناتجة من األدوات المالية للمجموعة هي مخاطر أسعار الفائد  
األجنبية ومخاطر االئتمان. يقوم مجلس اإلدارة بالمراجعة والموافقة على السياسات إلدارة كل من هذه المخاطر التي تم 

  تلخيصها أدناه.
  

  مخاطر أسعار الفائـدة  
  وبات على المكشوف من البنك.إن المجموعة معرضة لمخاطر التغييرات في معدالت الفائدة السوقية المتعلقة بالسح  

  
  جدول مخاطر معدل الفائدة  
يعرض الجدول التالي حساسية إمكانية التغيير المعقولة في أسعار الفائدة، مع االحتفاظ بجميع المتغيرات اآلخرى ثابتة على   

لبنوك المتذبذبة). أرباح المجموعة لسنة واحدة (من خالل التأثير على معدل الودائع وحساب السحب على المكشوف من ا
  ال يوجد هنالك تأثير على حقوق مساهمي المجموعة.

  
 التأثير على الربح  
  ألف درهم  

2012   
 )596(  األساسية زيادة في النقط 15+  
 596   األساسية نقصان في النقط 15-  
   

2011   
 )588(  األساسية زيادة في النقط 15+  
 588   اسيةاألس نقصان في النقط 15-  

  
  مخاطر االئتمان

تقوم المجموعة بالمتاجرة فقط مع أطراف ثالثة معروفة وموثوق بها. إن سياسة المجموعة تنص بأن جميع العمالء الذين 
يرغبون بالمتاجرة على أساس االئتمان هم عرضة إلجراءات تحقيق متعلقة باالئتمان. باإلضافة لذلك، فإنه يتم مراقبة 

ة على أساس دوري وكنتيجة لذلك فإن تعرض المجموعة للديون المشكوك فيها غير جوهري. إن أقصى األرصدة المدين
% من 87يمثل أكبر خمس عمالء حوالي  2012ديسمبر  31. كما في 9تعرض في القيمة المدرجة مدرج في إيضاح رقم 

التي تنشأ من الموجودات المالية األخرى  %). فيما يتعلق بمخاطر االئتمان84 -عمالء  5: 2011الذمم المدينة القائمة (
للمجموعة، والتي تتكون من النقد وما يعادله، وبعض أدوات المشتقات، ينشأ لمخاطر تعرض المجموعة لمخاطر فشل 

  مساوي للقيمة المدرجة لهذه األدوات. للمخاطراالئتمان من الطرف اآلخر على الوفاء بالتزامات، بأقصى حد 
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-   -  

  يانات المالية الموحدة إيضاحات حول الب
  2012ديسمبر  31
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  مخاطر السيولة  
تحد المجموعة من مخاطر السيولة عن طريق ضمان توفر التسهيالت البنكية.  تتطلب شروط مبيعات المجموعة أن يتم   

يوماً من تاريخ  60 – 30خالل  عادةً اد الدائنين التجاريينيوماً من تاريخ إصدار الفواتير. يتم سد 60دفع المبالغ خالل 
  الشراء.

  
السيولة. تأخذ هذه األداة بعين االعتبار  تخطيط تكرارتقوم المجموعة بمراقبة مخاطر النقص في التمويل باستخدام أداة   

والذمم المدينة وموجودات مالية  استحقاق االستثمارات المالية والموجودات المالية على السواء (مثال: الودائع البنكية
أخرى) والتدفقات النقدية المتوقعة من العمليات. إن هدف المجموعة هو المحافظة على الموازنة بين استمرارية التمويل 

  والمرونة من خالل استخدام السحوبات على المكشوف من البنوك. 
  

ديسمبر بناء على المدفوعات التعاقدية الغير  31في يلخص الجدول التالي استحقاق مطلوبات المجموعة المالية كما   
  مخصومة.

  

 عند الطلب 
 3اقل من 

 أشهر
 12إلى  3من 
 شهر

 5من سنة إلى 
 إجمالي سنوات

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
   

      :2012ديسمبر  31كما في 
 397.219  -  -  - 397.219 كالسحب على المكشوف من البنو

 350  -   350  - - دائنون آخرون
  43.493   -  43.493  - - مطلوبات أخرى

 50.256  -  -  50.256 - دائنون تجاريون 
 4.598  -  4.598  - -  مبالغ مستحقة إلى طرف ذو عالقة

 ـــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ
 495.916  -  48.441  50.256 397.219 اإلجمالي

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

      :2011ديسمبر  31كما في 
 342.201  -  -  -  342.201  كالسحب على المكشوف من البنو

 50.037  -  -  50.037  -  دائن قرض
 5.397  3.105  2.292  -  -  دائنون آخرون
  22.212   -   22.212   -   -  مطلوبات أخرى

