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 ش م عركة أبوظبي لبناء السفن ش

 المرحلي الموحد الدخل الشاملبيان 
   2020سبتمبر  30في للفترة المنتهية 

 .الموجزةة المرحلية الموحدة جزءًا من هذه البيانات المالي 16لى  إ 1شكل اإليضاحات المرفقة من ت
4 

 
 برسبتم  30 أشهر المنتهية في التسعة سبتمبر  30الثالثة أشهر المنتهية في   

  2020 2019 2020 2019 
 درهم   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف إيضاح  
 (مدققة)غير  ( مدققة)غير  (مدققة)غير  ( مدققة)غير   
 إدراجه  معاد  إدراجه  معاد   

 200,154 150,994 55,028 37,135  العقود  إيرادات 

 ( 188,770) ( 167,468) ( 60,363) ( 47,696)  العقود  تكاليف
      

 11,384 ( 16,474) ( 5,335) ( 10,561)  الربح  و)الخسارة(   إجمالي 

      

 ( 34,517) ( 39,278) ( 11,324) ( 12,082)  وعمومية  إدارية مصروفات

 ( 12,251) ( 7,807) ( 3,969) ( 2,536)  واإلطفاء   االستهالك

 ( 7,861) ( 4,898) ( 2,342) ( 1,192)  التمويل  تكاليف

 9,642 15,425 1,808 517  أخرى  إيرادات 
      

 ة الشامل الخسارة  وإجمالي  الخسارة

 ( 33,603) ( 53,032) ( 21,162) ( 25,854)  للفترة   
      

      : إلى العائدة الخسارة

 ( 33,603) ( 53,032) ( 21,162) ( 25,854)  الشركة   مالكي

 - - - -  غير المسيطرة   الحصص
      

  (25,854 ) (21,162 ) (53,032 ) (33,603 ) 
      

 (0,16) ( 0,25) (0,10) ( 0,12) 13 )درهم( للسهم والمخفضة  األساسية الخسائر
      

 

 



 ش م عركة أبوظبي لبناء السفن ش

 مين المرحلي الموحد بيان التغيرات في حقوق المساه
   2020سبتمبر  30المنتهية في  للفترة

 .الموجزةة المرحلية الموحدة جزءًا من هذه البيانات المالي 16لى  إ 1شكل اإليضاحات المرفقة من ت
5 

 

 

 
 

   الشركة األم  أسهم إلى حاملي  العائدة 

 القانوني  االحتياطي المال  رأس 
(  المتراكمة)الخسائر 

 المحتجزة  األرباح  /

  المساهمينحقوق 
  حاملي  إلى العائدة
  الشركة  ملكية حقوق 

 األم
غير   الحقوق 

 اإلجمالي  المسيطرة 
 درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف 
       

 223,450 (138) 223,588 (77,122) 88,718 211,992 )مدقق(  2019 يناير 1 في  الرصيد

 21,185 - 21,185 21,185 - - * سابقة سنوات  أخطاء تعديل
       

 244,635 (138) 244,773 (55,937) 88,718 211,992 ( معاد إدراجه ) 2019 يناير 1 في  الرصيد

       

 (33,603) - (33,603) (33,603) - - للفترة  ة الشامل الخسارة  وإجمالي  الخسارة 
       

 211,032 (138) 211,170 (89,540) 88,718 211,992 ( مدققة)غير  2019 سبتمبر 30 في  الرصيد
       

 240,842 (138) 240,980 (59,730) 88,718 211,992 )مدققة(  2020 يناير 1 ي ف الرصيد

       

 (53,032) - (53,032) (53,032) - - للفترة ة الشامل الخسارة وإجمالي  خسارة ال
       

 187,810 ( 138) 187,948 ( 112,762) 88,718 211,992 ( مدققة)غير  2020 سبتمبر 30 في  الرصيد
       



 ش م عركة أبوظبي لبناء السفن ش

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة
   2020سبتمبر  30المنتهية في  للفترة

 

 .الموجزةة المرحلية الموحدة جزءًا من هذه البيانات المالي 16لى  إ 1شكل اإليضاحات المرفقة من ت
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 سبتمبر 30  في  المنتهية أشهر  تسعةال  

 2019 2020 اتإيضاح 
 درهم ألف درهم  ألف   
 ( مدققة)غير  ( مدققة)غير   
 إدراجه  معاد   

    التشغيلية  األنشطة

 (33,603) ( 53,032)  الفترة خسارة

    لـ:  التعديالت

 21,212 16,596  االستهالك واإلطفاء   

 6,816 6,815  دام استهالك أصول حق االستخ  

 2,599 2,647  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   

 (4,183) ( 4,823) 4 عكس مخصص أصول العقود  

 (4,969) ( 9,707) 5 استرداد االنخفاض في قيمة الذمم المدينة، صافي   

 ( 26) ( 82)  المخزون  استعادة  

 9,558 6,498  تكاليف التمويل   
    

  (35,088 ) (2,596) 
    

    : العامل المال  رأس في التغيرات

 4,023 ( 1,443)  المخزون   

 ( 75) 128,245  أصول العقود  

 الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى والمبالغ المدفوعة    
 86,894 ( 33,543)  مقدماً إلى الموردين      

 (20,220) ( 29,015)  الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى  

 (14,571) ( 9,547)  مبالغ مدفوعة مقدماً من العمالء  
    

 53,455 19,609  العمليات  من ةالناتج يةلنقدا

 (6,718) ( 1,016)  نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة  ةمكافآ مخصص
    

 46,737 18,593  التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات صافي
    

    االستثمارية  شطةاألن

 (1,632) ( 2,214)  ممتلكات وآالت ومعدات  راءش
    

 (1,632) ( 2,214)  االستثمارية  األنشطة  في المستخدمة النقدية التدفقات صافي
    

    التمويلية  األنشطة

 85,397 39,368  الفترة خالل مسحوبة قروض

 (7,797) ( 4,835)  المسددة التمويل تكاليف

 (2,516) ( 2,516)  اإليجار عقود إلتزامات سداد
    

  األنشطة( في ة)المستخدم/عن  ةالناتج النقدية التدفقات صافي
 75,084 32,017  التمويلية

    

 120,189 48,396  ا يعادله وما يةالنقد في الزيادة

    

 ( 333,587) ( 283,968)  الفترة بداية في ايعادله وما يةالنقد
    

 ( 213,398) ( 235,572) 6 سبتمبر 30 في ايعادله وما يةالنقد
    

 

 



 ش م عركة أبوظبي لبناء السفن ش

 إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموحدة
   2020سبتمبر  30المنتهية في  للفترة
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 عام  1

 

  12  تاريخب  1995  لسنة  5رقم    األميري  لمرسوما  بموجب)"الشركة"(    عامة  مساهمة  ركةش  السفنأبوظبي لبناء    شركة  تأسيس  تم 

  ة.، أبوظبي، اإلمارات العربية المتحد8922  .ب .هو ص لشركة ل المسجل عنوانال  إن  .1995 يوليو

 

 . المالية لألوراق أبوظبي سوق في مدرجة  العادية الشركة أسهم إن 

 

الشركة وشركاتها التابعة لها )معاً "المجموعة"( بشكل رئيسي في بناء وصيانة وإصالح وترميم السفن والناقالت التجارية  تعمل  

 والعسكرية.

 

 الشركة في الشركات التابعة مبينة أدناه: إن األنشطة الرئيسية، بلد التأسيس وممارسة النشاط، وحصة ملكية 
   )%( الحصة  

  سبتمبر 30 التابعة  الشركة اسم

2020 

 ديسمبر   31

2019 

 الرئيسي  النشاط التأسيس  بلد

     

  اإللكترونية   األنظمة  وتشغيل  استيراد  المتحدة   العربية اإلمارات ٪ 100 % 100 .م.م ذ انتجريشن سيستمز أبوظبي 

 لي لحاسب اآلوبرامج ا المتكاملة

)"جي  .م.م  ذللدعم اللوجستي والبحري    الخليج 

   أل أن أس"( 

 البحري  الدعم  خدمات تقديم المتحدة   العربية اإلمارات ٪ 100 % 100

 والقوارب  السفن تجارة المتحدة   العربية اإلمارات ٪ 100 % 100 .م.م ذ مارين صفوة

   االستثمارات تملك المتحدة   ةربيالع اإلمارات ٪ 100 % 100 دي أس بي لالستثمارات ليمتد   أيه

  نظم و التكنولوجيا    وتطبيق  تطوير المتحدة   العربية اإلمارات ٪ 99 % 99 لالستثمار ذ.م.م   تيرالاندس   فرونتيرس

 المتكاملة 

والمعدات    الماكيناتوصيانة    إصالح المتحدة   العربية اإلمارات ٪ 100 % 100 .م.م ذ كرافت سبيد هاي شركة

 البحرية 

 

 . 2020نوفمبر  10بتاريخ  2020سبتمبر  30انات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للفترة المنتهية في صدار البياعتماد إ تم 

 

 

 اإلعداد   ساأس 2

 

 بيان االلتزام  2.1 

 

ً   الموجزة   الموحدة  المرحلية  المالية  البيانات   إعداد  تم  "  المرحلية  الماليةر  "التقاري  34  رقم   المالية  التقارير  إلعداد  الدولي   للمعيار  وفقا

ً   تتوافق  والتي  دولة اإلمارات    في   ومع القوانين المعمول بها ،2015( لسنة  2اإلماراتي رقم )  االتحاديلقانون  ل  المتطلبات المطبقة  مع  أيضا

 العربية المتحدة. 

 

تم   للمجموعة.و العملة الوظيفية  المتحدة )درهم(، وهتم عرض البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة بدرهم اإلمارات العربية   

 تقريب جميع القيم إلى أقرب ألف )ألف درهم( ما لم يذكر خالف ذلك. 

 

الموجزة  تم إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية. ال تتضمن البيانات المالية المرحلية الموحدة   

لية المكتملة التي تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، ويجب  مطلوبة في البيانات الماالمعلومات واالفصاحات الكافة  

. باإلضافة لذلك، ليس بالضرورة أن تشير  2019ديسمبر  31مع البيانات المالية السنوية للمجموعة لسنة المتهية في  بالتزامن  أن تقرأ

 . 2020ديسمبر  31للنتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في  2020سبتمبر  30 أشهر المنتهية في  تسعةالنتائج 



 ركة أبوظبي لبناء السفن ش م عش

 تابع(وجزة )البيانات المالية المرحلية الموحدة المل إيضاحات حو 
      )غير مدققة(   2020 سبتمبر 30 للفترة المنتهية في
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 (تابعاإلعداد ) ساأس 2

 

 ( 19)كوفيد  الُمستََجد كورونا فيروس تأثير      2.2

 

حول  انتشاره    نظراً لسرعة  كوباء(  19، تفشي فيروس كورونا الُمستََجد )كوفيد  2020مارس    11  بتاريخ أعلنت منظمة الصحة العالمية  

  الحكومات   معظم   اتخذت   لقدو .  المتحدة  العربية  اإلمارات دولة  بما فيها  العربي  منطقة دول الخليج    ولقد أثر تفشي هذا الوباء على .  العالم

قت اإلمارات العربية المتحدة بشكل خاص بإغالق الحدود وأطل  فقد قامت دولة.  الفيروس  هذا  انتشار  الحتواء  خطوات   العالم  مستوى  على 

 . الدولةرضت اإلغالق ومنع التجّول على مستوى سلسلة من التوجيهات لتحقيق التباعد االجتماعي وف

 

ً   البترول  أسعار  شهدت   لقد  فيروس   انتشار  نتيجة  النفط  على   الطلب   انحسار  موضوع  بسبب   فقط  ليس  الحالية  الفترة  خالل  حادة  تقلبات   أيضا

ً   ولكن   دية،االقتصا  الحركة  تعطيل  إلى   أدى  الذي  كورونا  التأثيرات  وتتضمن .  الوباء  هذا  انتشار  سبق  والذي  المعروض  زيادة  بسبب   أيضا

ظل هذا الوباء    في    رئيسية  بصورة  البترول  على   يعتمد  اقتصاد  ضمن   كبير  بشكل  عملياتها  تتركز  والتي   ـ  المجموعة  على   االقتصادية