 69.429  -  -  69.429  -  دائنون تجاريون 
 ـــــــ ــــــــــــ ــــــــــــ

 489.276  3.105  24.504  119.466  342.201  اإلجمالي
============== =============== ========= 

  
  مخاطر العمالت األجنبية  
التعرضات من البيع أو الشراء بعمالت بخالف عملة إن المجموعة معرضة لمخاطر عمالت جوهرية. تنتج مثل هذه   

%) من مبيعات الشركة بعمالت تختلف عن عملة الوحدة التشغيلية 64: 2011% (75الوحدة التشغيلية للمجموعة. تسود 
ة %) من التكاليف بعمالت تختلف عن عملة الوحدة التشغيلي44: 2011% (76المنفذة للبيع (باليورو غالباً)، بينما تسود 

للمجموعة (باليورو غالباً). تستخدم المجموعة عقود العمالت اآلجلة للحماية من المخاطر المرتبطة بتغيرات العمالت 
). إن عقود صرف العمالت االجنبية اآلجلة هي بنفس عملة 17األجنبية المتعلقة بصافي التدفقات النقدية لليورو (إيضاح 

مليون درهم) من مبيعات المجموعة  960: 2011مليون درهم ( 568انت ، ك2012ديسمبر  31البند المحمي. كما في 
بالدوالر األمريكي. وبسبب ثبوت الدرهم اإلماراتي للمجموعة معظم المعامالت األخرى  إنبالعمالت األجنبية محمية. 

لتالي فإنه برأي اإلدارة مقابل الدوالر األمريكي، فإن األرصدة بالدوالر األمريكي التمثل مخاطر عمالت أجنبية هامة. وبا
  عملة اليورو.د بأن تعرض المجموعة لمخاطر العمالت األجنبية محدو
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-   -  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
  2012ديسمبر  31
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  إدارة رأس المال  
فاظها بتقييم ائتماني ونسب رأسمالية جيدة بهدف دعم إن الهدف الرئيسي من إدارة المجموعة لرأس المال هو ضمان احت

  أعمالها وزيادة قيمة المساهمين.
  

تقوم المجموعة بإدارة هيكلها الرأسمالي وإجراء التعديالت عليه في ظل تغييرات الظروف االقتصادية. لم يتم إجراء 
. 2011ديسمبر  31و  2012ديسمبر  31تغييرات على األهداف أو السياسات أو العمليات خالل السنوات المنتهية في

 2011ألف درهم ( 411.768يتكون رأس المال من رأس المال واالحتياطيات واألرباح غير الموزعة وبلغت قيمته 
  ألف درهم). 395.422 :معاد إدراجه

  
إجمالي رأس وهو صافي المديونية مقسوماً على  كفاية رأس المالتقوم المجموعة بإحتساب رأس المال بإستخدام معدل 

المال زائد صافي المديونية. تدرج المجموعة صافي القروض التي تحمل فائدة والسحب على المكشوف من البنوك 
  النقدية وشبه النقدية ضمن صافي المديونية.  ذمم المدينة والذمم األخرى ناقصاًوال

  

2012 
  (معاد إدراجه)

2011 
 ألف درهم ألف درهم

  
 622.548  717.684 والدائنون األخرون ائنةالذمم التجارية الد

 50.037  -   قروض دائنة
 342.201  397.219 السحب على المكشوف من البنوك

 3.105  -   دائنون آخرون 
  -   3.582   مشتقات الحماية الفعالة الغير متداولة

 )33.277( )27.542(ناقصا: النقدية وشبه النقدية 
 ــــــــــــــ

 984.614 1.090.943   المديونية صافي
================== 

    
 395.422  411.768 إجمالي حقوق المساهمين 

 ــــــــــــــ
 1.380.036 1.502.711 إجمالي حقوق المساهمين وصافي المديونية 

================== 
 %71  %73  صافي المديونية 

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

  أرقام المقارنة  22
  

قامت المجموعة بتغيير سياستها المحاسبية إلدراج اإليرادات على عقود بناء السفن ذات األسعار الثابتة الطويلة األجل.   
وتم  2011ديسمبر  31وكنتيجة للتغيير الطوعي في السياسة المحاسبية، تم إعادة إدراج بعض أرقام المقارنة كما في 

  حول البيانات المالية الموحدة. 2.2ضاح إي ضمنإدراج شرح إضافي 
  

  .وباإلضافة لذلك، تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض السنة الحالي  
  

  ألف درهم من الذمم المدينة والموجودات المتداولة اآلخرى إلى أعمال قيد التنفيذ. 39.504تم إعادة تصنيف مبلغ  •