 :    على ما يلي  وعدم التأكد من مدى استمراره وانتشاره

 

 . الخ ..  البشرية، الكوادر توافر وعدم السفر على  والقيود بشكل جوهري االقتصادية واألنشطة  التجارية األعمال توقف •

  العام   والهبوط   العمالت   صرف  وأسعار  األصول  أسعار  تقلبات   من   المزيد  من   نشهده  ما   خالل  من   االقتصادية  الضبابية  في   كبيرة  زيادة •

 .العالم مستوى على  الفائدة  أسعار في 

 .القصوى بطاقتها تعمل ال الشركات  معظم أن  حيث  النقداستالم /ويلحت •

 .)تابع( االنخفاض في أسعار النفط يمكن أن يكون له تأثير ، بما في ذلك انخفاض اإلنفاق الحكومي ، مما قد يؤثر على نتائج المجموعة •

 

المحاسبية للمجموعة وطرق االحتساب والمصادر   السياسات   في تطبيق  الهامهدفع الوضع الراهن إدارة المجموعة إلى مراجعة أحكامها    لقد

أن األمر يمثل    وعلى الرغم من .  2019ديسمبر    31المالية الموحدة السنوية عن السنة المنتهية في    البيانات الرئيسية للتقدير المطبقة على  

إلدارة قامت بعمل تقييم لمدى التأثير على عمليات المجموعة ن ، للتنبؤ بالمدى الكامل ومدة تأثيرها التجاري واالقتصادي ، إال أن اتحديًا اآل

الها التجارية بما في ذلك قنوات التوريد والقيود على السفر وأسعار البترول والطلب على المنتج ... الخ، واستنتجت بأنه ـ وكما  الكلية وأعم

ؤها على األحكام والتقديرات اك تغيرات جوهرية يجب إجراالموحدة الموجزة ـ ليس هن  المرحليةالمالية    البيانات تاريخ إصدار هذه    في 

 الرئيسية. إال أنه، وعلى ضوء الضبابية الحالية فإن أي تغيرات مستقبلية في االفتراضات والتقديرات يمكن أن يبرز عنها نتائج قد تتطلب 

ئج وذلك في الفترات المستقبلية. وبما أن بهذه النتاالمتأثرة    لتزامات أو اإل  صول ت جوهرية على القيم الدفترية المدرجة لألإجراء تعديال

 الموقف يتطور بسرعة بمزيد من الضبابية حول المستقبل فإن اإلدارة سوف تستمر في تقييم التأثير بناًء على التطورات المنظورة. 

 

 أساسي  يمحاسب مبدأ 2.3

 

المنتهية    خالل  المجموعة خسارة صافية   2020سبتمبر    30في  الفترة    سبتمبر   30    وكما في ،  ألف درهم    53,032بلغت    تكبدت 

. وعالوة على ذلك،  ألف درهم(  59,730:  2019ديسمبر    31)  112,762، بلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة ما قيمته  2020

لقي بشكوك  المصرفية لتمويل عملياتها. يشير هذا العامل إلى وجود حالة جوهرية من عدم اليقين قد تتعتمد المجموعة على القروض  

عداد البيانات المالية الموحدة وفقاً لمبدأ االستمرارية جوهرية حول قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة مستمرة، ومع ذلك، فقد تم إ

 :بناًء على ما يلي 

 

  عليها   ولحصال  تم  التي   الجديدة  المشاريع   خالل   من   المستقبل  في   للمجموعة  والربحية  النقدية  لتدفقات ا  تتحسن   أن   المتوقع  من  (أ

؛ 2020الحقاً في الربع األخير من عام    متم استالمه  منح   ي خطابمن خالل    عليها  الحصول  أجل   من   العمل  جاري  أو   مؤخراً 

 و 

من خالل تعديل عقد قائم تم االنتهاء منه الحقاً في    من المتوقع تحصيل مبلغ كبير من النقد من العميل الرئيسي للمجموعة،  (ب 

 . 2021وتعديل عقد آخر قائم من المتوقع االنتهاء منه في الربع األول من عام  2020الربع األخير من عام 



 ركة أبوظبي لبناء السفن ش م عش

 تابع(وجزة )البيانات المالية المرحلية الموحدة المل إيضاحات حو 
      )غير مدققة(   2020 سبتمبر 30 للفترة المنتهية في
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 (تابع) اإلعداد أساس 2

 

 التوحيد   أساس     2.4

 

 عندما السيطرة تحقيق يتم. 2020 سبتمبر 30 في   كمالها  التابعة وشركاتها للشركة المالية البيانات  من وحدةمال المالية البيانات  تتكون  

  على   التأثير  على   المقدرة  ولديها فيها  المستثمر  الجهة  مع  مشاركتها  من   المتفاوتة،  العوائد  في   الحق  لديها  أو   معرضة،  موعةمجال  تكون 

 . فيها المستثمر الجهة على  سيطرتها  خالل من  العوائد هذه

 

 : للمجموعة أن  حال في فقط   تابعة شركة على   المجموعة تسيطر خاص وبشكل

 

  المستثمر  للجهة  الصلة  ذات  األنشطة توجيه على  المقدرة تعطيها حقوق وجود المثال،  سبيل)على   فيها  تثمر المس الجهة  على  سيطرة •

 ؛ (فيها

 و  فيها؛  المستثمر الجهة  مع تعاملها عن  الناتجة المتغيرة العوائد في  الحقوق •

 .عوائدها على  للتأثير  فيها المستثمر الجهة على  السيطرة استخدام على  المقدرة •

 

جموعة بإعادة تقييم في حال سيطرتها أو عدم سيطرتها على جهة مستثمر فيها إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى وجود لما  تقوم 

المجموعة على الشركة التابعة ويتوقف   تسيطرتابعة عندما  الكة  شرالفي واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. يبدأ توحيد    تغييرات 

الشركة التابعة المستحوذ عليها   مصروفات وإيرادات و   إلتزامات و   أصوليطرة على الشركة التابعة. يتم إدراج  عندما تفقد المجموعة الس

أو المستبعدة خالل السنة في بيان المركز المالي الموحد وبيان الدخل الشامل الموحد منذ التاريخ الذي تحصل فيه المجموعة على 

 وعة عن السيطرة على الشركة التابعة. السيطرة إلى التاريخ الذي تتوقف فيه المجم

 

والخسائر  األرباح  مك  تنسب  غير  وكافة  الحقوق  وإلى  للمجموعة  األم  الشركة  ملكية  حقوق  حاملي  إلى  اآلخر  الشامل  الدخل  ونات 

لمالية المسيطرة، حتى لو أدى ذلك إلى عجز في رصيد الحقوق غير المسيطرة. عند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على البيانات ا

 لتزاماتواإل  األصول  كافة  استبعاد  يتمات المحاسبية للمجموعة.  للشركات التابعة بهدف جعل سياساتها المحاسبية تتوافق مع السياس

داخل المجموعة والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين أعضاء المجموعة بالكامل    مصروفات وحقوق المساهمين واإليرادات وال

 عند التوحيد. 

  فقدت   حال  في .  المساهمين   حقوق  معامالت   أنها  على   التحكم،  على   القدرة   فقدان   بدون   تابعة،   لشركة  الملكية  نسبة  في   التغير  احتساب   يتم

 : فإنها  التابعة بالشركة التحكم على  القدرة المجموعة

 

 الخاصة بالشركة التابعة واإللتزامات ( الشهرة ذلك في )بما  األصول تستبعد •

 مسيطرةال غير الحقوق من  ألي الدفترية القيمة تستبعد •

 الملكية  حقوق في   المدرجة  المتراكمة، العملة تحويل فروق تستبعد •

 المستلمة لالعتبارات  العادلة القيمة تدرج •

 بها االحتفاظ تم استثمارات  ألي العادلة القيمة تدرج •

 والخسائر األرباح في  عجز أو  فائض أي درجت •

الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح والخسائر أو األرباح الغير موزعة تصنيف حصص الشركة األم للمكونات المدرجة سابقاً في    تعيد •

 كما هو مناسب، كما هو مطلوب لو استبعدت المجموعة األصول واإللتزامات المتعلقة 

 

 . 1للشركة وشركاتها التابعة المذكورة في اإليضاح رقم تمثل البيانات المالية الموحدة للمجموعة البيانات المالية            



 ركة أبوظبي لبناء السفن ش م عش
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 ( تابع) اإلعداد  أساس         2

 

 المجموعة  طبقتها التيوالتعديالت الجديدة  والتفسيرات المعايير      2.5
 

تلك  الموجزة مع  الموحدة  المرحلية  المالية  البيانات  إعداد  في  المجموعة  التي طبقتها  المحاسبية  السياسات  في إعداد   تتوافق  المتبعة 

م فيما عدا تطبيق المعايير الجديدة التي تدخل حيز 2019ديسمبر    31البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  

ز م. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى صدرت ولكن لم تدخل حي2020يناير  1التنفيذ في  

، ولكن ليس لها تأثير على البيانات المالية المرحلية  2020ألول مرة في سنة    تطبقالتنفيذ. هناك العديد من التعديالت والتفسيرات التي  

 للمجموعة. الموحدة الموجزة 

 

 ( "تعريف العمل التجاري" 3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

 

التعديالت   )   على توضح  أ3المعيار  ً   عمالً عتبر  يكي    التجاري  العمل ن  (  أن  تجاريا يجب  األنشطة  ي،  من  متكاملة  مجموعة  تضمن 

رة جوهرية في القدرة على توليد مخرجات. كما توضح  موضوعية تساهم معاً بصو   آليات على أقل تقدير مدخالت و   تتضمن واألصول،  

لهذه التعديالت تأثير على البيانات   ليس لتوليد مخرجات.    أن األعمال يمكن أن توجد دون إدراج جميع المدخالت والعمليات الالزمة 

ً   المجموعة  دخلت   إذا  فيما  المجموعة  على   تأثير  لها  يكون   قد  ولكن   ،المالية المرحلية الموحدة الموجزة للمجموعة  عمليات   في   طرفا

 . أعمال تجميع

 

(: "هيكلة  39( ومعيار المحاسبة الدولي )9المالي )( والمعيار الدولي للتقرير 7تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

 مؤشر سعر الفائدة" 

 

( عدداً من اإلعفاءات والتي تنطبق 39( ومعيار المحاسبة الدولي )9)  ( و 7رقم )  التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي   توفر

ار الفائدة. تتأثر العالقة التحوطية فيما إذا أدت عملية  على جميع عالقات التحوط التي تتأثر بصورة مباشرة بإعادة هيكلة مؤشر أسع

الفائدة على زيادة الضبابية حول توقيت و/أو مقدار التدفقات النقدية من البند أو األداة المتحوط لها والمرتبطة بمؤشر    إعادة هيكلة مؤشر

 الفائدة.

 

 دة الموجزة للمجموعة.لهذه التعديالت أي تأثير على البيانات المالية المرحلية الموح ليس

 

 ( "تعريف المعلومات الجوهرية" 8ومعيار المحاسبة الدولي )( 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )

 

ً   التعديالت   توفر "المعلومات تكون جوهرية إذا كان من المعقول أن يتم توقع حذف    بأن   تبين   حيث   الجوهرية  للمعلومات   جديداً   تعريفا

مالية ذات األغراض العامة على أساس تلك  ال للبيانات ير على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئيسيون أو تحريف أو حجب للتأث 

 البيانات المالية، والتي توفر معلومات مالية حول منشأة معينة ذات تقارير مالية".  

 

ينبغي على المنشـأة تقييم المعلومات سـواًء على المعلومات أو كليهما.    حجمتعتمد على طبيعة أو  المادية النسـبيةتوضـح التعديالت أن 

مســــتوى جزئي أو كلي مع معلومات أخرى لتحديد إن كانت جوهرية أم ال في ســــياق البيانات المالية. إن تحريف المعلومات يكون 

ديالت ـتأثير على رئيســـــيون. ليس لـهذه التعـ جوهرـياً إذا ـكان من المعقول توقع أن تؤثر على القرارات التي يتـخذـها المســـــتـخدمون ال

 البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة للمجموعة وليس من المتوقع أن يكون لها تأثير في المستقبل على المجموعة.
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   والمعدات واآلالت الممتلكات 3

 

 سبتمبر  30هم )ألف در  2,214بتكلفة تبلغ    أصول استحوذت المجموعة على    ،2020  سبتمبر  30أشهر المنتهية في    تسعة ال  خالل 

ألف   16,052ما قيمته  2020 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةاالستهالك لل مصروفاتألف درهم(. بلغت  1,632: 2019

 ألف درهم(.   20,541:  2019 سبتمبر 30درهم )

 

 :يلي كما هي الموحد المرحلي الخسارة أو  الربح بيان في تخصيصها تم التي االستهالك مصروفات إن

 

 
  تمبرسب 30

2020 
  سبتمبر 30

2019 
 درهم  ألف درهم ألف 
 (مدققة)غير  ( مدققة)غير  
   

 9,113 8,940 العقود  تكاليف
 11,428 7,112 وعمومية  إدارية مصروفات

   
 16,052 20,541 
   

 

 

 قيد التنفيذ   عقودال 4

 

 
  سبتمبر 30

2020 
  ديسمبر 31

2019 
 درهم  ألف درهم ألف 
 (مدققة) ( مدققة)غير  
   

 9,112,951 9,268,768 قيمة األعمال المنفذة
 (8,869,655) ( 9,135,136) فواتير اإلنجاز المستلمة والذمم المدينة

   

 133,632 243,296 
   

 

 

 : يلي كما التنفيذ قيد العقود عرض تم 

 

 
  سبتمبر 30

2020 
  ديسمبر 31

2019 
 درهم  ألف درهم ألف 
 (ققةمد) ( مدققة)غير  
   

 264,420 151,923 التنفيذ قيد العقود
 ( 21,124) ( 18,291) (10)إيضاح  التنفيذ قيد  األعمال قيمة فائض في الفواتير

   

 133,632 243,296 
   

 

 



 ش م عركة أبوظبي لبناء السفن ش
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 ( تابع) التنفيذ قيد العقود 4

 

  31ألف درهم )  15,602بمبلغ    بصافي مخصص االنخفاض في القيمة  2020  سبتمبر  30إدراج العقود قيد التنفيذ كما في    تم 

 ألف درهم(. إن الحركة في المخصص هي كما يلي: 31,350:  2019 ديسمبر

 

 
 سبتمبر 30

2020 
 ديسمبر  31

2019 
 درهم  ألف درهم ألف 
 )مدققة( ( مدققة)غير  
   

 65,720 31,350 السنة /  الفترة بداية في
 ( 8,067) ( 4,823) المخصص  عكس
 ( 4,638) - المخصص شطب
ً  اتمدفوع إلى مخصص تحويل  ( 2,982) - للموردين مقدما
 ( 18,683) ( 10,925) ( 5الذمم التجارية المدينة*)إيضاح  إلى مخصص تحويل

   
 31,350 15,602 السنة /  الفترة نهاية في
   

 

 إلى العمالء خالل الفترة.  فواتير عنها  صدر التيالمخصص المتعلق بالمبالغ  هذا البند *يمثل 

 

 

 األخرى المدينة والذمم المدينة التجارية الذمم 5

 

 
 سبتمبر 30

2020 
 ديسمبر  31

2019 
 درهم  ألف درهم ألف 
 )مدققة( ( مدققة)غير  
   

 475,605 510,246 المدينة  التجارية  الذمم
 ً  ( 63,742) ( 65,308) المتوقعة االئتمان خسائر مخصص: ناقصا

   

 444,938 411,863 
ً  مدفوعةال المبالغ  26,213 10,610 *الموردين  إلى مقدما

ً  المدفوعة المصروفات  6,012 6,388 األخرى  المدينة والذمم مقدما
   

 461,936 444,088 
   

 

 بيان المركز المالي المرحلي الموحد كما يلي: ضمنتحليل المبالغ المدفوعة مقدماً إلى الموردين  تم* 

 
 سبتمبر  30

2020 
 ديسمبر  31

2019 
 درهم  ألف درهم ألف 
 )مدققة( ( مدققة)غير  
   

 26,213 10,610 متداولة
 12,120 26,597 متداولة  غير

   
 38,333 37,207 **اإلجمالي

   

ألف    2,333المبلغ هو صافي مخصص خسائر االئتمان المتوقعة المتعلق بالمبالغ المدفوعة مقدماً إلى العمالء بقيمة    ا هذ  إن**

 ألف درهم(. 2,681: 2019ديسمبر  31درهم )
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 ( تابع) األخرى المدينة والذمم المدينة التجارية الذمم 5

 

 : يلي كما السنة / الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة خالل الفترة كانت 

 

 
 سبتمبر 30

2020 
 ديسمبر  31

2019 
 درهم  ألف درهم ألف 
 )مدققة( ( مدققة)غير  
   

 46,340 63,742 السنة /  ةالفتر بداية في
 3,638 - المتوقعة االئتمان خسائر مخصص
 ( 4,873) ( 9,359) االسترداد

 (46) - الشطب
 18,683 10,925 (4عكس )إيضاح /تحويالت

   

 63,742 65,308 السنة /  الفترة نهاية في
   

 

 ا يعادله وما يةالنقد 6

 

 : يلي مما ايعادله وما يةنقدالتتكون  الموحد، النقدية التدفقات بيان لغرض 

 

 
 سبتمبر  30

2020 
 ديسمبر  31

2019 
 درهم  ألف درهم ألف 
 )مدققة( ( مدققة)غير  
   

 - - الصندوق في يةالنقد
 4,909 14,843 البنكية األرصدة

   

 14,843 4,909 
   

 ً  ( 288,877) ( 250,415) ( 11)إيضاح  البنوك من المكشوف على  السحوبات: ناقصا

 ( 283,968) ( 235,572) ايعادله وما يةالنقد

 

 األصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع  7

متًرا بطاقة رفع تصل    180رصيف العائم بطول  ال، صادقت اللجنة التنفيذية على اقتراح إدارة الشركة ببيع    2020في أغسطس   

. تم شراء هذا الرصيف العائم في األصل بهدف زيادة  طن ، والموجود حاليًا في منشأة ميناء زايد في أبوظبي  10.000إلى  

ض بناء السفن من إصالحات السفن التجارية والبحرية ، من خالل معالجة قيود البنية التحتية في منشأة المصفح )قدرة  عائدات حو

األطراف التي أعربت   أمتار( . هناك العديد من  4متًرا ، وغاطس اإلرساء حوالي    80طن ، وطول السفينة األقصى    2000الرفع  

وفقًا لمقترح تجاري مناسب   2021لمتوقع أن يتم االنتهاء من البيع قبل نهاية مارس عائم ومن اال الرصيفعن رغبتها في شراء 

المشترين المحتملين لتفقد الرصيف. يتم عرض األصل ضمن  على    COVID-19وتخفيف قيود السفر الدولية الناشئة عن جائحة  

. 16ع اإلصالح والصيانة التجارية في اإليضاح إجمالي أصول قطا
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 لمتداولة المحتفظ بها للبيع )تابع( األصول غير ا 7

 

  ، تم قياس الرصيف العائم المصنف على أنه محتفظ به للبيع خالل الفترة على أساس قيمته الدفترية )مع انخفاض القيمة السابق( 

، مع عدم تسجيل المزيد من التخفيضات. تم تحديد القيمة  أيهما أقل  ،التصنيف  والقيمة العادلة ناقًصا تكاليف البيع في وقت إعادة 

. سعر السوقالعادلة للرصيف العائم باستخدام سعر عرض مؤكد المعدل بالتكاليف المقدرة لالستبعاد مع األخذ في االعتبار متوسط  

 وفقًا لتسلسل القيمة العادلة. الثالث من المستوى  يعتبر هذا قياًسا

 
 المال رأس         8 

 

 
 سبتمبر 30

2020 
 ديسمبر  31

2019 
 درهم  ألف درهم ألف 
 )مدققة( ( مدققة)غير  

   بالكامل  والمدفوع والصادر به المصرح
 211,992 211,992 للسهم  واحد  درهم بقيمة عادي سهم 211,992,000

   

 

 العمالء من مقدما   المدفوعة المبالغ 9

 

 الفواتير مقابل  تطبيقها ويتم لمشاريعا عنالمستلمة  مقدماً وعة مقدماً من العمالء بشكل رئيسي المبالغ المدفوعة المبالغ المدف تمثل 

ً  المدفوعة المبالغ تحليل تم. تقديمها عند  :يلي كما  الموحد  المرحلي  المالي المركز بيان في العمالء من مقدما

 

 
 سبتمبر 30

2020 
 ديسمبر  31

2019 
 درهم  ألف درهم ألف 
 )مدققة( ( مدققة)غير  
   

 83,049 73,502 متداولة
 25,032 25,032 متداولة   غير

   
 108,081 98,534 اإلجمالي

   

 

 األخرى الدائنة والذمم الدائنة التجارية الذمم 10

 

 
 سبتمبر  30

2020 
 ديسمبر  31

2019 
 درهم  ألف درهم ألف 
 )مدققة( ( مدققة)غير  
   

 30,834 41,205 الدائنة جارية الت الذمم
 75,821 62,589 المشروع  مستحقات

 53,663 48,061 األخرى اإللتزامات
 21,124 18,291 (4)إيضاح  التنفيذ قيد  األعمال قيمة فائض في الفواتير

 3,766 2,217 األخرى  الدائنة الذمم
   

 172,363 185,208 
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 البنكية القروض 11

 

 
  سبتمبر 30

2020 
 ديسمبر  31

2019 
 درهم  ألف درهم ألف 
 (مدققة)غير  ( مدققة)غير  
   

 288,877 250,415 البنوك من المكشوف  على السحب
   

 

 المجموعة على تسهيالت سحب على المكشوف من عدة بنوك تجارية وتحمل فائدة بمعدالت السوق السائدة. حصلت 

 

مليون درهم( كتسهيالت   17: 2019ديسمبر  31مليون درهم ) 57 مبلغ بقيمة المجموعة لدى كان  ،2020 سبتمبر 30في  كما 

 .مسحوبة غيروسحب على المكشوف متاحة 

 (. 12)إيضاح    محلي  بنك  لدى  قرض  إلى  درهم  ألف  85,397  بقيمة  المكشوف  على  سحب  بتحويل  المجموعة  قامت  الفترة،  خالل 

 

 ألجل  قرض 12

 

  85,397  بقيمة  محلي  بنك  من  األجل  قصير  قرض  إلى  المكشوف  على  سحب  بتحويل  عةالمجمو  قامت،  2019إبريل    21  بتاريخ 

 القرض  سداد  يستحق.  نفسه  البنك  لدى  المكشوف  على  السحب  لتسهيل  حالي  فرعي  حد  هو  األجل  قصير  القرض. إن  درهم  ألف

 القيمة  بلغت.  ةالسائد  السوق  تبمعدال   فائدة  التسهيل  يحمل.  السحب  تاريخ  من  أشهر  6  وهو  االستحقاق  تاريخ  في  األجل  قصير

  نهاية   بعد  .(درهم  ألف  85,397:  2019  ديسمبر  31)  درهم   ألف  85,397ما قيمته    2020  سبتمبر  30  في   كما  للقرض  الدفترية

 . 2020 كتوبرأ حتى ألجل القرض سداد تمديد على بالتفاوض المجموعة قامت السنة،

 يالسداد   يتعلق  فيما  آخر  محلي  بنك  مع  األجل  قصير  القرض  تسهيالت   باستخدام  المجموعة,بدأت  2020  يناير  12  من  اعتبارا

  كما  للقرض  الدفترية  القيمة  بلغت.  السائد  السوق  بسعر  فائدة  القرض  هذا.يحمل  السحب  تاريخ  من  أشهر  6  استحقاق  مع  لمورديها

 :الشيء(.  2019ديسمبر  31ألف درهم ) 39,368 2020 سبتمبر 30 في

 

 للسهم لمخفضةاواألساسية  العوائد 13

 

المتوسط المرجح لعدد    على األساسية والمخفضة للسهم من خالل تقسيم الربح للفترة العائد إلى مالكي الشركة    العوائداحتساب    تمي 

 األسهم القائمة خالل الفترة كما يلي.

 في احتساب األرباح للسهم: المستخدمة األسهم وبيانات الربح التالي الجدول يعكس 

 

 سبتمبر  30 في المنتهية أشهر ةتسع ال سبتمبر   30 في المنتهية شهرأ الثالثة 

 2020 2019 2020 2019 

 (مدققة)غير  ( مدققة)غير  (مدققة)غير  ( مدققة)غير  

 إدراجه  معاد  إدراجه  معاد  

   األم للفترة العائد إلى حاملي أسهم الشركة  خسارةال

 ( 33,603) ( 53,032) ( 21,162) ( 25,854) ( درهم)ألف    
     

 خالل  الصادرة العادية  األسهم  لعدد المرجح المتوسط 

 211,992 211,992 211,992 211,992 الفترة )ألف درهم(   
     

 (0,16) ( 0,25) (0,10) ( 0,12) )درهم( للسهم والمخفضة  األساسية  الخسائر
     

 

ممارستها.  عندللسهم  العوائدلها تأثير على   أدوات أية بإصدارالمجموعة  تقملم  ،2019و 2020 سبتمبر 30في  كما 
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 العالقة ذات األطراف مع واألرصدة المعامالت 14

 

 والشركات   الرئيسيين  اإلدارة  موظفيو  اإلدارة  مجلس  أعضاءو  للمجموعة  الرئيسيين  المساهمين  العالقة  ذات  األطراف  تتضمن 

عليها نفوذاً جوهرياً في القرارات المالية والتشغيلية. تم استبعاد أو التي يمارسون    عائالتهم،قبل    منمن قبلهم و  عليها  المسيطر

 التسعير وسياسات    أحكامالمعامالت بين الشركة وشركاتها التابعة عند التوحيد ولم يتم اإلفصاح عنها في هذا اإليضاح. يتم اعتماد  

 . المجموعة إدارة قبل من المعامالت هذهل

 

 كما يلي: خالل الفترة واألعضاء اآلخرين لإلدارة العلياأعضاء مجلس اإلدارة  اتتعويض كانت 

 

 
 سبتمبر 30

2020 
 سبتمبر  30

2019 
 درهم  ألف درهم ألف 
 (مدققة)غير  ( مدققة)غير  
 إدراجه  معاد  

   : موظفي اإلدارة الرئيسيين  تعويض
 4,928 4,908 األخرى والمكافآت والعالوات الرواتب
 56 72 التوظيف  بعد ما مكافآت

   

 4,980 4,984 
   

 1,500 1,500 اإلدارة مجلس أعضاء تعويضات
   

 

 الطارئة وااللتزامات الرأسمالية لتزاماتاإل 15

 

 اعتماد أداء وخطابات    سنداتو  ضمان  خطابات  االعتيادية،  أعمالها  سياق  ضمن  المجموعة،  معها  تتعامل  التي  البنوك  صدرتأ 

 المتعلقةمقدماً    دفوعةبتنفيذ العقود والمبالغ الم  يتعلق  فيمامليون درهم(    1,208:  2019مبر  ديس  31مليون درهم )  1,231  بحدود

 .الفترة نهاية في التنفيذ قيد كانت  والتي السفن وصيانةبناء  عقودب

 

 االلتزامات  

مليون درهم    12.8لية ما قيمته  النفقات الرأسمالية المصرح بها والمتعاقد عليها وغير المخصصة في نهاية فترة التقارير الما  تبلغ 

 مليون درهم(.  2,5: 2019ديسمبر  31)

 

 ية قطاع معلومات 16

 

  موضح كم هو  ،التقارير إعداد لعملية  خاضعينإدارة داخلية وإعداد ميزانية بناًء على قطاعين  تقاريرإعداد  نظامالمجموعة  لدى 

  األقل،   على  سنوي  ربع  أساس على دارة بمراجعة التقارير الداخلية  وحدات األعمال االستراتيجية للمجموعة. تقوم اإل  وهيأدناه،  

 .لكل وحدة من وحدات األعمال االستراتيجية

 

 :التقارير إعداد لعملية  الخاضعةالمخلص التالي العمليات في كل قطاع من قطاعات المجموعة  يوضح 

 

، الترقيات،  ILS،   التجارب،  االختبار،  التكليف  ،  البناء،  التطوير،  البحث،  الهندسة،  التصميميشمل  البناء والهندسة الجديدة   •

 .والتجارية والترفيهية في أي مواد بناءالتحويالت والخدمات االستشارية للسفن العسكرية 

القوالب، • البحث والتطوير، بناء  الداخلي،  التصميم  النماذج األولية والقوارب مع   القوارب الصغيرة ، وتشمل تطوير 

LOA    اخرة، التكليف ، الخدمات، الفو  التجارية،  ا مع القدرة على خط إنتاج واسع النطاق للقوارب العسكريةمترً   24حتى

. ةإصالح المركب وقوارب المواد الخاص 
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 )تابع(  قطاعية معلومات 16

 

 
( للسفن MROعمليات اإلصالح والصيانة العسكرية ، بما في ذلك التحديثات والصيانة واإلصالحات وإصالحات ) •

 كرية وخدمات الدعم المتكاملة. العس

 التجارية   للناقالت  (MRO)   والترميم  اإلصالحات  الصيانة،  التحديثات،  وتشمل  ،التجاريةالصيانة و اإلصالحات    خدمات

 .والعسكرية

 . شمل استيراد وتشغيل األنظمة المتكاملة وبرامج الكمبيوترتي توالالمتكاملة أنظمة القتال  •

مدرجة أدناه. يتم قياس األداء في ربح القطاع كما تم إدراجه في    التقارير  إعداد  يةملعل  خاضعقطاع    المعلومات المتعلقة بكل  إن 

 مراجعتها من قبل مجلس اإلدارة.  تتمتقارير اإلدارة الداخلية التي 

 

  سبتمبر  30هر المنتهية في  أش  تسعةالتم إجراء بعض عمليات إعادة التخصيص فيما يتعلق بالمعلومات القطاعية لعمليات "المجموعة" لفترة  

 أساس النشاط. و، وبناًء على ذلك ، تم تعديل أرقام المقارنة لتعكس بشكل أكثر مالءمة النتائج لكل قطاع بناًء على التكلفة  2019

 

 أدناه:  2019و  2020سبتمبر  30أشهر المنتهية في  تسعةلل المجموعة عمليات حول القطاع معلومات عرض تم 

      

 

لجديد ا البناء

 والهندسة

 السفن بناء

  

  خدمات

إلصالحات  ا

والصيانة  

 العسكرية 

خدمات  

  اإلصالحات

 والصيانة التجارية

  األنظمة

 المتكاملة 

 الموزعة غير

 

 االستبعادت 

 

 المجموع 

 

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

      

      مدققة( )غير 2020 سبتمبر 30المنتهية في أشهر التسعة

  150,994    -     -   925 44,993 92,289  5,777 7,010  العقود  إيرادات

 ( 167,468)    -     -  ( 6,252) ( 50,451) ( 91,470) ( 7,719) ( 11,576)  العقود تكاليف

         

 ( 16,474)    -     -  ( 5,327) ( 5,458) 819 ( 1,942) ( 4,566) )الخسارة( الربح إجمالي

  إدارية مصروفات

 وعمومية 

(3,164 ) (1,731 ) (10,963 ) (10,108 ) (319 ) (12,993 )  (39,278 ) 

 ( 7,807)    -  ( 4,006)   - ( 1,542) ( 1,818) ( 136) ( 305) واإلطفاء  االستهالك

 ( 4,898)  ( 4,898) - - - - -  التمويل تكاليف

 15,425   896 798  299  9,078 -  4,354  أخرى  إيرادات
         

 ( 53,032)    -  ( 21,001) ( 4,848) ( 16,809)  2,884 ( 3,809) ( 3,681) القطاع )خسارة( /ربح

         

         

      (مدققة)غير  2019 سبتمبري 30 فيأشهرالمنتهية   تسعةال

         

 200,154     -     -  812  31,189  147,930  8,587 11,636  العقود  إيرادات

 ( 188,770)     -     -  (6,598)  ( 49,521) ( 118,142)  ( 9,477) ( 5,032) العقود يفتكال
         

 11,384     -     -  ( 5,786) ( 18,332)  29,788 ( 890) 6,604  )الخسارة( الربح إجمالي

  إدارية مصروفات

 وعمومية 

(1,880 ) (1,330 ) (7,967 ) (7,137 ) (2,033 )  (14,170 )  (34,517 ) 

 ( 12,251)    -  ( 6,836)    - ( 3,301) ( 1,451) ( 184) ( 479) واإلطفاء  الستهالكا

 ( 7,861)  ( 7,861) - - - - - التمويل تكاليف

  9,642  6,845 - - 2,797    أخرى  إيرادات
         

 ( 33,603)     -  ( 22,022) ( 7,819) ( 28,770)   23,167 ( 2,404)  4,245 القطاع /)خسارة(  ربح
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 ( تابع) يةقطاع معلومات 16

 

 

الجديد  البناء

 والهندسة

 بناء السفن

  

خدمات  

إلصالحات  ا

والصيانة  

 العسكرية 

 خدمات

إلصالحات  ا

 والصيانة التجارية

األنظمة  

 المتكاملة 

 غير الموزعة

 

 االستبعادت 

 

 المجموع 

 

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

      

 

      (مدققة)غير  2020 سبتمبر 30 في كما

         

 869,709  ( 81,973) 140,937  93,008  129,588 321,124 28,596  238,439 األصول

 681,899 ( 73,087) 504,389 33,367 22,558 46,972 4,404 143,296 اإللتزامات 

 2,214    -  378    -  930 679  66   161 الرأسمالية  النفقات

 

       )مدققة( 2019 ديسمبر 31 في كما

       

 976,986  ( 81,632)  165,293  88,977  110,528  435,711  13,664   244,445  األصول 

 736,144 ( 72,746) 512,323 44,034 46,651 56,485 3,615 145,782  اإللتزامات 

 2,062 - 367 - 844 635 63 153  الرأسمالية النفقات 

 

 

 مقارنةال أرقام      17

 

 التصنيف  إعادة  لعمليات  ليس.  الحالية   السنة  عرض  مع  لتتوافق  الموحدة  المالية  البيانات   في  المقارنة  أرقام  بعض  تصنيف  إعادة  تمت 

ً  المدرجة الملكية حقوق  أو الخسارة على تأثير هذه  . للمجموعة سابقا

 

 
 2019 سبتمبر 30

 التصنيف   إعادة اإلدراج  إعادة سابقاً إدراجه كما تم 
 2019 سبتمبر 30

 معاد إدراجه 
 درهم   ألف درهم    ألف درهم   ألف درهم   ألف 
     

 (188,770( ( 41,417) - ( 147,353) العقود  تكلفة

     

 ( 34,517) 38,827 - ( 73,344) اإلدارية والعمومية   المصاريف

     

 ( 12,251) 9,113 - ( 21,364) واإلطفاءات  االستهالكات 

     

 9,642 ( 6,523) ( 13,307) 29,472 اخرى   إيرادات 

     

 ( 33,603) - ( 13,307) ( 20,296) لفترة  ل  الشاملة الخسارة  وإجمالي الخسارة

 

 

بمبلغ    يتعلق  فائض  المجموعة  حددت،  2019  سنة  خالل 17,1 المشاريع  ال  21,185بمستحقات  العقود  إلى  يعود  درهم  تم  ألف  تي 

وفقاً لمتطلبات معيار المحاسبة   . 2018إضافة إلى مستحقات مشاريع تم تسجيلها مرتين في    2019يناير    1إنجازها وتسليمها قبل  

"السياسات المحاسبية، التغيرات في التقديرات المحاسبية   8"عرض البيانات المالية" ومعيار المحاسبة الدولي رقم    1الدولي رقم  

مجموعة تصحيح خطأ الفترة السابقة بأثر رجعي من خالل إعادة إدراج مبالغ المقارنة للفترات السابقة  على الواألخطاء"، يتوجب  

 المعروضة التي ظهر بها الخطأ. 

 

من    الف درهم   13,307بقيمة    2019من  بالتسعة أشهر األولى    كما هو مشار اليه بالجدول اعاله تم اخذ اثر الجزء الخاص

 .ليه أعالهإ مشار أجمالى قيمة الخطأ ال


